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                                       พระอภิธรรมปฎก  
                                               เลมท่ี  ๔ 

                                   กถาวัตถุ  ภาคที่  ๒ 
                                      ทุติยปณณาสก 
                                              วรรคที่  ๖ 
                                             นิยามกถา 
 
         [๑๐๗๗]   สกวาที  นิยาม  คือ  ทางอันแนนอน  เปนสังขตะ  หรือ  ? 
                         ปรวาที  ถูกแลว. 
                         ส.  เปนนพิพาน  เปนที่ตานทาน  เปนที่เรน  เปนที่พ่ึง  เปน 
ที่หมาย   เปนฐานะอันไมเคลื่อน  เปนอมตะ   หรอื ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๐๗๘]   ส. นิยามเปนอสังขตะ  นิพพานก็เปนอสังขตะ  หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส.  อสังขตะ  เปน  ๒  อยาง  หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส.  อสังขตะ  เปน  ๒  อยาง  หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. ที่ตานทาน  ก็เปน  ๒  อยาง  ที่เรนก็เปน  ๒  อยาง  ที่พ่ึงก็ 
เปน  ๒  อยาง  ที่หมายก็เปน  ๒  อยาง  ฐานะอันไมเคลื่อนก็เปน  ๒  อยาง  อมตะ  
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ก็เปน ๒ อยาง นิพพานก็เปน  ๒  อยาง หรือ ?  
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. นิพพานก็เปน ๒ อยาง  หรือ  ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. มีความสูงและตํ่า  มีความเลวและประณีต   มคีวามอุกฤษฏ 
และทราม  มเีขตแดน หรือความแตกตาง หรือรอง หรือระหวางข้ันแหงนิพพาน 
๒ อยางนั้น หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๐๗๙]  ส. นิยามเปนอสังขตะ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. มีบุคคลบางพวกกาวลงสูนิยาม   ไดนิยาม   ยงันิยามให 
เกิดข้ึน ใหเกิดข้ึนพรอม ใหต้ังข้ึน ใหต้ังข้ึนพรอม ใหบังเกิด ใหบังเกิดโดยย่ิง 
ใหเกิด  ใหเกดิพรอมได  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. มีบุคคลบางพวก   กาวลงสูอสังขตะ  ไดอสังขตะ  ยังอสังขตะ 
ใหเกิดข้ึน ใหเกิดข้ึนพรอม ใหต้ังข้ึน ใหต้ังข้ึนพรอม ใหบังเกิด  ใหบังเกิดโดยย่ิง 
ใหเกิด  ใหเกดิพรอมได  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๐๘๐]  ส. นยิามเปนอสังขตะ   หรือ  ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. มรรคเปนอสังขตะ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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                        ส. มรรคเปนสังขตะ  หรือ ?  
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. นิยามเปนสังขตะ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. โสดาปตตินิยาม เปนอสังขตะ  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. โสดาปตติมรรค เปนอสังขตะ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                        ส. โสดาปตติมรรค เปนสังขตะ  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. โสดาปตตินิยาม เปนสังขตะ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. สกทาคามินิยาม ฯลฯ อนาคามินิยาม ฯลฯ  อรหัตนิยาม 
เปนอสังขตะ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว 
                        ส. อรหัตมรรคเปนอสังขตะ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. อรหัตมรรค เปนสงัขตะ   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อรหัตตนิยาม เปนสังขตะ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๐๘๑]  ส. โสดาปตตินิยาม  เปนอสังขตะ  ฯลฯ  อรหัตนิยาม  เปน  
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อสังขตะ นิพพาน เปนอสังขตะ หรือ ?  
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. อสังขตะ   เปน  ๕ อยาง  หรือ  ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส. อสังขตะ  เปน  ๕  อยาง หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส.  ที่ตานทานก็เปน ๕ อยาง ฯลฯ   มีระหวางข้ันแหงนิพพาน 
๕ อยางนั้น หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๐๘๒]  ส. นิยาม เปนอสังขตะ  หรือ  ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส.  มิจฉัตตนิยาม  คือทางอันแนนอนขางผิด  เปนอสังขตะหรือ ?  
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส. มัจฉัตตนิยามเปนสังขตะ หรือ  ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส.  สัมมตัตนิยาม คือ ทางอันแนนอนขางถูก เปนสังขตะหรือ ?  
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๐๘๓]  ป. ไมพึงกลาววานิยามเปนอสังขตะหรือ ?  
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป. เมื่อนิยามเกิดข้ึนแลวดับไป     บคุคลยังเปนผูไมแนนอน 
อยูหรือ ? 
                         ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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                        ป. ถาอยางนั้น   นิยามก็เปนอสังขตะนะสิ.  
                        ส. เมื่อมิจฉัตตนิยามเกิดข้ึนแลวดับไป  บุคคลเปนไมแนนอน 
หรือ ?  
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ถาอยางนั้น   มิจฉัตตนิยาม  ก็จะเปนอสังขตะไปนะสิ. 
                                         นิยามกถา  จบ 
 
                                     อรรถกถานิยามกถา 
 
                                         วาดวย  นิยาม 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องนิยาม   นิยามเปนอสังขตะ.  ในปญหานั้น ทานเรียก 
อริยมรรควา  นิยาม  เพราะพระบาลีวา   บุคคลผูสามารถเพื่อกาวลงสูนิยาม 
อันถูกตองในกุศลธรรมท้ังหลายดังนี้.   กช็นเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิ 
นิกายอันธกะท้ังหลายวา     เมื่อนิยามน้ันเกิดข้ึนและดับไปแลวก็ดี   บุคคลน้ัน 
ยอมชื่อวาเปนไมเที่ยงก็หาไม  เหตุใด  เพราะเหตุนั้น  นิยามท่ีเกิดข้ึนแกบุคคล 
นั้น   จึงชื่อวาเปนอสังขตะ   คือ  ไมมีปจจัยปรุงแตง เพราะอรรถวาเปนของเท่ียง 
ดังน้ี   คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
ตอจากนั้นเม่ือสกวาที่จะแสดงวา  ผิวา  นิยามน้ันเปนอสังขตะไซร  นยิามน้ัน 
ก็พึงมีอยางนี้  จึงกลาวคําวา   เปนนิพพาน   เปนตน.  คําถามเปรียบเทียบมี 
อรรถงายทั้งน้ัน. คําวา    บุคคลบางพวกกาวลวงสูนิยาม  เปนตน  สกวาทีกลาว 
เพ่ือแสดงความเปนสังขตะของนิยาม ฯ  ในปญหาวา   มรรคปนอสังขตะหรือ 
เปนตน ปรวาทียอมปฏิเสธ  เพราะมรรคน้ันยังมีการเกิดและการดับ. ในปญหา 
วา   นิยามเปนสังขตะหรอื    ปรวาทีตอบปฏิเสธ   หมายเอานิยามในมรรคแม  
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ดับไปแลวก็เปนของมีอยู.  ในคําท้ังหลายมีคําวา   โสดาปตตินิยาม   เปนตน  
บัณฑิตพึงทราบเนื้อความอนุโลมและปฏิโลมโดยนัยนั้น. 
         ถูกสกวาทีถามวา   อสังขตะเปน  ๕  อยางหรอื   ปรวาทีเมื่อไมเห็น 
สถานที่มาของอสังขตะ ๕ อยาง จึงปฏิเสธ.  ถูกถามครั้งท่ี   ๒  ก็ตอบรับรอง 
เพราะคําวา  นิยามแหงสัมมัตตนิยาม  ๔  อยาง  และเพราะความเปนอสังขตะ 
ของพระนิพพาน  ๑.  ปญหาวาดวย  มิจฉัตตนิยาม  สกวาทีกลาวแลว เพ่ือแสดง 
ความไมถูกตองแหงความเปนอสังขตะ  ดวยเหตุสักแตคําวานิยามน้ันนั่นแหละ 
ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                    อรรถกถานิยามกถา  จบ  
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                                         ปฏิจจสมุปปาทกถา  
 
         [๑๐๘๔]  สกวาที   ปฏิจจสมุปบาทเปนอสังขตะ  หรือ ? 
                         ปรวาที  ถูกแลว 
                         ส. เปนนิพพาน  เปนที่ตานทาน  เปนที่เรน  เปนที่พ่ึง  เปน 
ที่หมาย เปนฐานะอันไมเคลื่อน   เปนอมตะ  หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส. ปฏิจจสมุปบาทเปนอสังขตะ  นิพพานก็เปนอสังขตะ  หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. อสังขตะเปน ๒ อยางหรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส. อสังขตะเปน  ๒  อยาง หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. ที่ตานทานก็เปน ๒  อยาง ที่เรนก็เปน ๒  อยาง ที่พ่ึงก็ 
เปน ๒ อยาง  ที่หมายก็เปน ๒ อยาง ฐานะอันไมเคลื่อนก็เปน ๒ อยาง อมตะ 
ก็เปน ๒ อยาง นิพพานก็เปน ๒ อยาง หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส. นิพพานก็เปน ๒ อยางหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. มีความสูงและตํ่า  มีความเลวและความประณีต  มีความ 
อุกฤษฏและทราม  มีเขตแดน  หรือความแตกตาง  หรือรอง  หรือระหวางข้ัน 
แหงนิพพาน ๒ อยางนั้นหรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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         [๑๐๘๕]  ส. ปฏิจจสมุปบาทเปนอสังขตะหรือ   ?  
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อวิชชาก็เปนอสังขตะ  หรือ  ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                        ส. อวิชชาเปนสังขตะหรือ  ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ปฏิจจสมุปบาทก็เปนสังขตะหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ปฏิจจสมุปบาทเปนอสังขตะหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สังขารที่เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย ก็เปนอสังขตะ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. สังขารที่เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนสังขตะ หรือ ?  
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ปฏิจจสมุปบาทก็เปนสังขตะหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ปฏิจจสมุปบาทเปนอสังขตะ  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. วิญญาณท่ีเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย    ก็เปนอสังขตะ 
หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้นเลย 
                        ส. วิญญาณท่ีเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย  เปนสังขตะหรือ ?  
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                    ป. ถูกแลว.  
                    ส. ปฏิจจสมุปบาทก็เปนสังขตะหรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                    ส. ปฏิจจสมุปบาทเปนอสังขตะหรือ ? 
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. นามรูปที่เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย    ก็เปนอสังขตะ 
หรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                    ส. นามรูปที่เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย  เปนสังขตะหรือ ? 
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. ปฏิจจสุปบาทก็เปนสังขตะหรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                    ส. ปฏิจจสมุปบาทเปนอสังขตะหรือ  ? 
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. ชราและมรณะท่ีมีเพราะชาติเปนปจจัยก็เปนอสังขตะ 
หรือ  ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                    ส. ชราและมรณะท่ีมีเพราะชาติเปนปจจัย     ก็เปนสังขตะ 
หรือ  ? 
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. ปฏิจจสมุปบาทก็เปนสังขตะหรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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         [๑๐๘๖]  ป.  ไมพึงกลาววา   ปฏิจจสมุปบาทเปนอสังขตะ  หรือ ?  
                        ส.  ถูกแลว. 
                        ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ชรา  มรณะ  มีเพราะชาติเปนปจจัย  โดยพระตถาคตท้ังหลายจะอุบัติ 
ขึ้นหรือมิอุบติัขึ้นก็ตาม  ธาตุนั้นไดต้ังอยูแลวเทียว  เปนธรรมฐิติ  เปนธรรม 
นิยาม  คือความท่ีธรรมนี้เกิดขึ้นเพราะธรรมนี้เปนปจจัย  พระตถาคตตรัสรู 
ดวยปญญาอันยิ่ง  คนพบดวยปญญาอันยิ่ง  ซึ่งธาตุนั้น  ครั้นตรสัรูดวยปญญา 
อันยิ่งแลว  ครั้นคนพบดวยปญญาอันยิ่งแลว  จึงบอก  แสดง  ประกาศ  เผย 
แพร  ขยาย  ทําใหงาย  และไดชี้แจงวา  ชราและมรณะมีเพราะชาติเปนปจจัย 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ชาติมีเพราะภพเปนปจจัย  ฯลฯ  มีสังขารมีเพราะอวิชชา 
เปนปจจัย  โดยตถาคตท้ังหลายจะอุบติัขึ้น  หรือมอิุบัติขึ้นก็ตาม  ธาตุนั้นได 
ต้ังอยูแลวเทียว  ฯลฯ  และไดชี้แจงวาสังขารมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  ความจริงแท  ความไมคลาดเคลื่อน  ความไมเปนโดยประการอ่ืน 
คือความท่ีธรรมเกิดขึ้นเพราะธรรมนี้เปนปจจัย  สภาวธรรมนั้น  ดังกลาวนี้ 
อันใด  นี้เรากลาววา  ปฏจิจสมุปบาท  ดังน้ี๑  เปนสตูรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                        ส.  ถูกแลว. 
                        ป. ถาอยางนั้น ปฏิจจสมุปบาทก็เปนอสังขตะนะสิ. 
         [๑๐๘๗]  ส.  ปจจยาการบท  ๑ วา   สังขารมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย 
ดังน้ี   สภาวะใดเปนธรรมฐิติ  เปนธรรมนิยาม  ในปจจยาการนั้น  สภาวะนั้น 
เปนอสังขตะ  นิพพานก็เปนอสังขตะ  หรือ  ? 
 
๑. ส. นิ. ๑๖/๖๑.  
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                         ป. ถูกแลว.  
                         ส. อสังขตะเปน  ๒  อยาง หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. ที่ตานทาน  ก็เปน  ๒  อยาง ฯลฯ  หรือมีระหวางข้ึนแหง 
นิพพาน  ๒  อยางนั้น หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๐๘๘]  ส.  ปจจยาการบท ๑   วา  สังขารมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย 
ดังน้ี   สภาวะใดเปนธรรมฐิติ   เปนธรรมนิยามในปจจยาการนั้น   สภาวะนั้น 
เปนอสังขตะ     ปจจยาการอีกบท ๑  วา    วิญญาณมีเพราะสังขารเปนปจจัย 
ดังน้ี    สภาวะใดเปนธรรมฐิติ   เปนธรรมนิยาม  ในปจจยาการนั้น  สภาวะนั้น 
ก็เปนอสังขตะ  นิพพานก็เปนอสังขตะ  หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. อสังขตะ เปน ๓ อยางหรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส. อสังขตะ  เปน ๓ อยางหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. ที่ตานทาน  ก็เปน ๓ อยาง ฯลฯ  มีระหวางข้ันแหงนิพพาน 
๓ อยางนั้นหรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๐๘๙]  ส. ปจจยาการบท  ๑  วา     สังขารท้ังหลายมีเพราะอวิชชา  
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เปนปจจัย   ดังน้ี  สภาวะใด  เปนธรรมฐิติ   เปนธรรมนิยาม  ในปจจยาการนั้น  
สภาวะนั้นเปนอสังขตะ   ปจจยาการอีกบท  ๑  วา    วิญญาณมีเพราะสังขาร 
เปนปจจัย  ดังนี้   สภาวะใด  เปนธรรมฐิติ  เปนธรรมนิยาม  ในปจจยาการนั้น 
สภาวะนั้นก็เปนอสังขตะ ฯลฯ  ปจจยาการอีกบท ๑  วา  ชรามรณะมีเพราะ 
ชาติเปนปจจัย ดังน้ี สภาวะใด เปนธรรมฐิติ  เปนธรรมนิยาม  ในปจจยาการ 
นั้น  สภาวะนั้นก็เปนอสังขตะ  นิพพานก็เปนอสังขตะ  หรือ ? 
                      ป.  ถูกแลว. 
                      ส.  อสังขตะ เปน  ๑๒ อยางหรือ ? 
                      ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                      ส.  อสังขตะเปน   ๑๒ อยางหรือ ? 
                      ป.  ถูกแลว. 
                      ส.  ที่ตานทาน  ก็เปน  ๑๒ อยาง  ที่เรนก็เปน  ๑๒ อยาง ฯลฯ 
มีระหวางข้ันแหงนิพพาน ๒  อยางนั้นหรือ ? 
                      ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                                       ปฏิจจสมุปปาทกถา  จบ  
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                             อรรถาปฏิจจสมุปปาทกถา  

 

                               วาดวย  ปฏิจจสมุปบาท 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องปฏิจจสมุปบาท.   ในเรื่องน้ันชนเหลาใดมีความเห็นผิด 
ดุจลัทธิของนิกายปุพพเสลิยะ   และมหิสาสกะทั้งหลายวา     ปฏิจจสมุปบาท 
เปนอสังขตะ   เพราะพระบาลีในนิทานวรรควา  การอุบัติข้ึนแหงพระตถาคต 
เจาก็ดี    การไมอุบัติก็ดี   ชื่อวาธัมมัฏฐิตตา คือ ความต้ังอยูแหงธรรม มีอยู  ดังน้ี 
คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน คําตอบรับรองเปนของปรวาที.  ปญหา 
วา   อวิชชาเปนสังขตะ   เปนตน   สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงสภาวะปฏิจจสมุปบาท 
แหงธรรมทั้งหลายมีอวิชชาเปนตนนั่นแหละ.  ก็องคหน่ึง ๆ  ในธรรมเหลาน้ัน 
ทานเรียกวา   ปฏิจจสมุปบาทมีอยูดวยอรรถอันใด  อรรถอันนัน้นั่นแหละทาน 
ไดกลาวไวแลวในปฏิจจสมุปปาทวิภังค. 
         คําวา  สังขารมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย  ดังน้ี  สภาวะใดเปนธัมมฐิติ 
เปนอาทิ       สกวาทีกลาวเพ่ือทําลายอรรถแหงลัทธิที่ปรวาทีนํามาตั้งไวแลว 
ดวยพระสูตรนั้นนั่นแหละ. 
         ก็ในขอน้ี    พึงทราบเน้ือความวา   ธาตุใดเปนสภาวะต้ังอยูแลวในกอน 
ธาตุนั้นเทียว   ทานเรียกวาเปนธัมมฐิติ   ธัมมนิยาม   ธาตุนั้นเวนจากอวิชชา 
เปนตนมีอยูสวนหนึ่งก็หาไม  และคําวา  ธัมมฐิติ  และธัมมนิยามน้ีเปนชื่อแหง 
ปจจัยทั้งหลายมีอวิชชาเปนตนนั่นแหละ.    จริงอยู    เมื่อพระตถาคตทรงอุบัติ 
แลวก็ดี  ยังมิไดทรงอุบัติก็ดี   สังขารทั้งหลายก็ยอมเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย 
ทั้งธรรมทั้งหลายมีวิญญาณเปนตนยอมเกิดแตธรรมทั้งหลายมีสังขารเปนตน 
เพราะฉะนั้น   ความต้ังอยูอันใดเพราะอรรถวาเปนเหตุแหงสังขารธรรมท้ังหลาย  
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ในบทนี้วา   อวิชฺชาปจฺจยา   สงฺขารา    เปนตน เพราะเหตุนั้น  ธรรมน้ัน จึงชือ่วา  
ธัมมฐิติ   อน่ึงความท่ีธรรมเหลาน้ันนั่นแหละเปนนิยามเพราะอรรถวาเปนเหตุ 
ฉะน้ัน  ธรรมน้ัน  จึงชื่อวา  ธัมมนิยาม  เพราะฉะน้ันธัมมฐิติก็ดี   ธัมมนิยาม 
ก็ดี  ทานจึงเรียกวาอวิชชา  สกวาทีถามวา   สภาวะนั้น คืออวิชชา เปนอสังขตะ 
นิพพานก็เปนสังขตะหรอื ?   ปรวาทีตอบรับรองดวยความสามารถแหงลัทธิ 
ถูกถามอีกวา    อสังขตะเปน    ๒  อยางหรือ   ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะไมมี 
ในพระสูตร   แตตอบรับรองดวยสามารถแหงลัทธิ.   แมในบทท่ีเหลือท้ังหลาย 
ก็นัยนี้นั่นแหละ.   อน่ึง   ในที่นี้   บัณฑิตพึงทราบเชนกับคําท่ีกลาวไวแลวใน 
หนหลังโดยนัยที่กลาวแลวน่ันแล. 
                              อรรถกถาปฏิจจสมุปปาทกถา  จบ  
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                                                 สัจจกถา  
 
         [๑๐๙๐]  สกวาที  สจัจะ  ๔  เปนอสังขตะ  หรือ ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว. 
                        ส.  ที่ตานทานก็เปน  ๔  ที่เรนก็เปน  ๔  ที่พ่ึงเปน  ๔ ที่หมาย 
ก็เปน ๔ ฐานะอันไมเคลื่อนก็เปน ๔ อมตะก็เปน  ๔  นิพพานกเ็ปน ๔ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. นิพพาน ก็เปน ๔ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. มีความสูงและตํ่า    มีความเลวและประณีต    มีความ 
อุกฤษฏและทราม  มีเขตแดน  หรือความแตกตาง  หรือรอง  หรือระหวาง 
ข้ันแหงนิพพาน ๔ อยางนั้น หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๐๙๑]  ส. ทุกขสัจเปนอสังขตะ  หรือ ? 
                        ป.  ถูกแลว. 
                        ส. ทุกขเปนอสังขตะ หรือ ? 
                        ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส.  ทุกขสัจเปนอสังขตะ หรือ ? 
                        ป.  ถูกแลว. 
                        ส.  ทุกขทางกาย ทุกขทางใจ  โสกะ ปริเทวะ  ทุกข  โทมนสั 
อุปายาส เปนอสังขตะ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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                        ส. สมุทัยสัจเปนอสังขตะ  หรือ ?  
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สมุทัยเปนอสังขตะ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. สมุทัยสัจเปนอสังขตะ  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. กามตัณหา  ภวตัณหา วิภวณหา เปนอสังขตะ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. มรรคสัจเปนอสังขตะ  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. มรรคเปนอสังขตะ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. มรรคสัจเปนอสังขตะ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ  เปนอสังขตะ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๐๙๒]  ส. ทุกขเปนสังขตะ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ทุกขสัจเปนสังขตะ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                        ส. ทุกขทางกาย  ทุกขทางใจ  โสกะ  ปริเทวะ  ทกุข  โทมนัส 
อุปายาส เปนสังขตะ  หรือ ?  
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                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. ทุกขสัจเปนสังขตะ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. สมุทัยเปนสังขตะ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สมุทัยสจัเปนสังขตะ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เปนสังขตะ หรือ ? 
                       ป. ถกูแลว. 
                       ส. สมุทัยสจัเปนสังขตะ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. มรรคเปนสังขตะ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. มรรคสัจเปนสังขตะ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เปนสังขตะ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. มรรคสัจเปนสังขตะ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
        [๑๐๙๓]  ส. นิโรธสัจเปนสังขตะ  นิโรธเปนอสังขตะ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว 
                       ส. ทุกขสัจเปนอสังขตะ หรือ ?  
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                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                        ส. นิโรธสัจเปนอสังขตะ  นิโรธเปนอสังขตะ หรือ ?  
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สมุทัยสัจเปนอสังขตะ  สมุทัยเปนอสังขตะ  หรือ ?  
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. นิโรธสัจเปนอสังขตะ  นิโรธเปนอสังขตะ  หรือ ?  
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. มรรคสัจเปนอสังขตะ  มรรคเปนอสังขตะ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๐๙๔]  ส. ทกุขสัจเปนอสังขตะ ทุกขเปนสังขตะ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. นิโรธสัจเปนอสังขตะ นิโรธเปนสังขตะ หรือ  ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. สมุทัยสัจเปนอสังขตะ  สมุทัยเปนสังขตะ  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. นิโรธสัจเปนอสังขตะ   นโิรธเปนสังขตะ  หรือ ?  
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. มรรคสัจเปนอสังขตะ   มรรคเปนสังขตะ  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. นิโรธสัจเปนสังขตะ  นิโรธเปนสังขตะ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
        [๑๐๙๕ ]  ป. ไมพึงกลาววา สัจจะ ๔ เปนอสังขตะ หรือ ?  
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                    ส. ถูกแลว.  
                    ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
๔  อยางน้ี แทไมผิด  ไมเปนอยางอ่ืน  ๔  อยาง  เปนไฉน  คําวา  นี้ทุกข  นี้แท 
นี้ไมผิด  นี้ไมเปนอยางอื่น  ฯลฯ  คําวา  นี้ทุกขสมุทัย ฯลฯ  คําวา  นี้ทุกขนิโรธ 
ฯลฯ  คําวา  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  นี้แท  นี้ไมผิด  นี้ไมเปนอยางอื่น 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ๔ อยางน้ีแล  แทไมผิด  ไมเปนอยางอ่ืน  ดังน้ี๑  เปน 
สูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ  ? 
                    ส. ถูกแลว. 
                    ป. ถาอยางนั้น สัจจะ ๔ กเ็ปนอสังขตะ  นะสิ. 
 
                                           สัจจกถา  จบ 
  

                                  อรรถกถาสัจจกถา 
 

                                       วาดวย  สัจจะ 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องสัจจะ.    ในเรือ่งนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจ 
ลัทธิของนิกายปุพพเสลิยะท้ังหลายวา   สัจจะท้ัง ๔ คือ ทุกขสัจจะ  สมุทย 
สัจจะ   นิโรธสัจจะ และมรรคสัจจะ เปนอสังขตะ   เพราะอาศัยพระสูตรวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัจจะ  ๔  อยางนี้แทไมผิด  ไมเปนอยางอ่ืน  เปนตน 
ดังน้ี  คําถามของสกวาที  หมายถึงชนเหลาน้ัน คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
ก็พึงทราบคําอธิบายปญหานั้นวา  บรรดาทุกข   สมทุัย  และมรรคทั้งหลาย 
ชื่อวาวัตถุสัจจะ   เปนสังขตะ   ลักขณสัจจะ  คือนิพพาน เปนอสังขตะ ชื่อวา 
วัตถุสัจจะยอมไมมีในนิโรธ  นโิรธนัน้เปนอสังขตะอยางเดียว. เพราะฉะนั้น 



 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/๕๔๕.  
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ปรวาทีจึงตอบรับรองวาใช     แตการตอบรับรองน้ันสักแตวาเปนลัทธิของ  
ทานเทาน้ัน.  จริงอยู   ปรวาทีนั้นยอมปรารถนาทุกขวาเปนวัตถุสัจจะ  ทั้ง 
ปรารถนาสมุทัยและมรรคก็เชนนั้น.   สวนธรรมเหลาใดมีการนําออกจาก 
ทุกขอันเปนเครื่องเบียดเบียน     และเหตุใหเกิดทุกขแหงธรรมเหลาน้ันเปน 
ลักษณะ ธรรมเหลาน้ันชื่อวา  ลักขณสัจจะ. อนึ่งชื่อวาธรรมมีทุกข เปนตน 
เวนจากพาธนลักษณะ เปนตน ยอมไมมี.   บรรดาคําทั้งหลายวา   ตาณะ 
คือท่ีตานทาน   เปนตน  บัณฑิตพึงทราบอธิบายโดยนัยที่กลาวแลวน่ันแหละ. 
         ในปญหาวา    ทุกขสัจจะ    ปรวาทีตอบรับรอง   เพราะหมายเอา 
ลักขณสัจจะ  ดวยสามารถแหงลัทธิ.  ในปญหาวา   ทุกข   ปรวาทีตอบ 
ปฏิเสธ หมายเอาวัตถุสัจจะ.  เบื้องหนาแตนี้สุทธิกปญหาก็ดี   ปญหาวาดวย 
การเปรียบเทียบก็ดทีั้งหมด     บัณฑิตพึงทราบโดยทํานองแหงพระบาลี 
นั่นแหละ. ในอวสาน   พระสูตรที่ปรวาทีนํามา  เพ่ือต้ังไวเปนลัทธิ  พระสูตร 
นั้นไมเปนเชนกับที่นํามาน่ันแหละ    เพราะความท่ีอรรถนั้นทานถือเอาผิด 
ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                      อรรถกถาสัจจกถา  จบ  
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                                           อารุปปกถา  
 
         [๑๐๙๖] สกวาที  อากาสานัญจายตนะเปนอสังขตะหรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. เปนนิพพาน เปนที่ตานทาน เปนท่ีเรน เปนที่พ่ึง เปน 
ที่หมาย เปนฐานะอันไมเคลื่อน  เปนอมตะ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. อากาสานัญจายตนะเปนอสังขตะ  นิพพานเปนอสังขตะ 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อสังขตะ เปน ๒ อยาง หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. อสังขตะ  เปน ๒ อยาง หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ที่ตานทาน เปน ๒  อยาง ฯลฯ  มีระหวางข้ันแหงนิพ- 
พาน ๒  อยางนั้น   หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. อากาสานัญจายตนะเปนอสังขตะ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อากาสานัญจายตนะเปนภพ   เปนคติ   เปนสัตตาวาส 
เปนสงสาร เปนกําเนิด   เปนที่ต้ังแหงวิญญาณ เปนการไดอัตภาพ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                        ส. อสังขตะเปนภพ  เปนคติ  เปนสัตตาวาส  เปนสงสาร  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 22 

เปนกําเนิด   เปนที่ต้ังแหงวิญญาณ เปนการไดอัตภาพ หรือ ?   
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                         ส. กรรมที่เปนเหตุเขาถึงอากาสานัญจายตนะ  มีอยู  หรือ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส.  กรรมที่เปนเหตุเขาถึงอสังขตะ  มีอยูหรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส. สัตวทั้งหลายผูเขาถึงอากาสานัญจายตนะ  มีอยูหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. สัตวทั้งหลายผูเขาถึงอสังขตะ   มีอยูหรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๐๙๗]  ส. สัตวทั้งหลาย เกิด แก ตาย จุติ  อุบัติ  ในอากาสานัญ- 
จายตนะ  ไดหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สัตวทั้งหลาย  เกิด   แก  ตาย  จุติ  อุบัติ  ในอสงัขตะ 
ไดหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๐๙๘]  ส. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในอากาสานัญ- 
จายตนะ  หรอื ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในอสังขตะ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. อากาสานัญจายตนะ  เปนจตุโวการภพ หรือ ?  
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                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. อสังขตะ เปนจตุโวการภพ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๐๙๙] ป. ไมพึงกลาววา อรูป ๔ เปนอสังขตะ  หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. อรูป   ๔   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   เปนสภาพไม 
หว่ันไหว  มิใชหรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. ถาอรูป   ๔   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   เปนสภาพ 
ไมหว่ันไหว  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  อรูป  ๔ เปนอสังขตะ 
                                        อรุปปกถา  จบ 

                               อรรถกถาอรุปปกถา 
                                วาดวย  ภพไมมีรูป 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่อง  อารุปปะ   คือภพไมมีรูป  ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใด  
มีความเห็นผิดวา    ธรรมเหลาน้ันแมทั้งปวง  เปนอสังขตะ    เพราะอาศัย 
พระบาลีวา  ภพไมมีรูปทั้ง  ๔  เปนสภาพไมหว่ันไหว  ดังน้ี   คําถามของ 
สกวาทีวา    อากาสานัญจายตนะ  เปนตนโดยหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบ 
รับรองเปนของปรวาที.   คําท่ีเหลือในท่ีนี้มีอรรถงายทั้งน้ัน.   แมพระสูตร 
ที่สาธกน้ัน   ก็ไมเปนเชนกับที่นํามาน่ันแหละ   เพราะไมรูอรรถแลวนํามา 
ดังน้ีแล. 
                                  อรรถกถาอารุปปกถา  จบ  
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                                         นิโรธสมาปตติกถา  
 
         [๑๑๐๐]  สกวาที  นโิรธสมาบัติ  เปนอสังขตะ  หรือ ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว 
                        ส. เปนนพิพาน เปนที่ตานทาน เปนที่เรน เปนที่พ่ึง เปน 
ที่หมาย   เปนฐานะอันไมจุติ  เปนอมตะ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. นิโรธสมาบัติเปนอสังขตะ   นิพพานก็เปนอสังขตะ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อสังขตะ  เปน  ๒  อยาง หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ที่ตานทาน เปน ๒ อยางและมีระหวางข้ันแหงนิพพาน 
๒  อยางนั้น หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. นิโรธสมาบัติเปนอสังขตะ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. มีคนบางพวก  เขานิโรธ  ไดนิโรธ  ยังนิโรธใหเกิดข้ึน 
ใหเกิดข้ึนพรอม ใหต้ังข้ึน ใหต้ังข้ึนพรอม ใหบังเกิด  ใหบังเกิดข้ึนอยางยิ่ง 
ใหเกิด ใหเกิดพรอมได หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.  
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                        ส. มีคนบางพวก  เขาอสังขตะ  ไดอสังขตะ  ยังอสังขตะ  
ใหเกิดข้ึน ใหเกิดข้ึนพรอม ใหต้ังข้ึน ใหต้ังข้ึนพรอม ใหบังเกิด ใหบังเกิด 
ข้ึนอยางยิ่ง ใหเกิด  ใหเกดิพรอมได หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ความผองแผว ความออกจากนิโรธ ปรากฏได หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ความผองแผว ความออกจากอสังขตะ  ปรากฏไดหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ                      
                        ส. ผูเขานิโรธ  มีวจีสังขารดับไปกอน  แตนั้นกายสังขาร 
ดับ แตนั้นจิตตสังขารดับ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ผูเขาอสังขตะก็มีวจีสังขารดับไปกอน     แตนั้นกาย 
สังขารดับ แตนั้นจิตตสังขารดับ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. ผูออกจากนิโรธมีจิตตสังขารเกิดข้ึนกอน    แตนั้นกาย 
สังขารเกิดข้ึน แตนั้นวจีสังขารเกิดข้ึน หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ผูออกจากอสังขตะ  ก็มีจิตตสังขารเกิดข้ึนกอน  แตนั้น 
กายสังขารเกิดข้ึน แตนั้นวจีสังขารเกิดข้ึน หรือ  ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๑๐๑]  ส. ผัสสะ ๓ คือ  สุญญตผัสสะ อนิมิตตผัสสะ อัปปณิหิต 
ผัสสะ  ยอมถูกตองผูออกจากนิโรธแลว  หรือ  ?  
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                        ป. ถูกแลว.  
                        ส. ผัสสะ  ๓ คือ  สุญญตผัสสะ  อนิมิตตผัสสะ   อัปปณิหิต 
ผัสสะ  ยอมถูกตอง   ผูทีอ่อกจากอสังขตะแลว หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๑๐๒]  ส. จิตของผูที่ออกจากนิโรธแลว    เปนธรรมชาติโนมไป 
สูวิเวก  เอียงไปสูวิเวก  นอมไปสูวิเวก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. จิตของผูที่ออกจากอสังขตะแลว   ก็เปนธรรมชาติโนม 
ไปสูวิเวก  เอียงไปสูวิเวก นอมไปสูวิเวก หรือ ? 
                        ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๑๐๓]  ป. ไมพึงกลาววา นิโรธสมาบัติเปนอสังขตะ หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. นิโรธสมาบัติเปนสังขตะหรือ ? 
                        ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                        ป. ถาอยางนั้น   นิโรธสมาบัติก็เปนอสังขตะ นะสิ. 
                                  นิโรธสมาปตติกถา  จบ  
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                           อรรถกถานิโรธสมาปตติกถา  

                                 วาดวย  นิโรธสมาบัติ 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องนิโรธสมาบัติ.   ในเรื่องนั้น  ความไมเปนไปแหง 
นามขันธ   ๔   ชื่อวานิโรธสมาบัติ.    ก็นิโรธสมาบัตินั้นอันบุคคลเม่ือจะทํา 
ชื่อวายอมทําได  คือ  เมื่อเขานิโรธสมาบัติ  เขายอมเขาได  เหตุใด  เพราะ 
เหตุนั้น ทานจึงเรียกนามขันธ ๔ นั้นวา เปนสมาบัติที่ดับไปแลว. แตใคร  ๆ 
ไมพึงกลาววาเปนสังขตธรรม  หรือเปนอสังขตธรรม  เพราะไมมีลักษณะ 
แหงสังขตธรรมและอสังขตธรรม. 
         ในปญหานั้น     ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะ 
และอุตตราปถกะทั้งหลายวา      นโิรธสมาบัติไมเปนสังขตะ     เพราะเปน 
อสังขตะ   ดงัน้ี   คําถามของสกวาทีวา  นิโรธสมาบัติ   เปนตน   โดยหมายถึง 
ชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   คําเปนตนวา    ยังนิโรธให 
เกิดขึ้น   สกวาทีกลาวแลวดวยสามารถแหงการไดเฉพาะซึ่งการเขาสมาบัติ  
เทาน้ัน.  อธิบายวา  เหมือนอยางวาชนทั้งหลายยอมยังสังขตธรรมท้ังหลาย 
มีรูปเปนตนใหเกิดข้ึนไดโดยวิธีใด   แตใคร ๆ   ชื่อวายังอสังขตะใหเกิดข้ึน 
ไดโดยวิธีนั้นหาไดไม. คําวา  ความผองแผว ความออกจากนโิรธ   บัณฑิต 
พึงทราบวาเปนผลสมาบัติ.   แตความผองแผว   ความออกจากอสังขตะน้ัน 
ไมปรากฏเลย   เพราะฉะน้ัน   ปรวาทีจึงตอบปฏิเสธ. 
         คําวา   ถาอยางน้ัน   ความวา  ลัทธิวา  นิโรธสมาบัติ  เม่ือไมเปน 
สังขตะก็ตองเปนอสังขตะ    ดังน้ี    แตคําน้ีไมเปนเหตุในความเปนอสังขตะ 
เพราะฉะนั้น  แมปรวาทีกลาวแลว  คําน้ันก็หาเปนเชนกับคําท่ีกลาวนั้นไม 
ดังน้ีแล. 
                               อรรถกถานิโรธสมาปตติกถา  จบ  
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                                           อากาสกถา  
 
         [๑๑๐๔]   สกาวาท ีอากาศเปนอสังขตะหรือ? 
                         ปรวาที  ถูกแลว. 
                         ส. เปนนิพพาน เปนที่ตานทาน เปนที่เรน เปนที่พ่ึง เปน 
ที่หมาย เปนฐานะอันไมเคลื่อน เปนอมตะ  หรือ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๑๐๕]   ส. อากาศเปนสังขตะ นิพพานเปนอสังขตะ หรือ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. อสังขตะ เปน ๒ อยาง หรือ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส. อสังขตะ เปน ๒ อยาง หรือ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. ที่ตานทาน  เปน  ๒  อยาง  ฯลฯ   มีระหวางข้ันแหง 
นิพพาน ๒ อยางนั้น หรอื? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๑๐๖]   ส. อากาศเปนอสังขตะ หรือ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. มีชนบางพวกทําอนากาศใหเปนอากาศได หรือ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. มีชนบางพวกทําสังขตะใหเปนอสังขตะได หรือ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ          
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         [๑๑๐๗]  ส. มชีนบางพวก ทําอากาศใหเปนอนากาศได หรือ?   
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. มชีนบางพวกทําอสังขตะใหเปนสังขตะได หรือ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๑๐๘]  ส. ในอากาศ  นกท้ังหลายบินไปได  พระจันทรและพระ 
อาทิตยโคจรไปได    ดวงดาวท้ังหลายโคจรไปได    ผูมีฤทธิ์แสดงฤทธ์ิได 
ชนทั้งหลายไกวแขนได โบกมือได ขวางกอนดินไปได ขวางลูกขลุบไปได 
แผลงฤทธิ์ไปได แผลงศรไปไดหรือ? 
                        ป. ถูกแลว 
                        ส. ในอสังขตะ   นกทั้งหลายก็บินไปได   พระจันทรและ 
พระอาทิตยก็โคจรไปได   ดวงดาวท้ังหลายก็โคจรไปได   ผูมีฤทธ์ิก็แสดง 
ฤทธิ์ได  ชนท้ังหลายก็ไกวแขนได   โบกมือได  ขวางกอนดินไปได  ขวาง 
ลูกขลุบได แผลงฤทธิ์ไปได แผลงศรไปไดหรือ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๑๐๙]  ส. ชนทั้งหลายลอมอากาศ    ทําใหเปนเรือน   ทาํใหเปน 
ฉางไดหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว 
                        ส. ชนทั้งหลายลอมอสังขตะ   ทําใหเปนเรือน  ทําใหเปน 
ฉางไดหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
         [๑๑๑๐]  ส. เมื่อขุดบออยู   อนากาศ  คือท่ีมิใชอากาศ   กลายเปน 
อากาศไดหรือ ?                 
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                        ป. ถูกแลว.  
                        ส. สังขตะ  ก็กลายเปนอสังขตะได หรือ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๑๑๑]  ส. เมื่อถมบอเปลาอยู ยังฉางเปลาใหเต็มอยู ยังหมอเปลา 
ใหเต็มอยู  อากาศอันตรธานไปได หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อสังขตะ ก็อันตรธานไปได หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๑๑๒]  ป. ไมพึงกลาววา อากาศเปนอสังขตะ หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. อากาศเปนสังขตะ หรือ ? 
                        ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ป. ถาอยางนั้น อากาศก็เปนอสังขตะ  นะสิ. 
                                        อากาสกถา  จบ  
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                                  อรรถกถาอากาสกถา  

                                       วาดวย  อากาศ 
         บัดนี้ ชือ่วาเรื่องอากาศ.  ในเรื่องน้ัน อากาศมี ๓ อยาง คือ ปริจเฉ- 
ทากาส   คือชองวางอันเปนที่กําหนด    กสิณุคฆาฏิมากาส   คือชองวางที่ 
เพิกข้ึนของกสิณ และอชฏากาส คือชองวางของทองฟา แมคําวา ดุจฉากาส 
คือชองวางอันวางเปลา     ก็เปนชื่อของอชฏากาสน้ันนั่นแหละ.     บรรดา 
อากาศเหลานั้น ปริจเฉทากาส  คือของวางที่ค่ันอยูระหวางรูปกับรูป  เปน 
สังขตะ สวนอากาศท่ีเหลือแมทั้ง ๒ นี้สักวาเปนบัญญัติ. 
         ก็ชนเหลาใด     มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะ    และ 
มหิสาสกะทั้งหลายวา อากาศแมทั้ง ๒ คือกสิณุคฆาฏิมากาส และอชฎากาส 
ไมใชสังขตะ   เหตุใด    เพราะเหตุนั้น  จึงเปนอสังขตะ   ดังนี้ คําถามของ 
สกวาทีวา    อากาศ เปนตน หมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของ 
ปรวาที. คําท่ีเหลือในที่นี้มีอรรถต้ืนทัง้น้ันแล. 
                                    อรรถกถาอากาสกถา  จบ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 32 

                                    อากาโสสนิทัสสโนติกถา  
 
         [๑๑๑๓]  สกาวาที  อากาศเปนสนิทัสสนะ  คือเห็นไดดวยจักษุ  หรือ ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว 
                        ส. เปนรูป  เปนรูปายตนะ  เปนรูปธาตุ   เปนสีเขียว  เปน 
สีเหลือง  เปนสีแดง  เปนสีขาว  เปนวิสัยแหงจักขุวิญญาณ  กระทบท่ีจักษุ  
มาสูคลองแหงจักษุ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๑๑๔]  ส. อากาศเปนสนิทัสสนะหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อาศัยจักษุและอากาศจึงเกิดจักขุวิญญาณข้ึน หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๑๑๕]  ส. อาศัยจักษุและอากาศจึงเกิดจักขุวิญญาณข้ึน หรือ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. คําวา    อาศัยจักษุและอากาศจึงเกิดจักขุวิญญาณข้ึน 
ดังน้ี เปนสูตรมีอยูจริง หรือ ? 
                        ป. ไมมี. 
                        ส.  คําวา  อาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น  ดังน้ี๑ 

                        ป.  ถูกแลว. 
                        ส. หากวา  คําวา   อาศัยจักษุและรปูจึงเกิดจักขุวิญญาณ 
 
๑.  ม.อุ.  ๑๔/๘๑๔.,ส.นิ.๑๖/๑๖๔.  
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ขึ้น  ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง  ก็ตองไมกลาววา  อาศัยจักษุและอากาศ  จึง 
เกิดจักขุวิญญาณข้ึน.   
         [๑๑๑๖]  ป. ไมพึงกลาววา อากาศเปนสนิทัสสนะ หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. ทานเห็นชองในระหวางตนไมทั้ง ๒    ชองในระหวาง 
เสาทั้ง ๒   ชองดาล ชองหนาตาง มิใชหรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. หากวา  ทานเห็นชองในระหวางตนไมทั้ง ๒   ชองใน 
ระหวางเสาท้ัง  ๒   ชองดาล ชองหนาตาง ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาว 
วาอากาศเปนสนิทัสสนะ. 
                                อากาโสสนิทัสสโนติกถา  จบ 
 

                      อรรถกถาอากาโสสนิทัสสโนติกถา 
 

                          วาดวย อากาศเปนของเหน็ได 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องอากาศเปนของเห็นไดดวยจักษุ.  ในเรื่องนั้น  ชน 
เหลาใด   มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะทั้งหลายวา    อชฏากาส 
ทั้งปวงเปนของเห็นได  เพราะอาศัยความเปนไปแหงความรู  ในที่ทั้งหลาย 
มีชองลูกดาลเปนตน  ดังนี้ คําถามของสกวาทีวา   อากาศเปนสนิททัสสนะ 
คือเห็นไดดวยจักษุ   หรือ    โดยหมายชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของ 
ปรวาที.  ลําดับนั้น  สกวาทีจึงกลาววา  เปนรูป   เปนตน เพ่ือทวงปรวาที 
นั้นวา ถาอากาศเปนของเห็นไดไซร อากาศก็พึงเปนอยางนี้ ๆ. ในปญหา 
ทั้งหลายวา    อาศัยจักษุและอากาศ    เปนตน   ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะ  
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ความไมมีพระสูตรเห็นปานน้ัน     ยอมตอบรับรองเพราะอาศัยการเขาไป  
เห็นที่ทั้งหลาย  มีภายในหอง  มีชองอันหยาบเปนตน.  ในขอวา  ทานเห็น 
ชองในระหวางตนไมทั้ง ๒   นี้ อธิบายวา มโนวิญญาณท่ีเกิดทางมโนทวาร 
ยอมเกิดวาน้ี  คือ  อากาศ  มิใชจักขุวิญญาณเห็น  เพราะไมมีรูปารมณ 
ในระหวางชองที่เห็นรูปตนไมดวยจักษุ.      แมในคําท่ีเหลือทั้งหลายก็นัยนี้ 
เหมือนกัน.  เพราะฉะนั้น ถอยคําท่ีปรวาทีนํามากลาวแลวน้ัน จึงไมสําเร็จ 
ประโยชน ดงัน้ีแล. 
                          อรรถกถาอากาโสสนิทัสสโนติกถา  จบ  
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                              ปฐวีธาตุ  สนิทัสสนาตยาทิกถา  
 
         [๑๑๑๗]  สกวาที  ปฐวีธาตุเปนสนิททัสสนะ  หรือ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว 
                        ส. เปนไป  เปนรูปายตนะ  เปนไปธาตุ  เปนสีเขียว  เปน 
สีเหลือง  เปนสีแดง  เปนสีขาว  เปนวิสัยแหงจักขุวิญญาณ  กระทบท่ีจักษุ 
มาสูคลองแหงจักษุ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ  
         [๑๑๑๘]  ส. ปฐวีธาตุเปนสนิทัสสนะ หรือ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อาศัยจักษุและปฐมวีธาตุ จึงเกิดจักขุวิญญาณข้ึน หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๑๑๙]  ส. อาศัยจักษุและปฐวีธาตุจึงเกิดจักขุวิญญาณข้ึน  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว 
                        ส. คําวา  อาศัยจักษุและปฐวีธาตุจึงเกิดจักขุวิญญาณข้ึน 
ดังน้ี เปนสูตรมีอยูจริง หรือ ? 
                        ป. ไมมี. 
                        ส. คําวา  อาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น  ดังน้ี 
เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หาก  คําวา  อาศัยจักษุและรูป  จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น 
ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง  ก็ตองไมกลาววา  อาศัยจักษุและปฐวีธาตุ  จึงเกิด 
จักขุวิญญาณข้ึน.  
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         [๑๑๒๐]  ป. ไมพึงกลาววา ปฐวีธาตุเปนสนิทัสสนะ หรือ ?  
                         ส. ถูกแลว. 
                         ป. ทานเห็นแผนดิน แผนหิน  ภูเขา มิใชหรือ ? 
                         ส. ถูกแลว. 
                         ป. หากวา ทานเห็นแผนดิน แผนหิน  ภูเขา ดวยเหตุนั้นนะ 
ทานจึงตองกลาววา ปฐวีธาตุเปนสนิทัสสนะ ฯลฯ  
                         ป. ไมพึงกลาววา อาโปธาตุ เปนสนิทัสสนะ หรือ ? 
                         ส. ถูกแลว. 
                         ป. ทานเห็นน้ํา มิใชหรือ ? 
                         ส. ถูกแลว. 
                         ป. หากวา ทานเห็นน้ํา  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา 
อาโปธาตุเปนสนิทัสสนะ ฯลฯ 
                         ป. ไมพึงกลาววา เตโชธาตุเปนสนิทัสสนะ หรือ ? 
                         ส. ถูกแลว. 
                         ป. ทานเห็นไฟที่โพลงอยู  มิใชหรอื? 
                         ส. ถูกแลว.                   
                         ป. หากวา  ทานเห็นไฟที่โพลงอยู  ดวยเหตุนั้นนะทานจึง 
ตองกลาววา เตโชธาตุเปนสนิทัสสนะ ฯลฯ 
                         ป. ไมพึงกลาววา เตโชธาตุเปนสนิทัสสนะ หรือ ? 
                         ส. ถกูแลว. 
                         ป. ทานเห็นตนไมที่ถูกลมโยกอยู มิใชหรือ ? 
                         ส. ถูกแลว.  
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                   ป. หากวา  ทานเห็นตนไมที่ถูกลมโยกอยู ดวยเหตุนั้นนะ  
ทานจึงตองกลาววา วาโยธาตุเปนสนิทัสสนะ  ฯลฯ 
                           ปฐวีธาตุสนิทัสสนาตยาทิกถา  จบ 
 

            อรรถกถาปฐมวีธาตุ  สนิทัสสนาตยาทกิถา 
 

                วาดวย  ปฐวีธาตุเปนตนเปนสนิทัสสนะ 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องปฐวีธาตุเปนสนิทัสสนะ     คือเปนของเห็นไดดวย 
มังสจักขุ.  ในเรื่องนั้น ชนเหลาใด   มคีวามเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะ 
ทั้งหลายวา  ปฐวีธาตุ  เปนตน คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ 
เปนของเห็นไดดวยตา    เพราะเห็นวัณณายตนะ   คือสี   แหงการไหวของ 
แผนหิน น้ํา เปลวไฟ ตนไม นั่นเทียวดวย คือเรื่องปฐวีธาตุ  ฯลฯ แหงโอกาส 
อันต้ังอยูเฉพาะแหงอินทรีย ๕ คือ  จักษุ   โสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กายะ  ดวย 
คือเรื่องจักขุนทรีย   ฯลฯ   เห็นรูปมีมือและเทาเปนตน   ในเวลาเคลื่อนไหว 
กายดวย คือเรื่องกายกรรม ฯลฯ บรรดาเรื่องทั้งหมด   ทั้ง ๓ เรื่อง  คําถาม 
ตนของสกวาทีหมายชนเหลาน้ัน คําตอบรับรองเปนของปรวาที. คําที่เหลือ 
ในที่ทั้งปวง บัณฑิตพึงทราบโดยทํานองแหงพระบาลี และพึงทราบโดยนัย 
ที่กลาวแลวในหนหลังน่ันแหละ. เรื่องสุดทายวา   กายกรรมไมเปนสนิทัสสนะ 
คือไมเปนของเห็นไดดวยตา      ทานทําเรื่อง      ปฐวีธาตุเปนสนิทัสสนะ 
ไวเปนขอแรก. 
                       อรรถกถาปฐวีธาตุสนิทัสสนาตยาทิกถา  จบ  
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                             จักขุนทริยสนิทัสสนันติอาทิกถา  
 
         [๑๑๒๑]  สกวาที  จักขุนทรียเปนสนิทัสสนะ  หรือ ?         
                        ปรวาที  ถกูแลว 
                        ส. เปนรูป  เปนรูปายตนะ  เปนรูปธาตุ ฯลฯ  มาสูคลอง       
แหงจักษุ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๑๒๒]  ส. จักขุนทรียเปนสนิทัสสนะ หรือ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อาศัยจักษุและจักขุนทรีย จึงเกิดจักขุวิญญาณข้ึน หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๑๒๓]  ส.  อาศัยจักษุและจักขุนทรีย    จึงเกิดจักขุวิญญาณข้ึน 
หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. คําวา  อาศัยจักษุและจักขุนทรีย จึงเกิดจักขุวิญญาณ 
ข้ึน ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง  หรือ ? 
                        ป. ไมม ี
                        ส. คําวา  อาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น  ดังน้ี 
เปนสูตรมีอยูจริง  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว 
                        ส. หากวา  คําวา  อาศัยจักษุและรูป  จึงเกิดจักขุวญิญาณ 
ขึ้น  ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง  ก็ตองไมกลาววา  อาศัยจักษุและจักขุนทรีย 
จึงเกิดจักขุวิญญาณข้ึน.  
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         [๑๑๒๔]  ป. ไมพึงกลาววา อินทรีย ๕ เปนสนิทัสสนะ หรือ ?  
                        ส.  ถูกแลว. 
                        ป. ทานเห็นจักษุ  โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มิใชหรือ ? 
                        ส.  ถูกแลว. 
                        ป. หากวา ทานเห็นจักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย  ดวย 
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา อินทรีย  ๕ เปนสนทิัสสนะ ฯลฯ 
                        จักขุนทริยสนิทัสสนันติอาทิกถา  จบ  
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                                  กายกัมมสนิทัสสนันติกถา  
 
         [๑๑๒๕]   สกวาที   กายกรรมเปนสนิทัสสนะหรือ ? 
                          ปรวาที  ถูกแลว. 
                          ส. เปนรปู  เปนรูปายตนะ  เปนรูปธาตุ  เปนสีเขียว  เปน 
สีเหลือง  เปนสีแดง  เปนสีขาว  เปนวินัยแหงจักขุวิญญาณ  กระทบท่ีจักษุ  
มาสูครองแหงจักษุ  หรือ ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                          ส. กายกรรม เปนสนทิัสสนะหรือ ? 
                          ป. ถูกแลว. 
                          ส. อาศัยจักษุและกายกรรม     จึงเกิดจักขุวิญญาณข้ึน 
หรือ ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                          ส. อาศัยจักษุและกายกรรม     จึงเกิดจักขุวิญญาณข้ึน 
หรือ ? 
                          ป. ถูกแลว. 
                          ส. คําวา  อาศัยจักขุและกายกรรม  จึงเกิดจักขุวิญญาณ 
ข้ึน ดังน้ี เปนสูตรมีอยูจริงหรือ ? 
                          ป. ไมมี. 
                          ส. คําวา   อาศัยจักษแุละรูป     จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น  ดังนี้ 
เปนสูตรมีอยูจริงหรือ ? 
                          ป. ไมมี. 
                          ส. คําวา  อาศัยจักษุและรูป  จึงเกดิจักขุวิญญาณขึ้น  ดังน้ี  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 41 

เปนสูตรมีอยูจริงหรือ ?  
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา คําวา อาศัยจักษุและรูป  จึงเกิดจักขุวิญญาณ 
ขึ้น  ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง   ก็ตองไมกลาววา   อาศัยจักษุและกายกรรม 
จึงเกิดจักขุวิญญาณข้ึน. 
         [๑๑๒๖]  ป. ไมพึงกลาววา กายกรรมเปนสนิทัสสนะ หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. ทานเห็นอาการกาวไปขางหนา  ถอยกลับ  แลเหลียว 
คูแขน  เหยียดแขน  มิใชหรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. หากวา   ทานเห็นอาการกาวไปขางหนา   ถอยกลับ 
แลเหลียว คูแขน เหยียดแขน ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา กายกรรม 
เปนสนิทัสสนะ. 
                              กายกัมมสนิทัสสนันติกถา  จบ 
ปริโยสานกถาบัณฑิตพึงทราบวา ต้ังแตปฐวีธาตุสนิทัสสนะ  จนถึงกาย 
กัมมสนิทัสสนะ 
 

                             รวมกถาที่มีในวรรคนีค้ือ 
 
         ๑. นิยามกถา ๒. ปฏิจจสมุปาทกถา ๓.สัจจกถา ๔. อารปุปกถา 
๕.  นโิรธสมาปตติกถา    ๖. อากาสกถา    ๗. อากาโสสนิทัสสโนติกถา 
๘. ปฐวีธาตุสนิทัสสนาตยาทิกถา   ๙.   จักขุนทริยังสนิทัสสนันติอาทิกถา 
๑๐. กายกัมมงัสนิทัสสนันติกถา. 
                                         วรรคที่ ๖  จบ  
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                                           วรรคท่ี  ๗ 
 
                                         สังคหิตกถา  
 
         [๑๑๒๗]  สกวาที  ธรรมบางเหลาท่ีทานสงเคราะหเขาไวดวยธรรม 
บางเหลา ไมมีหรือ ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว. 
                        ส. ธรรมบางเหลา   ที่นับเขาได จัดเขาหัวขอได นับเนื่อง 
แลว  ดวยธรรมบางเหลา  มีอยู มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา  ธรรมบางเหลา  ที่นับเขาได จัดเขาหัวขอได 
นับเนื่องแลว  ดวยธรรมบางเหลา  มีอยู  ก็ตองไมกลาววา  ธรรมบางเหลา 
ที่ทานสงเคราะหเขาไวดวยธรรมบางเหลาไมมี. 
         [๑๑๒๘]  ส. จักขายตนะนับเขาไดในขันธไหน ?  
                        ป. นับเขาไดในรูปขันธ. 
                        ส. หากวา  จักขายตนะนับเขาไดในรูปขันธ  ดวยเหตุนั้น 
นะทาน จึงตองกลาววา จักขายตนะทานสงเคราะหเขาไวดวยรูปขันธ.  
                        ป. โสตายตนะ ฯลฯ   ฆานายตนะ ฯลฯ ชิวหายตนะ   ฯลฯ 
กายายตนะ นับเขาไดในขันธไหน ? 
                        ส. นับเขาไดในรูปขันธ.                     
                        ป. หากวา  กายายตนะนับเขาไดในรูปขันธ  ดวยเหตุนั้น 
นะทาน  จึงตองกลาววา กายายตนะทานสงเคราะหเขาไวดวยรูปขันธ. 
         [๑๑๒๙]  ส. รูปายตนะ   ฯลฯ  สัททายตนะ  ฯลฯ   คันธายตนะ  ฯลฯ 
รสายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ นับเขาไดในขันธไหน ?  
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                        ป. นับเขาไดในรูปขันธ.  
                        ส. หากวา   โผฏฐัพพายตนะนับเขาไดในรูปขันธ   ดวย 
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  โผฏฐัพพายตนะ  ทานสงเคราะหเขาไวดวย 
รูปขันธ. 
         [๑๑๓๐]  ส. สุขเวทนานับเขาไดในขันธไหน ? 
                        ป. นับเขาไดในเวทนาขันธ. 
                        ส. หากวา  สุขเวทนานับเขาไดในเวทนาขันธ ดวยเหตุนั้น 
นะ ทานจึงตองกลาววา  สุขเวทนาทานสงเคราะหเขาไวดวยเวทนาขันธ. 
                        ป. ทุกขเวทนา ฯลฯ อทุกขมสุขเวทนา นับเขาไดในขันธ 
ไหน ? 
                        ส. นับเขาไดในเวทนาขันธ. 
                        ป. หากวา      อทุกขมสุขเวทนานับเขาไดในเวทนาขันธ 
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  อทุกขมสุขเวทนาทานสงเคราะหเขาไว 
ดวยเวทนาขันธ.                          
         [๑๑๓๑]  ส. สัญญาอันเกิดแตจักขุสัมผัส นับเขาไดในขันธไหน ? 
                        ป. นับเขาไดในสัญญาขันธ. 
                        ส. หากวา    สัญญาอันเกิดแตจักขุสัมผัส    นับเขาไดใน 
สัญญาขันธ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  สัญญาอันเกิดแตจักขุสัมผัส 
ทานสงเคราะหเขาไวดวยสัญญาขันธ. 
                        ป. สัญญาอันเกิดแตโสตสัมผัส     ฯลฯ   สัญญาอันเกิดแต 
มโนสัมผัส   นับเขาไดในขันธไหน ? 
                        ส. นับเขาไดในสัญญาขันธ.  
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                        ป. หากวา    สัญญาอันเกิดแตมโนสัมผัส    นับเขาไดใน  
สัญญาขันธ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา สัญญาอันเกิดแตมโนสัมผัส 
ทานสงเคราะหเขาไวดวยสัญญาขันธ. 
         [๑๑๓๒]  ส.  เจตนาอันเกิดแตจักขุสัมผัส    ฯลฯ    เจตนาอันเกิดแต 
มโนสัมผัส  นับเขาไดในขันธไหน ? 
                        ป. นับเขาไดในสังขารขันธ. 
                        ส. หากวา    เจตนาอันเกิดแตมโนสัมผัส    นับเขาไดใน 
สังขารขันธ   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา เจตนาอันเกิดแตมโนสัมผัส 
ทานสงเคราะหเขาไวดวยสังขารขันธ. 
         [๑๑๓๓]  ส. จักขุวิญญาณ ฯลฯ  มโนวิญญาณ  นับเขาไดในขันธไหน ? 
                        ป. นับเขาไดในวิญญาณขันธ. 
                        ส. หากวา  มโนวิญญาณนับเขาไดในวิญญาณขันธ  ดวย 
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา     มโนวิญญาณทานสงเคราะหเขาไวดวย 
วิญญาณขันธ. 
                        ป. ธรรมเหลาน้ัน  ทานสงเคราะหเขาดวยธรรมเหลาน้ัน 
ก็เหมือนอยางโคพลิพัททคู  ๑   ที่เขาสงเคราะห  คือลาม     ไวดวยทามหรือ 
เชือก  บิณฑบาตท่ีเขาสงเคราะห  คือแขวน  ไวดวยสาแหรก   สนุัขท่ีเขา 
สงเคราะห   คือผูก  ไวดวยเชือกผูกสุนัข. 
                        ส. หากวา   โคพลิพัททคูหน่ึง เขาสงเคราะห คือลาม ไว 
ดวยทามหรือเชือก   บิณฑบาตสงเคราะห  คือแขวน  ไวไดดวยสาแหรก 
สุนัขเขาสงเคราะห คือผูก  ไวดวยเชอืกผูกสุนัข   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง 
กลาววา ธรรมบางเหลา ที่ทานสงเคราะหไวดวยธรรมบางเหลา  มีอยู. 
                                        สังคหิตกถา  จบ  
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                                อรรถกถาสังคหิตกถา  

 

                       วาดวย  ธรรมที่สงเคราะหกันได 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องธรรมท่ีสงเคราะหกันได.   ในปญหานั้น ชนเหลาใด 
มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายราชคิริกะ     และสิทธัตถิกะท้ังหลายวา 
ธรรมบางเหลาชื่อวา     สงเคราะหกันไดกับธรรมบางเหลา   ดุจโคคูหน่ึง 
มีโคพลิพัทเปนตน  ที่เขาผูกไวดวยเชือกเปนตน   ยอมไมมี  เหตุใด  เพราะ 
เหตุนั้น     ธรรมท้ังหลายบางอยางที่สงเคราะหกับธรรมท้ังหลายบางอยาง 
จึงไมมี   ครั้นเมื่อความเปนเชนนี้มีอยูคําเปนตนวา   การสงเคราะหรูปโดย 
ความเปนอันเดียวกันได   ก็ไมมีประโยชน   ดังน้ี  คําถามของสกวาที  หมาย 
ถึงชนเหลาน้ัน     เพ่ือจะแสดงความท่ีธรรมสงเคราะหกันไดดวยอรรถ 
อยางหน่ึง      คําตอบรับรองเปนของปรวาทีดวยสามารถแหงลัทธิของตน. 
บัดนี้การสงเคราะหธรรม  อันบัณฑิตยอมหาไดดวยอรรถอันใด  เพ่ือแสดง 
อรรถอันนั้น   พระสกวาทีจึงเริ่มคําวา     ธรรมบางเหลาท่ีทานสงเคราะห 
เขาไวดวยธรรมบางเหลาไมมีหรอื.  คําท้ังหมดน้ันมีอรรถงายทั้งน้ัน 
เหมือนอยางโคพลิพัทคู  ๑  ที่เขาลามไวดวยทามหรือเชือก    นี้เพ่ือต้ัง 
ลัทธิของตน   บัณฑิตพึงทราบวา   ลทัธิของปรวาทีนั้นถูกสกวาทีผูไมยินดี 
คําอุปมานั้น  ไมคัดคานคําอุปมานั้นทําลายเสียแลว   ดวยคําวา   หากวาโค 
พลิพัทคู  ๑  เขาลามไวดวยทามหรือเชอืก...  ดวยเหตุนั้นนะ  ทานจึงตอง 
กลาววาธรรมบางเหลาท่ีทานสงเคราะหไวดวยธรรมบางเหลามีอยู  ดังน้ี. 
ในขอน้ี  พึงทราบเน้ือความวา  ถาวา ชื่อวาโคพลิพัทเปนตนที่เขาสงเคราะห 
กัน  คือผูกไวคูหน่ึงสําหรับเทียมแอก   ดวยเชือกเปนตน  ตามลัทธิของทาน 
ไมมีไซร   ธรรมท้ังหลายบางอยางที่สงเคราะหกันไดก็ไมมี ดังน้ี. 



                                     อรรถกถาสังคหิตกถา  จบ  
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                                       สัมปยุตตกถา  
  
         [๑๑๓๔]  สกวาที ธรรมบางเหลา   ที่สัมปยตุดวยธรรมบางเหลา 
ไมมีหรือ ?  
                         ปรวาที  ถูกแลว. 
                         ส. ธรรมบางเหลา  ที่สหรคต  เกิดรวม  ระคน เกิดกับดับ 
พรอม    มีวัตถุอันเดียวกัน    มีอารมณอันเดียวกันกับดวยธรรมบางเหลา 
มีอยู   มใิชหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. หากวา  ธรรมบางเหลา  ที่สหรคต  เกิดรวม  ระคน 
เกิดกับดับพรอม    มีวัตถอัุนเดียวกัน    มีอารมณอันเดียวกันกับดวยธรรม 
บางเหลา   มีอยูก็ตองไมกลาววา ธรรมบางเหลา ที่สัมปยุตดวยธรรมบางเหลา 
ไมมี. 
         [๑๑๓๕]   ส. เวทนาขันธเกิดรวมกับสัญญาขันธ หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. หากวา เวทนาขันธ เกิดรวมกับสัญญาขันธ  ดวยเหตุ 
นั้นนะ ทานจึงตองกลาววา เวทนาขันธสัมปยุตดวยสัญญาขันธ. 
                         ส. เวทนาขันธ เกิดรวมกับสังขารขันธ  กับวิญญาณขันธ 
หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. หากวา  เวทนาขันธ  เกิดรวมกับวิญญาณขันธ   ดวย 
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา เวทนาขันธ สัมปยุตดวยวิญญาณขันธ. 
                         ส. สัญญาขันธ   สังขารขันธ   วิญญาณขันธ  เกิดรวมกับ  
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เวทนาขันธ กับสัญญาขันธ กับสังขารขันธ  หรือ  ?  
                     ป. ถูกแลว. 
                     ส. หากวา  วิญญาณขันธ  เกิดรวมกับสังขารขันธ  ดวย 
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา วิญญาณขันธ  สัมปยุตดวยสังขารขันธ. 
                     ป. น้ํามัน  ซบัอยู  ซึมอยู  ในงา  รส  ซับอยู  ซึมอยู  ในออย 
ฉันใด  ธรรมเหลาน้ัน  กแ็ทรกอยู   ซึมอยู  กับธรรมเหลาน้ัน  ฉันนั้น  หรือ ? 
                     ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                                  สัมปยุตตกถา  จบ 
 

                       อรรถกถาสัมปยตุตกถา 
 

                          วาดวย สัมปยุตธรรม 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องสัมปยุตตธรรม   คือประกอบท่ัวพรอมโดยอาการ 
๔  ม ี เอกุปปาทตา เปนตน. ในเรื่องนั้น ชนเหลาใด มีความเห็นผิดดุจลัทธิ 
ของนิกายราชคิริกะ   และสิทธัตถิกะท้ังหลายวา     ธรรมท้ังหลายมีเวทนา 
เปนตน ไมเขาไปตามแลว  คือไมเกิดรวม   ในสัญญาเปนตน  เหมือนนํ้ามัน 
ซับอยูซึมอยูในงา  เพราะธรรมไร  ๆ  ไมสัมปยุตกับธรรมไร  ๆ  ครั้นเมื่อ 
ความเปนเชนนี้มีอยู   คําวา   สัมปยุตแลวดวยญาณเปนตนนี้ก็หาประโยชน 
มิได  ดังนี้  คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน เพ่ือแสดงสัมปยุตตธรรม 
ดวยอรรถอนั  ๑  ที่สัมปยุตกันไดนั่นแหละ    คําตอบรับรองเปนของปรวาที 
ดวยสามารถแหงลัทธิของตน.  คําที่เหลือในที่นี้มีอรรถงายทั้งน้ัน  เพราะมี 
นัยเหมือนกับที่กลาวไวแลวในหนหลงัน่ันแหละ.  
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         อน่ึง   อุปมาปญหาใดวา  น้ํามันซับอยูซึมอยูในงา เปนตน  ที่ปรวาที  
นํามาแลว     อุปมาปญหาน้ันไมมีความกําหนดความตางกันจากลักษณะ 
ของงาและนํ้ามัน เหมือนเวทนาและสัญญา จริงอยู  คําวา งาจะเปนเมล็ดงา 
หรือเปลือกงาแมทั้งปวง    สักวาเปนโวหาร   ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ    บุคคล 
ทั้งหลายทําใหงาเกิดแลว  ก็ถือเอาดวยโวหารน้ันนั่นแหละ.  ชื่อวา  งา  ยอม 
ไมปรากฏโดยสัณฐานต้ังแตตน   เหตุใด    เพราะเหตุนั้น     อุปมาปญหานี้ก็  
เชนกับไมนํามานั่นแหละ   ดังน้ีแล. 
                             อรรถกถาสัมปยุตตกถา  จบ  
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                                            เจตสิกกถา  
 
         [๑๑๓๖]  สกวาที  เจตสิกธรรมไมมีหรือ ? 
                        ปรวาที   ถูกแลว. 
                        ส. ธรรมบางเหลา  ที่สหรคต  เกิดรวม  ระคน  สัมปยุต 
เกิดกับดับพรอม  มีวัตถุเดียวกัน   มีอารมณอันเดียวกันดวยจิตมีอยู   มใิชหรือ ? 
                        ป.  ถูกแลว. 
                        ส. หากวา   ธรรมบางเหลา  ที่สหรคต   เกิดรวม  ระคน 
สัมปยุต  เกิดกับดับพรอม  มีวัตถุอันเดียวกัน  มีอารมณอันเดียวกันดวยจิต 
มีอยู   ก็ตองไมกลาววา  เจตสิกธรรมไมมี. 
         [๑๑๓๗]  ส. ผัสสะเกิดรวมกับจิตหรือ  ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา   ผัสสะเกิดรวมกับจิต    ดวยเหตุนั้นนะทานจึง 
ตองกลาววา  ผัสสะเปนเจตสิก. 
                        ส. เวทนา  ฯลฯ  สัญญา  เจตนา   ฯลฯ   สัทธา  วิริยะ  สติ 
สมาธิ  ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ ฯลฯ อโนตตัปปะ  เกิดรวมกับจิต  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา    อโนตตัปปะเกิดรวมกับจิต   ดวยเหตุนั้นนะ 
ทานจึงตองกลาววา  อโนตตัปปะ  เปนเจตสิก. 
                        ป.  เพราะทําวิเคราะหวา  เกิดรวมกับจิต  จึงชื่อวาเจตสิก 
หรือ ? 
                        ส.  ถูกแลว. 
                        ป. เพราะทําวิเคราะหวา    เกิดรวมกับผัสสะ     ก็ชื่อวา  
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ผัสสสิกหรือ  ?  
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  เพราะทําวิเคราะหวา  เกิดรวมกับจิต  จึงชื่อวาเจตสิก 
หรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ส.  เพราะทําวิเคราะหวา   เกิดรวมกับเวทนา   ฯลฯ   กับ 
สัญญา   ฯลฯ  กับเจตนา  ฯลฯ  กับสทัธา  กับวิริยะ  กับสติ  กบัสมาธิ  กับ 
ปญญา กับราคะ กับโทสะ กับโมหะ  ฯลฯ กับอโนตตัปปะ  ก็ชือ่วา  อโนต-  
ตัปปสิก หรอื ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ส.  เจตสิกธรรมไมมหีรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา     จิตนี้และบรรดา 
เขตสิก    ธรรมยอมปรากฏแกผูทราบชัดโดยความเปนอนัตตา  ครั้นทราบ   
ชัดธรรมทั้ง  ๒  นั้น  ทั้งท่ีหยาบและประณีตแลว  ก็เปนผูมีความเห็นโดย 
ชอบ   ทราบชัดวามีอันแตกดับเปนธรรมดา  ดังน้ี    เปนสูตรมอียูจริง  มิใช 
หรือ ?                                         
                        ป.  ถูกแลว. 
                        ส.  ถาอยางนั้น เจตสิกธรรมก็มีอยูนะสิ.  
         [๑๑๓๘]  ส.  เจตสิกธรรมไมมหีรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนเกวัฏฏะ  ภิกษ ุ 
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ในธรรมวินัยนี้    ยอมทายไดแมซึ่งจิต    แมซึ่งการท่ีตรึก   แม  
ซึ่งการที่ตรอง  ของสัตวอืน่  ๆ  ของบคุคลอื่น  ๆ  วาใจของเปนอยางน้ี 
บาง  ใจของทานเปนโดยประการนี้บาง   จิตของทานเปนฉะนี้บาง  ดังนี้๑ 

เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  ถาอยางนั้น เจตสิกธรรมก็มีอยู  นะสิ. 
                                  เจตสิกกถา  จบ 
 

                         อรรถกถาเจตสิกกถา 
 

                              วาดวย  เจตสิก 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องเจตสิก   คือสภาวธรรมท่ีประกอบจิต. ในเรื่องนั้น 
ชนเหลาใด    มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายราชคิริกะ    และสิทธัตถิกะ 
ทั้งหลายวา  ธรรมทั้งหลายชื่อวา  ผัสสิกะ   คือธรรมท่ีประกอบกับผัสสเจตสิก 
เปนตนไมมี  เหตุใด  เพราะเหตุนั้น  แมเจตสิกก็ไมพึงมี   เจตสิกธรรมก็ไมมี 
ดังน้ีคําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
คําวา   ผัสสะเกิดรวมกับจิต   ที่สกวาทีกลาวแลว  หมายเอาการเกิดพรอม 
กันของสัมปยุตตธรรม. คําถามวา  ชื่อวาผัสสิก   ยอมมีแกสกวาทีผูไมเห็น 
อยูซึ่งโวหารเชนนั้น. เมื่อปรวาทีกลาวคําวา ชื่อวา เจตสิก  เพราะอรรถวา 
อาศัยจิตโดยโวหารมีอยู  ฉันใด  เจตสิก  แมนั้นชื่อวา  ผัสสิก  เพราะอรรถ 
วา   อาศัยผัสสะฉันนั้นหรือ     คําตอบรับรองเปนของสกวาทีเพราะคําน้ัน 
ไมผิด.  คําท่ีเหลือมีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
                           อรรถกถาเจตสิกกถา  จบ 
๑. ที. สี. ๙/๓๔๐.  
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                                   ทานกถา  
 
         [๑๑๓๙]  สกวาที  ทาน  คือ  เจตสิกธรรม  หรือ ? 
                       ปรวาที    ถูกแลว. 
                       ส. จะใหเจตสิกธรรมแกคนอ่ืน  ๆ  ก็ไดหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. จะใหเจตสิกธรรมแกคนอ่ืน ๆ  ก็ได หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. จะใหผัสสะแกคนอ่ืน ๆ  ก็ได หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. จะใหเวทนา  ฯลฯ   สัญญา  เจตนา  สัทธา  วิริยะ  สติ 
สมาธิ  ฯลฯ  ปญญา แกคนอ่ืน ๆ  ก็ไดหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๑๔๐]  ป. ไมพึงกลาววา  ทาน  คือเจตสิกธรรม หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. ทาน   มผีลไมนาปรารถนา   มีผลไมนาใคร   มีผลไม 
เปนที่ฟูใจ มีผลแสลง  มทีุกขเปนกําไร   มีทุกขเปนวิบาก  หรอื ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ป. ทานมีผลนาปรารถนา   มีผลนาใคร   มีผลเปนที่ฟูใจ 
มีผลไมแสลง   มีสุขเปนกําไร   มีสุขเปนวิบาก  มใิชหรือ  ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. หากวา  ทาน  มีผลนาปรารถนา  มีผลนาใคร  มีผล  
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เปนที่ฟูใจ  มีผลไมแสลง   มีสุขเปนกําไร    มีสุขเปนวิบาก   ดวยเหตุนั้นนะ  
ทานจึงตองกลาววา ทาน คือ เจตสิกธรรม. 
                      ส. พระผูมพีระภาคเจาตรัสวา     ทานมีผลนาปรารถนา 
และ  ทานก็คือจีวร หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. จีวร   มผีลนาปรารถนา  มีผลนาใคร  มีผลเปนที่ฟูใจ 
มีผลไมแสลง มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. พระผูมพีระภาคเจาตรัสวา     ทานมีผลนาปรารถนา 
และ  ทานก็คือ   บิณฑบาต เสนาสนะ  คิลานปจจัยเภสัชบริขาร หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. คิลานปจจัยเภสัชบริขาร    มีผลนาปรารถนา    มีผล 
นาใคร มีผลเปนที่ฟูใจ     มีผลไมแสลง มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๑๔๑]  ป. ไมพึงกลาววา ทาน คือ เจตสิกธรรม หรือ ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา   ธรรมเหลานี้  คือ 
ศรัทธา  หริิ  และทานที่เปนกุศล  ไปตามสัตบุรุษ  ธรรม  ๓  ประการนี้แล 
สัตบุรุษท้ังหลายกลาววา  เปนทางไปสูเทวโลก  เพราะบุคคลไปสูเทวโลก 
ไดดวยธรรม  ๓  ประการนี้   ดังน้ี๑    เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรอื ? 
 
๑. องฺ. อฏก  ๒๓/๑๒๒.  
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                      ส.  ถูกแลว.  
                      ป. ถาอยางนั้น ทาน ก็คือ เจตสิกธรรม นะสิ.  
         [๑๑๔๒]  ป. ไมพึงกลาววา ทาน คือ เจตสิกธรรม หรือ ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
ทาน  ๕  ประการนี้  เปนทานใหญ  ปรากฏวาเลิศ  ปรากฏโดยราตรี  ปรากฏ 
วาเปนวงศ  เปนธรรมเกาแก  อันสมณพราหมณผูรูทั้งหลายมิไดลบลาง 
ไมเคยลบลาง  ไมรังเกียจอยู  จักไมรังเกียจ  ไมคัดคานแลว  ทาน  ๕  เปนไฉน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี  ละปาณาติบาต  เปนผูเวน 
ขาดแลวจากปาณาติบาต  อริยสาวกผูเวนขาดแลวจากปาณาติบาต  ชื่อวา  
ใหอภัย  ใหความเปนผูไมมีเวร  ใหความไมเบียดเบยีนแกสัตวหาประมาณ 
มิได  ครั้นใหอภัย  ใหความเปนผูไมมีเวร  ใหความไมเบียดเบียน  แกสัตว 
หาประมาณมิไดแลว  ยอมเปนผูมีสวนแหงความไมมีภัย  ความไมมีเวร 
ความไมเบียดเบียนหาประมาณมิไดนี้เปนทานขอแรก  ซึ่งเปนทานใหญ 
ปรากฏวาเลิศ  ปรากฏโดยราตรี  ปรากฏวาเปนวงศ   เปนธรรมเกาแก  อัน 
สมณพราหมณผูรูทั้งหลายมิไดลบลาง  ไมเคยลบลาง  ไมรังเกยีจอยู  จัก 
ไมรังเกียจ  ไมคัดคานแลว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขออื่นยังมีอยูอีก  อริยสาวก 
ละอทินนาทาน  ฯลฯ  ละกาเมสุมิจฉาจาร  ฯลฯ  ละมุสาวาท  ฯลฯ  ละฐานะ 
อันเปนที่ต้ังแหงความประมาทคือด่ืมสุราเมรัย  เปนผูเวนขาดแลวจาก 
อริยสาวกผูเวนขาดแลวจากฐานะอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท  คือ 
ด่ืมน้ําเมากลาวคือสุราเมรัย  ชือ่วา  ใหอภัย  ใหความไมมีเวร  ใหความไม          
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เบียดเบียนแกสัตวหาประมาณมิได  ครั้นใหอภัย  ใหความไมมีเวณ  ให   
ความไมเบียดเบียนแกสัตวหาประมาณมิไดแลว  ยอมเปนผูมสีวนแหง 
ความไมมีภยั  ความไมมเีวร  ความไมเบียดเบียนหาประมาณมิได  นี้เปน 
ทานขอคํารบ  ๕  ซึ่งเปนทานใหญ  ปรากฏวาเลิศ  ปรากฏโดยราตรี  ปรากฏ 
วาเปนวงศ  เปนธรรมเกาแก   อันสมณพราหมณและผูรูทั้งหลาย  มิได 
ลบลาง  ไมรงัเกียจอยู  จกัไมรังเกียจ  ไมคัดคานแลว.  ดูกอนภกิษุทั้งหลาย 
ทาน  ๕ ประการนี้แล  เปนทานใหญ ปรากฏวาเลิศ  ปรากฏโดยราตรี  ปรากฏ 
วาเปนวงศ  เปนธรรมเกาแก  อันสมณพราหมณทั้งหลาย  มิไดลบลาง  ไม 
เคยลบลาง  ไมรังเกียจอยู  จักไมรังเกียจ  ไมคัดคานแลว  ดังนี้๑  เปนสูตร 
มีอยูจริง  มิใชหรือ  ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. ถาอยางนั้น  ทาน  กคื็อ  เจตสิกธรรม  นะสิ. 
         [๑๑๔๓]  ส. ไมพึงกลาววา  ทาน  คือ  ไทยธรรม  หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                             พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   บุคคลบางคนใน 
โลกนี้  ยอมใหขาว  ใหน้ํา  ใหผา  ใหยาน   ใหดอกไม  ใหของหอม  ใหเครื่อง 
ลูบไล  ใหทีน่อน  ใหที่พัก  ใหเครื่องประทีป  ดังนี้  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใช 
หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ถาอยางนั้น  ทาน  คือ  ไทยธรรม  นะสิ. 
 
๑. องฺ. อฏก  ๒๓/๑๒๙.  
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         [๑๑๔๔]  ป. ทาน คือ ไทยธรรม หรือ ?  
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. ไทยธรรม  มีผลนาปรารถนา  มผีลนาใคร  มผีลเปน 
ที่ฟูใจ มีผลไมแสลง   มีสขุเปนกําไร  มีสุขเปนวิบาก หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ทานมีผลนาปรารถนา 
และ  ทาน กคื็อ จีวร หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. จีวร  มผีลนาปรารถนา  มีผลนาใคร  มีผลเปนที่ฟูใจ 
มีผลไมแสลง   มีสุขเปนกําไร  มีสุขเปนวิบาก หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                       ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ทานมีผลนาปรารถนา 
และ  ทานก็คือ  บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. คิลานปจจัยเภสัชบริขาร    มีผลนาปรารถนา    มีผล 
นาใคร   มีผลเปนที่ฟูใจ  มีผลไมแสลง มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ป. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ทาน  คือ  ไทยธรรม 
                                      ทานกถา  จบ  
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                           อรรถกถาทานกถา  

 

                                วาดวย ทาน 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องทาน.     ในเรื่องน้ัน  ชื่อวาทานมี   ๓   อยาง  คือ 
จาคเจตนา วิรติ  ไทยธรรม. ทานชื่อวา จาคเจตนา มีที่มาในคําวา ศรัทธา 
หิริ  และทานที่เปนกุศล.  ทานชื่อวา  วิรติ   มีที่มาในคําวา  พระอริยสาวก 
ผูเวนขาดจากปาณาติบาตแลว     ยอมใหอภัยแกสัตวทั้งหลายหาประมาณ 
มิได  วิรติทาน  คือ  วิรตีเจตสิก  ๓  อันเปนเหตุงดเวนจากอกุศลทุจริตน้ัน 
ในอัฏฐกนิบาตอังคุตตรนิกายเรียกทานน้ีวา   มหาทานท่ี  ๑.     ทานชื่อวา 
ไทยธรรม คือวัตถุอันบุคคลพึงให  มทีี่มาในคําวา   บุคคลยอมใหทาน  คือ 
ขาวนํ้า  เปนตน.  พึงทราบวินิจฉัยในทานเหลาน้ีตอไป  บุคคลยอมใหวัตถุ 
อันควรใหเพราะจาคเจตนา  ฉะนั้นจาคเจตนาจึงชื่อวา  ทาน  อีกอยางหน่ึง 
ชนทั้งหลายยอมใหวัตถุที่พึงใหดวยจาคเจตนานี้  เพราะเหตุนั้น จาคเจตนาน้ี 
จึงชื่อวาทาน.   วิรติ    ชื่อวาทาน   เพราะอรรถวาการตัดหรือเพราะอรรถ 
วาการทําลาย   ซึ่งอกุศลจิต   จริงอยูวิรติทานน้ัน   เมื่อเกิดข้ึนยอมตัดหรือ 
ทําลายเจตนาอันเปนเหตุทุศีลที่บัณฑิตนับพรอมแลววาเปนผูมีความกลัวภัย 
เปนตน.  ไทยธรรมอันใด   อันเขายอมใหเพราะเหตุนั้น  ไทยธรรมน้ัน  จึง 
ชื่อวา ทาน ไดแกไทยธรรม คือวัตถุอันบุคคลพึงให ทานแมทั้ง ๓ อยางมี 
ประการยังกลาวมานี้ เมื่อวาโดยอรรถก็มีอยูเพียง ๒ อยาง คือ เจตสิกธรรม 
และไทยธรรม. 
         ในปญหานั้น  ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายราชคิริกะ 
และสิทธัตถิกะท้ังหลายวา     เจตสิกธรรมเทาน้ันเปนทานไทยธรรม   คือ  
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วัตถุอันบุคคลพึงให   ไมใชทาน   ดังน้ี   คําถามสกวาทีวา   ทานคือเจตสิก  
เปนตน  หมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   ลําดับนั้น 
คําถามของสกวาทีวา    จะใหเจตสิกธรรมแกคนอืน่  ๆ   ก็ไดหรือ    ดังน้ี 
เพ่ือทวงปรวาทีนั้นดวยสามารถแหงไทยธรรม     คําตอบปฏิเสธเปนของ 
ปรวาที  เพราะบุคคลน้ันไมอาจเพ่ือใหเจตสิกธรรม  เหมือนการใหขาวนํ้า 
เปนตนได.    เมื่อสกวาทีถามปญหานั้นซ้ําอีก    ปรวาทีนั้นนั่นแหละก็ตอบ 
รับรองดวยสามารถแหงพระสูตรวา    พระอริยสาวกผูเวนขาดจากปาณา 
ติบาตแลว     ยอมใหอภัยแกสัตวทั้งหลายหาประมาณมิได.     แตในปญหา 
ทั้งหลาย   มปีญหาวาดวย   ผัสสะ   เปนตน   ปรวาทีเมื่อไมเห็นโวหารวา 
บุคคลจะใหผัสสะได   เปนตน  จึงตอบปฏิเสธ. 
         คําวา   ทานมีผลไมนาปรารถนา  เปนตน   ทานกลาวแลว   เพ่ือ 
แสดงซ่ึงความท่ีธรรมอันมิใชเจตสิกเปนทานมีอยู.    จริงอยู    อเจตสิกทาน 
คือ  การใหขาวนํ้าเปนตน  ยอมไมใหวิบากอันนาปรารถนาตอไป  แตคําน้ี 
บัณฑิตพึงทราบวา  ทานกลาวแลว  เพ่ือนิยามในความเปนอิฏฐผล   ไดแก 
นิยาม คือมรรค. 
         ก็ในคําแมนี้   อธิบายวา  ผิวา  อเจตสิกทาน  คือ  การใหขาวเปนตน 
พึงเปนทานไซร    ก็เม่ือบุคคลใหเภสัชอันไมนาปรารถนา    ไมนาชอบใจ 
ดวยจิตเกื้อกูลอนุเคราะห    ผลอันไมนาปรารถนาน้ันนั่นแหละพึงเกิดข้ึน 
ดุจไมสะเดาเปนตนยังผลสะเดาเปนตนใหเกิดข้ึนอยู   แตในทีน่ี้   การใหดวย 
เจตนาอันเปนเหตุบริจาคยอมใหซึ่งผลอันเปนประโยชนเกื้อกูลเหตุใด 
เพราะเหตุนั้น    ครั้นเมื่อไทยธรรม  คือวัตถุอันบุคคลพึงให  แมไมนาปรารถนา 
ก็ยอมชื่อวาเปนทานมีผลอันนาชอบใจท้ังสิ้น   ดังน้ี. เมื่อปรวาทีต้ังเจตสิกธรรม  
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เปนทานอยางนี้แลว    สกวาทีจึงกลาวคําเปนตนวา    พระผูมีพระภาคเจา  
ตรัสวา    ทานมีผลนาปรารถนา    ดังน้ี   เพ่ือจะยังไทยธรรมโดยปริยายน้ี 
ใหสําเร็จความเปนทาน.    แตปรวาที    เมื่อไมเห็นความที่จีวรทานเปนตน 
มีผลอันนาปรารถนา    จึงปฏิเสธ.    การชําระพระสูตรยอมถูกตองทั้งใน 
วาทะของปรวาทีและทั้งในวาทะของสกวาที    แตยอมไมถูกโดยเนื้อความ 
อยางเดียวกัน. 
         คําวา   ไทยธรรมมผีลนาปรารถนา    นี้  สกวาทีตอบปฏิเสธสักวา 
ความเปนอิฏฐผลเทาน้ัน  เพราะฉะนั้นในคําวา   ถาอยางน้ันก็ไมพึงกลาว 
วาทานคือไทยธรรม    นี ้  ยอมไมถูก  เพราะความท่ีไทยธรรมนัน้  บุคคล 
พึงกลาววาเปนอิฏฐผลทีเดียว. อนึ่ง ไทยธรรมชื่อวา ทานน่ันแหละ  เพราะ 
อรรถวาอันบุคคลพึงให.  สําหรับเรื่องทานน้ี  ทานกลาวไวเพ่ือจะปลดเปลื้อง 
ความปะปนกันแหงทานท้ัง ๒ เทาน้ัน ดังน้ี  แล. 
                               อรรถกถาทานกถา จบ  
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                                        ปริโภคมยปุญญกถา  
 
         [๑๑๔๕]  สกวาที  บุญสําเร็จแตการบริโภคเจริญได  หรอื ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. ผัสสะสําเร็จแตการบริโภคเจริญไดหรือ  เวทนา 
สัญญา  เจตนา  จิต  สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา  สําเร็จ 
แตการบริโภคเจริญไดหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๑๔๖]  ส. บุญสําเร็จแตการบริโภคเจริญได  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เจริญไดดุจเครือเถา  ดุจเครือเถายางทราย  ดุจตนไม 
ดุจหญา  ดุจแพแหงหญาปลอง  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๑๔๗]  ส. บญุสําเร็จแตการบริโภคเจริญได  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ทายกใหทานแลวไมสนใจก็เปนบุญได หรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เปนไดแกผูไมนึก  เปนไดแกผูไมกังวล  เปนไดแกผูไม 
สนใจ  เปนไดแกผูไมกระทําไวในใจ  เปนไดแกผูไมจงใจ   เปนไดแกผูไม 
ปรารถนา  เปนไดแกผูไมต้ังใจ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. บุญเปนไดแกผูนึกถึง  เปนไดแกผูกังวล  เปนไดแก 
ผูสนใจ  เปนไดแกผูทําไวในใจ   เปนไดแกผูจงใจ  เปนไดแกผูปรารถนา  
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เปนไดแกผูต้ังใจ มิใชหรอื ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   บุญเปนไดแกผูนึกถึง  เปนไดแกผูกังวล  เปน 
ไดแกผูสนใจ เปนไดแกผูทําไวในใจ  เปนไดแกผูจงใจ  เปนไดแกผูปรารถนา 
เปนไดแกผูต้ังใจ  ก็ตองไมกลาววา   บุญสําเร็จแตการบริโภคเจริญได 
         [๑๑๔๘]  ส. บญุสําเร็จแตการบริโภคเจริญไดหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ทายกถวายทาน   ตรึกกามวิตกอยู   ตรึกพยาบาทวิตก 
อยู  ตรึกวิหิงสาวิตกอยู      ก็เปนบุญได  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เปนการประชุมแหงผัสสะ  ๒  ฯลฯ  แหงจิต  ๒ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. เปนการประชุมแหงผัสสะ   ๒  ฯลฯ  แหงจิต  ๒ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ธรรมที่เปนกุศลและอกุศล     ที่มโีทษและไมมีโทษ 
ที่เลวและประณีต   ที่เปนฝายดําและฝายขาว   มารวมกันได  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. ธรรมที่เปนกุศลและอกุศล     ที่มโีทษและไมมีโทษ 
ที่เลวและประณีต  ที่เปนฝายดําและฝายขาว   มารวมกันได  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
๔  ประการนี้ไกลกัน  ไกลกันนัก  ๔  ประการเปนไฉน  ฟาและแผนดินนี้  
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ประการแรก  ซึ่งไกลกัน  ไกลกันนัก  ฝงขางน้ีและฝงขางโนนแหงสมุทร  
นี้ประการที่  ๒  ซึ่งไกลกัน  ไกลกันนกั  แดนอาทิตยอุทัย  และดาวอัสดงคต 
นี้ประการที่  ๓  ซึ่งไกลกัน  ไกลกันนกั  ธรรมของสัตบุรุษและธรรมของ 
อสัตบุรุษ  นีป้ระการที่  ๔  ซึ่งไกลกัน  ไกลกันนกั  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
๔  ประการนี้แล  ไกลกนั  ไกลกันนกั. 
         ทองฟากับแผนดิน  ไกลกัน  ฝงสมุทรเขาก็วาไกลกัน  แดนอาทิตย 
อุทัย  และดาวอัสดงคต  ก็ไกลกัน  ธรรมของสัตบรุุษ  กับธรรมของอสัตบรุุษ 
กลาวไดวา  ไกลกันกวาน้ันอีก. 
         สมาคมของพวกสตับุรุษ  ยั่งยืน  คงท่ี  อยูไดแมตลอดกาล    ที่ดํารง 
ชีพอยู  แตสมาคมของพวกอสัตบุรุษ  ยอมเสื่อมไปเร็วแทเพราะฉะน้ัน 
ธรรมของสตับุรุษ  จึงไกลจากอสัตบุรุษ  ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ถาอยางนั้น  ก็ไมพึงกลาววา  ธรรมท่ีเปนกุศลและ 
อกุศล  ที่มีโทษและไมมีโทษ  ที่เลวและประณีต  ที่เปนฝายดําและฝายขาว 
มารวมกันได 
          [๑๑๔๙]  ป. ไมพึงกลาววา  บุญสําเร็จแตการบริโภคเจริญได  หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ชนเหลาใด  ปลูก 
สรางสวน  ปลูกสรางปา  สรางสะพาน  ขุดบอน้ํา  สระน้ํา  สรางท่ีพักอาศัย 
ใหเปนทาน  บุญยอมเจรญิมากแกชนเหลาน้ันทุกเมื่อ  ทั้งกลางวันกลางคืน 
 
๑.  จตุกกฺ  ๒๑/๕๗.  
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ชนเหลาน้ันต้ังอยูในธรรม  ถึงพรอมดวยศีล  ยอมจะไปสูสวรรค  ดังน้ี๑ 

เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?  
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  ถาอยางนั้น  บุญก็สาํเร็จแตการบริโภคเจริญไดนะสิ. 
         [๑๑๕๐]   ป. ไมพึงกลาววา  บุญสําเร็จแตการบริโภคเจริญไดหรือ ?  
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
หวงนํ้าคือบุญ  หวงนํ้าคือกุศล  ๔  ประการนี้  นํามาซึ่งความสุข  มีอารมณ 
งาม  มีสุขเปนวิบาก  ยังสัตวใหเปนไปในสวรรค  เปนไปพรอมเพื่อผล 
อันนาปรารถนา  เพ่ือผลอนันาใคร  เพ่ือผลอันนาพึงใจ  เพ่ือประโยชน 
เพ่ือความสุข  ๔  ประการเปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมือ่บริโภค 
จีวรของบุคคลใด  เขาเจโตสมาธิหาประมาณมิไดอยู  หวงนํ้าคือบุญ  หวงนํ้า 
คืออกุศล  ของบุคคลนั้น  กห็าประมาณมิได  นํามาซ่ึงความสุข  มีอารมณงาม 
มีสุขเปนวิบาก  ยังสัตวใหเปนไปในสวรรค  เปนไปพรอมเพื่อผลอันนา 
เมื่อบริโภคคิลานปจจัยเภสัชบริขารของบุคคลใด  เขาเจโตสมาธิหาประมาณ 
มิไดอยู  หวงน้ําคือบุญ  หวงนํ้าคือกุศล  ของบุคคลนั้น  กห็าประมาณมิได 
นํามาซึ่งความสุข   มีอารมณงาม  มีสขุเปนวิบาก  ยังสัตวใหเปนไปในสวรรค 
ยอมเปนไปเพ่ือพรอมเพื่อผลอันนาปรารถนา  นาใคร  เพ่ือผลอันนาพึงใจ 
หวงนํ้าคือกุศล  ๔  ประการนี้แล  นํามาซึ่งความสุข  มีอารมณงาม  มีสุข 
 
๑. ส.ส. ๑๕/๑๔๖.  
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เปนวิบาก  ยงัสัตวใหเปนไปในสวรรค  ยอมเปนไปเพ่ือผลอันนาปรารถนา  
เพ่ือผลอันนาใคร  เพ่ือผลอันนาพึงใจ  เพ่ือประโยชน  เพ่ือความสุข  ดังนี้๑ 

เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ  ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. ถาอยางนั้น  บุญก็สําเร็จแตการบริโภคเจริญไดนะสิ. 
         [๑๑๕๑]  ส. บุญสําเร็จแตการบริโภคเจริญไดหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ทายกใหทาน  ปฏิคาหกรับแลวไมบริโภค  แตทิ้งเสีย 
สละเสีย  เปนบุญไดหรือ  ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวา  ทายกใหทาน  ปฏิคาหกรับแลวไมบริโภค  แต 
ทิ้งเสีย  สละเสีย  เปนบุญได  ก็ตองไมกลาววา  บุญสําเร็จแตการบริโภค 
เจริญได 
         [๑๑๕๒]  ส. บุญสําเร็จแตการบริโภคเจริญไดหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ทายากใหทาน  ครั้นเมื่อปฏิคาหกรับแลว  พระราชา 
ริบไปเสีย  หรือโจรลักไปเสีย  หรือไฟไหมเสีย  หรอืนํ้าพัดไปเสีย  หรือ 
ทายาทผูไมเปนที่รักนําไปเสีย  เปนบุญไดหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวา  ทายกใหทาน  ครั้นเมื่อปฏิคาหกรับแลว  พระ 
 
๑. องฺ  จตุกฺก  ๒๑/๕๑.  
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ราชาริบไปเสีย   หรือโจรลักไปเสีย   หรือไฟไหมเสีย   หรือนํ้าพัดไปเสีย  
หรือทายาทผูไมเปนที่รักนําไปเสีย   กเ็ปนบุญได  ก็ตองไมกลาววา  บุญ 
สําเร็จแตการบริโภค  ยอมเจริญได 
                               ปริโภคมยปุญญกถา  จบ 
 

                   อรรถกถาปริโภคสมปุญญกถา 
 

                 วาดวย  บุญสําเร็จแตการบริโภค 
 
         บัดนี้  ชื่อวา  เรื่องบุญสําเร็จแตการบริโภค คือการใชสอย. ในปญหา 
นั้น  ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายราชคิริกะ  และสิทธัตถิกะ 
ทั้งหลายวา   บุญชื่อวา  สาํเร็จแตการบริโภคมีอยูแกชนทั้งหลาย   เพราะ 
ถือเอาพระสูตรทั้งหลายวา     บุญยอมเจริญมากแกทายกเหลาน้ันทุกเม่ือ 
ทั้งกลางวันท้ังกลางคืน     และพระสูตรวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเมื่อ 
บริโภคจีวรของบุคคลใดเปนตน  ดังนี้  โดยไมพิจารณา  คําถามของสกวาที 
วา  บุญสําเร็จแตการบริโภค  เปนตน  โดยหมายถงึชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรอง 
เปนของปรวาที.  ลําดับนั้นสกวาที   จึงเริ่มกลาวคําวา    ผัสสะสาํเร็จแตการ 
บริโภค   เปนตน  เพ่ือจะทวงดวยคําวา  กุศลธรรมท้ังหลายมีผัสสะเปนตน. 
ชื่อวาบุญ  นอกจากน้ีไมใช  เพราะฉะน้ัน  ทานพึงยังผัสสะเปนตนใหเจริญ 
ไดหรือ   ดังนี้.   คําน้ันทั้งหมดปรวาทีตอบปฏิเสธ    เพราะไมใชเจริญบุญให 
ทายกเหลาน้ัน. คําทั้งหลายมีคําวา  เจริญไดดุจเครือเถา   เปนตน   สกวาที 
กลาว  เพ่ือทวงดวยคําวา  เครือเถาเปนตน   แมเวนจากการบํารุงหรือการ 
ทําใหเจริญ ยอมเจริญเองไดนั่นแหละ  ฉันใด  ตามลัทธิของทาน  บุญทั้งหลาย  
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ยอมเจริญ   ฉันนั้นหรือ ?   แตคําน้ัน   ปรวาทีตอบปฏิเสธวา    ไมพึงกลาว  
อยางน้ัน เพราะบุญน้ันเจริญเชนนั้นหาไดไม. 
         ในปญหาวา   ทายกใหทานแลวไมสนใจก็เปนบุญไดหรือ  ปรวาที 
ตอบรับรองดวยสามารถแหงลัทธิวา      ปุริมเจตนาของทายกน้ันยอมเจริญ 
ไดดวยการบริโภคของปฏิคาหกท้ังหลาย    บญุน้ันยอมเจริญอยางน้ี.  ลําดับ 
นั้น  จึงถูกสกวาทีซักถามดวยคําเปนตนวา    เปนไดแกผูไมนึก     เปนตน 
ปรวาทีตอบปฏิเสธ    เพราะหมายเอาจาคเจตนาของทายก.  ในคําเหลาน้ัน 
คําวา     ผูไมนึก    ไดแก  ภวังคของทายกผูไมนึกไมสละดวยการพิจารณา 
อันเปนปุเรจาริกในทานเจตนา.  คําวา   ผูไมกังวล   ไดแก  หาความคํานึง 
ถึงทานเจตนามิได.  คําวา   เปนไดแกผูไมสนใจ    ไดแก   ไมมคีวามสนใจ 
ทานเจตนา  จริงอยู  อาวัชชนจิตของทายกน้ันเมื่อตัดกระแสภวังคขาดแลว 
ก็เกิดในวิถีของตนจึงชื่อวาสนใจทานเจตนา   สกวาทียอมถามวา    บุญของ 
ทายกเปนไดแกผูไมมีความสนใจยอมมีดวยจิตน้ี    ดวยกิจอยางนี้.    คําวา 
ผูไมกระทําไวในใจ   ไดแก  ผูไมทําซ่ึงใจจริงอยู   อาวัชชนจิตท่ีกําลังมี 
ทานเปนอารมณเกิดติดตอกันนั้น  ชื่อวา  ยอมทําไวซึ่งใจ  อธิบายวา  เขา 
ไมทําอยางนี้. อนึ่งคําวา  ซึ่งใจนี้   เปนทุติยาวิภัตติ  ทานใชเปนสัตตมีวิภัตติ 
แปลวา  ในใจ.  คําวา   ผูไมจงใจ    ไดแก ทายกน้ันไมใหเจตนาในทานเกิด 
ข้ึน. คําวา  ผูไมปรารถนา    ไดแก  ทายกน้ันไมทําฉันทะในกุศลอันบัณฑิต 
นับพรอมแลววาความตองการ.  คําวา   ผูไมต้ังใจ   อธิบายวา  ไมใหจิต 
ต้ังอยูดวยสามารถแหงทานเจตนา.  คําวา    ผูกังวล  ในขอวา    บุญเปน 
ไดแกผูนึกถึงมิใชหรือ   นั้นไดแก   เพราะคํานึงถึงทานเปนอารมณ.   อีก 
อยางหน่ึง  อธิบายวา  ความคํานึงถึงทานพึงมีแกทายก  หรือวา  บุญของ  
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ทายกผูคํานึงถึงทานน้ันยอมเกิดติดตอกันไป. แมในปญหาทั้งหลาย  มีคําวา  
แหงผัสสะ  ๒  หรือ   เปนตน   ปรวาทียอมตอบปฏิเสธ   เพราะความไมมี 
ผัสสะท้ัง  ๒  เปนตน  ในขณะเดียวกันของทายก  ยอมตอบรับรอง  หมาย 
เอาผัสสะเปนตนอยางละ ๒ คือผัสสะของทายกและผูบริโภค. อีกอยางหนึ่ง 
ลัทธิของปรวาทีนั้นวา       การประชมุพรอมกันแหงปญจวิญญาณมีอยูแก 
ทายก    ดังน้ี  จึงตอบรับรองดวยสามารถแหงลัทธนิั้น.  ลําดับนัน้  สกวาที 
จึงถามปญหามีคําวา   กุศล    เปนตน   กะปรวาทีนั้น   เพ่ือปดทวารแหง 
การบรรยาย  คือมิใหมีการพูดออมคอม  แลวก็ทวงดวยธรรมอันเปนขาศึก 
แกกันและกนัโดยตรง. แมในปญหาวา  กุศล เปนตนนี้   ปรวาทีตอบปฏิเสธ 
หมายเอาความไมมีการประกอบซ่ึงกันและกัน     แหงกุศลและอกุศลใน 
ขณะเดียวกัน   แตตอบรับรองเพราะลัทธิวา   จิตอันสําเร็จดวยการบริโภค 
เปนจิตท่ีไมประกอบกัน.  ทีนั้น  สกวาทีจึงตําหนิปรวาทีนั้นดวยพระสูตร. 
ในการนําพระสูตรมาอางน้ัน    ปรวาทีกลาวแลววา     บุญยอมเจริญมาก 
แกชนเหลาน้ันทุกเม่ือ       หมายเอาบุญท่ีเกิดติดตอกันไปดวยสามารถแหง 
การสรางสถานท่ีทั้งหลายมีการสรางสวน  เปนตน  และดวยสามารถแหง 
การตามระลึกถึงกุศลทั้งหลาย  อันมกีารปฏิสังขรณเปนตน. คําวา   หวงนํ้า 
คือบุญของบคุคลนั้นหาประมาณมิได   แมนี้   ปรวาทีกลาวกําหนดเอาคํา 
แหงพระสูตรวา   ภิกษุเห็นปานน้ี   ใชสอยจีวรของเรา   เพราะความท่ีเปน 
ปจจัยอันเราถวายแกภิกษุผูมีปกติอยูดวยความไมประมาท   และดวยความ 
สามารถแหงการแสดงความชื่นชม.     ปรวาทีนั้นยอมกําหนดบุญน้ันวา 
สําเร็จดวยการบริโภค  คือใชสอย  ดังน้ี. 
         อันที่จริง    ไทยธรรมท่ีปฏิคาหกรับแลวยังไมบริโภคก็ตามที   บุญ  
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นั้นยอมเกิดแกทายกน้ันทั้งนั้น   เหตุใด   เพราะเหตุนั้น    วาทะของสกวาที  
จึงนับวามีกําลังกวา   ในปญหานั้น  บัณฑิตพึงทราบเนื้อความวา   ไทยธรรม 
อันปฏิคาหกรับแลว     ของบทวา   ครั้นเมื่อปฏิคาหกรับแลว  ดังนี้  คํา 
ที่เหลือมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน   แล. 
                       อรรถกถาปริโภคมยปุญญกถา  จบ    
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                             อิโตทินนกถา  
 
         [๑๑๕๓]  สกวาที    บุคคลผูไปสูปรโลก    ยงัอัตภาพใหเปนไปได 
ในปรโลกน้ัน ดวยทานท่ีบุคคลใหแลวแตโลกนี้หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. เมื่อใหจีวรแกโลกนี ้  ก็บรโิภคจีวรนั้นในปรโลกหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. เมื่อใหบิณฑบาตแตโลกนี้... เมื่อใหเสนาสนะแตโลกนี้ 
... เมื่อใหคิลานปจจยเภสัชชบริขารแตโลกน้ี...    เมื่อใหของขบเค้ียวแต 
โลกนี.้..  เมื่อใหของกินแตโลกนี้...  เมือ่ใหน้ําด่ืมแตโลกนี้  ก็บริโภคน้ําด่ืม 
นั้นในปรโลกหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๑๕๔]  ส. บุคคลผูไปสูปรโลก ยังอัตภาพใหเปนไปไดในปรโลก 
ดวยทานท่ีบุคคลใหแลวแตโลกนี้   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ผูอ่ืนเปนผูกระทําแกผูอ่ืน   สุขและทุกขผูอ่ืนกระทําให 
ผูอ่ืนกระทําผูอ่ืนใหเสวยผลหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๑๕๕]  ป. ไมพึงกลาววา   บคุคลผูไปสูปรโลก   ยังอัตภาพใหเปน 
ไปไดในปรโลกนั้น  ดวยทานอันบุคคลใหแลวแกโลกนี้หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. พวกเปรต   เห็นเขาใหทานเพ่ือประโยชนแกตน  ยอม 
อนุโมทนา   ยอมยังจิตใหเลื่อมใส ยอมยังปติใหเกิดข้ึน   ยอมไดโสมนัส  มใิช  
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หรือ ?  
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  หากวา     เปรตเห็นเขาใหทานเพ่ือประโยชนแกตน 
ยอมยังจิตใหเลื่อมใส  ยอมยังปติใหเกิดข้ึน  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาว 
วา   บุคคลผูไปสูปรโลกยังอัตภาพใหเปนไปไดในปรโลกนั้น  ดวยทานอัน 
บุคคลใหแลวแตโลกนี้. 
         [๑๑๕๖]  ป. ไมพึงกลาววา   บคุคลผูไปสูปรโลก  ยังอัตภาพใหเปน 
ไปไดในปรโลกนั้น   ดวยทานอันบุคคลใหแลวแตโลกนี้หรือ  ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสวา     น้ําฝนตกในท่ีดอน 
ยอมไหลไปสูที่ลุม  ฉันใด  ทานท่ีบุคคลใหแลวแตโลกนี้  ยอมเขาไปสําเร็จ 
แกบุคคลผูละไปแลว  ฉันน้ันแล. 
         หวงนํ้าที่เต็ม  ยอมไหลหลากยังสมุทรสาครใหเต็มรอบไดฉันใด 
ทานท่ีบุคคลใหแลวแตโลกน้ี  ยอมเขาไปสําเร็จแกบุคคลผูละไปแลว 
ฉันนั้นแล. 
         กสิกรรมไมมใีนเปตโลกน้ันเลย  โครักขกรรมก็ไมมี  ณ  ทีน่ั้น 
พาณิชกรรมก็เชนกัน  การซ้ือขายดวยเงินก็ไมมี  บุคคลผูละไปแลว  คือ 
ผูที่ตายไปแลว  ยอมยังอัตภาพใหเปนไปในเปตโลกน้ัน  ดวยทานอันบุคคล 
ใหแลวแตโลกน้ี   ดังน้ี๑   เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                      ส.  ถูกแลว. 
 
๑. ขุ.ขุ. ๒๕/๘.  
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                       ป. ถาอยางนั้น     บุคคลผูไปสูปรโลกก็ยังอัตภาพใหเปน  
ไปไดในปรโลกนั้น   ดวยทานอันบุคคลใหแลวแตโลกนี้  นะสิ. 
         [๑๑๕๗]  ป. ไมพึงกลาววา    บคุคลผูไปสูปรโลก    ยังอัตภาพให 
เปนไปไดในปรโลกนั้น   ดวยทานอันบุคคลใหแลวแตโลกนี้  หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว 
                       ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
มารดาบิดาเล็งเห็นฐานะ  ๕  ประการ  จึงปรารถนาบุตรซ่ึงจะเกิดในสกุล 
ฐานะ  ๕  เปนไฉน ?  เราเลี้ยงเขามาแลว  เขาจักเลีย้งเราตอบ  เขาจักชวยทํา 
กิจของเรา  สกุลวงศจักดํารงอยูนาน  เขาจักดูแลทรัพยมฤดกสืบไป  ก็หรอื 
เมื่อเราลวงลับไปแลว  เขาจักทําบุญสงไปให  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มารดา 
บิดาเล็งเห็นฐานะ  ๕  ประการนี้แล  จึงปรารถนาบุตรซ่ึงจะเกิดในสกุล. 
         บัณฑติเล็งเห็นฐานะ  ๕  ประการ  จึงปรารถนาบุตร  คือ  เราเลี้ยง 
เขามาแลว  เขาจักเลี้ยงเราตอบ  เขาจกัชวยทํากิจของเรา  สกลุวงศจักดํารง 
อยูไดนาน   เขาจักดูแลทรพัยมฤดกสืบไป  ก็หรือเมือ่เราลวงลับไปแลว 
เขาจักทําบุญสงไปให  บณัฑิตท้ังหลายเล็งเห็นฐานะ  ๕  ประการนี้  จึง 
ปรารถนาบุตร. 
         เพราะฉะน้ัน  สัปปุริสชน  คนเรยีบรอย  จึงเปนคนกตัญูกตเวที 
เมื่อระลึกถึงอุปการคุณท่ีทานไดทํากอน  ยอมเลี้ยงมารดาบิดา  ทํากิจของ 
ทานตามฐานะท่ีทานเปนบุพพการี  บุตรผูอยูในโอวาท  บิดามารดาเล้ียง 
มาแลว  เลี้ยงตอบ  ไมทําวงศสกุลใหเส่ือม  มีศรัทธา  ถึงพรอมดวยศีล  เปน 
บุตรท่ีควรสรรเสริญ  ดังน้ี๑   เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ  ? 
 
๑. องฺ.ป ฺจก ๒๒/๓๙.  
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                    ส. ถูกแลว.  
                    ป. ถาอยางนั้น  บุคคลผูไปสูปรโลก  ก็ยังอัตภาพใหเปน 
ไปไดในปรโลก ดวยทานอันบุคคลใหแลวแตโลกน้ี   นะสิ. 
                                   อิโตทินนกถา  จบ 
 

                         อรรถกถาอิโตทินนกถา 
 

             วาดวย   ทานที่บุคคลใหแลวแตโลกนี้ 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องทานที่บุคคลใหแลวแตโลกนี้.     ในเรื่องน้ัน   ชน 
เหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายราชคิริกะ  และสิทธัตถกิะท้ังหลาย 
วา      วัตถุอันใดมีจีวรทานเปนตนที่บุคคลใหแลวจากโลกน้ีมีอยู    เปรต 
ทั้งหลายยอมยังอัตภาพใหเปนไปไดดวยวัตถุอันนั้นนั่นแหละ   ดังน้ี  เพราะ 
อาศัยพระบาลีวา   ชนท้ังหลายผูละไปแลว  คือผูทีต่ายไปแลว  ยอมยัง 
อัตภาพใหเปนไปในเปตโลกนั้น ดวยทานอันบุคคลใหแลวแตโลกน้ี     ดังน้ี 
คําถามของสกวาทีวา    ทานท่ีบุคคลใหแลวแตโลกนี้   เปนตน  โดยหมายถึง 
ชนเหลาน้ัน    คําตอบรับรองเปนของปรวาที.    ถกูสกวาทีซักถามปญหา 
ดวยการใหจีวรเปนตนอีก   ก็ตอบปฏเิสธ. 
         ขอวา   ผูอื่นเปนผูกระทําแกผูอื่น  ขอนี้ทานอธิบายไววา  ผูอ่ืน 
เปนผูทํากรรมทั้งหลายเพ่ือใหวิบากเกิดแกผูอ่ืน     มิใชตนเองทําใหแกตน.  
ก็ปรวาทีนั้นถูกถามปญหาอยางนี้  ก็ตอบปฏิเสธ เพราะกลัวผิดจากพระสูตร. 
คําวา  พวกเปรตเห็นเขาใหทาน  อธิบายวา เห็นบุคคลผูใหทาน. 
         ในคําเหลาน้ัน  บัณฑิตพึงทราบเนื้อความวา  ก็โภคะท้ังหลาย  ยอม 
เกิดข้ึนแกเปรตท้ังหลายเหลาน้ันในที่นั้น    เพราะการอนุโมทนาของตน  
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เหตุใด   เพราะเหตุนั้น  ลทัธิของปรวาทีนั้น  แมต้ังอยูดวยเหตุนี้   ก็นับวาไม  
เปนอันต้ังอยูได  เพราะวา  เปรตท้ังหลายเหลาน้ัน  ยอมยังอัตภาพใหเปน 
ไปไดดวยวัตถุอันบุคคลใหแลวแตโลกน้ีก็หาไม.     ในการนําพระสูตรมา 
อางแมที่เหลือก็มีนัยนี้นั่นแหละ. 
                          อรรถกถาอิโตทินนกถา  จบ  
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                      ปฐวีกมัมวิปาโกติกถา  
 
         [๑๑๕๘]  สกวาที แผนดินเปนกรรมวิบาก หรือ ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส.  แผนดนิมีสุขเวทนา  มีทุกขเวทนา  มีอทุกขมสุขเวทนา 
ประกอบดวยสุขเวทนา   ประกอบดวยทุกขเวทนา   ประกอบดวยอทุกขม 
สุขเวทนา  ประกอบดวยผัสสะ  ประกอบดวยเวทนา  ประกอบดวยสัญญา 
ประกอบดวยเจตนา  ประกอบดวยจิต   มีอารมณ   ความนึก  ความผูกใจ 
ความสนใจ ความทําไวในใจ  ความจงใจ  ความปรารถนา ความต้ังใจ  ของ 
แผนดินนั้นมีอยูหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส.  แผนดนิไมมีสุขเวทนา  ไมมีทุกขเวทนา  ไมมีอทุกขม 
สุขเวทนา   ไมประกอบดวยสุขเวทนา   ไมประกอบดวยทุกขเวทนา   ไม 
ประกอบดวยอทุกขมสุขเวทนา   ไมประกอบดวยผัสสะ   ไมประกอบดวย 
เวทนา  ไมประกอบดวยสัญญา  ไมประกอบดวยเจตนา  ไมประกอบดวย 
จิต  ไมมีอารมณ ความนึก ความผูกใจ ความสนใจ ความทําไวในใจ ความ 
จงใจ ความปรารถนา ความต้ังใจของแผนดินนั้น ไมมี  มิใชหรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   แผนดินไมมีสุขเวทนา  ไมมีทุกขเวทนา  ฯลฯ 
ไมมีอารมณ ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจของแผนดินนั้นไมมี      ก็ตองไมกลาว 
วาแผนดินเปนกรรมวิบาก. 
         [๑๑๕๙]  ส. ผัสสะ   เปนกรรมวิบาก   และผัสสะมีสุขเวทนา   ม ี
ทุกขเวทนา   มีอทุกขมสุขเวทนา   ประกอบดวยสุขเวทนา   ประกอบดวย  
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ทุกขเวทนา ประกอบดวยอทุกขมสุขเวทนา ประกอบดวยผัสสะ ประกอบ  
ดวยเวทนา   ประกอบดวยสัญญา   ประกอบดวยเจตนา   ประกอบดวยจิต 
มีอารมณ ความนึก  ฯลฯ ความต้ังใจของผัสสะน้ัน  มีอยูหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว.  
                      ส. แผนดินเปนกรรมวิบาก   และแผนดินมีสุขเวทนา   ม ี
ทุกขเวทนา   มีอทุกขมสุขเวทนา   ประกอบดวยสุขเวทนา   ประกอบดวย 
ทุกขเวทนา  ประกอบดวยอทุกขมสุขเวทนา ประกอบดวยผัสสะ ประกอบ 
ดวยเวทนา   ประกอบดวยสัญญา   ประกอบดวยเจตนา   ประกอบดวยจิต 
มีอารมณ ความนึก ความผูกใจ ความสนใจ ความทําไวในใจ   ความจงใจ 
ความปรารถนา ความต้ังใจของแผนดิน มีอยูหรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๑๖๐]  ส. แผนดินเปนกรรมวิบาก      แตแผนดินไมมีสุขเวทนา 
ไมมีทุกขเวทนา   ฯลฯ  ไมมีอารมณ ความนึก  ฯลฯ ความต้ังใจของแผนดิน 
นั้น ไมมีหรอื ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ผัสสะ  เปนกรรมวิบาก  แตผัสสะไมมีสุขเวทนา ไมมี 
ทุกขเวทนา  ฯลฯ  ไมมีอารมณ   ความนึก  ฯลฯ   ความต้ังใจของผัสสะน้ัน 
ไมมีหรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๑๖๑]  ส. แผนดินเปนกรรมวิบาก หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. แผนดินเชิดชูได  เหยียบย่ําได  ตัดได  ทําลายไดหรือ ?  
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                      ป. ถูกแลว.  
                      ส. กรรมวิบาก     เชิดชูได  เหยียบย่ําได   ตัดได   ทําลายได 
หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๑๖๒]  ส. แผนดิน  บุคคล  จะพูน  จะเพ่ิม  จะถม  จะกอ  จะเสริม 
ก็ทําได หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. กรรมวิบาก   บุคคลจะพูน   จะเพ่ิม   จะถม   จะกอ 
จะเสริม  ก็ทําได  หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๑๖๓]  ส. แผนดินทั่วไปแกชนอ่ืน ๆ หรอื ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. กรรมวิบากท่ัวไปแกชนอ่ืน ๆ หรอื ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๑๖๔]  ส. กรรมวิบาก ทั่วไปแกชนอ่ืน ๆ หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา  นิธ ิ คือ  บญุ  ไม 
ทั่วไปแกชนอื่น  ๆ โจรลักไมได  ผูมีอนัจะพึงตายเปนสภาวะควรทําบุญ 
ผูนั้นพึงประพฤติสุจริต  ดังนี้  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา    กรรมวิบากท่ัวไปแก 
ชนอ่ืน  ๆ  
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         [๑๑๖๕]  ส. แผนดินเปนกรรมวิบาก หรือ ?  
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. แผนดินต้ังอยูดวยดีกอน     สัตวทัง้หลายจึงบังเกิดข้ึน 
ในภายหลัง หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. วิบากบังเกิดข้ึนกอน   ตอภายหลังสัตวทั้งหลายจึงทํา 
กรรมเพื่อไดวิบาก  หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๑๖๖]  ส. แผนดินเปนวิบากแหงกรรมของสัตวทั้งปวงหรือ ? 
                      ป.  ถูกแลว. 
                      ส. สัตวทั้งปวง บริโภคแผนดิน หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. สัตวทั้งปวง   บรโิภคแผนดินหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. บางพวกบริโภคแผนดิน แลวปรินพิพานมีอยู  หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. บางพวก   ไมยังกรรมวิบากใหสิ้นไปแลวปรินิพพาน 
มีอยูหรือ ?  
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๑๖๗]  ส. แผนดินเปนวิบากแหงกรรมของสัตวผูจะเปนจักรพรรดิ 
หรือ  ? 
                      ป. ถูกแลว.  
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                      ส. สัตวอ่ืน ๆ  บริโภคแผนดิน หรือ ?  
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. สัตวอ่ืน  ๆ  บรโิภควิบากแหงกรรมของสัตวผูจะเปน 
จักรพรรดิ หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                      ส. สัตวอ่ืน ๆ    บริโภควบิากแหงกรรมของสัตวผูจะเปน 
จักรพรรดิ หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. สัตวอ่ืน ๆ  บริโภคผัสสะ  เวทนา  เจตนา  จิต  สัทธา 
วิริยะ สติ สมาธิ  ปญญา ของสัตวผูจะเปนจักรพรรดิ หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๑๖๘]  ป. ไมพึงกลาววา แผนดินเปนกรรมวิบาก หรอื ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. กรรมที่ยงัสัตวใหไปพรอมเพ่ือความเปนใหญ   กรรม 
ที่ยังสัตวใหเปนไปพรอมเพ่ือความเปนเจาเปนใหญ มีอยู  มิใชหรือ ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. หากวา  กรรมท่ียังสตัวใหเปนไปพรอมเพ่ือความเปน 
ใหญ  กรรมที่ยังสัตวใหเปนไปพรอม  เพ่ือความเปนเจาเปนใหญมีอยู   ดวย 
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา แผนดินเปนกรรมวิบาก.   
                            ปฐวีกัมมวิปาโกติกถา   จบ  
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                อรรถกถาปฐวีกัมมวิปาโกติกถา  

 

               วาดวย   แผนดินเปนกรรมวิบาก 
 
         บัดนี้    ชื่อวาเรื่องแผนดินเปนกรรมวิบาก      คือเปนผลของกรรม. 
ในเรื่องนั้น  คําวา  ความเปนแหงชนทั้งหลายผูเปนใหญ  ชื่อวา  อิสสริยะ. 
คือความเปนใหญ   ความเปนแหงอธิปติชนทั้งหลายชื่อวา   อาธิปจจะ    คือ 
ความเปนอธิบดี  หรือความเปนเจาเปนใหญ   และกรรมมีความเกี่ยวของ 
ดวยความเปนอิสระและความเปนอธิบดีในแผนดินมีอยู   ดังน้ี  ทานกลาวไว 
ในคําวา  กรรมที่ยังสัตวใหเปนไปพรอม  เพ่ือความเปนใหญ  กรรมที่ยัง 
สัตวใหเปนไปพรอม  เพ่ือความเปนเจาเปนใหญ  มีอยู ดังน้ี  เหตุใด เพราะ 
เหตุนั้น   ชนเหลาใด     มคีวามเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะท้ังหลายวา 
แผนดินเปนกรรมวิบาก    ดังน้ี   คําถามของสกวาทีวา    แผนดิน  เปนตน 
โดยหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที.  คําวา    แผนดิน 
มีสุขเวทนา   เปนตน    สกวาทีกลาวดวยความสามารถการแสดงสภาพ 
แหงกรรมวิบาก.  ผัสสะอันตางดวยสุขเวทนาเปนตนมีอยูในวิบากท้ังหลาย 
ที่ทานแสดงไว   โดยนัยเปนตนวา   ผัสสะ  เปนกรรมวิบาก    กผั็สสะน้ันดวย 
ธรรมทั้งหลายมีสัญญาเปนตนดวย  สมัปยุตกันกับธรรมท้ังหลายมีสุขเวทนา 
เปนตน     ธรรมท้ังหลายมีสุขเวทนาเปนตน    ก็สมัปยุตกับธรรมท้ังหลาย 
มีสัญญาเปนตน     ธรรมเหลาน้ีแมทั้งหมดเปนไปกับดวยอารมณ    คือรับ 
อารมณได    ก็อาวัชชนจิต     กลาวคือ    การรับอารมณอันเปนปุเรจาริก 
เปนตนแหงธรรมเหลาน้ัน  และเจตนา  อันเปนกัมมปจจัยแหงธรรมเหลาน้ัน 
ก็มีอยูในธรรมเหลาน้ัน    ธรรมใดมีวิบากท่ีนาปรารถนา   การปรารถนา  
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ธรรมนั้นมีตัณหาเปนมูลเปนไปท่ัวแลวดวยสามารถแหงความต้ังใจมีอยู  
ดังน้ันสกวาทีจึงถามวา        ตามลัทธิของทานแผนดินเปนอยางนี้  ๆ   หรอื 
ปรวาทีตอบปฏิเสธ. ปฏิโลมปุจฉาเปนตน  มีอรรถงายทั้งน้ัน. 
         ในปญหาวา   กรรมวิบากท่ัวไปแกชนอื่น ๆ  หรือ  เปนตน ปรวาที 
ตอบปฏิเสธ     หมายเอาธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนตน     ยอมตอบรับรอง 
หมายเอารูปที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน     และหมายเอาความท่ีแผนดินเปนตน 
เปนของท่ัวไป.  พระสูตรวา   นิธิคือบญุ    ไมทั่วไปแกชนอื่น  ๆ   เปนคําท่ี 
สกวาทีนําพระสูตรจากลัทธิของปรวาทีมาแสดง. 
         ในปญหาวา  สัตวทั้งปวงบริโภคแผนดินหรือ  ปรวาทีตอบปฏิเสธ 
หมายเอาสัตวผูไมอาศัยแผนดิน      แตตอบรับรองหมายเอาสัตวผูอาศัย 
แผนดิน.    ในปญหาวา    สัตวทั้งปวงไมบริโภคแผนดินยอมปรินิพพาน 
หรือ   ปรวาทีตอบรับรอง  หมายเอาสัตวทั้งหลายผูปรินิพพานในอรูปภพ. 
คําวา    ไมยังกรรมวบิากใหสิ้นไป   นี ้   สกวาทีกลาวดวยสามารถแหง 
ลัทธิของปรวาที    เพราะลัทธิของปรวาทีนั้นวา      สัตวทั้งหลายยังกรรม 
วิบากใหสิ้นไปแลวจึงจะปรินิพพานได   แตในลัทธิของสกวาที  การไมยัง 
วิบากท่ีเกิดข้ึนจากกรรมที่ทําแลวใหปราศจากไปใหสิ้นไปแลวนิพพาน 
ไมมี.  อน่ึง  วาโดยลัทธิแหงทานเหลานั้น   ปฐวีธาตุ   ชื่อวาเปนวิบากที่เกิด 
ข้ึนแลว    เพราะเปนสาธารณวิบาก    ก็การทวงวา     การไมใหปฐวีธาตุ 
ซึ่งต้ังอยูโดยความเปนวิบากน้ันใหสิ้นไปแลวปรินิพพานน้ัน      ยอมไมถูก 
ดังน้ี    ยอมควร.   ปรวาทีตอบปฏิเสธดวยสามารถแหงลัทธิ.   ในปญหาวา 
บริโภควิบากแหงกรรมของพระเจาจักรพรรดิหรอื    ปรวาทีตอบปฏิเสธ 
หมายเอาธรรมท่ีมีผัสสะเปนตนที่ไมทั่วไป    ยอมตอบรับรอง    หมายเอา  
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ธรรมที่เปนสาธารณะ. ลัทธิแหงทานเหลานั้นวา  แผนดิน  สมทุร  พระจันทร  
และพระอาทิตย  เปนตน  เปนกรรมวิบากท่ัวไปแกสิ่งท้ังปวง.    ในคําวา 
กรรมที่ยังสัตวใหเปนพรอมเพื่อความเปนใหญ  นี้    ความวา   ชื่อวา 
ความเปนอิสระ เพราะความเปนผูมีทรัพยมาก  ชื่อวา อธิปไตย คือ ความ 
เปนใหญยิ่ง     ความเปนอธิบดี      เพราะยังชนทั้งหมดใหเปนไปในอํานาจ 
ของตน    อธิบายวา    ชื่อวา    ความเปนอธิบดีเพราะอรรถวาควรแกการ 
ยกยองจากชนเหลาน้ัน.  ในปญหานั้น  กรรมชื่อวายังสัตวใหเปนไปพรอม 
เพ่ือความเปนอิสสริยะและความเปนอธิบดีดวยสามารถแหงการไดเฉพาะ 
ซึ่งแผนดิน  ไมใชดวยสามารถแหงการใหเกิดแผนดิน  เพราะฉะนั้น  คําวา 
ปฐวี   คือแผนดินนั้น   จึงไมสําเร็จในความเปนกรรมวิบาก   ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
                         อรรถกถาปฐวีกัมมวิปาโกติกา  จบ  
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                                  ชรามรณวิปาโกติกถา  
 
         [๑๑๖๙]  สกวาที   ชรามรณะ เปนวิบาก หรือ ? 
                      ปรวาที  ถกูแลว. 
                      ส.  ชรามรณะ  มีสุขเวทนา  มีทุกขเวทนา  มีอทุกขมสุข 
เวทนา   ประกอบดวยสุขเวทนา   ประกอบดวยทุกขเวทนา   ประกอบดวย 
อทุกขมสุขเวทนา  ประกอบดวยผัสสะ  ประกอบดวยเวทนา  ประกอบดวย 
สัญญา  ประกอบดวยเจตนา  ประกอบดวยจิต  มีอารมณ  ความนึก  ความ 
ผูกใจ  ความสนใจ  ความทําไวในใจ  ความจงใจ  ความปรารถนา  ความ 
ต้ังใจ ของชรามรณะน้ัน  มีอยูหรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. ชรามรณะไมมีสุขเวทนา  ไมมีทุกขเวทนา  ฯลฯ ไมม ี
อารมณ ความนึก ฯลฯ  ความต้ังใจ ของชรามรณะน้ัน  ไมมี  มใิชหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวา   ชรามรณะไมมีสุขเวทนา   ไมมีทุกขเวทนา 
ฯลฯ    ไมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ   ความต้ังใจ  ของชรามรณะน้ันไมมี  ก็ 
ตองไมกลาววา  ชรามรณะ  เปนวิบาก. 
         [๑๑๗๐]  ส. ผัสสะ เปนวิบาก และผัสสะมีสุขเวทนา มีทุกขเวทนา 
ฯลฯ มีอารมณ ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจของผัสสะนั้นมีอยู  หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ชรามรณะ  เปนวิบาก  และชรามรณะมีสุขเวทนา  ม ี
ทุกขเวทนา  ฯลฯ   มีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจของชรามรณะนั้น  
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มีอยูหรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๑๗๑]  ส. ชรามรณะ   เปนวิบาก   แตชรามรณะไมมีสุขเวทนา 
ไมมีทุกขเวทนา ฯลฯ ไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ  ความต้ังใจแหงชรามรณะ 
นั้นไมมี หรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ผัสสะ  เปนวิบาก  แตผัสสะไมมีสุขเวทนา  ไมมีทุกข 
เวทนา  ฯลฯ  ไมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจของชรามรณะนั้น 
ไมมีหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๑๗๒]  ส. ชรามรณะแหงอกุศลธรรม  เปนวิบากแหงอกุศลธรรม 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ชรามรณะแหงกุศลธรรม    เปนวิบากแหงกุศลธรรม 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๑๗๓]  ส. ชรามรณะแหงกุศลธรรม     ไมพึงกลาววาเปนวิบาก 
แหงกุศลธรรม  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ชรามรณะแหงอกุศลธรรม    ไมพึงกลาววาเปนวิบาก 
แหงอกุศลธรรม  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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         [๑๑๗๔]  ส. ชรามรณะแหงกุศลธรรม   เปนวิบากแหงอกุศลธรรม 
หรือ ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ชรามรณะแหงอกุศลธรรม  เปนวิบากแหงกุศลธรรม 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
         [๑๑๗๕]  ส. ชรามรณะแหงอกุศลธรรม   ไมพึงกลาววาเปนวิบาก 
แหงกุศลธรรม  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ชรามรณะแหงกุศลธรรม     ไมพึงกลาววาเปนวิบาก 
แหงอกุศลธรรม  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๑๗๖]  ส. ชรามรณะแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม  เปนวิบาก 
แหงอกุศลธรรม  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ชรามรณะแหงกุศลธรรมและอกศุลธรรม  เปนวิบาก 
แหงกุศลธรรม  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๑๗๗]  ส. ชรามรณะแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม     ไมพึง 
กลาววา  เปนวิบากแหงกุศลธรรม  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ชรามรณะแหงกุศลธรรมและอกศุลธรรม     ไมพึง  
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กลาววาเปนวิบากแหงอกุศลธรรม หรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ   
         [๑๑๗๘]  ป. ไมพึงกลาววา  ชรามรณะเปนวิบาก  หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. กรรมทีย่ังสัตวใหเปนไปพรอมเพ่ือความเปนผูมี 
ผิวพรรณข้ีริ้ว     กรรมท่ียังสัตวใหเปนไปพรอมเพ่ือความเปนผูมีอายุนอย 
มีอยู  มิใชหรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. หากวา  กรรมที่ยังสตัวใหเปนไปพรอมเพ่ือความเปน 
ผูมีผิวพรรณข้ีริ้ว     กรรมที่ยังสัตวใหเปนไปพรอมเพ่ือความเปนผูมีอายุนอย 
นอย มีอยู  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ชรามรณะเปนวิบาก. 
                              ชรามรณวิปาโกติกถา จบ 
 

                อรรถกถาชรามรณงัวิปาโกติกถา 
  

                     วาดวย ชรามรณะเปนวิบาก 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องชรามรณะเปนวิบาก    คือความแกความตายเปน 
วิบาก.   ในปญหานั้น   ชือ่วาชรา   เพราะความท่ีเปนผูมีผิวพรรณทราม 
ชื่อวา  มรณะ   เพราะความเปนผูมีอายุนอย   อน่ึง   กรรมที่ยังสตัวใหเปน 
ไปพรอมเพ่ือความเปนผูมีผิวพรรณทราม และใหมีอายุนอยน้ันมีอยู  ในคําวา 
กรรมท่ียังสตัวใหเปนไปพรอมเพ่ือความเปนผูมีผิวพรรณทราม     และใหม ี
อายุนอยน้ันมีอยู    ในคําวา   กรรมทีย่ังสัตวใหเปนไปพรอมเพ่ือความเปน 
ผูมีผิวพรรณข้ีริ้ว     กรรมที่ยังสัตวใหเปนไปพรอมเพ่ือความเปนผูมีอายุ  
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นอยมีอยู   ดงัน้ี  เพราะฉะนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกาย  
อันธกะท้ังหลายวา   ชรามรณะเปนวบิาก   คือเปนผล   ดังน้ี  คําถามของ 
สกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน คําตอบรับรองเปนของปรวาที.  ในปญหาปฏิโลม 
คําวา   ชรามรณะไมมีอารมณ   อธิบายวา   รูปธรรมท้ังหลายไมมีอารมณ 
สวนชรามรณะแหงอรูปท้ังหลาย      คือนามธรรมท้ังหลาย      ชื่อวาไมมี 
อารมณเพราะความไมมีลักษณะแหงสัมปโยคะ. 
         ในปญหาวา ชรามรณะแหงอกุศลธรรมเปนวบิากแหงอกศุลธรรม 
หรือ     ปรวาทีตอบรับรองตามลัทธิวา    ข้ึนชื่อวาชราและมรณะพึงเปน 
วิบากท่ีไมนาปรารถนา.   ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ   ยอมตอบปฏิเสธซึ่งความ 
ที่ชรามรณะแหงกุศลธรรมวาเปนวิบากของกุศลธรรม.      และยอมตอบ 
รับรองชรามรณะแหงกุศลธรรมวาเปนวิบากของอกุศลธรรมนั่นแหละ 
ขางหนา.  อน่ึง  สกวาทีทานรวมปญหาใหเปนอยางเดียวกัน  ดวยสามารถ 
แหงคําถามวา     ชรามรณะแหงกุศลและอกุศลธรรม  แตชราและมรณะ 
แหงกุศลและอกุศลน้ันมีในขณะเดียวกันหามิได.     ชื่อวาคําปริยาย     คือ 
พูดออมคอม     เพราะคําอันบุคคลพึงกลาววา      ชรามรณะเปนวิบากของ 
อัพยากตะ   อันมิใชวบิากท้ังหลาย   ดงัน้ี    ไมมี  เพราะฉะน้ันขาพเจาจึงไม 
อธิบายปญหาวาดวยอัพยากตะ. 
         ในขอวา กรรมที่ยังสัตวใหเปนไปพรอมเพื่อความเปนผูมีผิวพรรณ 
ขี้ริ้ว  นี้  อธิบายวา  ชื่อวา  ความเปนผูมีผิวพรรณไมดีเพราะมีผิวพรรณ 
ไมบริสุทธิ์    ชื่อวา     ความเปนผูมีอายุนอยเพราะไมสามารถใหอายุเปน 
ไปไดยั่งยืน.  ในปญหานัน้  อกุศลธรรมเปนกัมมปจจัยแกรูปที่มีผิวพรรณ 
ไมงามซึ่งมีกรรมเปนสมุฏฐาน.   แตวิบากแหงอกุศลธรรมน้ัน  ชื่อวายอม  
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ไมมีแกรูปนั้นเพราะเปนสภาวธรรมไมเหมือนกัน.   อน่ึง  วิบากแหงอกุศล  
ธรรมนั้นยอมเปนปจจัยแกสมุฏฐานท้ังหลายมีอุตุสมุฏฐานเปนตน     ดวย 
สามารถแหงการใหไดรูปที่มีผิวพรรณทรามนั้น    และดวยสามารถแหง 
การเขาไปตัดซึ่งอายุ.   อกุศลธรรมนัน้   ชื่อวาเกี่ยวของดวยความเปนผูมี 
ผิวพรรณไมดี    และเปนผูมีอายุนอยดวยประการฉะน้ี.   ธรรมนั้น   ชื่อวา 
ไมใหเปนไปดวยสามารถแหงความเกิดข้ึนแหงชราและมรณะ      โดยตรง 
เหมือนผัสสะอันเปนวิบากเปนตน   เพราะฉะน้ัน   ชราและมรณะน้ันจึงไม 
สําเร็จในความเปนวิบาก.  คําท่ีเหลือในที่นี้   เชนกบัดวยคําท่ีขาพเจากลาว 
แลวในหนหลังน่ันแล. 
                      อรรถกถาชรามรณังวิปาโกติกถา จบ  
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                       อริยธัมมวิปากกถา  
 
         [๑๑๗๙]  สกวาที  วิบากแหงอริยธรรมไมมี  หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. สามัญญะ๑   มีผลมาก พรหมัญญะ๑   มีผลมาก มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  สามัญญะมีผลมาก  พรหมัญญะ   มีผลมากก็ 
ตองไมกลาววาวิบากแหงอริยธรรมไมมี. 
         [๑๑๘๐]   ส. วิบากแหงอริยธรรมไมมี หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. โสดาปตติผลมีอยู  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวาโสดาปตติผลมีอยู     ก็ตองไมกลาววา    วิบาก 
แหงอริยธรรมไมมี. 
                       ส. สกทาคามิผล  ฯลฯ  อนาคามิผล  อรหัตผล   มอียูมิใช 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  อรหัตผลมีอยู   ก็ตองไมกลาววา  วิบากแหง 
อริยธรรมไมมี. 
 
๑. สามัญญะ - คุณเคร่ืองความเปนสมณะ,  พรหมัญญะ -  คุณเคร่ืองความเปนพรหมทัง้  ๒  นี้ หมายถึง 
อริยมรรค.  
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         [๑๑๘๑]   ส. โสดาปตติผล ไมเปนวิบาก หรือ ?  
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ผลแหงทาน   ไมเปนวิบาก หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. โสดาปตติผล ไมเปนวิบาก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ผลแหงศีล  ฯลฯ  ผลแหงภาวนา ไมเปนวิบาก หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. สกทาคามิผล  ฯลฯ  อนาคามิผล  ฯลฯ  อรหัตผล ไม 
เปนวิบาก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ผลแหงทานไมเปนวิบาก หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. อรหัตผลไมเปนวิบาก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ผลแหงศีล ฯลฯ ผลแหงภาวนา ไมเปนวิบาก หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๑๘๒]   ส. ผลแหงทานเปนวิบาก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. โสดาปตติผลเปนวิบาก หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ผลแหงทานเปนวิบาก หรือ ?  
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                      ป. ถูกแลว.  
                      ส.  สกทาคามิผล  ฯลฯ  อนาคามิผล   ฯลฯ  อรหัตผลเปน 
วิบาก หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส.  ผลแหงศีล  ฯลฯ   ผลแหงภาวนาเปนวิบาก หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส. โสดาปตติผลเปนวิบาก หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส.  ผลแหงภาวนาเปนวิบาก หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส. สกทาคามิผล  ฯลฯ  อานาคามิผล  อรหัตผลเปนวิบาก 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๑๘๓]  ส. กามาวจรกุศลมีวิบาก หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. โลกุตตรกุศลมีวิบาก หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. รูปาวจรกุศล  ฯลฯ  อรูปาวจรกุศลมีวิบาก หรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. โลกุตตรกุศลมีวิบาก หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๑๘๔]  ส. โลกุตตรกุศลไมมวิีบาก หรือ ?  
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                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. กามาวจรกุศลไมมีวิบาก หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. โลกุตตรกุศลไมมีวิบาก หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. รูปาวจรกุศล ฯลฯ   อรูปาวจรกุศลไมมีวิบาก หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๑๘๕]  ป. กามาวจรกุศลมีวิบาก   เปนอาจยคามี   คือกอวิปากวัฏไป 
หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. โลกุตตรกุศล เปนธรรมมีวิบาก เปนอาจยคามี  หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ป. รูปาวจรกุศล  ฯลฯ  อรูปาวจรกุศล เปนธรรมมีวิบาก 
เปนอาจยคามี    หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. โลกุตตรกุศล  เปนธรรมมีวิบาก เปนอาจยคามี  หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๑๘๖]  ป. โลกุตตรกุศล    เปนธรรมมีวิบาก    แตเปนอปจยคามี 
คือหลีกวิปากวัฏไป  หรอื  ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. กามาวจรกุศล   เปนธรรมมีวิบาก   แตเปนอปจยคามี 
หรือ ?  
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                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                       ป. โลกุตตรกุศล   เปนธรรมมีวิบาก   แตเปนอปจยคามี 
หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. ปาวจรกุศล  ฯลฯ  อรูปาวจรกุศล  เปนธรรมมีวิบาก 
แตเปนอปจยคามี หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                              อริยธมัมวิปากกถา  จบ 

                    อรรถกถาอริยัมมวิปากกถา 
                   วาดวย  วิบากแหงอริยธรรม  

         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องวิบากแหงอริยธรรม.    ในปญหานั้น  ชนเหลาใด 
มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะท้ังหลายวา      สามัญญผล     คือ 
ผลแหงความเปนสมณะ   สักวาการละกิเลสเทานั้นหาใชจิตและเจตสิกธรรม 
ไม    ดังน้ี    คําถามของสกวาทีวา    วบิากแหงอริยธรรมไมมีหรือ  โดย 
หมายถึงชนเหลาน้ัน. บรรดาคําเหลานั้น คําวา  วิบากแหงอริยธรรม  ไดแก 
ผลของอริยมรรค  คําตอบรับรองของปรวาทีโดยลัทธิวา    อริยผล  สักวา 
เปนการสิ้นไปแหงกิเลส.     คําวา     สามัญญะ    ไดแก   คุณเคร่ืองความ 
เปนสมณะ คําน้ีเปนชื่อของอริยมรรค  สมจริง   ดงัคําท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจกัแสดงความเปนสมณะ   และผลแหง 
ความเปนสมณะแกเธอทั้งหลาย  ดังนี้. แมในคุณเครื่องความเปนพรหม 
คือพรหมัญญะ   ก็นัยนี้เหมือนกัน.  
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         ในปญหาทั้งหลาย  มีคําวา  โสดาปตติผลไมเปนวิบากหรอื  เปนตน  
ปรวาทีตอบรับรองซ่ึงความท่ีอริยผลท้ังหลายไมเปนวิบาก     เพราะหมาย 
เอาความท่ีโสดาปตติมรรคเปนตนไมมีการส่ังสมวัฏฏะ    ยอมตอบปฏิเสธ 
ผลแหงทานเปนตน คือหมายเอาเปนวิปากวัฏ.  จริงอยู   ทานหามอรรถแหง 
อาจยคามีติกะ๑   ดวยคําอยางนี้วา    ธรรมเหลาใดยอมไปสูที่มีการส่ังสม 
อันบัณฑิตนับพรอมแลววาวิบาก   เพราะเหตุนั้น   ธรรมเหลาน้ันจึงชื่อวา 
อาจยคามี    อีกอยางหนึ่ง    ธรรมเหลาใดเม่ือสั่งสมยอมไปสูที่มีการส่ังสม 
เพราะเหตุนั้น  ธรรมเหลาน้ัน  จึงชื่อวา  อาจยคามี  ธรรมเหลาใดเม่ือไมมี 
การส่ังสมวิบากยอมไป เพราะเหตุนั้น ธรรมเหลาน้ัน จึงชื่อวา  อปจยคามี 
เพราะฉะนั้น  ปรวาทีจึงตอบรับรองดวย ปฏิเสธดวย  อยางนี้. 
         คําถามวา      กามาวจรกุศลมีวิบากเปนอาจยคามี    คือเปนธรรม 
สั่งสมวิปากวัฏ     ดังน้ี   เปนของปรวาที   คําตอบรับรองและปฏิเสธเปน 
ของสกวาที.  จริงอยู   โลกิยกุศลวิบาก  ชื่อวา  อาจยคามี  เพราะอรรถวา 
มีปกติ  ไมสัง่สมจุติ   ปฏสินธิ  และวัฏฏะเปนไป  โลกุตตรกุศลน้ียอมเปน 
ธรรมมีวิบากท้ังน้ัน    มิใชไมมีวิบากดวยเหตุสักแตคําวา    เปนอปจยคามี 
คือเปนธรรมไมสั่งสมจุติ  ปฏิสนธ ิ และวัฏฏะ.     พึงทราบคําตอบรับรอง 
และปฏิเสธของสกวาทีในท่ีนี้   เพราะหมายเอาเน้ือความน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                       อรรถกถาอริยธัมมวิปากกถา  จบ 
 
๑. คําวา  อาจยคามีติกะไดแกหมวด  ๓ แหงอาจายคามีในติกมติกา.  
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                               วิปาโกวิปากธัมมธัมโมติกถา  
 
         [๑๑๘๗]  สกวาที   วิบาก เปนธรรมท่ีเปนเหตุแหงวิบาก หรือ ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส. วิบากของวิบากน้ัน    ก็เปนธรรมท่ีเปนเหตุแหงวิบาก 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. วิบากของวิบากน้ัน   ก็เปนธรรมที่เปนเหตุแหงวิบาก 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เมื่อเปนอยางนั้น  วิบากนั้น ๆ  ก็ไมมีการทําท่ีสุดทุกข 
ไมมีความขาดตอนแหงวัฏฏะ ไมมีอนุปาทาปรินิพพาน  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๑๘๘]  ส. วิบาก เปนธรรมที่เปนเหตุแหงวิบาก หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. คําวา    วิบาก    หรือวาธรรมที่เปนเหตุแหงวิบากก็ดี 
คําวาธรรมที่เปนเหตุแหงวิบาก  หรือวาวิบากก็ดี   คําท้ัง ๒ นี้ก็อยางเดียว 
กัน เสมอกัน  เทากัน  เหมือนกัน หรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๑๘๙]  ส. วิบาก  เปนธรรมที่เปนเหตุแหงวิบาก   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. วิบาก  กับธรรมท่ีเปนเหตุแหงวิบาก  ธรรมท่ีเปนเหตุ 
แหงวิบาก  กับวิบาก   สหรคตกัน  เกิดรวมกัน   ระคนกัน  สัมปยุตกัน  เกิด-  
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ดวยกัน    ดบัดวยกัน  มวัีตถุอันเดียวกัน   มีอารมณอันเดียวกัน   หรือ ?  
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๑๙๐]  ส. วิบาก เปนธรรมที่เปนเหตุแหงวิบาก หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. อกุศลอันนั้น   วิบากแหงอกุศลก็อันนั้นแล  กศุลอันนั้น 
วิบากแหงกุศลก็อันนั้นแล หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๑๙๑]  ส. วิบาก เปนธรรมที่เปนเหตุแหงวิบาก หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. บุคคลฆาสัตวดวยจิตใด    ก็ไหมในนรกดวยจิตน้ัน 
แหละ  บุคคลใหทานดวยจิตใด   ก็บนัเทิงในสวรรคโดยจิตน้ันแหละ หรอื ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๑๙๒]  ป. ไมพึงกลาววา  วิบาก  เปนธรรมท่ีเปนเหตุแหงวิบาก 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. วิบาก คือ ขันธ ๔   สวนนามธรรม  เปนอัญญมัญญ- 
ปจจัย มิใช  หรือ ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. หากวา วิบาก คือ ขันธ ๔ สวนนามธรรมเปนอัญญ- 
มัญญปจจัย  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  วิบากเปนธรรมท่ีเปนเหตุ 
แหงวิบาก. 
                        วิปาโกวิปากธัมมธัมโมติกถา   จบ  
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                 อรรถกถาวิปาโกวิปากธัมมธัมโมติกถา  

 

                    วาดวย วิปากะเปนวิปากธัมมธรรม 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องวิบากเปนวิปากธัมมธรรม     คือวิบากเปนธรรม 
ที่เปนเหตุใหวิปากะเกิดข้ึน.   ในปญหาน้ัน    วิบากเปนปจจัยแกวิบากดวย 
อํานาจแหงอัญญมัญญปจจัย    เปนตนมีอยู   ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจ 
ลัทธิของนิกายอันธกะท้ังหลายวา     แมวิบากก็เปนวิปากธัมมธรรม    คือ 
เปนธรรมท่ีเปนเหตุใหวิบากเกิดข้ึน    ดังนี้   คําถามของสกวาที  หมายถึง 
ชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที.  คําวา   วิบากของวิบากนั้น 
ก็เปนธรรมที่เปนเหตุแหงวิบาก      ความวา   สกวาทียอมถามวา   วิบากใด  
มีอยู    วิบากแมนั้นเปนวิปากธัมมธรรมแกวิบากท่ีเปนวิปากธัมมธรรม 
นั้นหรือ ?  ปรวาทีตอบปฏิเสธหมายเอาภาวะแหงการใหผลตอไป.  ถูกถาม 
ครั้งท่ี    ๒   ตอบปฏิเสธ   โดยผิดไปจากลัทธิ   แตทานก็ยอมตอบรับรอง 
หมายเอาความเกิดข้ึนแหงวิบากอ่ืนเพราะเปนปจจัยแกวิบากแมนั้น.      ก ็
ครั้นเมื่อความเปนเชนนั้นมีอยู     การไมตัดวัฏฏะยอมปรากฏวา     วิบาก 
แหงวิบากแมนั้นก็เปนวิบากแหงวิบากแมนั้นตอไป     ราวกะกุศลและ 
อกุศลหรือ ?   ปรวาทีถูกถามปญหานี้   ก็ตอบปฏิเสธเพราะกลัวผิดจากลัทธิ. 
ก็ในการพิสูจนถอยคําวา  คําวาวิบากหรือวาธรรมที่เปนเหตุแหงวิบาก 
ก็ดี   เปนตน  ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะวา  ถาวา  ความที่วิบากเปนอรรถ 
อันเดียวกับธรรมที่เปนเหตุแหงวิบากไซร   คําวากุศล  อกุศลและอัพยากตะ 
ก็จะพึงมีอรรถอันเดียวกันได.  
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         ในคําวา  วิบากกับธรรมที่เปนเหตุแหงวิบาก   นี้   มีคําอธิบายวา  
เมื่อปรวาทีกําหนดอยูซึ่งวิบากในนามขันธทั้ง   ๔  ขันธ  ๑ ๆ  ชื่อวาเปน 
วิปากธัมมธรรม   คือเปนธรรมที่เปนเหตุใหวิบากเกิดข้ึน  เพราะอรรถวา 
เปนปจจัยในปจจัยทั้งหลายมีอัญญมัญญปจจัยเปนตน   และเพราะอรรถวา 
เปนปจจยุบบัน   ดังน้ัน  เมื่อถูกสกวาทีถามวา    วบิากเปนธรรมท่ีเปนเหตุ 
แหงวิปากะหรือ  จึงตอบรับรองวา ใช.  ลําดับนั้น  สกวาที เพ่ือทวงปรวาที 
นั้น  จึงกลาวคําอยางนี้วา   วิบากในนามขันธ  ๔ ในขณะเดียวกันก็ดี  ธรรม 
ที่เปนเหตุแหงวิบากในนามขันธ    ๔    ก็ดี    เปนธรรมท่ีทานรบัรองแลว 
เหตุใด   เพราะเหตุนั้น  ความที่วิบากและธรรมที่เปนเหตุแหงวิปากเหลาน้ัน 
ยอมปรากฏวาเปนธรรมสหรคตกันหรือ   ปรวาทีตอบปฏิเสธ   หมายเอา 
ธรรมที่เปนเหตุแหงวิบาก   คือ   กุศล.   คําวา    อกศุลอันนั้น    ความวา 
ถาวิบากเปนธรรมท่ีเปนเหตุแหงวิปากะตามลัทธิของทานไซร   วิบากใด 
เปนอกุศลวิบาก   วิบากนั้นก็ถึงความเปนอกุศล.   ถามวา   เพราะเหตุไร ? 
แกวาเพราะความท่ีทานกลาววาอกุศลวิบากเปนสภาวะอยางเดียวกันกับ 
ดวยธรรมท่ีเปนเหตุแหงวิปากะ.  แมในคําวา  กุศลอันนั้น   เปนตน  ก็นัยนี ้
นั่นแหละ. 
         คําวา  อัญญมัญญปจจัย นี้   ปรวาทีกลาวแลวดวยสามารถสัก 
แตวาเปนปจจัยแหงสหชาตธรรมท้ังหลาย   เพราะฉะนั้น   คําวา   อัญญ- 
มัญญปจจัย   นี้จึงไมสําเร็จประโยชน.   แมการกลาวถึงความท่ีมหาภูตรูป 
ทั้งหลายเปนปจจัยซึ่งกันและกันนั้นก็หาใชเปนวิบากไม    ทั้งไมเปนธรรม 
ที่เปนเหตุแหงวิบากดวย  ดวยประการฉะน้ีแล. 
                  อรรถกถาวิปาโกวิปากธัมมธัมโมติกถา  จบ  
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                     รวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ  

 
         ๑.  สังคหิตกถา   ๒. สัมปยุตตกถา  ๓. เจตสิกกถา  ๔. ทานกถา 
๕. ปริโภคมยปุญญกถา    ๖.  อิโตทินนกถา    ๗. ปฐวีกัมมวิปาโกติกถา 
๘. ชรามรณวิปาโกติกถา  ๙. อริยธัมมวิปากกถา   ๑๐. วิปาโกวิปาก- 
ธัมมธัมโมติกถา.                                                                     
                                 วรรคท่ี  ๗  จบ  
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                                วรรคท่ี  ๘  
 
                                 ฉคติกถา 
 
         [๑๑๙๓]  สกวาที  คติมี ๖ หรือ ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคติไว  ๕  คือ นรก กําเนิด  
ดิรัจฉาน   ปตติวิสัย   มนษุย  เทวดา  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคติไว ๕ คือ นรก 
กําเนิด  ดิรัจฉาน ปตติวิสัย  มนุษย เทวดา ก็ตองไมกลาววา คติมี  ๖. 
         [๑๑๙๔]  ส. คติมี ๖ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อสูรพวกกาลกัญชิกา  มีรูปรางเหมือนกัน  มีการเสวย 
อารมณอยางเดียวกัน   มอีาหารอยางเดียวกัน   อายุเทากัน   กบัพวกเปรต  
ทําอาวาหะวิวาหะกับดวยเปรต  มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา   อสูรพวกกาลกัญชิกา   มรีูปรางเหมือนกัน 
มีการเสวยอารมณอยางเดียวกัน  มีอาหารอยางเดียวกัน  มีอายุเทากันกับ 
เปรต  ทําอาวาหะวิวาหะกับดวยพวกเปรต  ก็ตองไมกลาววา คติมี  ๖. 
          [๑๑๙๕]  ส. คติมี  ๖  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. พวกอสูรบริษัททาวเวปจิตติ    มีรูปรางเหมือนกัน   มี  
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การเสวยอารมณอยางเดียวกัน   มีอาหารอยางเดียวกัน  มีอายุเทากัน  กับ  
พวกเทวดา  ทําอาวาหะวิวาหะกับดวยพวกเทวดา  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   พวกอสูรบรษัิททาวเวปจิตติ   มีรูปรางเหมือน 
กัน  มีการเสวยอารมณอยางเดียวกัน  มีอาหารอยางเดียวกัน  มีอายุเทากัน 
กับพวกเทวดา    ทําอาวาหะวิวาหะกับดวยพวกเทวดา    ก็ตองไมกลาววา 
คติมี  ๖. 
         [๑๑๙๖]  ส. คติมี  ๖  หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. พวกอสรูบริษัททาวเวปจิตติ  เคยเปนเทวดา  มิใชหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวาพวกอสูรบริษัททาวเวปจิตติ     เคยเปนเทวดา 
ก็ตองไมกลาววา  คติมี  ๖. 
         [๑๑๙๗]  ป. ไมพึงกลาววา คติมี  ๖ หรือ ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. มีอสูรกาย มิใชหรือ ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. หากวามีอสูรกาย   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา 
คติมี ๖. 
                                  ฉคติกถา    จบ  
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                           อรรถกถาฉคติกถา  

 

                                วาดวย คติ  ๖ 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องคติ  ๖.    ในเรือ่งนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจ 
ลัทธิของนิกายอันธกะ   และอุตตราปถกะทั้งหลายวา     คติมี   ๖   รวมทั้ง 
อสุรกาย   ดังน้ี  คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปน 
ของปรวาที.   ลําดับนั้น  สกวาที  เพื่อจะทวงดวยสามารถแหงคติทั้งหลาย 
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงกําหนดไวในเรื่องโลมหังสนสูตรวา       ดูกอน 
สารีบุตร  คติ  ๕  เหลาน้ีแลมีอยู  ดังน้ี   จึงกลาววา  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสคติไว  ๕   มิใชหรือ   เปนตน  ปรวาทีตอบรับรองเพราะกลัวผิดจาก 
พระสูตร.  ถามวา  ก็เพราะเหตุไร  สกวาทีจึงไมรับรองคติ    ๖ แมอสุรกาย 
ทานก็สงเคราะหเขาในอบายภูมิ     ดงัคําน้ีวา      พระอริยเจาพนแลวจาก   
อบายท้ัง  ๔  ดังน้ี  มิใชหรือ ?  แกวา  ทานสงเคราะหอสุรกายไวในขอน้ัน 
ก็จริง  ถึงอยางนั้นก็ไมจัดเปนคติ.  ถามวา  เพราะเหตุไร ?   แกวา  เพราะ 
ไมมีคติสวนหนึ่งตางหาก.   จริงอยู   พวกอสูรชื่อวากาลกัญชกิาในจําพวก 
อสุรกาย     ทานสงเคราะหเขาในคติแหงเปรต.     บริษัทของทาวเวปจิตติ 
ทานสงเคราะหเขาในคติแหงพวกเทพ.  คําวา  อสุรกาย  นี ้  ชื่อวาเปนสวน 
หน่ึงตางหากยอมไมมี. 
         บัดนี้   สกวาทีจึงเริ่มคําวา   อสูรพวกกาลกัญชิกา    เปนตน  เพ่ือจะ 
แสดงอรรถอยางเดียวกันน้ันนั่นแหละ. ในคําเหลาน้ัน คําวา    สมานวณฺณา 
ไดแก  มีรูปรางสัณฐานอยางเดียวกัน.  คําวา   มีรูปรางนาเกลียด  ไดแก 
มีรูปพิการ  มีลักษณะชั่ว. คําวา     มกีารเสวยอารมณอยางเดียวกัน    ไดแก  
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มีการประพฤติในเมถุนธรรมเชนเดียวกัน. คําวา   มี  อาหารอยางเดียวกัน  
ไดแก  มีอาหาร  มีน้ําลาย  น้ํามูก  น้ําเหลืองและเลือดเปนตนอยางเดียวกัน. 
คําวา    มีอายุเทากัน  ไดแก มีการกําหนดอายุเหมือนกัน. คําวา  อาวาหะ 
และวิวาหะ   ไดแก   การรบัหญิงสาว และการใหหญิงสาว. 
         ในฝายเทพเจา     สกฺุกปกฺเข   ในพวกคุณงามความดี    คําวา  มี 
รูปรางเหมือนกัน    ไดแก   เปนผูมีรูปรางสวยงามเชนเดียวกัน   ถึงพรอม 
ดวยรัศมี   อันนํามาซึ่งความเลื่อมใสนาทัศนา  คือนารักนาดู.  คําวา   มีการ 
เสวยอารมณอยางเดียวกัน  ไดแก   มกีารบริโภคกามคุณ  ๕  เหมือนกัน. คําวา 
มีอาหารอยางเดียวกัน      ไดแก    อาหารมีสุธาโภชนเปนตนเหมือนกัน. 
คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวมาแลวท้ังน้ัน.  คําวา    มีอสุรกายมิใชหรือ    นี ้  เปน 
การสําเร็จประโยชนแตเพียงวาอสูรกายมีอยูเทาน้ัน     แตไมสําเร็จวาเปน 
คติของอสุรกายน้ัน     เพราะไมมีการกําหนดคติของอสุรกายไวสวนหนึ่ง 
ดังน้ีแล. 
                               อรรถกถาฉคติกถา  จบ  
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                           อันตราภวกถา  
 
         [๑๑๙๘]   สกวาที  อันตราภพ๑  มีอยูหรือ ? 
                        ปรวาที   ถูกแลว. 
                        ส. เปนกามภพ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. อันตราภพมีอยูหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เปนรูปภพหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ  
                        ส. อันตราภพมีอยูหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เปนอรปูภพหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๑๙๙]   ส. อันตราภพมีอยูหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อันตราภพมีอยูในระหวางกามภพและรูปภพหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. อันตราภพมีอยูหรือ ? 
                        ป.  ถูกแลว.  
                        ส.  อันตราภพมีอยูในระหวางรูปภพและอรูปภพหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
         [๑๒๐๐]    ส. อันตราภพไมมีอยูในระหวางกามภพและรูปภพหรือ ? 
 
๑. ภพในระหวาง.  
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                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. หากวา     อันตราภพไมมีอยูในระหวางกามภพและ 
รูปภพ ก็ตองไมกลาววา อันตราภพมีอยู. 
                       ป. อันตราภพไมมีอยูในระหวางรูปภพกับอรูปภพหรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. หากวา อันตราภพไมมีอยูในระหวางรูปภพกับอรูปภพ 
ก็ตองไมกลาววา   อันตราภพมีอยู. 
         [๑๒๐๑]  ส. อันตราภพมีอยูหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. อันตราภพนั้น   เปนกาํเนิดที่   ๕  เปนคติที่    ๖   เปน 
วิญญาณฐิติที่   ๘   เปนสัตตาวาสท่ี  ๑๐  หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                      ส. อันตราภพมีอยูหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. อันตราภพ  เปนภพ  เปนคติ  เปนสัตตาวาส  เปนสงสาร 
เปนกําเนิด  เปนวิญญาณฐิติ   เปนการไดอัตภาพ หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงอันตราภพมีอยู  หรอื ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. สัตวผูเขาถึงอันตราภพมีอยู  หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส.  สัตวทั้งหลาย   เกิดอยู  แกอยู  ตายอยู  จุติอยู  ใน  
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อันตราภพหรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. รูป  เวทนา สัญญา สงัขาร วิญญาณ มีในอันตราภพ 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. อันตราภพเปนปญจโวการภพหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๐๒]   ส. กามภพมีอยู  กามภพ เปนภพ เปนคติ เปนสัตตาวาส 
เปนสงสาร เปนกาํเนิด เปนวิญญาณฐิติ   เปนการไดอัตภาพ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อันตราภพมีอยู    อันตราภพ   เปนภพ   เปนคติ   เปน 
สัตตาวาส  เปนสงสาร  เปนกําเนิด   เปนวิญญาณฐิติ  เปนการไดอัตภาพ 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงกามภพมีอยูหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงอันตราภพมีอยูหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                       ส. สัตวผูเขาถึงกามภพมีอยูหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สัตวผูเขาถึงอันตราภพมีอยูหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
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                      ส. สัตวทั้งหลาย  เกิดอยู   แกอยู   ตายอยู   จุติอยู   อุบัติอยู  
ในกามภพ หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. สัตวทั้งหลาย  เกิดอยู   แกอยู   ตายอยู   จุติอยู  อุบัติอยู 
ในอันตราภพ  หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                      ส. รูป เวทนา  สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในกามภพ 
หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. รูป  เวทนา  สัญญา สังขาร  วิญญาณ   มีอยูในอันตราภพ 
หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. กามภพ เปนปญจโวการภพ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อันตราภพ  เปนปญจโวการภพ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๐๓]   ส. รูปภพมีอยู  รูปภพ  เปนภพ  เปนคติ  เปนสัตตาวาส 
เปนสงสาร เปนกําเนิด   เปนวิญญาณฐิติ  เปนการไดอัตภาพ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อันตราภพมีอยู    อันตราภพ   เปนภพ   เปนคติ   เปน 
สัตตาวาส  เปนสงสาร  เปนกําเนิด  เปนวิญญาณฐิติ   เปนการไดอัตภาพ 
หรือ ?  
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                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                        ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงรูปภพ มีอยูหรือ ?  
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงอันตราภพมีอยู  หรอื ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                        ส. สัตวผูเขาถึงรูปภพมีอยู  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สัตวผูเขาถึงอันตราภพ  มีอยูหรอื ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. สัตวทั้งหลาย  เกิดอยู  แกอยู  ตายอยู   จุติอยู   อุบัติอยู 
อยู   ในรูปภพ  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส.  สัตวทั้งหลาย  เกิดอยู   แกอยู   ตายอยู   จุติอยู   อุบัติอยู 
ในอันตราภพ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                        ส. รูป เวทนา สัญญา สงัขาร วิญญาณ มีอยูในรปูภพ 
หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. รูป เวทนา สัญญา สงัขาร วิญญาณ มีอยูในอันตราภพ 
หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. รูปภพเปนปญจโวการภพ หรือ ?  
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                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. อันตราภพเปนปญจโวการภพ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๐๔]   ส. อรูปภพ   มีอยู  อรูปภพ  เปนภพ  เปนคติ   เปนสัตตาวาส 
เปนสงสาร เปนกําเนิด  เปนวิญญาณฐิติ   เปนการไดอัตภาพ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อันตราภพ  มีอยู  อันตราภพ  เปนภพ  เปนคติ  เปน 
สัตตาวาส  เปนสงสาร  เปนกําเนิด  เปนวิญญาณฐิติ   เปนการไดอัตภาพ 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงอรูปภพ   มีอยูหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงอันตราภพ   มีอยูหรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. สัตวผูเขาถึงอรูปภพ   มีอยูหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สัตวผูเขาถึงอันตราภพ  มีอยูหรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. สัตวทั้งหลาย   เกิดอยู  แกอยู   ตายอยู   จุติอยู    อุบัติ 
อยู  ในอรูปภพ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สัตวทั้งหลาย  เกิดอยู   แกอยู   ตายอยู   จุติอยู     อุบัติ  
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อยู  ในอันตราภพ หรือ ?  
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                      ส. เวทนา  สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในอรูปภพ  หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. เวทนา  สัญญา  สังขาร วิญญาณ มีอยูในอันตราภพ 
หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. อรูปภพเปนจตุโวการภพ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อันตราภพเปนจตุโวการภพ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
         [๑๒๐๕]   ส. อันตราภพมีอยู  หรือ  ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อันตราภพมีอยูสําหรับสัตวทั้งปวงทีเดียว หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. อันตราภพไมมีอยูสําหรับสัตวทั้งปวงทีเดียว หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   อันตราภพไมมีอยูสําหรับสัตวทั้งปวงทีเดียว 
ก็ตองไมกลาววา   อันตราภพมีอยู 
         [๑๒๐๖]   ส. อันตราภพมีอยู  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อันตราภพมีอยูสําหรับบุคคลผูกระทําอนันตริยกรรม  
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หรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. อันตราภพไมมีอยูสําหรับบุคคลผูทําอนันตริยกรรม 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา อันตราภพไมมีอยูสําหรับบุคคลผูทําอนันตริย 
กรรม   ก็ตองไมกลาววา  อันตราภพมีอยู. 
         [๑๒๐๗]  ส. อันตราภพมีอยูสําหรับบุคคลผูไมทําอนันตริยกรรม 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อันตราภพมีอยูสําหรับบุคคลผูทําอนันตริยกรรม 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. อันตราภพไมมีอยูสําหรับบุคคลผูไมทําอนันตริยกรรม 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อันตราภพไมมีอยูสําหรับบุคคลผูไมทําอนันตริยกรรม 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. อันตราภพมีอยูสําหรับบุคคลเขาถึงนรก ฯลฯ  สําหรับ 
บุคคลผูเขาถึงอสัญญสัตว  ฯลฯ สําหรบับุคคลผูเขาถึงอรูปภพ   หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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                      ส. อันตราภพไมมีอยูสําหรับบุคคลผูเขาถึงอรูปภพ 
หรือ ?  
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวา     อันตราภพไมมีอยูสําหรับบุคคลผูเขาถึง 
อรูปภพ  ก็ตองไมกลาววา  อันตราภพมีอยู. 
         [๑๒๐๘]  ส. อันตราภพมีอยูสําหรับบุคคลผูไมเขาถึงอรูปภพ  หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. อันตราภพมีอยูสําหรับบุคคลผูเขาถึงอรูปภพหรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                      ส. อันตราภพไมมีอยูสําหรับบุคคลผูเขาถึงอรูปภพ หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. อันตราภพไมมีอยูสําหรับบุคคลผูไมเขาถึงอรูปภพ 
หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๐๙]  ป. ไมพึงกลาววา อันตราภพมีอยูหรือ ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. บุคคลผูอันตราปรินิพพายี   มีอยู  มิใชหรือ ? 
                      ส. ถูกแลว.  
                      ป. หากวา   บุคคลผูอันตราปรินิพพายีมีอยู    ดวยเหตุนั้น 
นะทานจึงตองกลาววา  อันตราภพมีอยู 
                      ส. อันตราภพ  ชื่อวามีอยู   เพราะทําอธิบายวา   บุคคลผู 
อันตราปรินิพพายีมีอยูหรือ ?  
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                    ป. ถูกแลว.  
                    ส. เพราะทําอธิบายวา     บุคคลผูอุปหัจจปรินิพพายีมีอยู 
อุปหัจจภพ   ก็ชื่อวามีอยูหรือ ? 
                   ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                   ส. อันตราภพ   ชื่อวามีอยู   เพราะทําอธิบายวา    บุคคล 
ผูอันตราปรินิพพายีมีอยูหรือ ? 
                   ป. ถูกแลว. 
                   ส. เพราะทําอธิบายวา   บุคคลผูอสังขารปรินิพพายีมีอยู 
ฯลฯ   บุคคลผูสสังขารปรินิพพายีมีอยู   สสังขารภพก็ชื่อวามีอยูหรือ ? 
                   ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                             อันตราภวกถา  จบ 
 

                             อรรถกถา  อันตรา  ภวกถา 
 

                                    วาดวย  อันตราภพ 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องอันตราภพ   คือ  ภพที่ค่ันในระหวาง.  ในเรื่องนั้น 
ชนเหลาใด มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายปุพพเสลิยะ  และสมิติยะท้ังหลาย 
วา      สัตว    หมายถึงผูจะปฏิสนธิ     ผูไมมีทิพพจักขุยอมเปนผูราวกะมี 
ทิพพจักขุ     ผูไมมีฤทธิ์ยอมเปนผูราวกะผูมีฤทธ์ิเล็งแลดูอยูซึ่งการอยูรวม 
ของบิดามารดา   และการมีระดู    เขาดํารงอยูประมาณ  ๗  วัน  หรือเกิน 
กวาน้ันในที่ใด   ที่นั้น   ชื่อวา   อันตราภพ    เพราะถือเอาบทพระสูตรวา 
บุคคลชื่อวาอันตราปรินิพพายี   คือ   ผูปรินิพพานในระหวางอายุยังไมทัน  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 113 

ถึงทามกลางแหงอายุขัย     โดยไมพิจารณาดังนี้      คําถามของสกวาทีวา  
อันตราภพมีอยูหรือ   โดยหมายถึงชนเหลาน้ัน     คําตอบรับรองเปนของ 
ปรวาที   เพราะต้ังอยูในลัทธิ.   ลําดับนั้น  สกวาที   เพ่ือจะทวงปรวาทีนั้น 
ดวยสามารถแหงภพทั้ง    ๓    เหลาใด    ที่พระผูมพีระภาคเจาตรัสแลวน้ัน 
จึงกลาวคําวา   เปนกามภพ   เปนตน. 
         ในปญหานั้น  อธิบายวา  ผิวา  ภพไร ๆ  ชื่อวาอันตราภพมีอยูตาม 
ลัทธิของทานไซร   ภพนั้นก็พึงเปนดุจปญจโวการภพ   ภพใดภพหน่ึงแหง 
กามภพทั้งหลายเปนตน  นั่นแหละ   เพราะเหตุนั้น  ขาพเจาจึงถามทานวา 
เปนกามภพ  หรือรูปภพ  หรืออรูปภพ  ชื่อวา   อันตราภพ   ตามลัทธิของ 
ทาน.  ปรวาทีเมื่อไมปรารถนาเชนนัน้  จึงปฏิเสธท้ังหมด.  คําวา    มีอยู 
ในระหวางกามภพ    เปนตน   สกวาทีกลาวเพ่ือทวงวา     ถาอันตราภพมี 
อยูไซร     อันตราภพนั้นก็จะพึงเปนเหมือนกับเขตแดนแหงเขตแดนท้ัง  ๒ 
ปริวาทีเมื่อไมปรารถนาเชนนั้น   จึงปฏิเสธปญหาทั้งปวง   ยอมปฏิเสธไป 
เพราะลัทธิอยางเดียว     แตยอมไมปฏิเสธตามความเปนจริง     โดยคําน้ัน 
นั่นแหละ     สกวาทีจึงกลาวปฏิเสธกะปรวาทีวา       ทานก็ตองไมกลาววา 
อันตราภพมีอยู  แมคําวา  อันตราภพเปนกําเนิดที่  ๕  เปนตน สกวาที 
ถามเพ่ือทวงวา     อันตราภพนั้นไมรวมอยูในกําเนิดเปนตนตามท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาทรงกําหนดไวแลว  ก็เมือ่เปนเชนนี้   อันตราภพนั้นก็จะพึงเปน 
ภพที่เกินจากกําเนิดจากคติเปนตนนั้น ๆ.     คําวา      กรรมอันยงัสัตวให 
เขาถึงอันตราภพมีอยูหรอื    สกวาทีถามเพ่ือทวงวา   ถาอันตราภพแมนั้น 
พึงเปนภพหนึ่งตางหากไซร     กรรมที่ยังสัตวใหเขาถึงซ่ึงอันตราภพนั้น 
ก็พึงมี     ดุจกรรมท่ียังสตัวใหเขาถึงกามภพเปนตน     ดังคําท่ีพระศาสดา  
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ทรงจําแนกไวแลวและแสดงแลววาเปนกรรมมีอยูจริง      อยางนี้     ดังน้ี. 
อน่ึง    ลัทธิเหลาน้ันในลทัธิของปรวาทีวา    กรรมโดยเฉพาะท่ีชื่อวาอันยัง  
สัตวใหเขาถึงซ่ึงอันตราภพไมมี    สัตวใดจักเขาถึงซึ่งภพใด ๆ    ยอมเกิด 
ในอันตราภพไดดวยกรรมอันยังสัตวใหเขาถึงซ่ึงภพนั้นนั่นแหละ     เหตุใด 
เพราะเหตุนั้น  ปรวาทีจึงตอบวา  ไมพึงกลาวอยางนั้น.  แมถกูสกวาทีถาม 
วา     สัตวผูเขาถึงอันตราภพมีอยูหรือ     ปรวาทีตอบปฏิเสธตามลัทธิวา 
สัตวเหลาน้ันชื่อวาผูเกิดในกามภพนั่นแหละ.  แมถูกถามวา   สัตวทั้งหลาย 
เกิดอยู...ในอนัตราภพหรือ   ปรวาทีเมื่อไมปรารถนาซึ่งความเกิด  ความ 
แก  ความตาย  และจุติอุปบัติในอันตราภพนั้น  จึงตอบปฏิเสธ   แมถกูถาม 
ดวยสามารถแหงรูปเปนตน  ยอมตอบปฏิเสธ   เพราะลัทธิแหงชนเหลานั้น 
วา    รูปของสัตวในอันตราภพเห็นไมได   แมธรรมทั้งหลายมีเวทนาเปนตน 
ก็ไมหยาบเหมือนสัตวเหลาอ่ืน.   ดวยเหตุนี้นั่นแหละ   พึงทราบการปฏิเสธ 
แมในความเปนแหงปญจโวการภพ. 
         บัดนี้   คําวา   กามภพ  เปนภพ  เปนคติ   เปนตน  ชื่อวาเปนการ 
เปรียบเทียบภพ.   ในขอน้ีอธิบายวา   ถาภพไร ๆ   ชื่อวาอันตราภพพึงมี 
ตามลัทธิของทานไซร  ก็บรรดาภพทั้งหลาย  มีกามภพเปนตนมีอยู  การ 
แตกตางกันแหงภพและคติเปนตน  พึงหยั่งเห็นได   ฉันใด  แมในอันตราภพ 
นั้น   ก็จะพึงเห็นได   ฉันนั้น   ในอันตราภพหยั่งเห็นไมได   ฉันใด   แมใน 
กามภพเปนตนเหลาน้ีก็หยั่งเห็นไมได   ฉันนั้น  เพราะวา  การจําแนกดวยดี 
แหงภพและคตินั่นแหละมีอยูในความเปนแหงภพท่ีมีอยู   มใิชในภพนอกจาก 
นี้ก็อะไรเลา เปนเหตุแปลกกันระหวางกามภพเปนตนเหลาน้ันกับอันตราภพ  
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ในที่นี้.    ปรวาที    ยอมตอบรับรองและตอบปฏิเสธซ่ึงปญหาน้ัน ๆ   ดวย  
สามารถสักแตวาลัทธิ. 
         ถูกสกวาทีถามวา    อันตราภพมีอยูสําหรบัสัตวทั้งปวงทีเดียวหรือ 
ปรวาที     นัน้ไมตองการอันตราภพมีแกสัตวผูเกิดในนรก     อสัญญีสัตว 
และอรูปพรหม     เพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธ.     ยอมตอบรับรองโดยปฏิโลม 
ดวยเหตุนั้นน่ันแหละ.     คําวา     อนนัตราภพ     มีอยูสําหรบับุคคลผูทํา 
อนันตริยกรรม.       เปนตน    สกวาทีกลาว    เพ่ือจําแนกแสดงภพท้ังหลาย 
โดยนัยที่ปรวาทีนั้นไมปรารถนาอันตราภพของสัตวเหลาใดเหลาน้ัน. 
คําน้ันทั้งหมด      บัณฑิตพึงทราบโดยทํานองแหงพระบาลีพรอมกับการ 
อางพระสูตร  แล. 
                                   อันตราภวกถา   จบ  
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                                        กามคุณกถา  
 
         [๑๒๑๐]  สกวาที  กามคุณ ๕ เทาน้ัน เปนกามธาตุหรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. ความพอใจเกี่ยวดวยกามคุณ ๕ นั้น มีอยู  มใิชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  ความพอใจเก่ียวดวยกามคุณน้ันมีอยู    ก็ตอง 
ไมกลาววา กามคุณ  ๕  เทาน้ัน เปนกามธาตุ. 
                       ส. ความกาํหนัดเกี่ยวดวยกามคุณ  ๕  นั้น ความกําหนัด  
ดวยอํานาจความพอใจเกี่ยวดวยกามคุณ    ๕    นั้น    ความดําริเกี่ยวดวย 
กามคุณ  ๕  นั้น ความกําหนัดเกี่ยวดวยกามคุณ ๕ นั้น ความกําหนัดดวย 
อํานาจความดําริเกี่ยวดวยกามคุณ  ๕  นั้น   ปติเกี่ยวดวยกามคุณ  ๕  นั้น 
โสมนัสเกี่ยวดวยกามคุณ  ๕  นั้น ปติโสมนัสเกี่ยวดวยกามคุณ  ๕  นั้น มีอยู 
มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  ปติโสมนัสเกี่ยวดวยกามคุณ  ๕  นั้นมีอยู   ก ็
ตองไมกลาววา กามคุณ ๕ เทาน้ัน เปนกามธาตุ.  
         [๑๒๑๑]   ส. กามคุณ  ๕ เทาน้ัน เปนกามธาตุหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. จักษุของมนุษยทั้งหลาย ไมเปนกามธาตุหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. โสตะ   ฆานะ  ชิวหา  กาย  มโน  ของมนุษยทั้งหลาย 
ไมเปนกามธาตุ หรือ ?  
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                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                      ส. มโนของมนุษยทั้งหลาย ไมเปนกามธาตุ หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา  กามคุณ   ๕  ในโลก 
มีมโนเปนที่  ๖  พระพุทธเจาท้ังหลายประกาศแลว  บุคคลสํารอกความพอใจ 
ในกามคุณ  ๕  และมโนน้ีแลว  ยอมหลุดพนจากทุกขได   ดวยอาการอยางน้ี 
ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ  ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ถาอยางนั้น  ก็ไมพึงกลาววา  มโนของมนุษยทั้งหลาย 
ไมเปนกามธาตุ. 
         [๑๒๑๒]   ส. กามคุณ ๕ เทาน้ัน เปนกามธาตุ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. กามคุณ เปนภพ  เปนคติ  เปนสัตตาวาส เปนสงสาร 
เปนกําเนิด   เปนวิญญาณฐิติ เปนการไดอัตภาพ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงกามคุณมีอยู  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. สัตวผูเขาถึงกามคุณมีอยู   หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. สัตวทั้งหลาย เกิดอยู  แกอยู   ตายอยู    จุติอยู   อุบัติ- 
อยู  ในกามคุณ  หรือ? 
 
๑. ขุ.สุ. ๒๕/๓๐๙.  
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                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ  
                  ส. รูป  เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในกามคุณ 
หรือ ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                  ส. กามคุณ  เปนปญจโวการภพ หรือ ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                  ส. พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย    ยอมอุบัติข้ึน   พระ 
ปจเจกพุทธเจาท้ังหลายยอมอุบัติข้ึน    คูพระสาวกยอมอุบัติข้ึนในกามคุณ 
หรือ ? 
                 ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                 ส. กามธาตุ  เปนภพ เปนคติ   เปนสัตตาวาส เปนสงสาร 
เปนกําเนิด   เปนวิญญาณฐิติ   เปนการไดอัตภาพ หรือ ? 
                 ป. ถูกแลว. 
                 ส. กามคุณ เปนภพ เปนคติ  เปนสัตตาวาส เปนสงสาร 
เปนกําเนิด   เปนวิญญาณฐิติ  เปนการไดอัตภาพ หรือ ? 
                 ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                 ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงกามธาตุ  มีอยู  หรือ? 
                 ป. ถูกแลว. 
                 ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงกามคุณ  มีอยู หรือ ? 
                 ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                 ส. สัตวผูเขาถึงกามธาตุมีอยู   หรือ ? 
                 ป. ถูกแลว.  
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                    ส. สัตวผูเขาถึงกามคุณมีอยู  หรือ ?  
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                    ส.  สัตวทั้งหลาย เกิดอยู  แกอยู    ตายอยู  จุติอยู  อุบัติ- 
อยู  ในกามธาตุ  หรือ ? 
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. สัตวทั้งหลาย เกิดอยู   แกอยู   ตายอยู   จุติอยู  อุบัติ- 
อยู  ในกามคุณ หรือ  ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                    ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในกามคุณ 
หรือ ? 
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  มีอยูในกามคุณ 
หรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                    ส. กามธาตุ เปนปญจโวการภพ หรือ ? 
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. กามคุณ เปนปญจโวการภพ หรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                    ส. พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายยอมอุบัติข้ึน    พระ 
ปจเจกพุทธเจาท้ังหลายยอมอุบัติข้ึน  คูพระสาวกยอมอุบัติข้ึน  ในกามธาตุ 
หรือ ? 
                    ป. ถูกแลว.  
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                      ส. พระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายยอมอุบัติข้ึน    พระ  
ปจเจกพุทธเจาท้ังหลายยอมอุบัติข้ึน  คูพระสาวกยอมอุบัติข้ึน  ในกามคุณ 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๑๓]   ป. ไมพึงกลาววา  กามคุณ  ๕  เทาน้ัน เปนกามธาตุ หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
กามคุณน้ี  ๕  อยาง  ๕  อยางเปนไฉน  ?  รูปซ่ึงเปนวิสัยแหงจักขุวิญญาณ 
อันนาปรารถนา  นาใคร  จําเริญใจ  นารัก  ประกอบดวยกาม  เปนที่ต้ังแหงความ 
กําหนัด  เสียงซึ่งเปนวิสัยแหงโสตวิญญาณ  กลิ่นซึง่เปนวิสัยแหงฆาน 
วิญญาณ  รสซ่ึงเปนวิสัยแหงชิวหาวิญญาณ  โผฏฐัพพะซ่ึงเปนวิสัยแหง 
กายวิญญาณ  ที่นาปรารถนา  นาใคร  จําเริญใจ  นารัก  ประกอบดวยกาม  เปนที่ต้ัง 
แหงความกําหนัด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กามคุณ  ๕  อยาง  ฉะน้ีแล  ดังน้ี๑ 

เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ  ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. ถาอยางนั้น  ก็กามคุณ  ๕  เทาน้ัน  เปนกามธาตุนะสิ. 
 
                                              กามคุณกถา   จบ 
 
๑. ส.สฬา ๑๘/๔๑๓.  
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                                  อรรถกถากามคุณกถา  

        

                                      วาดวย  กามคุณ 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องกามคุณ.     ในเรื่องนั้น  ในลัทธิของสกวาทีกอน 
วัตถุกามก็ดี    กิเลสกามก็ดี   กามภพก็ดี  ทานเรียกวา กามธาตุ.  จริงอยู 
 ในบรรดากามเหลาน้ัน     วัตถุกามชื่อวากามเพราะอรรถวาเปนสิ่งท่ีนา 
ปรารถนา  ชือ่วาธาตุเพราะอรรถวาเปนสภาวะ  เปนนิสสัตตะ  และเปน 
สุญญตะ    ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  กามธาตุ  กิเลสกามชือ่วากามเพราะอรรถวา 
เปนสิ่งท่ีนาปรารถนาดวยเพราะอรรถวาเปนการชอบใจดวย    ชื่อวาธาตุ 
เพราะอรรถตามท่ีกลาวแลวน่ันแหละ   ฉะน้ันจึงชื่อวา   กามธาตุ   กามภพ 
ชื่อวากามเพราะเหตุ   ๓   คือ   เพราะอรรถวาเปนสิ่งท่ีนาใคร  ๑   เพราะ 
อรรถวาเปนเครื่องกาวไป   ๑   เพราะอรรถวาเปนสถานที่เปนไปแหง 
วัตถุกาม  ๑   ชื่อวาธาตุเพราะอรรถตามท่ีกลาวแลวน่ันแหละ   ฉะน้ันจึง 
ชื่อวา  กามธาตุ.  ก็ในลัทธิของผูอ่ืนถือเอากามคุณ ๕   เทาน้ันเปนกามธาตุ 
เพราะอาศัยสักแตบาลีวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กามคุณน้ี ๕  อยาง 
ดังน้ี. เพราะฉะนั้น   ชนเหลาใด มีความเห็นผิดนี้ดุจลัทธิของนิกายปุพพเสลิยะ 
ทั้งหลาย สกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน   จึงถามวา  กามคุณ  ๕  เทาน้ัน เปนตน 
เพ่ือทวงซึ่งความท่ีกามคุณน้ันเปนสภาพที่แตกตางไปจากกามธาตุ     คํา 
ตอบรับรองเปนของปรวาทีดวยสามารถแหงลัทธิ.  คําวา    มีอยูมิใชหรือ 
เปนตน   สกวาทีกลาวแลวเพ่ือแสดงถึงกิเลสกาม. 
         ในคําเหลาน้ัน   คําวา    ความพอใจเกี่ยวดวยกามคุณน้ัน  ไดแก 
เกี่ยวพรอมเฉพาะแลวดวยกามคุณ     คือมีกามคุณเปนอารมณ.    ในคํา 
ทั้งหลายวา   ก็ตองไมกลาววา  กามคุณ  ๕  เทาน้ัน  นี้ความวา  บรรดา  
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ธรรมทั้งหลาย   มีความพอใจเกี่ยวดวยกามคุณน้ัน   เปนตนมีอยู   ทานก็  
ไมควรกลาววากามคุณ   ๕   เทาน้ัน   เปนกามธาตุ.   อธิบายวา   ก็ธรรม 
ทั้งหลายมีความพอใจ   เปนตนแมเหลาน้ี   ชื่อวากามดวย   ชือ่วาธาตุดวย 
เพราะอรรถวาเปนสิ่งท่ีนาปรารถนา     แมเพราะเหตุนี้จึงชื่อวากามธาตุ 
ฉันทะเปนตนชื่อวาธาตุ    อันบัณฑิตนับพรอมแลววากามเพราะอรรถวา 
เปนการชอบใจ  แมเพราะเหตุนี้ก็ชื่อวา  กามธาตุ.  คําวา   จักขุของมนุษย 
ทั้งหลาย   เปนตน สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงถึงวัตถุกาม. 
         ในปญหาเหลาน้ัน    ปรวาทีถูกถามวา     มโนของมนุษยทัง้หลาย 
ไมเปนกามธาตุหรือ ?   อีก  เพราะปฏิเสธซ่ึงความท่ีอายตนะแมทั้ง   ๖  วา 
ไมเปนกามธาตุเปนแตวัตถุกาม     ทั้งไมตอบรับรองซ่ึงความท่ีใจน้ันวา 
เปนกามธาตุ   เพราะหมายเอามหัคคตและโลกุตตรจิต.   อันที่จริง   มโนท่ี 
เปนไปในภูมิ  ๒   แมทั้งหมดก็ชื่อวากามธาตุทั้งน้ัน  เหตุใด  เพราะเหตุนั้น 
สกวาทีจึงตําหนิปรวาทีนั้นดวยการอางพระสูตร. คําวา    กามคุณเปนภพ 
เปนตน   สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงซ่ึงความที่ภพเปนกามธาตุ.   แตโวหารวา 
ภพ    ในคําสักวากามคุณยอมไมมี    เหตุใด   เพราะเหตุนั้น   ปรวาทีจึง 
 ปฏเิสธวา  ไมพึงกลาวอยางนั้น.  คําท้ังปวงวา    กรรมอันยังสัตวใหเขาถึง 
กามคุณ      เปนตน     สกวาทีกลาวแลวเพ่ือแสดงซ่ึงความท่ีโวหารสักวา 
กามคุณเปนกามธาตุก็หาไม. จริงอยู   กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงซ่ึงกามภพ 
อันบัณฑิตนับพรอมแลววากามธาตุมีอยู  และสัตวทั้งหลายผูเกิดในกามภพ 
นั้นแหละก็มีอยู      ฉะน้ันบัณฑิตพึงทราบเนื้อความในที่ทั้งปวงโดยอุบายน้ี 
วาสัตวทั้งหลายยอมเกิดยอมแก ยอมตาย ยอมจุติ และยอมอุบัติในกามภพ 
นั้น มิใชในกามคุณท้ังหลาย ดังน้ีแล.                     
                             อรรถกถากามคุณกถา  จบ  
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                                   กามกถา  
 
         [๑๒๑๔]  สกวาที  อายนะ  ๕  เทาน้ัน  เปนกาม  หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. ความพอใจท่ีเกี่ยวดวยอายตนะ ๕ นั้น มีอยู  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  ความพอใจเก่ียวดวยอายตนะน้ันมีอยู   ก็ตอง 
ไมกลาววา อายตนะ ๕ เทาน้ัน เปนกาม. 
                       ส. ความกําหนัดเกี่ยวดวยอายตนะ  ๕  นั้น   ความกําหนัด 
ดวยอํานาจความพอใจเกี่ยวดวยอายตนะ   ๕    นัน้    ความดําริเกี่ยวดวย 
อายตนะ ๕ นั้น ความกําหนัดเกี่ยวดวยอายตนะ ๕ นั้น ความกําหนัดดวย 
อํานาจความยินดีเกี่ยวดวยอายตนะ  ๕   นั้น  ปติเกี่ยวดวยอายตนะ  ๕  นั้น 
โสมนัสเกี่ยวดวยอายตนะ  ๕   นั้น  ปติโสมนัสเกี่ยวดวยอายตนะ  ๕  นั้น 
มีอยู  มิใชหรือ.  
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวาปติโสมนัสเกี่ยวดวยอายตนะ  ๕  นั้น  มอียู  ก ็
ตองไมกลาววา  อายตนะ  ๕ เทาน้ัน เปนกาม.       
         [๑๒๑๕]  ป. ไมพึงกลาววา  อายตนะ  ๕ เทาน้ัน เปนกาม หรือ   ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
กามคุณน้ี  ๕  อยาง  ๕  อยางเปนไฉน ?  รูปท่ีเปนวิสัยแหงจักขวุิญญาณ   ฯลฯ 
โผฏฐัพพะท่ีเปนวิสัยแหงกายวิญญาณ  ที่นาปรารถนา  นาใคร  จําเริญใจ 
นารัก  ประกอบดวยกาม  เปนที่ต้ังแหงความยินดี  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กามคุณ  ๕  
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อยาง  ฉะนี้แล    ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ?  
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. ถาอยางนั้น  ก็อายตนะ  ๕  เทาน้ัน เปนการ  นะสิ. 
         [๑๒๑๖]  ส. อายตนะ  ๕  เทาน้ัน  เปนกาม  หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
กามคุณน้ี  ๕  อยาง  ๕  อยางเปนไฉน ?  รูปอันเปนวิสัยแหงจักขุวิญญาณ 
ฯลฯ  โผฏฐพัพะอันเปนวิสัยแหงกายวิญญาณ   ที่นาปรารถนา  นาใคร 
จําเริญใจ  นารัก  ประกอบดวยกาม  เปนที่ต้ังแหงความยินดี  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
กามคุณ  ๕  อยาง  ฉะนี้แล  อีกอยางหน่ึง  ทั้ง  ๕  อยางน้ีมิใชกาม  แต 
ทั้ง  ๕  อยางน้ี  เรียกในวนิัยของพระอริยะวา  กามคุณ 
         ความกาํหนัดดวยอํานาจความดําริเปนกามคุณของบุรษุ  สิ่งท่ีสวยงาม 
ในโลกไมใชกาม  ความกาํหนัดดวยอํานาจความดําริ  เปนกามของบุรษุ 
สิ่งท่ีสวยงามยอมต้ังอยูในโลกอยางน้ันแล  แตวานักปราชญยอมกําจัด 
ความพอใจในส่ิงท่ีสวยงามนี้  ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรอื ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา  อายตนะ  ๕  เทาน้ัน 
เปนกาม. 
                                     กามกถา  จบ 
 
๑. อัง.  ฉกฺก  ๒๒/๓๓๔.  
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                                       อรรถกามกถา  

 

                                         วาดวย  กาม 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องกาม.     ในเรื่องน้ัน  ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจ 
ลัทธิของนิกายปุพพเสลิยะท้ังหลายวา   อายตนะทั้ง ๕ มีรูปายตนะเปนตน 
เทาน้ันเปนกาม      เพราะอาศัยสักแตพระบาลีวา     ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
กามคุณน้ี  ๕   อยาง   ดังน้ี  คําถามของสกวาทีวา   อายตนะ  ๕  เทาน้ัน 
เพ่ือแสดงซ่ึงความท่ีกิเลสกามน่ันแหละเปนกามโดยแท  ดังนี้   โดยหมายเอา 
ชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   คําท่ีเหลือในที่นี้มีอรรถกถาตื้น 
ทั้งน้ันแล. 
                               อรรถกถากามกถา  จบ  
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                               รูปธาตุกถา  
 
         [๑๒๑๗]   สกวาที  รูปธรรม  รปูเปนธาตุ  หรือ ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว. 
                        ส. รูป  เปนภพ  เปนคติ เปนสัตตาวาส เปนสงสาร เปน 
กําเนิด  เปนวิญญาณฐิติ เปนการไดอัตภาพ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงรูปมีอยู หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. สัตวผูเขาถึงรูปมีอยู หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. สัตวทั้งหลาย  เกิดอยู   แกอยู  ตายอยู   จุติอยู   อุบัติอยู 
ในรูป  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. รูป  เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในรูป หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. รูป เปนปญจโวการภพ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๑๘]   ส. รูปธาตุ เปนภพ   เปนคติ ฯลฯ เปนการไดอัตภาพ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. รูป เปนภพ  เปนคติ ฯลฯ   เปนการไดอัตภาพ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงรูปธาตุมีอยู  หรือ ?  
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                   ป. ถูกแลว.  
                   ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงรูปมีอยู หรือ ?               
                   ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                   ส. สัตวผูเขาถึงรูปธาตุมีอยู หรือ ? 
                   ป. ถูกแลว. 
                   ส. สัตวผูเขาถึงรูปมีอยู  หรือ ? 
                   ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                   ส. สัตวทั้งหลาย  เกิดอยู  แกอยู  ตายอยู  จุติอยู   อุบัติอยู 
ในรูปธาตุ หรือ?   
                   ส. ถูกแลว. 
                   ส. สัตวทั้งหลาย  เกิดอยู  แกอยู   ตายอยู  จุติอยู   อุบัติอยู 
ในรูป หรือ ? 
                   ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                   ส. รูป  เวทนา สัญญา สังขาร   วิญญาณ มีอยูในรปูธาตุ 
หรือ  ? 
                   ป. ถูกแลว. 
                   ส. รูป  เวทนา สัญญา สังขาร   วิญญาณ  มีอยูในรปู   หรือ ? 
                   ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                   ส. รูปธาตุ เปนปญจโวการภพ  หรือ ? 
                   ป. ถูกแลว. 
                   ส. รูป  เปนปญจโวการภพ  หรือ ? 
                   ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
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                  ส. รูปธรรมเปนไปธาตุ   รปูมีอยูในกามธาตุ หรือ ?   
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. กามธาตุวันนั้น  รูปธาตุก็อันนั้นแหละ  หรือ ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                  ส. กามธาตุอันนั้น   รูปธาตุก็อันนั้นแหละ  หรือ ? 
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. บุคคลประกอบดวยกามภพ     เปนผูประกอบดวยภพ 
สอง คือ  กามภพ และรูปภพ หรือ ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                                  รูปธาตุกถา  จบ 
 

                        อรรถกถารูปธาตุกถา 
 

                             วาดวย  รูปธาตุ 
 
         บัดนี้    ชื่อวาเรื่องรูปธาตุ.     ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็นผิด  
ดุจลัทธิของนิกายอันธกะท้ังหลายวา      รูปธรรมเทาน้ัน  ชื่อวา    รูปธาตุ 
ดังน้ี  คําถามของสกวาทีวา   รูป     ดังน้ี  โดยหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบ 
รับรองเปนของปรวาที.  ทีนั้น  สกวาทีเพ่ือจะโตแยงดวยอรรถวา   รูปภพ 
ก็ชื่อวา   รูปธาตุ  มิใชเพียงสักแตรูปอยางเดียวเทาน้ัน  ดวยอรรถนั้น  จึง 
กลาววา    รปูธาตุ    เปนตน.   คําท้ังหมดนั้น   บณัฑิตพึงทราบเนื้อความ 
โดยนัยที่ขาพเจากลาวแลวในเรื่องกามคุณน่ันแหละ.  
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         ถูกสกวาทีถามวา  กามธาตุอันนั้น  รูปธาตุก็อันนั้นแหละหรือ  
ปรวาทีเมื่อเห็นผิดจากการกําหนดภูมิ     จึงตอบปฏิเสธ.    ถกูถามซ้ําอีก  
ก็ตอบรับรองดวยสามารถแหงลัทธิของตน           ก็เม่ือความเปนเชนนั้น 
มีอยู   รูปนั้นก็ยอมปรากฏเพราะการประชุมกันดวยภพทั้ง ๒ คือ  กามภพ 
รูปภพ  ดวยเหตุนั้น  สกวาที  จึงกลาวกะปรวาทีนั้นวา   บุคคลประกอบ 
ดวยกามภพ    เปนตน  ปรวาทีตอบปฏิเสธ   เพราะความไมมีรูปเพียงรูป 
เดียวท้ัง  ๒  ภพ  ดังน้ีแล. 
                           อรรถกถารูปธาตุกถา  จบ  
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                               อรูปธาตุกถา  
 
         [๑๒๑๙]   สกวาที  อรูปธรรม เปนอูปธาตุ  หรือ ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว. 
                        ส.  เวทนา  เปนภพ  เปนคติ  เปนสัตตาวาส  เปนสงสาร 
เปนกําเนิด เปนวิญญาณฐิติ เปนการไดอัตภาพ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงเวทนามีอยู หรือ ?  
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. สัตวผูเขาถึงเวทนามีอยู หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. สัตวทั้งหลาย  เกิดอยู  แกอยู  ตายอยู  จุติอยู   อุบัติอยู 
ในเวทนา  หรือ ?  
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในเวทนา หรือ ?  
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. เวทนาเปนจตุโวการภพ หรือ ? 
                        ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๒๐]   ส.  อรูปธาตุ  เปนภพ  เปนคติ   ฯลฯ  เปนการไดอัตภาพ 
หรือ ?                   
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เวทนา เปนภพ เปนคติ ฯลฯ  เปนการไดอัตภาพ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 131 

                   ส.  กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงอรูปธาตุมีอยู หรือ ?  
                   ป.  ถูกแลว. 
                   ส.  กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงเวทนามีอยู หรือ ? 
                   ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                   ส.  สัตวผูเขาถึงอรูปธาตุมีอยู   หรือ ? 
                   ป.  ถูกแลว. 
                   ส.  สัตวผูเขาถึงเวทนามีอยู หรือ ? 
                   ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                   ส.  สัตวทั้งหลาย  เกิดอยู  แกอยู  ตายอยู  จุติอยู  อุบติัอยู 
ในอรูปธาตุ หรือ ? 
                   ป.  ถูกแลว. 
                   ส.  สัตวทั้งหลาย  เกิดอยู  แกอยู  ตายอยู  จุติอยู   อุบัติอยู 
ในเวทนา หรือ ? 
                   ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                   ส.  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  มีอยูในอรูปธาตุ 
หรือ ? 
                   ป.  ถูกแลว. 
                   ส.  เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในเวทนา หรือ ?                    
                   ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                   ส.  อรูปธาตุเปนจตุโวการภพ   หรือ ? 
                   ป.  ถูกแลว. 
                   ส.  เวทนาเปนจตุโวการภพ  หรือ ?  
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                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ   
                ส. อรูปธรรม   เปนอรูปธาตุ   เวทนา   สญัญา   สังขาร 
วิญญาณ มีอยูในกามธาตุ หรือ ? 
                ป. ถูกแลว. 
                ส. กามธาตุอันนั้น   อรูปธาตุก็อันนั้นแหละ  หรือ ? 
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                ส. กามธาตุอันนั้น  อรูปธาตุก็อันนั้นแหละ หรือ ? 
                ป. ถูกแลว. 
                ส. บุคคลผูประกอบดวยกามภพ   เปนผูประกอบดวยภพ 
๒    คือกามภพ และอรูปภพ หรือ ? 
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                ส. รูปธรรม    เปนรูปธาตุ    อรูปธรรม    เปนอรูปธาตุ 
รูป  เวทนา สัญญา สังขาร  วิญญาณ มีอยูในกามธาตุ หรือ ? 
                ป. ถูกแลว. 
                ส. กามธาตุอันนั้น    รูปธาตุก็อันนั้นแหละ    อรูปธาตุก็ 
อันนั้นแหละ  หรือ ? 
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                ส. กามธาตุอันนั้น     รูปธาตุก็อันนั้นแหละ    อรูปธาตุก็ 
อันนั้นแหละ  หรือ ? 
                ป. ถูกแลว. 
                ส. บุคคลผูประกอบดวยกามภพ   เปนผูประกอบดวยภพ 
๓    คือ กามภพ  รูปภพ และอรูปภพ หรือ ?  
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                 ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                                อรูปธาตุกถา  จบ 
 

 ื                                อรรถกถารูปธาตุกถา 
 

                                     วาดวย  อรูปธาตุ 
 
         แมในเรื่องอรูปธาตุ  ในบัดนี ้บณัฑิตก็พึงทราบเนื้อความโดยอุบาย 
นี้นั่นแหละ  คือตามท่ีกลาวแลว.  แตในอรูปธรรมท้ังหลาย  คือนามขันธ 
๔   ทานทําการแสดงไวในท่ีนี้โดยนัยวา  เวทนาเปนภพ  เปนตน เพราะถือ 
เอาเวทนาขันธนั่นแหละ.    ในปญหาน้ัน   บัณฑิตพึงทราบเน้ือความอยางนี้ 
วา   สกวาทีถามวา   เวทนา   อันถึงซ่ึงการนับวาเปน  อรูปธรรมท้ังหลาย 
เปนอยางใดอยางหนึ่งมีภพเปนตน     ตามลัทธิของทานหรือ.     คําท่ีเหลือ 
พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในหนหลงัน่ันแล. 
                            อรรถกถาอรูปธาตุกถา  จบ  
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                                   รูปธาตุยา  อายตนกถา  
 
         [๑๒๒๑]  สกวาที  อัตภาพมีอายตนะ  ๖  อยูในรูปธาตุ  หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. ในอรูปธาตุนั้น  มีฆานายตนะ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ในรูปธาตุนั้น  มีคันธายตะ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. ในรูปธาตุนั้น   มีชิวหายตนะ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ในรูปธาตุนั้น  มีรสายตนะ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ในรูปธาตุนั้น  มีกายายตนะ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ในรูปธาตุนั้น มีโผฏฐัพพายตนะ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๒๒]  ส. ในรปูธาตุนั้น ไมมีคันธายตนะ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ในรูปธาตุนั้น ไมมีฆานายตนะ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ในรูปธาตุนั้น ไมมีรสายตนะ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ในรูปธาตุ   นั้นไมมชีิวหายตนะ หรือ ?  
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                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                      ส. ในรูปธาตุนั้น  ไมมีโผฏฐัพพายตนะ หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ในรูปธาตุนั้น ไมมีกายายตนะ หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ   
         [๑๒๒๓]  ส. ในรูปธาตุนั้น   มีจักขายตนะ และรูปายตนะดวย หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ในรูปธาตุนั้น  มีฆานายตนะ และคันธายตนะดวย หรือ ? 
                      ป.  ถูกแลว. 
                      ส. ในรูปธาตุนั้น มีฆานายตนะ  และคันธายตนะดวย หรือ ?  
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. ในรูปธาตุนั้น  มีจักขายตะ และรูปายตนะดวย หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ในรูปธาตุนั้น  มีชิวหายตนะ  และรสายตนะดวย  ฯลฯ 
ในรูปธาตุนั้น  มีกายายตนะ และมีโผฏฐัพพายตนะดวย หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
         [๑๒๒๔]  ส. ในรูปธาตุนั้น  มีโสตายตนะ และสัททายตนะดวย  ฯลฯ 
ในรูปธาตุนั้นมีมนายตนะ  และธัมมายตนะดวย  หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ในรูปธาตุนั้น  มีฆานายตนะ และคันธายตนะดวย หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                      ส. ในรูปธาตุนั้น  มีมนายตนะ  และธัมมายตนะดวย   หรือ ?  
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                      ป. ถูกแลว.  
                      ส. ในรูปธาตุนั้น   มชีิวหายตนะ  และรสายตนะดวย  ฯลฯ 
ในรูปธาตุนั้น   มีกายายตนะ  และมีโผฏฐัพพายตนะดวย หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๒๕]  ส. ในรูปธาตุนั้น มีฆานายตนะ แตไมมีคันธายตนะ หรือ?  
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ในรูปธาตุนั้น  มีจักขายตนะ  แตไมมีรูปายตนะ หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. ในรูปธาตุนั้น  มีฆานายตนะ แตไมมีคันธายตนะ หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ในรูปธาตุนั้น   มโีสตายตนะ  แตไมมีสัททายตนะ ฯลฯ 
ในรูปธาตุนั้น  มีมนายตนะ แตไมมีธัมมายตนะ หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๒๖]  ส. ในรูปธาตุนั้น  มีชวิหายตนะ  แตไมมีรูปายตนะ  ฯลฯ 
ในรูปธาตุนั้น  มีกายายตนะ แตไมมีโผฏฐัพพายตนะ หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ในรูปธาตุนั้น มีจักขายตนะ  แตไมมีรูปายตนะ หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. ในรูปธาตุนั้น  มีกายายตนะ  แตไมมีโผฏฐัพพายตนะ 
หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ในรูปธาตุนั้น   มโีสตายตนะ  แตไมมีสัททายตนะ  ฯลฯ  
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ในรูปธาตุนั้น มีมนายตนะ แตไมมีธัมมายตนะหรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๒๗]  ส. ในรปูธาตุนั้น มีจักขายตนะ  มีรูปายตนะ  และเห็นรูป 
นั้น  ไดดวยจักษุนั้นหรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส. ในรูปธาตุนั้น  มีฆานายตนะ  มีคันธายตนะ  และ สูด  
กลิ่น   นั้นดวยฆานะน้ันหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. ในรูปธาตุนั้น   มีจักขายตนะ   มีรูปายตนะ  และเห็นรูป 
นั้น  ไดดวยจักษุนั้นหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ในรูปธาตุนั้น  มีชิวหายตนะ  มีรสายตนะ  และลิ้มรส 
นั้นไดดวยชิวหานั้น   ฯลฯ  ในรูปธาตุนั้น  มีกายายตนะ  มีโผฏฐัพพายตนะ 
และถูกตองโผฏฐัพพะน้ันไดดวยกายน้ันหรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๒๘]  ส. ในรูปธาตุนั้น  มีโสตายตนะ  มีสัททายตนะ   ฯลฯ  ใน 
รูปธาตุนั้น  มีมนายตนะ    มีธัมมายตนะ  และรูแจงธรรมนั้นไดดวยมโนนั้น 
หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ในรูปธาตุนั้น  มีฆานายตนะ  มีคันธายตนะ  และสูด 
กลิ่น   นั้นไดดวยฆานะน้ันหรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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                       ส. ในรูปธาตุนั้น  มีมนายตนะ  มีธัมมายตนะ  และรูแจง  
ธรรมนั้นไดดวยมโนนั้นหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ในรูปธาตุนั้น  มีชิวหายตนะ  มีรสายตนะ   ฯลฯ  ใน 
รูปธาตุนั้น   มีกายายตนะ  มีโผฏฐัพพายตนะ  และถูกตองโผฏฐัพพะน้ันได  
ดวยกายน้ันหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๒๙]  ส. ในรูปธาตุนั้น   มีฆานายตนะ   มีคันธายตนะ   แตสูดกลิน่ 
นั้นดวยฆานะน้ันไมไดหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ในรูปธาตุนั้น  มีจักขายตนะ  มีรูปายตนะ  แตเห็นรูป 
นั้น   ดวยจักษุนั้นไมได หรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ในรูปธาตุนั้น  มีฆานายตนะ มีคันธายตนะ แตสูดกลิ่น 
นั้น ดวยฆานะน้ันไมได หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ในรูปธาตุนั้น   มีโสตายตนะ   มีสัททายตนะ ฯลฯ  ในรูป 
ธาตุนั้น   มีมนายตนะ   มีธัมมายตนะ   แตรูแจงธรรมนั้นดวยมโนนั้นไมได 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๓๐]   ส. ในรปูธาตุนั้น  มีชิวหายตนะ  มีรสายตนะ    ฯลฯ   ใน 
รูปธาตุนั้น    มีกายายตนะ  มีโผฏฐัพพายตนะ  แตถูกตองโผฏฐัพพะน้ันดวย  
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กายน้ันไมไดหรือ ?  
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส. ในรูปธาตุนั้น  มีจักขายตนะ  มีรูปายตนะ   แตเห็นรูป 
นั้นดวยจักษุนั้นไมไดหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ในรูปธาตุนั้น  มีกายายตนะ  มีโผฏฐัพพายตนะ   แต  
ถูกตองโผฏฐัพพะน้ันดวยกายน้ันไมได หรือ ?    
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ในรูปธาตุนั้น   มีโสตายตนะ   มีสัททายตนะ  ฯลฯ  ใน 
รูปธาตุนั้น  มีมนายตนะ  มีธัมมายตนะ  แตรูแจงน้ันดวยมโนนั้นไมได 
หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๓๑]  ส. ในรูปธาตุนั้น  มีฆานายตนะ  มีคันธายตนะ   และสูด 
กลิ่นนั้นไวดวยฆานะน้ัน   หรือ  ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ในรูปธาตุนั้น  มีกลิ่นเกิดแตรากไม  กลิ่นเกิดแตแกน 
กลิ่นเกิดแตเปลือก กลิ่นเกิดแตใบ   กลิ่นเกิดแตดอก  กลิ่นเกิดแตผล  กลิ่นสด 
กลิ่นเปนพิษ  กลิ่นหอม กลิ่นเหม็น  หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
         [๑๒๓๒]  ส. ในรปูธาตุนั้น  มีชิวหายตนะ  มีรสายตนะ  และลิ้มรส 
นั้น   ไดดวยชิวหานั้น หรอื ? 
                      ป. ถูกแลว.  
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                        ส. ในรูปธาตุนั้น  มีรสเกิดแตรากไม  รสเกิดแตลาํตน  
รสเกิดแตเปลือก  รสเกิดแตใบ  รสเกดิแตดอก  รสเกิดแตผล  รสเปรี้ยว 
หวาน  ขม  เผ็ด  เค็ม  ปรา  เฝอน  ฝาด  ด ี ไมดี  หรือ ? 
                        ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๓๓]   ส.  ในรปูธาตุนั้น  มีกายายตนะ  มีโผฏฐัพพายตนะ  และ 
บุคคลผูถูกตองโผฏฐัพพะนั้นไดดวยกายนั้น  หรอื ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ในรูปธาตุนั้น  มีสัมผัสแข็ง  ออน  ละเอียด  หยาบ  สุข- 
สัมผัส  ทุกขสัมผัส  หนัก  เบา  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๓๔]   ป.  ไมพึงกลาววา  อัตภาพอันมีอายตนะ  ๖  มอียูในรูปธาตุ 
หรือ  ? 
                        ส.  ถูกแลว. 
                        ป.  ในรูปธาตุนั้น  มีฆานนิมิต  ชิวหานิมิต  กายนิมิต  มิใช 
หรือ ? 
                        ส.  ถูกแลว. 
                        ป. หากวา  ในรูปธาตุนั้น  มีฆานนิมิต   ชิวหานิมิต  กาย- 
นิมิต  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  อัตภาพอันมีอายตนะ  ๖  มีอยูใน 
รูปธาตุ. 
                             รูปธาตุยา  อายตนกถา  จบ  
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                       อรรถกถารูปธาตุยา  อายตนกถา  

 

                           วาดวย  อายตนะในรูปธาตุ 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องอายตะในรูปธาตุ.      ในเรื่องน้ัน   ชนเหลาใดมี 
ความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะและสมิติยะทั้งหลายวา       อัตภาพ 
ของหมูพรหมเหลาน้ันมีอายตนะครบท้ัง     ๖      เพราะอาศัยพระสูตรวา 
พวกพรหมที่มีรูป   มีความสําเร็จไดดวยใจ   มีอวัยวะนอยใหญทั้งปวง   มี 
อินทรียอันไมบกพรอง คือมีอัตภาพสมบูรณ   ดังน้ี    จึงสําคัญวา แมฆานนิมิต 
คือรูปรางของจมูก    ของพวกพรหมเหลาน้ันวา    เปนอายตนะเทียว    คือ 
หมายความวาเปนฆานายตนะนั่นแหละ     ดังน้ี     คําถามของสกวาทีวา 
อัตภาพ  ของพวกพรหม  มีอายตนะทั้ง ๖   โดยหมายถึงชนเหลาน้ัน คําตอบ 
รับรองเปนของปรวาทีดวยสามารถแหงลัทธิ.    ทีนัน้    สกวาทีเพ่ือจะทวง 
ดวยสามารถแหงอายตนะท่ีไมมีอยูในพวกพรหมนั้น     จึงเริ่มกลาวกะ 
ปรวาทีนั้นวา    ในรูปธาตุนั้น   มีฆานายตนะหรือ     เปนตน   ลําดับนั้น 
ปรวาทีก็ตอบรับรองดวยลัทธิวา     สณัฐานนิมิตของอายตนะทั้ง   ๓   คือ 
ฆานายตนะ  ชิวหายตนะ  กายายตนะ  ที่เปนภายใน  มีฆานายตนะเปนตน 
อันใดมีอยูในรูปธาตุนั้น     สัณฐานนิมิตน้ันนั่นแหละเปนอายตนะ      ดังน้ี. 
ถูกถามดวยสามารถแหงคันธายตนะเปนตนซึ่งเปนของภายนอก    ปรวาที 
เมื่อเสพคุนอยูซึ่งอารมณแหงฆานายตนะเปนตนน้ันจึงไมปรารถนา 
ฆานปสาทเปนตนในรูปธาตุนั้น  เพราะฉะนั้น  จึงตอบปฏิเสธ.  ในปญหา 
ปฏิโลมและปญหาวาดวยการเปรียบเทียบทั้งหลาย     บัณฑิตพึงทราบเน้ือ 
ความโดยอุบายนี้แหละ.  
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         คําวา   ในรูปธาตุนั้น  มีฆานายตนะ  มีคันธายตนะ  และสูดกลิ่น  
นั้นดวย   ฆานะนั้นหรือ   ดังน้ี   สกวาทีกลาวหมายถึงอาจารยบางพวกใน 
ลัทธิอ่ืนเทานั้น.  ไดยินวา  อาจารยบางพวกเหลาน้ันมีความสําคัญวา  ใน 
รูปธาตุนั้นมีอายตนะภายในครบทั้ง   ๖   บริบูรณ  แตชื่อวาอายตนะก็พึง 
ทํากิจของตน  คือรับอารมณไดตามหนาท่ี   เพราะฉะนั้น  อายตนะเหลาน้ัน 
จึงสูดกลิ่น    ลิ้มรส    ถูกตองซึ่งกลิ่นเปนตนเหลานั้น    ดวยฆานะเปนตน 
เหลาน้ัน  ดังนี้.  ปรวาทีอาศัยลัทธินั้น  จึงตอบรับรองวา    ใช.  ก็ถูกถาม 
คําวา    ในรปูธาตุนั้น   มกีลิ่นเกิดแตรากไม  ดังนี้  เปนตน  ปรวาทีเมื่อไม 
อาจยังความเปนอายตนะภายนอกใหปรากฏได    จึงตอบปฏิเสธ.    คําวา 
ในรูปธาตุนั้นมีฆานนิมติมิใชหรือ  เปนตน  คําน้ันสําเร็จแตเพียงเปน 
รูปรางสัณฐานเทาน้ัน  หาไดสําเร็จเปนอายตนะไม  เพราะฉะน้ัน  คําน้ัน 
แมทานปรวาทีนํามาต้ังเปนลัทธิไวแลวก็เหมือนมิไดนํามา  ดังนี้แล. 
                     อรรถกถารปูธาตุยา  อายตนกถา  จบ  
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                                      อรูเป   รูปกถา  
 
         [๑๒๓๕]   สกวาที   รูปมีอยูในอรูปสัตวทั้งหลาย  หรือ  ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว. 
                        ป. เปนรูปภพ   เปนรูปคติ   เปนไปสัตตาวาส   เปนรูป 
สงสาร  เปนกําเนิดแหงรูปสัตว เปนการไดอัตภาพแหงรูปสัตว หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ป. อรูปภพ   เปนอรูปคติ   อรูปสตัตาวาส   อรูปสงสาร 
เปนกําเนิดแหงอรูปสัตว เปนการไดอัตภาพแหงอรูปสัตว มิใชหรือ  ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   เปนอรูปภพ  ฯลฯ  เปนการไดอัตภาพแหง 
อรูปสัตว ก็ไมพึงกลาววา  รูปมีอยูในอรูปสัตวทั้งหลาย. 
         [๑๒๓๖]  ส. รูปมีอยูในอรูปสัตวทั้งหลาย หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เปนภพ   คติ   สัตตาวาส  สงสาร  กําเนิด  วิญญาณฐิติ 
การไดอัตภาพแหงสัตวมีขันธ  ๕  หรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. เปนภพ  ฯลฯ การไดอัตภาพแหงสัตวมีขันธ ๔ มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  เปนภพ  คติ  ฯลฯ   การไดอัตภาพแหงสัตวมี 
ขันธ ๔  ก็ไมพึงกลาววา    รูปมีอยูในอรูปสัตวทั้งหลาย. 
         [๑๒๓๗]  ส. รูปมอียูในรูปธาตุ   และรูปธาตุนั้น   เปนรปูภพ   เปน 
รูปคติ  เปนรปูสัตตาวาส  เปนรูปสงสาร  เปนกําเนิดแหงรูปสัตว  เปนการ  
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ไดอัตภาพแหงรูปสัตว หรือ ?  
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. รูปมีอยูในอรูปสัตวทั้งหลาย   และอรูปสัตวนั้น   เปน 
รูปภพ  เปนรูปคติ  ฯลฯ เปนการไดอัตภาพแหงรูปสัตว หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. รูปมีอยูในรูปธาตุ และรูปธาตุนั้น เปนปญจโวการภพ 
เปนคติ  ฯลฯ  การไดอัตภาพแหงสัตวมีขันธ  ๕  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. รูปมีอยูในอรูปสัตวทั้งหลาย   และอรูปสัตวนั้น   เปน 
ปญจโวการภพ คติ ฯลฯ   การไดอัตภาพแหงสัตวมีขันธ  ๕ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๓๘]   ส. รูปมอียูในอรูปสัตวทั้งหลาย   และอรูปสัตวนั้น   เปน 
อรูปภพ  เปนอรูปคติ  เปนอรูปสัตตาวาส  เปนอรูปสงสาร  เปนกําเนิดแหง 
อรูปสัตว เปนการไดอัตภาพแหงอุปสัตว หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. รูปมีอยูในอรูปธาตุ    และอรูปธาตุนั้น    เปนอรูปภพ 
เปนอรูปคติ ฯลฯ  เปนการไดอัตภาพแหงอรูปสัตว  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๓๙]   ส. รูปมอียูในอรูปสัตวทั้งหลาย   และอรูปสัตวนั้น   เปน 
จตุโวการภพ คติ ฯลฯ  การไดอัตภาพแหงสัตวมีขันธ ๔ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. รูปมีอยูในอรูปธาตุ  และอรูปธาตุนั้น   เปนจตุโวการภพ  
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คติ  ฯลฯ  การไดอัตภาพแหงสัตวมีขันธ ๔ หรือ ?  
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๔๐]  ส. รูปมีอยูในอรูปสัตวทั้งหลาย หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสการออกไปแหงรูปทั้งหลาย 
วา  อรูป   มิใชหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวา    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสการออกไปแหง 
รูปทั้งหลายวา  อรูป  ก็ตองไมกลาววา  อรูปมีอยูในรูปสัตวทั้งหลาย 
         [๑๒๔๑]  ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสการออกไปแหงรูปทั้งหลาย 
วา  อรูป แตรูปก็ยังมีอยูในอรูปสัตวทั้งหลาย หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสการออกไปแหงกาม 
ทั้งหลายวา   เนกขัมมะ   แตกามท้ังหลายก็ยังมีอยูในหมูเนกขัมมะ   อาสวะ 
ทั้งหลายก็ยังมีอยูในหมูผูหาอาสวะมิได   โลกิยธรรมก็ยังมีอยูในโลกุตรธรรม 
ทั้งหลาย หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                                   อรูเป   รูปกถา  จบ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 146 

                          อรรถกถาอารุปเปรปูกถา  

 

                            วาดวย   รูปในอรูปสัตว 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องรูปในอรูปสัตว   คือ  สัตวผูไมมีรูป  ไดแก  อรูปพรหม. 
ในเรื่องนั้น   ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจนิกายอันธกะท้ังหลายวา     สุขุม 
รูปอาศัยโอฬาริกรูปมีอยูแมในอรูปภพ   เพราะพระบาลีวา  วิ ฺาณปจฺจยา 
นามรูป    แปลวา  นามรปูมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย   ดังนี้   คําถามของ 
สกวาทีวา   รปูมีอยูในอรปูสัตวทั้งหลายหรือ  หมายถึงชนเหลาน้ัน   คําตอบ 
รับรองเปนของปรวาที.   คําท่ีเหลือในท่ีนี้    มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน   แล. 
                             อรรถกถาอารุปเปรูปกถา  จบ  
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                                    รปูงกัมมันติกถา  
 
         [๑๒๔๒]   สกวาที  กายกรรมทีต้ั่งข้ึนดวยกุศลจิต  เปนไป   เปนกุศล 
หรือ ? 
                        ปรวาที   ถูกแลว. 
                        ส. เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ความผูกใจ ความสนใจ 
ความทําไวในใจ  ความจงใจ  ความปรารถนา  ความต้ังใจของกายกรรม 
นั้นมีอยู  หรอื ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. กายกรรมน้ัน  เปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ความ 
ผูกใจ  ความสนใจ  ความทําไวในใจ  ความจงใจ  ความปรารถนา  ความ 
จงใจ ของกายกรรมนั้น   ไมมี  มิใชหรือ  ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา  กายกรรมนัน้   เปนธรรมไมมีอารมณ  ความ 
นึก  ฯลฯ  ความต้ังใจ ของกายกรรมน้ัน   ไมมี  ก็ตองไมกลาววา  กายกรรม 
ที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต  เปนไป เปนกุศล. 
         [๑๒๔๓]   ส. ผัสสะท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิตเปนกุศล เปนธรรมมีอารมณ 
ความนึก ฯลฯ ความต้ังใจของผัสสะนั้น  มีอยูหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. กายกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต  เปนไป  เปนกุศล เปน 
ธรรม มีอารมณ ความนึก ฯลฯ  ความต้ังใจของกายกรรมนั้นมีอยูหรือ  ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. เวทนา  ฯลฯ สัญญา เจตนา สัทธา วิริยะ สติ  สมาธิ  
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ฯลฯ   ปญญา    ที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต   เปนกุศล    เปนธรรมมีอารมณ   ความนึก  
ฯลฯ ความต้ังใจของปญญาน้ัน มีอยูหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. กายกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต เปนรูป  เปนกศุล เปน 
ธรรม  มีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความต้ังใจ ของกายกรรมน้ัน  มีอยูหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๔๔]  ส. กายกรรมที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต   เปนรูป  เปนกุศล  แต 
เปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก  ฯลฯ ความต้ังใจของธรรมน้ัน   ไมมีหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ผัสสะท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต  เปนกศุล แตเปนธรรมไมม ี
อารมณ ความนึก ฯลฯ ความต้ังใจของผัสสะน้ัน ไมมีหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. กายกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต  เปนรูป  เปนกศุล   แต 
เปนธรรมไมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจของกายกรรมนั้น ไมม ี
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา สัทธา วิริยะ สติ  สมาธิ  
ฯลฯ   ปญญา   ที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต   เปนกุศล   แตเปนธรรมไมมีอารมณ 
ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจของปญญานั้น ไมมีหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๔๕]  ส. กายกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต   เปนรูป เปนกุศล หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
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                        ส.  รูปที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต     ไมวาอยางใดท้ังหมด     เปน 
กุศลหรือ ?  
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๔๖]   ส. กายกรรมที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต เปนรูป เปนกศุล หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. รูปายตนะท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต เปนกุศลหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. กายกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต  เปนไป เปนกุศลหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สัททายตนะ  ฯลฯ คันธายตนะ   รสายตนะ   โผฏฐัพพายตนะ 
ฯลฯ   ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ   ฯลฯ  วาโยธาตุ  ที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต 
เปนกุศลหรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๔๗]   ส. รูปายตนะท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต  เปนอัพยากฤตหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. กายกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต  เปนรูป  เปนอัพยากฤต 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. สัททายตนะ  ฯลฯ  คันธายตนะ  รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ 
ฯลฯ   ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  ฯลฯ  วาโยธาตุ  ที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต 
เปนอัพยากฤตหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 150 

                        ส.  กายกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต   เปนรูป   เปนอัพยากฤต   
หรือ ? 
                        ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๔๘]   ส.  กายกรรมที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต     เปนรูป    เปนกุศลท่ี  
ไมมีอารมณ   หรือ ? 
                        ป.  ถูกแลว. 
                        ส.  รูปายตนะท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต  เปนกุศลท่ีไมมีอารมณ 
หรือ  ? 
                        ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                        ส.  กายกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต     เปนไป    เปนกุศลท่ี 
ไมมีอารมณ   หรือ ? 
                        ป.  ถูกแลว. 
                        ส.  สัททายตนะ   ฯลฯ  คันธายตนะ  รสายตนะ   โผฏฐัพพายตนะ 
ฯลฯ    ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  ฯลฯ   วาโยธาตุ   ที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต 
เปนกุศลท่ีไมมีอารมณ   หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๔๙]  ส.  รูปายตนะท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต      เปนอัพยากฤตท่ีไมมี 
อารมณ หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. กายกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต  เปนรูป   เปนอัพยากฤต  
ที่ไมมีอารมณ หรือ ? 
                      ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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                       ส. สัททายตนะ ฯลฯ  คันธายตนะ  รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ  
ฯลฯ  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  ฯลฯ  วาโยธาตุ  ที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต 
เปนอัพยากฤตท่ีไมมีอารมณ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. กายกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต เปนรูป เปนอัพยากฤต 
ที่ไมมีอารมณ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๕๐]  ส. กายกรรมที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต   เปนรูป  เปนกุศล  ที ่
วิปปยุตดวยผัสสะ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. รูปายตนะท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต  เปนกุศลท่ีวิปปยุตดวย 
ผัสสะ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. กายกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต   เปนรูป  เปนกศุล  ที ่
วิปปยุตดวยผัสสะ หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ 
ฯลฯ  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  ฯลฯ  วาโยธาตุ  ที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต 
เปนกุศลท่ีวิปปยุตดวยผัสสะ หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๕๑]  ส.  รูปายตนะท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต      เปนอัพยากฤตท่ี 
วิปปยุตดวยผัสสะ หรือ ?  
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                        ป.  ถูกแลว.  
                        ส.  กายกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต เปนรูป เปนอัพยากฤต 
ที่วิปปยุตดวยผัสสะ หรือ ? 
                        ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส.  สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ   รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ 
ฯลฯ  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  ฯลฯ  วาโยธาตุ   ที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต  
เปนอัพยากฤตท่ีวิปปยุตดวยผัสสะ หรือ ? 
                        ป.  ถูกแลว. 
                        ส.  กายกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต  เปนรูป  เปนอัพยากฤต 
ที่วิปปยุตดวยผัสสะ หรือ ? 
                        ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๕๒]   ส.  กายกรรมที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต      เปนรูป     เปนกุศล 
ที่ทั้งวิปปยุตดวยผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ป.  ถูกแลว. 
                        ส.  รปูายตนะท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต    เปนกุศลท่ีทั้งวิปปยุต 
ดวยผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                        ส.  กายกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต  เปนรูป  เปนกุศล  ที ่
ทั้งวิปปยุตดวยผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ป.  ถูกแลว. 
                        ส.  สัททายตนะ ฯลฯ  คันธายตนะ  รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ 
ฯลฯ   ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   ฯลฯ  วาโยธาตุ  ที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต  
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เปนกุศลท่ีทั้งวิปปยุตดวยผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ หรือ ?  
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
         [๑๒๕๓]   ส. รูปายตนะท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต     เปนอัพยากฤตท่ีทั้ง 
วิปปยุตดวยผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. กายกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต  เปนรูป  เปนอัพยากฤต 
ที่ทั้งวิปปยุตดวยผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ หรือ ?  
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. สัททายนะ  ฯลฯ คันธายตนะ  รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ 
ฯลฯ    ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  ฯลฯ  วาโยธาตุ   ที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต 
เปนอัพยากฤตท่ีทั้งวิปปุตดวยผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. กายกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต เปนรูป เปนอัพยากฤต 
ที่ทั้งวิปปยุตดวยผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๕๔]   ส. วจีกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต เปนรูป เปนกศุล หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เปนธรรมมีอารมณ  ความนึก   ฯลฯ   ความต้ังใจของ 
วจีกรรมน้ัน มีอยูหรือ  ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. วจีกรรม เปนธรรมไมมีอารมณ  ความนึก ฯลฯ  ความ 
ต้ังใจ ของวจีกรรมน้ัน ไมมี  มิใชหรือ ?  
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                      ป. ถูกแลว.  
                      ส. หากวา วจีกรรมน้ัน   เปนธรรมไมมีอารมณ  ความนึก 
ฯลฯ    ความต้ังใจของวจีกรรมน้ัน   ไมมี  ก็ตองไมกลาววา  วจีกรรมท่ีต้ังข้ึน 
ดวยกุศลจิต   เปนรูป เปนกุศล. 
         [๑๒๕๕]  ส. ผัสสะท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต     เปนกุศล     เปนธรรมม ี
อารมณ ความนึก ฯลฯ   ความต้ังใจของผัสสะน้ัน มีอยูหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว.  
                      ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต   เปนรูป  เปนกศุล  เปน 
ธรรม มีอารมณ ความนึก  ฯลฯ ความต้ังใจของวจีกรรมน้ัน มอียูหรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ   
                      ส. เวทนา ฯลฯ  สัญญา เจตนา สัทธา วิริยะ สติ  สมาธิ 
ฯลฯ  ปญญา ที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต   เปนกุศล  เปนธรรมมีอารมณ   ความนึก 
ฯลฯ  ความต้ังใจของปญญานั้น มีอยูหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต   เปนรูป  เปนกศุล  เปน 
ธรรม มีอารมณ ความนึก  ฯลฯ ความต้ังใจของวจีกรรมน้ัน มอียูหรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
         [๑๒๕๖]  ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต    เปนไป   เปนกุศล    แต 
เปนธรรมไมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจของวจีกรรมน้ัน  ไมม ี
หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ผัสสะท่ีต้ังข้ึนดวยกุศลจิต  เปนกศุล แตเปนธรรมไมมี  
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อารมณ ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจของผัสสะน้ัน ไมมีหรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต   เปนไป   เปนกศุล   แต 
เปนธรรมไมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจของวจีกรรมน้ัน  ไมม ี
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว 
                       ส. เวทนา  ฯลฯ   สัญญา  เจตนา  สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ 
ฯลฯ   ปญญา   ที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต   เปนกุศล   แตเปนธรรมไมมีอารมณ 
ความนึก ฯลฯ ความต้ังใจของปญญาน้ัน    ไมมีหรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๕๗]  ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต  เปนรูป  เปนกุศล หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส.  รูปที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต    ไมวาอยางใดท้ังหมด    เปน 
กุศล  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
วจีกรรมพึงใหพิสดารอยางเดียวกับกายกรรม. 
         [๑๒๕๘]  ส. กายกรรมที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต   เปนรูป   เปนอกุศล 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ความผูกใจ ความสนใจ 
ความทําไวในใจ  ความจงใจ  ความปรารถนา  ความต้ังใจของกายกรรม 
นั้น   มีอยูหรอื ?  
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                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ   
                       ส. กายกรรมน้ัน เปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ความ 
ผูกใจ  ความสนใจ  ความทําไวในใจ  ความจงใจ  ความปรารถนา  ความ 
ต้ังใจ ของกายกรรมนั้น  ไมมี มิใชหรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  กายกรรมนัน้เปนธรรมไมมีอารมณ   ความนึก 
ความผูกใจ   ความสนใจ   ความทําไวในใจ   ความจงใจ   ความปรารถนา 
ความต้ังใจ ของกายกรรมน้ัน ไมมี มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  กายกรรมนัน้เปนธรรมไมมีอารมณ   ความนึก 
ความผูกใจ   ความสนใจ   ความทําไวในใจ   ความจงใจ   ความปรารถนา 
ความต้ังใจ    ของกายกรรมน้ันไมมี   ก็ตองไมกลาววา   กายกรรมท่ีต้ังข้ึน 
ดวยอกุศลจิต  เปนรูป  เปนอกุศล. 
         [๑๒๕๙]  ส. ผัสสะท่ีต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต   เปนอกุศล   เปนธรรมมี 
อารมณ ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจของผัสสะน้ัน มีอยูหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. กายกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต   เปนรูป   เปนอกุศล 
เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ  ความต้ังใจของกายกรรมนัน้ มีอยูหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ 
ทิฏฐิ   วิจิกจิฉา  ถีนะ  อุทธัจจะ   อหิริกะ  ฯลฯ   อโนตตัปปะ  ที่ต้ังข้ึนดวย 
อกุศลจิต  เปนอกุศล  เปนธรรมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจของ  
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อโนตตัปปะน้ัน  มีอยูหรอื ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. กายกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต    เปนไป   เปนอกุศล 
เปนธรรมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ   ความต้ังใจ  ของกายกรรมน้ัน  มีอยู 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๖๐]   ส. กายกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต    เปนรูป   เปนอกุศล 
แตเปนธรรมไมมีอารมณ   ความนึก   ฯลฯ   ความต้ังใจของกายกรรมน้ัน 
ไมมีหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ผัสสะท่ีต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต  เปนอกุศล  แตเปนธรรม 
ไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ  ความต้ังใจของผัสสะน้ัน  ไมมีหรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. กายกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต    เปนรูป   เปนอกุศล 
แตเปนธรรมไมมีอารมณ   ความนึก   ฯลฯ   ความต้ังใจของกายกรรมน้ัน 
ไมมีหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ 
ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  ถีนะ  อุทธัจจะ   อหิริกะ  ฯลฯ   อโนตตัปปะ  ที่ต้ังข้ึนดวย 
อกุศลจิต  เปนอกุศล  แตเปนธรรมไมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ   ความต้ังใจ 
ของอโนตตัปปะน้ัน ไมมีหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
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         [๑๒๖๑]    ส. กายกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต   เปนรูป   เปนอกุศล  
หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส.  รูปที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต    ไมวาอยางใดท้ังหมด   เปน 
อกุศล หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๖๒]   ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยอกุศล  เปนรูป  เปนอกุศล หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เปนธรรมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจของ 
วจีกรรมน้ัน หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. วจีกรรมนั้น  เปนธรรมไมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ 
ความต้ังใจของวจีกรรมน้ัน ไมมี  มใิชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวาวจีกรรมน้ัน  เปนธรรมไมมีอารมณ   ความนึก 
ฯลฯ  ความต้ังใจของวจีกรรมน้ัน ไมม ี ก็ตองไมกลาววา  วจีกรรมท่ีต้ังข้ึน 
ดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอกุศล. 
         [๑๒๖๓]   ส. ผัสสะท่ีต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต    เปนอกุศล    เปนธรรม 
มีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจของผัสสะน้ัน  มีอยูหรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต    เปนรูป    เปนอกุศล 
เปนธรรมมีอารมณ  ความนึก ฯลฯ ความต้ังใจของวจีกรรมน้ัน มีอยูหรือ ?  
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ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                        ส. เวทนา  ฯลฯ สัญญา เจตนา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ 
ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  ถีนะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  ฯลฯ  อโนตตัปปะ  ที่ต้ังข้ึนดวย 
อกุศลจิต   เปนอกุศล  เปนธรรมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจของ 
อโนตตัปปะน้ัน   มีอยูหรอื ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต   เปนรูป    เปนอกุศล 
เปนธรรมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจของวจีกรรมน้ัน   มีอยูหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
         [๑๒๖๔]   ส. วจีกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต     เปนไป    เปนอกุศล 
แตเปนธรรมไมมีอารมณ    ความนึก    ฯลฯ    ความต้ังใจของวจีกรรมน้ัน 
ไมมีหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ผัสสะท่ีต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต   เปนอกุศล  แตเปนธรรม 
ไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความต้ังใจของผัสสะนั้น ไมมีหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ    
                        ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต    เปนรูป    เปนอกุศล 
แตเปนธรรมไมมีอารมณ    ความนึก    ฯลฯ    ความต้ังใจของวจีกรรมน้ัน 
ไมมีหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เวทนา  ฯลฯ  สัญญา เจตนา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ 
ทิฏฐิ   วิจิกิจฉา   ถีนะ   อุทธัจจะ   อหิริกะ   ฯลฯ   อโนตตัปปะท่ีต้ังข้ึนดวย  
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อกุศลจิต  เปนอกุศล  แตเปนธรรมไมมีอารมณ   ความนึก ฯลฯ   ความต้ังใจ  
ของอโนตตัปปะน้ัน ไมมีหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๖๕]   ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต  เปนรูป เปนอกุศล หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. รูปที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต   ไมวาอยางใดท้ังหมด   เปน 
อกุศล   หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๖๖]   ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต  เปนรูป   เปนอกุศล หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. รูปายตนะท่ีต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต   เปนอกุศล หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต  เปนรูป เปนอกุศล หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สัททายตนะ  ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ 
ปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   วาโยธาตุ   น้ําอสุจิ   น้ําตา   โลหิต  ฯลฯ 
เหง่ือ   ที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต   เปนอกุศล หรือ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
        [๑๒๖๗]   ส. รูปายตนะท่ีต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต  เปนอัพยากฤต   หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอัพยากฤต 
หรือ ?  
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                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                       ส. สัททายตนะ  ฯลฯ  คันธายตนะ   รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ 
ฯลฯ   ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  น้าํอสุจิ   น้ําตา  โลหิต   ฯลฯ 
เหง่ือ ที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต   เปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต  เปนรูป เปนอัพยากฤต  
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๖๘]   ส. วจีกรรมท่ีต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต    เปนรูป    เปนอกุศล 
ที่ไมมีอารมณ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. รูปายตนะท่ีต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต   เปนรูป   เปนอกุศล 
ที่ไมมีอารมณ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต    เปนรูป    เปนอกุศล 
ที่ไมมีอารมณ หรือ  ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ  รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ 
ฯลฯ   ปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   ฯลฯ   วาโยธาตุ   น้ําอสุจิ   น้ําตา 
โลหิต ฯลฯ  เหง่ือ ที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต เปนอกุศลที่ไมมีอารมณหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๖๙]   ส. รูปายตนะท่ีต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต      เปนอัพยากฤตท่ี  
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ไมมีอารมณ หรือ ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยอกุศล   เปนรูป   เปนอัพยากฤต  
ที่ไมมีอารมณ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ  
                       ส.  สัททายตนะ  ฯลฯ  คันธายตนะ  รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ 
ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  น้ําอสุจิ  น้ําตา  โลหิต ฯลฯ  เหง่ือ 
ที่เกิดข้ึนดวยอกุศล เปนอัพยากฤตท่ีไมมีอารมณ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอัพยากฤต 
ที่ไมมีอารมณ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๗๐]   ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต    เปนรูป    เปนอกุศล 
ที่วิปปยุตดวยผัสสะ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. รูปายตนะท่ีต้ัง  ข้ึนดวยอกุศลจิต    เปนอกุศลที่วิปปยุต 
ดวยผัสสะ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต     เปนรูป    เปนอกุศล 
ที่วิปปยุตดวยผัสสะ หรือ  ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สัททายตนะ  ฯลฯ  คันธายตนะ   รสายตนะ   โผฏฐัพพายตนะ  
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ปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  ฯลฯ  วาโยธาตุ  น้ําอสุจิ  น้ําตา โลหิต ฯลฯ  
เหง่ือ ที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต เปนอกุศลที่วิปปยุตดวยผัสสะ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๗๑]   ส. รูปายตนะท่ีต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต    เปนอัพยากฤตท่ี 
ทั้งวิปปยุตดวยผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต  เปนรูป   เปนอัพยากฤต 
ที่ทั้งวิปปยุตดวยผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. สัททายตนะ  ฯลฯ คันธายตนะ  รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ 
ปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  น้ําอสุจิ  น้ําตา  โลหิต ฯลฯ เหง่ือ 
ที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต   เปนอัพยากฤตท่ีวิปปยุตดวยผัสสะไมมีอารมณ  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต เปนรูป  เปนอัพยากฤต 
ที่ทั้งวิปปยุตดวยผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๗๒]   ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต    เปนรูป    เปนอกุศล 
ที่ทั้งวิปปยุตดวยผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. รูปายตนะที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต   เปนอกุศลทีท่ั้งวิปปยุต 
ดวยผัสสะ  ทั้งไมมีอารมณ หรือ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
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                        ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต   เปนรูป   เปนอกุศลที่  
ทั้งวิปปยุตดวยผัสสะ   ทัง้ไมมีอารมณ  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สัททายตนะ ฯลฯ   คันธายตนะ   รสายตนะ   โผฏฐัพพายตนะ 
ฯลฯ  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  น้ําอสุจิ  น้ําตา โลหิต   ฯลฯ 
เหง่ือ   ที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต    เปนอกศุล   ที่ทั้งวิปปยุตดวยผัสสะ   ทั้งไมมี 
อารมณ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๗๓]   ป. รูปายตนะท่ีต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต    เปนอัพยากฤต     ที ่
ทั้งวิปปยุตดวยผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต  เปนรูป  เปนอัพยากฤต 
ที่ทั้งวิปปยุตดวยผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. สัททายตนะ  ฯลฯ คันธาย รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ 
ปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   วาโยธาตุ   น้ําอสุจิ   น้ําตา  โลหิต  ฯลฯ 
เหง่ือ   ที่ต้ังข้ึนดวยกุศลจิต   เปนอัพยากฤตที่ทั้งวิปปยุตดวยผัสสะ  ทั้งไมมี 
อารมณ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. วจีกรรมที่ต้ังข้ึนดวยอกุศลจิต  เปนรูป เปนอัพยากฤต 
ที่ทั้งวิปปยุตดวยผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
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         [๑๒๗๔]   ป. ไมพึงกลาววา   รปู   เปนกุศลบาง  เปนอกุศลบาง หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. กายกรรม   วจีกรรม   เปนกุศลบาง   เปนอกุศลบาง 
มิใชหรือ ?  
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. หากวา กายกรรม วจีกรรม เปนกุศลบาง เปนอกุศล 
บาง   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   รูป   เปนกุศลบาง   เปนอกุศล 
บาง. 
         [๑๒๗๕]   ส. รูป เปนกุศลบาง เปนอกุศลบาง หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. จักขายตนะ  เปนกุศลบาง เปนอกุศลบาง หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. รูป เปนกุศลบาง เปนอกุศลบาง หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. โสตายตนะ  ฯลฯ  ฆานายตนะ   ชิวหายตนะ กายายตนะ 
รูปายตนะ    สัททายตนะ    คันธายตนะ    รสายตนะ    โผฏฐัพพายตนะ 
ปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   วาโยธาตุ   น้ําอสุจิ   น้ําตา  โลหิต   ฯลฯ 
เหง่ือ  เปนกุศลบาง เปนอกุศลบาง หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๗๖]   ส. กายเปนรูป กายกรรมเปนรูป หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. มโน  เปนรูป  มโนกรรมก็เปนรปู หรือ ?  
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                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
         [๑๒๗๗]  ส. มโน  เปนอรูป  คือนาม  มโนกรรมก็เปนอรปู  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. กาย เปนอรูป กายกรรมก็เปนอรปู หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๗๘]  ส. กาย   เปนรูป แตกายกรรมเปนอรูป หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. มโน. เปนรูป   แตมโนกรรมเปนอรูป หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๗๙]  ส. มโน เปนอรูป  มโนกรรมก็เปนอรูป หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. กาย เปนอรูป กายกรรมก็เปนอรปู หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๘๐]  ส. เพราะกายเปนไป ฉะน้ัน กายกรรมจึงเปนไปหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เพราะจักขายตนะ  เปนรูป  ฉะนัน้  จักขุวิญญาณ  จึง 
เปนไป หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. เพราะกายเปนไป ฉะนั้น กายกรรมจึงเปนรูป หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เพราะโสตายตนะ  เปนรูป  ฉะนัน้  โสตวิญญาณ  จึง 
เปนรูป  หรือ ?  
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                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                       ส. เพราะกายเปนรูป  ฉะนั้น  กายกรรมจึงเปนรูป หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เพราะฆานายตนะเปนรูป  ฉะนั้น  ฆานวิญญาณ  จึง 
เปนรูป หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส. เพราะกายเปนรูป ฉะน้ัน กายกรรมจึงเปนรูป หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เพราะชิวหายตนะเปนรูป  ฉะนั้น  ชิวหาวิญญาณ  จึง 
เปนรูป หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. เพราะกายเปนรูป ฉะน้ัน กายกรรมจึงเปนรูป หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เพราะกายายตนะเปนรูป  ฉะนั้น  กายวิญญาณ  จึง 
เปนรูป หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๘๑]  ส. รูป   เปนกรรม หรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
เรากลาวเจตนาวาเปนกรรม  บุคคลคิดแลวจึงทํากรรมดวยกาย  วาจา  ใจ 
ดังน้ี๑   เปนสตูรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
 
๑. องฺ.  ฉกฺก.  ๒๒/๓๓๔.  
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                        ป. ถูกแลว.  
                        ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา   รูปเปนกรรม  
         [๑๒๘๒]   ส. รูป เปนกรรม หรอื ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนอานนท เมื่อ 
กายมีอยู  สุขทุกขอันเปนภายในยอมเกิดขึ้นเพราะกายสัญเจตนาเปนเหตุ 
หรือเมื่อวาจามีอยู   สุขทุกขอันเปนภายในยอมเกดิขึ้นเพราะวจีสัญเจตนา 
เปนเหตุ  หรอืเมื่อใจมอียู  สุขทุกขอันเปนภายในยอมเกิดขึ้นเพราะ 
มโนสัญเจตนาเปนเหตุ  ดังนี้๑  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ  ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ถาอยางนั้น  ก็ไมพึงกลาววา  รูป  เปนกรรม 
         [๑๒๘๓]   ส. รูป  เปนกรรม  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
กายสัญเจตนา  ๓  อยาง เปนกายกรรมฝายอกุศล  มีทุกขเปนกาํไร  มีทุกข 
เปนวิบาก  วจีสัญเจตนา  ๔  อยาง  เปนวจีกรรมฝายอกุศล  มทีุกขเปนกําไร 
มีทุกขเปนวบิาก  มโนสญัเจตนา  ๓  อยาง  เปนมโนกรรมฝายอกุศล  ม ี
ทุกขเปนกําไร  มีทุกขเปนวิบาก  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กายสัญเจตนา  ๓ 
อยาง  เปนกายกรรมฝายกุศล   มสีขุเปนกําไร  มีสขุเปนวิบาก  วจีสัญเจตนา 
๔  อยาง  เปนวจีกรรมฝายกุศล  มีสขุเปนกําไร  มีสุขเปนวิบาก  มโนสัญเจตนา 
 
๑. ส.นิ.  ๑๖/๘๓.  
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๓  อยาง  เปนมโนกรรมฝายกุศล   มสีุขเปนกําไร  มีสุขเปนวิบาก ดังน้ี  
เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา  รูป  เปนกรรม 
         [๑๒๘๔]   ส. รูป เปนกรรม    หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา     ดูกอนอานนท 
ถาสมิทธิ  ผูโมฆบรุุษนี้  ถูกปาตลิบุตรปริพาชกถามอยางน้ี  ควรพยากรณ 
อยางน้ีวา  อาวุโส  ปาตลิบุตร  บุคคลทํากรรมอันเปนไปดวยสัญเจตนา 
ดวยกาย  วาจา  ใจ  เปนกรรมที่จะใหไดเสวยความสุขแลว  เขายอมจะได 
เสวยความสุข  บุคคลทํากรรมอันเปนไปดวยสัญเจตนาดวยกาย  วาจา  ใจ 
เปนกรรมท่ีจะใหไดเสวยความทุกขแลว  เขายอมจะไดเสวยความทุกข 
บุคคลทํากรรมอันเปนไปดวยสัญเจตนาดวยกาย  วาจา  ใจ  เปนกรรม 
ที่จะใหไดเสวยเวทนาอันมิใชทุกขมิใชสุขแลว  เขายอมจะไดเสวยเวทนา 
อันมิใชทุกขมิใชสขุ  ดูกอนอานนท  สมิทธิ  ผูโมฆบุรุษ  เมื่อพยากรณ 
อยางน้ีแลว  ชื่อวา  พึงพยากรณโดยชอบแกปาตลิบุตรปริพาชก  ดังนี้๑ 

เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ถาอยางนั้น  ก็ไมพึงกลาววา  รูป  เปนกรรม. 
                                 รูปงกัมมันติกถา  จบ 
 
๑. ม.อุ.  ๑๔/๖๐๒.                  
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                       อรรถกถารูปงกัมมันติกถา  

 

                       วาดวยคําวา  รูปเปนกรรม 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องรูปเปนกรรม (กรรมคือการกระทํา).  ในเรื่องนั้น 
ชนเหลาน้ันมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายมหิสาสกะและสมิติยะท้ังหลาย  
วา      กายวิญญัติรูปและรูปและวจีวิญญัตติรูปนัน่เทียว     ชื่อวากายกรรมและ 
วจีกรรม    กร็ูปนั้นมีกุศลเปนสมุฏฐานยอมเปนกุศล     รูปนั้นมีอกุศลเปน 
สมุฏฐานก็ยอมเปนอกุศล    ดังน้ัน   คําถามของสกวาทีวา     กายกรรมที ่
ต้ังขึ้นดวยกุศลจิตเปนรูป  เปนกุศลหรือ  ดังน้ี  หมายถึงชนเหลาน้ัน คําตอบ 
รับรองเปนของปรวาที.  ลําดับนั้น  สกวาที    เพ่ือทวงปรวาทีนั้นดวยคําวา 
ถารูปนั้นเปนกุศลไซร   รูปนั้นก็พึงมีอารมณได  ดังนี้   จึงเริ่มคําวา       รูป 
เปนธรรมมอีารมณหรือ  เปนตน. 
         ในปญหานั้น คําวา  ความปรารถนา  คือปตฺถนา  ความต้ังใจ  คือปณธิิ 
นี้  เปนไวพจน  คือเปนคําแทนชื่อกัน  ของความจงใจ  คือเจตนา นั่นแหละ. 
จริงอยูเมื่อนึกถึงกุศล  เจตนานั่นแหละ  ทานเรียกวา  ความปรารถนา 
และเรียกวา  ความต้ังใจ  เพราะต้ังไวดวยอํานาจแหงความนึกถึง.  อน่ึง 
ในขอวา  เวทนา   สัญญา  เจตนา  สทัธา  เปนตน  ที่ต้ังขึ้นดวยกุศลจิต 
ขางหนา  คําวา  เจตนาคือความจงใจ  ความปรารถนา  ความต้ังใจ  ยอม 
มีแกเวทนาเปนตน  ยอมไมมีแกเจตนา.  ถามวา  เพราะเหตุไร ?  แกวา 
เพราะความไมมีเจตนาทั้ง  ๒  ดวงรวมเปนดวงเดียวกัน.  อน่ึง  บัณฑิต 
พึงทราบแบบแผนอยางนี้   เพราะความท่ีเจตนานั้นเปนธรรมชาติตกไป 
สูกระแส.  
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         คําวา   รูปายตนะ    เปนตน    สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงประเภทแหง  
ธรรมที่ยอไวในวาระแรกวา    รูปท่ีต้ังขึ้นดวยกุศลจิตไมวาอยางใด 
ทั้งหมด  เปนกุศลจิตหรือ.     นัยแหงการเปรียบเทียบคําท่ีเหลือ     เปน 
ถอยคําวาดวยวจีกรรม   และคําวา    ต้ังขึ้นดวยอกุศลจิต   บณัฑิตพึงทราบ 
คําท้ังปวงตามพิธีการเบ้ืองตนโดยทํานองแหงบาลีนั่นแหละ.     ก็ในคําวา 
อสุจิ  ทานประสงคเอาน้ําสุกกะ.   การชําระพระสูตรมีอรรถตืน้ทั้งน้ันแล. 
                         อรรถกถารูปงกัมมันติกถา  จบ  
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                            ชีวิตินทริยกถา  
 
         [๑๒๘๕]   สกวาที  รูปชีวิตินทรยี  ไมมี  หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. อายุ   ความดํารงอยู    ความเปนไปอยู  กริิยาท่ีเปนไป 
อยู   อาการท่ีสืบเน่ืองกันอยู  ความประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลี้ยงอยู 
ไมมีแกรูปธรรมทั้งหลาย  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. อายุ  ความดํารงอยู   ความเปนไปอยู  กริิยาที่เปนไป 
อยู  อาการท่ีสืบเนื่องกันอยู  ความประพฤติเปนไปอยู  ความหลอเลี้ยงอยู 
มีแกรูปธรรมท้ังหลาย  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  อายุ  ความดํารงอยู   ความเปนไปอยู  กิริยาที่ 
เปนไปอยู  ความที่สืบเนื่องกันอยู      ความประพฤติเปนไปอยู  ความหลอเลี้ยง 
อยู  มีแกรูปธรรมท้ังหลาย  ก็ตองไมกลาววา  รูปชวิีตินทรียไมมี. 
         [๑๒๘๖]   ส. อายุ  ความดํารงอยู  ความเปนไปอยู  กิริยาที่เปนไป 
อยู   อาการท่ีสืบเน่ืองกันอยู  ความประพฤติเปนไปอยู  ความหลอเลี้ยงอยู 
มีแกนามธรรมท้ังหลาย  และอรูปชีวิตินทรีย  มีอยูหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อายุ  ความดํารงอยู  ความเปนไปอยู  กริิยาที่เปนไป 
อยู  อาการท่ีสืบเนื่องกันอยู  ความประพฤติเปนไปอยู  ความหลอเลี้ยงอยู 
มีแกรูปธรรมท้ังหลาย  และรูปชีวิตินทรีย  มีอยูหรือ  ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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         [๑๒๘๗]   ส. อายุ   ความดํารงอยู  ความเปนไปอยู    กิริยาท่ีเปนไป  
อยู  อาการท่ีสืบเนื่องกันอยู  ความประพฤติเปนไปอยู  ความหลอเลี้ยงอยู 
มีแกรูปธรรมท้ังหลาย   แตรูปชีวิตินทรีย  ไมมี  หรือ  ?      
                        ส. อายุ  ความดํารงอยู  ความเปนไปอยู  กริิยาท่ีเปนอยู 
 อาการท่ีสืบเนื่องกันอยู   ความประพฤติเปนไปอยู   ความหลอเลี้ยงอยู   ม ี
อยูแกนามธรรมท้ังหลาย แตอรูปชีวิตินทรียไมมี หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๘๘]   ส. อายุของนามธรรมท้ังหลาย  เปนอรูปชีวิตินทรีย หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อายุของรูปธรรมทั้งหลาย เปนรปูชีวิตินทรีย  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๘๙]   ส. อายุของรูปธรรมท้ังหลาย   ไมพึงกลาววา    เปนรูป 
ชีวิตินทรีย หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อายุของนามธรรมท้ังหลาย  ไมพึงกลาววา  เปนอรูป 
ชีวิตินทรีย  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๙๐]   ส. อายุของรูปธรรมท้ังหลาย  เปนอรูปชีวิตินทรีย หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อายุของนามธรรมท้ังหลาย เปนไปชีวิตินทรีย หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
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         [๑๒๙๑]   ส. อายุของนามธรรมท้ังหลาย   ไมพึงกลาววา   เปนรูป 
ชีวิตินทรีย หรือ ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อายุของรูปธรรมทั้งหลาย   ไมพึงกลาววา   เปนอรูป 
ชีวิตินทรีย หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๙๒]  ส. อายุของรูปธรรมและนามธรรมท้ังหลาย      เปนอรูป 
ชีวิตินทรีย หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อายุของรูปธรรมและนามธรรมท้ังหลาย     เปนรูป 
ชีวิตินทรีย หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๒๙๓]   ส. อายุของรูปธรรมและนามธรรมท้ังหลาย      ไมพึง 
กลาววา  เปนไปชีวิตินทรีย หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อายุของรูปธรรมและนามธรรมท้ังหลาย      ไมพึง 
กลาววา เปนอรูปชีวิตินทรีย หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๙๔]  ส. รูปชีวิตินทรีย   ไมมีหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. ผูเขานิโรธ  ไมมชีีวิตินทรีย  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
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         [๑๒๙๕]   ส. ผูเขานิโรธ  มีชีวิตินทรีย หรือ ?  
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา    ผูเขานิโรธมีชีวิตินทรีย    ก็ตองไมกลาววา 
รูปชีวิตินทรยี   ไมมี. 
         [๑๒๙๖]   ส. ผูเขานิโรธมีชีวิตินทรีย  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เนื่องในขันธไหน ? 
                        ป. เนื่องในสังขารขันธ 
                        ส. ผูเขานิโรธมีสังขารขันธ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ผูเขานิโรธมีสังขารขันธ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ผูเขานิโรธมีเวทนาขันธ    ฯลฯ    สัญญาขันธ    ฯลฯ 
วิญญาณขันธ   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๙๗]   ส. ผูเขานิโรธ   มีเวทนาขันธ   ฯลฯ   สัญญาขันธ  ฯลฯ 
วิญญาณขันธ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. มิใชผูเขานิโรธ หรอื ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๒๙๘]   ส. รูปชวิีตินทรีย ไมมีหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.  
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                        ส. อสัญญสัตวทั้งหลาย ไมมีชีวิตินทรีย หรือ ?  
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. อสัญญสัตวทั้งหลายมีชีวิตินทรยี หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา   อสัญญสัตวมีชีวิตินทรีย   ก็ตองไมกลาววา 
รูปชีวิตินทรยีไมมี. 
         [๑๒๙๙]   ส. อสัญญสัตวมีชีวิตินทรีย หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เนื่องดวยขันธไหน ? 
                        ป. เนื่องดวยสังขารขันธ. 
                        ส. อสัญญสัตวมีสังขาร หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. อสัญญสัตวมีสังขารขันธ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อสัญญสัตวมีเวทนาขันธ   ฯลฯ    สัญญาขันธ   ฯลฯ 
วิญญาณขันธ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. อสัญญสัตวมีเวทนาขันธ   ฯลฯ    สัญญาขันธ   ฯลฯ 
วิญญาณขันธ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เปนปญจโวการภพ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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         [๑๓๐๐]   ส. ชีวิตินทรียที่ต้ังข้ึนดวยจิตดวงแสวงหาอุบัติ   ดับไป  
สวนหนึ่ง ในเมื่อจิตดวงแสวงหาอุบัติดับ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ผัสสะท่ีต้ังข้ึนดวยจิตดวงแสวงหาอุบัติ     ดบัไปสวน 
หน่ึง ในเมื่อจิตดวงแสวงหาอุบัติดับ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๓๐๑]   ส. ผัสสะที่ต้ังข้ึนดวยจิตดวงแสวงหาอุบัติ    ดบัไปหมด  
ในเมื่อจิตดวงแสวงหาอุบัติดับไป หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ชีวิตินทรียที่ต้ังข้ึนดวยจิตดวงแสวงหาอุบัติ      ดับไป 
หมด   ในเมื่อจิตดวงแสวงหาอุบัติดับ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๓๐๒]   ป. ชีวิตินทรียเปน ๒ อยาง หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. บุคคลเปนอยูดวยชีวิต   ๒  อยาง  ตายดวยมรณะ  ๒ 
อยาง หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                               ชีวิตินทริยกถา  จบ  
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                       อรรถกถาชีวิตินทริยกถา  

 

                           วาดวย  ชีวิตินทรีย 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องชีวิตินทรีย.    ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็น 
ผิดวา   ชื่อวา  ชีวิตินทรียเปนธรรมไมมีรูปไมประกอบกับจิต  ฉะนั้นจึงวา 
รูปชีวิตินทรยีไมมี       ดังน้ี    ดุจลัทธขิองนิกายปุพพเสลิยะและสมิติยะ 
ทั้งหลาย  คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของ 
ปรวาที. 
         ในปญหาวา   อายุ...ไมมีแกรูปธรรมท้ังหลาย    อธิบายวา  ปรวาที 
นั้น  ยอมปรารถนาคําวา อายุ ความดํารงอยู  ความเปนไปอยู  กริิยาที่เปน 
ไปอยู  อาการท่ีสืบเนื่องกันอยู  ความประพฤติเปนไปอยู  ความหลอเลี้ยง 
อยู     ที่เปนไปดวยสามารถแหงความสืบตอแหงอุปาทินนรูปบาง     แหง 
อนุปาทินนรูปมีตนหญาและหมูไมเปนตนบาง  ฉะนั้น   จึงตอบปฏิเสธ.  แม 
ในปญหาวา  มีอยู  ก็ตอบรับรองดวยเหตุนี้.   ในปญหาวา  อรปูชีวิตินทรีย 
มีอยูหรือ    ปรวาที   ปรารถนาวา   ชือ่วาความสืบตอของชีวิตินทรียที่ไม 
ประกอบกับจิตแหงอรูปธรรมทั้งหลาย  ฉะนั้น  จึงตอบรับรอง.  ในปญหา 
วา     อายุของรูปธรรมท้ังหลายเปนอรูปชีวิตินทรียหรือ      อธิบายวา 
ชีวิตินทรียที่เปนรูปธรรมก็ดี    ที่เปนอรูปธรรมก็ด ี    มีอยูในสันดานแหง 
สัตว      แตปรวาทีปรารถนาซึ่งอรูปชีวิตินทรียที่เปนจิตตวิปปุตแหงสัตว 
ทั้งปวงน่ันแหละ  เพราะฉะนั้น  จึงตอบรับรอง.  แมในปญหาวาดวย   ผูเขา 
นิโรธสมบัติ    ปรวาทีหมายเอาอรูปชีวิตินทรียที่เปนจิตตวิปปยุตน่ันแหละ 
 จึงตอบปฏิเสธบาง   ตอบรับรองบาง.   ฝายสกวาที   เมื่อไมรับรองคําน้ัน  
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จึงกลาววา    หากวา    เปนตน   เพ่ือทวงดวยคําวา   เมื่ออรูปไมเปนไปอยู  
รูปก็พึงมีอยูได. 
         ในปญหาวาดวย    สังขารขันธ     ปรวาทีหมายเอาสังขารขันธมี 
ผัสสะ    เปนตน    จึงตอบปฏิเสธ    แตตอบรับรองหมายเอาสังขารขันธมี 
กายกรรมเปนตน.   ลัทธขิองปรวาทีวา     ธรรมท้ังหลาย   มีกายวิญญัติ 
วจีวิญญัติ    สัมมาวาจา   สัมมากัมมันตะ   และชีวิตินทรีย เปนตนวาเปนธรรม 
เนื่องดวยสังขารขันธ      ดังน้ี.   แตสกวาทีเมื่อไมตอบรับรองคําน้ัน    จึง 
กลาววา    ผูเขานิโรธมีเวทนาขันธ    เปนตน   เพ่ือทวงวา   ถาวาความเปน 
ไปแหงอรูป      แมดับไปแลวสังขารขันธยังมีอยูไซร   นามขันธ  ๔  ก็ตองมีอยู 
ดังน้ี.     ปรวาทีตอบปฏิเสธ     เพราะหมายเอาภายในสมาบัติ    ยอมตอบ 
รับรองหมายเอาเบ้ืองตนและเบื้องปลายของผูเขาสมาบัติและผูออกจาก 
สมาบัติ.  แมในวาระวาดวย  อสัญญสัตว  ก็นัยนี้นัน่แหละ.  จรงิอยู  เพราะ 
ลัทธินั้นวา    ในกาลปฏิสนธิแหงอสัญญสัตวทั้งหลาย    จิตเกิดข้ึนแลวก็ดับ 
ไป      อรูปชวิีตินทรียที่เปนจิตตวิปปยุตกับจิตน้ันเกิดข้ึนแลวก็เปนไป 
ตลอดจนส้ินอายุ  เพราะฉะนั้น เมื่อถูกสกวาทีถามวา   อสัญญสัตวทั้งหลาย 
ไมมีชีวิตินทรียหรือ  จึงตอบปฏิเสธ.  ถูกถามวา  มชีีวิตตินทรียหรือ 
ก็ตอบรับรอง.   ยอมปฏิเสธแมซึ่งเวทนาขันธ   เปนตน   ดวยสามารถแหง 
ปวัตติกาลของอสัญญสัตวเหลาน้ัน     ยอมตอบรับรองดวยสามารถแหง 
ปฏิสนธิกาลของอสัญญสัตวเหลาน้ัน.    ก็สกวาที    เมื่อไมตองการคําน้ัน 
จึงกลาววา  เปนปญจโวการภพ   เปนตน   เพ่ือทวงวา   ถาวาในอสัญญสัตว 
เหลาน้ันมีเวทนาเปนตนแมแตเพียงขณะหนึ่งไซร    อสัญญสัตวนั้นก็นับ 
วาเปนปญจโวการภพ  ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะกลัวผิดจากพระสูตร.  
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         ในปญหาวา     จิตดวงแสวงหาอุบัติดับไปสวนหน่ึง  อธบิายวา  
ลัทธิของปรวาทีนั้นวา     ธรรมที่สัมปยุตกันยอมแตกดับไป     แตธรรมที่ 
วิปปยุตกันยอมต้ังอยู   เพราะฉะนั้น   จึงตอบรับรอง.   คําถามของปรวาที 
วา    ชีวิตินทรียเปน   ๒   หรือ    คําตอบรับรองเปนของสกวาที.   จริงอยู 
รูปชีวิตินทรยี     และอรปูชีวิตินทรียมีอยู    ทานจึงกลาววาสัตวยอมเปนอยู 
ดวยชีวิตินทรียทั้ง  ๒  นัน้นั่นแหละ  ยอมตายเพราะการแตกดับแหงชีวิตินทรีย 
ทั้ง   ๒   นั้น.   ก็ในขณะจุติ   ชีวิตินทรยีแมทั้ง   ๒   ยอมแตกดับพรอมกัน 
นั่นเทียว  ดังนี้. 
                           อรรถกถาชีวิตินทริยกถา  จบ  
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                                          กรรมเหตุกถา  
 
         [๑๓๐๓]  สกวาที   พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตตผลได  เพราะเหตุ 
แหงกรรมหรือ ? 
                       ปรวาที    ถูกแลว. 
                       ส. พระโสดาบัน  เสื่อมจากโสดาปตติผลได  เพราะเหตุ 
แหงกรรมหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได   เพราะเหตุแหง 
กรรมหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระสกทาคามี   ฯลฯ  พระอนาคามี เสื่อมจากอนาคา- 
มิผลได เพราะเหตุแหงกรรมหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๐๔]  ส. โสดาบัน  ไมเสื่อมจากโสดาปตติผล   เพราะเหตุแหง 
กรรมหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระอรหันต  ไมเสื่อมจากอรหัตผล   เพราะเหตุแหง 
กรรมหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. พระสกทาคามี   ฯลฯ   พระอนาคามี   ไมเสื่อมจาก 
อนาคามิผล เพราะเหตุแหงกรรมหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระอรหันตไมเสื่อมจากอรหัตผล     เพราะเหตุแหง 
กรรมหรือ ?  
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                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
         [๑๓๐๕]   ส. พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได     เพราะเหตุแหง 
กรรมหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.   
                       ส. เพราะเหตุแหงกรรมคือปาณาติบาตหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. เพราะเหตุแหงกรรมคืออทินนาทาน   ฯลฯ  เพราะเหตุ  
แหงกรรมคือกาเมสุมิจฉาจาร    เพราะเหตุแหงกรรมคือมุสาวาท    เพราะ 
เหตุแหงกรรมคือปสุณาวาจา    เพราะเหตุแหงกรรมคือผรุสวาจา    เพราะ 
เหตุแหงกรรมคือสัมผัปปลาปะ   เพราะเหตุแหงกรรมคือมาตุฆาต   เพราะ 
เหตุแหงกรรมคือปตุฆาต     เพราะเหตุแหงกรรมคืออรหันตฆาต     เพราะ 
เหตุแหงกรรมคือโลหิตุปบาท  เพราะเหตุแหงกรรมคือสังฆเภท  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส.  เพราะเหตุแหงกรรมไหน ? 
                       ป. เพราะกลาวตูพระอรหันตทั้งหลาย. 
                       ส.  พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได     เพราะเหตุแหง 
กรรม คือกลาวตูพระอรหันตทั้งหลาย หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ไมวาใครท่ีกลาวตูพระอรหันต     ยอมทําใหแจง 
อรหัตผลไดทุกคน หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                               กรรมเหตุกถา  จบ 
                                วรรคที่  ๘  จบ  
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                                อรรถกถากัมมเหตุกถา  

                                  วาดวยเหตุแหงกรรม 
 
         บัดนี้    ชื่อวาเรื่องเหตุแหงกรรม     หรือกรรมเปนเหตุ.   ในเรื่องนั้น 
ลัทธิแหงชนเหลาใดวา        พระอรหันตรูปใดผูเคยกลาวตูพระอรหันต 
ในภพกอนดวยกรรมอันใด      พระอรหันตรูปนั้นยอมเสื่อมจากความเปน 
พระอรหันตเพราะกรรมนั้นเปนเหตุ    ดังน้ี  ดุจลัทธิของนิกายปุพพเสลิยะ 
และสมิติยะท้ังหลาย   คําถามของสกวาทีวา    เพราะเหตุแหงกรรม    ดังน้ี 
หมายถึงชนเหลาน้ัน คําตอบรับรองเปนของปรวาที.  คําท่ีเหลือมีนัยเหมือน 
คําท่ีกลาวไวในปริหานิกถานั่นแหละ. 
         ขอวา    เพราะกลาวตูพระอรหันตทั้งหลาย    ความวา   ความเปน 
พระอรหันตนี้ยอมเสื่อมเพราะเหตุแหงกรรมใด     ปรวาทีกลาวเพ่ือให 
รับรองซ่ึงกรรมนั้น.    ทนีั้น   สกวาที   ยังปรวาทีนั้นใหรับรองซึ่งฝกฝาย 
นั้นแลว  จึงกลาววา     ไมวาใครท่ีกลาวตูพระอรหันต   เปนตน  เพ่ือทวง 
ดวยคําวา     ถาวาชนเหลาใดพึงเปนผูกลาวตูพระอรหัตดวยกรรม 
เหลาใดอยางนี้ไซร    ชนเหลาน้ันทั้งหมดพึงบรรลุเปนพระอรหันตไดหรือ 
ดังน้ี     ปรวาทีเมื่อไมเห็นนิยามในการบรรลุความเปนพระอรหันตดวย 
กรรมน้ัน. จึงตอบปฏิเสธ. 
                         อรรถกถากรรมเหตุกถา  จบ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 184 

                          รวมกถาที่มีในวรรคนีค้อื  

 
         ๑. ฉคติกถา   ๒. อันตราภวกถา   ๓. กามคุณกถา   ๔. กามกถา 
๕. รูปธาตุกถา    ๖. อรูปธาตุกถา       ๗. รูปธาตุยาอายตนกถา  ๘.  อรูเปรูปกถา 
๙. รูปงกัมมนัติกา   ๑๐.ชีวิตินทริยกถา  ๑๑. กัมมเหตุกถา. 
 
                                      วรรคที่  ๘  จบ  
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                                   วรรคที่  ๙  
 
                                อานิสังสกถา 
 
         [๑๓๐๖]   สกวาที   ผูเห็นอานิสงส  ในนิพพาน  ละสัญโญชนได  หรอื ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส.  บุคคลมนสิการอยูซึ่งสังขารท้ังหลายโดยความเปน 
ของไมเที่ยง ละสัญโญชนได  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   บุคคลมนสิการอยูซึ่งสังขารทั้งหลายโดย 
ความเปนของไมเที่ยง  ละสัญโญชนได   ก็ตองไมกลาววา  ผูเห็นอานิสงส 
ในนิพพาน   ละสัญโญชนได  ฯลฯ   บุคคลมนสิการอยูซึ่งสังขารท้ังหลาย 
โดยความเปนทุกข   ฯลฯ   โดยความเปนโรค   โดยความเปนหัวฝ    โดย 
ความเปนลูกศร   โดยความเปนของลําเค็ญ   โดยความเปนอาพาธ   โดย 
ความเปนดังคนอ่ืน     โดยความเปนของหลอกลวง     โดยความเปน 
เสนียด    โดยความเปนเครื่องเบียดเบียน    โดยความเปนภัย    โดยความ 
เปนอุปสรรค     โดยความเปนของหว่ันไหว     โดยความเปนของเปอยพัง 
โดยความเปนของไมยั่งยืน     โดยความไมเปนที่ตานทาน     โดยความไม 
เปนที่หลีกเรน   โดยความไมเปนที่พ่ึง   โดยความไมเปนที่ขจัดภัย    โดย 
ความเปนของวาง   โดยความเปนของเปลา   โดยความเปนของสูญ   โดย 
ความเปนอนัตตา    โดยความเปนโทษ    ฯลฯ    โดยความเปนของมีความ 
แปรไปเปนธรรมดา   ละสัญโญชนได  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
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                   ส.  หากวา     บุคคลมนสิการอยูซึ่งสังขารทั้งหลายโดย  
ความเปนของมีความแปรไปเปนธรรมดา      ละสัญโญชนได     ก็ตองไม 
กลาววา ผูเห็นอานิสงส  ในนิพพาน   ละสัญโญชนได. 
                   ส.  บุคคลมนสิการอยูซึ่งสังขารทั้งหลายโดยความเปน 
ของไมเที่ยงดวย   เปนผูเห็นอานิสงสในนิพพานดวย หรือ ? 
                   ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                   ส. บุคคลมนสิการอยูซึ่งสังขารทั้งหลาย    โดยความเปน 
ของไมเที่ยงดวย เปนผูเห็นอานิสงสในนิพพานดวย หรือ ? 
                   ป. ถูกแลว. 
                   ส.  เปนการประชุมแหงผัสสะ  ๒  อยาง  ฯลฯ  แหงจิต  ๒ 
ดวง  หรือ ? 
                   ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                   ส.  บุคคลมนสิการอยูซึ่งสังขารทั้งหลาย    โดยความเปน 
ทุกข  ฯลฯ   โดยความเปนโรค  ฯลฯ  โดยความเปนของมีความแปรไปเปน 
ธรรมดาดวยเห็นอานิสงสในนิพพานดวย หรือ ? 
                   ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                   ส. บุคคลมนสิการอยูซึ่งสังขารทั้งหลายโดยความเปน 
ของแปรไปเปนธรรมดาดวย  เปนผูเห็นอานิสงสในนิพพานดวย หรือ ? 
                   ป. ถูกแลว. 
                   ส. เปนการประชุมแหงผัสสะ  ๒  อยาง  ฯลฯ  แหงจิต  ๒ 
ดวง  หรือ ? 
                   ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
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         [๑๓๐๗]   ป. ไมพึงกลาววา    ผูเห็นอานิสงส     ในนิพพาน    และ  
สัญโญชนได หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  เปนผูพิจารณาเห็นวาเปนสุข  หมายรูวาเปนสุข  ม ี
ความรูสึกวาเปนสุข  นอมใจไปเนืองนิตยสม่ําเสมอ  ไมสับสน   หย่ัง 
ปญญาลงในพระนิพพานอยู  ดังนี้  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. ถาอยางนั้น ผูเห็นอานิสงส ในนิพพาน ก็ละสัญโญชน 
ได นะสิ. 
                                 อานิสังสกถา  จบ 
  

                        อรรถกถาอานิสังสกถา 
 

                            วาดวย   อานิสงส 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องอานิสงส.     ในเรื่องนั้น   การแกปญหา   คือการ 
ชี้ขาด    ในลทัธิของสกวาทีวา      การละสังโยชนยอมมีแกผูเห็นสังขาร 
ทั้งหลายโดยความเปนโทษ     และเห็นพระนิพพานโดยความเปนอานิสงส 
ดังน้ี      ก็ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะทั้งหลายวา 
การละสังโยชนยอมมีแกผูเห็นพระนิพพาน  โดยความเปนอานิสงส 
เทาน้ัน     เพราะถือเอาวาทะของสกวาทีเพียงขอเดียวในวาทะ   ๒   ขอน้ัน 
คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน     คําตอบรับรองเปนของปรวาที.  
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ลําดับนั้น   สกวาทีจึงกลาวคําวา      บคุคลมนสิการอยูซึ่งสังขารทั้งหลาย  
เปนตน     แกปรวาทีนั้นเพ่ือแสดงการจําแนกวา       วาทะของสกวาทีนั้น 
ทานถือเอาแลว    แมความเปนโทษในสังขารท้ังหลาย    ทานก็พึงเห็นดวย 
ทีเดียว. 
         ในปญหาวา     บุคคลมนสิการซึ่งสังขารทั้งหลาย    โดยความเปน 
ของไมเท่ียงดวย    เปนผูเห็นอานิสงสในพระนิพพานดวย     พึงทราบ 
อธิบายดังตอไปนี้วา     ลทัธิของปรวาทีเหลาน้ันวา     การละสังโยชนยอม 
มีแกผูเห็นอานิสงสในพระนิพพาน    ดังน้ี   จึงถูกสกวาทีถามวา  บุคคล  
มนสิการอยูซึ่งสังขารท้ังหลายโดยความเปนของไมเท่ียง  ละสญัโญชน 
ไดมิใชหรือ     ปรวาทีตอบรับรองวาใช    ดวยคําน้ัน    สกวาทีจึงกลาววา 
บุคคลมนสิการอยูซึ่งสังขารท้ังหลาย   โดยความเปนของไมเท่ียงดวย 
เปนผูเห็นอานิสงสในนิพพานดวย   ดงันี้  คําน้ีทานรับรองหรือ  ลําดับนั้น 
ปรวาทีจึงตอบปฏิเสธ    เพราะหมายเอาเพียงขณะจิตเดียว    ถกูถามครั้งท่ี 
๒     ทานก็ตอบรับรองดวยสามารถแหงจิตตาง  ๆ.      ก็สกวาทีย่ํายีความ 
ประสงคของปรวาทีนั้นแลว    จึงถามวา   เปนการประชุมแหงผัสสะ  ๒ 
อยาง    แหงจิต   ๒    อยางหรือ    เพราะความท่ีบุคคลผูมนสิการสังขาร 
โดยความเปนของไมเที่ยงเปนผูมีปกติเห็นอานิสงสพระนิพพานดวย 
เพราะความท่ีปรวาทีตอบรับรองโดยความรวมเปนอันเดียวกันดวย    ดังน้ี 
ปรวาทีเมื่อไมเห็นการประชุมกันแหงผัสสะ     ๒    อยางเปนตน    จึงตอบ 
ปฏิเสธ. แมในปญหามีคําวา  โดยความเปนทุกข   เปนตน   ก็นยันี้นั่นแหละ. 
         ก็ในขอน้ีมีการสันนิษฐานอยางไร ?      คือยอมละสังโยชนทั้งหลาย 
เพราะมนสิการสังขารทั้งหลายโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน      หรือ  
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ยอมละสังโยชนของผูเห็นพระนิพพาน     หรือยอมละสังโยชนของผูทํา  
แมทั้ง  ๒  รวมกัน.  ผิวา  การละสังโยชนเพราะมนสิการสังขารโดยความ 
เปนของไมเที่ยงเปนตนกอนไซร     การละนี้ก็พึงมีดวยวิปสสนาจิตเทาน้ัน 
ถาการละสังโยชนดวยสามารถแหงการตามระลึกของผูมีปกติเห็น 
อานิสงสไซร     การละนั้นก็พึงมีดวยวิปสสนาจิตของผูเห็นอยูซึ่งอานิสงส 
ในพระนิพพานน่ันแหละ     ก็ถาวาการละสังโยชนพึงมีแกผูทําแมทั้ง     ๒ 
รวมกันไซร  การประชุมแหงผัสสะ  ๒  ดวงเปนตน  ก็พึงมี  ถึงอยางไรก็ดี 
กิจของผูมนสิการสังขารโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน     ยอมถึง 
ความสําเร็จในขณะแหงมรรค     เพราะสกวาทียอมตองการเห็นอานิสงส 
ในพระนิพพานโดยสภาพแหงธรรมที่เกิดข้ึนของผูยึดถือสังขารท้ังหลาย 
โดยความเปนของเที่ยงเปนตนโดยประจักษนั่นแหละอีก    เหตุใด    เพราะ 
เหตุนั้น   บณัฑิตพึงทราบวา    การละสังโยชนทั้งหลายของผูเห็นอานิสงส 
ในพระนิพพานดวยสามารถแหงการใหสําเร็จกิจในอริยมรรคดวย     ดวย 
สามารถแหงความเปนไปเพราะทําใหเปนอารมณโดยมนสิการสังขาร 
ทั้งหลายโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตนดวย.    พระสูตรวา       เปนผู 
พิจารณาจึงวาเปนสุข...ในพระนิพพานอยู    ดังน้ี  เปนตน  ยอมใหสําเร็จ 
ในสภาพแหงธรรมมีการตามเห็นซึ่งความสุขในพระนิพพานมิใชให 
สําเร็จกิจในการละสังโยชนทั้งหลายโดยสักวา      การเห็นอานิสงสใน 
พระนิพพานเทาน้ัน   เพราะฉะนั้น   พระสูตรนี้   แมปรวาทีนํามาอางแลว 
ก็หาเปนเชนน้ันไม  ดังนี้แล. 
                            อรรถกถาอานิสังสกถา  จบ  
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                                  อมตารัมมณกถา  
 
         [๑๓๐๘]   สกวาที   สัญโญชนมีอมตะเปนอารมณ หรือ ? 
                        ปรวาที    ถูกแลว. 
                        ส. อมตะเปนอารมณของสัญโญชน     เปนอารมณของ 
คันถะ    เปนอารมณของโอฆะ    เปนอารมณของโยคะ    เปนอารมณของ 
นิวรณ  เปนอารมณของปรามาสะ  เปนอารมณของอุปาทาน  เปนอารมณ 
ของสังกิเลส  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. อมตะไมเปนอารมณของสัญโญชน    ไมเปนอารมณ 
ของคันถะ  ฯลฯ ไมเปนอารมณของสังกิเลส  มิใชหรือ  ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา  อมตะไมเปนอารมณของสัญโญชน  ฯลฯ  ไม 
เปนอารมณของสังกิเลส  ก็ตองไมกลาววา  สัญโญชนมีอมตะเปนอารมณ. 
         [๑๓๐๙]   ส. ราคะปรารภอมตะเกิดข้ึนไดหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อมตะเปนที่ต้ังแหงราคะ    อันจิตพึงยินดี   พึงใคร   พึง 
มัวเมา  พึงผูกพัน  พึงสยบอยู  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. อมตะไมเปนที่ต้ังแหงราคะ    อันจิตไมพึงยินดี   ไมพึง 
ใคร   ไมพึงมัวเมา ไมพึงผูกพัน   ไมพึงสยบอยู  มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา      อมตะไมเปนที่ต้ังแหงราคะ     อันจิตไมพึง  
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ยินดี   ไมพึงใคร  ไมพึงมัวเมา ไมพึงผูกพัน   ไมพึงสยบอยู  ก็ตองไมกลาววา  
ราคะปรารภอมตะเกิดข้ึนได. 
         [๑๓๑๐]   ส. โทสะปรารภอมตะ เกิดข้ึนได หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อมตะเปนที่ต้ังแหงโทสะ     เปนที่ต้ังแหงความโกรธ 
เปนที่ต้ังแหงความกระทบกระเทือน หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. อมตะไมเปนที่ต้ังแหงโทสะ     ไมเปนที่ต้ังแหงความ 
โกรธ  ไมเปนที่ต้ังแหงความกระทบกระเทือน มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. หากวา   อมตะไมเปนที่ต้ังแหงโทสะ   ไมเปนที่ต้ังแหง 
ความโกรธ     ไมเปนที่ต้ังแหงความกระทบกระเทือน     ก็ตองไมกลาววา 
โทสะปรารภอมตะเกิดข้ึนได. 
          [๑๓๑๑]  ส. โมหะ  ปรารภอมตะเกิดข้ึนได หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อมตะเปนที่ต้ังแหงโมหะ   ทําความไมรู   ทําความไม 
เห็น     เกื้อกลูแกความดับสูญแหงปญญา     เปนไปในฝายทําลายปญญา 
ไมเปนไปเพ่ือนิพพาน หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส.  อมตะไมเปนที่ต้ังแหงโมหะ     ไมกระทําความไมรู 
เกื้อกูลแกความเจริญแหงปญญา     ไมเปนไปในฝายทําลายปญญา     เปน 
ไปเพ่ือนิพพาน มิใชหรือ ?  
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                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. หากวา   อมตะไมเปนที่ต้ังแหงโมหะ   ไมกระทําความ 
ไมรู  ฯลฯ  เปนไปเพ่ือนิพพาน  ก็ตองไมกลาววา  โมหะปรารภอมตะ  เกิด 
ข้ึนได. 
         [๑๓๑๒]  ส. สัญโญชน  ปรารภรูปเกิดข้ึนได  และรูปเปนอารมณ 
ของสัญโญชน เปนอารมณของคันถะ ฯลฯ  เปนอารมณของสังกิเลส  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สัญโญชนปรารภอมตะเกิดข้ึนได     และอมตะเปน 
อารมณของสัญโญชน    เปนอารมณของคันถะ    ฯลฯ    เปนอารมณของ 
กิเลส  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๓๑๓]   ส. ราคะปรารภรูปเกิดข้ึนได      รปูเปนที่ต้ังแหงราคะ 
อันจิตพึงยินดี  พึงใคร  พึงมัวเมา พึงผูกพัน  พึงสยบอยู   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ราคะปรารภอมตะเกิดข้ึนได     และอมตะเปนที่ต้ัง 
แหงราคะ  อันจิตพึงยินดี  ฯลฯ  พึงสยบอยู หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๓๑๔]   ส. โทสะปรารภรูปเกิดข้ึนได  และรูปเปนที่ต้ังแหงโทสะ  
เปนที่ต้ังแหงความโกรธ  เปนที่ต้ังแหงความกระทบกระเทือน หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. โทสะปรารภอมตะเกิดข้ึนได   และอมตะเปนที่ต้ังแหง 
โทสะ   เปนที่ต้ังแหงความโกรธ  เปนที่ต้ังแหงความกระทบกระเทือน หรือ ?  
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                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
         [๑๓๑๕]   ส. โมหะปรารภรูปเกิดข้ึนได   และรูปเปนที่ต้ังแหงโมหะ 
กระทําความไมรู  ฯลฯ ไมเปนไปเพ่ือนิพพาน หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. โมหะปรารภอมตะเกิดข้ึนได   และอมตะเปนที่ต้ังแหง 
โมหะ  กระทําความไมรู  ฯลฯ  ไมเปนไปเพ่ือนิพพาน หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๑๖]  ส. สัญโญชนปรารภอมตะเกิดข้ึนได     แตอมตะไมเปน 
อารมณของสัญโญชน   ไมเปนอารมณของคันถะ  ไมเปนอารมณของโอฆะ 
ไมเปนอารมณของโยคะ   ไมเปนอารมณของนิวรณ    ไมเปนอารมณของ 
ปรามาสะ   ไมเปนอารมณของอุปาทาน   ไมเปนอารมณของสังกิเสส  หรอื ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. สัญโญชนปรารภรูปเกิดข้ึนได  แตรูปไมเปนอารมณ 
ของสัญโญชน ไมเปนอารมณของคันถะ  ฯลฯ  ไมเปนอารมณของสังกิเลส 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๓๑๗]  ส.  ราคะปรารภอมตะเกิดข้ึนได     แตอมตะไมเปนที่ต้ัง 
แหงราคะ   อันจิตไมพึงยินดี   ไมพึงใคร  ไมพึงมัวเมา   ไมพึงผูกพัน  ไมพึง 
สยบอยู  หรอื  ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส.  ราคะปรารภรูปเกิดข้ึนได     แตรูปไมเปนที่ต้ังแหง 
ราคะ  อันจิตไมพึงยินดี   ฯลฯ  ไมพึงสยบอยู   หรอื ?  
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                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
         [๑๓๑๘]   ส. โทสะปรารภอมตะเกิดข้ึนได     และอมตะไมเปนที่ต้ัง 
แหงโทสะ  ไมเปนที่ต้ังแหงความโกรธ  ไมเปนที่ต้ังแหงความกระทบกระเทือน 
หรือ  ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. โทสะ     ปรารภรูปเกิดข้ึนได    แตรูปไมเปนที่ต้ังแหง 
โทสะ    ไมเปนที่ต้ังแหงความโกรธ   ไมเปนที่ต้ังแหงความกระทบกระเทือน 
หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๓๑๙]   ส. โมหะปรารภอมตะเกิดข้ึนได     แตอมตะไมเปนที่ต้ัง 
แหงโมหะ  ไมทําความไมรู ฯลฯ  เปนไปเพ่ือนิพพาน หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. โมหะปรารภรูปเกิดข้ึน    แตรปูไมเปนที่ต้ังแหงโมหะ 
ไมกระทําความไมรู  ฯลฯ   เปนไปเพ่ือนิพพาน หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๒๐]   ป. ไมพึงกลาววา  สัญโญชนมีอมตะเปนอารมณ  หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา    ปุถุชน...   หมายรู 
นิพพานโดยความเปนนิพพาน    ครัน้หมายรูนิพพานโดยความเปน 
นิพพานแลว  ยอมสําคัญนิพพาน   ยอมสําคัญในนิพพาน  ยอมสําคัญโดย 
ความเปนนิพพาน     ยอมสําคัญนิพพานวาของเรา    ยอมชื่นชมนิพพาน  
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ดังน้ี๑       เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ?  
                    ส. ถูกแลว. 
                    ป. ถาอยางนั้น   สัญโญชนก็มีอมตะเปนอารมณ  นะสิ 
                                 อมตารัมมณกถา  จบ 
 

                          อรรถกถาอมตารัมมณกถา 
 

                   วาดวย  สังโยชนมีอมตะเปนอารมณ 
 
         บัดนี้    ชื่อวาเรื่องสังโยชนมีอมตะเปนอารมณ  ไดแก   อมตะคือพระ- 
นิพพาน. ในเรื่องนั้น ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายปุพพเสลิยะ 
ทั้งหลายวา   สังโยชนมีอมตะเปนอารมณ   เพราะถือเอาอรรถโดยไมใครครวญ 
แหงบทท้ังหลายวา   ปุถุชนรูพระนิพพาน    เปนตน    คําถามของสกวาที 
หมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที.  ลําดับนั้น สกวาทีจึง 
กลาวกะปรวาทีวา   อมตะเปนอารมณของสังโยชน   เปนตน  เพ่ือทวงวา 
ถาวาสังโยชนมีอมตะเปนอารมณไดไซร     อมตะก็ตองปรากฏวาเปน 
อารมณของสังโยชนได      ปรวาทีปฏิเสธคําท้ังปวงเพราะกลัวผิดจาก 
พระสูตร  บณัฑิตพึงทราบเนื้อความในวาระทั้งปวงโดยอุบายน้ี.  ก็พระสูตร 
ที่ปรวาทียกมาวา       ปุถุชน...  หมายรูพระนิพพานโดยความเปนพระ 
นิพพาน    นี ้   ทานกลาวหมายเอานิพพานในทิฏฐธรรม    คือในภพนี้ 
เพราะฉะนั้น   ขอน้ีจึงไมสําเร็จประโยชน   ดังน้ีแล. 
                         อรรถกถาอมตารัมมณากถา  จบ 
 
๑. ม.มู. ๑๓/๒.  
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                             รูปงสารัมมณันติกถา  
 
         [๑๓๒๑]  สกวาที   รูปเปนธรรมมีอารมณหรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. ความนึก  ความผูกใจ  ความสนใจ  ความทําไวในใจ. 
ความจงใจ  ความปรารถนา  ความต้ังใจ  ของรูปนั้น มีอยูหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. ความนึก   ความผูกใจ   ฯลฯ   ความต้ังใจ  ของรูปนั้น 
ไมมี  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  ความนึก  ความผูกใจ   ฯลฯ  ความต้ังใจ  ของ 
รูปนั้น ไมมี  ก็ตองไมกลาววา  รูปเปนธรรมมีอารมณ. 
         [๑๓๒๒]  ส. ผัสสะเปนธรรมมีอารมณ ความนึก  ความผูกใจ   ฯลฯ 
ความต้ังใจ ของผัสสะน้ัน มีอยูหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. รูปเปนธรรมมีอารมณ   ความนึก   ความผูกใจ   ฯลฯ 
ความต้ังใจ ของรูปนั้น มีอยูหรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๒๓]  ส. เวทนา  ฯลฯ   สัญญา  เจตนา  จิต  ศรัทธา  วิริยะ  สติ 
สมาธิ  ปญญา  ราคะ  โทสะ  โมหะ  ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา   ถีนะ   อุทธัจจะ  อหิริกะ 
ฯลฯ   อโนตตัปปะ  เปนธรรมมีอารมณ  ความนึก  ความผูกใจ  ฯลฯ  ความ 
ต้ังใจ   ของอโนตตัปปะน้ัน มีอยูหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
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                        ส. รูปเปนธรรมมีอารมณ   ความนึก   ความผูกใจ  ฯลฯ  
ความต้ังใจ   ของรูปนั้น   มีอยูหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๓๒๔]   ส. รูปเปนธรรมมีอารมณ แตความนึก ความ ใจ  ฯลฯ 
ความต้ังใจ ของรูปนั้น ไมมีหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ผัสสะเปนธรรมมีอารมณ   แตความนึก   ความผูกใจ 
ฯลฯ   ความต้ังใจ   ของผัสสะน้ัน   ไมมีหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๒๕]   ส. รูปเปนธรรมมีอารมณ  แตความนึก   ความผูกใจ   ฯลฯ 
ความต้ังใจ   ของรูปนั้น   ไมมีหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เวทนา สัญญา ฯลฯ  อโนตตัปปะ เปนธรรมมีอารมณ 
แตความนึก  ความผูกใจ  ฯลฯ  ความต้ังใจ ของอโนตตัปปะน้ัน   ไมมีหรือ ? 
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๓๒๖]   ป. ไมพึงกลาววา  รูปเปนธรรมมีอารมณ หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. รูปเปนธรรมมีปจจัย  มิใชหรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. หากวา  รูปเปนธรรมมีปจจัย   ดวยเหตุนั้นนะทาน  จึง 
ตองกลาววา   รูปเปนธรรมมีอารมณ. 
                               รูปงสารัมมณันติกถา  จบ  
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                         อรรถกถารูปงสารัมมณันติกถา  

 

                         วาดวย รูปเปนธรรมมีอารมณ 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่อง  รูปเปนธรรมมีอารมณ.       ในเรื่องนั้น   วาโดย 
อํานาจอารัมมณปจจัยวา    รูป   ชื่อวามีอารมณ   เพราะอรรถวามีปจจัย 
แตรูปนั้นกระทําธรรมอ่ืนใหเปนอารมณไมได  คือหมายความวารูอารมณ 
ไมได.   ก็ลัทธิแหงชนเหลาใด   ดุจลทัธิของนิกายอุตตราปถกะท้ังหลายวา 
รูปมีอารมณไดโดยไมแปลกกัน    ดงัน้ี   คําถามของสกวาทีหมายถึงชน 
เหลาน้ัน  เพ่ือแสดงวิภาคอารมณ  ๒   อยาง  คือ  โอลุพฺภารมฺมณ    ไดแก 
อารมณที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยว  และ  ปจฺจยารมฺมณ  ไดแก  อารมณคือเปน 
ปจจัย  คําตอบรับรองเปนของปรวาที.  คําท่ีเหลือในที่นี้   บัณฑิตพึงทราบ 
โดยทํานองแหงพระบาลีนั่นแหละ. 
         ในปญหาวา    ไมพึงกลาว   เปนตน  คําตอบรับรองเปนของสกวาที 
หมายเอาโอลุพภารมณ  คือ  อารมณที่เปนเครื่องยึดเหน่ียว.    แมในปญหา 
ที่   ๒     สกวาทีนั้นนั่นแหละตอบรับรองหมายเอาอารมณคือเปนปจจัย 
เพราะฉะนั้น    ในที่นี ้   ความท่ีรูปนั้นเปนธรรมชาติมีอารมณสําเร็จแลว 
เพราะอรรถวามีปจจัยเทาน้ัน  มิใชมอีารมณอันเปนเครื่องยึดเหนี่ยว   ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                       อรรถกถารปูงสารัมมณันติกถา  จบ  
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                           อนุสยา  อนารัมมณาติกถา  
 
         [๑๓๒๗]   สกวาที อนุสัยเปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ปรวาวี   ถกูแลว. 
                        ส. เปนรูป   เปนนิพพาน   เปนจักขายตนะ   ฯลฯ   เปน 
โผฏฐัพพายตนะ    หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๒๘]   ส. กามราคานุสัย   เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. กามราคะ   กามราคปริยุฏฐาน   กามราคสัญโญชน 
กาโมฆะ  กามโยคะ  กามฉันทนิวรณ  เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส  กามราคะ   กามราคปริยุฏฐาน   กามราคสัญโญชน 
กาโมฆะ   กามโยคะ  กามฉันทนิวรณ เปนธรรมมีอารมณ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. กามราคานุสัย เปนธรรมมีอารมณ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๓๒๙]   ส. กามราคานุสัย   เปนธรรมไมมอีารมณ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. นับเนื่องในขันธไหน ? 
                        ป. นับเนื่องในสังขารขันธ. 
                        ส. สังขารขันธ เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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                       ส. สังขารขันธเปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เวทนาขันธ   สัญญาขันธ  วิญญาณขันธ  เปนธรรม 
ไมมีอารมณ หรือ  ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๓๐]   ส. กามราคานุสัย  นับเนื่องในสังขารขันธ  แตเปนธรรม 
ไมมีอารมณ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. กามราคะนับเนื่องในสังขารขันธ    แตเปนธรรมไมมี 
อารมณ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. กามราคะนับเนื่องในสังขารขันธ     และเปนธรรมมี 
อารมณ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. กามราคานุสัยนับเน่ืองในสังขารขันธ     และเปน 
สารัมมณะ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๓๓๑]   ส. กามราคานุสัย  นับเนื่องในสังขารขันธ  แตเปนธรรม 
ไมมอีารมณ     สวนกามราคะนับเน่ืองในสังขารขันธ     และเปนธรรมมี 
อารมณ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สังขารขันธสวนหน่ึง  เปนธรรมมีอารมณ  แตอีกสวน  
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หน่ึง เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ?  
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. สังขารขันธสวนหน่ึง    เปนธรรมมีอารมณ    แตอีก 
สวนหนึ่ง เปนธรรมไมมอีารมณ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เวทนาขันธ   สญัญาขันธ   วิญญาณขันธ    สวนหนึ่ง 
เปนธรรมมีอารมณ   แตอีกสวนหนึ่งเปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๓๒]   ส. ปฏฆิานุสัย   มานานุสัย   ทฏิฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย 
ภวราคานุสัย  อวิชชานุสัย  เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อวิชชา อวิชโชฆะ อวิชชาโยคะ อวิชชานุสัย อวิชชา- 
ปริยุฏฐาน อวิชชาสัญโญชน อวิชชานิวรณ เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น    ฯลฯ 
                       ส. อวิชชา  อวิชโชฆะ  อวิชชาโยคะ  ฯลฯ  อวิชชานิวรณ 
เปนธรรมมีอารมณ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อวิชชานุสัย เปนธรรมมีอารมณ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๓๓]   ส. อวิชชานุสัย เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. นับเนื่องในขันธไหน ?  
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                        ป. นับเนื่องในสังขารขันธ.  
                        ส.  สังขารขันธเปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ?  
                        ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส.  สังขารขันธเปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ป.  ถูกแลว. 
                        ส.  เวทนาขันธ   สญัญาขันธ  วิญญาณขันธ  เปนธรรม 
ไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๓๓๔]   ส.  อวิชชานุสัย    นบัเนื่องในสังขารขันธ    แตเปนธรรม 
ไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อวิชชา    นับเนื่องในสังขารขันธ    แตเปนธรรมไมม ี
อารมณ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. อวิชชานับเนื่องในสังขารขันธ     และเปนธรรมมี 
อารมณ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส.  อวิชชานุสัย   นับเน่ืองในสังขารขันธ   และเปนธรรม 
มีอารมณ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
         [๑๓๓๕]   ส. อวิชชานุสัย  นับเนื่องในสังขารขันธ  แตเปนธรรม 
ไมมีอารมณ  สวนอวิชชานับเนื่องในสังขารขันธ  และเปนธรรมมีอารมณ  
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หรือ ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สังขารขันธสวนหน่ึง    เปนธรรมมีอารมณ    แตอีก 
สวนหนึ่ง   เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. สังขารสวนหนึ่งเปนธรรมมีอารมณ    แตอีกสวนหนึ่ง 
เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เวทนาขันธ สัญญาขันธ  วิญญาณขันธ   สวนหน่ึงเปน 
ธรรมมีอารมณ แตอีกสวนหนึ่ง เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๓๖]   ป. ไมพึงกลาววา อนุสัยเปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. ปถุุชน      เมื่อจิตเปนกุศลและอพัยากฤตเปนไปอยู 
พึงกลาวไดวา    เปนผูมีอนุสัย หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. อารมณของอนุสัยเหลาน้ัน มีอยูหรือ ? 
                        ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ป. ถาอยางนั้น อนุสัยก็เปนธรรมไมมีอารมณ นะสิ. 
         [๑๓๓๗]   ส. ปุถชุน     เมื่อจิตเปนกุศลและอัพยากฤตเปนไปอยู 
พึงกลาวไดวา  เปนผูมีราคะ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.  
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                     ส. อารมณของราคะนั้นมีอยูหรือ ?  
                     ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                     ส. ถาอยางนั้น ราคะก็เปนธรรมไมมีอารมณ  นะสิ. 
                          อนุสยา  อนารัมมณาติกถา จบ 
 

                   อรรถกถาอนุสยา  อนารัมมณาติกถา 
 

                  วาดวย   อนุสัยเปนธรรมไมมีอารมณ 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องอนุสัยเปนธรรมไมมีอารมณ.     ในเรื่องน้ัน   ชน 
เหลาใด  มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะ  นิกายเอกัจจะ  และนิกาย 
อุตตราปถกะท้ังหลายวา     ชื่อวา    อนุสัยทั้งหลาย    คือกิเลสที่นอนเน่ือง 
อยูในสันดาน   ไมประกอบกับจิตเปนอเหตุกะ    เปนอัพยากตะ    ดวยเหตุ 
นั้นแหละ       คือดวยเหตุที่ไมประกอบกับจิตเปนตน     จึงเปนอนารัมมณะ 
ดังน้ี   คําถามของสกวาทีวา    อนุสัย    เปนตน   โดยหมายถึงชนเหลาน้ัน 
คําตอบรับรองเปนของปรวาที. ลําดับนั้น   สกวาทีจึงกลาวกะปรวาทีนั้นวา 
อนุสัย   เปนรูป   เปนตน  เพ่ือทวงวา  ธรรมดาอนุสัยไมมีอารมณ  อนุสัย 
นั้นก็จะพึงเปนอยางนี้    คือพึงเปนอยางรูปเปนตน.     คําวา    กามราคะ 
เปนตน   ทานแสดงโดยความเปนกาม    ราคานุสัยมิใชเปนอยางอ่ืน.   ใน 
ปญหาวา    สังขารขันธเปนธรรมไมมีอารมณหรอื     ปรวาทีตอบปฏิเสธ 
เพราะหมายเอาสังขารขันธที่สัมปยุตดวยจิต       ยอมตอบรับรองหมายเอา 
อนุสัย   ชีวิตินทรีย  และรปูมีกายกรรมเปนตน  วาเปนธรรมนับเน่ืองดวย 
สังขารขันธ.  บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในวาระทั้งปวงโดยอุบายนี้แล.  
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         อน่ึง  ในปญหาวา  เปนผูมีอนุสัยหรือ  อธิบายวา  ปุถุชนชือ่วา  
ยังเปนผูมีอนุสัย    เพราะความท่ีเขายังมิไดละ    แตสภาพความเปนไปของ 
อนุสัยทั้งหลาย   คือความเกิดดับ   พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงบัญญัติไว 
จริงอยู   อนสุัยใดอันบุคคลใดยังละไมได    อนุสยัน้ันไมนับวาเปนอดีต 
อนาคตและปจจุบัน  กแ็ตวาอนุสัยน้ันชื่อวาเปนกิเลสท่ีพึงละดวยมรรค 
เพราะความเปนผูยังละไมไดนั่นแหละ  ทานจึงกลาววาเปนของมีอยู  ดังน้ี. 
อน่ึง  ใคร ๆ  ไมพึงกลาววา   ธรรมชือ่น้ีเปนอารมณของอนุสัยเห็นปานน้ี 
คือทานหมายเอาเฉพาะขณะจิตท่ีเปนกุศลหรืออัพยากตะซ่ึงอนุสัยมิไดเกิด 
สัมปยุตดวย     เพราะฉะน้ัน     อารมณของอนุสัยนั้นทานจึงปฏิเสธแลว. 
อันที่จริง     อารมณนั้น ๆ     ยอมไมมีแกอนุสัยอยางเดียวเทานั้นก็หาไม 
อารมณนั้น ๆ     ยอมไมมีแกกิเลสทั้งหลายแมมีราคะเปนตนก็เชนเดียวกัน 
ตรงนี้ทานหมายเอาขณะที่กิเลสเหลาน้ันยังไมเกิดสัมปยุตกับจิต      เพราะ 
ฉะน้ัน      ขอน้ีจึงไมสําเร็จซ่ึงความท่ีอนุสัยทั้งหลายเปนสภาพมีอารมณ 
ดังน้ีแล. 
                       อรรถกถาอนุสยาอนารัมมณาติกถา  จบ 
 
หมายเหตุ  
       การวินจิฉัยอนุสัยกถาในคัมภีรกถาวัตถุนี้     ทานหมายเอากิเลส 
๗   อยาง   มีกามราคานุสัยเปนตนท่ียังมิไดละดวยอริยมรรค   อนุสัยกิเลส 
นี้แหละขณะท่ีจิตเปนกุศลกด็ ี  เปนอัพยากตะก็ดี   ทานเรียกวาเปนจติตวิปปยุต 
เพราะไมประกอบจิตในขณะนั้น  เรียกวาอเหตุกะเพราะไมมีเหตุประกอบ 
ในขณะน้ัน    เรียกวาเปนอัพยากตะเพราะพระผูมีพระภาคเจาไมทรง  
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พยากรณวาเปนบุญหรือเปนบาปในขณะน้ัน    ดวยเหตุทั้ง    ๓    นี้แหละ  
ทานจึงวาเปนอนารัมมณะ   คือเปนธรรมไมมีอารมณ   ดังน้ี. 
         สวนนัยแหงอรรถกถาอนุสัยยมก   หนา..........  ทานแสดง ดังน้ี :- 
         อนุสยาติ  เกนฏเน   อนุสยา ฯ   อนุสยนฏเน  ฯลฯ 
         ถามวา  อนุสัยทั้งหลายชื่อวา  อนุสัย เพราะอรรถวากระไร ? 
         ตอบวา   เพราะอรรถวานอนเนื่อง. 
         ถามวา ชื่อวา  อรรถวาการนอนเนื่องนี้เปนอยางไร ? 
         ตอบวา    ชื่อวา    อรรถวาการนอนเน่ืองนี้มีการละไมไดเปนอรรถ 
อธิบายวา  อนุสัยเหลาน้ัน  ชื่อวายอมนอนเน่ืองในสันดานแหงสัตว  เพราะ 
อรรถวายังละไมได   เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวา  อนุสัย. 
         คําวา   ยอมนอนเน่ือง   อธิบายวา  อนุสัยเหลาน้ันไดเหตุอันสมควร 
แลวจึงเกิดข้ึน.   อีกอยางหนึ่งอธิบายวา   ถาวา   อาการคือการละยังไมได 
พึงชื่อวาเปนอรรถแหงการนอนเน่ืองไซร   ก็ไมควรกลาววา     อาการคือ 
การละไมไดยอมเกิดข้ึน    เพราะอนุสัยทั้งหลายยอมเกิดข้ึน     ดังน้ี.   ใน 
ที่นี้ทานรับรองวา  อนุสัย  คืออาการท่ีละไมได.  อนึ่ง  คําวา  อนุสัย  ทาน 
เรียกกิเลสทีม่ีกําลังเพราะอรรถวาละไมได.     อธิบายวา     อนสุัยนั้นเปน 
จิตตสัมปยุต     เปนสารัมมณะ     เปนสเหตุกะเพราะอรรถวามีปจจัยเปน 
อกุศลอยางเดียว ทั้งเปนอดีตบาง เปนอนาคตบาง เปนปจจุบันบาง เพราะ 
ฉะน้ัน  การกลาววาอนุสัยยอมเกิดข้ึน  ดังนี้   ยอมควร.  ในที่นี ้  ทานถือเอา 
คําท่ีกลาวมาน้ีเปนประมาณ.     ในคัมภีรยมกน้ีมีการทาวความถึงคัมภีร 
กถาวัตถุและคัมภีรอ่ืน ๆ  ดวย  เชนกลาววา :- 
         ในอภิธรรมกถาวัตถุกอน    ทานปฏิเสธวาทะทั้งปวงวา      อนุสัย  
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ทั้งหลายเปนอัพยากตะ     เปนอเหตุกะ     และเปนจิตตวิปปยุต    หมายถึง  
ขณะนั้นจิตกําลังเปนกุศลหรืออัพยากตะ. 
         ในปฏสิัมภิทามรรค   ทานทําคําถามวา   บุคคลยอมละกิเลสทั้งหลาย 
แมอันเปนปจจุบันหรือ   ดังน้ี   แลวตอบวา    บุคคลชื่อวายอมละอนุสัยอันมี 
กําลังเพราะความท่ีอนุสัยทั้งหลายเปนสภาพมีอยูแกความเปนปจจุบัน. 
         ในธรรมสังคหะ   ในการจําแนกบทโมหะ   ทานกลาวความเกิดข้ึน 
แหงอวิชชานุสัยกับอกสลจิตวา     อวิชชานุสัย   ไดแก   อนุสัยคืออวิชชา อวิชชา- 
ปริยุฏฐาน ไดแก  ปริยุฏฐานคืออวิชชา  อวิชชาลงัคิ   ไดแก   ลิ่มคืออวิชชา 
อกุสลมูล   คือโมหะนี้มี  ณ   สมัยใด    สมัยนั้น   โมหะยอมมี   ดังน้ี. 
         ในอนสุัยยมกน้ีนั่นแหละ   ในอุปปชชวาระ  คือวาระวาดวยการเกิดข้ึน 
วาระใดวาระหน่ึงแหงมหาวาระ  ๗  ทานกลาวคําเปนตนไววา   กามราคา- 
นุสัยยอมเกิดแกบุคคลใด   ปฏิฆานุสัยก็ยอมเกิดแกบุคคลน้ันใชไหม    ดังน้ี 
เพราะฉะนั้น  คําใดท่ีทานกลาวแลววา   ยอมนอนเน่ือง   คําน้ัน อธิบายวา 
อนุสัยทั้งหลายเหลาน้ันไดเหตุอันสมควรแลวยอมเกิดข้ึน    ดังนี้    บัณฑิต  
พึงทราบวา   คําน้ันทานกลาวดีแลวโดยแบบแผนน้ีเปนประมาณ.  คําแมใด  
ที่ทานกลาวไวเปนตนวา    อนุสัยเปนจิตตสัมปยุต  เปนสารัมมณะ     ดังน้ี 
แมคํานั้นก็ชื่อวาทานกลาวดีแลวน่ันแหละ.    คําวา      กช็ื่อวา    อนุสัยเปน 
ของสําเร็จแลว เปนจิตตสัมปุต  เปนอกุสลธรรม   ดังน้ี   พึงถงึความส้ินสุด 
กันในที่นี้แล. 
         อน่ึง พึงทราบวินิจฉัยในคําท้ังหลาย มีกามราคานุสัย เปนตนวา 
         กามราคะนั้นแหละชื่อวาอนุสัยเพราะอรรถวายังละไมได    เพราะ 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  กามราคานุสัย.  แมในบทที่เหลือก็นัยนี้นั่นแหละ.   ตอไป  
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ทานยังไดบงชัดลงไปอีกวา  อนุสัยเกิดที่ไหนบาง  ดังคําวา.  
         บัดนี้   เพ่ือประการซ่ึงท่ีเปนที่เกิดข้ึนแหงอนุสัยทั้งหลายน้ัน   พระ 
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา   ตตฺถ   กามราคานุสโย   อนุเสติ     เปนตน 
แปลวา    กามราคานุสัยยอมนอนเน่ืองในกามธาตุนั้น    ขอทานผูรูคนควา 
ในอนุสัยยมกน้ันเถิด. 
         สรุปความวา   คําวา   อนุสัยที่กลาวไวในคัมภีรกถาวัตถุนั้นมีความ 
มุงหมายเอาอยางหน่ึง ที่กลาวในคัมภีรอนุสัยยมกน้ันมุงหมายเอาอยางหน่ึง 
นัยทั้ง  ๒ นี้เมื่อพิจารณาแลวก็ถูกตองดวยกัน.  
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                             ญาณัง  อนารัมมณนัติกถา  
 
         [๑๓๓๘]    สกวาที   ญาณ เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                         ปรวาที     ถูกแลว. 
                         ส. เปนไป   เปนนิพพาน   เปนจักขายตนะ   ฯลฯ   เปน 
โผฏฐัพพายตนะ    หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส. ญาณ   เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. ปญญา   ปญญินทรยี  ปญญาพละ  สัมมาทิฏฐิ  ธัมม- 
วิจยสัมโพชฌงค เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส. ปญญา  ปญญินทรยี ปญญาพละ  สัมมาทิฏฐิ  ธัมม- 
วิจยสัมโพชฌงค เปนธรรมมีอารมณ หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. ญาณ เปนธรรมมีอารมณ หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๓๙]    ส. ญาณเปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. นับเนื่องในขันธไหน ? 
                         ป. นับเนื่องในสังขารขันธ. 
                         ส. สังขารขันธเปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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                      ส. สังขารขันธเปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ?  
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส.  เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  วิญญาณขันธ  เปนธรรม 
ไมมีอารมณ หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๓๔๐]  ส. ญาณ     นับเนื่องในสังขารขันธ    แตเปนธรรมไมม ี
อารมณ หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ปญญา    นับเนื่องในสังขารขันธ   แตเปนธรรมไมมี 
อารมณ หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. ปญญานับเนื่องในสังขารขันธ     และเปนธรรมมี 
อารมณ หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ญาณ   นบัเนื่องในสังขารขันธ   เปนธรรมมีอารมณ 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๔๑]  ส. ญาณ     นับเนื่องในสังขารขันธ    แตเปนธรรมไมม ี
อารมณ   สวนปญญานับเนื่องในสังขารขันธ และเปนธรรมมีอารมณหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สังขารขันธสวนหน่ึง  เปนธรรมมีอารมณ แตอีกสวน 
หน่ึง เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ?  
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                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                       ส. สังขารขันธสวนหน่ึง    เปนธรรมมีอารมณ    แตอีก 
สวนหนึ่ง เปนธรรมไมมอีารมณ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เวทนาขันธ   สญัญาขันธ   วิญญาณขันธ   สวนหนึ่งเปน 
ธรรมมีอารมณ   แตอีกสวนหน่ึง เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๔๒]   ป. ไมพึงกลาววา ญาณเปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. พระอรหันตผูพรั่งพรอมดวยจักขุวิญญาณ   พึงกลาว 
วามีญาณ หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. อารมณของญาณน้ัน   มีหรือ ? 
                        ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                        ป. ถาอยางนั้น ญาณก็เปนธรรมไมมีอารมณ นะสิ. 
                        ส. พระอรหันตผูพรั่งพรอมดวยจักขุวิญญาณ พึงกลาววา 
มีปญญา หรอื ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อารมณของปญญาน้ัน มีหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ถาอยางนั้น   ปญญาก็เปนธรรมไมมีอารมณ  นะสิ. 
                           ญาณัง  อนารัมมณันติกถา  จบ  
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               อรรถกถาญานังอนารัมมณันติกถา  

 

                     วาดวย   ญาณไมมีอารมณ 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องญาณไมมีอารมณ.     ในเรือ่งนั้น  พระอรหันตผู  
พรั่งพรอมดวยจักขุวิญญาณ   คือจักขุวิญญาณจิตของทานกําลังเกิด   เขา 
เรียกวามีญาณ  คือมีปญญา  แตอารมณของญาณในขณะที่จักขุวิญญาณจิต 
กําลังเกิดนั้นไมมี   เหตุใด   เพราะเหตุนั้น   ลัทธแิหงชนเหลาใดดุจลัทธิของ 
นิกายอันธกะท้ังหลายวา    ญาณ  ของพระอรหันต   เปนธรรมไมมีอารมณ 
ดังน้ี   คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองของปรวาที. 
คําท่ีเหลือในท่ีนี้     พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในเรื่องอนุสัยนั่นแหละ 
ดังน้ีแล. 
                     อรรถกถาญานังอนารัมมณันติกถา  จบ  
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                                   อตีตารัมมณกถา  
 
         [๑๓๔๓]   สกวาที   จิตท่ีมีอดีตเปนอารมณ   เปนธรรมไมมีอารมณ 
หรือ ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส. มีอดีตเปนอารมณ   มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  มีอดีตเปนอารมณ   ก็ตองไมกลาววา  จิตที่มี 
อดีตเปนอารมณ   เปนธรรมไมมีอารมณ   และดังน้ัน   การกลาววาจิตที่มี  
อดีตเปนอารมณ เปนธรรมไมมีอารมณ  จึงผิด  กห็รือหากวา จิตเปนธรรม 
ไมมีอารมณ ก็ตองไมกลาววา มีอดีตเปนอารมณ และดังน้ัน การกลาววา 
จิตท่ีเปนธรรมไมมีอารมณ   เปนธรรมมีอดีตเปนอารมณ  จึงผิด. 
         [๑๓๔๔]   ส. จิตท่ีมีอดีตเปนอารมณ  เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความนึก ฯลฯ  ความต้ังใจ ปรารภอดีตมี   มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจ ปรารภอดีต  มีอยู 
ก็ตองไมกลาววา จิตท่ีมีอดีตเปนอารมณ  เปนธรรมไมมีอารมณ. 
                               อตีตารัมมณกถา  จบ  
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                                      อนาคตารัมมณกถา  
 
         [๑๓๔๕]   สกวาที    จิตท่ีมีอนาคตเปนอารมณ   เปนธรรมไมมีอารมณ 
หรือ ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว. 
                        ส.  มีอนาคตเปนอารมณ   มใิชหรือ ? 
                        ป.  ถูกแลว. 
                        ส.  หากวา   มีอนาคตเปนอารมณ   ก็ตองไมกลาววา  จิต 
ที่มีอนาคตเปนอารมณ   เปนธรรมไมมีอารมณ   และดังน้ัน   การกลาววา 
จิตท่ีมีอนาคตเปนอารมณ   เปนธรรมไมมีอารมณ   จึงผิด   กห็รือหากวา 
จิตเปนธรรมไมมีอารมณ   ก็ตองไมกลาววา  จิตมีอนาคตเปนอารมณ  และ 
ดังน้ัน  การกลาววา  จิตที่เปนธรรมไมมีอารมณ  เปนธรรมมีอนาคตปน 
อารมณจึงผิด. 
         [๑๓๔๖]   ส.  จิตท่ีมีอนาคตเปนอารมณ     เปนธรรมไมมีอารมณ 
หรือ ? 
                        ป.  ถูกแลว. 
                        ส.  ความนึก  ฯลฯ ความต้ังใจ ปรารภอนาคตมี  มิใชหรือ ? 
                        ป.  ถูกแลว. 
                        ส.  หากวา  ความนึก  ฯลฯ   ความต้ังใจ  ปรารภอนาคต 
มีอยูก็ตองไมกลาววา   จิตที่มีอนาคตเปนอารมณ   เปนธรรมไมมีอารมณ  
         [๑๓๔๗]   ส.  ความนึก  ฯลฯ   ความต้ังใจ  ปรารภปจจุบันมีอยู  และ 
จิตท่ีมีปจจุบันเปนอารมณ   เปนธรรมมีอารมณ  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว.  
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                        ส. ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจ  ปรารภอดีต  มีอยู  และจิต  
ที่มีอดีตเปนอารมณ   เปนธรรมมีอารมณ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๓๔๘]   ส. ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจ  ปรารภปจจุบัน  มีอยู  และ 
จิตท่ีปจจุบันเปนอารมณ   เปนธรรมมอีารมณ  หรอื ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ความนึก   ฯลฯ   ความต้ังใจ  ปรารภอนาคต  มีอยู  และ 
จิตท่ีมีอนาคตเปนอารมณ   เปนธรรมมีอารมณ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๓๔๙]   ส. ความนึก  ฯลฯ   ความต้ังใจ  ปรารภอดีต  มอียู  แตจิต 
ที่มีอดีตเปนอารมณ เปนธรรมไมมีอารมณ   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจ  ปรารภปจจุบัน  มีอยู  แต 
จิตท่ีมีปจจุบันเปนอารมณ เปนธรรมไมมีอารมณ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๕๐]   ส.  ความนึก  ฯลฯ   ความต้ังใจ  ปรารภอนาคต  มีอยู  แต 
จิตท่ีมีอนาคตเปนอารมณ   เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจ  ปรารภปจจุบัน  มีอยู   แต 
จิตท่ีมีปจจุบันเปนอารมณ   เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๕๑]   ป. ไมพึงกลาววา     จิตท่ีมีอดีตและอนาคตเปนอารมณ  
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เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ ?  
                     ส. ถูกแลว. 
                     ป. อดีตและอนาคตไมมีอยู    มิใชหรอื ? 
                     ส. ถูกแลว.  
                     ป. หากวา   อดีตและอนาคตไมมีอยู   ดวยเหตุนั้นนะทาน 
จึงตองกลาววา  จิตที่มีอดีตและอนาคตเปนอารมณ  เปนธรรมไมมีอารมณ 
ฯลฯ 
                                อนาคตารัมมณกถา  จบ 
 

                       อรรถกถาอตีตานาคตารมัมณกถา 
 

                วาดวย จิตที่มีอดีตและอนาคตเปนอารมณ 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องจิตท่ีมีอดีต    และอนาคตเปนอารมณ.  ในเรื่องนั้น 
อดีตและอนาคต   ชื่อวาไมมีอยู   เหตุใด   เพราะเหตุนั้น  ชนเหลาใดมีความ 
เห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะท้ังหลายวา      ตทารัมมณจิตน้ันไม 
พึงมีอารมณ   เพราะความท่ีอารมณไมมี   ดวยเหตุนั้น  จึงวา   จิตที่มีอดีต 
และอนาคตเปนอารมณนั้นวา   เปนจิตท่ีไมมีอารมณ     ดังนี้   คําถามของ 
สกวาทีวา   จิตท่ีมีอดีตและอนาคตเปนอารมณ    เปนตน  โดยหมายถึงชน 
เหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปนของปรวาที.    คําท่ีเหลือในที่นี้พึงถือเอาตาม 
พระบาลีนั่นแหละ. 
                        อรรถกถาอตีตานาคตารัมณกถา  จบ  
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                                     วตัิกกานุปติตกถา  
 
         [๑๓๕๒]  สกวาที  จิตทุกดวงเนื่องดวยวิตก หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส.  จิตทุกดวงเนื่องดวยวิจาร   เนื่องดวยปติ   เนื่องดวยสุข 
เนื่องดวยทุกข   เนื่องดวยโสมนัส  เน่ืองดวยโทมนัส  เน่ืองดวยอุเบกขา  เนื่อง 
ดวยศรัทธา เนื่องดวยวิริยะ  เนื่องดวยสติ เนื่องดวยสมาธิ เนื่องดวยปญญา 
เนื่องดวยราคะ  เนื่องดวยโทสะ  ฯลฯ  เนื่องดวยอโนตตัปปะ   หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๕๓]  ส. จิตทุกดวงเนื่องดวยวิตก   หรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สมาธิที่ไมมีวิตก   มเีพียงวิจาร   มีอยู   มใิชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.   
                       ส. หากวา  สมาธิที่ไมมีวิตก  มีเพียงวิจาร  อยู    ก็ตองไม 
กลาววา  จิตทุกดวงเนื่องดวยวิตก  
         [๑๓๕๔]  ส. จิตทกุดวงเนื่องดวยวิตก  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สมาธิที่ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีอยู มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  สมาธิที่ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  มีอยู   ก็ตองไม 
กลาววา    จิตทุกดวงเนื่องดวยวิตก. 
         [๑๓๕๕]  ส. จิตทุกดวงเนื่องดวยวิตก  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
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                 ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสสมาธิ  ๓  อยาง คือ สมาธิ  
มีวิตก    มีวิจาร    สมาธิไมมีวิตกมีเพียงวิจาร    สมาธิไมมีวิตกไมมีวิจาร 
มิใชหรือ ? 
                 ป. ถูกแลว. 
                 ส. หากวา   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสสมาธิ   ๓   อยาง 
คือ   สมาธิมีวิตกมีวิจาร   สมาธิไมมีวิตกมีเพียงวิจาร   สมาธิไมมีวิตกไมมี 
วิจาร  ก็ตองไมกลาววา  จิตทุกดวงเนื่องดวยวิตก. 
                             วิตักกานุปติตกถา  จบ 
 

                    อรรกถาวตัิกกานุปติตกถา 
 

                     วาดวย  จิตเนื่องดวยวิตก 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องจิตเนื่องดวยวิตก    คือหมายความวาจิตตกไปตาม 
วิตก  หรือเรยีกวาเกิดข้ึนตามวิตก.  ในเรื่องนั้น   ชื่อวา  จิตที่เนื่องดวยวิตก 
มี  ๒  อยาง  คือ  โดยอารมณอยางหน่ึง  โดยสัมปโยคะอยางหน่ึง  ใน  ๒ 
อยางนั้น   จิตทั้งหมดชื่อวาเปนธรรมเน่ืองดวยวิตกพึงมี   เพราะความไมมี 
การกําหนดแนวา  ชื่อวาจิตดวงโนน    มีอารมณเปนไปกับวิตก    ดังน้ี  แต 
จิตท้ังปวงน้ัน    ชื่อวา    ไมเนื่องดวยวิตกเพราะสภาพแหงจิตท่ีวิปปยุตกับ 
วิตกมีอยู  ชนเหลาใด  มคีวามเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะทั้งหลาย 
วา     จิตท้ังปวงเนื่องดวยวิตก  โดยไมแปลกกันเลย  เพราะไมทําการวิภาค 
เนื้อความน้ีดวยประการฉะน้ี      ดังน้ี   คําถามของสกวาที หมายถึงชนเหลาน้ัน 
คําตอบรับรองเปนของปรวาที.    คําท่ีเหลือในที่นี้  จึงถือเอาตามพระบาลี 
นั่นแหละ  ดงัน้ีแล. 
                         อรรถกถาวิตักกนุปติตกถา  จบ  
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                                 วิตักกวิปผารสัททกถา  
 
         [๑๓๕๖]   สกวาที   ทุกครั้งท่ีตรึกอยู  ตรองอยู  ความแผไปแหงวิตก 
เกิดเปนเสียง  หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. ทุกครั้งท่ีถูกตองอยู    ความแผไปแหงผัสสะก็เกิดเปน 
เสียง  ทุกครั้งท่ีเสวยอารมณอยู   ทุกครั้งท่ีจําอารมณอยู   ทุกครั้งท่ีจงใจอยู 
ทุกครั้งท่ีคิดอยู   ทกุครั้งท่ีระลึกอยู   ทุกครั้งท่ีรูชดัอยู   ความแผไปแหงเวทนา 
สัญญา  เจตนา  จิต  สติ   ปญญา    ก็เกิดเปนเสียง  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๕๗]  ส. ทุกครั้งที่ตรึกอยู   ตรองอยู   ความแผไปแหงวิตกเกิด 
เปนเสียง  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความแผไปแหงวิตก  เปนเสียงที่พึงรูไดดวยโสตวิญญาณ 
กระทบที่โสตะ  มาสูคลองแหงโสตะ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. ความแผไปแหงวิตก      ไมเปนเสียงที่พึงรูไดดวยโสต 
วิญญาณ ไมกระทบที่โสตะ  ไมมาสูคลองแหงโสตะ  มิใชหรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา    ความแผไปแหงวิตก    ไมเปนเสียงที่พึงรูได 
ดวยโสตวิญญาณ   ไมกระทบท่ีโสตะ   ไมมาสูคลองแหงโสตะ    ก็ตองไม 
กลาววา  ทกุครั้งท่ีตรึกอยู  ตรองอยู  ความแผไปแหงวิตกเกิดเปนเสียง. 
                               วิตักกวิปผารสัททกถา  จบ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 220 

                         อรรถกถาวิตักกวิปผารสทัทกถา  

 

                     วาดวย  ความแผไปแหงวิตกเปนเสียง 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่อง  ความแผไปแหงวิตกเปนเสียง.    ในเรือ่งนั้น  ชน 
เหลาใดมีลัทธิดุจลัทธิของนิกายปุพพเสลิยะท้ังหลายวา      ความแผออกไป 
แหงวิตกน่ันแหละเปนเสียง     เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา     วิตก  
วิจารเปนวจีสังขาร  ดังนี ้ เหตุใด  เพราะเหตุนั้น  ทุกครั้งเมื่อบุคคลตรึกอยู 
ตรองอยู โดยที่สุดแมในเวลาเปนไปแหงมโนธาตุ   ดังน้ี  คําถามของสกวาที 
วา    ทุกครั้งที่ตรึกอยู   เปนตน  หมายชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปนของ 
ปรวาที.  ลําดับนั้น  สกวาทีจึงกลาวกะปรวาทีนั้นวา    ทุกครั้งที่ถูกตองอยู 
เปนตน   เพ่ือทวงวา   ผิวา   เหตุสักวาการแผออกไปแหงวิตกเปนเสียงไซร 
แมการแผออกไปแหงผัสสะเปนตน   ก็พึงเปนเสียง   ดังน้ี  ปรวาที   เมื่อไม 
เห็นเลศนัยของพระสูตรเชนนั้น  จึงตอบปฏิเสธ.  คําวา    ความแผออกไป 
แหงวิตกเปนเสียงท่ีพึงรูไดดวยโสตวิญญาณ      ความวา     สกวาทีทํา 
ปญหาถามวา   เหตุสักวาการแผออกไปแหงวิตกน่ันแหละเปนเสียง   ไมทํา 
ปญหาถามถึงเสียงอันเกิดข้ึนเพราะความแผออกไปแหงวิตกของบุคคล 
ผูหลับหรือผูเผลอสติ  ดังนี้ ปรวาทีจึงตอบปฏิเสธ.  เพราะลัทธินั้นนั่นแหละ 
สกวาทีจึงแสดงคําน้ีวา        ความแผไปแหงวิตกไมเปนเสียงท่ีพึงรูไดดวย 
โสตวิญญาณ...มิใชหรือ    ดังน้ี   จริงอยูเขากลาวซึ่งเหตุสักวาการแผออก 
ไปแหงวิตกเทาน้ัน     วาเปนเสียง     แตเสียงนั้นบุคคลไมพึงรูไดดวยโสต 
วิญญาณ   แตปรวาทีกลาววา   เสียงนั้นพึงรูไดดวยโสตวิญญาณนั่นแหละ 
เพราะพระบาลีวา       บุคคลฟงเสียงอันแผออกไปแหงวิตกแลว     เขายอม 
ทายใจ คือยอมรูถึงใจของผูอ่ืนได   ดังนี้. 



                       อรรถกถาวิตักกวิปผารสัททกถา  จบ  
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                                    นยถาจิตตัสสวาจาติกถา  
 
         [๑๓๕๘]   สกวาที    บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร   ก็มีวาจาได หรือ ?  
                        ปรวาที     ถูกแลว. 
                        ส. บุคคลผูไมมีผัสสะ   ไมมีเวทนา   ไมมีสัญญา   ไมมี 
เจตนา ไมมีจิต   ก็มีวาจาไดหรือ  ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. บุคคลมีผัสสะ  มีเวทนา  มีสัญญา  มีเจตนา  มีจิต  จึง 
มีวาจาได   มใิชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา  บุคคลมีผัสสะ  ฯลฯ  มจิีต  จึงมีวาจาได ก็ตอง 
ไมกลาววา    บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร  ก็มีวาจาได. 
         [๑๓๕๙]   ส. บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร  ก็มีวาจาได หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. บุคคลผูไมนึกอยู   ไมผูกใจอยู  ฯลฯ ไมต้ังใจอยู  ก็ม ี
วาจาได หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. บุคคลนึกอยู    ผูกใจอยู    ฯลฯ   ต้ังใจอยู   จึงมีวาจาได 
มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา   บุคคลนึกอยู   ผูกใจอยู   จึงมีวาจาได  ก็ตอง 
ไมกลาววา  บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร   มีวาจาได. 
         [๑๓๖๐]   ส. บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร  ก็มีวาจาได หรือ ?  
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                      ป. ถูกแลว.  
                       ส. วาจามีจิตเปนสมุฏฐาน   เกิดรวมกับจิต   เกิดขณะเดียว 
กับจิต  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  วาจามีจิตเปนสมุฏฐาน  เกิดรวมกับจิต   เกิด 
ขณะเดียวกับจิต ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูไมมีความคิดอยางไรก็มีวาจาได. 
         [๑๓๖๑]   ส. บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร ก็มีวาจาได   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลไมปรารถนาจะกลาวก็กลาวได    ไมปรารถนา 
จะแสดงก็แสดงได  ไมปรารถนาจะรองเรียกก็รองเรียกได  ไมปรารถนา 
จะพูดก็พูดได หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. บุคคลปรารถนาจะกลาวจึงกลาวได    ปรารถนาจะ 
แสดงจึงแสดงได     ปรารถนาจะรองเรียกจึงรองเรียกได     ปรารถนาจะ 
พูดจึงพูดได  มิใช  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา บุคคลปรารถนาจะกลาวจึงกลาวได  ปรารถนา 
จะแสดงจึงแสดงได     ปรารถนาจะรองเรียกจึงรองเรียกได     ปรารถนา 
จะพูดจึงพูดได ก็ตองไมกลาววา   บคุคลผูไมมีความคิดอยางไร ก็มีวาจาได. 
         [๑๓๖๒]  ป. ไมพึงกลาววา     บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร     ก็ม ี
วาจาได หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว.  
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                ป. บางคนท่ีคิดวาจะกลาวอยางหน่ึง     กก็ลาวเสียอีก  
อยางหน่ึง    คิดวาจะแสดงอยางหน่ึง    ก็แสดงเสียอีกอยางหนึ่ง    คิดวาจะ 
รองเรียกอยางหน่ึง     ก็รองเรียกเสียอีกอยางหนึ่ง     คิดวาจะพูดอยางหน่ึง 
ก็พูดเสียอีกอยางหนึ่ง   มีอยูมิใชหรือ ? 
                ส. ถูกแลว. 
                ป. หากวา    บางคนท่ีคิดวาจะกลาวอยางหน่ึง    ก็กลาว 
เสียอีกอยางหน่ึง  ฯลฯ  คิดวาจะพูดอยางหน่ึง  ก็พูดเสียอีกอยางหน่ึง  มีอยู 
ดวยเหตุนั้นนะ    ทานจึงตองกลาววา    บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร    ก็ม ี
วาจาได. 
                             นยถาจิตตัสสวาจาติกถา  จบ 
 

                     อรรถกถานยถาจิตตัสส๑  วาจาติกถา 
 

                วาดวย  ผูไมมีความคิดอยางไรก็มีวาจาได 
 
         บัดนี้    ชื่อวาเรื่องผูไมมีความคิดอยางไรก็มีวาจาได   คือหมายความ 
วา    วาจาไมเปนไปตามจิต.    ในเรื่องน้ัน    ชนเหลาใดมีลัทธดิุจลัทธิของ 
นิกายปุพพเสลิยะท้ังหลายวา    บุคคลบางคนคิดวา  เราจักกลาวอยางหน่ึง 
แตยอมกลาวอยางหน่ึง   เหตุใด   เพราะเหตุนั้น   วาจา   จึงชื่อวาไมเปนไป 
ตามจิต    ไมคลอยไปตามจิต  แมเวนจิตเสียแลว  วาจาก็ยอมเปนไปไดดังนี้ 
คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน     คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
ลําดับนั้น  สกวาทีจึงกลาวคําวา    บุคคลผูไมมีผัสสะ    เปนตน  เพ่ือทวง 
 
๑.  อีกอยางหนึ่งแปลวา เร่ืองวาจาไมเปนไปตามจิต.  
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ปรวาทีนั้นวา    ถาวา    จิตท่ีเปนเหตุใหวาจาเกิดข้ึนไมมีไซร  ธรรมทั้งหลาย  
แมมีผัสสะเปนตนก็ไมพึงมีขณะนั้น   ดังน้ี. 
         ในคําท้ังหลายมีคําวา      บุคคลไมปรารถนาจะกลาว     เปนตน 
อธิบายวา     บุคคลคิดวาเราจะกลาวคําอยางหน่ึงแมกลาวอยูซึ่งคําอีก 
อยางหน่ึง  เขายอมชื่อวาเปนผูปรารถนาจะกลาวนั่นแหละ  เหตุใด    เพราะ 
เหตุนั้น   ปรวาทีจึงตอบปฏิเสธวา   ไมพึงกลาวอยางนั้น.   ในคําท้ังหลายมี 
คําวา   บางคนท่ีคิดวาจักกลาวอยางหนึ่ง  ก็กลาวเสียอีกอยางหนึ่ง ... ม ี
อยูมิใชหรือ   เปนตน  อธบิายวา  บุคคลใดปรารถนาจะกลาวคําใดคําหนึ่ง 
ในกาลกอน   เขาก็พึงกลาวคําน้ัน   คือคําท่ีคิดไวแตเดิมนั้น   ในท่ีนี้   ทาน 
หมายเอาจิตของผูใครเพ่ือจะกลาวเปนอยางหน่ึง      จิตท่ีเปนเหตุใหกลาว 
ก็เปนอยางหน่ึง   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวาวาจาไมเปนไปตามจิต   เพราะไม 
เหมือนกับจิตอันเปนสวนเบื้องตน ดวยเหตุนั้นจึงชื่อวาไมถูกตองโดยส้ินเชิง 
แตจิตใดอันมีในกาลกอนจิตน้ันไมเปนเหตุใหคําพูดเกิดข้ึนก็หาไม     ทาน 
ปฏิเสธหมายเอาเน้ือความวา   วาจาน้ันไมเปนไปตามจิตเพียงเทานี้.   ดวย 
อุทาหรณนี้  ลัทธิ   แมอันปรวาทีต้ังไวแลววา    ผูไมมีความคิดอยางไรก็มี 
วาจาได  คือหมายความวาวาจาไมเปนไปตามจิต    ดังน้ี  ยอมเปนลัทธิต้ัง 
อยูไมไดเลย  ดังน้ีแล. 
                      อรรถกถานยถาจิตตัสสวาจาติกถา  จบ  
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                             นยถาจิตตัสสกายกัมมันติกถา  

 
         [๒๓๖๓]  สกวาที   บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร   ก็มกีายกรรมได 
หรือ ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส. บุคคลผูไมมีผัสสะ  ฯลฯ   ผูไมมจิีต   ก็มีกายกรรมได 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. บุคคลมีผัสสะ ฯลฯ  มีจิต จึงมีกายกรรมได   มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   บุคคลมีผัสสะ  ฯลฯ  มจิีต  จึงมีกายกรรมได 
ก็ตองไมกลาววา  บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร  ก็มีกายกรรมได. 
         [๑๓๖๔]   ส. บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร  ก็มีกายกรรมได หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลผูไมนึกอยู  ฯลฯ   ไมต้ังใจอยู   ก็มีกายกรรมได 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. บุคคลผูนึกอยู  ฯลฯ  ต้ังใจอยู    จึงมีกายกรรมได  มิใช 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา บุคคลผูนึกอยู   ฯลฯ  ต้ังใจอยู   จึงมีกายกรรมได 
ก็ตองไมกลาววา  บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร  ก็มีกายกรรมได. 
         [๑๓๖๕]   ส. บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร  ก็มีกายกรรมได หรือ ?  
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                      ป. ถูกแลว.  
                      ส. กายกรรมมีจิตเปนสมุฏฐาน   เกดิรวมกับจิต   เกิดใน 
ขณะเดียวกับจิต   มิใชหรอื ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวา   กายกรรมมีจิตเปนสมุฏฐาน  เกิดรวมกับจิต 
เกิดในขณะเดียวกับจิต    ก็ตองไมกลาววา    บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร 
ก็มีกายกรรมได. 
         [๑๓๖๖]  ส.  บุคคลไมมีความคิดอยางไร   ก็มีกายกรรมได  หรือ ? 
                      ป.  ถูกแลว. 
                      ส. บุคคลไมปรารถนาจะกาวไปขางหนา     ก็กาวไป 
ขางหนาได   ไมปรารถนาจะถอยไปขางหลัง    กถ็อยไปขางหลังได   ไม 
ปรารถนาจะแลดูก็แลดูได      ไมปรารถนาจะเหลียวดูก็เหลียวดูได     ไม 
ปรารถนาจะคูแขนก็คูแขนได     ไมปรารถนาจะเหยียดแขนก็เหยียดแขน 
ได   หรือ ?  
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                      ส. บุคคลปรารถนาจะกาวไปขางหนา  จึงกาวไปขางหนา 
ได   ปรารถนาจะถอยหลัง   จึงถอยไปขางหลังได   ปรารถนาจะแลดู   จึง 
แลดูได ปรารถนาจะเหลียวดู  จึงเหลียวดูได  ปรารถนาจะคูแขน  จึงคูแขน 
ได   ปรารถนาจะเหยียดแขน   จึงเหยียดแขนได   มิใชหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวา   บุคคลปรารถนาจะกาวไปขางหนา   จึงกาว 
ไปขางหนาได  ฯลฯ   ปรารถนาจะเหยียดแขน   จึงเหยียดแขนได   ก็ตอง  
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ไมกลาววา  บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร  ก็มีกายกรรมได.  
         [๑๓๖๗]   ป. ไมพึงกลาววา    บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร    ก็ม ี
กายกรรมได หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. บางคนท่ีคิดวาจะไปในที่แหงหน่ึง     ก็ไปเสียในท่ีอีก 
แหงหน่ึง  ฯลฯ  คิดวาจะเหยียดแขนขางหน่ึง  ก็เหยียดอีกเสียขางหน่ึง  มีอยู 
มิใชหรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. หากวา   บางคนท่ีคิดวาจะไปในท่ีแหงหน่ึง   ก็ไปเสีย 
ในที่อีกแหงหนึ่ง  ฯลฯ  คิดวาจะเหยียดแขนขางหนึ่ง    ก็เหยียดเสียอีกขางหน่ึง 
มีอยูดวยเหตุนั้นนะทานจึงกลาววา    บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร    ก็ม ี
กายกรรมได. 
                         นยถาจิตตัสสกายกัมมันติกถา  จบ  
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                 อรรถกถานยถาจิตตัสส  กายกัมมันติกถา  

 

             วาดวย  ผูไมมีความคิดอยางไรก็มีกายกรรมได 
 
          บัดนี ้ ชื่อวาเรื่องผูไมมีความคิดอยางไรก็มีกายกรรมได   คือหมาย 
ความวา  กายกรรมไมเปนไปตามจิต. ในเรื่องนั้น   ชนเหลาใด   มีความเห็น 
ผิดดุจลัทธิของนิกายปุพพเสลิยะท้ังหลายวา     คนบางคนท่ีคิดวา    จักไป 
ในที่แหงหน่ึง   แตก็ไปในท่ีแหงหน่ึง   เหตุใด   เพราะเหตุนั้น   กายกรรมจึง 
ไมเปนไปตามจิต    ไมอนุรูปแกจิต    ไมคลอยตามจิต    แมเวนจิตเสียก็เปน 
ไปได   ดังน้ี  คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน     คําตอบรับรองเปน 
ของปรวาที.     คําท่ีเหลือในที่นี้    พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในหนหลัง 
นั่นแล. 
                  อรรถกถานยถาจิตตัสสกายกัมมันติกถา  จบ  
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                                อตีตานาคตปจจุปปนนกถา  
 
         [๑๓๖๘]   สกวาที    บุคคลเปนผูประกอบดวยอีก   หรือ ? 
                        ปรวาที    ถูกแลว. 
                        ส. อดีตดับไปแลว   ปราศไปแลว  แปรไปแลว   อัสดงคต 
แลว  สาบสูญไปแลว  มใิชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา     อดีตดับไปแลวปราศไปแลว     แปรไปแลว 
อัสดงคตแลว    สาบสูญไปแลว    ก็ตองไมกลาววา    บุคคลเปนผูประกอบ 
ดวยอดีต. 
         [๑๓๖๙]  ส. บุคคลเปนผูประกอบดวยอนาคต หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อนาคตยังไมเกิด   ยงัไมเปน   ยังไมเกิดพรอม   ยังไม 
บังเกิด   ยังไมบังเกิดข้ึน   ยังไมปรากฏ  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  อนาคต  ยังไมเกิด  ยังไมเปน   ยังไมเกิดพรอม 
ยังไมบังเกิด  ยังไมบังเกิดข้ึน  ยังไมปรากฏ  ก็ตองไมกลาววา  บุคคลเปน 
ผูประกอบดวยอนาคต. 
         [๑๓๗๐]  ส. บุคคลเปนผูประกอบดวยรูปขันธที่เปนอดีต     เปน 
ผูประกอบดวยรูปขันธที่เปนอนาคต    เปนผูประกอบดวยรูปขันธที่เปน 
ปจจุบัน หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เปนผูประกอบดวยรูปขันธ ๓ หรอื ?  
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                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                       ส. บุคคลเปนผูประกอบดวยขันธ  ๕  ที่เปนอดีต   เปนผู 
ประกอบดวยขันธ  ๕  ที่เปนอนาคต    เปนผูประกอบดวยขันธ  ๕  ที่เปน 
ปจจุบัน   หรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เปนผูประกอบดวยขันธ  ๑๕ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๗๑]  ส.  บุคคลเปนผูประกอบดวยจักขายตนะที่เปนอดีต   เปน 
ผูประกอบดวยจักขายตนะที่เปนอนาคต     เปนผูประกอบดวยจักขายตนะ 
ที่เปนปจจุบัน   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เปนผูประกอบดวยจักขายตนะ ๓ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. บุคคลเปนผูประกอบดวยอายตนะ   ๑๒    ทีเ่ปนอดีต 
เปนผูประกอบดวยอายตนะ  ๑๒  ที่เปนอนาคต  เปนผูประกอบดวยอายตนะ 
๑๒    ที่เปนปจจุบัน หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เปนผูประกอบดวยอายตนะ ๓๖ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๓๒๗]  ส. บุคคลเปนผูประกอบดวยจักขุธาตุที่เปนอดีต    เปน 
ผูประกอบดวยจักขุธาตุที่เปนอนาคต     เปนผูประกอบดวยจักขุธาตุที่เปน 
ปจจุบัน หรือ ?  
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                        ป. ถูกแลว.  
                        ส. เปนผูประกอบดวยจักขุธาตุ  ๓  หรือ  ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                        ส. บุคคลเปนผูประกอบดวยธาตุ   ๑๘   ที่เปนอดีต   เปน 
ผูประกอบดวยธาตุ  ๑๘  ที่เปนอนาคต  เปนผูประกอบดวยธาตุ   ๑๘   ที่เปน 
ปจจุบัน  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เปนผูประกอบดวยธาตุ  ๕๔  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๗๓]   ส. บุคคลเปนผูประกอบดวยจักขุนทรียที่เปนอดีต     เปน 
ผูประกอบดวยจักขุนทรียที่เปนอนาคต      เปนผูประกอบดวยจักขุนทรียที่ 
เปนปจจุบัน หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เปนผูประกอบดวยจักขุนทรีย ๓ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. บุคคลเปนผูประกอบดวยอินทรีย    ๒๒    ทีเ่ปนอดีต 
เปนผูประกอบดวยอินทรีย  ๒๒  ที่เปนอนาคต  เปนผูประกอบดวยอินทรีย 
๒๒   ที่เปนปจจุบัน   หรอื ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เปนผูประกอบดวยอินทรีย ๖๖ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๓๗๔]   ป. ไมพึงกลาววา      บุคคลประกอบดวยอดีตและอนาคต  
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หรือ  ?  
                     ส. ถูกแลว. 
                     ป. บุคคลผูมีปกติเพงวิโมกข ๘  คือสมาบัติ   ๘  ผูไดตาม 
ปรารถนาซึ่งฌาน  ๔ ผูมีปกติไดอนุปุพพวิหารสมาบัติ  ๙  มีอยู  มิใชหรือ ? 
                     ส. ถูกแลว.  
                     ป. หากวา บุคคลผูมีปกติเพงวิโมกข ๘  ผูไดตามปรารถนา 
ซึ่งฌาน  ๔  ผูมีปกติไดอนุปุพพวิหารสมาบัติ  ๙  มีอยู  ดวยเหตุนั้นนะ  จึง 
ตองกลาววา    บุคคลผูประกอบดวยอดีตและอนาคต. 
                            อตีตานาคตปจจุปปนนกถา  จบ 
 

              อรรถกถาอตตีตานาคเตหิ  สมันนาคตกถา๑  

 

            วาดวย   บุคคลผูประกอบดวยอดีตและอนาคต 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องบุคคลผูประกอบดวยอดีตและอนาคต.    ในเรื่องนั้น 
บัณฑิตพึงทราบบัญญัติ   ๒ อยาง คือ สมันนาคตบัญญัติ    ไดแก บัญญัติคําวา 
ประกอบ และปฏิลาภบัญญัติ   ไดแก บัญญัติคําวา การไดเฉพาะ   ในบญัญติั  
๒   อยางนั้น  ผูถึงพรอมดวยปจจุบันธรรม  ทานเรียกวา  สมันนาคตะ  สวน 
สมาบัติทั้งหลายของผูไดฌาน  ๘  ไมเปนไปในขณะเดียวกัน  คือสวนหนึ่ง 
เปนอดีต  สวนหนึ่งเปนอนาคต  สวนหนึ่งเปนปจจุบัน   แมก็จริง   ถึงอยางนั้น 
ทานก็เรียก   ปฏิลาภะ   ผูมีปกติได  เพราะความเปนผูแทงตลอดแลว   เปน 
สภาพไมเสื่อมไป. 
 
๑. ในอภิธรรมใชอตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนกถา.  
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         ในปญหานั้น  ชนเหลาใด  ไมถอืเอาการวิภาค  อยางนี้  มคีวามเห็น  
ผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะท้ังหลายวา       ฌานทั้งหลายแมเปนอดีตและ 
อนาคตมีอยูแกผูไดฌาน   เหตุใด   เพราะเหตุนั้น   ฌานลาภีบุคคลเหลาน้ัน 
ยอมเปนผูประกอบดวยอดีตบาง     ดวยอนาคตบาง     ดังน้ี     คําถามของ 
สกวาที หมายถึงชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   คําท่ีเหลือใน 
ที่นี้    มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน.  อน่ึง คําวา   บุคคลผูมีปกติเพงวิโมกข ๘   เปนตน 
เปนขอพิสูจนแหงความเปนผูได   คือไดสมาบัติ   ๘   มิใชพิสูจนความเปน 
ผูประกอบดวยอดีตและอนาคต  ดังนี้แล. 
                  อรรถกถาอตีตานาคเตหิสมันตาคตกถา  จบ 
 

                        รวมกถาที่มีในวรรคนีค้ือ 
 
         ๑.  อานิสังสกถา   ๒. อมตารัมมณกถา   ๓. รูปงสารัมมตันติกถา 
๔.  อนุสยาอนารัมมณาติกถา   ๕. ญาณังอนารัมมณันติกถา   ๖. อตีตา- 
รัมมณกถา   ๗. อนาคตารัมมณกถา   ๘. วิตักกานุปติตกถา   ๙. วิตักก- 
วิปผารสัททกถา   ๑๐.  นยถาจิตตัสสวาจาติกถา   ๑๑. นยถาจิตตัสสกาย- 
กัมมันติกกถา   ๑๒.  อตีตานาคตปจจุปนนกถา. 
                                   วรรคท่ี  ๙   จบ  
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                                        วรรคท่ี   ๑๐  
 
                                       นิโรธกถา 
 
         [๑๓๗๕]   สกวาที   เมื่อขันธ  ๕ ที่แสวงหาอุบัติยังไมทันดับ    ขันธ ๕ 
ที่เปนกิริยาก็เกิดข้ึนได หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. เปนความประชุมแหงขันธ  ๑๐  ขันธ  ๑๐  มาพบกันได 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส. เปนความประชุมแหงขันธ  ๑๐  ขันธ ๑๐ มาพบกันได 
หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                       ส. เปนความประชุมแหงผัสสะ  ๒  ฯลฯ แหงจิต  ๒ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
         [๑๓๗๖]  ส.  เมื่อขันธ  ๕  ที่แสวงหาอุปบัติยังไมทันดับ  ขันธ  ๕  ที ่
เปนกิริยาก็เกิดข้ึนได   หรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เปนความประชุมแหงขันธ  ๙  ขันธ  ๙  มาพบกันได 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส. เปนความประชุมแหงขันธ  ๙  ขันธ  ๙  มาพบกันได 
หรือ ?  
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                        ป. ถูกแลว.  
                        ส. เปนความประชุมแหงผัสสะ  ๒ ฯลฯ แหงจิต  ๒ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๗๗]   ส. เมื่อขันธ  ๕   ที่แสวงหาอุบัติยังไมทันดับ   ญาณอัน 
เปนกิริยาก็เกิด  ข้ึนได หรอื ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส.  เปนความประชุมแหงขันธ   ๖   ขันธ  ๖  มาพบกันได 
หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. เปนความประชุมแหงขันธ  ๖  ขันธ  ๖  มาพบกันได 
หรือ ?                  
                        ป. ถูกแลว.  
                        ส. เปนความประชุมแหงผัสสะ  ๒  ฯลฯ แหงจิต ๒ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๓๗๘]   ส. เมื่อขันธ   ๕   ที่แสวงหาอุบัติ   ดับไปแลว   มรรคก ็
เกิดข้ึนได หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. บุคคลผูตายแลว   ยงัมรรคใหเกิดได  บุคคลผูทํากาละ 
แลว   ยังมรรคใหเกิดได   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                                     นโิรธกถา  จบ  
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                               อรรถกถานิโรธกถา  

                                 วาดวย ความดับ 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องความดับ.    ในเรื่องนั้น  ลัทธิแหงชนเหลาใด  ดุจ 
ลัทธิของนิกายอันธกะท้ังหลายวา   ขันธ  ๕  คือ นามขันธ ๔ อันถึงซ่ึงการ 
นับวาเปนกิริยา  หรือเปนกุศล  หรือเปนอกุศล  และรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน 
ยอมเกิดข้ึนพรอมกับภังคขณะ  คือ  ขณะแหงการดับ  ของภวังคจิตอันถึง 
ซึ่งการนับวา ขันธที่แสวงหาการเกิด เพราะวา เมื่อขันธเหลาน้ันยังไมเกิด 
ครั้นเมื่อภวังคจิตดับแลว   ความขาดตอนของสันตติพึงมี     ดังน้ี   คําถาม 
ของสกวาทีวาเมื่อขันธ  ๕  ที่แสวงหาอบุัติ   เปนตน   โดยหมายถึงชนเหลาน้ัน 
คําตอบรับรองเปนของปรวาที.  ในบทท้ังหลายแมทั้ง  ๔  วา   อุปปตฺเตสิเย 
แปลวา  เมื่อขันธ  ๕  ที่แสวงหาอุปบัติ  นั้น  เปนสัตตมีเอกพจนลงในอรรถ 
แหงสัตตมีพหูพจน  ก็ในคําน้ี  ทานอธิบายวา  เมื่อขันธ  ๕  อันแสวงหาซึ่ง 
การเกิดยังไมทันดับ.  คําวา     ขันธ  ๑๐   ทานสกวาทีกลาวดวยสามารถ 
แหงขันธ  ๕   ที่แสวงหาการเกิด   และขันธ  ๕   ทีเ่ปนกิริยา  หมายถึงขันธ 
ของพระอรหันตที่ไมตองแสวงหาการเกิด. 
         ในปญหาแรกน้ัน     ปรวาทีตอบปฏิเสธดวยหมายเอาวา       ขันธ 
เหลาน้ัน  ชื่อวามี  ๕   เทาน้ัน  ดวยสามารถแหงลักษณะของขันธ  และดวย 
สามารถแหงกิริยา.    ในปญหาที่   ๒  ปรวาทีตอบรับรอง  หมายเอาความ 
ตางกันแหงขันธ   ๕    ดวยสามารถแหงขันธที่เกิดกอนและเกิดทีหลัง   และ 
ดวยสามารถแหงขันธที่แสวงหาการเกิดและขันธที่เปนกิริยา      คือขันธ 
ที่ไมแสวงหาการเกิด.    ถูกสกวาทีถามวา     เปนความประชุมแหงผัสสะ  
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๒  ฯลฯ  แหงจิต   ๒  หรอื  ก็ตอบปฏิเสธเพราะความไมมีขออางในพระสูตร.  
คําวา   ขันธ  ๔  ที่เปนกิรยิา   ความวา   สกวาทีถือเอานามขันธ ๔   ที่เปน 
กุศล   หรือเปนอกุศลโดยเวนจากรูป.   คําวา   ญาณอันเปนกิริยา  ไดแก 
ญาณที่ไมมีอารมณของพระอรหันตในขณะที่ทานถึงพรอมดวยจักขุ- 
วิญญาณจิตท่ีปรวาทีรับรองแลว.   คําถามวา     มขีันธ   ๕   ทีแ่สวงหา 
อุปบัติดับไปแลว  มรรคกเ็กิดขึ้นไดหรือ   เปนของปรวาที  คําตอบรับรอง 
เปนของสกวาที    เพราะเม่ือขันธ    ๕    อันแสวงหาการเกิดยังไมดับแลว 
มรรคก็ไมเกิดข้ึน.  คําถามโดยเลศนัยของปรวาทีวา   ผูตายแลวยังมรรค 
ใหเกิดได...หรือ   สกวาทีตอบปฏิเสธวา  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ก็เพราะวา 
จําเดิมแตปฏิสนธิจนถึงจุติจิตสัตวชื่อวามีชีวิตอยูนั่นแหละ  ดงัน้ี. 
                              อรรถกถานิโรธกถา  จบ  
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                                      รปูงมัคโคติกถา  
 
         [๑๓๗๙]   สกวาที   รูปของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค 
เปนมรรค หรือ  ? 
                        ปรวาที    ถูกแลว. 
                        ส. รูปนั้น   เปนธรรมมอีารมณ   ความนึก   ความผูกใจ 
ความสนใจ   ความทําไวในใจ   ความจงใจ   ความปรารถนา   ความต้ังใจ 
ของรูปนั้นมีอยู  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. รูปนั้น  เปนธรรมไมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ  ความ 
ต้ังใจของรูปน้ันไมมี   มใิชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา    รูปนั้น   เปนธรรมไมมอีารมณ   ความนึก ฯลฯ 
ความต้ังใจของรูปนั้นไมมี     ก็ตองไมกลาววา     รูปของบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยมรรค เปนมรรค. 
         [๑๓๘๐]   ส. สัมมาวาจา เปนมรรคหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สัมมาวาจานั้น  เปนธรรมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ 
ความต้ังใจของสัมมาวาจาน้ัน   มีอยูหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                        ส. สัมมาวาจานั้น  เปนธรรมไมมีอารมณ   ความนึก  ฯลฯ 
ความต้ังใจของสัมมาวาจาน้ันไมมี มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.  
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                       ส. หากวา  สัมมาวาจานั้น เปนธรรมไมมีอารมณ ความ  
นึก  ฯลฯ  ความต้ังใจของสัมมาวาจาน้ันไมมี  ก็ตองไมกลาววา  สัมมาวาจา 
เปนมรรค. 
         [๑๓๘๑]   ส. สัมมากัมมันตะ  ฯลฯ  สัมมาอาชีวะ เปนมรรคหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.  
                        ส. สัมมาอาชีวะนั้น  เปนธรรมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ 
ความต้ังใจของสัมมาอาชีวะนั้น มีอยูหรือ  ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                        ส. สัมมาอาชีวะนั้น   เปนธรรมไมมีอารมณ   ความนึก 
ฯลฯ ความต้ังใจของสัมมาอาชีวะนั้น ไมมี  มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา     สัมมาอาชีวะนั้น    เปนธรรมไมมีอารมณ 
ความนึก   ฯลฯ   ความต้ังใจของสัมมาอาชีวะนั้นไมมี    ก็ตองไมกลาววา 
สัมมาอาชีวะเปนมรรค. 
         [๑๓๘๒]   ส. สัมมาทิฏฐิ  เปนมรรค  และสัมมาทิฏฐินั้น  เปนธรรม 
มีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความต้ังใจของสัมมาทิฏฐินั้นมีอยู หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สัมมาวาจาเปนมรรค  และสัมมาวาจานั้น  เปนธรรม 
มีอารมณ ความนึก ฯลฯ  ความต้ังใจของสัมมาวาจาน้ัน มีอยูหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                        ส. สัมมาทิฏฐิ   เปนมรรค  และสัมมาทิฏฐินั้น  เปนธรรม 
มีอารมณ ความนึก ฯลฯ  ความต้ังใจของสัมมาทิฏฐินั้น   มีอยูหรือ ?  
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                        ป. ถูกแลว.  
                        ส. สัมมากมัมันตะ  ฯลฯ   สัมมาอาชีวะ  เปนมรรค  และ 
สัมมาอาชีวะน้ัน   เปนธรรมมีอารมณ   ความนึก   ฯลฯ   ความต้ังใจของ 
สัมมาอาชีวะน้ันมีอยู หรอื ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. สัมมาสังกัปปะ  ฯลฯ  สัมมาวายามะ  ฯลฯ  สัมมาสติ  ฯลฯ 
         [๑๓๘๓]   ส. สัมมาสมาธิ   เปนมรรค   และสัมมาสมาธินั้น   เปน 
ธรรมมีอารมณ   ความนึก ฯลฯ  ความต้ังใจของสัมมาสมาธินั้น   มีอยูหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สัมมาวาจา  เปนมรรค และสัมมาวาจานั้น  เปนธรรม 
มีอารมณ ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจของสัมมาวาจาน้ัน   มีอยูหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. สัมมาสมาธิ    เปนมรรค   และสัมมาสมาธินั้น   เปน 
ธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ  ความต้ังใจของสัมมาสมาธินั้น   มีอยูหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สัมมากมัมันตะ  ฯลฯ   สัมมาอาชีวะ  เปนมรรค  และ 
สัมมาอาชีวะน้ัน   เปนธรรมมีอารมณ   ความนึก   ฯลฯ   ความต้ังใจของ 
สัมมาอาชีวะน้ัน   มีอยูหรอื ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๓๘๔]   ส. สัมมาวาจา   เปนมรรค และสมัมาวาจานั้น  เปนธรรม 
ไมมีอารมณ  ความนึก ฯลฯ  ความต้ังใจของสัมมาวาจานั้นไมมี หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.  
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                        ส.  สัมมาทิฏฐิ   เปนมรรค  และสัมมาทิฏฐินั้น  เปนธรรม  
ไมมีอารมณ   ความนึก ฯลฯ  ความต้ังใจของสัมมาทิฏฐินั้นไมมี หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. สัมมาวาจา เปนมรรค และสัมมาวาจาน้ัน เปนธรรม 
ไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความต้ังใจของสัมมาวาจานั้นไมมี หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สัมมาสังกัปปะ  ฯลฯ  สัมมาวาจา ฯลฯ    สมัมาสติ 
ฯลฯ  สัมมาสมาธิ  เปนมรรค  และสัมมาสมาธินั้น  เปนธรรมไมมีอารมณ 
ความนึก ฯลฯ   ความต้ังใจของสัมมาสมาธินั้นไมมี  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๘๕]   ส. สัมมากัมมันตะ   ฯลฯ  สัมมาอาชีวะ  เปนมรรค  และ 
สัมมาอาชีวะน้ันเปนธรรมไมมีอารมณ   ความนึก   ฯลฯ    ความต้ังใจของ 
สัมมาอาชีวะน้ันไมมี หรอื ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สัมมาทิฏฐิ    ฯลฯ    สัมมาสังกัปปะ    สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เปนมรรค และสัมมาสมาธินั้น เปนธรรมไมม ี
อารมณ   ความนึก ฯลฯ   ความต้ังใจของสัมมาสมาธินั้นไมมี หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๘๖]   ป. ไมพึงกลาววา      รูปของบุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยมรรค เปนมรรค หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ   สมัมาอาชีวะ  เปนมรรค  
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มิใชหรือ ?  
                  ส. ถูกแลว. 
                  ป. หากวา   สัมมาวาจา   สัมมากัมมันตะ   สัมมาอาชีวะ 
เปนมรรค ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  รูปของบุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยมรรค เปนมรรค. 
                               รูปงมัคโคติกถา  จบ 
 

                     อรรถกถารูปงมัคโคติกถา 
 

                         วาดวย  รูปเปนมรรค 
 
         บัดนี้  ชื่อวา  เรื่อง   รูปเปนมรรค.  ในเรื่องนัน้  ชนเหลาใด  มลีัทธ ิ
ดุจลัทธิของนิกายมหิสาสกะ  นิกายสมิติยะ  และนิกายมหาสังฆิกะท้ังหลาย 
วา   สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ   สัมมาอาชีวะเปนรูป   ดังน้ี   คําถามของ 
สกวาที    รูปของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  โดยหมายถึง 
ชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   ลําดับนั้น   สกวาทีจึงกลาว 
คําวา    รูปน้ันเปนธรรมมีอารมณ    เปนตน   เพ่ือจะทวงปรวาทีนั้นดวย 
คําวา    ถาวา   สัมมาวาจา  เปนตน  เปนรูป  ไมเปนวิรตีตามลัทธิของทาน 
ไซร  มรรคมีสัมมาทิฏฐิเปนตน  เปนสภาพที่มีอารมณเปนตน  ฉันใด   รูป 
แมนั้นก็พึงเปนฉันนั้น   ดังน้ี.   ในปญหานั้น   พึงทราบคําปฏิเสธ   และคํา 
ตอบรับรองโดยสมควรดวยสามารถแหงลัทธิของปรวาที.      คําท่ีเหลือใน 
ที่นี้   มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน   แล. 
                         อรรถกถารูปงมัคโคติกถา  จบ  
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                            ปญจวิญญาณสมังคิมัคคภาวนากถา  
 
         [๑๓๘๗]   สกวาที     บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยวิญญาณ    ๕ 
ยังมรรคใหเกิดได   หรือ ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว. 
                        ส. วิญญาณ ๕ มีธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวเปนวัตถุ   คือท่ีอาศัย 
มีธรรมที่เกิดข้ึนแลวเปนอารมณ มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา   วิญญาณ   ๕   มีธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวเปนวัตถุ 
มีธรรมที่เกิดข้ึนแลวเปนอารมณ   ก็ตองไมกลาววา   บุคคลผูมีความพรอม 
เพรียงดวยวิญญาณ  ๕   ยังมรรคใหเกิดได. 
         [๑๓๘๘]  ส. วิญญาณ   ๕  มีธรรมท่ีเกิดกอนเปนวัตถุ   มีธรรมที ่
 เกิดข้ึนกอนเปนอารมณ     มีธรรมภายในเปนวัตถุ     มีธรรมภายนอกเปน 
อารมณ  มีธรรมท่ียังไมทําลายเปนวัตถุ  มีธรรมท่ียังไมทําลายเปนอารมณ 
มีวัตถุตาง  ๆ    มีอารมณตาง  ๆ   ไมเสวยโคจรวิสัยแกกันและกัน   เกิดข้ึน 
โดยไมมีการสนใจไมได    เกิดข้ึนโดยไมมีการทําไวในใจไมได    เกิดข้ึน 
โดยไมเจือดวยสัมปฏิจฉันนจิตเปนตนไมได     เกดิข้ึนไมกอนไมหลังกัน 
ไมได    เกิดข้ึนในลําดับอันชิดแหงกันและกันก็ไมได    มิใชหรือ ?    ฯลฯ 
วิญญาณ     ไมมีความผูกใจ   มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  วิญญาณ  ๕ ไมมีความผูกใจ  ก็ตองไมกลาว 
วาบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยวิญญาณ   ๕   ยังมรรคใหเกิดข้ึนได. 
         [๑๓๘๙]  ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยวิญญาณ  ๕   ยังมรรค  
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ใหเกิดได   หรือ ?  
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. จักขุวิญญาณปรารภความวางเปลา   เกิดข้ึนได หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. จักขุวิญญาณปรารภความวางเปลา   เกิดข้ึนได  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เพราะอาศัยจักษุและความวางเปลา     จึงเกิดจักขุ 
วิญญาณข้ึน   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. เพราะอาศัยจักษุและความเปนของวางเปลา    จึงเกิด 
จักขุวิญญาณข้ึน หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. คําวา    เพราะอาศัยจักษุและความวางเปลา    จึงเกิด 
จักขุวิญญาณข้ึน   ดังน้ี   เปนสูตรมีอยูจริง หรือ ? 
                       ป. ไมมี 
                       ส. คําวา   เพราะอาศัยจักษุและรูปท้ังหลาย    จึงเกิดจักขุ 
วิญญาณขึ้น   ดังน้ี   เปนสูตรมีอยูจริง   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. หากวา  คําวา   เพราะอาศัยจักษุและรูปท้ังหลาย  จึง 
เกิดจักขุวิญญาณขึ้น    ดงัน้ี   เปนสูตรมีอยูจริง   กต็องไมกลาววา   เพราะ 
อาศัยจักษุและความวางเปลาจึงเกิดจักขุวิญญาณข้ึน. 
         [๑๓๙๐]  ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยจักขุวิญญาณ    ยัง  
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มรรคใหเกิดข้ึนได   หรือ ?  
                 ป. ถูกแลว. 
                 ส. จักขุวิญญาณปรารภอดีตและอนาคต   เกิดข้ึน  หรือ ? 
                 ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น    ฯลฯ 
                 ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยจักขุวิญญาณ    ยัง 
มรรคใหเกิดได หรือ ? 
                 ป. ถูกแลว. 
                 ส. จักขุวิญญาณปรารภผัสสะ   ปรารภเวทนา   ปรารภ 
สัญญา ปรารภเจตนา   ปรารภจิต   ปรารภจักษุ  ฯลฯ  ปรารภกาย   ปรารภ 
เสียง ฯลฯ  ปรารภโผฏฐัพพะ  เกิดข้ึน  หรือ ? 
                 ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                 ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมโนวิญญาณ    ยัง 
มรรคใหเกิดได  และมโนวิญญาณปรารภความวางเปลา  เกิดข้ึนได  หรือ ? 
                 ป. ถูกแลว. 
                 ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยจักขุวิญญาณ    ยัง 
มรรคใหเกิดได   และจักขุวิญญาณปรารภความวางเปลา  เกิดข้ึนได  หรือ ? 
                 ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                 ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมโนวิญญาณ    ยัง 
มรรคใหเกิดได  และมโนวิญญาณปรารภอดีตและอนาคต   เกดิข้ึนหรือ ? 
                 ป. ถูกแลว. 
                 ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยจักขุวิญญาณ    ยัง 
มรรคใหเกิดได   และจักขุวิญญาณปรารภอดีตและอนาคต   เกิดข้ึน  หรือ ?  
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                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                       ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมโนวิญญาณ    ยัง 
มรรคใหเกิดได   และมโนวิญญาณปรารภผัสสะ  ฯลฯ   ปรารภโผฏฐัพพะ 
เกิดข้ึนหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยจักขุวิญญาณ    ยัง 
มรรคใหเกิดได   และจักขุวิญญาณปรารภผัสสะ  ฯลฯ   ปรารภโผฏฐัพพะ 
เกิดข้ึนหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๙๑]   ส. ไมพึงกลาววา    บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
วิญญาณ  ๕  ยังมรรคใหเกิดได  หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  เหน็รูปดวยจักษุแลว  เปนผูไมถือนิมิต  ไมถือโดย 
อนุพยัญชนะ  ฯลฯ  ฟงเสียงดวยโสตแลว  ฯลฯ  สูดกลิ่นดวยฆานะแลว 
ฯลฯ  ลิม้รสดวยชิวหาแลว  ฯลฯ  ถูกตองโผฏฐัพพะ  ดวยกายแลว  เปนผู 
ไมถือนิมิต  ไมถือโดยอนุพยัญชนะ  ดังนี้๑   เปนสูตรมีอยูจริง  มใิชหรือ  ? 
                       ส. ถูกแลว.  
                       ป. ถาอยางนั้น  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยวิญญาณ 
๕   ก็ยังมรรคใหเกิดได   นะสิ. 
                        ปญจวิญญาณสมังคิมัคคภาวนากถา  จบ 
 
๑. ม.ม.  ๑๒/๓๘๗,  องฺ.  จตุกฺก  ๒๑/๓๗.  
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               อรรถกถาปญจวิญญาณสมังคิสสมัคคกถา  

  

         วาดวย  ผูพรอมเพรียงดวยปญจวิญญาณเจริญมรรค 
 
         บัดนี้     ชื่อวาเรื่อง    ผูพรอมเพรยีงดวยปญจวิญญาณเจริญมรรค. 
ในเรื่องนั้น    ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายมหาสังฆิกะท้ังหลาย 
วา      การเจริญมรรคมีอยูแกผูพรอมเพรียงดวยปญจวิญญาณ     เพราะ 
อาศัยพระสูตรวา   ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลวยอมไมถือเอาโดยนิมิต  เปนตน 
ดังน้ี   คําถามของสกวาทีหมายชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
ทีนั้น   สกวาทีจึงกลาววา   วิญญาณ   ๕   มีธรรมทีเ่กิดขึ้นแลว  เปนตน  เพ่ือ 
ทวงดวยคําวา     ถาการเจริญมรรคมีแกผูพรอมเพรียงดวยวิญญาณ    ๕ 
นั้นไซร   มรรคก็พึงมีคติอยางวิญญาณ  ๕  หรือวิญญาณ ๕  กพึ็งมีคติอยาง 
มรรค   แตปญจวิญญาณเหลาน้ันไมมีคติเชนกับมรรค   เพราะไมมีพระนิพพาน 
เปนอารมณ    ทั้งมิใชโลกตุตระ    ถึงมรรคก็ไมมีคติเชนกับปญจวิญญาณ 
เพราะสงเคราะหกันโดยลักษณะแหงปญจวิญญาณเหลาน้ันไมได    ดังน้ี. 
         ในขอน้ัน   พึงทราบอธิบายวา   ถาวามรรคภาวนาพึงมีแกผูพรอมเพรียง 
ดวยปญจวิญญาณไซร   มรรคอันสัมปยุตดวยมโนวิญญาณใด    มโนวิญญาณ 
แมนั้นก็พึงมีแกผูพรอมเพรียงดวยปญจวิญญาณได     ครั้นเมือ่ความเปน 
เชนนี้มีอยู   คําอันเปนลักษณะนี้ใดทานกลาววา    ปญจวิญญาณมีธรรมที ่
เกิดขึ้นแลวเปนวัตถุ   เปนตน  ทานไมพึงกลาวคํานั้นอยางนี้  ควรจะกลาว 
วาวิญญาณ  ๖  แตทานไมกลาวอยางนั้น   กลาวแตเพียงคําวา   ปญจวิญญาณ 
ดังน้ี   เพราะฉะนั้น  ใคร  ๆ ไมพึงกลาววามรรคภาวนามีอยูแกผูพรอมเพรียง 
ดวยปญจวิญญาณ  ดังนี้.  สําหรับในขอน้ีมีอธิบายเพียงเทาน้ีเทานั้น   เพราะ 
ฉะน้ัน   สกวาทีจึงใหปรวาทีรับรองลักษณะน้ัน   แลวกลาววา   เพราะเหตุ  
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นั้นแล   ทานไมพึงกลาววา   บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยวิญญาณ  ๕  
ยังมรรคใหเกิดได   ดังน้ี. 
         อีกนัยหนึ่ง  วิญญาณ  ๕   มีธรรมที่เกิดข้ึนแลวเปนวัตถุ  สวนมรรค 
แมไมมีวัตถุก็เกิดได   วิญญาณ  ๕   เหลาน้ันมีธรรมที่เกิดข้ึนแลวเปนอารมณ 
มรรคมีอารมณอันใครไมพึงกลาว     มีพระนิพพานเปนอารมณอันใคร ๆ 
ไมพึงกลาววาพระนิพพานเกิด    วาเกิดข้ึน   วิญญาณ  ๕  มีวัตถุอันเกิดกอน  
มรรคแมไมมีวัตถุก็เกิดได     วิญญาณ  ๕  เหลาน้ัน  มีอารมณเกิดกอน  มรรค 
ไมมีอารมณเกิดกอน   วิญญาณ  ๕  เหลาน้ันมีธรรมภายในเปนวัตถุ  มรรค 
แมไมมีวัตถุก็เกิดได   วิญญาณ   ๕  เหลาน้ันมีธรรมภายนอกเปนอารมณ 
ดวยสามารถแหงรูปเปนตน   มรรคมีพระนิพพานเปนอารมณ   วิญญาณ 
๕    มีวัตถุธรรมท่ียังไมทําลายเปนวัตถุ   เพราะทําวัตถุอันยังไมแตกดับให 
เปนที่อาศัยแลวเปนไป    มรรคแมไมมีวัตถุก็เปนไปได   วิญญาณ  ๕ เหลาน้ัน 
มีธรรมที่ยังไมทําลายเปนอารมณ    เพราะปรารภรูปเปนตนอันยังไมแตกดับ 
นั่นแหละเปนไป  มรรคมีพระนิพพานเปนอารมณ  วิญญาณ   ๕   เหลาน้ันมี 
วัตถุตาง ๆ  มรรคไมมีวัตถุ  หรือมีวัตถุหน่ึง    วิญญาณ  ๕  เหลาน้ันไมเสวย 
อารมณของกันและกัน    เพราะเปนไปในอารมณของตน  ๆ    มีรูปารมณ 
เปนตน  มรรคยอมไมกระทํารูปารมณเปนตนแมสักอยางหนึ่งใหเปนอารมณ 
วิญญาณ  ๕  เหลาน้ันไมรวมกันเพราะทํากิริยามโนธาตุใหเปนปุเรจาริก 
แลวจึงเกิดทั้งไมมีมนสิการก็ไมเกิดข้ึน  มรรคไมมีอาวัชชนะเลย  วิญญาณ 
๕   เหลาน้ันเกลื่อนกลนดวยการรับอารมณทั้งหลายเกิดข้ึน   มรรคไมลามก 
คือไมมีความตกตํ่า   เลย   วิญญาณ ๕ เหลาน้ันยอมเกิดข้ึนโดยความสับสน 
ซึ่งกันและกัน      คือหมายความวาเกิดกอนบาง  เกิดทีหลังกันบาง  ไมมีระเบียบ  
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วาอันไหนเกิดกอนหรือเกิดทีหลัง    ความเกิดกอนเกิดทีหลังของมรรครวม  
กับวิญญาณ   ๕   เหลาน้ันหามีไม   เพราะมรรคเกิดในกาลท่ีวิญญาณ  ๕ 
เหลาน้ันไมเกิด    ในสมยัที่วิปสสนาญาณแกกลา   ในอรูปภพอันเปนถิ่นที่ 
วิญญาณ   ๕   ไมเกิดก็ดี    มรรคก็เกิดได   วิญญาณ  ๕  เหลาน้ันไมเกิดติดตอ 
ซึ่งกันและกัน   เพราะมีสัมปฏิจฉันนจิตเปนตนค่ันในระหวาง   ความค่ันใน 
ระหวางดวยสัมปฏิจฉันนจิตเปนตนของมรรคไมมีเลย     กิจแมสักวาการ 
เสพอารมณเพราะการตกไปแหงวิญญาณ    ๕   ในอารมณใดอารมณหน่ึง 
ไมมี  กิจของมรรคมีการเพิกถอนกิเลส  ในขอน้ีมอีธิบายเพียงเทาน้ี   เพราะ 
ฉะน้ัน   สกวาทีจึงใหปรวาทีรับรองซ่ึงความท่ีมรรคไมมีคติอยางวิญญาณ 
๕   เหลาน้ัน  ดวยอาการเหลาน้ี    แลวจึงกลาววา  ก็ตองไมพึงกลาววา  บุคคล 
ผูพรอมเพรียงดวยวิญญาณ   ๕  ยังมรรคใหเกิดได   ดังน้ี. 
         คําวา  ปรารภความวางเปลา    ความวา  สกวาทีถามวา  โลกุตตรมรรค 
ยอมเกิดเพราะปรารภสุญญตนิพพาน   โลกียมรรคยอมเกิดเพราะปรารภ 
บุญท่ีเปนสุทธสังขารเกิดข้ึน   ฉันใด    จักขุวิญญาณเกิดข้ึนเพราะปรารภ 
ฉันนั้นหรือ ?   ปรวาทีตอบปฏิเสธ   เพราะพระบาลีวา    จักขุวญิญาณเกิด 
พระอาศัยจักขุดวยรูปดวย.   ถูกถามครั้งท่ี   ๒   กต็อบรับรองหมายเอา 
ดวยคําวา   สิง่ใดไมมีนิมิตในที่นั้น      สิ่งน้ันชื่อวาความวางเปลา  เพราะบาลีวา 
ไมถือเอาโดยนิมิต       ในปญหาอีก   ๒  ขอวา  อาศัยจักขุ   เปนตน   ก็นยันี้. 
         ในขอวา    จักขุวิญญาณปรารภอดีตและอนาคต     นั้น   อธิบายวา 
การเจริญมรรคมีแกผูพรอมเพรียงดวยมโนวิญญาณ     และมโนวิญญาณ 
ยอมเกิดข้ึนเพราะปรารภธรรมอันเปนอดีตและอนาคตฉันใด      แมจักขุ 
วิญญาณก็ฉันนั้นหรือ ?    ในคําท้ังหลายวา    มโนวิญญาณปรารภผัสสะ  
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เปนตน   ก็นยันี้.  ในขอวา   เห็นรูปดวยจักขุแลวเปนผูไมถือนิมิต  นี ้ อธิบาย  
วา   ทานกลาววาไมถือเอานิมิตในขณะแหงชวนะ   ไมใชไมถือเอานิมิตใน 
ขณะแหงจักขุวิญญาณ  เพราะฉะนั้น  คําวาจักขุวิญญาณนี้หมายเอาสักวา 
เปนโลกียซึ่งมิใชขอพิสูจนวา     การเจริญมรรคมีแกผูพรอมเพรียงดวย 
วิญญาณ  ๕  ดังน้ีแล. 
                     อรรถกถาปญจวิญญาณสมังคิสสมัคคกถา  จบ  
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                                 ปญจวิญญาณกุสลาปติกถา  
 
         [๑๓๙๒]   สกวาที   วิญญาณ  ๕  เปนกุศลก็ม ี เปนอกุศลกม็ี  หรือ ? 
                        ปรวาที    ถูกแลว. 
                        ส. วิญญาณ  ๕  มีธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวเปนวัตถุ   มีธรรม 
ที่เกิดข้ึนแลวเปนอารมณ   มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา   วิญญาณ  ๕    มีธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวเปนวัตถุ 
มีธรรมที่เกิดข้ึนแลวเปนอารมณ  ก็ตองไมกลาววา  วิญญาณ  ๕  เปนกุศล 
ก็มี   เปนอกุศลก็มี. 
                        ส. วิญญาณ   ๕  มีธรรมท่ีเกิดกอนเปนวัตถุ   มีธรรมท่ีเกิด 
กอนเปนอารมณ    มีธรรมภายในเปนวัตถุ   มีธรรมภายนอกเปนอารมณ 
มีธรรมที่ยังไมทําลายเปนวัตถุ   มีธรรมท่ียังไมทําลายเปนอารมณ   มีวัตถ ุ
ตาง  ๆ  มีอารมณตาง  ๆ    ไมเสวยโคจรวิสัยแกกันและกัน  เกดิข้ึนโดยไม 
มีความสนใจไมได   เกิดข้ึนโดยไมมีการทําไวในใจไมได     เกิดข้ึนโดยไมมี 
 ีเจือดวยสัมปฏิฉันนจิตเปนตนไมได  เกิดข้ึนไมกอนไมหลังกันไมได   เกิดข้ึน 
ในลําดับอันชิดแหงกันและกันไมได   มิใชหรือ ?    ฯลฯ  วิญญาณ  ๕  ไมมี 
ความผูกใจ   มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  วิญญาณ  ๕  ไมมีความผูกใจ  ก็ตองไมกลาว 
วาวิญญาณ ๕ เปนกุศลกม็ี   เปนอกุศลก็มี ดังน้ี. 
         [๑๓๙๓]   ส. จักขุวิญญาณ   เปนกุศล  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.  
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                        ส. จักขุวิญญาณ  ปรารภความวางเปลาเกิดข้ึน หรือ ?  
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. จักขุวิญญาณ   ปรารภความวางเปลาเกิดข้ึน หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส.  เพราะอาศัยจักษุและความวางเปลา     จึงเกิดจักขุ 
วิญญาณข้ึน หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. เพราะอาศัยจักษุและความวางเปลา     จึงเกิดจักขุ 
วิญญาณข้ึน หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. คําวา    เพราะอาศัยจักษุและความวางเปลา    จึงเกิด  
จักขุวิญญาณ  ดงนี้  เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                        ป. ไมมี. 
                        ส. คําวา    เพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งหลาย   จึงเกิดจักขุ 
วิญญาณข้ึน  ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา  คําวา  เพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งหลาย  จึง 
เกิดจักษุวิญญาณข้ึน  ดังนี้   เปนสูตรมีอยูจริง  ก็ตองไมกลาววา  เพราะ 
อาศัยจักษุและความวางเปลา  จึงเกิดจักขุวิญญาณข้ึน. 
         [๑๓๙๔]   ส. จักขุวิญญาณ  เปนกุศลก็มี  เปนอกุศลก็มี หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. จักขุวิญญาณ  ปรารภอดีตและอนาคต  เกิดข้ึนได  หรือ ?  
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                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                    ส. จักขุวิญญาณ  เปนกุศลก็มี  เปนอกุศลก็มี  หรือ ? 
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. จักขุวิญญาณปรารภผัสสะ   ฯลฯ   ปรารภจิต   ฯลฯ 
ปรารภจักษุ  ฯลฯ  ปรารภกาย  ฯลฯ ปรารภเสียง  ฯลฯ  ปรารภโผฏฐัพพะ 
เกิดข้ึนได   หรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                    ส. มโนวิญญาณ  เปนกุศลก็มี  เปนอกุศลก็มี  และมโน- 
วิญญาณ   ปรารภความวางเปลา  เกิดข้ึนได   หรือ ? 
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. จักขุวิญญาณ   เปนกุศลก็มี   เปนอกุศลก็มี   และจักขุ 
วิญญาณปรารภความวางเปลา เกิดข้ึนได  หรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                    ส. มโนวิญญาณ  เปนกุศลก็มี  เปนอกุศลก็มี  และมโน- 
วิญญาณ  ปรารภอดีตและอนาคต   เกิดข้ึนได หรือ ? 
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. จักขุวิญญาณ  เปนกุศลก็มี  เปนอกุศลก็มี   จักขุวิญญาณ 
ปรารภอดีตและอนาคต เกิดข้ึนได ฯลฯ 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                    ส. มโนวิญญาณ  เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี  มโนวิญญาณ 
ปรารภผัสสะ  ฯลฯ   ปรารภจิต  ปรารภจัก   ฯลฯ  ปรารภกาย   ปรารภ 
เสียง ฯลฯ  ปรารภโผฏฐัพพะ เกิดข้ึนได หรือ ?  
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                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. จักขุวิญญาณ   เปนกศุลก็มี  เปนอกุศลก็มี  จักขุวิญญาณ  
ปรารภผัสสะ ฯลฯ  ปรารภโผฏฐัพพะ   เกิดข้ึนได   หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๓๙๕]  ป. ไมพึงกลาววา  วิญญาณ  ๕  เปนกุศลก็มี  เปนอกุศล 
ก็มี   หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  เหน็รูปดวยจักษุ  เปนผูยึดถือนิมิต  ฯลฯ  ไมเปนผู 
ยึดถือนิมิต  ฯลฯ  ฟงเสียงดวยโสต   ฯลฯ  ถูกตองดวยโผฏฐัพพะดวยกาย 
เปนผูยึดถือนิมิต  ฯลฯ   ไมเปนผูถือนิมิต  ดังนี้  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรอื ? 
                       ส. ถูกแลว.  
                       ป. ถาอยางนั้น  วิญญาณ  ๕   ก็เปนกุศลก็มี  เปนอกุศล 
ก็มี  นะส ิ
                             ปญจวิญญาณกุสลาปติกถา จบ 
 

                   อรรถกถาปญจวิญญาณา  กุสลาปติกถา 
 

                       วาดวย     ปญจวิญญาณเปนกุศลก็มี 
 
         บัดนี้   ชื่อวา    ปญจวิญญาณเปนกุศลก็มี  และเปนอกุศลก็มี.  เรื่องนี้ 
บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่ขาพเจากลาวไวแลวในหนหลังน่ันแหละ. 
                      อรรถกถาปญจวิญญาณ  กุสลาปติกถา  จบ.  
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                      ปญจวิญญาณา  สาโภคาติกถา 
  
         [๑๓๙๖]   สกวาที    วิญญาณ  ๕  มีความผูกใจหรือ ? 
                        ปรวาที    ถูกแลว. 
                        ส. วิญญาณ   ๕   มีธรรมที่เกิดข้ึนแลวเปนวัตถุ  มีธรรมที ่
เกิดข้ึนแลวเปนอารมณ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา   วิญญาณ   ๕  มีธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวเปนวัตถุ 
มีธรรมที่เกิดข้ึนแลวเปนอารมณ  ก็ตองไมกลาววา  วิญญาณ  ๕  มีความ 
ผูกใจ. 
                        ส. วิญญาณ  ๕   มีธรรมท่ีเกิดกอนเปนวัตถุ   มีธรรมท่ีเกิด 
กอนเปนอารมณ    มีธรรมภายในเปนวัตถุ    มีธรรมภายนอกเปนอารมณ 
มีธรรมที่ยังไมทําลายเปนวัตถุ   มีธรรมท่ียังไมทําลายเปนอารมณ   มีวัตถ ุ
ตาง ๆ  มีอารมณตาง ๆ  ไมเสวยโคจรวิสัยแหงกันและกัน  เกิดข้ึนโดยไม 
มีความสนใจไมได    เกดิข้ึนโดยไมมีการทําไวในใจไมได   เกิดข้ึนโดยไม 
เจือดวยสัมปฏิจฉันนจิตเปนตนไมได เกิดข้ึนไมกอนไมหลังไมได   มใิชหรือ ? 
วิญญาณ    ๕  เกิดข้ึนในลาํดับอันชิดแหงกันและกันไมได  มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา  วิญญาณ  ๕  เกิดข้ึนในลาํดับอันชิดแหงกัน 
และกันไมได   ก็ตองไมกลาววา วิญญาณ ๕ มีความผูกใจ. 
         [๑๓๙๗]   ส. จักขุวิญญาณมีความผูกใจ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. จักขุวิญญาณปรารภความวางเปลา  เกิดข้ึนไดหรือ ?  
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                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                       ส. จักขุวิญญาณปรารภความวางเปลา เกิดข้ึนได   หรือ ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เพราะอาศัยจักษุ    และความวางเปลา     จึงเกิดจักขุ 
วิญญาณข้ึน   หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส.  เพราะอาศัยจักษุ    และความวางเปลา     จึงเกิดจักษุ 
วิญญาณข้ึน หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. คําวา    เพราะอาศัยจักษุและความวางเปลา    จึงเกิด 
จักขุวิญญาณข้ึน  ดังนี้  เปนสูตรมีอยูจริง   หรือ ? 
                       ป. ไมมี. 
                       ส. คําวา    เพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งหลายจึงเกิดจักขุ- 
วิญญาณข้ึน  ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา    คําวา   เพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งหลายจึง 
เกิดจักขุวิญญาณข้ึน  ดังนี้  เปนสูตรมีอยูจริง  ก็ตองไมกลาว  เพราะอาศัย 
จักษุและความวางเปลา   จึงเกิดจักขุวิญญาณข้ึน 
         [๑๓๙๘]  ส. จักขุวิญญาณมีความผูกใจ    หรอื ? 
                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. จักขุวิญญาณปรารภอดีตและอนาคต  เกิดข้ึนไดหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
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                ส. จักขุวิญญาณมีความผูกใจ หรือ ?  
                ป. ถูกแลว. 
                ส. จักขุวิญญาณปรารภผัสสะ  ฯลฯ   ปรารภโผฏฐัพพะ 
เกิดข้ึน หรือ ? 
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                ส. มโนวิญญาณมีความผูกใจ   และมโนวิญญาณปรารภ 
ความวางเปลาเกิดข้ึนได หรือ  ? 
                ป. ถูกแลว. 
                ส. จักขุวิญญาณมีความผูกใจ  และจักขุวิญญาณปรารภ 
ความวางเปลาเกิดข้ึนได   หรือ ? 
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                ส. มโนวิญญาณมีความผูกใจ  มโนวิญญาณปรารภอดีต 
และอนาคตเกิดข้ึนได    หรือ ? 
                ป. ถูกแลว. 
                ส. จักขุวิญญาณมีความผูกใจ  และจักขุวิญญาณปรารภ 
อดีตและอนาคตเกิดข้ึนได    หรือ ? 
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                ส. มโนวิญญาณ   มีความผูกใจ   มโนวิญญาณ  ปรารภ 
ผัสสะ ฯลฯ ปรารภโผฏฐัพพะ  เกิดข้ึน หรือ ? 
                ป. ถูกแลว. 
                ส. จักขุวิญญาณมีความผูกใจ     จักขุวิญญาณปรารภ 
ผัสสะ  ฯลฯ  ปรารภโผฏฐัพพะเกิดข้ึนได   หรือ ?  
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                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
         [๑๓๙๙]   ป. ไมพึงกลาววา วิญญาณ  ๕   มีความผูกใจ หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   เหน็รูปดวยจักษุ   เปนผูถือนิมิต  ฯลฯ เปนผูไมถือ 
นิมิต  ฯลฯ  ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย  เปนผูถือนิมิต  ฯลฯ  เปนผูไมถือ 
นิมิต  ดังนี้  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรอื ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. ถาอยางนั้น วิญญาณ ๕ ก็มีความผูกใจ นะสิ. 
                          ปญจวิญญาณา   สาโภคาติกถา  จบ 
 

           อรรถกถาปญจวิญญาณา  สาโภคาติกถา 
 

               วาดวย  ปญจวิญญาณมีความผูกใจ 
 
         บัดนี้    ชื่อวาเรื่อง  ปญจวิญญาณมีความผูกใจ.    ในเรื่องน้ัน  ชื่อวา 
ความคิดคํานึงยอมมีไดดวยสามารถแหงกุศล และอกุศล. ก็ขอน้ี   พระศาสดา 
ทรงตรัสไววา     ภิกษุเหน็รูปดวยจักษุแลวถือเอาโดยนิมิต...  ไมถือเอาโดย 
นิมิต    ดังน้ีเปนตน.   ชนเหลาใดถือเอาพระพุทธพจนนั้นโดยไมพิจารณา 
จึงมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายมหาสังฆิกะท้ังหลายวา    วิญญาณ   ๕ 
มีความผูกใจ   คิดคํานึงได    ดังน้ี   คําถามของสกวาทีหมายชนเหลาน้ัน 
คําตอบรับรองเปนของปรวาที. คําท่ีเหลือในที่นี้เชนกับเรื่องกอนน่ันแล. 
                  อรรถกถาปญจวิญญาณา   สาโภคาติกถา  จบ  
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                            ทวีห ิ สเีลหิ  สมันนาคโตติกถา  
 
         [๑๔๐๐]   สกวาที   บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค    เปนผู 
ประกอบดวยศีล  ๒  อยาง หรือ ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบ 
ดวยผัสสะ ๒ อยาง ดวยเวทนา ๒ อยาง ดวยสัญญา ๒ อยาง ดวยเจตนา 
๒  อยาง   ดวยจิต  ๒  อยาง  ดวยศรัทธา  ๒  อยาง   ดวยวิริยะ  ๒  อยาง ดวย 
สติ   ๒ อยาง  ดวยสมาธิ  ๒ อยาง  ดวยปญญา  ๒  อยาง หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๐๑]   ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบ 
ดวยศีลอันเปนโลกิยะ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  เปนผูประกอบ 
ดวยผัสสะอันเปนโลกิยะ    ดวยเวทนาอันเปนโลกิยะ    ดวยสัญญาอันเปน 
โลกิยะ   ดวยเจตนาอันเปนโลกิยะ   ดวยจิตอันเปนโลกิยะ   ดวยศรัทธาอัน 
เปนโลกิยะ    ดวยวิริยะอันเปนโลกิยะ    ดวยสติอันเปนโลกิยะ    ดวยสมาธิ 
อันเปนโลกิยะ  ดวยปญญาอันเปนโลกิยะ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๐๒]   ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  เปนผูประกอบ 
ดวยศีล ทั้งท่ีเปนโลกิยะและโลกุตตระ    หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  เปนผูประกอบ  
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ดวยผัสสะท้ังท่ีเปนโลกิยะและโลกุตตระ  ฯลฯ   เปนผูประกอบดวยปญญา  
ทั้งท่ีเปนโลกิยะและโลกุตตระ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค   ประกอบดวย 
ศีลอันเปนโลกิยะหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรคเปนปุถุชน  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๐๓]   ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค   เปนผูประกอบ 
ดวยสัมมาวาจาอันเปนโลกิยะ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบ 
ดวยสัมมาทิฏฐิอันเปนโลกิยะ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบ 
ดวยสัมมาวาจาอันเปนโลกิยะ  หรือ ? 
                       ป. ถกูแลว. 
                       ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบ 
ดวยสัมมาสังกัปปะอันเปนโลกิยะ   ฯลฯ   ดวยสัมมาวายามะอันเปนโลกิยะ 
ฯลฯ  ดวยสัมมาสติอันเปนโลกิยะ  ฯลฯ  ดวยสัมมาสมาธิอันเปนโลกิยะ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบ  
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ดวยสัมมากัมมันตะอันเปนโลกิยะ    ฯลฯ  ดวยสัมมาอาชีวะอันเปนโลกิยะ  
หรือ ?   
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบ 
ดวยสัมมาทิฏฐิอันเปนโลกิยะ  ฯลฯ  ดวยสัมมาสมาธิอันเปนโลกิยะ  หรือ ?             
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๔๐๔]   ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบ 
ดวยสัมมาวาจาทั้งท่ีเปนโลกิยะและโลกุตระ   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  เปนผูประกอบ 
ดวยสัมมาทิฏฐิทั้งท่ีเปนโลกิยะและโลกุตตระ หรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบ 
ดวยสัมมาวาจาทั้งท่ีเปนโลกิยะและโลกุตตระ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบ 
ดวยสัมมาสังกัปปะท้ังที่เปนโลกิยะและโลกุตระ  ฯลฯ  ดวยสัมมาวายามะ 
ทั้งท่ีเปนโลกิยะและโลกุตตระ   ฯลฯ      ดวยสัมมาสติทั้งท่ีเปนโลกิยะและ 
โลกุตตระ  ฯลฯ  ดวยสัมมาสมาธิทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตตระ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบ 
ดวยสัมมากัมมันตะทั้งท่ีเปนโลกิยะและโลกุตตระ หรือ ?  ฯลฯ  
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         [๑๔๐๕]   ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบ  
ดวยสัมมาอาชีวะ  ทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตตระ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบ 
ดวยสัมมาทิฏฐิทั้งท่ีเปนโลกิยะและโลกุตตระ   หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบ 
ดวยสัมมาอาชีวะทั้งท่ีเปนโลกิยะและโลกุตตระ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบ 
ดวยสัมมาสังกัปปะท้ังที่เปนโลกิยะและโลกุตตระ   ฯลฯ   ดวยสัมมาสมาธิ 
ทั้งท่ีเปนโลกิยะและโลกุตตระ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๐๖]   ป. ไมพึงกลาววา  บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค 
เปนผูประกอบดวยศีล   ๒  อยาง หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. เมื่อศีลอันเปนโลกิยะดับไปแลว   มรรคจึงเกิดข้ึนหรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. บุคคลผูทุศีล  มีศลีขาด  มีศีลทะลุ  ยังมรรคใหเกิดได 
หรือ ? 
                        ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ป. ถาอยางนั้น     บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค 
เปนผูประกอบดวยศีล  ๒ อยาง นะสิ. 
                        ทวีหิสีเลหิ  สมันนาคโตติกถา  จบ  
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           อรรถกถาทวีหิ  สีเลหิ  สมันนาคโตติกถา  

 

                      วาดวย  ผูประกอบดวยศีล  ๒ 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่อง   บุคคลผูประกอบดวยศีล  ๒  อยาง.   ในเรื่องนั้น 
ชนเหลาใดมีลัทธิดุจลัทธขิองนิกายมหาสังฆิกะท้ังหลายน่ันแหละวา    บุคคล 
ผูมีศีลยอมใหโลกุตตรมรรคเกิดดวยโลกียศลีได  พระบาลีวา     นรชน 
ผูมีศีล   ต้ังอยูเฉพาะแลวในศีล  ดังน้ีเปนตน  เหตุใด  เพราะเหตุนั้น  บุคคล 
นั้นจึงชื่อวาผูประกอบดวยศีล   ๒  อยาง  คือ  ดวยโลกียศลีที่เกิดกอน  และ 
โลกุตตรศีลที่ในขณะแหงมรรค    ดังน้ี  คําถามของสกวาทีวา   บุคคลผูมี 
ความพรอมเพรียงดวยมรรค   หมายชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของ 
ปรวาที. ลําดับนั้น      สกวาทีจึงกลาววา   เปนผูประกอบดวยผัสสะ  ๒  อยาง 
เปนตน  เพ่ือทวงดวยคําวา  ถาบุคคลน้ันประกอบดวยศีล  ๒  คือ  โลกียศลี 
และโลกุตตรศีลในขณะเดียวกันไดไซร    เขาผูนั้นก็พึงเปนผูประกอบดวย 
ธรรมอยางละ  ๒ มีผัสสะ  ๒  เปนตนได   ดังนี้   ปรวาทีเมื่อไมเห็นนัยอันมี 
อยางนั้นเปนรูป   จึงตอบปฏิเสธ.  ในปญหาวา   เปนผูประกอบดวยศีลท้ังท่ี 
เปนโลกียะ  และโลกุตตระ   ปรวาทีจึงตอบรับรองหมายเอาโลกียศีลท่ี 
สมาทานแลวในกาลกอน   และโลกตุตรศีลอันมีสัมมาวาจาเปนตน   ที่เกดิ 
ข้ึนในขณะแหงมรรค.  คําถามวา   เมือ่ศีลอันเปนโลกิยะดับไปแลว   เปน 
ของปรวาที   คําตอบรับรองของสกวาทีหมายเอาความดับ   คือ   การดับ 
ในขณะ   คือภังคขณะ   ปรวาทีนั้น   เมื่อกําหนดคําวาศีลดับนั้นคลายกับมี 
การลวงศีลอีก   จึงถามวา    บุคคลผูทศุีล    เปนตน   อน่ึงการต้ังลัทธิของ 
ปรวาทีนั้นยอมแสดงซ่ึงความท่ีบุคคลเปนผูมีศีลไมขาดมากอนเทานั้น 
ไมไดแสดงซ่ึงความท่ีบุคคลเปนผูประกอบดวยศีล  ๒  อยาง  เพราะฉะนั้น 



ลัทธินั้นจึงต้ังอยูไมไดแล. 
                   อรรถกถาทวีหิ  สีเลหิ  สมันนาคโตติกถา  จบ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 264 

                       สีลัง  อเจตสิกันติกถา  
 
         [๑๔๐๗]   สกวาที   ศลีไมเปนเจตสิก  หรือ ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว. 
                        ส. เปนไป เปนนิพพาน  เปนจักขายตนะ  ฯลฯ  เปนกายายตนะ 
ฯลฯ   เปนรปูายตนะ   ฯลฯ เปนโผฏฐัพพายตนะ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. ศลีไมเปนเจตสิก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ผัสสะไมเปนเจตสิก หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. ศลีไมเปนเจตสิก   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เวทนา ฯลฯ   สัญญา  ฯลฯ เจตนา  ฯลฯ  ศรัทธา ฯลฯ 
วิริยะ  ฯลฯ  สติ  ฯลฯ สมาธิ  ฯลฯ  ปญญา ไมเปนเจตสิกหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
         [๑๔๐๘]   ส. ผัสสะเปนเจตสิก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ศลีเปนเจตสิก หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. เวทนา ฯลฯ  สัญญา ฯลฯ   เจตนา ฯลฯ  ศรัทธา ฯลฯ 
วิริยะ  ฯลฯ สติ ฯลฯ สมาธิ  ฯลฯ  ปญญา เปนเจตสิก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.  
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                       ส. ศีลเปนเจตสิก หรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๐๙]   ส. ศลีไมเปนเจตสิก   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ศีลมีผลไมนาปรารถนา หรือ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ศีลมีผลนาปรารถนา มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   ศีลมีผลนาปรารถนา   ก็ตองไมกลาววาศีล 
ไมเปนเจตสิก. 
         [๑๔๑๐]   ส. ศรัทธามีผลนาปรารถนา     และศรัทธาเปนเจตสิก 
หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ศลีมีผลนาปรารถนา   และศลีเปนเจตสิก หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. วิริยะ สติ  สมาธิ ฯลฯ  ปญญา  มีผลนาปรารถนา และ 
ปญญา เปนเจตสิก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ศลีมีผลนาปรารถนา และศีลเปนเจตสิก หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
         [๑๔๑๑]   ส. ศลีมผีลนาปรารถนา แตศีลไมเปนเจตสิก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.  
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                        ส. ศรัทธามีผลนาปรารถนา แตศรัทธาเปนเจตนา หรือ ?  
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ศลีมีผลนาปรารถนา แตศีลไมเปนเจตสิก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. วิริยะ ฯลฯ  สติ สมาธิ ฯลฯ  ปญญามีผลนาปรารถนา 
แตงปญญา   ไมเปนเจตสิก หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๑๒]   ส. ศลีไมเปนเจตสิก  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.  
                        ส. ไมมีผล ไมมีวิบาก หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ศีลมีผล มีวิบาก มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา ศีลมีผล  มีวิบาก ก็ตองไมกลาววา  ศีลไมเปน 
เจตสิก  ฯลฯ 
         [๑๔๑๓]   ส. จักขายตนะ   ไมเปนเจตสิก  และไมมีวิบาก   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ศีลไมเปนเจตสิก และไมมีวิบาก  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. โสตายตนะ  ฯลฯ   กายายตนะ  ฯลฯ   รูปายตนะ  ฯลฯ   
โผฏฐัพพายตนะ  ไมเปนเจตสิก และไมมีวิบาก หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว.  
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                        ส. ศลีไมเปนเจตสิก   และไมมีวิบาก หรือ ?  
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๑๔]   ส. ศีลไมเปนเจตสิก   แตมีวิบาก  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. จักขายตนะ   ไมเปนเจตสิก  แตมีวิบาก   หรอื ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ศลีไมเปนเจตสิก  แตมีวิบาก  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. โสตายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ   ฯลฯ  รูปายตนะ  ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ   ไมเปนเจตสิก แตมีวิบาก หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๔๑๕]   ส. สัมมาวาจา   ไมเปนเจตสิก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สัมมาทิฏฐิ   ไมเปนเจตสิก  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                        ส. สัมมาวาจา   ไมเปนเจตสิก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สัมมาสังกัปปะ  ฯลฯ   สัมมาวายามะ   ฯลฯ  สัมมาสติ 
ฯลฯ สัมมาสมาธิ  ไมเปนเจตสิก หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. สัมมากมัมันตะ ฯลฯ  สัมมาอาชีวะไมเปนเจตสิก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.  
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                        ส. สัมมาทิฏฐิไมเปนเจตสิก หรือ ?  
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. สัมมาอาชีวะไมเปนเจตสิก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส.  สัมมาสังกัปปะ   ฯลฯ  สัมมาวายามะ  ฯลฯ   สัมมาสติ 
ฯลฯ   สัมมาสมาธิไมเปนเจตสิก  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ   
         [๑๔๑๖]   ส. สัมมาทิฏฐิเปนเจตสิก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สัมมาวาจาเปนเจตสิก  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. สัมมาทิฏฐิเปนเจตสิก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สัมมากมัมันตะ  ฯลฯ  สัมมาอาชีวะเปนเจตสิก  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส.  สัมมาสังกัปปะ  ฯลฯ   สัมมาวายามะ  สัมมาสติ   ฯลฯ 
สัมมาสมาธิเปนเจตสิก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สัมมาวาจาเปนเจตสิก  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. สัมมาสมาธิเปนเจตสิก  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.   
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                        ส. สัมมากมัมันตะ   ฯลฯ  สัมมาอาชีวะเปนเจตสิก  หรือ ?  
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
         [๑๔๑๗]   ป. ไมพึงกลาววา   ศีลไมเปนเจตสิก   หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. เมื่อศีลเกิดข้ึนแลวดับไป   บุคคลผูมีศีลดับไปแลวน้ัน 
เปนคนทุศีล  หรือ ? 
                        ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ป. ถาอยางนั้น  ศีลก็ไมเปนเจตสิกนะสิ. 
                             สีลัง   อเจตสิกันติกถา  จบ 

                  อรรถกถาสีลัง  อเจตสิกันติกถา 
                       วาดวย  ศีลไมเปนเจตสิก 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่อง  ศีลไมเปนเจตสิก.  ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใดมีความ 
เห็นดุจลัทธิของนิกายมหาสังฆิกะท้ังหลายวา   เมื่อศีลเกิดข้ึนแมดับไปแลว 
บุคคลน้ันชื่อวามีการส่ังสมศีลอันมีสมาทานเปนเหตุ  เขาชื่อวาเปนผูมีศีล 
เหตุใด   เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ  ศีลจึงมิใชเจตสิก   ดังน้ี  คําถามของสกวาที 
หมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที.  คําที่เหลือในที่นี้  พึง  
ทราบโดยนัยที่กลาวแลวในเรื่องของคําวาทานมิใชเจตสิกนั่นแหละ     แม 
ปรวาทีใหลัทธิต้ังไวแลวก็ไมสามารต้ังไวไดเลย    เพราะถือเอาพระสูตร 
โดยมิไดพิจารณา ดังน้ีแล. 
                        อรรถกถาสีลัง  อเจตสิกันติกถา จบ  
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                           สีลัง  น  จิตตานุปริวัตตีติกถา  
 
         [๑๔๑๘]  สกวาที  ศีลไมเกิดคลอยตามจิต  หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. เปนรูป   เปนนิพพาน   เปนจักขายตนะ  ฯลฯ   เปน 
โผฏฐัพพายตนะ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส. ศีลไมเกดิคลอยตามจิต หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ผัสสะ  ไมเกิดคลอยตามจิต หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ศีลไมเกดิคลอยตามจิต  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เวทนา  ฯลฯ  สัญญา  ฯลฯ เจตนา  ฯลฯ  ศรัทธา วิริยะ 
สติ  สมาธิ  ฯลฯ  ปญญา  ไมเกิดคลอยตามจิต  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๑๙]   ส. ผัสสะ  เกิดคลอยตามจิต  หรือ  ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ศีลเกิดคลอยตามจิต   หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา   เจตนา  ศรทัธา  สติ  สมาธิ   ฯลฯ 
ปญญา   เกิดคลอยตามจิต  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
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                       ส. ศีล เกิดคลอยตามจิต  หรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๔๒๐]   ส. สัมมาวาจา  ไมเกิดคลอยตามจิต  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สัมมาทิฏฐิ   ไมเกิดคลอยตามจิต  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. สัมมาวาจาไมเกิดคลอยตามจิต   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สัมมาสังกัปปะ  ฯลฯ  สัมมาวายามะ  ฯลฯ  สมัมาสติ 
ฯลฯ  สัมมาสมาธิ   ไมเกดิคลอยตามจิต  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. สัมมากัมมันตะ  ฯลฯ  สัมมาอาชีวะ  ไมเกิดคลอยตาม 
จิต   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สัมมาทิฏฐิ   ไมเกิดคลอยตามจิต   หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. สัมมาอาชีวะ  ไมเกิดคลอยตามจิต  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สัมมาสังกัปปะ  ฯลฯ  สัมมาวายามะ   ฯลฯ  สัมมาสติ 
ฯลฯ    สัมมาสมาธิ ไมเกิดคลอยตามจิต  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๒๑]   ส. สัมมาทิฏฐิ   เกิดคลอยตามจิต  หรือ ?   
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                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. สัมมาวาจา  เกิดคลอยตามจิต  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. สัมมาทิฏฐิ   เกิดคลอยตามจิต  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สัมมากัมมันตะ    ฯลฯ   สัมมาอาชีวะ   เกิดคลอยตามจิต 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๒๒]   ส. สัมมาสังกัปปะ  ฯลฯ  สัมมาวายามะ   ฯลฯ   สัมมาสติ 
ฯลฯ  สัมมาสมาธิ  เกิดคลอยตามจิต  หรือ  ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สัมมาวาจา  เกิดคลอยตามจิต   หรือ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส. สัมมาสมาธิ   เกิดคลอยตามจิต  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สัมมากัมมันตะ   ฯลฯ   สัมมาอาชีวะ  เกิดคลอยตามจิต 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๒๓]  ป. ไมพึงกลาววา   ศีลไมเกิดคลอยตามจิต  หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. เมื่อศีลเกิดข้ึนแลวดับไป    บุคคลผูมีศีลดับแลวน้ันเปน 
คนทุศีล หรอื ?  
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                 ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                 ป. ถาอยางนั้น  ศลี  ก็ไมเกิดคลอยตามจิต  นะสิ 
                         สีลัง  น  จิตตานุปริวัตตีติกถา  จบ 
 

                อรรถกถา  สีลัง  น  จิตตานุปริวัตตีติกถา 
 

                          วาดวย  ศีลไมคลอยตามจิต 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องศีลไมคลอยตามจิต.  ในเรื่องน้ัน คําวา  ศีลไมเกิด 
คลอยตามจิต  นี้  เปนคําตางกันระหวางภาษาเทาน้ัน. คําที่เหลือเชนกับ 
เรื่องกอนน่ันแหละ. 
                   อรรถกถา  สลีัง  น  จิตตานุปริวัตตีติกถา  จบ  
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                                    สมาทานเหตุกกถา  
 
         [๑๔๒๔]   สกวาที  ศีลที่มีการสมาทานเปนเหตุ   เจริญได   หรือ ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว. 
                        ส. ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา  จิต ศรัทธา  วิริยะ  สติ 
สมาธิ  ปญญา  ที่มีการสมาทานเปนเหตุ  เจริญได หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๒๕]   ส.  ศีลมสีมาทานเปนเหตุ  เจริญได  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เจริญไดดุจเถาวัลย  เจริญไดดุจเถายางทราย  เจริญ 
ไดดุจตนไม เจริญไดดุจหญา เจริญไดดุจแพหญาปลอง หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๔๒๖]   ส. ศลีทีม่ีการสมาทานเปนเหตุ   เจริญได หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เมื่อบุคคลสมาทานศีลแลว    ตรกึกามวิตกอยู   ตรึก 
พยาบาทวิตกอยู   ตรึกวิหิงสาวิตกอยู   ศีลก็เจริญได   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เปนการประชุมกันแหงผัสสะ  ๒  อยาง  ฯลฯ  แหงจิต 
๒  อยาง หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. เปนการประชุมกันแหงผัสสะ  ๒  อยาง  ฯลฯ  แหงจิต 
๒  อยาง หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.  
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                       ส. ธรรมที่เปนกุศลและอกุศล   ที่มีโทษและไมมีโทษ   ที่  
เลวและประณีต  ที่ดําและขาว  ซึ่งเปนขาศึกกัน   มาพบกัน  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. ธรรมท่ีเปนกุศลและอกุศล    มีโทษและไมมีโทษ   เลว 
และประณีต   ที่ดําและขาว ซึ่งเปนขาศึกกัน   มาพบกัน  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
๔  ประการนี้  ไกลกัน  ไกลกันนัก  ๔  ประการ  เปนไฉน  ทองฟาและแผนดิน 
นี้  ประการแรก  ซึ่งไกลกัน  ไกลกันนกั  ฯลฯ  เพราะเหตุฉะนั้น  ธรรมของ 
สัตบุรุษจึงไกลจากอสัตบุรุษ  ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา  ธรรมท่ีเปนกศุล  และ 
อกุศล   ที่มีโทษและไมมีโทษ  ที่เลวและประณีต   ที่ดําและขาว   ซึ่งเปนขาศึก 
กัน   มาพบกันได 
         [๑๔๒๗]   ป. ไมพึงกลาววา  ศีลที่มีการสมาทานเปนเหตุ    เจริญได 
หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ชนเหลาใด  ปลูก 
สรางสวน   ปลูกสรางปา  ฯลฯ   ชนเหลาน้ัน   ต้ังอยูในธรรม    ถึงพรอมดวย 
ศีล  ยอมจะปลูกไปสูสวรรค  ดังนี้๒  เปนสูตรมีจริงอยู  มิใชหรอื  ? 
 
๑.  องฺ.  จตุกฺก   ๒๑/๔๗. 
๒. ส. สคา.  ๑๕/๑๔๖.  
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                   ส. ถูกแลว.  
                   ป. ถาอยางนั้น  ศลีที่มีการสมาทานเปนเหตุ   ก็เจริญได 
นะสิ 
                              สมาทานเหตุกกถา  จบ 

                   อรรถกถาสมาทานเหตุกกถา 
              วาดวย   ศีลมีการสมาทานเปนเหตุ 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องศีลมีการสมาทานเปนเหตุ.  ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใด 
มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายมหาสังฆิกะท้ังหลายน่ันแหละวา       ศีลม ี
การสมาทานเปนเหตุยอมเจริญ    เพราะอาศัยพระบาลีวา   บุญยอมเจริญ 
ทุกเมื่อ   เพราะถือเอาอรรถโดยไมพิจารณาในเรื่องการสรางอาราม  ดังนี้ 
คําถามของสกวาที   หมายถึงชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปนของปรวาที 
หมายเอาการส่ังสมศีลที่ไมประกอบดวยจิต.    คําท่ีเหลือเชนกับเรื่องกอน 
นั่นแหละ   ดังน้ีแล. 
                        อรรถกถา  สมาทานเหตุกกถา  จบ  
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                            วิญญัตติสีลันติกถา  
 
         [๑๔๒๘]   สกวาที  วิญญัตติเปนศีล หรือ ? 
                        ปรวาที   ถูกแลว. 
                        ส. เปนเจตนาเครื่องเวนจากปาณาติบาต   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. เปนเจตนาเครื่องเวนจากอทินนาทาน  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. เปนเจตนาเครื่องเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. เปนเจตนาเครื่องเวนจากมุสาวาท หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. เปนเจตนาเครื่องเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน 
หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. การกราบไหวเปนศีล    การลุกรบัเปนศีล    การทํา 
อัญชลีเปนศลี   สามีจิกรรมเปนศีล   การใหอาสนะเปนศีล   การใหที่นอน 
เปนศีล  การใหน้ําลางเทาเปนศีล  การใหรองเทาเปนศีล  การนวดหลังใน 
เวลาอาบนํ้าเปนศีล หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เปนเจตนาเครื่องเวนจากปาณาติบาต  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. เปนเจตนาเครื่องเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน 
หรือ ?  
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                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
         [๑๔๒๙]   ป. ไมพึงกลาววา วิญญัตติเปนศีล หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. เปนความทุศีล  หรอื ? 
                        ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ป. ถาอยางนั้น  วิญญัตติก็เปนศีลนะสิ. 
                                วิญญตัติสีลันติกถา  จบ 
 

                    อรรถกถาวิญญัตติ  สีลันติกถา 
 

                         วาดวย    วิญญัตติเปนศีล 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องวิญญัตติเปนศีล.   ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใด มีความเห็น 
ดุจลัทธิของนิกายมหาสังฆิกะ และสมิติยะท้ังหลายวา   วิญญัตติ   คือการ 
เคลื่อนไหวกายและวาจา    วาเปนศีล    เพราะถือเอาเนื้อความพระสูตรวา 
กายวิญญัตติเปนกายกรรม  วจีวิญญัตติเปนวจีกรรม ดังน้ี  คําถามของสกวาที 
วา  วิญญัตติ  เปนตน  โดยหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
ลําดับนั้น   สกวาทีเพ่ือทวงปรวาทีนั้นดวยอรรถวา   เจตนาเปนเครื่องเวน 
ชื่อวา  ศีล  รปูธรรมไมใชศีล เหตุใด  เพราะเหตุนั้น   จึงกลาวคําวา  ปาณา 
ติปาตา  เวรมณี  เปนตน.  คําวา  การกราบไหวเปนศีล  เปนตน  ทานกลาว 
เพ่ือจะยกแสดงคําเปรียบเทียบวา   วิญญัติเปนรูปฉันใด   คําวาศีลเปนบัญญัติ 
ฉันนั้นหามิได  ก็แลวิญญตัตินั้นมิใชเจตนาเปนเครื่องงดเวนเหตุใด  เพราะ 
เหตุนั้น   สกวาทีจึงกลาวคําเปนตนวา    ปาณาติปาตา  เวรมณ ี ดังน้ี  อีก. 
ก็ลัทธิของปรวาทีนั้น  ชือ่วาต้ังอยูมิได   เพราะต้ังอยูเฉพาะแลวดวยเลศนัย 



ดวยประการฉะน้ีแล. 
                         อรรถกถา  วิญญัตติสีลนัติกถา  จบ  
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                        อวิญญัตติ  ทุสสีลยันตติกถา  
 
         [๑๔๓๐]  สกวาที  อวิญญัตติเปนความทุศีล  หรือ  ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. เปนปาณาติบาต  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                       ส.  เปนอทินนาทาน หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. เปนกาเมสุมิจฉาจาร  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ    
                       ส. เปนมุสาวาท   หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. เปนสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. บุคคลสมาทานบาปกรรมแลวใหทานอยู  บุญและบาป 
ทั้งสองอยาง  เจริญไดหรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. บุญและบาปท้ังสองอยางเจริญได  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เปนการประชุมกันแหงผัสสะ   ๒  อยาง ฯลฯ  แหงจิต 
๒  อยาง   หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. เปนการประชุมกันแหงผัสสะ  ๒  อยาง  ฯลฯ  แหงจิต  
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๒  อยาง หรือ ?  
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. ธรรมท่ีเปนกุศลและอกศุล  ที่มีโทษและไมมีโทษ  ที ่
เลวและประณีต   ที่ดําและขาว  ซึ่งเปนขาศึกกัน   มาพบกันหรือ ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                  ส. ธรรมท่ีเปนกุศลและอกศุล   ที่มีโทษและไมมีโทษ   ที ่
เลวและประณีต ที่ดําและขาว   ซึ่งเปนขาศึกกัน   มาพบกัน   หรอื ? 
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
๔  ประการนี้ ไกลกัน  ไกลกันนัก  ๔  ประการ  เปนไฉน  ทองฟาและแผนดิน 
นี้ประการแรก  ซึ่งไกลกันไกลกันนัก  ฯลฯ  เพราะฉะน้ันธรรมของสัตบุรุษ 
จึงไกลจากอสัตบุรุษ  ดังน้ี  เปนสูตรมีจริง  มิใชหรือ  ? 
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. ถาอยางนั้น    ก็ไมพึงกลาววา    ธรรมท่ีเปนกุศลและ 
อกุศล  ที่มีโทษและไมมีโทษ   ที่เลวและประณีต   ที่ดําและขาว   ซึ่งเปนขาศึก 
กัน   มาพบกันได 
                  ส. เมื่อบุคคลสมาทานบาปกรรมแลว   ถวายจีวรอยู   ถวาย 
บิณฑบาตอยู     ถวายเสนาสนะอยู     ถวายคิลานปจจยเภสัชชบริขารอยู 
กราบไหวแกผูที่ควรกราบไหวอยู   ตอนรับผูที่ควรตอนรับอยู    กระทํา 
อัญชลีกรรมแกผูที่ควรอัญชลกีรรมอยู    กระทําสามีจิกรรมแกที่ควร 
สามีจิกรรมอยู   ใหอาสนะแกผูที่ควรใหอาสนะอยู  ใหทางแกผูที่ควรใหทาง 
อยู  บุญและบาปท้ัง   ๒  อยาง เจริญไดหรือ ?  
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                     ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                     ส. และบาปท้ัง ๒ อยาง เจริญไดหรือ ? 
                     ป. ถูกแลว. 
                     ส. เปนการประชุมกันแหงผัสสะ  ๒  อยาง  ฯลฯ แหงจิต 
๒ อยาง หรือ ? 
                     ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                     ส. เปนการประชุมกันแหงผัสสะ  ๒  อยาง ฯลฯ   แหงจิต 
๒ อยาง หรือ ? 
                     ป. ถูกแลว. 
                     ส. ธรรมที่เปนกุศลและอกุศล   ที่มีโทษและไมมีโทษ   ที ่
เลวและประณีต  ที่ดําและขาว ซึ่งเปนขาศึกกัน   มาพบกันได  หรือ ? 
                     ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                     ส. ธรรมที่เปนกุศลและอกุศล   ที่มีโทษและไมมีโทษ   ที ่
เลวและประณีต      ที่ดําและขาว    อันเปนขาศึกกัน   มาพบกันได หรือ ? 
                     ป. ถูกแลว. 
                     ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา    ภิกษุทั้งหลาย  ๔ 
ประการนี้  ไกลกัน  ไกลกนันัก  ๔  ประการ  เปนไฉน  ทองฟาและแผนดิน 
นี้ประการแรก  ซึ่งไกลกัน  ไกลกันนัก  ฯลฯ  เพราะฉะน้ันธรรมของสัตบุรุษ 
จึงไกลจากอสัตบุรุษ  ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                     ป. ถูกแลว. 
                     ส. ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา   ธรรมท่ีเปนกุศลและ 
อกุศล   ที่มีโทษและไมมีโทษ ที่เลวและประณีต  ที่ดําและขาว อันเปนขาศึก  
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กัน   มาพบกันได  
         [๑๔๓๑]   ป. ไมพึงกลาววาอวิญญัตติ  เปนความทุศีล  หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. บุคคลเปนผูสมาทานบาปธรรมไวแลวมิใชหรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. หากวา  บุคคลเปนผูสมาทานบาปกรรมไวแลว  ดวย 
เหตุนั้นนะทาน  จึงตองกลาววา  อวิญญัตติ  เปนความทุศีล  ดังนี้ 
                          อวิญญัตติ  ทุสสีลยันติกถา  จบ 
 

             อรรถกถาอวิญญัตติ  ทุสสีลยันติกถา 
 

                 วาดวย  อวิญญัตติเปนความทศุีล 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องอวิญญัตติ  คือการไมแสดงกายวาจาใหรู  วาเปน 
ความทุศีล. ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็นดุจลัทธิของนิกายมหาสังฆิกะ 
ทั้งหลายวา    อวิญญัตติเปนการทุศีล  เพราะหมายเอาการส่ังสมส่ิงท่ีมิใช 
บุญอันไมประกอบดวยจิต        และหมายเอาความสมบูรณขององคขอบังคับ 
ในปาณาติบาตเปนตน  ดังน้ี   คําถามของสกวาที  หลายชนเหลาน้ัน   คํา 
ตอบรับรองเปนของปรวาที.    ลําดับนั้น     สกวาทีจึงกลาวคําวา    เปน 
ปาณาติบาต    เปนตน  เพ่ือทวงดวยคําวา  ถาวาอวิญญัตตินั้นพึงเปนการ 
ทุศีลอยางไรอยางหน่ึงในปาณาติบาตเปนตนไซร   ดังน้ี.   คําวา   บุคคล 
สมาทานบาปกรรม   อธิบายวา   ทําสมาทานบาปอยางน้ีวา     เราจักฆา  
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บุคคลชื่อโนน  เราจักขโมยภัณฑะโนน    เปนตน.  ถูกสกวาทีถามวา  
บุญและบาปทั้ง  ๒  อยางเจริญหรือ  ปรวาทีตอบปฏิเสธ  เพราะหมายเอา 
ความไมเกิดข้ึนแหงบาปในขณะใหทาน.  ถูกถามครั้งท่ี  ๒  กต็อบรับรอง 
หมายเอาการส่ังสมบาปท่ีไมประกอบกับจิต.  คําท่ีเหลือในที่นี้  พึงทราบ 
โดยนัยที่กลาวไวในเรื่องบุญสําเร็จแตการบริโภคนั่นแหละ.  แมการต้ัง 
ลัทธิของปรวาทีนั้น  ยอมสําเร็จในสวนเบื้องตน  คือ  ในการสมาทานบาป 
แตไมใชความเปนผูทุศีลเพราะอวิญญัตติ  ดังน้ีแล. 
                   อรรถกถา  อวิญญัตติทุสสีลยันติกถา  จบ 
 

                       รวมกถาที่มีในวรรคนีค้ือ 
 
         ๑.  นิโรธกถา  ๒. รปูง  มัคโคติกถา  ๓. ปญจวิญญาณสมังคิส- 
สมัคคภาวนากถา  ๔. ปญจวิญญาณากุสลาปติกถา  ๕. ปญจวิญญา- 
ณาสาโภคาติกถา  ๖. ทวีหิสีเลหิสมันนาคิตติกถา  ๗. สลีัง  อเจตสิกกันติกถา 
๘. สลีัง  นจิตตานุปริวัตติกถา  ๙. สมาทานเหตุกถา  ๑๐. วิญญตัติสีลันติ- 
กถา  ๑๑. อวิญญัตติทุสสีลยันติกถา. 
                                   วรรคท่ี  ๑๐  จบ 
                                ทุติยปณณาสก  จบ  
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                               วรรคที่  ๑๑  
  
                       ติสโสป  อนุสยกถา 
 
         [๑๔๓๒]   สกวาที  อนุสัย  เปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว. 
                        ส. เปนอัพยากฤตคือวิบาก   เปนอัพยากฤตคือกิริยา  เปน 
รูป เปนนิพพาน เปนจักขายตนะ ฯลฯ  เปนโผฏฐัพพายตนะ  หรือ ? 
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๔๓๓]   ส. กามราคานุสัย  เปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. กามราคะ    กามราคปริยุฏฐาน  กามราคสัญโญชน 
กาโมฆะ   กามโยคะ  กามฉันทนิวรณ   เปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. กามราคะ  กามราคปริยุฏฐาน ฯลฯ  กามฉันทนิวรณ 
เปนอกุศล   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. กามราคานุสัย   เปนอกุศล  หรอื ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๓๔]   ส. ปฏิฆานุสัย  เปนอัพยากฤต   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ปฏิฆะ   ปฏิฆปริยุฏฐาน  ปฏิฆสัญโญชน   เปนอัพยากฤต 
หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ   
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                        ส. ปฏิฆะ   ปฏิฆปริยุฏฐาน  ปฏิฆสัญโญชน  เปนอกุศล  
หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว 
                        ส. ปฏิฆานุสัย   เปนอกุศล หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๓๕]   ส. มานานุสัย  เปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. มานะ  มานปริยุฏฐาน  มานสัญโญชน  เปนอัพยากฤต 
หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. มานะ  มานปริยุฏฐาน  มานสัญโญชน  เปนอกุศล  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. มานานุสัย   เปนกุศล  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๓๖]   ส. ทฏิฐานุสัย  เปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ทฏิฐิ   ทิฏโฐฆะ    ทิฏฐิโยคะ   ทิฏฐิปริยุฏฐาน   ทฏิฐิ 
สัญโญชน  เปนอัพยากฤต   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ทฏิฐิ   ทิฏโฐฆะ   ทฏิฐิโยคะ   ทฏิฐิปริยุฏฐาน  ทฏิฐิ 
สัญโญชน เปนอกุศล หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.  
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                       ส. ทิฏฐานุสัย  เปนอกุศล  หรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๓๗]  ส. วิจิกิจฉานุสัย  เปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. วิจิกิจฉา  วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน  วิจิกิจฉาสัญโญชน 
วิจิกิจฉานิวรณ  เปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. วิจิกิจฉา  วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน  วิจิกิจฉาสัญโญชน 
วิจิกิจฉานิวรณ  เปนอกุศล  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. วิจิกิจฉานุสัย  เปนอกุศล  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๔๓๘]  ส. ภวราคานุสัย  เปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ภวราคะ  ภวราคปริยุฏฐาน  ภวราคสัญโญชน  เปน 
อัพยากฤต  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. ภวราคะ  ภวราคปริยุฏฐาน  ภวราคสัญโญชน เปน 
อกุศล  หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ภวราคานุสัย  เปนอกุศล  หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 287 

         [๑๔๓๙]   ส. อวิชชานุสัย   เปนอัพยากฤต  หรือ ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อวิชชา  อวิชโชฆะ  อวิชชาโยคะ   อวิชชาปรยิุฏฐาน 
อวิชชาสัญโญชน   อวิชชานิวรณ   เปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. อวิชชา  อวิชโชฆะ  อวิชชาโยคะ  อวิชชาปริยฏุฐาน 
อวิชชาสัญโญชน    อวิชชานิวรณ เปนอกุศล หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อวิชชานุสัย เปนอกุศล หรือ ?                
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
         [๑๔๔๐]  ป. ไมพึงกลาววา   อนุสัยเปนอัพยากฤต   หรอื ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. ปุถชุน    เมื่อจิตท่ีเปนกุศลและอพัยากฤตเปนไปอยู 
พึงกลาววา   ผูมีอนุสัย  หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. ธรรมที่เปนกุศลและที่เปนอกุศล    มาพบกัน  หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ป. ถาอยางนั้น  อนุสัยกเ็ปนอัพยากฤต  นะสิ 
                       ส. ปุถชุน   เมื่อจิตท่ีเปนกุศลและที่เปนอัพยากฤตเปนไป 
อยู  พึงกลาววา เปนผูมีราคะ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ธรรมที่เปนกุศลและที่เปนอกุศลมาพบกัน  หรือ ?  
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                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                        ส. ถาอยางนั้น  ราคะก็เปนอัพยากฤต นะสิ 
         [๑๔๔๑]   ส. อนุสยั  เปนอเหตุกะ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เปนรูป   เปนนิพพาน   เปนจักขายตนะ   ฯลฯ   เปน 
โผฏฐัพพายตนะหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. กามราคานุสัย  เปนอเหตุกะ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. กามราคะ   กามราคปริยุฏฐาน   กามราคสัญโญชน 
ฯลฯ  กามฉันทนิวรณ  เปนอเหตุกะ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. กามราคะ   กามราคปริยุฏฐาน ฯลฯ  กามฉันทนิวรณ 
เปนสเหตุกะ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. กามราคานุสัย เปนสเหตุกะ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. ปฏิฆานุสัย ฯลฯ  มานานุสัย  ทิฏฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย 
ภวราคานุสัย  ฯลฯ  อวิชชานุสัย  เปนอเหตุกะ  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.    
                        ส. อวิชชา  อวิชโชฆะ   อวิชชาโยคะ   อวิชชาปริยุฏฐาน 
อวิชชาสัญโญชน   อวิชชานิวรณ   เปนอเหตุกะ หรือ ?  
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                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                        ส. อวิชชา  อวิชโชฆะ  ฯลฯ  อวิชชานิวรณ   เปนสเหตุกะ 
หรือ  ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อวิชชานุสัย  เปนสเหตุกะ   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๔๔๒]   ป. ไมพึงกลาววา   อนุสัยเปนอเหตุกะ หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. ปถุุชน   เมื่อจิตท่ีเปนบุคคลและเปนอัพยากฤตเปนไปอยู 
พึงกลาววา  ผูมีอนุสัย  หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. อนุสัยเปนสเหตุกะโดยเหตุอันนั้น หรือ ? 
                        ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ป. ถาอยางนั้น   อนุสัยก็เปนอเหตุกะ  นะสิ 
                        ส. ปถุุชน   เมื่อจิตท่ีเปนกุศลและที่เปนอัพยากฤต   เปน 
ไปอยู   พึงกลาววา   เปนผูมีราคะ  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส.  ราคะเปนสเหตุกะโดยเหตุอันนั้น   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ถาอยางนั้น  ราคะก็เปนอเหตุกะ  นะสิ 
         [๑๔๔๓]   ส. อนุสัยเปนจิตตวิปปยุต๑  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
 
๑. ไมประกอบกับจิต.  
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                        ส. เปนรูป  เปนนิพพาน   เปนจักขายตนะ  ฯลฯ  เปนโผฏ-  
ฐัพพายตนะ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. กามราคานุสัย   เปนจิตตวิปปยุต  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. กามราคะ   กามราคปริยุฏฐาน   กามราคสัญโญชน 
กาโมฆะ  กามโยคะ   กามฉันทนิวรณ  เปนจิตตวิปปยุต  หรอื ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. กามราคะ  กามราคปริยุฏฐาน ฯลฯ กามฉันทนิวรณ 
สัมปยุตดวยจิต   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. กามราคานุสัย  สัมปยุตดวยจิต  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๔๔]   ส. กามราคานุสัย  เปนจิตตวิปปยุต  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. นับเนื่องในขันธไหน ?  
                        ป. นับเนื่องในสังขารขันธ. 
                        ส. สังขารขันธเปนจิตตวิปปยุต  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ                 
                        ส. สังขารขันธเปนจิตตวิปปยุต  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.  
                        ส. เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  เปนจิตตวิปปยุต  หรือ ?  
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                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
         [๑๔๔๕]  ส. กามราคานุสัย  นับเนื่องในสังขารขันธ  แตเปน 
จิตตวิปปยุต  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. กามราคะ  นับเนื่องในสังขารขันธ  แตวิปปยตุจากจิต 
หรือ ?         
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. กามราคะ  นับเนื่องในสังขารขันธ  และสัมปยุตดวย 
จิต  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. กามราคานุสัย  นับเนื่องในสังขารขันธ  และสมัปยุต 
ดวยจิต  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๔๖]  ส. กามราคานุสัย  นับเนื่องในสังขารขันธ  แตเปน 
จิตตวิปปยุต  สวนกามราคะ  นับเนื่องในสังขารขันธ  และสัมปยุตดวยจิต  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สังขารขันธ  สวนหนึ่งสัมปยุตดวยจิต  อีกสวนหนึ่ง 
เปนจิตตวิปปยุต  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. สังขารขันธ  สวนหนึ่งสัมปยุตดวยจิต  อีกสวนหนึ่ง 
เปนจิตตวิปปยุต  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
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                        ส. เวทนาขันธ   สญัญาขันธ  สวนหนึ่งสัมปยุตดวยจิต  อีก  
สวนหนึ่งเปนจิตตวิปปยุต  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ    
         [๑๔๔๗]   ส. ปฏิฆานุสัย  มานานุสัย  ทฏิฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย 
ภวราคานุสัย  อวิชชานุสัย  เปนจิตตวิปปยุต  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อวิชชา อวิชโชฆะ   อวิชชาโยคะ  ฯลฯ   อวิชชานิวรณ 
เปนจิตตวิปปยุต  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                        ส. อวิชชา อวิชโชฆะ  อวิชชาโยคะ  ฯลฯ อวิชชานิวรณ 
สัมปยุตดวยจิต  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อวิชชานุสัย  สัมปยตุดวยจิต  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. อวิชชานุสัย   เปนจิตตวิปปยุต  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. นับเนื่องในขันธไหน. 
                        ป. นับเนื่องในสังขารขันธ. 
                        ส. สังขารขันธ   เปนจิตตวิปปยุต  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. สังขารขันธ   เปนจิตตวิปปยุต  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.  
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                ส. เวทนาขันธ   สัญญาขันธ   เปนจิตตวิปปยุต    หรือ ?  
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ   
                ส. วิชชานุสัย   นับเนื่องในสังขารขันธ  แตเปนจิตตวิปปยุต 
หรือ ?  
                ป. ถูกแลว. 
                ส. อวิชชา   นับเน่ืองในสังขารขันธ    เปนจิตตวิปปยุต 
หรือ ? 
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                ส. อวิชชา  นับเนื่องในสังขารขันธ  สัมปยุตดวยจิต  หรือ ? 
                ป. ถูกแลว. 
                ส. อวิชชานุสัย   นับเนื่องในสังขารขันธ   สัมปยุตดวยจิต 
หรือ ? 
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                ส. อวิชชานุสัย   นับเนื่องในสังขารขันธ  แตเปนจิตตวิปปยุต 
สวนอวิชชา   นับเนื่องในสังขารขันธ  และสัมปยุตดวยจิต  หรือ ? 
                ป. ถูกแลว. 
                ส. สังขารขันธสวนหนึ่งสัมปยุตดวยจิต    อีกสวนหนึง่ 
เปนจิตตวิปปยุต  หรือ ? 
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                ส. สังขารขันธ   สวนหนึ่งสัมปยุตดวยจิต     อีกสวนหน่ึง 
เปนจิตตวิปปยุต   หรือ  ? 
                ป. ถูกแลว.  
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                       ส. เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สวนหนึง่สัมปยุตดวยจิต   อีก  
สวนหนึ่งเปนจิตตวิปปยุต  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๔๘]  ป. ไมพึงกลาววา  อนุสัยเปนจิตตวิปปยุต  หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. ปุถชุน  เม่ือจิตท่ีเปนกุศลและที่เปนอัพยากฤตเปนไป 
อยู  พึงกลาววา  เปนผูมีอนุสัย  หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. อนุสัย  สัมปยุตดวยจิตน้ัน  หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ป.  ถาอยางนั้น  อนุสัยก็เปนจิตตวิปปยุต  นะสิ. 
                       ส. ปุถชุน  ครั้นเมื่อจิตท่ีเปนกุศลและที่เปนอัพยากฤต 
เปนไปอยู  พึงกลาววา  เปนผูมีราคะ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ราคะ  สัมปยุตดวยจิตน้ัน หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ถาอยางนั้น   ราคะก็เปนจิตตวิปปยุต  นะสิ. 
                               ติสโสป  อนุสยกถา  จบ 
 

                    อรรถกถาติสโสป  อนุสยกถา 
 

                วาดวย  อนุสัยเปนธรรม  ๓  อยาง 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องอนุสัยเปนธรรมแมทั้ง  ๓  คือ  เปนอัพยากตะ  เปน 
อเหตุกะ  และเปนจิตตวิปปยุต.  ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจ  
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ลัทธิของนิกายมหาสังฆิกะและสมิติยะท้ังหลายวา  ปุถชุนเมื่อจิตท่ีเปน  
กุศล  และอัพยากตะซ่ึงกําลังเปนไป  พึงกลาววา   เปนผูมีอนุสัย  อนึ่ง 
เหตุอันใดพึงมีในขณะนั้น  อนุสัยทั้งหลายไมเปนกับดวยเหตุอันนั้นดวย 
ไมสัมปยุตกับจิตดวงนั้นดวย  เหตุใด  เพราะเหตุนั้น  อนุสัยเหลาน้ัน  จึง 
เปนอัพยากตะ  เปนอเหตุกะ  เปนจิตตวิปปยุต  ดังนี้  คําถามของสกวาที 
ในกถาแมทั้ง  ๓  โดยหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
คําท่ีเหลือในท่ีนี้  อาจรูไดตามแนวแหงพระบาลีนั่นแหละ   เพราะเปนนัย 
ที่ไดกลาวไวแลวในหนหลัง  ฉะนั้น  ขาพเจาจึงไมไดใหพิสดารแลว  ดังน้ีแล. 
                          อรรถกถาติสโสปอนุสยกถา  จบ  
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                                              ญาณกถา  
 
         [๑๔๔๙]   สกวาที  ถึงความไมรูจะปราศไปแลว  เมื่อจิตท่ีเปนญาณ 
วิปปยุตเปนไปอยู  ไมพึงกลาววา  ผูมีความรู  หรือ ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว. 
                        ส. เมื่อราคะปราศไปแลว  ไมพึงกลาววา  ผูปราศจาก 
ราคะ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส.  ถึงความไมรูจะปราศไปแลว  เมือ่จิตท่ีเปนญาณ 
วิปปยุตเปนไปอยู    ไมพึงกลาววา  ผูมีความรู  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เมื่อโทสะปราศไปแลว    ฯลฯ  เม่ือโมหะปราศไปแลว 
ฯลฯ  เมื่อกิเลสปราศไปแลว  ไมพึงกลาววา  ผูหมดกิเลส  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๕๐]   ส. เมื่อราคะปราศไปแลว  พึงกลาววา  ผูปราศจากราคะ 
หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เมื่อความไมรูปราศไปแลว  พึงจิตท่ีเปนญาณวิปปยุต 
จะเปนไปอยู  ก็พึงกลาววา  ผูมีความรู  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. เมื่อโทสะปราศไปแลว  ฯลฯ  เมื่อโมหะปราศไปแลว 
ฯลฯ  เมื่อกิเลสปราศไปแลว  พึงกลาววา  ผูหมดกิเลส   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.    
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                ส.  เมื่อความไมรูปราศไปดวย   ถึงจิตท่ีเปนญาณวิปปยุต  
จะเปนไปอยู  ก็พึงกลาววา  ผูมีความรู  หรือ ? 
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                ส. เมื่อความไมรูปราศไปแลว    ถึงจิตท่ีเปนญาณวิปปยุต 
จะเปนไปอยู  ก็พึงกลาววา   ผูมีความรู  หรือ ? 
                ป.  ถูกแลว. 
                ส. ชื่อวา  ผูมคีวามรู  ดวยความรูที่เปนอดีต  ชื่อวาผูมี 
ความรู  ดวยความรูที่ดับแลว  ที่ปราศไปแลว  ที่สงบระงับแลว  หรือ ? 
                ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                                 ญาณกถา  จบ 
 

                        อรรถกถาญาณกถา 
 

                              วาดวย  ญาณ 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องญาณ.   ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใด   มีความเห็นผิด 
ดุจลัทธิของนิกายมหาสังฆิกะท้ังหลายวา  เมื่ออัญญาณ คือ  โมหะ  แม 
ปราศจากไปแลวดวยมรรคญาณ  ครั้นเมื่อจิตท่ีไมประกอบดวยญาณกําลัง 
เปนไป  จักขุวิญญาณเปนตนเปนไปอีก   มรรคจิตน้ันก็มิใชกําลังเปนไป 
เหตุใด  เพราะเหตุนั้น  ไมควรกลาววา  มีญาณ  ดังน้ี  คําถามของสกวาที 
หมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที.  ลําดับนั้น  สกวาที 
จึงกลาวคําวา   เมื่อราคะปราศไปแลว  เปนตน  เพ่ือทวงดวยคําวา  ถาวา 
เมื่ออัญญาณ  คือ  โมหะ  ปราศจากไปแลว  บญัญัติวา  ผูมีญาณ  ดังนี้ 
ไมพึงมีไซร  ครั้นเมื่อราคะเปนตนปราศจากไปแลว  แมบัญญัติวามีราคะ  
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เปนตนปราศจากไปแลวก็ไมพึงมี  ดวยเหตุนั้น  บุคคลผูไมมีความโกรธ  
พึงเปนผูมีความโกรธในบัญญัติวาดวยบุคคลน้ันพึงมีหรือ.  ปรวาทีเมื่อไม 
เห็นควรในความเปนผูมีราคะเปนตน  ในธรรมเหลาน้ัน  ซึ่งมีราคะเปนตน 
ที่ปราศจากไปแลว  จึงตอบปฏิเสธ.  ในท่ีสุดปญหา  ปรวาทีถามปญหาที่ 
ควรถามวา  ชื่อวาผูมีความรู  ดวยความรูที่เปนอดีต  เปนตน  เพราะฉะน้ัน 
สกวาทีจึงตอบปฏิเสธวา   ไมพึงกลาวอยางนั้น   ดังน้ีแล. 
                             อรรถกถาญาณกถา  จบ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 299 

                        ญาณังจิตตวิปปยุตตันติกถา  
 
         [๑๔๕๑]   ปรวาที  ญาณ  เปนจิตตวิปปยุต  หรือ ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว. 
                        ส. เปนรูป   เปนนิพพาน   เปนจักขายตนะ  ฯลฯ   เปน 
โผฏฐัพพายตนะ   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ญาณ  เปนจิตตวิปปยุต   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ปญญา  ปญญินทรีย  ปญญาพละ   สัมมาทิฏฐิ   ธัมม- 
วิจยสัมโพชฌงค   ก็เปนจิตตวิปปยุต   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                        ส. ปญญา  ปญญินทรีย   ปญญาพละ   สัมมาทิฏฐิ   ธัมม- 
วิจยสัมโพชฌงคสัมปยุตดวยจิต  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ญาณกส็ัมปยุตดวยจิต หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๔๕๒]   ส. ญาณ   เปนจิตตวิปปยุต   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. นับเนื่องในขันธไหน. 
                        ป. นับเนื่องในสังขารขันธ. 
                        ส. สังขารขันธ  เปนจิตตวิปปยุต   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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                    ส. สังขารขันธ  เปนจิตตวิปปยุต   หรือ ?  
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. เวทนาขันธ   สัญญาขันธ   เปนจิตตวิปปยุต  หรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                    ส. ญาณ   นบัเนื่องในสังขารขันธแตเปนจิตตวิปปยุต   หรือ ? 
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. ปญญา  นบัเนื่องในสังขารขันธแตเปนจิตตวิปปยุต   หรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                    ส. ปญญา   นับเนื่องในสังขารขันธ   และสัมปยุตดวยจิต 
หรือ ? 
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. ญาณ นับเน่ืองในสังขารขันธ   และสัมปยุตดวยจิต   หรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                    ส. ญาณ  นับเน่ืองในสังขารขันธ     แตเปนจิตตวิปปยุต  สวน 
ปญญานับเนื่องในสังขารขันธ   และสัมปยุตดวยจิต  หรือ ? 
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. สังขารขันธ   สวนหนึ่งสัมปยุตดวยจิต     อีกสวนหน่ึง 
เปนจิตตวิปปยุต   หรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                    ส. สังขารขันธ   สวนหนึ่งสัมปยุตดวยจิต    อีกสวนหน่ึง 
เปนจิตตวิปปยุต   หรือ ? 
                    ป. ถูกแลว.  
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                       ส. เวทนาขันธ   สัญญาขันธ   สวนหน่ึงสัมปยุตดวยจิต   อีก  
สวนหนึ่งเปนจิตตวิปปยุต   หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๕๓]  ป. ไมพึงกลาววา  ญาณเปนจิตตวิปปยุต  หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. พระอรหันต     ผูพรอมเพรียงดวยจักขุวิญญาณ   พึง 
กลาววา ผูมีญาณ  หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. ญาณ   สัมปยุตดวยจิตน้ัน หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ป. ถาอยางนั้น  ญาณก็เปนจิตตวิปปยุต  นะสิ. 
                       ส. พระอรหันต    ผูพรอมเพรียงดวยจักจุวิญญาณ   พึง 
กลาววา ผูมีปญญา หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส.  ปญญา  สัมปยุตดวยจิตน้ัน  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส.  ถาอยางนั้น  ปญญาก็เปนจิตตวิปปยุต  นะสิ. 
 
                          ญาณังจิตตวิปปยุตตันติกถา  จบ  
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                 อรรถกถาญาณัง   จิตตวิปปยุตตันติกถา  

 

                        วาดวย  ญาณเปนจิตตวิปปยุต 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องญาณท่ีไมประกอบดวยจิต   คือไมประกอบกับจิต. 
ในเรื่องนั้น   ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายปุพพเสลิยะท้ังหลาย 
วา    พระอรหันตผูพรอมเพรียงดวยจักขุวิญญาณเปนตน   คือหมายความ 
วาจักขุวิญญาณจิตเปนตนเกิดข้ึนแลว  ทานเรียกวา   ผูมีญาณ  เพราะหมาย 
เอามัคคญาณท่ีทานไดแลว   แตวาญาณของพระอรหันตนั้นไมสัมปยุตดวย 
จักขุวิญญาณจิตน้ัน  เหตุใด   เพราะเหตุนั้น    ญาณจึงไมประกอบกับจิต 
ดังน้ี     คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน     คําตอบรับรองเปนของ 
ปรวาที.  ลําดับนั้น  สกวาทีจึงกลาวคําวา  เปนรูป   เปนตน  เพ่ือทวงดวย 
คําวา  ถาวา  ญาณไมประกอบกับจิตไซร  ญาณของพระอรหันตนั้นก็จะ 
พึงเปนธรรมอยางใดอยางหนึ่งมีรูปเปนตนที่ไมประกอบกับจิต     ดังน้ี. 
ปรวาทีตอบปฏิเสธ.     คําท่ีเหลือมีนัยดังท่ีกลาวไวแลวในหนหลังน่ันแหละ. 
ก็ในปริโยสาน   ถูกสกวาทีถามวา    พระอรหันตผูพรอมเพรียงดวยจักขุ- 
วิญญาณ  หมายความวาจักขุวิญญาณกําลังเปนไป  พึงกลาววา  ผูมีปญญา 
หรือ       ปรวาทียอมปรารถนาซึ่งคําบัญญัตินั้นดวยสามารถแหงการได 
เฉพาะแลวซ่ึงปญญา   เพราะฉะน้ันจึงตอบรับรอง. 
                    อรรถกถาญาณังจิตตวิปปยุตตันติกถา  จบ  
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                                    อทิังทุกขันติกถา  
 
         [๑๔๕๔]  สกวาที  เมื่อกลาววาจาวา  นี้ทุกข  ญาณวา  นี้ทุกข  ก ็
เปนไป หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. เมื่อกลาววาจาวา   นีส้มุทัย  ญาณวา  นี้สมุทัย  ก็เปน 
ไป หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส. เมื่อกลาววาจาวา  นี้ทุกข  ญาณวา  นี้ทุกข  ก็เปนไป 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เมื่อกลาววาจาวา  นี้นิโรธ  ญาณวา  นี้นิโรธ  ก็เปนไป  หรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. เมื่อกลาววาจาวา   นีทุ้กข  ญาณวา   นี้ทุกข  ก็เปนไป 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เมื่อกลาววาจาวา  นี้มรรค  ญาณวา  นี้มรรค  ก็เปนไป 
หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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         [๑๔๕๕]   ส. เมื่อกลาววาจาวา   นี้สมุทัย   แตญาณไมเปนไปวา   นี้  
สมุทัย หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เมื่อกลาววาจาวา   นี้ทุกข   แตญาณไมเปนไปวา   นี ้
ทุกข หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. เมื่อกลาววาจาวา   นี้นิโรธ  ฯลฯ   นี้มรรค  แตญาณไม 
เปนไปวา  นี้นิโรธ  ฯลฯ  นี้มรรค  หรอื ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เมื่อกลาววาจาวา   นี้ทุกข   แตญาณไมเปนไปวา   นี ้
ทุกข หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๔๕๖]   ส. เมื่อกลาววาจาวา  นี้ทุกข   ญาณวา  นี้ทุกข  ก็เปนไป  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เมื่อกลาววาจาวา   รปูไมเที่ยง   ญาณวา   รูปไมเที่ยง 
ก็เปนไป หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. เมื่อกลาววาจาวา   นี้ทุกข  ญาณวา   นี้ทุกข  ก็เปนไป  
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หรือ ?  
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส. เมื่อกลาววาจาวา  เวทนา  ฯลฯ   สัญญา  สังขาร  ฯลฯ 
วิญญาณ ไมเที่ยง ญาณวา วิญญาณไมเที่ยงก็เปนไป หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๔๕๗]  ส. เมื่อกลาววาจาวา   นี้ทุกข  ญาณวา   นี้ทุกข  ก็เปนไป 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เมื่อกลาววาจาวา    รปูเปนอนัตตา   ญาณวา   รูปเปน 
อนัตตา  ก็เปนไป หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. เมื่อกลาววาจาวา   นีทุ้กข  ญาณวา  นี้ทุกข  ก็เปนไป 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เมื่อกลาววาจาวา  เวทนา  ฯลฯ  สัญญา  ฯลฯ  สังขาร 
ฯลฯ  วิญญาณ   เปนอนัตตา  ญาณวา  วิญญาณ  เปนอนัตตา  ก็เปนไป หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
         [๑๔๕๘]   ส. เมื่อกลาววาจาวา     รูปไมเที่ยง    แตญาณไมเปนไปวา  
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รูปไมเที่ยง   หรือ ?   
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. เมื่อกลาววาจาวา  นี้ทุกข   แตญาณไมเปนไปวาน้ีทุกข 
หรือ  ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                  ส. เมื่อกลาววาจาวา  เวทนา  ฯลฯ   สัญญา   ฯลฯ   สังขาร 
ฯลฯ   วิญญาณ   ไมเที่ยง  แตญาณไมเปนไปวา   วิญญาณไมเที่ยง หรือ ? 
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. เมื่อกลาววาจาวา   นี้ทุกข   แตญาณไมเปนไปวา   นี ้
ทุกข หรือ ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                  ส. เมื่อกลาววาจาวา   รูปเปนอนัตตา   แตญาณไมเปนไป 
วา   รูปเปนอนัตตา  หรือ ? 
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. เมื่อกลาววาจาวา    นี้ทกุข   แตญาณไมเปนไปวา   นี ้
ทุกข หรือ ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                  ส.  เมื่อกลาววาจาวา  เวทนา  ฯลฯ  สัญญา   ฯลฯ  สงัขาร 
ฯลฯ  วิญญาณ  เปนอนัตตา  แตญาณไมเปนไปวา  วิญญาณ  เปนอนัตตา 
หรือ ? 
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. เมื่อกลาววาจาวา    นี้ทกุข   แตญาณไมเปนไปวา   นี้  
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ทุกข  หรือ ?   
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๕๙]  ส. เมื่อกลาววาจาวา   อิท  ทกฺุข   (นี้ทุกข)    ญาณวา 
อิท   ทกฺุข  กเ็ปนไป หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ญาณวา   อิ  ญาณวา   ท  ญาณวา  ทุ  และญาณวา  ข 
ก็เปนไป  หรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                               อิทังทุกขันติกถา  จบ 
 

                   อรรถกถาอิทัง    ทกุขันติกถา 
 

      พรรณนากถาวาดวย  การเปลงวาจาวาน้ีทุกข 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องการเปลงวาจานี้ทุกข.     ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใด  
มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะท้ังหลายวา   ในขณะแหงโลกุตตรมรรค 
เกิด    พระโยคาวจรยอมเปลงวาจาวานี้ทุกข   ฉันใด    ญาณวานี้ทุกขยอม 
เปนไปแกพระโยคาวจรผูกลาววาจาวา    นี้ทกุขฉันนั้น    ดังน้ี    คําถามของ 
สกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน     คําตอบรับรองของปรวาทีหมายเอาการ 
กลาววาจาเชนนั้น    และความเปนไปแหงญาณในขณะแหงมรรค.    อน่ึง 
ปรวาทีนั้นปรารถนาวา      ปถุุชนยอมกลาววาจาอันประกอบดวยสัจจะ 
ที่เหลือ    แตวาญาณเชนน้ันยอมไมเปนไปแกเขา    เหตุใด    เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงปฏิเสธในปญหามี   สมุทัย เปนตน.  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 308 

         คําวา   เมื่อกลาววาจาวา    รูปไมเท่ียง    เปนตน   ทานกลาวดวย   
สามารถแหงการแสดงปริยายแหงทุกข. ก็เมื่อปรวาทีไมเห็นโวหารเชนนั้น 
ในลัทธิของตน   จึงตอบปฏิเสธ. 
         คําวา   ญาณวา  อิ  ญาณวา  ท   เปนตน  ทานกลาวแลวเพ่ือแสดง 
คําวา   ถาวาญาณในทุกขของปุถุชนยอมเปนไปไดไซร   ก็ยอมจะเปนไป 
ดวยญาณ ๔ โดยลําดับในอักษร  อิ.  อักษร  ท  อักษร ทุ.  อักษร  ข (อิท  ทกฺุข) 
แตปรวาทีไมปรารถนาเชนนั้น   เพราะฉะนั้น จึงตอบปฏิเสธ. 
                           อรรถกถาอิทังทุกขันติกถา  จบ  
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                                 อิทธพิลกถา  
 
         [๑๔๖๐]   สกวาที   ผูประกอบดวยกําลังแหงฤทธิ์   พึงต้ังอยูไดตลอด 
กัลป   หรือ ? 
                        ปรวาที   ถูกแลว. 
                        ส. อายุนั้น สําเร็จดวยฤทธิ์   คตินั้น   สําเร็จดวยฤทธิ์   การ 
ไดอัตภาพน้ัน   สําเร็จดวยฤทธิ์   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ผูประกอบดวยกําลังแหงฤทธิ์    พึงต้ังอยูไดตลอดกัลป 
หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. พึงต้ังอยูตลอดกัลปที่เปนอดีต      พึงต้ังอยูตลอดกัลปที่  
เปนอนาคต   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ผูที่ประกอบดวยฤทธิ์    พึงต้ังอยูตลอดกัลป   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. พึงต้ังอยูตลอด  ๒  กัลป   พึงต้ังอยูตลอด  ๓  กัลป  พึง 
ต้ังอยูตลอด  ๔  กัลป  หรอื ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                        ส. ผูประกอบดวยกําลังแหงฤทธิ์     พึงต้ังอยูตลอดกัลป 
หรือ  ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. พึงต้ังอยูในเมื่อชีวิต   คือชีวิตสวนท่ีเหลือ  ยังมีอยู  หรือ  
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วาต้ังอยูในเมื่อชีวิตคือชีวิตสวนท่ีเหลือ   ไมมีอยู.  
                       ป. พึงต้ังอยูในเมื่อชีวิต  คือชีวิตสวนท่ีเหลือ  ยังมีอยู. 
                       ส. หากวา  พึงต้ังอยูในเม่ือชีวิต   คือชีวิตสวนท่ีเหลือ  ยังม ี
อยู    ก็ตองไมกลาววา   ผูประกอบดวยกําลังแหงฤทธิ์  พึงต้ังอยูตลอดกัลป 
ดังน้ี ฯลฯ 
                       ป. พึงต้ังอยูในเมื่อชีวิต  คือชีวิตสวนท่ีเหลือ  ไมมีอยู. 
                       ส. ผูที่ตายแลว  พึงต้ังอยู   ผูที่กระทาํกาละแลว  พึงต้ังอยู 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๖๑]  ส. ผูประกอบดวยกําลังแหงฤทธิ์     พึงต้ังอยูตลอดกัลป 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลพึงไดเพ่ือประคองไวดวยฤทธิ์วา   ผัสสะ   เกิด 
ข้ึนแลว  อยาดับไป   ดังนี ้ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. บุคคลพึงไดเพ่ือประคองไวดวยฤทธิ์วา   เวทนาเกิดข้ึน 
แลว  ฯลฯ     สัญญาเกิดข้ึนแลว   ฯลฯ  เจตนาเกิดข้ึนแลว  ฯลฯ  จึงเกิดข้ึนแลว 
ศรัทธาเกิดข้ึนแลว   วิริยะเกิดข้ึนแลว  สติเกิดข้ึนแลว สมาธิเกิดข้ึนแลว  ฯลฯ  
ปญญาเกิดข้ึนแลวอยาดับไป   ดังนี้  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๖๒]   ส. ผูประกอบดวยกําลังแหงฤทธิ์    พึงต้ังอยูตลอดกัลป 
หรือ ?  
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                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. บุคคลพึงไดเพ่ือประคองไวดวยฤทธิ์วา    รูปจงเปนของ 
เที่ยง   ดังน้ี   หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. บุคคลพึงไดเพ่ือประคองไวดวยฤทธิ์วา   เวทนา   ฯลฯ 
สัญญา  ฯลฯ สังขาร ฯลฯ  วิญญาณ   จงเปนของไมเที่ยง  ดังนี้    หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๔๖๓]  ส. ผูประกอบดวยกําลังแหงฤทธิ์     พึงต้ังอยูตลอดกัลป 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลพึงไดเพ่ือประคองไวดวยฤทธิ์วา  สัตวทั้งหลาย 
ที่มีความเกิดเปนธรรมดา  อยาไดเกิดเลย   ดังน้ี  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. บุคคลพึงไดเพ่ือประคองไวดวยฤทธิ์วา  สัตวทั้งหลาย 
ที่มีความแกเปนธรรมดา   อยาไดแกเลย   ฯลฯ   สัตวทั้งหลายท่ีมีความเจ็บ 
เปนธรรมดา  อยาไดเจ็บเลย  ฯลฯ  สตัวทั้งหลายท่ีมีความตายเปนธรรมดา 
อยาไดตายเลย    ดังน้ี หรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๖๔]   ป. ไมพึงกลาววา   บุคคลผูประกอบดวยฤทธิ์   พึงต้ังอยู 
ตลอดกัลป   หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา     ดูกอนอานนท  
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อิทธิบาท  ๔  อันผูหนึ่งผูใดอบรม  ทําใหมาก  ทําใหเปนดุจยาน  ทําใหเปน  
ที่พ่ึงแนวแน  ช่ําชอง  คลองแคลวดีแลว  ผูนั้นเมื่อหวังอยู  พึงต้ังอยูได 
ตลอดกัลปหรือตลอดกัลปสวนท่ีเหลือ  ดังนี้๑  เปนสูตรมีอยูจริงมิใช  หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. ถาอยางนั้น  ผูประกอบดวยกําลังแหงฤทธิ์   ก็พึงต้ังอยู 
ตลอดกัลป   นะสิ. 
         [๑๔๖๕]   ส. ผูประกอบดวยกําลังแหงฤทธิ์    พึงต้ังอยูตลอดกัลป 
หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษทุั้งหลาย  
ธรรม  ๔  อยาง  ไมมใีคร ๆ  สมณะกต็าม  พราหมณก็ตาม  เทวดาก็ตาม 
มารก็ตาม   พรหมก็ตาม  ใคร  ๆ  ในโลกก็ตาม  จะเปนผูรับรองได  ธรรม 
๔  อยาง  เปนไฉน  ?  คือ  (๑)  ผูมีความแกเปนธรรมดา  อยาแกเลย  ดังน้ี 
ไมมีใคร ๆ  สมณะก็ตาม  พราหมณก็ตาม  เทวดากต็าม  มารก็ตาม พรหม 
ก็ตาม  ใคร ๆ  ในโลกก็ตาม  จะเปนผูรับรองได  (๒)  ผูมีความเจ็บเปน 
ธรรมดา     อยาเจ็บเลย  ฯลฯ   (๓)   ผูมีความตายเปนธรรมดา  อยาตายเลย 
ฯลฯ  (๔)   กรรมทั้งหลายนั้นใด    เปนบาปของอยูในสังกิเลส   เปนเหตุให 
เกิดในภพใหม  มีทุกขเปนกําไร  มีวบิากเปนทุกข  เปนไปเพ่ือชาติ  ชรา 
มรณะ  ตอไป  อันบุคคลทําแมในกาลกอน  วบิากแหงกรรมทั้งหลายนี้  อยา 
ไดเกิดเลย  ดังน้ี  ไมมีใคร ๆ  สมณะก็ตาม  พราหมณก็ตาม  เทวดาก็ตาม 
 
๑. ขุ. อุ. ๒๕/๑๒๗.  
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มารก็ตาม  พรหมก็ตาม  ใคร ๆ  ในโลกก็ตาม  จะเปนผูรับรองได  ดูกอน  
ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๔  อยางน้ีแล  ไมมีใคร ๆ  สมณะก็ตาม  พราหมณ 
ก็ตาม  เทวดาก็ตาม  มารก็ตาม  พรหมก็ตาม  ใคร ๆ  ในโลกก็ตาม  จะเปน 
ผูรับรองได  ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริงมิใช  หรือ  ? 
                     ป. ถูกแลว. 
                     ส. ถาอยางนั้น  ก็ไมพึงกลาววา  ผูประกอบดวยกําลัง 
แหงฤทธิ์  พึงต้ังอยูไดตลอดกัลป   นะสิ. 
                                   อิทธิพลกถา  จบ 
 

                          อรรถกถาอิทธิพลกถา 
 

                          วาดวย  กําลังแหงฤทธิ ์
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องกําลังแหงฤทธิ์.  ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใดมีความ 
เห็นผิดดุจลัทธิของนิกายมหาสังฆิกะทั้งหลายวา  ผูประกอบดวยกําลัง 
แหงฤทธิ์พึงดํารงอยูไดตลอดกัลป   เพราะถือเอาเน้ือความแหงอานิสงส 
ของอิทธิบาทภาวนาโดยไมพิจารณา  คําถามของสกวาทีวา    ผูประกอบ 
ดวยกําลังแหงฤทธิ์พึงต้ังอยูไดตลอดกัลปหรือ  โดยหมายถึงชนเหลาน้ัน. 
         ในปญหานั้น  ชื่อวากัลปมี  ๓ อยาง คือ  มหากัลป  กัลปเอกเทส 
อายุกัลป.  จริงอยู  มหากัลปเทาน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวากัลป 
ซึ่งมาในพระบาลีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อสงไขยแหงกัลป  ๔  เหลาน้ี 
ดังน้ี.  ในพระบาลีวา  กัลปอันเปนการประมาณอายุเทพชั้นพรหมทั้งหลาย 
 
๑. องฺ.  จตุกฺก   ๒๑/๑๘๒.  
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นี้    ทานเรียกวากัลปเอกเทส.   พระบาลีวา     ยอมไหมในนรกตลอดกัลป  
ยอมบันเทิงในสวรรคตลอดกัลป    นี้   ทานเรียกวา   อายุกัลป  อธิบายวา 
การดํารงอยูแหงอายุอันสมควรแกอายุ    ชื่อวา  การกําหนดอายุดวยอํานาจ 
ผลแหงกรรม     หรือดวยการนับป.   ในปญหาเหลาน้ัน   สกวาทียอมถาม 
หมายเอามหากัลป    ปรวาทีก็ตอบรับรอง.   ลําดับนั้น  สกวาทีจึงกลาวกะ 
ปรวาทีวา    อายุนั้นสําเร็จดวยฤทธิ์   เปนตน  เพ่ือทวงดวยคําวา   ถาวา 
ผูประกอบดวยกําลังแหงฤทธิ์พึงเปนอยูตลอดมหากัลปหน่ึง     หรือตลอด  
สวนหนึ่งแหงมหากัลปซึ่งเกินกวาอายุกัลปที่ทานกําหนดไวอยางนี้วา 
ผูใดยอมเปนอยูนาน    ผูนั้นก็พึงเปนผูมีอายุอยูตลอดรอยป    หรือเกินกวา 
เล็กนอย   ดังน้ี   ก็อายุของผูนั้น  พึงสําเร็จดวยฤทธิ์หรือ  ?   ดังน้ี.  ปรวาที 
ตอบปฏิเสธ   เพราะความท่ีพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ชื่อวาอินทรีย 
คือชีวิตท่ีสําเร็จดวยฤทธิ์ยอมไมมี      มแีตการเกิดข้ึนดวยกรรมเทาน้ัน  
มีคําถามวา     ก็ในขอน้ีมอีะไรแปลกจากผูมีฤทธิ์  เพราะแมผูไมมีฤทธิ์ก ็
พึงดํารงอยูตลอดอายุกัลป   มิใชหรือ?     ตอบวา  พึงทราบขอแปลกกันแหง 
ชนเหลาน้ันดังน้ี     ผูมีฤทธ์ินั้นสามารถหามอันตรายิกธรรมทัง้หลายมิให 
เกิดเปนไปแกชีวิตตลอดชีวิต  ดวยกําลังแหงฤทธิ์   และยอมอาจเพ่ือจะหาม 
อกาลมรณะ  คือการตายในเวลาอันไมสมควรท่ีจะมี  ในระหวาง   แตกําลัง 
เชนนี้ไมมีแกผูไมมีฤทธิ์    ขอน้ี  เปนการแตกตางกันระหวางผูมีฤทธิ์กับ 
ผูไมมีฤทธิ์เหลาน้ัน.  คําวา   พึงต้ังอยูตลอดกัลปที่เปนอดีต... อนาคต  นี้ 
ความวา  สกวาทียอมทวงเพราะการตอบรับรองของปรวาที  หมายเอาวา 
พึงต้ังอยูตลอดกัลปโดยไมแปลกกัน.   คําวา    พึงต้ังอยูตลอด  ๒  กัลป 
เปนตน  ทานสกวาทีกลาวเพ่ือจะทวงดวยคําวา    ผิวาผูมีฤทธิ์ยอมสามารถ  
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กาวลวงการกําหนดชีวิตไดไซร     กไ็มอาจกาวลวงการกําหนดชีวิตเพียง  
กัลปเดียวเทานั้น     เขาพึงกาวลวงแลวดํารงอยูตลอดกัลปแมมิใชนอยเลย. 
         คําวา   บุคคลพึงไดเพ่ือประคองไวดวยฤทธิ์วา  ผัสสะเกิดขึ้นแลว 
อยาดับไป  ดังน้ีหรือ  ทานสกวาทีกลาว   เพ่ือแสดงวา  สิ่งท้ังปวงไมพึง 
ไดดวยฤทธิ์  แมสิ่งท่ีเหนอือํานาจฤทธ์ิก็ยังมีอยู  ดังน้ี.  คําท่ีเหลือในที่นี้ 
มีอรรถต้ืนทัง้น้ัน  แล. 
                               อรรถกถาอิทธิพลกถา   จบ  
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                                    สมาธกถา  
 
         [๑๔๖๖]   สกวาที  จิตตสันตติ  (ความสืบตอแหงจิต)  เปนสมาธิ  หรอื ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว. 
                        ส. จิตตสันตติที่เปนอดีต  เปนสมาธิ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. จิตตสันตติ  เปนสมาธิ  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. จิตตสันตติที่เปนอนาคต  เปนสมาธิ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. จิตตสันตติ เปนสมาธิ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อดีตกด็ับไปแลว อนาคตก็ยังไมเกิด  มิใชหรอื ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา  อดีตก็ดับไปแลว  อนาคตก็ยังไมเกิด  ก็ตอง 
ไมกลาววา   จิตตสันตติเปนสมาธิ 
         [๑๔๖๗]   ป. สมาธิเปนไปในจิตตขณะอันหน่ึง  หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. บุคคลผูพรอมเพรียงดวยจักขุวิญญาณ  ชื่อวาผูเขา 
สมาบัติหรือ ? 
                        ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                        ป. บุคคลผูพรอมเพรียงดวยโสตวิญญาณ  ฯลฯ  ผูพรอม 
เพรียงดวยฆานวิญญาณ   ฯลฯ   ผูพรอมเพรียงดวยชิวหาวิญญาณ  ฯลฯ  
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ผูพรอมเพรียงดวยกายวิญญาณ  ฯลฯ   ผูพรอมเพรียงดวยอกุศลจิต  ฯลฯ  
ผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีสหรคตดวยราคะ  ฯลฯ  ผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีสหรคต  
ดวยโทสะ ฯลฯ   พรอมเพรียงดวยจิตท่ีสหรคตดวยโมหะ ฯลฯ   ผูพรอมเพรียง 
ดวยจิตท่ีสหรคตดวยอโนตตัปปะ  ชือ่วา  ผูเขาสมาบัติ  หรือ ? 
                        ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๖๘]   ส. จิตตสันตติเปนสมาธิ   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ความสืบตอแหงอกุศลจิต  เปนสมาธิ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. จิตตสันตติที่สหรคตดวยราคะ  ฯลฯ  ที่สหรคตดวย 
โทสะ  ฯลฯ   ที่สหรคตดวยโมหะ   ฯลฯ   ที่สหรคตดวยอโนตตัปปะเปนสมาธิ 
หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๖๙]   ป. ไมพึงกลาววา  จิตตสันตติเปนสมาธิ   หรอื ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนอาวุโส  นิครณฐ 
ทั้งหลาย  เรานี่แหละพอทีจ่ะไมหว่ันไหวดวยกาย  ไมกลาววาจา  เปนผู 
เสวยสุขโดยสวนเดียว   อยูตลอด  ๗  คืน  ๗  วัน   ดังน้ี  เปนสตูรมีอยูจริง 
มิใชหรือ ?  
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. ถาอยางนั้น    จิตตสันตติ  ก็เปนสมาธิ  นะสิ. 
                                       สมาธิกถา  จบ  
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                           อรรถกถาสมาธิกถา  

 

                                 วาดวยสมาธิ 
 
         บัดนี้    ชื่อวาเรื่องสมาธิ.       ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของ 
นิกายสัพพัตถิกวาทะและอุตตราปถกะท้ังหลายวา       ความสืบตอแหงจิต 
เปนสมาธิ   เพราะอาศัยพุทธพจนวา   พระตถาคตยอมอาจเพ่ืออยูเปนสุข 
ในคําวา  เราเปนผูเสวยพรอมเฉพาะซึง่ความสุขโดยสวนเดียวตลอด  ๗  คืน 
๗   วัน  ดังนีเ้ปนตน  โดยไมถือเอาคําวา  เอกัคคตาเจตสิกแมเกิดข้ึนแลวใน 
ขณะแหงจิตดวงหน่ึง  ชื่อวาสมาธิ  เพราะอรรถวาการต้ังใจ  ดังนี้  คําถาม 
ของสกวาทีวา   ความสบืตอแหงจิต  เปนตน  หมายชนเหลาน้ัน  คําตอบ 
รับรองเปนของปรวาที.    ลําดับนั้น     สกวาทีจึงกลาวกะปรวาทีนั้นวา 
ความสืบตอแหงจิตที่เปนอดีต    เปนตน   เพ่ือทวงดวยคําวา   ถาวา   การ 
สืบตอแหงจิตเปนสมาธิไซร     ชื่อวาความสืบตอแหงจิตเปนอดีตบาง    ที ่
เปนอนาคตบางมีอยู     สวนการสืบตอแหงจิตท่ีเปนปจจุบันน่ันแหละไมมี 
ธรรมดาวาการสืบตอแหงจิตนั้นยอมเปนของมีอยู    ความสืบตอแหงจิต  
เหลาน้ันแมทั้งหมด    ยอมเปนสมาธิตามลัทธิของทานหรือ ?   ปรวาทีนั้น 
เมื่อไมปรารถนาเชนนั้น   จึงตอบปฏิเสธ.  คําวา  อดีตก็ดับไปแลว  เปนตน 
สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงวา      จิตท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนานั้นแหละทําอยูซึ่งกิจ 
ในการสืบตอแหงจิต    จิตท่ีเปนอดีตและอนาคตช่ือวายอมไมมี   เพราะเปน 
จิตท่ีดับไปแลว    และเพราะเปนจิตท่ียังมิไดเกิดข้ึน   ฉะน้ันจิตน้ันจะชื่อวา 
เปนสมาธิไดอยางไร ?  คําถามวา    สมาธิเปนไปขณะแหงจิตดวงหน่ึง 
เปนของปรวาที.  ตอจากนั้นก็เปนคําตอบรับรองของสกวาทีในลัทธิของตน 
โดยหมายเอาคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา     สมาธิคือเอกัคคตา    ที ่ 
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สัมปยุตดวยกุศลจิตอันเกิดข้ึนแลว  ในบาลีวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอ  
ทั้งหลายจงเจริญสมาธินั้น   ดังน้ี.    คําวา      บุคคลผูพรอมเพรียงดวย 
จักขุวิญญาณ   เปนตน  ปรวาทีกลาวโดยการลวง    เพราะถือเอาเหตุสักวา 
คําวา     ผูมีขณะแหงจิตดวงเดียว.       ดวยเหตุนั้นน่ันแหละสกวาทีจึงตอบ 
ปฏิเสธ.   พระสูตรวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ดูกอนภกิษุทั้งหลาย... 
มิใชหรือ      ขอน้ียอมสําเร็จซ่ึงความท่ีจิตนั้นเปนสภาพไมปะปนแกสมาธิ 
ที่กําลังเปนไปดวยสามารถแหงการเกิดกอนและเกิดหลัง      แตไมสําเร็จ 
ซึ่งความสืบตอแหงจิตวาเปนสมาธิ   เพราะฉะนั้น  จึงไมเปนการพิสูจนวา 
การสืบตอแหงจิตเปนสมาธิ   ฉะน้ีแล. 
                              อรรถกถาสมาธิกถา  จบ  
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                                       ธัมมัฏฐิตตากถา  
 
         [๑๔๗๐]  สกวาที  ธรรมฐิติ   คือความต้ังอยูแหงธรรม  เปนภาวะที่ 
สําเร็จแลว  หรือ ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส. ความต้ังอยูแหงธรรมฐิตินั้น   ก็เปนภาวะที่สําเร็จแลว 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ความต้ังอยูแหงธรรมฐิตินั้น   ก็เปนภาวะที่สําเร็จแลว 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความต้ังอยูนั้น ๆ แล  ไมมีการทําท่ีสุดแหงทุกข   ไมม ี
ความขาดตอนแหงวัฏฏะ   ไมมีอนุปาทาปรินิพพาน  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๗๑]  ส. ความต้ังอยูของรูป   เปนภาวะท่ีสําเร็จแลว  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความต้ังอยูแหงความต้ังอยูของรูปนั้น    ก็เปนภาวะที่ 
สําเร็จแลว  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ความต้ังอยูแหงความต้ังอยูของรูปนั้น    ก็เปนภาวะที่ 
สําเร็จแลว หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความต้ังอยูนั้น ๆ แล  ไมมีการทําท่ีสุดแหงทุกข   ไมม ี 
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ความขาดตอนแหงวัฏฏะ   ไมมีอนุปาทาปรินิพพาน   หรือ ?  
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                  ส. ความต้ังอยูของเวทนา   ฯลฯ    ความต้ังอยูของสัญญา 
ฯลฯ  ความต้ังอยูของสังขารท้ังหลาย   ฯลฯ  ความต้ังอยูของวิญญาณ  เปน 
ภาวะที่สําเร็จแลว หรือ ? 
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. ความต้ังอยูแหงความต้ังอยูของวิญญาณน้ัน     ก็เปน 
ภาวะที่สําเร็จแลว   หรือ ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                  ส. ความต้ังอยูแหงความต้ังอยูของวิญญาณน้ัน เปนภาวะ 
ที่สําเร็จแลว  หรือ ? 
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. ความต้ังอยูนั้น ๆ แล  ไมมีการทําท่ีสุดแหงทุกข ไมมี 
ความขาดตอนแหงวัฏฏะ   ไมมีอนุปาทาปรินิพพาน   หรือ ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                               ธัมมฏัฐิตตากถา  จบ  
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                     อรรถกถาธัมมัฏฐิตตากถา  

 

                  วาดวย   ความต้ังอยูแหงธรรม 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องความต้ังอยูแหงธรรม.     ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใด 
มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะท้ังหลายวา       ชื่อวาความต้ังอยู 
แหงธรรมกลาวคือปฏิจจสมุปบาทหน่ึง  มีอยู   ธรรมน้ันเปนของสําเร็จแลว 
เพราะอาศัยบาลีวา    ธาตุนั้นดํารงอยูแลวเทียว   ดงัน้ี  คําถามของสกวาที 
หมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   ลําดับนัน้    สกวาที 
จึงกลาวกะปรวาทีนั้นวา   ความต้ังอยูแหงธรรมฐิตินั้น  ก็เปนภาวะสําเร็จ 
แลวหรือ    เพ่ือทวงดวยคําวา   ผิวา   ชื่อวาความต้ังอยูอันอ่ืนสําเร็จแลวแก 
ธรรมทั้งหลาย    มีอวิชชาเปนตนที่สําเร็จแลวมีอยูไซร   ความต้ังอยูอันอ่ืน 
สําเร็จแลว ก็ความต้ังอยูแมนั้น    ยอมปรากฏตามลัทธิของทานหรือ   ดังน้ี 
ปรวาทีตอบปฏิเสธ  เพราะความไมมีลัทธิอยางนั้น.   ถูกถามครั้งท่ี  ๒  ก็ตอบ 
รับรอง  หมายเอาความเปนอนันตรปจจัย   และความเปนอัญญมัญญปจจัย. 
คําท่ีเหลือมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน  เพราะมีนัยดังท่ีขาพเจากลาวไวแลวในหนหลัง  
นั่นแล. 
                          อรรถกถาธัมมัฏฐิตตากถา  จบ  
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                                             อนิจจตากถา  
 
         [๑๔๗๒]  สกวาที   อนิจจตา   คือความไมเที่ยง   เปนภาวะที่สําเร็จ 
แลว  หรือ ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส. ความไมเที่ยงแหงอนิจจตานั้น     ก็เปนภาวะที่สําเร็จ 
แลวหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. ความไมเที่ยงแหงอนิจจตานั้น     ก็เปนภาวะที่สําเร็จ 
แลว  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความไมเที่ยงนั้น ๆ    แล    ไมมกีารทําท่ีสุดแหงทุกข 
ไมมีความขาดตอนแหงวัฏฏะ  ไมมีอนุปาทานิพพาน หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๗๓]  ส. ชรา  เปนภาวะที่สําเร็จแลว  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความชราแหงชราน้ัน  ก็เปนภาวะที่สําเร็จแลว หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ความชราแหงชราน้ัน  เปนภาวะท่ีสําเร็จแลว   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความชรานั้น ๆ  แล  ไมมีการทําท่ีสุดแหงทุกข  ไมมี 
ความขาดตอนแหงวัฏฏะ   ไมมีอนุปาทาปรินิพพาน หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
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         [๑๔๗๔]   ส. มรณะ เปนภาวะท่ีสําเร็จแลว หรือ ?  
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. มรณะของมรณะนั้น    ก็เปนภาวะที่สําเร็จแลว  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. มรณะของมรณะนั้นก็เปนภาวะท่ีสําเร็จแลว    หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. มรณะน้ัน ๆ แล ไมมีการทําท่ีสุดแหงทุกข    ไมมีความ 
ขาดตอนแหงวัฏฏะ ไมมีอนุปาทาปรินิพพาน   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๔๗๕]   ส. รูป   เปนภาวะที่สําเร็จแลว   แตความไมเที่ยงของรูป 
ก็มี   หรือ ?  
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ความไมเที่ยงเปนภาวะที่สําเร็จแลว    แตความไมเที่ยง 
ของความไมเที่ยง  ก็มีอยู   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. รูปเปนภาวะท่ีสําเร็จแลว   แตความชราของรูปก็มีอยู 
หรือ  ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ชราเปนภาวะที่สําเร็จแลว      แตความชราของชราก็ 
มีอยู   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                        ส. รูปเปนภาวะท่ีสําเร็จแลว    แตความแตก   ความอันตรธาน 
ของรูปก็มีอยู   หรือ ?  
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                    ป. ถูกแลว.   
                    ส. มรณะเปนภาวะที่สําเร็จแลว    แตความแตก    ความ 
อันตรธานของมรณะน้ันก็มีอยู  หรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                    ส. เวทนา ฯลฯ  สัญญา ฯลฯ   สังขาร ฯลฯ วิญญาณ เปน 
ภาวะที่สําเร็จแลว    แตความไมเที่ยงของวิญญาณมีอยู    หรือ ? 
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. อนิจจตาเปนภาวะที่สําเร็จแลว   แตความไมเที่ยงของ 
อนิจจตาก็มีอยู หรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                    ส. วิญญาณ   เปนภาวะที่สําเร็จแลว   แตความชราแหง 
วิญญาณก็มีอยู หรือ ? 
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. ชรา   เปนภาวะท่ีสําเร็จแลว      แตความชราแหงชรา 
ก็มีอยู   หรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                    ส. วิญญาณ   เปนภาวะที่สําเร็จแลว   แตความแตก  ความ 
อันตรธานแหงวิญญาณน้ัน   ก็มีอยู  หรือ ? 
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. มรณะเปนภาวะที่สําเร็จแลว    แตความแตก    ความ 
อันตรธานแหงมรณะ   กม็ีอยู   หรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                                 อนิจจตากถา  จบ  
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                            อรรถกถาอนิจจตากถา  

 

                            วาดวย  ความไมเที่ยง 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องความไมเที่ยง.     ในเรื่องนั้น   ชนเหลาใดมีความ 
เห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะท้ังหลายวา     แมความไมเที่ยงแหงรูป 
เปนตนที่ไมเที่ยง     ก็เปนภาวะสําเร็จแลว      คือหมายความวาเกิดข้ึนแลว 
ดุจรูปเปนตน     ดังน้ี   คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน   คําตอบ 
รับรองเปนของปรวาที.   ลําดับนั้น   สกวาทีจึงกลาวกะปรวาทีนั้นวา ความ 
ไมเท่ียงแหงความไมเท่ียงน้ันก็เปนภาวะสําเร็จแลว  คือเกิดขึ้นแลว หรือ ? 
เพ่ือทวงวา   ความไมเที่ยงเปนของสําเร็จแลวราวกะรูปเปนตน    ตามลัทธิ 
ของทานมีอยูไซร    อันความไมเที่ยงท่ีสําเร็จแลวอยางอ่ืนก็พึงมีแกความ 
ไมเที่ยงแมนั้น   ดังน้ี.  ปรวาทีนั้นปฏิเสธโดยความไมมีความไมเที่ยง   ๒ 
อยางรวมกัน     แตตอบรับรองเพราะความไมเที่ยงน้ันยอมไมเปนความ 
 ไมเที่ยงอีก     หมายความวาความไมเที่ยงนั้นยอมอันตรธานไปกับความ 
ไมเที่ยงนั้นน่ันแหละ.   ลําดับนั้น   สกวาทีไมใหโอกาสอันมีเลศนัยแกปรวาที 
นั้นจึงยกโทษ     คือการไมเขาไปตัดวัฏฏะดวยสามารถแหงธรรมอ่ืน ๆ 
วาความไมเที่ยงที่    ๒  ทานไมรับรองตามลัทธิของทานโดยความเปนภาวะ 
ไมเที่ยงนั้น ๆ   บาง   โดยความเปนภาวะไมเที่ยงอ่ืนจากน้ันบาง  จึงกลาว 
คําวา     ความไมเท่ียงน้ัน  ๆ  แลไมมีการทําซ่ึงท่ีสุดแหงทุกข      เปนตน. 
คําวา     ชราเปนภาวะท่ีสําเร็จแลว    คือเกิดขึ้นแลว   เปนตน   สกวาทีกลาว 
ดวยความสามารถแหงการประกอบเนือง ๆ   ซึ่งการจําแนกความไมเที่ยง 
เพราะข้ึนชื่อวาความไมเท่ียงอ่ืนจากชราและมรณะแหงธรรมที่เกิดข้ึน 
แลวยอมไมมี.     บัณฑิตพึงทราบคําตอบรับรองและคําปฏิเสธของปรวาที  
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ในปญหาแมนั้น   โดยนัยที่กลาวไวแลวในกอนน่ันแหละ.   คําวา   รูปเปน  
ภาวะท่ีสําเร็จแลว   คือเกดิขึ้นแลว      เปนตน   สกวาทีกลาวเพ่ือเทียบเคียง 
ความไมเที่ยงแหงธรรมมีรูปเปนตนเหลาน้ันกับความไมเที่ยงเหลาน้ัน. 
ในขอน้ัน ปรวาทีเมื่อสําคัญวา   ความไมเที่ยง  ความชรา  และมรณะแหง 
ธรรมทั้งหลายมีรูปเปนตนที่สําเร็จแลวมีอยู   ฉันใด    ธรรมเหลาน้ัน  ไมม ี
อยูแกธรรมท้ังหลายมีความไมเที่ยงเปนตนที่สําเร็จแลว    ฉันน้ัน    จึงตอบ 
ปฏิเสธโดยสวนเดียว ดังนี้. 
                              อรรกกถาอนิจจตากถา  จบ 
 

                         รวมกถาที่มีในวรรคนีค้ือ 
 
         ๑. ติสโสปอนุสยกถา  ๒. ญาณกถา  ๓. ญาณังจิตตวิปปยุตตันติกถา 
๔.  อิทังทุกขันติกถา     ๕.  อิทธิพลกถา    ๖.  สมาธิกถา   ๗. ธัมมัฏฐตตากถา 
๘.  อนิจจตากถา. 
                                                   วรรคท่ี  ๑๑  จบ  
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                                 วรรคที่  ๑๒  

 

                           สังวโรกัมมันติกถา 
 
         [๑๔๗๖]   สกวาที    ความสํารวมเปนกรรม   หรือ ? 
                        ปรวาที    ถูกแลว. 
                        ส. ความสํารวมในจักขุนทรีย   เปนจักขุกรรม   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. ความสํารวมในโสตินทรีย  ฯลฯ  ความสํารวมใน 
ฆานินทรีย ฯลฯ  ความสํารวมในชิวหินทรีย  ฯลฯ ความสํารวมในกายินทรีย 
เปนกายกรรม หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส.  ความสํารวมในกายินทรีย เปนกายกรรม  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ความสํารวมในจักขุนทรีย  เปนจักขุกรรม  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. ความสํารวมในกายินทรีย  เปนกายกรรม หรอื ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ความสํารวมในโสตินทรีย    ฯลฯ    ความสํารวมใน 
ฆานินทรีย  ฯลฯ  ความสํารวมในชิวหินทรีย  เปนชิวหากรรม  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ความสํารวมในมนินทรีย  เปนมโนกรรม หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. ความสํารวมในมนินทรีย เปนมโนกรรม   หรือ ?  
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                        ป. ถูกแลว.  
                        ส. ความสํารวมในจักขุนทรีย  เปนจักขุกรรม  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. ความสํารวมในมนินทรีย  เปนมโนกรรม  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ความสํารวมในโสตินทรีย   ฯลฯ   ความสํารวมใน 
ฆานินทรีย  ฯลฯ   ความสํารวมในชิวหินทรีย  ฯลฯ   ความสํารวมในกายินทรีย 
เปนกายกรรม หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๗๗]   ส. ความไมสํารวม  เปนกรรม หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ความไมสํารวมในจักขุนทรีย   เปนจักขุกรรม  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ความไมสํารวมในโสตินทรีย  ฯลฯ   ความไมสํารวม 
ในฆานินทรีย   ฯลฯ  ความไมสํารวมในชิวหินทรีย  ฯลฯ  ความไมสํารวม 
ในกายินทรีย เปนกายกรรม  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ความไมสํารวมในกายินทรีย   เปนกายกรรม  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความไมสํารวมในจักขุนทรีย  เปนจักขุกรรม  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. ความไมสํารวมในกายินทรีย  เปนกายกรรม   หรือ ?  
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                        ป. ถูกแลว.  
                        ส. ความไมสํารวมในโสตินทรีย  ฯลฯ   ความไมสํารวม 
ในฆานินทรีย  ฯลฯ  ความไมสํารวมในชิวหินทรีย  เปนชิวหากรรม หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. ความไมสํารวมในมนินทรีย   เปนมโนกรรม   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ความไมสํารวมในมนินทรีย   เปนมโนกรรม   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ความไมสํารวมในจักขุนทรีย   เปนจักขุกรรม  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ความไมสํารวมในมนินทรีย   เปนมโนกรรม   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ความไมสํารวมในโสตินทรีย ฯลฯ ความไมสํารวมใน 
ฆานินทรีย   ฯลฯ   ความไมสํารวมในชิวหินทรีย  ฯลฯ  ความไมสํารวมใน 
กายินทรีย เปนกายกรรม หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
         [๑๔๗๘]   ป. ไมพึงกลาววา  ความสํารวมก็ดี   ความไมสํารวมก็ดี 
เปนกรรม  หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  เหน็รูปดวยจักษุแลว  เปนผูถือนิมิต  ฯลฯ  ไมเปน 
ผูถือนิมิต   ฟงเสียงดวยโสตแลว  ฯลฯ  รูแจงธรรมารมณดวยใจแลวเปน  
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ผูถือนิมิต   ฯลฯ  ไมเปนผูถือนิมิต  ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ?   
                  ส. ถูกแลว. 
                  ป. ถาอยางนั้น    ความสํารวมก็ดี    ความไมสํารวมก็ดี 
ก็เปนกรรม   นะสิ. 
                               สังวโรกัมมันติกถา  จบ 
 

                   อรรถกถาสังวโร  กัมมันติกถา 
 

                   วาดวย  ความสํารวมเปนกรรม 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องความสํารวมเปนกรรม.   ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใด 
มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายมหาสังฆิกะท้ังหลายวา    ความสํารวมก็ดี 
ความไมสํารวมก็ดี  เปนกรรม   เพราะอาศัยพระสูตรที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา      ภิกษุเห็นรูปดวยจักขุแลวเปนผูถือเอาโดยนิมิต...  ไมถือเอา 
โดยนิมิต   ดงัน้ี   คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน    คําตอบรับรอง 
เปนของปรวาที.   ลําดับนัน้   สกวาทีจึงกลาววา   ความสํารวมในจักขุนทรีย 
เปนจักขุกรรมหรือ      เปนตน    เพ่ือทวงดวยคําวา    การกลาวคําอันใดที่ 
สกวาทีกลาวไวในลัทธิของตนวา     เจตนาเปนกรรม     การกลาวนั้นเปน 
ไปในกายวจีและมโนทวาร     ยอมไดชื่อวาเปนกายกรรมเปนตน    ฉันใด  
ถาความสํารวมเปนกรรมตามลัทธิของทานไซร     ความสํารวมแมนั้น 
เมื่อเปนไปในจักขุนทรียเปนตน   ก็พึงไดชื่อวา   จักขุกรรมเปนตน   ดังน้ี. 
ฝายปรวาทีเมื่อไมเห็นบทพระสูตรเชนนั้น   จึงตอบปฏิเสธในทวารท้ัง   ๔ 
และยอมปฏิเสธโดยหมายเอาประสาทกายในกายทวารท่ี  ๕   แตตอบรับรอง 
หมายเอาวิญญัตติกาย.   จริงอยู   ปรวาทีนั้นยอมปรารถนาประสาทกาย  
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บาง    วิญญตัติกายบาง    วาเปนกายินทรียนั่นแหละ.      ยอมตอบปฏิเสธ  
หมายเอาวิปากทวาร    แมเปนมโนทวาร.    ยอมตอบรับรอง    หมายเอา 
กรรมทวาร.  แมในความไมสํารวมกน็ัยนี้. 
         พระสูตรวา    ภิกษใุนธรรมวินัยนี้เห็นรูปดวยจักษุแลว     เปนตน 
นี้ยอมแสดงเฉพาะความสํารวมกับความไมสํารวมในทวารทั้งหลายเทาน้ัน 
ไมใชแสดงซ่ึงความท่ีความสํารวมและความไมสํารวมเปนกรรม    เพราะ 
ฉะน้ัน    พระสูตรที่ยกมาน้ัน   จึงไมใชขออางในท่ีนี้   ดังน้ีแล. 
                        อรรถกถาสังวโรกัมมันติกถา  จบ  
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                                กมัมกถา  
 
         [๑๔๗๙]   สกวาที   กรรมทั้งปวงมีวิบาก  หรือ ? 
                        ปรวาที   ถูกแลว. 
                        ส. เจตนาท้ังปวงมีวิบาก หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. เจตนาท้ังปวงมีวิบาก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส.  เจตนาท่ีเปนวิบากอัพยากฤต   กม็ีวิบาก หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. เจตนาท้ังปวงมีวิบาก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เจตนาท่ีเปนกิริยาอัพยากฤต   กม็ีวิบาก หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. เจตนาท้ังปวงมีวิบาก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เจตนาท่ีเปนวิบากอัพยากฤต    ฝายกามาพจร     ก็ม ี
วิบาก หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. เจตนาท้ังปวงมีวิบาก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เจตนาท่ีเปนวิบากอัพยากฤต      ฝายรูปาวจร     ฝาย 
อรูปาวจร  ฝายโลกุตตระ  ก็มีวิบาก หรือ ?  
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                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                        ส. เจตนาท้ังปวงมีวิบาก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เจตนาท่ีเปนกิริยาอัพยากฤต      ฝายกามาวจร   ก็ม ี
วิบาก หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. เจตนาท้ังปวงมีวิบาก  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เจตนาท่ีเปนกิริยาอัพยากฤต     ฝายรูปาวจร     ฝาย 
อรูปาวจร  กม็ีวิบาก หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๔๘๐]   ส. เจตนาที่เปนวิบากอัพยากฤต   ไมมีวิบาก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา    เจตนาที่เปนวิบากอัพยากฤต    ไมมวิีบากก็ 
ตองไมกลาววา  เจตนาทั้งปวงมีวิบาก 
         [๑๔๘๑]   ส. เจตนาที่เปนกิริยาอัพยากฤต  ไมมีวิบาก   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา  เจตนาที่เปนกิริยาอัพยากฤต   ไมมี   วิบาก  ก ็
ตองไมกลาววา  เจตนาทั้งปวงมีวิบาก 
         [๑๔๘๒]   ส. เจตนาที่เปนวิบากอัพยากฤต    ฝายกามาวจร    ฝาย 
รูปาวจร  ฝายอรูปาวจร   ฝายโลกุตตระ   ไมมีวิบาก   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.  
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                        ส. หากวา  เจตนาที่เปนวิบากอัพยากฤต     ฝายโลกุตตระ  
ไมมีวิบาก   ก็ตองไมกลาววา เจตนาทั้งปวงมีวิบาก 
         [๑๔๘๓]   ส. เจตนาที่เปนกิริยาอัพยากฤต    ฝายกามาวจร    ฝาย 
รูปาวจร   ฝายอรูปาวจร ไมมีวิบาก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา  เจตนาที่เปนกิริยาอัพยากฤต  ฝายอรูปาวจร 
ไมมีวิบาก ก็ตองไมกลาววา เจตนาทั้งปวงมีวิบาก 
         [๑๔๘๔]   ป. ไมพึงกลาววา กรรมท้ังปวงมีวิบาก หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราไมกลาววา  กรรมทั้งหลายท่ีทําดวยความจงใจ   อันบุคคลกระทําแลว 
สั่งสมแลว  หรือในอัตภาพถัดไป  หรือในอัตภาพสืบ ๆ  ไป  ดงัน้ี๑   เปน 
สูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. ถาอยางนั้น   กรรมทั้งปวงก็มีวิบาก  นะสิ. 
                                     กมัมกถา  จบ 
 

                             อรรถกถากัมมกถา 
 

                                 วาดวย  กรรม 
 
         บัดนี้    ชื่อวาเรื่องกรรม.     ในเรือ่งนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็นผิด 
ดุจลัทธิของนิกายมหาสังฆิกะท้ังหลายวา    กรรมทั้งปวงเปนสวิบาก   คือ 
 
๑. อง.  ทสก. ๒๔/๑๙๔.  
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มีวิบาก     เพราะอาศัยบทพระสูตรวา    ภิกษุทั้งหลาย   เรายอมไมกลาว  
ความสิ้นไปแหงวิบากเพราะไมเสวยกรรมอันประกอบดวยสัญเจตนา  
คือความจงใจ     อันตนทําแลวส่ังสมแลว    เปนตน  คําถามของสกวาทีวา 
กรรมท้ังปวง      เปนตน      เพ่ือแสดงวิภาคน้ีแกชนเหลาน้ันวา     เจตนา 
พระศาสดาทรงตรัสเรียกวา     กรรม     โดยไมแปลกกันในคําวา    ภิกษ ุ
ทั้งหลายเราเรียกเจตนาวาเปนกรรม  ดังนี้   เจตนาแมนั้นเปนกุศลก็ดี    เปน 
อกุศลก็ดีมีวิบาก   สวนเจตนาที่เปนอัพยากตะไมมีวิบาก   ดังนี้    คําตอบ 
รับรองเปนของปรวาที.  ในปญหาทั้งหลายวา    เจตนาท้ังปวง    อีก  ปรวาที 
ตอบปฏิเสธ     หมายเอาเจตนาท่ีเปนอัพยากตะ     และพึงทราบการตอบ 
รับรองโดยหมายเอาเจตนาท่ีเปนกุศลและเปนอกุศล.     คําวา      เจตนาท่ี 
เปนวิบากอัพยากตะ   เปนตน  ทานสกวาทีกลาวเพ่ือแสดงเจตนาที่มีวิบาก 
และไมมีวิบากโดยยอ. คําท่ีเหลือในที่นี้มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน. 
         พระสูตรวา     ภิกษุทั้งหลาย  เราไมกลาวความส้ินไปแหงวิบาก 
เปนตน     ทีป่รวาทีนํามากลาวนั้นหมายถึงการเสวยวิบากในภพทั้งหลาย 
มีภพอันสัตวพึงเห็นไดเปนตน    ไดแก  ภพปจจุบัน  ในเมื่อปจจุบันยังมีอยู   เพราะ 
ฉะน้ัน  พระสูตรนั้น  จึงไมใชขอพิสูจนในเรื่องนี้   ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                อรรถกถากัมมกถา  จบ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 337 

                                  สัทโทวิปาโกติกถา  
 
         [๑๔๘๕]   สกวาที  เสียงเปนวิบาก  หรือ ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว. 
                        ส. เสียงเปนผลท่ีบุคคลเสวยเปนสุข    เปนผลท่ีบุคคลเสวย 
เปนทุกข    เปนผลท่ีบุคคลเสวยไมทุกขไมสุข     สมัปยุตดวยสุขเวทนา 
สัมปยุตดวยทุกขเวทนา    สัมปยุตดวยอทุกขมุขเวทนา   สัมปยตุดวยผัสสะ 
สัมปยุตดวยเวทนา   สัมปยุตดวยสัญญา   สัมปยุตดวยเจตนา  สัมปยุตดวย 
จิต    มีอารมณ   มีความนึก   ความผูกใจ   ความสนใจ   ความทําไวในใจ 
ความจงใจ ความปรารถนา ความต้ังใจ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                        ส. เสียง    ไมเปนผลท่ีบุคคลเสวยเปนสุข     ไมเปนผลท่ี 
บุคคลเสวยเปนทุกข  ฯลฯ  ไมมีอารมณ  ไมมีความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจ 
มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา     เสียงไมเปนผลท่ีบุคคลเสวยเปนสุข    ฯลฯ 
ไมมีอารมณ  ไมมีความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจ  ก็ตองไมกลาววา  เสียงเปน 
วิบาก 
         [๑๔๘๖]   ส. ผัสสะเปนวิบาก    ผัสสะเปนผลท่ีบุคคลเสวยเปนสุข 
ฯลฯ   มีอารมณ   มีความนึก  ฯลฯ ความต้ังใจ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เสียงเปนวิบาก  เสียงเปนผลท่ีบุคคลเสวยเปนสุข   ฯลฯ 
มีอารมณ   มคีวามนึก ฯลฯ ความต้ังใจ หรือ ?  
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                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
         [๑๔๘๗]   ส.  เสียงเปนวิบาก.   แตเสียงไมเปนผลท่ีบุคคลเสวยเปน 
สุข  ฯลฯ ไมมีอารมณ ไมมีความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ผัสสะเปนวิบาก     แตผัสสะไมเปนผลท่ีบุคคลเสวย 
เปนสุข    ไมเปนผลท่ีบุคคลเสวยเปนทุกข ฯลฯ  ไมมีอารมณ  ไมมีความนึก 
ฯลฯ  ความต้ังใจ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
         [๑๔๘๘]  ป. ไมพึงกลาววา เสียงเปนวิบาก หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา    ตถาคตนั้น  เปนผู 
มีเสียงดุจเสียงพรหม    กลาวคําดวยนํ้าเสียงอันไพเราะดุจเสียงนกการะเวก 
เพราะกรรมนั้นอันไดทําไวแลว  ไดสะสมแลว  ไดเพ่ิมพูนแลว   เปนกรรม 
ไพบูลย ดังน้ี๑    เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. ถาอยางนั้น เสียงก็เปนวิบาก  นะสิ. 
                                สัทโทวิปาโกติกถา  จบ 
 
๑. ที. ปา. ๑๑/๑๖๖.  
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                  อรรถกถาสัทโท  วิปาโกติกถา  

 

                        วาดวย  เสียงเปนวิบาก๑ 

 
         ชื่อวา  เรื่องเสียงเปนวิบาก.  ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็นผิด 
ดุจลัทธิของนิกายมหาสังฆิกะท้ังหลายวา      เสียงเปนวิบาก      เพราะไม 
พิจารณาความถือเอาคําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    พระตถาคตน้ัน   
เปนผูมีเสียงดุจเสียงแหงพรหม...  เพราะทํากรรม   อันไดทําแลว   ได 
สะสมไวแลว   ไดเพ่ิมพูนแลว    เปนกรรมไพบูลย  ดังน้ี   คําถามของสกวาที 
กลาวเพ่ือแสดงแกชนเหลานั้นวา    อรปูธรรมท้ังหลาย   คือนามขันธ  ๔  ม ี
กรรมเปนสมุฏฐาน   ยอมไดชื่อวา   วิบาก   แตโวหารน้ีไมมีในรูปธรรม 
ทั้งหลาย.   คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   คําวา    เสียงเปนผลท่ีบุคคล 
เสวยเปนสุข    เปนตน  สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงวาข้ึนชื่อวาวิบากแลวยอม 
เปนอยางนี้. 
         พระสูตรที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา       พระตถาคตน้ันเปนผู 
มีเสียงดุจเสียงแหงพรหมเพราะกรรมน้ันไดทําไวแลว   เปนตน   ที่ปรวาที 
นํามากลาวนั้นก็เพ่ือจะแสดงใหทราบถึงการไดลักษณะ      คือภาวะที่ดี  
อันที่จริง      พระมหาบุรุษแมเปนผูมีบริวารท่ีดีก็เพราะทํากรรมไวใน 
กาลกอน  และท้ังบริวารน้ันก็ไมใชวิบาก   เพราะฉะนั้นพระสูตรนี้   จึงมิใช 
ขอพิสูจนวาเสียงเปนวิบาก  ดังน้ีแล. 
                          อรรถกถาสัทโทวิปาโกติกถา  จบ 
 
๑. คําวาวิปากะ  ไดแกวิปากจิต  ๓๖  เจตสิก  ๓๘ วิบากนี้เรียกวาผลดวย  แตคําวาผลมี  ๒  คือ  มุขยผล  
และ 
สามัญญผล  สําหรับสามัญญผล  ไดแก  กัมมชรูป  คือรูปท่ีเกิดแตกรรมเปนสมุฏฐาน  ไมจัดเปนวิบาก.  
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                              สฬายตนกถา  
 
         [๑๔๘๙]   สกวาที  จักขายตนะเปนวิบาก  หรือ ? 
                        ปรวาที   ถูกแลว. 
                        ส. จักขายตนะเปนผลอันบุคคลเสวยเปนสุข    เปนผลอัน 
บุคคลเสวยเปนทุกข ฯลฯ  มีอารมณ   มีความนึก  ฯลฯ ความต้ังใจ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. จักขายตนะ   ไมเปนผลท่ีบุคคลเสวยเปนสุข  ฯลฯ  ไม 
มีอารมณ ไมมีความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจ   มิใชหรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา    จักขายตนะไมเปนผลอันบุคคลเสวยเปนสุข 
ฯลฯ    ไมมีอารมณ   ไมมีความนึก   ฯลฯ   ความต้ังใจ   ก็ตองไมกลาววา 
จักขายตนะเปนวิบาก  ฯลฯ 
                       ส. ผัสสะเปนวิบาก    ผัสสะเปนผลอันบุคคลเสวยเปนสุข 
ฯลฯ   มีอารมณ มีความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. จักขายตนะ    เปนวิบาก   จักขายตนะเปนผลท่ีบุคคล 
เสวยเปนสุข  ฯลฯ  มีอารมณ  มีความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. จักขายตนะเปนวิบาก    แตจักขายตนะไมเปนผลท่ี 
บุคคลเสวยเปนสุข  ฯลฯ  ไมมีอารมณ   ไมมีความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ผัสสะเปนวิบาก     แตผัสสะไมเปนผลท่ีบุคคลเสวย  
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เปนสุข  ฯลฯ      ไมมีอารมณ   ไมมีความนึก   ฯลฯ ความต้ังใจ  หรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  โสตายตนะ  ฯลฯ   ฆานายตนะ 
ฯลฯ   ชิวหายตนะ  ฯลฯ 
         [๑๔๙๐]   ส. กายายตนะเปนวิบาก   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. กายายตนะ    เปนผลท่ีบุคคลเสวยเปนสุข    ฯลฯ    ม ี
อารมณ  มีความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. กายายตนะ  ไมเปนผลท่ีบุคคลเสวยเปนสุข ฯลฯ  ไมมี 
อารมณ   ไมมีความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจ  มิใชหรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา     กายายตนะไมเปนผลท่ีบุคคลเสวยเปนสุข 
ฯลฯ   ไมมีอารมณ   ไมมคีวามนึก   ฯลฯ   ความต้ังใจ   ก็ตองไมกลาววา 
กายายตนะเปนวิบาก  ฯลฯ 
                       ส. ผัสสะ   เปนวิบาก   ผัสสะเปนผลท่ีบุคคลเสวยเปนสุข 
ฯลฯ   มีอารมณ   มีความนึก  ฯลฯ ความต้ังใจ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. กายายตนะ  เปนวิบาก   กายายตนะ  เปนผลท่ีบุคคล 
เสวยเปนสุข  ฯลฯ  มีอารมณ   มีความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. กายายตนะเปนวิบาก    แตกายายตนะไมเปนผลท่ี 
บุคคลเสวยเปนสุข ฯลฯ ไมมีอารมณ  ไมมีความนึก  ฯลฯ   ความต้ังใจ  หรอื ?  
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                     ป. ถูกแลว.  
                     ส.  ผัสสะเปนวิบาก     แตผัสสะไมเปนผลท่ีบุคคลเสวย 
เปนสุข ฯลฯ  ไมมีอารมณ ไมมีความนึก ฯลฯ  ความต้ังใจ หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๔๙๑]  ป. ไมพึงกลาววา สฬายตนะเปนวิบาก  หรือ ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. สฬายตนะเกิดข้ึนเพราะไดทํากรรมไว    มิใชหรือ ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. หากวา  สฬายตนะเกิดข้ึนเพราะไดทํากรรมไว  ดวย 
เหตุนั้นนะ ทานจึงตองกลาววา สฬายตนะเปนวิบาก 
                               สฬายตนะกถา  จบ 
 

                      อรรถกถาสฬายตนกถา 
 

                          วาดวย  สฬายตนะ 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องสฬายตนะ     คืออายตนะภายใน  ๖.  ในเรื่องนั้น 
ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายมหาสังฆิกะทั้งหลายวา   สฬายตนะ 
เกิดข้ึนเพราะทํากรรมไว  เหตุใด   เพราะเหตุนั้น   สฬายตนะจึงเปนวิบาก 
ดังน้ี   คําถามของสกวาทีวา     จักขวายตนะเปนวิบากหรือ   เปนตน หมายถึง 
ชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปนของปรวาที.  คําท่ีเหลือมีนัยดังท่ีกลาวแลว 
ในหนหลังน่ันแหละ.  
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         ก็แต    มนายตนะพึงเปนวิบากไดในคําวา      สฬายตนะเปนวิบาก  
นี้     สวนอายตนะท่ีเหลือนอกน้ันมีกรรมเปนสมุฏฐานอยางเดียว    ไมเปน 
วิบาก   เพราะฉะนั้น   ขอน้ีจึงมิใชขออางวา   สฬายตนะเปนวิบาก (ไปท้ังหมด) 
ดังน้ีแล. 
                              อรรถกถาสฬายตนกถา  จบ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 344 

                                       สัตตักขัตตุปรมกถา  
 
         [๑๔๙๒]   สกวาที   บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ   เปนผูเที่ยงตอความเกิด 
๗  ครั้งเปนอยางยิ่ง  หรือ ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส. บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะไดปลงชีวิตมารดา    ไดปลง 
ชีวิตบิดา  ไดปลงชีวิตพระอรหันต    ไดมีจิตประทุษราย  ยังพระโลหิตของ 
พระตถาคตใหหอ   ไดทําลายสงฆ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๔๙๓]  ส. บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ  เปนผูเที่ยงตอความเกิด  ๗ 
ครั้ง   เปนอยางยิ่ง หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ    เปนผูไมควรเพ่ือตรัสรู 
ธรรมในระหวาง หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ    เปนผูไมควรเพ่ือตรัสรู 
ธรรมในระหวาง หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะน้ัน    ไดปลงชีวิตมารดา   ได 
ปลงชีวิตบิดา   ไดปลงชวิีตพระอรหันต   ไดมีจิตประทุษรายยังพระโลหิต 
ของพระตถาคตใหหอ   ไดทําลายสงฆ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๙๔]   ส. บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ   เปนผูเท่ียงตอความเกิด  ๗  
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ครั้ง   เปนอยางยิ่ง หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.  
                        ส. นิยมทีก่ําหนดบุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ   ไวดวยความ 
เกิด ๗ ครั้งเปนอยางยิ่ง   มีอยู   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. สติปฏฐาน   สัมมัปปธาน  อิทธิบาท   อินทรยี  พละ 
โพชฌงค  ทีก่ําหนดบุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ  ไวดวยความเกิด   ๗   ครั้ง 
เปนอยางยิ่ง   มีอยูหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๒๕]   ส. นิยมท่ีกําหนดบุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ   ไวดวยความ 
เกิด  ๗  ครั้งเปนอยางยิ่ง   ไมมี  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา   นิยมที่กําหนดบุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ   ไว 
ดวยความเกิด   ๗   ครั้ง   เปนอยางยิ่ง   ไมมี    ก็ตองไมกลาววา    บุคคลผู 
สัตตักขัตตุปรมะ   เปนผูเที่ยงตอความเกิด ๗   ครั้ง เปนอยางยิ่ง 
         [๑๔๙๖]   ส. สติปฏฐาน   ฯลฯ  โพชฌงค  ทีก่ําหนดบุคคลผูสัตตัก- 
ขัตตุปรมะ    ไวดวยความเกิด ๗  ครัง้เปนอยางยิ่ง   ไมมี  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา    โพชฌงคทีก่ําหนดบุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ 
ไวดวยความเกิด   ๗   ครัง้   เปนอยางยิ่ง   ไมมี   กต็องไมกลาววาบุคคลผู 
สัตตักขัตตุปรมะ    เปนผูเที่ยงตอความเกิด   ๗  ครั้งเปนอยางยิ่ง 
         [๑๔๙๗]   ส.  บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ      เปนผูเที่ยงตอความเกิด  
๗   ครั้ง เปนอยางยิ่ง หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.  
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                        ส. ดวยสกทาคามีนิยม  หรือ ?  
                        ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น    ฯลฯ 
                        ส. ดวยอนาคามีนิยม หรือ  ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ดวยอรหัตนิยม หรอื ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส.  ดวยนิยมอะไร ? 
                        ป.  ดวยโสตาปตตินิยม. 
         [๑๔๙๘]   ส.  บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ    เปนผูเที่ยงตอความเกิด  
๗  ครั้ง เปนอยางยิ่ง หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ชนเหลาหนึ่งเหลาใด     กาวลงสูโสตปตตินิยม    ชน 
เหลาน้ันทั้งหมด   เปนผูเที่ยงตอความเกิด  ๗  ครัง้เปนอยางยิ่ง  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๔๙๙]   ส. ไมพึงกลาววา   บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ   เปนผูเที่ยง 
ตอความเกิด  ๗ ครั้งเปนอยางยิ่ง หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. บุคคลนั้น  เปนสัตตักขัตตุปรมะ   มิใชหรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. หากวา  บุคคลน้ันเปนสัตตักขัตตุปรมะ   ดวยเหตุนั้นนะ 
ทานจึงตองกลาววา   บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ  เปนผูเที่ยงตอความเกิด    ๗ 
ครั้งเปนอยางยิ่ง. 
                                 สัตตักขัตตุปรมกถา  จบ  
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                                  โกลงัโกลเอกพีชีกถา  
 
         [๑๕๐๐]  ปรวาที   ไมพึงกลาววา   บุคคลผูโกลังโกละเปนผูเท่ียงตอ 
ความเกิดอีก  ๒ - ๓ ครั้ง หรือ ? 
สกวาที    ถูกแลว. 
                        ป. บุคคลนั้น   เปนโกลังโกละ   มใิชหรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. หากวา   บุคคลน้ัน   เปนโกลังโกละ  ดวยเหตุนั้นนะ 
ทานจึงตองกลาววา    บุคคลผูโกลังโกละเปนผูเที่ยงตอความเกิดอีก    ๒-๓ 
ครั้ง. 
         [๑๕๐๑]   ป. ไมพึงกลาววา    บุคคลผูเอกพีชี   เปนผูเที่ยงตอความ 
เกิดอีกครั้งเดียว  หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. บุคคลนั้น   เปนเอกพีชี   มิใชหรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. หากวา   บุคคลน้ัน   เปนเอกพีชี   ดวยเหตุนั้นนะทาน 
จึงตองกลาววา  บุคคลผูเอกพีชี  เปนผูเที่ยงตอความเกิดอีกครั้งเดียว 
                            โกลังโกลเอกพีชีกถา   จบ 
   

                   อรรถกถาสัตตักขัตตุปรมกถา 
 

                วาดวย   บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ 
 
         บัดนี้    ชื่อวาเรื่องบุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ      คือบุคคลผูมีการเกิด  
อีก    ๗    ชาติเปนอยางยิ่ง.    ในเรื่องน้ันชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิ  
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นิกายอุตตราปถกะทั้งหลายวา     พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   สัตตัก-  
ขัตตุปรมบุคคลมีอยู  เหตุใด  เพราะเหตุนั้น บุคคลผูนั้นเปนสัตตักขัตตุปรมะ 
จึงชื่อวาเปนผูเที่ยงโดยความเปนผูมีการเกิดอีก       ๗      ชาติเปนอยางยิ่ง 
ดังน้ี     คําถามของสกวาทีเพ่ือแสดงวิภาคน้ีแกชนเหลาน้ันวา   ยกเวน 
อริยมรรคแลวการกําหนดแนนอนอยางอ่ืนไมมีแกบุคคลน้ัน      บุคคลน้ัน 
พึงเปนผูเที่ยงเพราะความเปนผูมีการเกิดอีก   ๗   ชาติเปนอยางยิ่งดวยเหตุ 
อันใด ดังน้ี. คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
         ในคําท้ังหลาย  คําวา  บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ ไดปลงชีวิตมารดา 
เปนตน พึงทราบคําอธิบายอยางนี้วา  นิยาม๑   คือธรรมที่กําหนดแนนอน 
มี  ๒  อยาง  คือ  สัมมัตตนิยาม  คือธรรมที่กําหนดแนนอนในทางท่ีถูก  ๑ 
มิจฉัตตนิยาม  คือธรรมท่ีกําหนดแนนอนในทางท่ีผิด  ๑   อรยิมรรค  ชื่อวา 
สัมมัตตนิยาม    ก็อรยิมรรคนั้นยอมกําหนดซ่ึงความเปนอวิปากธรรมและ 
ความเกิดข้ึนแหงผลธรรม      สวนมิจฉัตตนิยามยอมกําหนดแนนอนซ่ึง 
อนันตริยกรรม   คือความเกิดข้ึนในนรกอันไมมีภพอ่ืนค่ันในระหวาง    ใน 
ปญหานั้น    สัตตักขัตตุปรมบุคคลยอมเปนผูอันโสดาปตติมรรคกําหนด 
แลวโดยความเปนสภาพธรรมท่ีไมตกไปสูอบาย     และโดยความเกิดข้ึน 
แหงผลธรรม   สวนนิยามแหงมรรคที่เหลืออยูยอมไมมีแกสัตตักขัตตุปรมบุคคล 
นั้น    เพราะมิใชเปนธรรมท่ีทานบรรลุแลว    แมสัตตักขัตตุปรมบุคคลน้ัน 
ก็ไมอาจทําอนันตริยกรรม  ก็แตวาทาน  คือปรวาที  ปรารถนานิยามแหง 
สัตตักขัตตุปรมบุคคลน้ัน    เพราะฉะน้ันขาพเจาจึงถามทานวา     สัตตัก- 
 
๑.  บาลีพระอภิธรรมใชคําวา นิยาโม แตอรรถกถาใชคําวา นิยโม แปลวา ความแนนอน คือความ
กําหนด 
แนนอนเหมือนกัน หรือจะแปลทับศัพทวา นิยาม, นิยาม ก็ได.  
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ขัตตุปรมบุคคลน้ันเปนผูอันมิจฉัตตนิยามน้ีกําหนดแลวตามลัทธิของทาน  
หรือ.     ในปญหาทั้งหลายวา    บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ   เปนผูไมควร 
เพ่ือตรัสรูธรรมในระหวางหรือ   ปรวาทีตอบปฏิเสธ หมายเอาความไมมี 
ธรรมอ่ืนค่ันในระหวาง   ยอมตอบรับรองหมายเอาการเกิดอีก   ๗   ชาติ 
เปนอยางยิ่ง. 
         ในปญหาทั้งหลายวา     นิยามท่ีกําหนดบุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ 
ไวดวยความเกิด   ๗   ครัง้เปนอยางย่ิง   มีอยูมใิชหรือ   ปรวาทีเมื่อไมเห็น 
นิยามของความเปนสัตตักขัตตุปรมบุคคล   จึงตอบปฏิเสธ.   คําวา   สติปฏฐาน 
ที่กําหนดบุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ  เปนตน  สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงซ่ึง 
มรรคธรรมทั้งหลายท่ีทานเรียกวานิยาม.  อน่ึง   ธรรมมีสติปฏฐานเปนตน 
นั้นยอมไมมีเพราะความไมเกิดข้ึนแหงปฐมมรรคของสัตตักขัตตุปรมบุคคล 
นั้นอีก.     เพราะฉะนั้น    ทานจึงตอบปฏิเสธ.    คําท่ีเหลือในที่นี้มีอรรถต้ืน 
ทั้งน้ัน. 
         ในคําวา   บุคคลนั้นเปนสัตตักขัตตุปรมะมิใชหรือ   ที่ปรวาทีนํามา 
นี้อธิบายวา      พระผูมีพระภาคเจายอมทรงพยากรณบุคคลเหลาน้ันดวย 
กําลังแหงพระญาณของพระองควา      บุคคลนี้ทองเท่ียวไปสิ้นภพมี 
ประมาณเทาน้ี  ๆ  แลวจักปรินิพพาน     ดังน้ีเปนตน  ก็คําอะไร  ๆ  ที ่
พระองคตรัสวา   สัตตักขัตตุปรมบุคคล   โกลังโกละบุคคลและเอกพีชีบุคคล 
ดังน้ี  ชื่อวาเปนนิยามแหงภพหามีไม  เพราะฉะนั้น   พระสูตรนี้จึงไมสําเร็จ 
ประโยชน   ดังน้ีแล. 
                         อรรถกถาสัตตักขัตตุปรมกถา   จบ 
         แมการพรรณนากถาวาดวย   บุคคลผูโกลังโกละ  และ  บุคคลผู 
เอกพีชี   บัณฑิตพึงทราบเนื้อความโดยอุบายน้ีแล.  
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                                      ชวีิตาโวโรปนกถา  
 
         [๑๕๐๒]   สกวาที   บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ   พึงแกลงปลงชีวิตสัตว  หรือ ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ    พึงแกลงปลงชีวิตมารดา   ฯลฯ 
พึงแกลงปลงชีวิตบิดา  ฯลฯ   พึงแกลงปลงชีวิตพระอรหันต   ฯลฯ   พึงมีจิต 
คิดประทุษรายยังพระโลหิตของพระตถาคตใหหอ   ฯลฯ   พึงทําลายสงฆ 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
         [๑๕๐๓]  ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ   พึงแกลงปลงชีวิตสัตว   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ    เปนผูไมมีความเคารพในพระ-  
ศาสดา หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. เปนผูไมมีความเคารพในพระธรรม  ฯลฯ   เปนผูไมมี 
ความเคารพในพระสงฆ ฯลฯ  เปนผูไมมีความเคารพในสิกขา หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๕๐๔]  ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ    เปนผูมีความเคารพในพระศาสดา 
มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวาบุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ      เปนผูมีความเคารพใน 
พระศาสดา   ก็ตองไมกลาววา  บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ   พึงแกลงปลงชีวิตสัตว 
                       ส.  บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ   เปนผูมีความเคารพในพระธรรม  
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ฯลฯ  ในพระสงค   ฯลฯ ในสิกขา   มใิชหรือ ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ   เปนผูมีความเคารพใน 
สิกขา  ก็ตองไมกลาววา  บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ   พึงแกลงปลงชีวิตสัตว 
         [๑๕๐๕]   ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ    เปนผูไมมีความเคารพในพระ- 
ศาสดา หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ   พึงถายอุจจาระรด   พึงถายปสสาวะ 
รด   พึงถมเขฬะรด   ที่พระพุทธสถูป   พึงทําพุทธสถูปไวทางเบ้ืองซาย   หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
         [๑๕๐๖]   ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ     พึงแกลงปลงชีวิตสัตว   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
มหาสมุทรดํารงสภาวะไว  ยอมไมลวงขอบเขต  ฉนัใด  สาวกของเรายอม 
ไมลวงสิกขาบทน้ัน    ที่เราบัญญัติไวแกสาวกท้ังหลาย  แมเพราะเหตุแหง 
ชีวิต   ฉันนัน้แล๑     ดังน้ี   เปนสูตรมีอยูจริง    มใิชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ถาอยางนั้น    ก็ไมพึงกลาววา    บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ 
พึงแกลงปลงชีวิตสัตว 
                                   ชีวิตาโวโรปนกถา  จบ 
 
๑. ขุ.อุ. ๒๕/๑๑๘.  
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                           อรรถกถาชีวิตาโวโรปนกถา  

 

                            วาดวย  การแกลงปลงชวีิต 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่อง  การแกลงปลงชีวิต   คือเจตนาใหตาย.  ในเรื่องนั้น 
ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายปุพพเสลิยะท้ังหลายวา   ปาณาติบาต 
ยอมมีดวยจิตท่ีสัมปยุตดวยโทสะ     ก็พระอริยบุคคลผูสมบูรณดวยทิฏฐิ 
คือพระโสดาบัน   ละโทสะยังไมได  เหตุใด  เพราะเหตุนั้น  พระอริยบุคคล 
ผูสมบูรณดวยทิฏฐินั้นพึงแกลงปลงชีวิตสัตว   ดังนี้   คําถามของสกวาทีวา 
บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ    เปนตน   หมายถึงชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปน 
ของปรวาที. 
         ในปญหาทั้งหลายมีคําวา    บุคคลสมบูรณดวยทิฏฐิพึงแกลงปลง 
ชีวิตมารดา     เปนตน    ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะกลัวผิดจากพระสูตรที่ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา     ก็คําวาพระอริยบุคคลผูสมบูรณดวยทิฏฐิ 
แกลงปลงชีวิตมารดาน้ีเปนอฐานะ    คือเปนไปไมได.   คําวา    บุคคลผูมี 
ทิฏฐิสมบัติเปนผูไมมีความเคารพในพระศาสดา  เปนตน   ที่สกวาทีกลาว 
เพ่ือแสดงความไมกาวลวงสิกขาบทของผูมีความเคารพในพระศาสดา 
เปนตน.  ปรวาทีตอบปฏิเสธดวยคําวา   ชื่อวา   ความไมเคารพของพระอริยะ 
ผูสมบูรณดวยทิฏฐินั้นยอมไมมีดวยอํานาจแหงอกุศลจิต    และตอบรับรอง 
ซึ่งความท่ีทานเปนผูมีความเคารพ.   ถกูถามอีกวา   เปนผูไมมีความเคารพ 
เปนตน      ปรวาทีตอบรับรองโดยหมายเอาความไมมีการทําอภิวาทและ 
การปทักษิณพระเจดีย    โดยไมไดมนสิการดวยสติของผูมีจิตฟุงซานเพราะ 
มัวแตขวนขวาย   ในกิจทั้งหลายเหลาน้ัน  ๆ.          ถูกถามโดยนัยวา  
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ถาอยางน้ัน   บุคคลผูสมบูรณดวยทิฏฐิก็พึงถายอุจจาระ  เปนตนอีก  ปรวาที 
ตอบปฏิเสธเพราะไมกระทําการแกลงดวยกิริยาเชนนั้น.     คําท่ีเหลือมี 
อรรถต้ืนทั้งน้ันแล.  
                             อรรถกถาชีวิตาโวโรปนกถา  จบ  
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                                           ทุคคติกถา  
 
         [๑๕๐๗]  สกวาที     บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ   ละทุคคติไดหรือ ?๑ 

                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ       พึงยินดีในรูปของสัตวที่เกิด  
ในอบาย หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ   พึงยินดีในรูปของสัตว 
ที่เกิดในอบาย   ก็ตองไมกลาววา  บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ   ละทุคคติได.  
         [๑๕๐๘]   ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ   พึงยินดใีนเสียง ฯลฯ  ในกลิ่น 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ   พึงยินดีในเสียง   ฯลฯ   ในกลิ่น 
ฯลฯ   ในรส  ฯลฯ   ในโผฏฐัพพะ   ของสัตวที่เกิดในอบาย  ฯลฯ  พึงเสพ 
เมถุนธรรมกบันางอมนุษย   กับนางดิรัจฉาน   กับนางนาค   พึงรับแพะ 
พึงรับไก  และสุกร  พึงรับชาง  โค   มา  และลา  ฯลฯ   พึงรับนกกระทา 
นกกระจาบ  และนกยูง หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ   พึงรับนกกระทา  นก- 
กระจาบ และนกยูง   ก็ตองไมกลาววา   บุคคลผูถงึพรอมดวยทิฏฐิ   ละทุคคติ 
ได. 
 
๑. คําวา  ทุคคติในท่ีนีห้มายถึง (๑) ทุคคติ (๒)  ตณัหาอนัมีรูปเปนตนของสัตวท่ีเกิดในทุคคติเปน
อารมณ 
คําถามนี้   เทาต้ังหมาย  คนบางพวก  เชน  พวกอุตตราปถก  ท่ีอางวา  พระโสดาบันละทุคคติท้ังสอง
อยาง 
นั้นได.  
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         [๑๕๐๙]   ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ    ละทุคคติได   แตบุคคลผูมีทิฏฐิ-  
สมบัติ   พึงยนิดีในรูปของสัตวที่เกิดในอบาย หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. พระอรหันตละทุคติได   แตพระอรหันตพึงยินดีในรูป 
ของสัตวที่เกิดในอบาย หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ  
                        ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ    ละทุคคติได  แตบุคคลผูมีทิฏฐิ- 
สมบัติ    พึงยินดีในเสียง  ฯลฯ  ในกลิน่  ฯลฯ  ในรส   ฯลฯ   ในโผฏฐัพพะ 
ของสัตวที่เกิดในอบาย  ฯลฯ  พึงรับนกกระทา   นกกระจาบ   และนกยูง   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. พระอรหันตละทุคติได   แตพระอรหันตพึงรับนกกระทา 
นกกระจาบ    และนกยูง  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๕๑๐]   ส. พระอรหันตละทุคคติได  และพระอรหันตไมพึงยินดี 
                        ส. พระอรหันตละทุคคติได    และพระอรหันตไมพึงยินดี 
ในรูปของสัตวที่เกิดในอบาย   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ   ละทุคคติได  และบุคคลผูมีทิฏฐิ- 
สมบัติ   ไมพึงยินดีในรูปของสัตวที่เกิดในอบาย   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. พระอรหันตละทุคคติได    และพระอรหันตไมพึงยินดี 
ในเสียง  ฯลฯ   ในกลิ่น  ฯลฯ   ในรส  ฯลฯ   ในโผฏฐัพพะ  ของสัตวที่เกิดใน 
อบาย  ฯลฯ  ไมพึงเสพเมถุนธรรมกับนางอมนุษย   กับนางดิรัจฉาน   กับ  
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นางนาค    ไมพึงรับแพะ   ไมพึงรับไกและสุกร   ไมพึงรับชาง   โค   มา  
และลา  ฯลฯ   ไมพึงรับนกกระทา   นกกระจาบ   และนกยูง   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ    ละทุคคติได   และบคุคลผูมีทิฏฐิ- 
สมบัติ   ไมพึงรับนกกระทา  นกกระจาบ  และนกยูง  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๕๑๑]   ป. ไมพึงกลาววา  บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ   ละทุคคติได    หรอื ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ   พึงเขาถึงนรก   ฯลฯ  พึงเขาถึง 
กําเนิดดิรัจฉาน ฯลฯ  พึงเขาถึงภูมิแหงเปรต  หรือ ? 
                        ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                        ป. ถาอยางนั้น    บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ   กล็ะทุคคติได  นะสิ. 
                                     ทคุคติกถา  จบ 
 

                            อรรถกถาทุคคติกถา 
 

                                 วาดวย  ทุคคติ๑ 

 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องทุคคติ.    ในเรือ่งนั้น   ชนเหลาใดถือเอาทุคคติแม 
ทั้ง  ๒  คือ  ทุคคติ   ๑  ตัณหาอันมีรูปเปนตนเปนอารมณของทุคคติสัตว   ๑ 
เพราะไมจําแนกประเภทอยางนั้น    จึงกลาววา    บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติละ 
 
๑. คําวา  ทุคคติมี  ๒  คือ  ทุคคติ  และตัณหาท่ีมีรูปเปนตนเปนอารมณ  คือหมายความวา  ตณัหาน้ันมี 
ช่ือวา  ทุคคติ  ดวย.  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 357 

ทุคคติไดโดยไมเหลือเลย  ดังนี้    ดุจลัทธินิกายอุตตราปถกะท้ังหลาย  คําถาม  
ของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
         คําวา  บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ  หมายถึงพระโสดาบัน  พึงยินดีในรูปอัน  
ยังสัตวใหเกิดในอบาย     เปนตน    สกวาทีกลาวเพ่ือทวงดวยอํานาจลัทธิ 
ของปรวาทีวา   พระโสดาบันละทุคคติไมได.   คําท่ีเหลือในที่นี้มีอรรถต้ืน 
ทั้งน้ันแล. 
         คําวา  บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติพึงเขาถึงนรก  เปนตน  อธิบายวา 
ทานยอมแสดงการละทุคคติ   คือ  อบายภูมิ  ๔  หรือยอมแสดงการละตัณหา 
ที่เปนเหตุนําไปสูทุคคติ       มิใชแสดงถึงการละตัณหาอันมีรูปเปนตนเปน 
อารมณของทุคคติสัตวทั้งหลาย  ฉะนั้น ขอน้ีจึงไมสําเร็จประโยชน  ดังน้ีแล.  
                             อรรถกถาทุคคติกถา  จบ  
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                                           สัตตมภวิกกถา  
 
         [๑๕๑๒]   ปรวาที   ไมพึงกลาววา    บุคคลผูมีภพท่ี  ๗  เปนอยางยิ่ง 
ละทุคคติได   หรือ ? 
                        สกวาที  ถกูแลว. 
                        ส. บุคคลผูมีภพที่   ๗  เปนอยางยิ่ง  พึงเขาถึงนรก  พึง  
เขาถึงกําเนิดดิรัจฉาน   พึงเขาถึงภูมิแหงเปรต  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                        ส.  ถาอยางนั้น   บุคคลเกิดในภพท่ี  ๗  กล็ะทุคคติได  นะสิ. 
                                   สัตตมภวิกกถา  จบ 

       อรรถกถาสัตตมภวิกกถาวัณณนายป  เอเสว  นโยติ 
         แมในการพรรณนากถาวาดวย  พระโสดาบันผูมีภพที่   ๗   ก็นัยนี ้
นั่นแหละ   คือเชนเดียวกับเรื่องบุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ   ดังน้ีแล. 
                           อรรถกถาสัตตมภวิกกถา  จบ 
 

                       รวมกถาที่มีในวรรคนีค้ือ 
 
         ๑.  สังวโรกัมมันติกถา    ๒. กมัมกถา     ๓. สัทโทวิปาโกติกถา 
๔.  สฬายตนกถา    ๕. สตัตักขัตตุปรมกถา    ๖. โกลังโกลเอกพีธีกถา 
๗.   ชีวิตาโวโรปนกถา   ๘. ทุคคติกถา   ๙. สัตตมภวิกกถา. 
                                  วรรคที่  ๑๒  จบ  
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                                     วรรคที่  ๑๓  
 
                                     กปัปฏฐกถา 
 
         [๑๕๑๓]   สกวาที  บุคคลผูกัปปฏฐะ   พึงดาํรงอยูไดตลอดกัลป  หรอื ? 
                        ปรวาที   ถูกแลว. 
                        ส. กลัป   ดํารงอยูไดดวย    พระพทุธเจาอุบัติข้ึนในโลก 
ไดดวย หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. บุคคลผูกัปปฏฐะพึงดํารงอยูไดตลอดกัลป    หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. กลัป    ดํารงอยูไดดวย   สงฆแตกกันไดดวย หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. บุคคลผูกัปปฏฐะพึงดํารงอยูไดตลอดกัลป   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. กลัปดํารงอยูไดดวย     บุคคลผูกปัปฏฐะทํากรรมอัน 
เปนเหตุต้ังอยูตลอดกัลปไดดวย หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. บุคคลผูกัปปฏฐะพึงดํารงอยูไดตลอดกัลป   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.  
                        ส. กลัปดํารงอยูไดดวย     บุคคลผูกปัปฏฐะทํากาละได 
ดวย    หรือ ? 
                        ป  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. บุคคลผูกัปปฏฐะพึงดํารงอยูไดตลอดกัลป หรือ ?  
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                    ป. ถูกแลว.  
                    ส. พึงดํารงอยูตลอดกัลปสวนท่ีเปนอดีต    พึงดํารงอยู 
ตลอดกัลปสวนท่ีเปนอนาคต   หรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                    ส. บุคคลผูกปัปฏฐะ   พึงดํารงอยูตลอดกัลป   หรือ ? 
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. พึงดํารงอยูตลอด   ๒  กัลป  พึงดํารงอยูตลอด   ๓ กัลป 
พึงดํารงอยูตลอด  ๔  กัลป  หรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                    ส. บุคคลผูกปัปฏฐะ  พึงดํารงอยูตลอดกัลป   หรือ ? 
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. บุคคลผูกปัปฏฐะ  เมื่อกัลปถูกไฟไหมอยู   ไปไหน ?  
                    ป. ไปสูโลกธาตุอ่ืน. 
                    ส. เปนผูตายแลวไปหรือวาไปสูเวหาสได ? 
                    ป. เปนผูตายแลวไป. 
                    ส. กรรมอันเปนเหตุต้ังอยูตลอดกัลป   เปนกรรมใหผล 
ในภพตอ ๆ ไป หรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                    ส. ไปสูเวหาสได  หรือ ? 
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. บุคคลผูกปัปฏฐะ   เปนผูมีฤทธ์ิ  หรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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                       ส. บุคคลผูกัปปฏฐะ  เปนผูมีฤทธ์ิ  หรือ ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลผูกัปปฏฐะ    ไดเจริญฉันทอิทธิบาท   ไดเจริญ 
วิริยอิทธิบาท   ไดเจริญจิตตอิทธิบาท   ไดเจริญวิมังสาอิทธิบาท  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
         [๑๕๑๔]  ป. ไมพึงกลาววา   บคุคลผูกัปปฏฐะ   พึงดํารงอยูไดตลอด 
กัลปหรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา    บุคคลผูกปัปฏฐะ 
คือ  ผูทําลายสงฆใหแตกจากกัน   จะตองไปอบาย   จะตองไปนรก  ผูยินดี 
ในการแยกพวก  ไมต้ังอยูในธรรม  ยอมคลาดจากธรรมเปนแดนเกษม 
จากโยคะ    เขายังสงฆซึ่งพรอมเพรียงกันใหแตกกนัแลวจะหมกไหมอยู 
ในนรกตลอดกัลป    ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใช  หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. ถาอยางนั้น    บุคคลผูกัปปฏฐะก็พึงดํารงอยูไดตลอด  
กัลป  นะสิ.  
                                อรรถกถากัปปฏฐกถา  จบ 
 
๑. วิ. จุ. ๗/๔๐๘.  
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                         อรรถกถากัปปฏฐกถา   

 

                     วาดวย  ผูต้ังอยูตลอดกัลป 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องผูกัปปฏฐะ     คือผูต้ังอยูตลอดกัลป.  ในเรื่องนั้น 
ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายราชคิริกะท้ังหลายวา      ผู 
ทําสังฆเภทยอมต้ังอยูในนรกตลอดกลัปทั้งส้ิน      ดังน้ี   เพราะถือเอา 
พระสูตรวา    ผูทําสังฆเภทน้ันยอมไหมอยูในนรกตลอดกัลปเพราะทําลาย 
สงฆผูพรอมเพรียงกัน  คําถามของสกวาทีวา   ผูต้ังอยูตลอดกัลป  ดังนี้ 
โดยหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
         คําน้ีวา    กัลปดํารงอยูไดดวย  พระพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลกดวย 
สกวาทีกลาวแลวเพ่ือแสดงความไมมีสังฆเภท      โดยเวนจากการอุบัติข้ึน 
ของพระพุทธเจา. คําวา  กัลปดํารงอยูไดดวย   สงฆแตกกันไดดวย  เปนตน 
สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงวา  ถาวา    บุคคลผูต้ังอยูตลอดกัลปนั้นยอมต้ังอยู 
ตลอดกัลปทัง้ส้ินไซร     เขาก็ตองทํากรรมน้ันต้ังแตกัลปที่กําลงัสรางข้ึน 
มาแลวก็เกิดในนรกนั้น.   คําวา      พึงดํารงอยูตลอดกัลปสวนท่ีเปนอดีต 
เปนตน   มีอธิบายดุจคําท่ีกลาวไวแลวในหนหลังน่ันแหละ. 
         ในปญหาวา    บุคคลผูต้ังอยูตลอดกัลปเปนผูมีฤทธ์ิหรือ  ปรวาที 
ตอบปฏิเสธ   เพราะหมายเอาฤทธิ์ที่สําเร็จดวยการเจริญภาวนา.   แตยอม 
ตอบรับรองในลัทธิของปรวาที      หมายเอาฤทธ์ิที่สําเร็จดวยการเกิดของ 
ผูต้ังอยูตลอดกัลปนั้น.  คําวา    บุคคลผูต้ังอยูตลอดกัลปไดเจริญฉันทิทธิบาท 
เปนตน  คํานี้สักวาเปนลัทธิวา   ชื่อวาผูมีฤทธิ์เพราะฤทธ์ิอันสําเร็จดวย 
การเกิด   ดังนี้   สกวาทีกลาวเพ่ือทวงวา  ถาวา  ฤทธิ์ของผูมีฤทธิ์อันสําเร็จ 
ดวยการเกิดมีไซร   บุคคลเหลาน้ีก็พึงเจริญอิทธิบาทได   ดังน้ี.   พระสูตร  
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วา   ผูทําลายสงฆใหแตกจากกัน  จะตองไปอบาย   จะตองไปนรก  ทาน  
กลาวหมายเอาอายุกัลป  คือวา  ทานแบงกัลปหน่ึงออกเปน  ๘๐  สวน 
สัตวนรกน้ัน   พึงต้ังอยูสิ้นกาลประมาณสวนหนึ่งจาก  ๘๐   สวนนั้น  เพราะ 
ฉะน้ัน   พระสูตรนี้จึงไมสําเร็จประโยชนในเรื่องนี้   ดังน้ีแล. 
                               อรรถกถากัปปฏฐกถา  จบ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 364 

                                 กุสลจิตตปฏิลาภกถา  
 
         [๑๕๑๕]  สกวาที  บุคคลผูกัปปฏฐะไมพึงกลับไดกุศลจิต  หรือ ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส. บุคคลผูกัปปฏฐะพึงใหทาน  หรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  บุคคลผูกัปปฏฐะพึงใหทาน  ก็ตองไมกลาววา 
บุคคลผูกัปปฏฐะไมพึงกลับไดกุศลจิต. 
         [๑๕๑๖]  ส. บุคคลผูกัปปฏฐะไมพึงกลับไดกุศลจิต  หรอื ?         
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลผูกัปปฏฐะพึงใหจีวร  ฯลฯ  พึงใหบิณฑบาต  ฯลฯ 
พึงใหเสนาสนะ  ฯลฯ  พึงใหคิลานปจจัยเภสัชชบริขาร  พึงใหของขบเค้ียว 
พึงใหของกิน  พึงใหน้ําดื่ม  พึงไหวพระเจดีย  พึงยกข้ึนซึ่งดอกไม  ของหอม 
เครื่องลูบไลที่พระเจดีย  ฯลฯ  พึงทําการประทักษิณพระเจดีย  หรือ ?         
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  บุคคลผูกัปปฏฐะพึงทําการประทักษิณพระ- 
เจดีย  ก็ตองไมกลาววา  บุคคลผูกัปปฏฐะไมพึงกลับไดกุศลจิต   ดังน้ี  ฯลฯ 
         [๑๕๑๗]  ป. บุคคลผูกัปปฏฐะพึงกลับไดกุศลจิต  หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. บุคคลผูกัปปฏฐะพึงกลับไดกุศลจิต  อันเปนการออก 
จากอกุศลจิต  เปนเหตุต้ังอยูตลอดกัลปนั้น   หรือ ?         
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. พึงกลับไดกุศลจิตท่ีเปนรูปาวจร  ฯลฯ  ที่เปนอรูปาวจร  
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ฯลฯ  ที่เปนโลกุตตร  หรอื ?  
                       ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                             กุศลจิตตปฏิลาภกถา  จบ 
 

                อรรถกถากุสลจิตตัปปฏิลาภกถา 
 

                    วาดวย  การกลับไดกุสลจิต 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องการกลับไดกุสลจิต  ของผูต้ังอยูตลอดกัลป.  ใน 
เรื่องนั้น  บุคคลผูต้ังอยูตลอดกัลป  ไดแก  ผูเกิดในนรก  ในลทัธิของสกวาที 
ยอมไดเฉพาะกามาวจรจิตเทาน้ัน     ก็บุคคลใดไมพึงปดกั้นการเกิดในนรก 
นั้น   บุคคลน้ันยอมไมไดเฉพาะมหัคคตกุศล   หรอืโลกุตตรกศุล  อน่ึง  ชน 
เหลาใดไมทําการวิภาคนี้   มีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอุตตราปถกะทั้งหลาย 
วา  บุคคลผูต้ังอยูตลอดกัลปนั้น  คือผูเกิดในนรก  ยอมไมไดกุศลจิตโดย 
ไมแปลกกันเลย    ดังน้ี   คําถามของสกวาทีเพ่ือทําลายลัทธินั้นดวยการ 
แสดงวิภาค   คือการแยกประเภทกุศลแตละอยาง  แหงกุสลจิตเหลาน้ัน 
คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   คําท่ีเหลือในที่นี้มีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
                    อรรถกถากุสลจิตตัปปฏิลาภกถา  จบ  
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                                  อนนัตราปยุตตกถา  
 
         [๑๕๑๘]   ปรวาที    บุคคลผูใชใหทําอนันตริยกรรม   พึงกาวลงสู 
สัมมัตตนิยามได   หรือ ? 
                        สกวาที  ถกูแลว. 
                        ป. พึงกาวลงสูมิจฉัตตนิยาม  และสมัมัตตนิยามไดทั้ง 
สองอยาง หรือ ? 
                        ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                        ป. บุคคลผูใชใหทําอนันตริยกรรม    พึงกาวลงสูสัมมัตต- 
นิยามได   หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. กรรมนัน้   ไดใชใหทําแลว  กอความรําคาญใจใหแลว 
ใหเกิดความวิปฏิสารข้ึนแลว     มิใชหรือ ? 
                        ส. ถูกแลว 
                        ป. หากวา   กรรมนั้นไดใชใหทําแลว   กอความรําคาญ 
ใจใหแลว   ใหเกิดความวิปฏิสารข้ึนแลว   ก็ตองไมกลาววา   บุคคลผูใชให 
ทําอนันตริยกรรม   พึงกาวลงสูสัมมัตตนิยามได. 
         [๑๕๑๙]   ส. บุคคลผูใชใหทําอนันตริยกรรม    เปนผูไมควรเพ่ือจะ 
กาวลงสูสัมมัตตนิยาม หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เขาไดปลงชีวิตมารดา  ไดปลงชวิีตบิดา  ไดปลงชีวิต  
พระอรหันต     ไดมีจิตประทุษรายยังพระโลหิตแหงพระตถาคตใหหอ   ได 
ยังสงฆใหแตกจากกัน หรือ ?  
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                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                       ส. บุคคลผูใชใหทําอนันตริยกรรม  ลมเลิกกรรมน้ันแลว 
บรรเทาความรําคาญใจไดแลว  กําจัดความวิปฏิสารไดแลว  เปนผูไมควร 
เพ่ือจะกาวลงสูสัมมัตตนิยาม  หรือ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เขาไดปลงชีวิตมารดา  ไดปลงชีวิตบิดา ฯลฯ ไดยัง 
สงฆใหแตกจากกัน  หรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. บุคคลผูใชใหทําอนันตริยกาาร  ลมเลิกกรรมน้ันแลว 
บรรเทาความรําคาญใจไดแลว  กําจัดความวิปฏิสารไดแลว  เปนผูไมควร 
เพ่ือจะกาวลงสูสัมมัตตนิยาม  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. กรรมนัน้ไดลมเลิกแลว  ความรําคาญใจก็ไดบรรเทา 
แลว ความวิปฏิสารก็ไดกําจัดแลว  มิใชหรือ ? 
                       ป.ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  กรรมนั้นไดลมเลิกแลว  ความรําคาญใจก็ 
ไดบรรเทาแลว  ความวิปฏิสารก็ไดกําจัดแลว  ก็ตองไมกลาววาบุคคลผู 
ใชใหทําอนันตริยกรรม  ลมเลิกกรรมน้ันแลว  บรรเทาความรําคาญใจ 
ไดแลว กําจัดความวิปฏิสารไดแลว เปนผูไมควรเพ่ือจะกาวลงสูสัมมัตตนิยาม 
         [๑๕๒๐]  ป. บุคคลผูใชใหทําอนันตริยกรรม พึงกาวลงสูสัมมัตต- 
นิยาม หรือ ? 
                       ส.ถูกแลว.  
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                 ป. เขาไดใชใหทํากรรมนั้นแลว   มิใชหรือ ?  
                 ส. ถูกแลว. 
                 ป. หากวา  เขาไดใชใหทํากรรมน้ันแลว   ก็ตองไมกลาว 
วา   บุคคลผูใชใหทําอนันตริยกรรม  พึงกาวลงสูสัมมัตตนิยามได. 
                            อนันตราปยุตตกถา   จบ 
 

                 อรรถกถาอนันตราปยุตตกถา 
 

         วาดวย  บุคคลผูใชใหทําอนันตริยกรรม 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องบุคคลผูใชใหทําอนันตริยกรรม      คือผูสั่งใหทํา 
อนันตริยกรรม.   ในเรื่องนั้น    บุคคลใดส่ังใหทําอนันตริยกรรมมีการฆา 
มารดาเปนตนอันใหผลโดยไมมีภพอ่ืนค่ันในระหวางโดยประเภทแหงขันธ 
บุคคลน้ันชื่อวาผูใชใหทําอนันตริยกรรม ในเรื่องนี้  สกวาทีทําการสันนิษฐาน 
คือลงความเห็นในลัทธิของตนวา         บุคคลใดจักกระทํากรรมน้ันที่เขาสั่ง 
ดวยคําส่ังท่ีแนนอน    บุคคลน้ันยอมเปนผูเที่ยงในทางที่ผิด    เขายอมเปนผู 
ไมควรเพ่ือกาวลงสูสัมมัตตนิยาม     เพราะความท่ีเจตนาที่ยังประโยชนให 
สําเร็จเกิดข้ึนแลว     แตวาบุคคลใดจักกระทําซ่ึงกรรมท่ีเขาสั่งนั้นดวย 
คําส่ังท่ีไมแนนอน    บุคคลน้ันไมชื่อวาเปนผูเที่ยงในทางที่ผิด   เขายอมเปน  
ผูควรเพ่ือกาวลงสูสัมมัตตนิยามเพราะความท่ีเจตนาอันใหสําเร็จประโยชน 
นั้นยังไมเกิดข้ึน   ดังน้ี. 
         ชนเหลาใด  มีความเห็นผิด    ดุจลัทธินิกายอุตตราปถกะท้ังหลายวา 
บุคคลชื่อวาเปนผูไมควรเพ่ือกาวลงสูสัมมัตตนิยามทั้งน้ัน       แมคําสั่ง  
แนนอนก็ตาม   ไมแนนอนก็ตาม    ดังนี้    เพ่ือทําลายลัทธิแหงชนเหลาน้ัน  
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สกวาทีจึงใหปรวาทีถามตนกอนวา     บุคคลผูใชใหทําอนันตริยกรรม  
เปนตน  ดวยเหตุนั้น  คําถามแรกในปญหานี้จึงเปนของปรวาที  คําตอบ 
รับรองหมายเอาความไมมีเจตนาที่ยังประโยชนใหสําเร็จเปนของสกวาที. 
จากน้ันปรวาทีสําคัญอยูวา     บุคคลน้ันเปนผูเที่ยงในทางที่ผิดเพราะการ 
สั่งใหทํากรรมมีการฆามารดาเปนตนน่ันเทียว     เพราะฉะน้ัน    จึงถาม 
ปญหาวา  (เขา)   พึงกาวลงสูมิจฉัตตนิยาม  เปนตน  สกวาทีตอบปฏิเสธ 
วา  ไมพึงกลาวอยางนั้น    โดยหมายเอาการไมกาวลงสูนิยามท้ัง  ๒  ของ 
บุคคลผูเดียว   คําวา  กรรมนั้น   ไดแก  อนันตริยกรรม  มีการฆามารดา 
เปนตน.   ในปญหานั้น   สกวาทีตอบรับรองวา   ใช   หมายเอาคําส่ังท่ีไม 
แนนอน.   เพราะวาความรําคาญใจ    และความเดือดรอน   ยอมเกิดข้ึนแก 
ผูชักนําทําคําสั่งอันไมแนนอนวา       เราทํากรรมอันไมสมควรแลวทีเดียว 
ดังน้ี.     คําวา    หากวา   เปนตน    ที่ปรวาทีกลาวก็เพ่ือจะใหลัทธิต้ังไวดวย 
การถือเอาซึ่งเหตุสักวาความเกิดข้ึนแหงความรําคาญใจ. 
         บัดนี้   เปนคําถามของสกวาทีวา   บุคคลผูใชใหทําอนันตริยกรรม 
เปนผูไมควรเพ่ือจะกาวลงสูสัมมัตตนิยาม  เพราะถือเอาบุคคลน้ันนั่นแหละ 
ที่ปรวาทีตอบปฏิเสธถึงการกาวลงสูสัมมัตตนิยามของผูชักนําในการ 
ทําอนันตริยกรรมแมดวยคําส่ังอันไมแนนอน.    คําตอบรับรองของปรวาที 
ยอมมีดวยสามารถแหงลัทธิของตน.   ลําดับนั้น    สกวาทีเพ่ือทวงปรวาที 
นั้นวา  บุคคลผูไมควรกาวลงสูสัมมัตตนิยามเปนทํากรรมมีการฆามารดา 
เปนตน  ก็กรรมเหลาน้ันอันบุคคลน้ันทําแลวหรือ     จึงกลาวคําวา    เขาได 
ปลงชีวิตมารดา   เปนตน.    ปรวาทีเมื่อไมเห็นการกระทําเชนนั้น  เพราะ 
ความไมเบียดเบียนชนเหลาน้ัน   จึงตอบปฏิเสธวา  ไมพึงกลาวอยางนั้น.  
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         คําวา   ลมเลิกกรรมนั้นแลว   ทานกลาวหมายเอากรรมอันเปน  
คําส่ังท่ีไมแนนอน    อธิบายวา    บุคคลผูหามคําสั่งอยูวา  ก็กรรมนั้นแล. 
เราสั่งแลว  ขอทานอยาทํา  ดังนี้  ชื่อวา  คําส่ังน้ันอันตนลมเลิกเสียแลว 
เพราะความท่ีคําส่ังน้ันอันตนถอนเสียแลวน่ันแหละ    จึงชื่อวาตนกําจัด 
ความรําคาญใจ    และความเดือดรอนใจไดในปญหานี้    แมครัน้เมื่อความ 
เปนอยางนี้มีอยู    ปรวาทีสําคัญอยูซึ่งความท่ีคําส่ังแรกเทาน้ันเปนคําส่ัง 
แนนอน  ในปญหานั้น   จึงตอบรับรองวา  ใช.   ทีนั้น   สกวาทีจึงใหปรวาที 
รับคําซ่ึงความท่ีกรรมน้ันเปนกรรมอันถอนแลว    จึงกลาวคําวา    หากวา 
เปนตน  เพ่ืออันยังลัทธิของตนใหต้ังไว.  ในปญหาที่สุดวา   บุคคลผูใชให 
ทําอนันตริยกรรม     อีกเปนคําถามของปรวาทีซึ่งเหมือนปญหาแรก   คํา 
ตอบรับรองเปนของสกวาที. คําซักถามวา      เขาไดใชใหทําอนันตริยกรรม 
นั้นแลวมิใชหรือ    เปนของปรวาที   คําตอบรับรองสกวาทีหมายเอา 
การชักนําแลวในกาลกอนแตการถอนคํา.     การต้ังลัทธิของปรวาทีดวย 
คําวา  หากวา   เปนตน  ไดแก   ดวยอํานาจคําส่ังท่ีไมแนนอนเพราะถือ 
เอาเหตุสักวาความเปนผูสั่งกอนของผูชักนํา.     กล็ทัธินี้ยอมต้ังอยูไมได 
เลย เพราะต้ังไวโดยไมพิจารณา ดังน้ี. 
                        อรรถกถาอนันตราปยุตตกถา  จบ  
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                                     นยิตัสสนิยามกถา  
 
         [๑๕๒๑]   สกวาที   บุคคลผูแนนอนแลว  ยอมกาวลงสูทางแนนอน 
(นิยาม) หรือ ? 
                        ปรวาที   ถูกแลว. 
                        ส. บุคคลผูแนนอนแลวในมิจฉัตตะ  กาวลงสูสัมมัตตนิยาม 
ได  บุคคลผูแนนอนแลวในสัมมัตตะ    ก็กาวลงสูมิจฉัตตนิยามได   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. บุคคลแนนอนแลว  ยอมกาวลงสูทางแนนอน  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ยังมรรคใหเกิดกอนแลว    จึงกาวลงสูทางแนนอน (นิยาม) 
ในภายหลัง หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. ยังโสดาปตติมรรคใหเกิดกอนแลว  จึงกาวลงสูโสดา- 
ปตตินิยามในภายหลัง หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                        ส. ยังสกทาคามิมรรค  ฯลฯ  ยังอนาคามิมรรค  ฯลฯ  ยัง 
อรหัตมรรคใหเกิดกอนแลว  จึงกาวลงสูอรหัตตนิยาม  ในภายหลัง  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. บุคคลยังสติปฏฐาน  ฯลฯ  ยังสัมมัปปธาน  ฯลฯ  ยัง 
อิทธิบาท  ฯลฯ  ยังอินทรีย ฯลฯ  ยังพละ  ฯลฯ  ยังโพชฌงคใหเกิดกอนแลว 
จึงกาวลงสูทางแนนอนในภายหลัง หรือ ?  
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ  
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         [๑๕๒๒]  ป. ไมพึงกลาววา   บุคคลผูแนนอนแลว   ยอมกาวลงสูทาง 
แนนอน หรอื ?  
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. พระโพธิสัตว    ไมเปนควรเพื่อจะตรัสรูธรรมใน 
ชาตินั้นหรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ป. ถาอยางนั้น   บุคคลผูแนนอนแลว  ก็ยอมกาวลงสูทาง 
แนนอน   นะสิ.                 
                               นิยตัสสนิยามกถา  จบ 
 

                   อรรถกถานิยตัสส  นิยามกถา 
 

             วาดวย  นิยามของบคุคลผูแนนอนแลว 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องนิยามของบุคคลผูแนนอนแลว.    ในเรื่องน้ัน  นิยาม 
คือความแนนอน  มี ๒ คือ อนันตริยกรรม  ชื่อวา  มิจฉัตตนิยาม และอริย- 
มรรค  ชื่อวา  สัมมัตตนิยาม  เวนนิยาม   ๒   นี้แลว  ธรรมอ่ืนชื่อวานิยาม 
ยอมไมมี.  จริงอยู  เตภูมิกธรรม   คือธรรมอันเปนไปในภูมิ   ๓  ที่เหลือแม 
ทั้งปวงชื่อวา   อนิยตธรรม  คือธรรมอันไมแนนอน  แมแตธรรมท่ีประกอบ  
ดวยเตภูมิกธรรมเหลาน้ัน  กช็ื่อวาเปนอนิยตธรรมท้ังส้ิน.  อน่ึง  พระพุทธเจา 
ทั้งหลายไมพยากรณการกาวลงสูนิยามธรรมดวยคําวา   สัตวนี้จักบรรล ุ
โพธิญาณในอนาคตกาล  ดวยกําลังแหงพระองค  แตพระโพธิสัตวทาน 
เรียกวา    นิยตบุคคล   เพราะความเปนผูมีบุญมาก.  ชนเหลาใด    มีความ 
เห็นผิดดุจลัทธินิกายปุพพเสลิยะและอปรเสลิยะท้ังหลายวา   พระโพธิสัตว  
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ยอมกาวลงสูนิยาม   ดังน้ี    เพราะประสงคเอาคําวา   พระโพธิสตัวผูเกิด   
ในภพสุดทายเปนผูสามารถเพื่อจะตรัสรูในชาตินั้น     โดยถือเอาโวหาร 
นี้ดวยประการฉะน้ี  คําถามของสกวาทีหมายชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรอง 
เปนของปรวาที. 
         คําวา  บุคคลผูแนนอนแลวในมจิฉัตตะ  เปนตน  สกวาทีกลาว 
เพ่ือแสดงความเปนนิยามอยางหน่ึงของผูเที่ยงแลวโดยนิยามอยางหน่ึง. 
คําวา    ยังมรรคใหเกิดกอน     เปนตน  สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงประเภท 
แหงนิยาม.  คําวา   บุคคลยังสติปฏฐาน   เปนตน    สกวาทีกลาวเพ่ือแสดง   
ประเภทแหงธรรมในนิยามแมอยางเดียว.   คําวา    พระโพธิสัตวไมเปน 
ผูควร     เปนตน   ทานแสดงความท่ีพระโพธิสัตวเปนสามารถตรัสรู 
อยางเดียว     มิใชแสดงการกาวลงสูนิยามของนิยตบุคคล      เพราะฉะนั้น 
คําน้ีจึงมิไดสําเร็จประโยชน.   จริงอยู   พระโพธสิัตวนั้นเปนผูไมแนนอน 
ดวยนิยตธรรมอยางหน่ึงในปางกอนมาแมก็จริง   ถงึอยางนั้น   ทานก็กาว 
ลงสูสัมมัตตนิยามแลวดวยการเห็นสัจจะที่โคนไมโพธิ  ดวยประการฉะน้ีแล. 
                          อรรถกถานิยตัสสนิยามกถา  จบ  
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                                   นีวตุตกถา  
 
         [๑๕๒๓]   สกวาที    บุคคลเปนผูมีจิตอันนิวรณครอบงําแลว  ละนิวรณ 
หรือ ? 
                        ปรวาที   ถูกแลว. 
                        ส. บุคคลเปนผูมีจิตอันราคะยอมแลว  ละราคะ เปนผูมีจิต 
อันโทสะประทุษรายแลว   ละโทสะ    เปนผูมีจิตหลงแลว   ละโมหะ   เปนผู 
มีจิตเศราหมองแลว  ละกเิลสหรือ ? 
                        ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส.  บุคคลละราคะดวยราคะ    ละโทสะดวยโทสะ  ละโมหะ 
ดวยโมหะ  ละกิเลสดวยกิเลส หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. ราคะก็สัมปยุตดวยจิต  มรรคกส็ัมปยุตดวยจิต    หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เปนความประชุมแหงผัสสะ ๒ ฯลฯ  แหงจิต  ๒ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ราคะ  เปนอกุศล   มรรคเปนกุศล หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.  
                        ส. ธรรมเปนกุศลและธรรมเปนอกุศล    ธรรมมโีทษและ 
ธรรมไมมีโทษ   ธรรมเลวและธรรมประณีต   ธรรมดําและธรรมขาวอัน 
เปนขาศึกกัน   มาพบกันหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. ธรรมเปนกุศลและธรรมเปนอกุศล   ธรรมมีโทษและ  
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ธรรมไมมีโทษ    ธรรมเลวและธรรมประณีต    ธรรมดําและธรรมขาวอัน  
เปนขาศึกกัน มาพบกันหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
๔  ประการนี้  ไกลกัน  ไกลกันนัก  ๔  ประการ  เปนไฉน    ฟาและแผนดินนี้ 
ประการแรกที่ไกลกันไกลกันนัก  ฯลฯ  เพราะฉะนัน้ธรรมของสัตบุรุษจึง 
ไกลจากอสัตบุรุษ  ดังนี้๑  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรอื  ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ถาอยางนั้น    ก็ไมพึงกลาววา   ธรรมที่เปนกศุลและ 
ธรรมที่เปนอกุศล  ฯลฯ  มาพบกัน  นะสิ. 
         [๑๕๒๔]   ส. บุคคลเปนผูมีจิตอันนิวรณครอบงําแลว   ละนิวรณ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา  ภิกษุนั้น  ครั้นเมื่อ 
จิตต้ังมั่นแลว  เปนจิตบรสิุทธิ์   ผองแผว  ไมมีกิเลสเครื่องย่ัวยวน   มีอุปกิเลส 
ปราศไปแลว  เปนจิตออน   ควรแกการงาน  ต้ังอยู  ถึงความเปนธรรมชาติ 
ไมหว่ันไหวแลว  อยางน้ี  ยอมนอมจติไป  เพ่ือญาณเปนเครื่องส้ินไปแหง 
อาสวะท้ังหลาย  ดังน้ี๒  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรอื  ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ถาอยางนั้น    ก็ไมพึงกลาววา    บุคคลเปนผูมีจิตอัน 
นิวรณครอบงําแลว   ละนิวรณ 
 
๑. องฺ.จตุกฺก  ๒๑/๒๗. 
๒. ม.อุ. ๑๔/๒๖.  
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         [๑๕๒๕]  ป. ไมพึงกลาววา     บคุคลเปนผูมีจิตอันนิวรณครอบงํา 
แลวละนิวรณ  หรือ ?  
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  เมื่อภิกษุนัน้  รูอยู 
อยางน้ี  เห็นอยูอยางน้ี  จติยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ  ฯลฯ  จิตยอม 
หลุดพนแมจากอวิชชาสวะ  ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. ถาอยางนั้น  บุคคลกเ็ปนผูมีจิตอันนิวรณครอบงําแลว 
ละนิวรณ  นะสิ. 
                                   นีวุตกถา  จบ 
 

                                อรรถกถานีวุตกถา 
 

                  วาดวย  ผูมีจิตอันนิวรณครอบงําแลว 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องของผูมีจิตอันนิวรณครอบงําแลว.  ในเรื่องนั้น 
ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอุตตราปถกะท้ังหลายวา  บุคคล 
ผูถูกนิวรณทั้งหลายครอบงําแลว    ปกปดแลว    หุมหอแลวยอมละนิวรณ 
เพราะความท่ีบุคคลบริสุทธิ์แลวไมมีสิ่งท่ีควรทําใหบริสุทธิ์   ดังน้ี  คําถาม 
ของสกวาทีวา    บุคคลผูมีจิตอันนิวรณครอบงําแลว  เปนตน  หมายถึง 
ชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   คําวา    บุคคลเปนผูมีจิต 
อันราคะยอมแลว    เปนตน   สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงโทษในการละนิวรณ 
 
๑. อภิ. ก. ๓๗/ ๗๖๐.  
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ของผูมีจิตอันนิวรณครอบงําแลว.  คําวา  บุคคลผูมีจิตบริสุทธิ ์ ผองแผว  
เปนตน    สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงสมุจเฉทวิสุทธิแหงผูบริสุทธิ์แลวนอกจาก 
วิขัมภนวิสุทธิ.  คําวา   เมือ่ภิกษุนั้นรูอยูอยางน้ี  เหน็อยูอยางน้ี  เปนตน 
ทานยอมแสดงความส้ินไปแหงอาสวะของผูรูอยู  เห็นอยูอยางนี้  มิใชแสดง 
ถึงการละนิวรณของผูมีจิตอันนิวรณกําลังครอบงํา  เพราะฉะนั้น  ขอนี้ 
จึงไมสําเร็จประโยชนดวยประการฉะน้ีแล. 
                               อรรถกถานีวุตกถา  จบ  
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                                         สัมมุขีภูตกถา  
 
         [๑๕๒๖]   สกวาที  บุคคลเปนผูมีจิตพรอมพร่ังดวยสัญโญชน  ละ 
สัญโญชนไดหรือ ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส. บุคคลเปนผูมีจิตอันราคะยอมแลว  ละราคะ  เปนผู 
มีจิตอันโทสะประทุษรายแลว   ละโทสะ  เปนผูมีจิตหลงแลว    ละโมหะ  เปน 
ผูมีจิตเศราหมองแลว   ละกิเลส  หรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. บุคคลละราคะดวยราคะ   ละโทสะดวยโทสะ  ละโมหะ 
ดวยโมหะ   ละกิเลสดวยกิเลส หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                       ส. ราคะก็สัมปยุตดวยจิต   มรรคก็สัมปยุตดวยจิต   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เปนความประชุมแหงผัสสะ  ๒  ฯลฯ  แหงจิต  ๒ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ราคะเปนอกุศล   มรรคเปนกุศล   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ธรรมที่เปนกุศลและธรรมท่ีเปนอกุศล      ธรรมที่มี 
โทษและธรรมที่ไมมีโทษ     ธรรมเลวและธรรมประณีต      ธรรมดําและ 
ธรรมขาวอันเปนขาศึกกัน    มาพบกันหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส.  ธรรมท่ีเปนกุศลและธรรมท่ีเปนอกุศล   ธรรมที่มีโทษ  
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และธรรมที่ไมมีโทษ     ธรรมเลวและธรรมประณีต   ธรรมดําและธรรมขาว  
อันเปนขาศึกกัน    มาพบกันหรือ  ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
๔  ประการนี้  ไกลกัน  ไกลกันนัก  ๔  ประการ  เปนไฉน  ฟาและแผนดิน 
นี้ประการแรก  ที่ไกลกัน  ไกลกันนัก  ฯลฯ  เพราะฉะน้ัน  ธรรมของสัตบุรษุ 
จึงไกลกันจากอสัตบุรุษ  ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ  ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ถาอยางนั้น  ก็ไมพึงกลาววา   ธรรมที่เปนกศุล  และ 
ธรรมที่เปนอกุศล ฯลฯ   มาพบกัน 
         [๑๕๒๗]   ส.  บุคคลเปนผูมีจิตพรอมพรั่งดวยสัญโญชน   ละสัญโญชน 
หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา   ภิกษุนั้น  ครั้นเมื่อ 
จิตต้ังมั่นแลว  ฯลฯ  อยางน้ี   ยอมนอมจิตไปเพ่ือญาณเปนเครื่องส้ินไป 
แหงอาสวะท้ังหลาย    ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ  ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา    บุคคลมีจิตพรอมพรั่ง 
ดวยสัญโญชน   ละสัญโญชน. 
         [๑๕๒๘]   ป. ไมพึงกลาววา   ผูมีจิตพรอมพร่ังดวยสัญโญชน    ละ 
สัญโญชน    หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว.  
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                      ป. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา    เมื่อภิกษุนั้น  รูอยู  
อยางนี้   เห็นอยูอยางนี้   จิตยอมหลุดพน  แมจากกามาสวะ  ฯลฯ  จิตยอม 
หลุดพน  แมจากอวิชชาสวะ  ดังนี้  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ  ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. ถาอยางนั้น   บุคคลก็เปนผูมีจิตพรอมพรั่งดวยสัญโญชน 
ละสัญโญชน  นะสิ. 
                                 สัมมุขีภูตกถา  จบ 
 

                            อรรถกถาสัมมุขีภูตกถา 
 

                  วาดวย  ผูมีจิตพรอมพรั่งดวยสัญโญชน 
 
         บัดนี้    ชื่อวา    เรื่องผูมีจิตพรอมพรั่งดวยสัญโญชน.    ในเรื่องนั้น 
บุคคลผูมีสัญโญชนยอมเปนเขาถึงซ่ึงความเปนผูมีจิตพรั่งพรอมตอ 
สัญโญชนทัง้หลาย     คือเปนผูบริบูรณดวยสัญโญชนเหลาน้ัน.   คําท่ีเหลือ 
ในที่นี้เชนกนัเรื่องผูถูกนิวรณครอบงําแลวน่ันแหละ    ดังน้ีแล. 
                          อรรถกถาสัมมุขีภูตกถา  จบ  
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                               สมาปนโน   อัสสาเทติกถา  
 
         [๑๕๒๙]   สกวาที   ผูเขาสมาบัติยอมยินดี  ความยินดีรักใครในฌาน 
มีฌานเปนอารมณ หรือ ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว. 
                        ส. ฌานน้ัน  เปนอารมณแหงฌานนั้น  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ฌานน้ัน   เปนอารมณแหงฌานนั้น  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. บุคคลถูกตองผัสสะนั้นดวยผัสสะนั้น   เสวยเวทนาน้ัน 
ดวยเวทนานั้น   จําสัญญาน้ันดวยสัญญานั้น   ต้ังเจตนานั้นดวยเจตนานั้น 
คิดจิตน้ันดวยจิตน้ัน   ตรกึวิตกน้ันดวยวิตกน้ัน   ตรองวิจารน้ันดวยวิจาร 
นั้น  ดื่มปตินัน้ดวยปตินั้น  ระลึกสตินั้นดวยสตินั้น  รูแจงปญญานั้นดวย 
ปญญาน้ัน  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. ความยินดีรักใครในฌาน   ก็สัมปยุตดวยจิต   ฌานก็ 
สัมปยุตดวยจิต  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. เปนความประชุมกันแหงผัสสะ   ๒   ฯลฯ  แหงจิต  ๒ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                        ส. ความยินดีรักใครในฌานเปนอกุศล   ฌานปนกุศล  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ธรรมเปนกุศลและธรรมที่เปนอกุศล      ธรรมที่มีโทษ  
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และธรรมที่ไมมีโทษ   ธรรมเลวและธรรมประณีต   ธรรมดําและธรรมขาว  
อันเปนขาศึกกัน   มาพบกัน   หรือ ? 
                        ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. ธรรมท่ีเปนกุศลและธรรมท่ีเปนอกุศล   ธรรมที่มีโทษ 
และธรรมที่ไมมีโทษ  ธรรมเลวและธรรมประณีต    ธรรมดําและธรรมขาว 
อันเปนขาศึกกัน    มาพบกัน   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
๔  ประการนี้  ไกลกันไกลกันนัก  ๔  ประการเปนไฉน  ฟาและแผนดินนี้ 
เปนประการแรก  ที่ไกลกนัไกลกันนัก  ฯลฯ  เพราะฉะน้ัน  ธรรมของ 
สัตบุรุษ  จึงไกลจากอสัตบุรุษ  ดังนี้  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรอื  ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ถาอยางนั้น    ก็ไมพึงกลาววา     ธรรมท่ีเปนกุศลและ 
ธรรมที่เปนอกุศล    ธรรมท่ีมีโทษและธรรมที่ไมมโีทษ    ธรรมเลวและ 
ธรรมประณตี    ธรรมดําและธรรมขาวอันเปนขาศึกกัน   มาพบกัน. 
         [๑๕๓๐]   ป. ไมพึงกลาววา    ผูเขาสมาบัติยอมยินดี    ความยินดี 
รักใครในฌาน    มีฌานเปนอารมณ   หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   สงัดแลวจากกามท้ังหลาย  ฯลฯ  บรรลปุฐมฌาน 
อยู      เธอยนิดีในฌานนั้น   รักใครฌานน้ัน       และประสบความปลื้มใจดวย 
ฌานน้ัน  บรรลุทุติยฌาน  ภายในผองใส  เพราะวิตกและวิจารสงบ  ฯลฯ  
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บรรลุถึงตติยฌาน  ฯลฯ  บรรลุจตุตถฌานอยู  ฯลฯ  เธอยินดีฌานน้ัน  
รักใครฌานนั้น  และประสบความปลื้มใจดวยฌานน้ัน  ดังนี้  เปนสูตร 
มีอยูจริง  มิใชหรือ  ? 
                     ส.  ถูกแลว. 
                     ป.  ถาอยางนั้น  ผูเขาสมาบัติก็ยินดี  ความยินดีรักใคร 
ในฌาน   ก็มฌีานเปนอารมณ  นะสิ. 
                           สมาปนโน  อัสสาเทติกถา  จบ 
 

              อรรถกถาสมาปนโน  อัสสาเทติกถา 
 

                   วาดวย  ผูเขาสมาบัติยอมยินดี 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องผูเขาสมาบัติยอมยินดี.  ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใด 
มีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอันธกะท้ังหลายวา  ผูเขาฌานยอมยินดี  และ 
ความยินดีในฌานนั้นของผูนั้นเปนอารมณของฌาน  เพราะอาศัยพระบาล ี
วา  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี...  บรรลุปฐมฌานอยู  เธอยินดีในฌานนั้น  ดังน้ี 
คําถามของสกวาทีวา  ผูเขาสมาบัติ  เปนตน  โดยหมายถึงชนเหลาน้ัน 
คําตอบรับรองเปนของปรวาที.  ในปญหาทั้งหลายวา   ฌานน้ันเปนอารมณ 
ของฌานนั้นหรือ  ปรวาทีเมื่อไมเห็นซึ่งความฌานน้ันนั่นแหละเปน 
อารมณของฌานนั้น  จึงตอบปฏิเสธโดยกลัวผิดจากพระสูตร  ยอมตอบ 
รับรองดวยคําในพระสูตรวา  บรรลุปฐมฌาน  เธอยนิดีในฌานนั้น  ดังน้ี. 
พระสูตรวา  เธอยินดีในฌานนั้น  ความวา  ออกจากฌานแลวจึงยังความ 
ยินดีในฌานใหสําเร็จได  มิใชหมายถงึความยินดีในฌานในขณะท่ีกําลัง  
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เขาฌานมีฌานเปนอารมณอยู   เพราะฉะนั้น   พระสูตรนี้จึงมิใชขออางวา  
ผูกําลังเขาฌานซึ่งมีฌานน้ันเปนอารมณมีความยินดีในฌานนั้นได  เพราะ 
กําลังเขาฌานก็มีอารมณของฌานน้ันแลว   จะมีอารมณเกิดข้ึนมาพรอม ๆ 
กันอีกไมได   ดังน้ีแล. 
                      อรรถกถาสมาปนโนอัสสาเทติกถา  จบ  
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                                    อสาตราคกถา  
 
         [๑๕๓๑]   สกวาที  ความยินดีในส่ิงท่ีไมชอบใจ มีอยู  หรือ ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว. 
                        ส.  สัตวทั้งหลายเปนผูชื่นชมยิ่งในทุกข     มีอยูบางพวก 
ที่ปรารถนา  กระหยิ่ม แสวงหา  คนหา  เสาะหาทุกข  หมกมุนทกุข ต้ังอยู 
หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. สัตวทั้งหลายเปนผูชื่นชมยิ่งในสุข     มีอยูบางพวกที่ 
ปรารถนา   กระหยิ่ม  แสวงหา   คนหา   เสาะหาสุข   หมกมุนสุขต้ังอยู 
มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา   สัตวทั้งหลายเปนผูชื่นชมยิ่งในสุข    มีอยูบาง 
พวกท่ีปรารถนา  กระหยิ่ม   แสวงหา   คนหา  เสาะหาสุข    หมกมุนสุขต้ังอยู 
ก็ตองไมกลาววา ความยินดีในสิ่งท่ีไมชอบใจมีอยู   ดังน้ี 
         [๑๕๓๒]   ส. ความยินดีในสิ่งท่ีไมชอบใจมีอยู   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ราคานุสัยนอนเนื่องอยูในทุกขเวทนา     ปฏฆิานุสัย 
นอนเน่ืองอยูในสุขเวทนา   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ราคานุสัยนอนเนื่องอยูในสุขเวทนา    ปฏิฆานุสัยนอน 
เนื่องอยูในทุกขเวทนา   มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.  
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                        ส. หากวา ราคานุสัยนอนเนื่องอยูในสุขเวทนา   ปฏิฆานุสัย  
นอนเน่ืองอยูในทุกขเวทนา  ก็ตองไมกลาววา  ความยินดีในสิ่งท่ีไมชอบใจ 
มีอยู   ดังน้ี. 
         [๑๕๓๓]   ป. ไมพึงกลาววา  ความยินดีในส่ิงท่ีไมชอบใจมีอยู   หรอื ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  บุคคลนั้น   ประสบ 
ความยินดีหรือความยินรายอยางน้ีแลว      เสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง 
สุขก็ตาม  ทุกขก็ตาม  มใิชทุกขมใิชสขุก็ตาม  เขาเพลิดเพลินบนถึง 
หมกมุนเวทนาน้ัน  ต้ังอยู  ดังนี้๑  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. ถาอยางนั้น  ความยินดีในสิ่งท่ีไมชอบใจก็มีอยู   นะส ิ
                                    อสาตราคกถา  จบ 
 

                            อรรถกถาอสาตราคกถา 
 

                  วาดวย  ความยินดีในสิ่งที่ไมชอบใจ 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องความยินดีในส่ิงท่ีไมชอบใจ       คือความยินดีใน 
ทุกขเวทนา.    ในเรื่องนั้น    พระสูตรวา    บุคคล ... เสวยเวทนาอยางใด 
อยางหนึ่ง  สขุก็ตาม  ทุกขก็ตาม  มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม  เขาเพลิดเพลิน 
บนถึง  หมกมุนเวทนาน้ัน  ดังนี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวดวยสามารถ 
แหงความเพลิดเพลินในสิ่งท่ีบุคคลประสบมาแลว. 
         ชนเหลาใด      มีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอุตตราปถกะท้ังหลายวา 
 



๑. ม.มู. ๑๒/๔๕๓.  
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ความยินดีเพลิดเพลินแมในทุกขเวทนา   ดวยอํานาจแหงความชอบใจใน  
ราคะ     เพราะอาศัยคําในพระสูตรวา      บุคคลน้ันประสบความยินดียิ่ง 
มีอยู  เหตุใด   เพราะเหตุนั้น  ความยินดีในสิ่งท่ีไมชอบใจก็ตองมีอยู    ดังนี้ 
คําถามของสกวาทีวา      ความยินดีในส่ิงท่ีไมชอบใจ      โดยหมายถึงชน 
เหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   ในบรรดาคําเหลาน้ัน   คําวา 
ความยินดีในสิ่งท่ีไมชอบใจ   ความวา   ปรวาทีตอบรับรองวา  ใช  ดวย 
สามารถแหงลัทธิ  เพราะกิเลสเครื่องทําใจใหเศราหมองในขอวา  โอหนอ 
ความยินดีนั้นนั่นแหละพึงมีแกเราในการเสวยทุกขอันไมชอบใจ. คําท่ีเหลือ 
ในที่นี้มีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
         อน่ึง   ในพระสูตรวา      เขาเพลิดเพลินบนถึงหมกมุนเวทนานั้น 
อธิบายวา     ข้ึนชื่อวา     ความเกิดข้ึนแหงราคะยอมหมุนกลับมาปรารภ 
ทุกขเวทนาน่ันแหละยอมไมมี   แตเม่ือถือเอาโดยสวนรวมแลว   บุคคลเมื่อ 
พิจารณาเห็นอยูซึ่งธรรมอันมีการเสวยอารมณเปนลักษณะ      หรือซ่ึง 
ทุกขเวทนาน่ันเทียวโดยความเปนอัตตา    เขายอมยินดีเวทนาน้ันดวยความ 
ยินดีตอสิ่งท่ีตนประสบแลว      กลาวคือในความรูตอสิ่งท่ีตนทราบแลว 
มิใชยินดีในความเปลี่ยนแปลงมาเปนทุกขเวทนา     บุคคลผูถูกทุกขเวทนา 
ครอบงําแลวแมปรารถนาซึ่งกามสุขอันเปนฝายตรงขามกับทุกขเวทนา 
นั้น   ก็ชื่อวา ยอมยินดีตอทุกขเวทนา.  ความยินดีในทุกขเวทนาแหงปญหาน้ี 
ยอมมีดวยประการฉะน้ี   ดังน้ี   เพราะฉะนั้น   พระสูตรนี้จึงมิใชขอพิสูจน 
ความยินดีในส่ิงท่ีไมชอบใจ ดวยประการฉะน้ีแล. 
                             อรรกถาอสาตราคกถา   จบ  
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                         ธัมมตัณหา อัพยากตาติกถา  
 
         [๑๕๓๔]   สกวาที  ธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว. 
                        ส. เปนวิบากอัพยากฤต     เปนกิริยาอัพยากฤต    เปนรูป 
เปนนิพพาน เปนจักขายตนะ ฯลฯ เปนโผฏฐัพพายตนะ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ   
         [๑๕๓๕]   ส. ธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส.  รูปตัณหาเปนอัพยากฤต   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส.  ธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส.  สัททตัณหา  ฯลฯ คันธตัณหา  รสตัณหา ฯลฯ โผฏ- 
ฐัพพตัณหาเปนอัพยากฤต   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๕๓๖]   ส. รูปตัณหาเปนอกุศล  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ธัมมตัณหาเปนอกุศล  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. สัททตัณหา ฯลฯ   โผฏฐัพพตัณหา  เปนอกุศล   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ธัมมตัณหาเปนอกุศล  หรือ ?  
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                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
         [๑๕๓๗]  ส. ธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ตัณหา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปนกุศล  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   ตัณหาพระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปนอกุศล 
ก็ตองไมกลาววาธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต. 
         [๑๕๓๘]  ส. ธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต    หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความโลภพระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปนอกุศล   และ 
ธัมมตัณหาก็เปนความโลภ  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา     ความโลภพระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปน 
อกุศล    และธัมมตัณหาก็เปนความโลภ   ก็ตองไมกลาววาธัมมตัณหาเปน 
อัพยากฤต. 
         [๑๕๓๙]  ส. โลภะคือธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. โลภะคือรูปตัณหาเปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. โลภะคือธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. โลภะคือสัททตัณหา   ฯลฯ    คือโผฏฐัพพตัณหาเปน  
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อัพยากฤต   หรือ ?  
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
         [๑๕๔๐]   ส. โลภะคือรูปตัณหาเปนอกุศล  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. โลภะคือธัมมตัณหาเปนอกุศล   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. โลภะคือสัททตัณหา    ฯลฯ    คือโผฏฐัพพตัณหาเปน 
อกุศล หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. โลภะคือธัมมตัณหาเปนอกุศล หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๕๔๑]   ส. ธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว 
                        ส. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา    ตัณหานี้ใด  ทํา 
ความเกิดอีก  เปนไปกับดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน 
เพลิดเพลินยิ่งในอารมณนั้น  ๆ  ตัณหาดังกลาวน้ีคือ  กามตัณหา  ภวตัณหา 
วิภวตัณหา  ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ  ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา   ธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต. 
         [๑๕๔๒]   ป. ไมพึงกลาววา  ธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
 
๑. ส. มหา. ๑๙/๑๖๖๕.  
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                     ป. มันเปนตัณหาในธรรม   มิใชหรือ ?  
                     ส. ถูกแลว. 
                     ป. หากวา   มันเปนตัณหาในธรรม   ดวยเหตุนั้นนะทาน 
 ึจึงตองกลาววา  ธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต. 
                         ธัมมตัณหา  อัพยากตาติกถา  จบ 
 

           อรรถกถาธัมมตัณหา  อัพยากตาติกถา 
 

              วาดวย    ธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต.      ในปญหาเหลาน้ัน 
บรรดาตัณหาทั้ง  ๖  เหลาน้ี    คือ  รูปตัณหา  ฯลฯ   ธัมมตัณหา   ตัณหาอัน 
เปนขอสุดทายแหงตัณหาทั้งหมดน้ี    ทานเรียกวา    ธัมมตัณหา    เหตุใด 
เพราะเหตุนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายปุพพเสลิยะท้ังหลาย 
วา    ธัมมตัณหาพึงเปนอัพยากฤต   ดังน้ี  คําถามของสกวาทีหมายถึงชน 
เหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที.  เนื้อความปญหาที่เหลือท้ังหลาย 
พึงทราบตามพระบาลี.    ตัณหาแมทั้ง  ๖  ทานแสดงยอไวเปน  ๓  ประเภท 
มีกามตัณหาเปนตน.   ตัณหาที่เปนไปในอารมณทั้ง   ๖   แมมรีูปเปนตน 
ดวยสามารถแหงความยินดีในกามชื่อวา   กามตัณหา.  ตัณหาที่เกิดพรอม 
กับสัสสตทิฏฐิในความเห็นวา  "อัตตา และโลกจักมี"  ดังน้ีชื่อวา ภวตัณหา. 
ตัณหาที่เกิดพรอมกับอุจเฉททิฏฐิในความเห็นวา   อัตตา   และโลกจักไมม ี
ดังน้ีชื่อวา  วิภวตัณหา.  บทวา   มันเปนตัณหาในธรรมมิใชหรือ  นี้ยอม 
แสดงถึงความเปนไปของตัณหาโดยปรารภธัมมารมณ    มิใชแสดงถึงความ 
ที่ธัมมตัณหาน้ันเปนอัพยากฤต     เพราะฉะนั้น     คําน้ีจึงมิใชขออางวา 
ตัณหาเปนอัพยากฤต    ดงัน้ีแล. 



                    อรรถกถาธัมมตัณหาอัพยากตาติกถา  จบ  
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                       ธัมมตัณหา  นทุกขสมทุโยติกถา  
 
         [๑๕๔๓]   สกวาที    ธัมมตัณหาไมเปนทุกขสมุทัย หรือ ? 
                        ปรวาที   ถูกแลว. 
                        ส. รูปตัณหาไมเปนทุกขสมุทัย หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. ธัมตัณหาไมเปนทุกขสมุทัย  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สัททตัณหา ฯลฯ  คันธตัณหา  รสตัณหา ฯลฯ โผฏ- 
ฐัพพตัณหาไมเปนทุกขสมุทัย หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๕๔๔]  ส. รูปตัณหาเปนทุกขสมุทัย หรอื ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ธัมมตัณหาเปนทุกขสมุทัย หรอื ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                        ส. สัททตัณหา  ฯลฯ  คันธตัณหา  ฯลฯ  รสตัณหา  ฯลฯ 
โผฏฐัพพตัณหาเปนทุกขสมุทัย หรือ  ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ธัมมตัณหาเปนทุกขสมุทัย หรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ธัมมตัณหาไมเปนทุกขสมุทัย หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ตัณหา    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปนทุกขสมุทัย  
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มิใชหรือ ?  
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา   ตัณหาพระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปนทุกข 
สมุทัย   ก็ตองไมกลาววา   ธัมมตัณหาไมเปนทุกขสมุทัย 
         [๑๕๔๕]   ส. ธัมมตัณหาไมเปนทุกขสมุทัย หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ความโลภพระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปนทุกขสมุทัย 
และธัมมตัณหาก็เปนความโลภ  มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา  ความโลภ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  เปน 
ทุกขสมุทัย   และธัมมตัณหาก็เปนความโลภ  ก็ตองไมกลาววา  ธัมมตัณหา 
ไมเปนทุกขสมุทัย. 
         [๑๕๔๖]   ส. โลภะคือธัมมตัณหา ไมเปนทุกขสมุทัย หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. โลภะคือรูปตัณหา  ไมเปนทุกขสมุทัย หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                        ส. โลภะคือธัมมตัณหา ไมเปนทุกขสมุทัย หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. โลภะคือสัททตัณหา  ฯลฯ  คือคันธตัณหา  ฯลฯ  คือ 
รสตัณหา ฯลฯ คือโผฏฐัพพตัณหา ไมเปนทุกขสมุทัย หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๕๔๗]   ส. โลภะคือรูปตัณหา เปนทุกขสมุทัย หรือ ?  
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                        ป. ถูกแลว.   
                        ส. โลภะคือธัมมตัณหา เปนทุกขสมุทัย หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                        ส. โลภะคือสัททตัณหา  ฯลฯ  คือโผฏฐัพพตัณหา  เปน 
ทุกขสมุทัย หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. โลภะคือธัมมตัณหา เปนทุกขสมุทัย หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๕๔๘]   ส. ธัมมตัณหาไมเปนทุกขสมุทัย หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา  ตัณหานี้ใด  กระทํา 
ความเกิดอีก  เปนไปกับดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน   
เพลิดเพลินยิ่งในอารมณนั้น  ๆ  ตัณหาดังกลาวน้ีคือ  กามตัณหา  ภวตัณหา 
วิภวตัณหา  ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ  ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ถาอยางนั้น    ก็ไมพึงกลาววา    ธัมมตัณหาไมเปน 
ทุกขสมุทัย ดังน้ี. 
         [๑๕๔๙]   ป. ไมพึงกลาววา   ธัมมตัณหาไมเปนทุกขสมุทัย  หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. มันเปนตัณหาในธรรม  มใิชหรอื ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. หากวา    มันเปนตัณหาในธรรม    ก็ตองไมกลาววา  
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ธัมมตัณหาไมเปนทุกขสมุทัย ดังน้ี.   
                       ธัมมตัณหา  นทุกขสมุทโยติกถา  จบ 
 

             อรรถกถาธัมมตัณหา  นทุกขสมุทโยติกถา 
 

                  วาดวย  ธัมมตัณหาไมเปนทกุขสมุทัย 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องธัมมตัณหามิใชเปนเหตุใหเกิดทุกข.   แมในเรื่องนี้ 
ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายปุพพเสลิยะท้ังหลายน่ันแหละวา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ตัณหานั้นเปนธัมมตัณหา   เหตุใด  เพราะ 
เหตุนั้น   ตัณหานั้นจึงมิใชเปนเหตุใหเกิดทุกข    ดงัน้ี   คําถามของสกวาที 
หมายถึงชนเหลาน้ัน    คําตอบรับรองเปนของปรวาที.    คําท่ีเหลือเชนกับ 
เรื่องกอนน่ันแหละ   ดังน้ีแล. 
               อรรถกถาธัมมตัณหา  นทุกขสมุทโยติกถา  จบ 
 

                       รวมกถาที่มีในวรรคนีค้ือ 
 
         ๑. กัปปฏฐกถา   ๒. กุสลจิตตปฏิลาภกถา   ๓. อันตราปยุตตกถา 
๔.  นิยตัสสนิยามกถา    ๕. นีวุตกถา     ๖.  สัมมุขีภูตกถา   ๗. สมาปนโน- 
อัสสาเทติกถา    ๘. อาสาตราคกถา    ๙. ธัมมตัณพาอัพยากตาติกถา 
๑๐. ธัมมตัณหานทุกขสมุทโยติกถา. 
                                   วรรคท่ี  ๑๓  จบ  
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                                        วรรคท่ี  ๑๔  
 
                            กุสลากสุลปฏิสันทหนากถา 
 
         [๑๕๕๐]   สกวาที   กุศลมูลสืบตออกุศลมูลได  หรือ ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว. 
                        ส. ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจอันใดเพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
อกุศล  ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจอันน้ันแหละ  เพ่ือความเกิดข้ึนแหงกุศล  
หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                        ส. กุศลมูลสืบตออกุศลมูลได   แตไมพึงกลาววา ความนึก 
ฯลฯ  ความต้ังใจอันใด    เพ่ือความเกิดข้ึนแหงอกุศล  ความนึก  ฯลฯ  ความ 
ต้ังใจอันนั้นแหละ   เพ่ือความเกิดข้ึนแหงกุศล  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. กุศลเกดิข้ึนแกบุคคลผูไมนึกถึงอยู  ฯลฯ   ไมต้ังใจอยู 
หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. กุศลเกดิข้ึนแกบุคคลผูนึกถึงอยู  ฯลฯ ผูต้ังใจอยู  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา  กุศลเกิดข้ึนแกบุคคลผูนึกถึงอยู   ต้ังใจอยู   ก ็
ตองไมกลาววา   กุศลมูลสืบตออกุศลมูล. 
         [๑๕๕๑ ]  ส. กุศลมูลสืบตออกุศลมูลได หรอื ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อกุศล  ยอมเกิดข้ึนแกบุคคลผูทําไวในใจโดยไมแยบคาย  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 397 

หรือ ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. กุศลเกิดข้ึนแกบุคคลผูทําไวในใจโดยไมแยบคาย  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส.  กุศลยอมเกิดข้ึนแกบุคคลผูทําไวในใจโดยแยบคาย 
มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา กุศลเกิดข้ึนแกบุคคลผูทําไวในใจโดยแยบคาย 
ก็ตองไมกลาววา กุศลมูลสืบตออกุศลมูลได    ดังน้ี. 
         [๑๕๕๒]  ส.  กุศลมูลยอมสืบตออกุศลมูลได   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เนกขัมมสัญญาเกิดข้ึนไดในลําดับแหงกามสัญญา 
อัพยาปาทสัญญาเกิดข้ึนไดในลําดับแหงพยาปาทสัญญา   อวิหิงสาสัญญา 
เกิดข้ึนไดในลําดับแหงวิหิงสาสัญญา      เมตตาเกิดข้ึนไดในลําดับแหง 
พยาบาท   กรุณาเกิดข้ึนไดในลําดับแหงวิหิงสา   มุทิตาเกิดข้ึนไดในลําดับ 
แหงอรติ   อุเบกขาเกิดข้ึนไดในลําดับแหงปฏิฆะ    หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๕๕๓]  ส. อกุศลมูลสืบตอกุศลมูลได  หรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจอันใด เพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
กุศล ความนึก ฯลฯ ความต้ังใจอันนั้นแหละ เพ่ือความเกิดข้ึนแหงอกุศลมูล 
หรือ ?  
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                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ   
                        ส. อกุศลมูลสืบตอกุศลมูลได   แตไมพึงกลาววา  ความนึก 
ฯลฯ  ความต้ังใจอันใด เพ่ือความเกิดข้ึนแหงกุศล  ความนึก ฯลฯ  ความต้ังใจ 
อันนั้นแหละ  เพ่ือความเกิดข้ึนแหงอกุศล หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อกุศลมูลเกิดข้ึนแกบุคคลผูไมนึกถึงอยู  ฯลฯ    ผูไม 
ต้ังใจอยู  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. อกุศลเกิดข้ึนแกบุคคลผูนึกถึงอยู    ฯลฯ    ผูต้ังใจอยู 
มิใชหรือ ?  
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา   อกุศลเกิดข้ึนแกผูนึกถึงอยู  ฯลฯ   ผูต้ังใจอยู 
ก็ตองไมกลาววาอกุศลมูลสืบตอกุศลมูลได. 
         [๑๕๕๔]   ส. อกุศลมูลสืบตอกศุลมูลได  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. กุศลเกดิข้ึนแกบุคคลผูทําไวในใจโดยแยบคาย  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อกุศลเกิดข้ึนแกบุคคลผูทําไวในใจโดยแยบคาย   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. อกุศลเกิดข้ึน     แกบุคคลผูทําไวในใจโดยไมแยบคาย 
มิใช   หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.  
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                        ส. หากวา     อกุศลเกิดข้ึนแกบุคคลผูทําไวในใจโดยไม  
แยบคาย  ก็ตองไมกลาววา  อกุศลมลู  ยอมสืบตอกุศลมูลได  ดังน้ี. 
         [๑๕๕๕]   ส. อกุศลมูล   สืบตอกุศลมูลได หรือ ? 
                        ป.  ถูกแลว                          
                        ส.  กามสัญญาเกิดข้ึนไดในลําดับแหงเนกขัมมสัญญา  
พยาปาทสัญญาเกิดข้ึนไดในลําดับแหงอัพยาปาทสัญญา    วิหงิสาสัญญา 
เกิดข้ึนไดในลําดับแหงอวิหิงสาสัญญา     พยาบาทเกิดข้ึนไดในลําดับแหง 
เมตตา    วิหิงสาเกิดข้ึนไดในลําดับแหงกรุณา     อรติเกิดข้ึนไดในลําดับ 
แหงมุทิตา ปฏิฆะเกิดข้ึนไดในลําดับแหงอุเบกขา หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๕๕๖]   ป. ไมพึงกลาววา  กุศลมูลสืบตออกุศลมูลได  อกุศลมลู 
สืบตอกุศลมูลได  หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป.  จิตกําหนัดในวัตถุนั้นเทียว  ก็คลายกําหนัดในวัตถุ 
นั้นเทียว  คลายกําหนัดในวัตถุใดเทียว  ก็กําหนัดในวัตถุนั้นเทียว  มิใชหรือ  ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป.  หากวา  จิตกําหนัดในวัตถุใดเทียว  ก็คลายกําหนัด 
ในวัตถุนั้นเทียว  คลายกาํหนัดในวัตถุใดเทียว  กก็ําหนัดในวัตถนุั้นเทียว 
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  กุศลมูลสืบตออกุศลมูลได  อกุศลมูล 
สืบตอกุศลมูลได. 
                         กุสลากุสลปฏิสันทหนกถา   จบ  
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                  อรรถกถากุสลากุสลปฏิสันทหนกถา  

 

               วาดวย  การสืบตอของกุศลและอกุศล 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องการสืบตอกุศลและอกุศล.   ในเรื่องนั้น  กุศลชื่อวา 
เกิดข้ึนในลําดับแหงอกุศล     หรือวาอกุศลชื่อวาเกิดข้ึนในลําดับแหงกุศล 
ยอมไมมี     เพราะฉะน้ัน    การสืบตอของกุศลและอกุศลเหลานั้นจึงไม 
ประกอบซึ่งกันและกัน คือไมปนกัน. 
         อน่ึง ชนเหลาใดถือลัทธิดุจลัทธนิิกายมหาสังฆิกะท้ังหลายวา   ความ 
กําหนัดและความคลายกําหนัดมีในวัตถุเดียวกันนั่นแหละ   เหตุใด   เพราะ 
เหตุนั้น  ธรรมน้ันจึงชื่อวาสืบตอซ่ึงกันและกัน     ดังน้ี   คําถามของสกวาที 
หมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
         คําท้ัง  ๒  คือ  อาวชฺชนา  คือความนึก  ปณิธิ  คือความต้ังใจ  เปน 
ชื่อของอาวัชชนจิตน่ันแหละ.   จริงอยู   ชื่อวา   อาวัชชา   เพราะอรรถวา 
ยังภวังคจิตน้ันใหเคลื่อนไป.  ชื่อวา  ปณิธิ   เพราะอรรถวา   ยอมดํารง  คือ 
ต้ังจิตไวในอารมณอ่ืนนอกจากอารมณของภวังค.    คําวา     กุศลเกิดขึ้น 
ไดแกผูไมนึกถึงอยู  ความวา   สกวาทียอมถามดวยคําวา  กุศลท่ีเกิดสืบตอ 
ในลําดับแหงอกุศลนั้นใด     กุศลน้ันยอมเกิดแกผูไมนึกหรือ    ฝายปรวาที 
เมื่อไมเห็นความเกิดข้ึนแหงกุศลโดยเวนจากการนึก     จึงตอบปฏิเสธ. 
คําวา      กุศลเกิดขึ้นไดแกผูทําไวในใจโดยไมแยบคายหรือ  ดังนี้  ทาน 
กลาวเพ่ือทวงวา   ผิวา   กศุลพึงเกิดในลําดับแหงอกุศลไซร  กศุลนั้นก็พึง 
เกิดเพราะมนสิการโดยอุบายอันไมแยบคายดวยอาวัชชนะของอกุศล 
ทีเดียว    ดังน้ี.    คําท่ีเหลือในที่นี้พึงทราบตามพระบาลีนั่นแหละ.    คําวา  
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ความกําหนัดในวัตถุใด  ความคลายกําหนัดในวัตถุนั้น  เปนตนนั้น  ยอม  
แสดงซ่ึงความเกิดข้ึนแหงจิตมีราคะ   และจิตท่ีปราศจากราคะในอารมณ 
อันเดียวกัน     มิใชแสดงซึ่งความท่ีกุศลและอกุศลมีในลําดับซึ่งกันและกัน 
เพราะฉะนั้น   คําน้ี   จึงมิใชขอพิสูจนวากุศลมีในลาํดับอกุศล   หรือวาอกุศล 
มีในลําดับกุศล   ดวยประการฉะน้ีแล. 
                       อรรถกถากุสลากุสลปฏิสันทหนกถา จบ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 402 

                                   สฬายตนุปปตติกถา  
 
         [๑๕๕๗]  สกวาที   อายตนะ   ๖   เกิดข้ึนในครรภมารดา   ไมกอน 
ไมหลังกัน   หรือ ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส. บุคคลผูมีอวัยวะนอยใหญครบครัน     มีอินทรียอัน 
ไมพรอง   หยั่งลงในครรภมารดา  หรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๕๕๘]   ส. จักขายตนะเกิดข้ึนพรอมกับจิตดวงแสวงหาอุบัติ 
คือปฏิสนธิจิต  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. มือ เทา ศีรษะ หู  จมูก  ปาก  ฟน  ก็เกิดข้ึนพรอมกับ 
จิตดวงแสวงหาอุบัติ   หรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. โสตายตนะ  ฯลฯ  ฆานายตนะ  ฯลฯ  ชิวหายตนะ  เกิด 
ข้ึนพรอมกับจิตดวงแสวงหาอุบัติ   หรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. มือ  เทา  ศีรษะ  หู   จมูก  ปาก  ฟน   ก็ต้ังข้ึนพรอมกับ 
จิตดวงแสวงหาอุบัติ    หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๕๕๙]  ป. จักขายตนะเกิดข้ึนแกสัตวผูอยูในครรภมารดาใน 
ภายหลังหรือ ? 
                       ส. ถูกแลว.  
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                       ป. สัตวผูอยูในครรภมารดา    กระทํากรรมเพ่ือไดจักษุ 
ในทองมารดา หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ป. โสตายตนะ  ฯลฯ  ฆานายตนะ  ฯลฯ ชิวหายตนะ  เกิด  
แกสัตวผูอยูในครรภมารดาในภายหลัง หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. สัตวผูอยูในครรภมารดานั้น     กระทํากรรมเพ่ือได 
ชิวหาในครรภมารดา หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ป. ผม  ขน  เล็บ  ฟน  กระดูก  เกิดแกสัตวผูอยูในครรภ 
มารดาในภายหลัง หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. สัตวผูอยูในครรภมารดา   กระทํากรรมเพ่ือไดกระดูก 
ในครรภมารดา   หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๕๖๐]   ส. ไมพึงกลาววา ผม ขน เล็บ  ฟน  กระดูก  เกิดแกสัตว 
ผูอยูในครรภมารดาในภายหลัง หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  สัตวผูเกิดในครรภ 
เกิดเปนกลละขึ้นกอน  จากกลละเกิด  เปนอัพพุทะ  จากอัพพุทะ  เกิดเปน 
เปสิ  จากเปสิ  เกิดเปนฆนะ  จากฆนะ  เกิดเปนปญจสาขา  ผม  ขน  และ 
เล็บ  กม็ารดาบริโภคสิ่งใด  คือ  ขาว  น้ํา  และ   โภชนะ  และทารกผูอยูใน  
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ครรภมารดาน้ัน  เติบโตขึน้ในครรภมารดาน้ัน  ดวยอาหาร  คือ  ขาว  น้ํา  
และโภชนะ  ที่มารดาของตนบริโภค  ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ  ? 
                     ป. ถูกแลว. 
                     ส. ถาอยางนั้น  ผม  ขน  เล็บ  ฟน  กระดูก  ก็เกิดแกสัตว 
ผูอยูในครรภมารดา  ในภายหลังนะสิ. 
                               สฬายตนุปปตติกถา  จบ 
 

                   อรรถกถาสฬายตนุปปตติกถา 
 
                วาดวย  ความเกิดขึ้นแหงสฬายตนะ 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องความเกิดข้ึนสฬายตนะ  คืออายตนะภายใน 
๖. ในเรื่องนั้น  อายตนะภายใน  ๖  ของโอปปาติกะกําเนิดทั้งหลายยอม 
เกิดข้ึนพรอมกับปฏิสนธิจิตดวงที่แสวงหาการเกิดนั่นแหละ.  ในบรรดา 
อายตนะภายในทั้ง  ๖  สําหรับของคัพภเสยยกะทั้งหลาย  มีมนายตนะกับ 
กายายตนะเทาน้ันเกิดข้ึนพรอมกับปฏิสนธิจิต  สวนอายตนะ  ๔  ที่เหลือ 
ยอมเกิดข้ึนในราตรี  ๗  และ  ๗  หมายความวาทุก ๆ  หน่ึงสัปดาห.  ลัทธ ิ
ของสกวาทีวา  อายตนะเหลาน้ันแลถอืกําเนิดใหมดวยกรรมอันใดเพราะ 
ความท่ีกรรมอันนั้นนั่นแหละ   หรือวากรรมอันอ่ืนเปนกรรมอันตนทําแลว 
ดังน้ี. 
         อน่ึง  ชนเหลาใด  มคีวามเห็นผิดดุจลัทธินิกายปุพพเสลิยะ  และ 
อปรเสลิยะท้ังหลายวา   อายตนะภายใน  ๖  อันเปนพืช  ยอมเกดิในทอง 
ของมารดาในขณะแหงปฏิสนธินั่นแหละ  เพราะความเกิดจากรรมอัน 
 
๑. ส. ส. ๑๕/๘๐๓.  
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เดียวกัน  ดุจหนอแหงตนไมเปนตนที่มีกิ่งกานคาคบอันสมบูรณแลว    ดังน้ี  
คําถามของสกวาทีวา  อายตนะ  ๖   เปนตน  หมายถึงชนเหลาน้ัน  คํา 
ตอบรับรองเปนของปรวาที.    คําวา   บุคคลมีอวัยวะนอยใหญครบครัน 
เปนตน  สกวาทีกลาวเพ่ือทวงดวยคําวา   เมื่อสฬายตนะมีอยู  สัตวผูจะเกิด 
ในครรภก็พึงเปนเชนนี้ ๆ   แลวจึงกาวลงสูทองมารดา.    คําถามวา 
จักขายตนะเกิดขึ้นแกสัตวผูอยูในครรภมารดาในภายหลัง  เปนของ 
ปรวาที.  คําถามขางหนาวา    ไมพึงกลาววา  ผม  ขนเปนตนเกิดแกสัตว 
ผูอยูในครรภมารดาในภายหลังหรือ     เปนของปรวาที    คําท่ีเหลือในที่นี้ 
มีอรรถต้ืนทัง้น้ัน   แล. 
                         อรรถกถาสฬายตนุปปตติกถา  จบ  
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                                     อนันตรปจจยกถา  
 
         [๑๕๖๑]  สกวาที  โสตวิญญาณเกิดข้ึนไดในลําดับแหงจักขุวิญญาณ 
หรือ ? 
                       ปรวาที    ถูกแลว. 
                       ส. ความนึก ฯลฯ ความต้ังใจอันใด เพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
จักขุวิญญาณ  ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจนั้นแหละ    เพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
โสตวิญญาณ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ   
                       ส. เพราะโสตวิญญาณเกิดข้ึนได    ในลําดับแหงจักขุ- 
วิญญาณ  ฉะนั้นจึงไมพึงกลาววา  ความนึก   ฯลฯ  ความต้ังใจอันใด  เพ่ือ 
ความเกิดข้ึนแหงจักขุวิญญาณ   ความนึก   ฯลฯ   ความต้ังใจอันนั้นแหละ 
เพ่ือความเกิดข้ึนแหงโสตวิญญาณ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. โสตวิญญาณเกิดข้ึนแกผูไมนึกถึงอยู  ฯลฯ   ผูไมต้ังใจ 
อยู   หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. โสตวิญญาณ   ยอมเกิดข้ึนแกผูนึกถึงอยู   ฯลฯ  แกผู 
ต้ังใจอยู    มใิช   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวาโสตวิญญาณยอมเกิดข้ึนแกผูนึกถึงอยู   ฯลฯ 
ผูต้ังใจอยู  กต็องไมกลาววา โสตวิญญาณเกิดข้ึนไดในลําดับแหงจักขุวิญญาณ. 
         [๑๕๖๒]   ส. โสตวิญญาณเกิดข้ึนไดในลําดับแหงจักขุวิญญาณ  
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หรือ ?  
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. จักขุวิญญาณยอมเกิดข้ึนแกผูกระทําไวในใจซ่ึงนิมิต 
คือรูป  หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. โสตวิญญาณเกิดข้ึนแกผูกระทําไวในใจซึ่งนิมิตคือ 
รูป   หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๕๖๓]  ส. จักขุวิญญาณ     มรีูปเปนอารมณอยางเดียว     ไมม ี
อยางอ่ืนเปนอารมณ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. โสตวิญญาณมีรูปเปนอารมณอยางเดียว  ไมมีอยางอ่ืน 
เปนอารมณ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. จักขุวิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักษุและรูป   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. โสตวิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักษุและรูป    หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. โสตวิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักษุและรูป    หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส. คําวาโสตวิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักษุและรูป 
ดังน้ี   เปนสตูรมีอยูจริง หรือ ?  
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                        ป. ถูกแลว.  
                        ส. คําวา   จักขุวิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักขุและรูป 
ดังน้ี   เปนสตูรมีอยูจริง หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา  คําวา  จักขุวิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักษุ 
และรูป  ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง    กต็องไมกลาววา      โสตวิญญาณเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยจักขุและรูป. 
                        ส. โสตวิญญาณเกิดข้ึนไดในลําดับแหงจักขุวิญญาณ 
หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. จักขุวิญญาณอันนั้น    โสตวิญญาณก็อันนั้นแหละ  หรอื ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๕๖๔]   ส. ฆานวิญญาณเกิดข้ึนไดในลําดับแหงโสตวิญญาณ 
ฯลฯ   ชิวหาวิญญาณ  เกดิข้ึนลําดับแหงฆานวิญญาณ  ฯลฯ 
         [๑๕๖๕]   ส. กายวิญญาณเกิดข้ึนไดในลําดับแหงชิวหาวิญญาณ 
หรือ   ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ความนึก  ฯลฯ   ความต้ังใจอันใด   เพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
ชิวหาวิญญาณ    ความนึก  ฯลฯ   ความต้ังใจอันนั้นแหละ  เพ่ือความเกิดข้ึน 
แหงกายวิญญาณ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส. เพราะกายวิญญาณเกิดข้ึนไดในลําดับ      แหงชิวหา-  
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วิญญาณ  ฉะนั้นจึงไมพึงกลาววา   ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจอันใด  เพ่ือ  
ความเกิดข้ึนแหงชิวหาวิญญาณ   ความนึก   ฯลฯ   ความต้ังใจอันนั้นแหละ 
เพ่ือความเกิดข้ึนแหงกายวิญญาณ หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. กายวิญญาณเกิดข้ึนแกบุคคลผูไมนึกถึงอยู   ฯลฯ 
ผูไมต้ังใจอยู  หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. กายวิญญาณยอมเกิดข้ึนแกบุคคลผูนึกถึงอยู  ฯลฯ 
ผูต้ังใจอยูมิใช หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวา   กายวิญญาณยอมเกิดข้ึนแกบุคคลผูนึกถึงอยู 
ฯลฯ   ผูต้ังใจอยู   ก็ตองไมกลาววา  กายวิญญาณเกิดข้ึนไดในลําดับแหง 
ชิวหาวิญญาณ. 
         [๑๕๖๖]  ส. กายวิญญาณเกิดข้ึนไดในลําดับแหงชิวหาวิญญาณ 
หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว.                                 
                      ส. ชิวหาวิญญาณยอมเกิดข้ึนแกบุคคลผูทําไวในใจซ่ึง 
นิมิตคือรส หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. กายวิญญาณเกิดข้ึนแกบุคคลผูทําไวในใจ     ซึ่งนิมิต 
คือรส หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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                 ส. ชิวหาวิญญาณมีรสเปนอารมณอยางเดียว     มิไดมี   
อยางอ่ืนเปนอารมณ    หรือ ? 
                 ป. ถูกแลว. 
                 ส. กายวิญญาณมีรสเปนอารมณอยางเดียว     มิไดม ี
อยางอ่ืนเปนอารมณ   หรอื ? 
                 ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                 ส. ชิวหาวิญญาณเกิดข้ึนไดเพราะอาศัยลิ้นและรส  หรือ ? 
                 ป. ถูกแลว. 
                 ส. กายวิญญาณเกิดข้ึนไดเพราะอาศยัลิ้นและรส  หรอื ? 
                 ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                 ส. กายวิญญาณเกิดข้ึนไดเพราะอาศัยลิ้นและรส  หรอื ? 
                 ป. ถูกแลว. 
                 ส. คําวากายวิญญาณเกิดข้ึนไดเพราะอาศัยลิ้นและรส 
ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง  หรือ ? 
                 ป. ไมมี. 
                 ส. คําวา    ชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นไดเพราะอาศัยล้ินและ 
รส  ดังนี้  เปนสูตรมีอยูจริง  หรือ ? 
                 ป. ถูกแลว. 
                 ส. หากวา   คําวา   ชิวหาวญิญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยล้ิน 
และรส  ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง  ก็ตองไมกลาววา  กายวิญญาณเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยลิ้นและรส. 
                 ส. กายวิญญาณเกิดข้ึนไดในลําดับแหงชิวหาวิญญาณ  
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หรือ ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ชิวหาวิญญาณอันนั้น   กายวิญญาณก็อันนั้นแหละ  หรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๕๖๗]  ป. ไมพึงกลาววา  วิญญาณ  ๕ เกิดข้ึนในลําดับแหงกัน 
และกัน หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. บุคคลบางคน   ฟอนรํา  ขับรอง  บรรเลงดนตรีเห็นรูป 
ดวย  ฟงเสียงดวย   สูดกลิ่นดวย  ลิ้มรสดวย  ถูกตองโผฏฐัพพะดวย   ใน 
ขณะเดียวกัน  มีอยู   มใิช หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. หากวา   บุคคลบางคน   ฟอนรํา ขับรอง บรรเลงดนตรี 
เห็นรูปดวย   ฟงเสียงดวย    กลิ่นดวย  ลิ้มรสดวย  ถูกตองโผฏฐัพพะดวย 
ในขณะเดียวกัน   มีอยู   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  วิญญาณ  ๕ 
เกิดข้ึนในลําดับแหงกันและกันแล. 
                              อนันตรปจจยกถา  จบ 
 

                   อรรถกถาอนันตรปจจยกถา 
 

                        วาดวย  อนันตรปจจัย 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องอนันตรปจจัย.  ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็น 
ผิดดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะทั้งหลายวา      วิญญาณเหลาน้ีเกิด 
ติดตอกันและกันไมมีอะไรค่ัน       เพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยรวดเร็ว 
ในการเห็นรูป     และการฟงเสียงเปนตน    ในการฟอนรําขับรองเปนตน  
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คําถามของสกวาทีวา   โสตวิญญาณเกิดขึ้นในลําดับแหงจักขุวญิญาณ  
หรือ    โดยหมายถึงชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
         สกวาทีกลาวคําวา    โสตวิญญาณมีรูปเปนอารมณอยางเดียว 
(อันที่จริงโสตวิญญาณนั้นมีเสียงเปนอารมณ)   เพ่ือทวงดวยคําวา     ผิวา 
โสตวิญญาณพึงเกิดในลําดับแหงจักขุวิญญาณไซร    โสตวิญญาณน้ันก็ 
พึงมีรูปเปนอารมณเหมือนวิปากมโนธาตุ    คือสัมปฏิจฉนจิตท่ีเกิดในลําดับ 
แหงจักขุวิญญาณ.    ในปญหาทั้งหลายวา     โสตวิญญาณเกิดขึ้นเพราะ 
อาศัยจักขุและรูปหรือ     ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะไมมีในพระสูตร     แต 
เมื่อปรวาทีนั้นกําหนดถึงความเกิดข้ึนแหงอนันตรปจจัย      จึงตอบรับรอง  
ดวยสามารถแหงลัทธิ. 
         ขอวา   จักขุวิญญาณอันนั้น  โสตวิญญาณก็อันนั้นแหละหรือ 
ความวา     สกวาทียอมถามเปรียบเทียบการเกิดติดตอกันของปฐมชวนะ 
กับทุติยชวนะนั้นนั่นแหละ    ยอมเปนไปเพราะเปนมโนวิญญาณฉันใด  
จักขุวิญญาณน้ันนั่นแหละเกิดติดตอกับโสตวิญญาณ   ฉันนั้นหรือ.  พึงทราบ 
เนื้อความในวาระทั้งปวงโดยนัยนี้. 
         คําวา   บุคคลบางคนฟอนรําขับรอง   เปนตน  ยอมแสดงถึงความ 
เกิดสับสนกันแหงวิญญาณ     เพราะความเปลี่ยนไปโดยรวดเรว็ในเพราะ 
การประชุมแหงอารมณ      แตมิใชแสดงถึงความท่ีวิญญาณเหลาน้ันเปน 
อนันตรปจจัย   คือเกิดติดตอกัน   หรือเกิดในลําดับซึ่งกันและกัน   เพราะ 
ฉะน้ัน   ปญหานี้จึงมิใชขอพิสูจนถึงความท่ีจักขุวิญญาณเปนอนันตรปจจัย  
กับโสตวิญญาณ   ดังน้ีแล. 
                         อรรถกถาอนันตรปจจยกถา  จบ   
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                                  อรยิรูปกถา 
  
         [๑๕๖๘]   สกวาที   อริยรูปอาศัยมหาภูตรูป  หรือ ? 
                        ปรวาที   ถูกแลว. 
                        ส. อริยรูปเปนกุศล  หรอื ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. มหาภูตรูปเปนกุศล  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. มหาภูตรูปเปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อริยรูปเปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. อริยรูปอาศัยมหาภูตรูป  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.                                                        
                        ส. อริยรูปเปนอนาสวะ๑   เปนอสัญโญชนียะ    เปน 
อคันถนียะ  เปนอโนฆนียะ  เปนอโยคนียะ  เปนอนีวรณียะ  เปนอปรามัฏฐะ 
เปนอนุปาทานิยะ  เปนอสังกิเลสิกะ  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. มหาภูตรูป   เปนอนาสวะ  ฯลฯ  เปนอสังกิเลสสิกะ  หรอื ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
 
๑. อนาสวะ  แปลวา  ไมเปนอารมณของอาสวะ  แมคําตอ ๆ  ไปก็แปลอยางเดยีวกัน  เชน  อสัญโญชนี
ยะ 
แปลวา  ไมมีอารมณของสังโยชน  ดนูิทเทสในธรรมสังคณีปกรณ.  
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                       ส. มหาภูตรูป   เปนสาสวะ๑   เปนสัญโญชนียะ  ฯลฯ  เปน 
สังกิเลสิกะ   หรือ ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อริยรูป   เปนสาสวะ   เปนสัญโญชนียะ   ฯลฯ   เปน 
สังกิเลสิกะ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
         [๑๕๖๙]  ป. ไมพึงกลาววา   อรยิรูปอาศัยมหาภูตรูป หรือ ? 
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
รูปอยางใดอยางหนึ่ง  คือ  มหาภูตรูป  ๔  และรูปทีอ่าศัยมหาภูตรูป  ๔ 
ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ  ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป.  ถาอยางนั้น  อริยรปูก็อาศัยมหาภูตรูป  นะสิ. 
                                  อริยรูปกถา   จบ 
 

                         อรรถกถาอริยรปูกถา 
 

                              วาดวย  อริยรปู 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องอริยรูป    คือรูปของพระอริยะ  หรือรูปเปนอริย. 
ในเรื่องนั้น    ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอุตตราปถกะท้ังหลาย 
วา     สัมมาวาจา   สัมมากัมมันตะเปนอุปาทารูป   คือรูปอาศัย    เพราะ 
พระบาลีวา   ดูกอนภิกษทุั้งหลาย  รูปอยางใดอยางหนึ่ง  คือมหาภูตรูป  ๔ 
 
๑. สาสวะ  แปลวา  เปนอารมณของอาสวะ  แมคําตอ ๆ ไป  ก็แปลโดยนัยเดยีวกัน  เชน  สัญโญชนียะ 



แปลวา  เปนอารมณของสัญโญชน  ดูนิทเทสในธรรมสังคณีปกรณ.  
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และรูปท่ีอาศัยมหาภูตรปู  ๔  คืออุปาทารูป  ๒๔  ดังน้ี   คําถามของสกวาที  
วา  อริยรูปอาศัยมหาภูตรูป   ดังน้ี  หมายถึงชนเหลาน้ัน  บัณฑิตพึงทราบ 
วิเคราะหคําวา   อริยรูป  ในปญหานั้น   ดังน้ีวา   รปูแหงพระอริยะท้ังหลาย 
ชื่อวา  อริยรปู  หรือวา   รูป  คือ อริยะ  ชื่อวา อริยรูป. ในปญหาน้ัน  ปรวาที 
ตอบรับรองวา  ใช เพราะต้ังอยูในลัทธิ.   ถูกถามวา  อริยรูปเปนกุศลหรือ 
ก็ตอบรับรองดวยสามารถแหงลัทธินั่นเหละ.    แมในคําถามวา   อริยรูป 
เปนอนาสวะ  เปนอาสวะ  เปนตน  ก็นยันี้. 
         พระสูตรวา    รูปอยางใดอยางหนึ่ง    เปนตน  อธิบายวา  ยกเวน 
มหาภูตรูปเสียแลว   ยอมแสดงถึงความท่ีรูปทั้งหลายท่ีเหลือเปนอุปาทารูป 
มิใชแสดงถึงความท่ีสัมมาวาจา   สัมมากัมมันตะเหลาน้ันเปนรูป   จริงอยู 
ความท่ีสัมมาวาจา      สมัมากัมมันตะเหลาน้ันไมสําเร็จเปนไปสักอยาง 
ความเปนอุปาทารูปของสัมมาวาจาเปนตนนั้นจะมีมาแตที่ไหน     เพราะ 
ฉะน้ัน   พระสูตรนี้จึงไมสําเร็จดังคําที่อางนั้น   ดังน้ีแล. 
                            อรรถกถาอริยรูปกถา  จบ  
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                                   อัญโญ  อนุสโยติกถา  
 
         [๑๕๗๐]  สกวาที    กามราคานุสัยอยางหน่ึง    กามราคปริยุฏฐาน 
ก็อยางหน่ึง หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. กามราคะอยางหน่ึง    กามราคปรยิุฏฐานก็อยางหน่ึง 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ  
                       ส. กามราคะอันนั้น    กามราคปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. กามราคานุสัยอันนั้น    กามราคปริยุฏฐานก็อันนั้น 
แหละ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๕๗๑]  ส. ปฏิฆานุสัยอยางหน่ึง ปฏิฆปรยิุฏฐานก็อยางหน่ึง หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ปฏิฆะอยางหน่ึง  ปฏิฆปริยุฏฐานก็อยางหน่ึง  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. ปฏิฆะอันนั้น   ปฏิฆปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ปฏิฆานุสัยอันนั้น   ปฏิฆปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๕๗๒]  ส. มานานุสัยอยางหน่ึง  มานปริยฏุฐาน   ก็อยางหน่ึง หรือ ?   
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                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. มานะอยางหน่ึง    มานปริยุฏฐานก็อยางหน่ึง หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. มานะอันนั้น   มานปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. มานานุสัยอันนั้น  มานปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๕๗๓]  ส. ทฏิฐานุสัยอยางหน่ึง   ทฏิฐิปรยิุฏฐานก็อยางหน่ึง  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส. ทิฏฐิอยางหน่ึง  ทิฏฐิปริยุฏฐานก็อยางหน่ึง หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. ทิฏฐิอันนั้น   ทิฏฐิปยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ทิฏฐานุสัยอันนั้น   ทิฏฐิปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๕๗๔]  ส. วิจิกิจฉานุสัยอยางหนึ่ง    วิจิกิจฉาปริยุฏฐานก็อยาง 
หน่ึง หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. วิจิกิจฉาอยางหน่ึง     วิจิกิจฉาปริยุฏฐานก็อยางหน่ึง 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. วิจิกิจฉาอันนั้น   วิจิกิจฉาปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ ?  
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                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. วิจิกิจฉานุสัยอันนั้น   วิจิกิจฉาปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๕๗๕]  ส. ภวราคานุสัยอยางหนึ่ง      ภวราคปริยุฏฐานก็อยาง 
หน่ึง   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ภวราคะอยางหน่ึง ภวราคปริยุฏฐานก็อยางหน่ึง หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. ภวราคะอันนั้น   ภวราคปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ   หรือ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ภวราคานุสัยอันนั้น   ภวราคปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๕๗๖]  ส.  อวิชชานุสัยอยางหน่ึง   อวิชชาปริยุฏฐานก็อยางหน่ึง 
หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส. อวิชชาอยางหนึ่ง   อวิชชาปริยุฏฐานก็อยางหน่ึง หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. อวิชชาอันนั้น   อวิชชาปริยฏุฐานก็อันนั้นแหละ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อวิชชานุสัยอันนั้น     อวิชชาปรยิุฏฐานก็อันนั้นแหละ  
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หรือ ?  
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๕๗๗]   ป. ไมพึงกลาววา  อนุสัยอยางหน่ึง  ปริยฏุฐานก็อยางหน่ึง 
หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. ปถุุชน  ครั้นเมื่อจิตท่ีเปนกุศลหรืออัพยากฤต  เปนไป 
อยู  พึงกลาววา  ผูมีอนุสัย หรือ ? 
                        ส.  ถูกแลว. 
                        ป. พึงกลาววา ผูมีจิตอันปริยุฏฐานกลุมรุม หรือ ? 
                        ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ป. ถาอยางนั้น    อนุสัยก็อยางหน่ึง  ปรยิุฏฐานก็อยางหน่ึง 
นะสิ. 
                        ส. ปถุุชน  ครั้นเมื่อจิตท่ีเปนกุศลหรืออัพยากฤต   เปนไป 
อยู   พึงกลาววา   ผูมีราคะ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. พึงกลาววา มีจิตอันปริยุฏฐานกลุมรุม   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ถาอยางนั้น  ราคะก็อยางหน่ึง  ปริยุฏฐานก็อยางหน่ึง 
นะสิ. 
                            อัญโญ   อนุสโยติกถา  จบ  
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                        อรรถกถาอัญโญ  อนุสโยติกถา  

  

                           วาดวย  อนุสัยเปนอยางหนึ่ง 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องอนุสัยเปนอยางหน่ึง    คืออยางอ่ืนจากปริยุฏฐาน. 
ในเรื่องนั้น    ชนเหลาใด     มีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอันธกะท้ังหลายวา 
ปุถุชน  ครั้นเม่ือจิตเปนกุศล    หรืออัพยากตะกําลังเปนไป  พึงกลาวไดวา 
เขามีอนุสัย   แตไมพึงกลาววาเปนผูมีปริยุฏฐาน    เพราะฉะน้ัน   อนุสัยก ็
เปนอยางหน่ึง   ปรยิุฏฐานก็เปนอยางหน่ึง    ดังนี้    คําถามของสกวาทีวา 
กามราคานุสัยอยางหนึ่ง      เปนตน    โดยหมายถึงชนเหลาน้ัน    คําตอบ 
รับรองเปนของปรวาที.      คําท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในเรื่อง 
อนุสัยกถา   ในหนหลังน้ันนั่นแหละ. 
         อน่ึง  คําวา   ผูมีอนสุัย   เปนตน  ทานยอมแสดงซ่ึงความท่ีคําอัน 
บุคคลพึงกลาววา    ปุถชุนชื่อวาเปนผูมีอนุสัยเพราะความท่ีผูนั้นยังมิได 
ละอนุสัยในขณะน้ัน     และยอมแสดงซ่ึงความท่ีคําอันบุคคลพึงกลาววา 
บุคคลเปนผูมีปริยุฏฐานเพราะกิเลสอนุสัยนั้นยังมิไดเกิดข้ึน     มิใชแสดง 
ถึงความท่ีอนุสัยกิเลสเปนคนละอยางกับปริยุฏฐานกิเลส     เพราะฉะนั้น 
คําท่ียกมาอางนั้น    จึงมิใชขอพิสูจนวาอนุสัยเปนคนละอยางกับปริยุฏฐาน 
ดังน้ีแล. 
                      อรรถกถาอัญโญอนุสโยติกถา  จบ  
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                       ปริยุฏฐาน  จิตตวิปปยุตตันติกถา  
 
         [๑๕๗๘]   สกวาที  ปริยฏุฐานไมประกอบกับจิต  หรือ ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว. 
                        ส. เปนรูป   เปนนิพพาน   เปนจักขายตนะ  ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ปรยิุฏฐาน วิปปยุตจากจิต  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. จิตมีราคะ  จิตมีโทสะ  จิตมีโมหะ  ฯลฯ  จิตเปนอกุศล 
จิตเศราหมอง ไมมี หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. จิตมีราคะ  จิตมีโทสะ  จิตมีโมหะ  ฯลฯ  จิตเปนอกุศล 
จิตเศราหมอง มีอยู  มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา  จิตมีราคะ  จิตมีโทสะ  จิตมีโมหะ  ฯลฯ  จิต  
เปนอกุศล  จิตเศราหมอง  มีอยู  ก็ตองไมกลาววา  ปริยุฏฐานไมประกอบ 
กับจิต  ดังนี้. 
                     ปริยฏุฐาน  จิตตวิปปยุตตันติกถา  จบ  
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               อรรถกถาปริยุฏฐานังจิตตวิปปยุตตันติกถา  

 

                   วาดวย  ปริยุฏฐานกิเลสไมประกอบจิต 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องปริยุฏฐานกิเลสไมประกอบจิต.      ชนเหลาใดมี 
ความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอันธกะท้ังหลายวา      กิเลสทั้งหลายมีราคะ 
เปนตนยอมเกิดข้ึน  แมมนสิการโดยความเปนของไมเที่ยง  ดังคําที่พระผู- 
มีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภารทวาชะผูเจริญในกาลบางคราวแล  บุคคล 
ยอมมนสิการโดยความเปนของสวยงามดวยคิดวา      เราจักมนสิการโดย 
ความเปนของไมงาม  ดังน้ี  เหตุใด  เพราะเหตุนั้น  ปรยิุฏฐานกิเลสจึงไม 
ประกอบกับจิต     ดังน้ี  คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบ 
รับรองเปนของปรวาที.    คําท่ีเหลือในที่นี้    มีอรรถต้ืนทั้งน้ันเพราะมีนัย 
ดังท่ีกลาวมาแลวในหนหลังน่ันแล. 
                 อรรถกถาปริยฏุฐานังจิตตวิปปยุตตันติกถา  จบ  
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                                       ปริยาปนนกถา   
 
         [๑๕๗๙]  สกวาที    รูปราคะ   นอนเนื่องอยูในรูปธาตุ   นบัเนื่องใน 
รูปธาตุ หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว.                               
                       ส. รูปราคะ  เปนธรรมแสวงหาสมาบัติ   เปนธรรมแสวง  
หาอุปบัติ   เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม สหรคต  เกิดรวม ระคน 
สัมปยุต   เกดิดวยกัน   ดบัดวยกัน   มวัีตถุเปนอันเดียวกัน   มีอารมณเปน 
อันเดียวกัน  กับจิตดวงแสวงหาสมาบัติ   กับจิตดวงแสวงหาอุบัติ   กับจิต  
เปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                       ส. กามราคะ     ไมเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ     ไมเปน 
ธรรมแสวงหาอุบัติ      ไมเปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม     จะ 
สหรคต  เกิดรวม  ระคน  สัมปยุต   เกดิดวยกัน  ดบัดวยกัน  จะมีวัตถุเปน 
อันเดียวกัน  จะมีอารมณเปนอันเดียวกัน  กับจิตดวงแสวงหาสมาบัติ   ก็หา 
มิได.   กับจิตดวงแสวงหาอุบัติ    กห็ามิได   กับจิตเปนเครื่องอยูเปนสุขใน 
ทิฏฐธรรม กห็ามิได  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  กามราคะ  ไมเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ   ไม 
เปนธรรมแสวงหาอุบัติ    ไมเปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม  ฯลฯ 
จะมีอารมณอันเดียวกัน    ฯลฯ    กับจิตเปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม 
ก็หามิไดก็ตองไมกลาววา    รูปราคะ   นอนเน่ืองอยูในรูปธาตุ  นับเนื่องอยู 
ในรูปธาตุ ฯลฯ  
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         [๑๕๘๐]   ส. รูปราคะ  นอนเน่ืองในรูปธาตุ นับเนื่องในรูปธาตุ หรือ ?  
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สัททราคะ  นอนเน่ืองในสัททธาตุ  นับเนื่องในสัทท- 
ธาตุ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. รูปราคะ  นอนเน่ืองในรูปธาตุ  นับเนื่องในรูปธาตุ  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. คันธราคะ ฯลฯ  รสราคะ ฯลฯ  โผฏฐัพพราคะ  นอน 
เนื่องในโผฏฐัพพธาตุ  นับเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๕๘๑]   ส. สัททราคะ  นอนเน่ืองในสัททธาตุ  แตไมพึงกลาววา 
นับเนื่องในสัททธาตุ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. รูปราคะ  นอนเน่ืองในธาตุ  แตไมพึงกลาววา  นับ 
เนื่องในรูปธาตุ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. คันธราคะ  ฯลฯ  รสราคะ ฯลฯ  โผฏฐัพพธาตุ  นอน 
เนื่องในโผฏฐัพพธาตุ  แตไมพึงกลาววา  นับเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. รูปราคะ  นอนเน่ืองในรูปธาตุ  แตไมพึงกลาววา  นับ 
เนื่องในรูปธาตุ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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         [๑๕๘๒]  ส. อรูปราคะ  นอนเน่ืองในอรูปธาตุ  นับเนื่องในอรูปธาตุ 
หรือ  ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อรูปราคะ เปนธรรมแสวงหาสมาบัติ  เปนธรรมแสวง 
หาอุบัติ  เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม สหรคต  เกิดรวม ระคน 
สัมปยุต    เกดิดวยกัน   ดบัดวยกัน   มวัีตถุเปนอันเดียวกัน   มีอารมณเปน 
อันเดียวกัน  กับจิตดวงแสวงหาสมาบัติ   กับจิตดวงแสวงหาอุบัติ   กับจิต  
เปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. อรูปราคะ จะเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ จะเปนธรรม 
แสวงหาอุบัติ     จะเปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม    ฯลฯ    จะมี 
อารมณเปนอันเดียวกัน   ฯลฯ    กับจิตเปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม 
ก็หามิได มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  อรูปราคะ  ไมเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ   ไม 
เปนธรรมแสวงหาอุบัติ   ฯลฯ  จะมีอารมณเปนอันเดียวกัน  ฯลฯ  กับจิต 
เปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม  ก็หามิได ก็ตองไมกลาววา  อรูปราคะ 
นอนเน่ืองในอรูปธาตุ นับเนื่องในอรูปธาตุ. 
         [๑๕๘๓]  ส. อรูปราคะ นอนเน่ืองในอรูปธาตุ นับเนื่องในอรูปธาตุ 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สัททราคะ นอนเน่ืองในสัททธาตุ นับเนื่องในสัททธาตุ  
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หรือ  ?  
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. อรูปราคะ  นอนเน่ืองในอรูปธาตุ  นับเนื่องในอรูปธาตุ  
หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. คันธราคะ  ฯลฯ  รสราคะ  ฯลฯ  โผฏฐัพพราคะ  นอน 
เนื่องในโผฏฐัพพธาตุ  นับเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ   
         [๑๕๘๔]  ส. สัททราคะ   นอนเนื่องในสัททธาตุ    แตไมพึงกลาววา 
นับเนื่องในสัททธาตุ หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส .อรูปราคะ   นอนเน่ืองในอรูปธาตุ    แตไมพึงกลาววา 
นับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. คันธราคะ  ฯลฯ  รสราคะ  ฯลฯ  โผฏฐัพพราคะ  นอน 
เนื่องในโผฏฐัพพธาตุ  แตไมพึงกลาววา  นับเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ   หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. อรูปราคะ   นอนเน่ืองในอรูปธาตุ     ไมพึงกลาววา 
นับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๕๘๕]  ป. ไมพึงกลาววา   รูปราคะนอนเนื่องในรูปธาตุ นับเนื่อง 
ในรูปธาตุ  อรูปราคะนอนเนื่องในอรูปธาตุ  นับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ ?  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 427 

                 ส. ถูกแลว.  
                 ป. กามราคะนอนเนื่องในกามธาตุ   นับเนื่องในกามธาตุ 
มิใชหรือ ? 
                 ส. ถูกแลว. 
                 ป. หากวา   กามราคะนอนเน่ืองในกามธาตุ     นับเนื่องใน 
กามธาตุ  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   รูปราคะนอนเนื่องในรูปธาตุ 
นับเนื่องในรูปธาตุ  อรูปราคะนอนเนื่องในอรูปธาตุ   นับเนื่องในอรูปธาตุ  
                                ปรยิาปนนกถา จบ 
 

                       อรรกถาปริยาปนนกถา 
  

                    วาดวย  ธรรมที่นับเน่ืองกัน 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องธรรมท่ีนับเน่ืองกัน.    ในเรือ่งนั้น  ชนเหลาใด   ม ี
ความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอันธกะและสมิติยะท้ังหลายวา    กามราคะ  คือ 
ความยินดีในกาม  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  นอนเน่ืองในกามธาตุ  นับ 
เนื่องในกามธาตุ  เหตุใด   เพราะเหตุนั้น  แมรูปราคะ  คือความยินดีในรูป 
ก็ชื่อวา     นอนเนื่องในรูปธาตุและอรูปธาตุ     นับเน่ืองกันดวยรูปธาตุและ 
อรูปธาตุ   ดงัน้ี  คําถามของสกวาทีวา   รูปราคะ   เปนตน  โดยหมายถึง 
ชนเหลาน้ัน คําตอบรับรองเปนของปรวาที. ในคําเหลาน้ัน  คําวา  นอนเน่ือง 
อธิบายวา   สกวาทียอมถามวา   กามราคะยอมนอนเนื่องดวยสามารถแหง 
การเกิดพรอมกับกามธาตุ   กลาวคือกามวิตก   ฉันใด   แมรูปราคะก็เปน 
รูปธาตุตามลัทธิของทาน ฉันนั้นหรือ. คําวา  นับเนือ่ง  อธิบายวา  สกวาที 
ยอมถามวาเหมือนอยางวา   การนับเน่ืองนั้นชื่อวานับเนื่องกันดวยกามธาตุ  
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เพราะนับเนื่องกันดวยอํานาจกิเลสกามของกามธาตุ  ๓  อยาง  ฉันใด   แม  
รูปราคะก็เปนสภาพที่นับเนื่องดวยรูปธาตุตามลัทธิของทาน    ฉันนั้นหรือ 
ฝายปรวาทีเมื่อไมกําหนดความประสงคของสกวาทีนั้น  จึงตอบรับรองวา 
ใช   ดวยสามารถแหงลัทธิอยางเดียวเทาน้ัน.   ลาํดับนั้น   สกวาทีจึงกลาว 
คําวา    เปนธรรมแสวงหาสมาบัติ     เปนตน    เพ่ือจะใหปรวาทีกําหนด  
เนื้อความน้ัน      และเพ่ือถามเทียบเคียงกับจิตท่ีแสวงหาสมาบัติอันบัณฑิต  
นับพรอมแลววากุศล    วิปากและกิริยาจิต.    คําท่ีเหลือในที่นี้   พึงทราบ 
เนื้อความตามพระบาลีนั่นแหละ. แมคําวา  กามราคะนอนเนื่องในกามธาตุ 
นับเนื่องดวยกามธาตุมิใชหรือ   นี ้ยอมแสดงถึงความท่ีกามราคะนั่นแหละ 
เปนธรรมชาติที่นอนเน่ืองในกามธาตุดวย  เปนสภาพที่นับเนื่องในกามธาตุ 
ดวย      มิใชแสดงถึงความท่ีธาตุนอกน้ีนอนเน่ืองและนับเนื่องในธาตุนอกน้ี 
ดังน้ีแล. 
                           อรรถกถวปริยาปนนกถา  จบ  
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                                   อัพยากตกถา  
 
         [๑๕๘๖]  สกวาที  ทิฏฐิเปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. เปนวิบากอัพยากฤต    เปนกิริยาอัพยากฤต   เปนรูป 
เปนนิพพาน  เปนจักขายตนะ ฯลฯ เปนโผฏฐัพพายตนะ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ทิฏฐิเปนอัพยากฤต หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส. ผัสสะท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิเปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. ทิฏฐิเปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                       ป. ถูกเเลว. 
                       ส. เวทนา  ฯลฯ  สัญญา  ฯลฯ  เจตนา  ฯลฯ  จิตที่สัมปยุต  
ดวยทิฏฐิ เปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๕๘๗]  ส. ผัสสะที่สัมปยุตดวยทิฏฐิเปนอกุศล หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ทิฏฐิเปนอกุศล หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. เวทนา  ฯลฯ   สัญญา  เจตนา  จิตที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ 
เปนอกุศล หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
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                       ส. ทิฏฐิเปนอกุศล หรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๕๘๘]  ส. ทฏิฐิเปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ทิฏฐิไมมีผล ไมมีวิบาก หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. ทิฏฐิมีผล มีวิบาก มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  ทิฏฐิมีผล  มวิีบาก  ก็ตองไมกลาววา  ทิฏฐิ 
เปนอัพยากฤต. 
         [๑๕๘๙]  ส. ทิฏฐิเปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. โทษทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา มีมิจฉาทิฏฐิ 
เปนอยางยิ่ง มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   โทษทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ม ี
มิจฉาทิฏฐิเปนอยางยิ่ง  ก็ตองไมกลาววา ทิฏฐิเปนอัพยากฤต. 
         [๑๕๙๐]  ส. ทฏิฐิเปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนวัจฉะ มิจฉา- 
ทิฏฐิแลเปนอกุศล  สมัมาทิฏฐิปนกุศล ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ? 
 
๑.  ม.  ม.  ๑๓/๒๕๔.  
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                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ทิฏฐิเปนอัพยากฤต. 
         [๑๕๙๑]  ส. ทิฏฐิเปนอัพยากฤต   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนปุณณะ   เรา  
กลาวคตของบุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐิวาเปนอยางใดอยางหน่ึงใน     ๒ 
อยาง คือ นรก  หรือ กําเนิดดิรัจฉาน ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. ถาอยางนั้น    ก็ไมพึงกลาววา    ทิฏฐิเปนอัพยากฤต 
ดังน้ี. 
         [๑๕๙๒]  ป. ไมพึงกลาววา ทิฏฐิเปนอัพยากฤต  หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนวัจฉะ  คําวา  
โลกเท่ียงน้ี  เรามิไดพยากรณ  คําวา  โลกขาดสูญนี้  เรากม็ิไดพยากรณ 
คําวา โลกมีที่สุด ฯลฯ  คําวา โลกไมมทีี่สุด คําวา  ชีพอันนั้น  สรีระก็อันนั้น   
คําวาชีพเปนอื่น   สรีระก็เปนอื่น  คําวา  สัตวยังเปนอยูเบื้องหนาแตมรณะ 
คําวา  สัตวเปนอยูเบื้องหนาแตมรณะ  คําวา   สัตวยังเปนอยูก็มีไมเปนอยู 
ก็มี  เบื้องหนาแตมรณะ   คําวา   สัตวยงัเปนอยูก็ไมใช  ไมเปนอยูก็ไมใช 
เบื้องหนาแตมรณะนี้   เราก็มิไดพยากรณ  ดังน้ี๒  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใช 
หรือ ? 
 
๑.  ม.  ม.  ๑๓/๘๕. 
๒.  ม.มู.  ๑๓/๒๔๗.  
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                       ส. ถูกแลว.  
                       ป. ถาอยางนั้น ทิฏฐิก็เปนอัพยากฤต นะสิ. 
         [๑๕๙๓]  ส. ทฏิฐิเปนอัพยากฤต   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
กายกรรมใดก็ดี  อันบุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐิ   สมาทานใหบรบิูรณตามทิฏฐิ 
ฯลฯ    วจีกรรมใดก็ดี   ฯลฯ     มโนกรรมใดก็ดี   อันบุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐิ 
สมาทานใหบริบูรณตามทิฏฐิ     เจตนาใดก็ดี  ความปรารถนาใดก็ดี  ความ 
ต้ังใจใดก็ดี  สังขารเหลาใดก็ดี ของบุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐิ   ธรรมเหลาน้ัน  
ทั้งหมด  ยอมเปนไปพรอมเพื่อผลอันไมนาปรารถนา  ไมนาใคร  ไมนา 
ชอบใจ  เพ่ือสิ่งอันไมเปนประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือทุกข  ดังน้ี๑   เปนสูตรมี 
อยูจริง มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ทิฏฐิเปนอัพยากฤตนะสิ. 
                                    อัพยากตกถา  จบ 
 

                          อรรถกถาอัพยากตกถา 
 

                             วาดวย  อัพยากตะ๒ 

 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องเปนอัพยากตะ      คือทิฏฐิที่พระผูมีพระภาคเจา 
ไมทรงพยากรณ. ในเรื่องน้ัน อัพยากตะมี  ๔  คือ  วิปาก  กิริยา   รูป  และ 
 
๑.  องฺ.  เอกก.  ๒๐/๑๘๙. 
๒.  คําวา  อพยฺากต แปลวา  ไมทรงพยากรณ.  
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พระนิพพาน  ทฏิฐิทานเรียกวา  เปนอัพยากตะ  เพราะความเปนธรรมไม  
ใหผล   คือไมใหประโยชน.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   ดูกอนวัจฉะ 
ทิฏฐิคือความเห็นวา   โลกเท่ียง   เปนตนนี้แล เราไมพยากรณแลว เพราะ 
ความท่ีโลกนั้นเปนของอันเราไมกลาวโดยความเปนของเท่ียงเปนตน. 
แตชนเหลาใด      มีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอันธกะและอุตตราปถกะ 
ทั้งหลายวา    ทิฏฐิเปนอัพยกตะ   เปนราวกะอัพยากตะแรก   คือวิปาก- 
อัพยากตะ  เพราะไมถือเอาวิภาคนี้    ดังน้ี  คําถามของสกวาทีวา  ทิฏฐ ิ
เปนอัพยากตะหรือ      เปนตน   ก็เพ่ือจะจําแนกเนื้อความน้ันแกชนเหลาน้ัน 
คําตอบรับรองเปนของปรวาที.     คําท่ีเหลือในที่นี้พึงทราบตามพระบาลี 
นั่นแล. 
                            อรรถกถาอัพยากตกถา  จบ  
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                                 อปรยิาปนนกถา  
 
         [๑๕๙๔]  สกวาที ทิฏฐิเปนอปริยาปนนะ หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส.  เปนมรรค  เปนผล เปนนิพพาน เปนโสดาปตติมรรค 
เปนโสดาปตติผล   เปนสกทาคามิมรรค   เปนสกทาคามิผล   เปนอนาคา- 
มิมรรค เปนอนาคามิผล เปนอรหัตมรรค เปนอรหัตผล  เปนสติปฏฐาน 
เปนสัมมัปปธาน เปนอิทธิบาท เปนอินทรีย เปนพละ เปนโพชฌงค หรือ ? 
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๕๙๕]  ป. ไมพึงกลาว ทิฏฐิเปนอปริยาปนนะ หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. ปุถชุน พึงกลาววา ผูปราศจากกําหนัดในกามทั้งหลาย 
หรือ ? 
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป. ไมพึงกลาววา ผูปราศจากทิฏฐิ หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ป. ถาอยางนั้น ทิฏฐิเปนอปริยาปนนะ นะสิ. 
                                  อปริยาปนนกถา จบ 
 

                       อรรถกถาอปริยาปนนกถา 
 

                         วาดวย   โลกุตตรธรรม 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องอปริยาปนนะ     คือโลกุตตระ.  ในเรื่องนั้น  ชน 



เหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายปุพพเสลิยะท้ังหลายวา        ปุถชุนผูได  
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ฌานพึงกลาวไดวาเปนผูมีราคะไปปราศแลวในกามท้ังหลาย     แตไมได  
กลาววาเปนผูมีทิฏฐิไปปราศแลว   เหตุใด  เพราะเหตุนั้น    ทิฏฐิจึงเปน 
อปริยาปนนะ     คือ     โลกุตตรธรรม  ดังนี้  คําถามของสกวาทีหมายถึงชน 
เหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   คําท่ีเหลือในที่นี้  พึงทราบตาม 
พระบาลีนั่นแหละ  ดังนี้แล. 
                           อรรถกถาอปริยาปนนก  จบ 
 

                      รวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ 
 
         ๑. กุสลากุสลปฏิสนัทหนกถา   ๒. สฬายตนุปปตติกถา   ๓. อนันตร- 
ปจจยกถา    ๔. อริยรูปกถา   ๕. อัญโญอนุสโยติกถา    ๖. ปริยฏุฐานัง 
จิตตวิปปยุตตันติกถา   ๗. ปรยิาปนนกถา   ๘. อัพยากตกถา   ๙. อปริยา- 
ปนนกถา. 
                                 วรรคท่ี  ๑๔  จบ  
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                                            วรรคที่ ๑๕ 
                                           ปจจยตากถา 
         [๑๕๙๖]  สกวาที  ความเปนปจจัย ทานจํากัดไว หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. วิมังสา เปนเหตุและเปนอธิบดีดวย มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  วิมังสา  เปนเหตุและเปนอธิบดีดวย  ดวยเหตุ  
นั้นนะ   ทานจึงตองกลาววา   เปนปจจัยโดยเหตุปจจัย    และ    เปนปจจัย 
โดยอธิปติปจจัย 
         [๑๕๙๗]  ส. ฉันทาธิปติ   เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม   มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  ฉันทาธิปติ  เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม  ดวย 
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา    เปนปจจัยโดยอธิปติปจจัย    และ     เปน  
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย 
         [๑๕๙๘]  ส. วิริยาธิปติ   เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม   มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา วิริยาธิปติ เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม ดวย 
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา    เปนปจจัยโดยอธิปติปจจัย     และ     เปน 
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย. 
                       ส. วิริยาธิปติ     เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรมและเปน 
อินทรียดวย มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
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                      ส. หากวา  วิริยาธิปติ  เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรมและ  
เปนอินทรียดวย    ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา    เปนปจจัยโดย 
อธิปติปจจัย  และ  เปนปจจัยโดยอินทรียปจจัย. 
         [๑๕๙๙]  ส. วิริยาธิปติ   เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม  และเปนองค 
แหงมรรคดวย มิใชหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวา  จิตตาธิปติ  เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม  และเปน 
องคแหงมรรคดวย   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  เปนปจจัยโดย 
อธิปติปจจัย   และ   เปนปจจัย  โดยมรรคปจจัย. 
         [๑๖๐๐]  ส. จิตตาธิปติ    เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม   มิใชหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวา  จิตตาธิปติ เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม ดวย 
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา    เปนปจจัยโดยอธิปติปจจัย     และ     เปน 
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย. 
         [๑๖๐๑]  ส. จิตตาธิปติ    เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม     และเปน 
อาหารดวย มิใชหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวา   จิตตาธิปติ  เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรมและ 
เปนอาหารดวย   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   เปนปจจัยโดยอธิปติ- 
ปจจัย  และ  เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย.                             
         [๑๖๐๒]  ส. จิตตาธิปติ    เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม    และเปน 
อินทรียดวย มิใชหรือ ?  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 438 

                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. หากวา  จิตตาธิปติ  เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรมและ 
เปนอินทรียดวย    ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอกลาววา    เปนปจจัยโดย 
อธิปติปจจัย  และ  เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย. 
         [๑๖๐๓]  ส. วิมังสาธิปติ  เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม  มใิชหรือ ?  
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวา     วิมังสาธิปติ    เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม 
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา     เปนปจจัยโดยอธิปติปจจัย      และ 
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย                                                       
         [๑๖๐๔]  ส. วิมังสาธิปติ   เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม   และเปน 
อินทรียดวย มิใชหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวา วิมังสาธิปติ  เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรมและ 
เปนอินทรียดวย ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา เปนปจจัยโดยอธิปติปจจัย 
และ  เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย. 
         [๑๖๐๕]  ส. วิมังสาธิปติ   เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม  และเปน 
องคแหงมรรคดวย มิใชหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวา วิมังสาธิปติ เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรมและ 
เปนองคแหงมรรคดวย     ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา     เปนปจจัย 
โดยอธิปติปจจัย  และ  เปนปจจัยโดยมัคคปจจัย. 
         [๑๖๐๖]  ส. ปจจเวกขณา   ทําอริยธรรมใหหนัก   บังเกิดข้ึนและ  
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ทําอริยธรรมน้ันใหเปนอารมณดวย  มิใชหรือ ?  
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวาปจจเวกขณา ทําอริยธรรมใหหนัก บังเกิดข้ึน 
และทําอริยธรรมนั้นใหเปนอารมณดวย  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา 
(อริยธรรม) เปนปจจัยโดยอธิปติปจจัย และเปนปจจัยโดยอารัมมณปจจัย. 
         [๑๖๐๗]  ส. กุศลธรรมกอน  ๆ     เปนปจจัยโดยอนันตรปจจัยแหง 
กุศลธรรมหลัง ๆ และเปนอาเสวนะดวย มิใชหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวา   กุศลธรรมกอน ๆ   เปนปจจัยโดยอนันตร- 
ปจจัยแหงกุศลธรรมหลงั ๆ    และเปนอาเสวนะดวย    ดวยเหตุนั้นนะทาน 
จึงตองกลาววา    เปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย     และ      เปนปจจัยโดย 
อาเสวนปจจัย. 
         [๑๖๐๘]  ส. อกศุลธรรมกอน ๆ    เปนปจจัยโดยอนันตรปจจัยแหง 
อกุศลธรรมหลัง ๆ  และเปนอาเสวนะดวย มิใชหรอื ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวา   อกุศลธรรมกอน ๆ   เปนปจจัยโดยอนันตร- 
ปจจัย  แหงอกุศลธรรมหลัง ๆ  และเปนอาเสวนะดวย  ดวยเหตุนั้นนะทาน 
จึงตองกลาววา    เปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย     และ      เปนปจจัยโดย 
อาเสวนปจจัย. 
         [๑๖๐๙]  ส. กริิยาพยากตธรรมกอน ๆ     เปนปจจัยโดยอนันตร- 
ปจจัย   แหงกิริยาพยากตธรรมหลัง ๆ  และเปนอาเสวนะดวย  มิใชหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว.  
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                      ส. หากวา    กิริยาพยากตธรรมกอน ๆ   เปนปจจัยโดย  
อนันตรปจจัย  แหงกิริยาพยากตธรรมหลัง ๆ  และเปนอาเสวนะดวย  ดวย 
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   เปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย    และ    เปน 
ปจจัยโดยอาเสวนปจจัย. 
         [๑๖๑๐]  ป. ไมพึงกลาววา   ความเปนปจจัย  ทานจํากัดไว หรือ ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. เปนปจจัยโดยเหตุปจจัยก็ได   เปนปจจัยโดยอารัมณ- 
ปจจัยก็ได  เปนปจจัยโดยอนันตรปจจัยก็ได  เปนปจจัยโดยสมนันตรปจจัย 
ก็ได หรือ ? 
                      ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ป. ถาอยางนั้น  ความเปนปจจัยทานก็จํากัดไว  นะสิ. 
                                  ปจจยตากถา  จบ 
 

                         อรรถกถาปจจยตากถา 
 

                        วาดวย  ความเปนปจจัย 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องความเปนปจจัย.   ในเรื่องนัน้  ชนเหลาใดมีความ 
เห็นผิดดุจลัทธินิกายมหาสังฆิกะท้ังหลายวา       ธรรมใดเปนปจจัยดวย 
เหตุปจจัยแลว  ธรรมน้ันก็เปนปจจัยดวยเหตุปจจัยแกธรรมเหลาใดเหลาน้ัน 
เทาน้ัน  ยอมไมเปนปจจัยดวยอารัมมณะ  อนันตระ  สมนันตรปจจัย  หรือ 
วาธรรมใดเปนปจจัยแกธรรมเหลาใดดวยอารัมมณปจจัยแลว      ธรรมนั้น 
ยอมไมเปนปจจัยแกธรรมเหลาน้ันนั่นแหละดวย    อนันตระและสมนันตร- 
ปจจัย    เหตุใด    เพราะเหตุนั้น   ความเปนปจจัยทานจํากัดไวแลว     ดังน้ี 
คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน     คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 



คําท่ีเหลือในท่ีนี้  พึงทราบตามพระบาลีนั่นแหละ  ดวยประการฉะน้ีแล. 
                            อรรถกถาปจจยตากถา   จบ  
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                                   อัญญมัญญปจจยกถา   
 
         [๑๖๑๑]  สกวาที  สงัขารเกิด  เพราะอวิชชาเปนปจจัยเทานั้น  ไม  
พึงกลาววา แมเพราะสังขารเปนปจจัยก็เกิดอวิชชาได หรือ ?   
                      ปรวาที  ถกูแลว. 
                      ส. อวิชชาเกิดพรอมกับสังขาร มิใชหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวา   อวิชชาเกิดพรอมกับสังขาร   ดวยเหตุนั้นนะ 
ทานจึงตองกลาววา   แมเพราะอวิชชาเปนปจจัยก็เกิดสังขารได แมเพราะ 
สังขารเปนปจจัยก็เกิดอวิชชาได. 
         [๑๖๑๒]  ส. อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัยเทาน้ัน     ไมพึง 
กลาววา แมเพราะอุปาทานเปนปจจัยก็เกิดตัณหาได หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ตัณหาเกิดพรอมกับอุปาทาน มิใชหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวา   ตัณหาเกิดพรอมกับอุปาทาน   ดวยเหตุนั้น 
ทานจึงตองกลาววา แมเพราะตัณหาเปนปจจัยก็เกิดอุปาทานได  แมเพราะ 
อุปาทานเปนปจจัยก็เกิดตัณหาได. 
         [๑๖๑๓]  ป. คําวา  ดูกอนภิกษทุั้งหลาย  เพราะชราและมรณะเปน  
ปจจัย  จึงเกดิชาติ  เพราะชาติเปนปจจัย  จึงเกิดภพ ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง 
หรือ ? 
                       ส. ไมมี. 
                       ป. ถาอยางนั้น     สังขารก็เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย  
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เทาน้ัน ไมพึงกลาววา  แมเพราะสังขารเปนปจจัยก็เกิดอวิชชาได  อุปาทาน  
เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัยเทานั้น  ไมพึงกลาววา  แมเพราะอุปาทานเปน 
ปจจัยก็เกิดตัณหาได. 
         [๑๖๑๔]  ส. คําวา   ดูกอนภิกษทุั้งหลาย  เพราะวิญญาณเปนปจจัย         
จึงเกิดเปนนามรูป  แมเพราะนามรูปเปนปจจัย  ก็เกิดวิญญาณได  ดังนี้  เปนสูตร 
มีอยูจริง  หรอื ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ถาอยางนั้น   สังขารก็เกิดแมเพราะอวิชชาเปนปจจัย 
อวิชชาก็เกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย     อุปาทานก็เกิดแมเพราะตัณหา 
เปนปจจัย ตัณหาก็เกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย  นะสิ. 
                           อัญญมญัญปจจยกถา จบ 
 

                    อรรถกถาอัญญมัญญปจจยกถา 
 

                        วาดวย  อัญญมัญญปจจัย 
 
         บัดนี้ ชือ่วาเรื่องอัญญมัญญปจจัย.   ในเรื่องน้ันชนเหลาใดมีความ 
เห็นผิดดุจลัทธินิกายมหาสังฆิกะท้ังหลายวา      สังขารทั้งหลายยอมเกิด  
เพราะอวิชชาเปนปจจัย   นี้เทาน้ันเปนแบบแผน   คําวาอวิชชายอมเกิดแม 
เพราะสังขารเปนปจจัยไมมีในลัทธิ   เพราะฉะน้ัน   อวิชชาเทานั้นจึงเปน 
ปจจัยแกสังขารทั้งหลาย    แตสังขารทั้งหลายหาไดเปนปจจัยแกอวิชชาไม 
ดังน้ี  คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  เพ่ือแสดงเนื้อความวา   แม 
ความเปนปจจัยแกกันและกันของปจจัยทั้งหลายมีอวิชชาและสังขาร 
เปนตนมีอยู  ดังนี้  คําตอบรับรองเปนของปรวาที.  ในคําวา   อวิชชาเกิด  
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พรอมกับสังขารมใิชหรือ      นี้ทานถอืเอาอปุญญาภิสังขารอยางเดียว  
เพราะฉะนั้น    ในคําวา   แมเพราะสังขารเปนปจจัยก็เกิดอวิชชาได   นี ้
บัณฑิตพึงทราบความเปนปจจัยดวยอํานาจสหชาตะ  อัญญมัญญะ  อัตถ ิ
อวิคตะสัมปยุตตปจจัย. 
         ในคําวา   แมเพราะอุปาทานเปนปจจัยก็เกิดตัณหา   นี้ อธิบายวา 
ยกเวนกามุปาทานเสียแลว  บัณฑิตพึงทราบวา อุปาทานท่ีเหลือ    ๓  ยอม 
เปนปจจัยแกตัณหา     ดุจสังขารทั้งหลายเปนปจจัยแกอวิชชา.   คําท่ีเหลือ 
พึงทราบตามพระบาลีนั่นแหละ.  คําถามวา     เพราะชรามรณะเปนปจจัย 
เปนตน  เปนของปรวาที.  คําถามวา    เพราะวิญญาณเปนปจจัย  จึงเกิด 
นามรูป  เปนตน เปนของสกวาที ดังน้ีแล. 
                       อรรถกถาอัญญมัญญปจจยกถา  จบ  
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                                         อัทธากถา  
 
         [๑๖๑๕]   สกวาที  อัทธา  คือ  ระยะกาล  เปนปรินิปผันนะ  ไดแก 
สภาวะที่สําเร็จแลว  หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. เปนรูป หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. เปนเวทนา  ฯลฯ  เปนสัญญา  ฯลฯ   เปนสังขาร  ฯลฯ 
เปนวิญญาณ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. อัทธาสวนอดีต   เปนปรินิปผันนะ  หรือ ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เปนไป หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ป. เปนเวทนา  ฯลฯ   เปนสัญญา  ฯลฯ  เปนสังขาร  ฯลฯ 
เปนวิญญาณ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. อัทธาสวนอนาคต เปนปรินิปผันนะ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เปนไป หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. เปนเวทนา  ฯลฯ  เปนสัญญา  ฯลฯ  เปนสังขาร  ฯลฯ 
เปนวิญญาณ หรือ ?  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 445 

                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                    ส. อัทธาสวนปจจุบัน เปนปรินิปผันนะ หรือ ? 
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. เปนรูป หรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                    ส. เปนเวทนา ฯลฯ   เปนสัญญา  ฯลฯ  เปนสังขาร  ฯลฯ 
เปนวิญญาณ หรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                    ส. รูป  เวทนา  สัญญา  สงัขาร  วิญญาณ  ที่เปนอดีต  
เปนอัทธาสวนอดีต  หรือ ? 
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. อัทธาสวนอดีต  เปน ๕ หรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                    ส. รูป เวทนา  สัญญา  สงัขาร  วิญญาณ ที่เปนอนาคต 
เปนอัทธาสวนอนาคต  หรือ ? 
                    ส. ถูกแลว. 
                    ส. อัทธาสวนอนาคต  เปน ๕ หรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                    ส. รูป เวทนา สัญญา  สังขาร วิญญาณ ที่เปนปจจุบัน 
เปนอัทธาสวนปจจุบัน หรือ ? 
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. อัทธาสวนปจจุบัน เปน ๕ หรือ ?  
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                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                        ส. ขันธ  ๕  ที่เปนอดีต    เปนอัทธาสวนอดีต   ขันธ  ๕  ที ่ 
เปนอนาคต   เปนอัทธาสวนอนาคต   ขันธ ๕ ที่เปนปจจุบัน เปนอัทธาสวน 
ปจจุบัน หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อัทธา เปน ๑๕ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                        ส. อายตนะ  ๑๒ ที่เปนอดีตเปนอัทธาสวนอดีต   อายตนะ 
๑๒  ที่เปนอนาคตเปนอัทธาสวนอนาคต   อายตนะ  ๑๒   ที่เปนปจจุบันเปน 
อัทธาสวนปจจุบัน หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อัทธา เปน  ๓๖ หรอื ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. ธาตุ ๑๘  ที่เปนอดีตเปนอัทธาสวนอดีต   ธาตุ ๑๘ ที่ 
เปนอนาคตเปนอัทธาสวนอนาคต   ธาตุ ๑๘ ที่เปนปจจุบันเปนอัทธาสวน 
ปจุจบัน หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อัทธา เปน ๕๔ หรอื ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. อินทรยี  ๒๒  ที่เปนอดีตเปนอัทธาสวนอดีต   อินทรยี 
๒๒  ที่เปนอนาคตเปนอัทธาสวนอนาคต   อินทรยี  ๒๒  ที่เปนปจจุบันเปน 
อัทธาสวนปจจุบัน หรือ ?  
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                      ป. ถูกแลว.  
                      ส. อัทธาเปน  ๖๖  หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๑๖]  ป. ไมพึงกลาววา อัทธา เปนปรินิปผันนะ หรือ ? 
                      ส. ถูกแลว 
                      ป. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
กถาวัตถุมี  ๓  อยาง.  ๓  อยางเปนไฉน ?   บุคคลพึงกลาวกถาปรารภระยะ 
กาลสวนอดีตวา   ระยะกาลท่ีลวงแลวไดเปนแลวอยางน้ี   ดังน้ีบาง   พึง 
กลาวกถาปรารภระยะกาลสวนอนาคตวา       ระยะกาลสวนอนาคตจักเปน 
อยางน้ี  ดังน้ีบาง   พึงกลาวกถาปรารภระยะกาลสวนปจจุบัน  ณ  บัดน้ีวา 
ปจจุบันเปนอยูในบัดน้ีอยางน้ี   ดังน้ีบาง   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กถาวัตถุ 
มี ๓  อยาง  ฉะนี้  ดังน้ี๑ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรอื ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. ถาอยางนั้น อัทธาก็เปนปรินิปผันนะ นะสิ. 
                                      อัทธากถา  จบ 
 

                              อรรถกถาอัทธากถา 
 

                                วาดวย ระยะกาล 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องระยะกาล.     ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็น 
ผิดวา   ชื่อวา  กาลกลาวคือ  เวลาเปนสภาพสําเร็จแลวมีอยู   เพราะอาศัย 
 
๑.   องฺ.  ติก. ๒๐/๕๐๗.  
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พระสูตรวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กถาวัตถุเหลาน้ีมี  ๓   คือเรื่องที่กลาว  
ปรารภอดีต  อนาคต  และปจจุบัน   ดังน้ี   คําถามของสกวาทีวา  อัทธา    คือ 
อดีตกาล  อนาคตกาล  ปจจุบันกาล  เปนภาวะท่ีสําเร็จแลว  ดังน้ี เพ่ือแสดง 
วิภาค   คือการจําแนก แกชนเหลาน้ันวา     ชื่อวากาลอะไร ๆ  เปนสภาวะ 
สําเร็จแลวไมมี    แตขันธทั้งหลายขันธใดขันธหน่ึงมีรูปเปนตนที่สักวา 
บัญญัติไวเพราะกาล  เปนของสําเร็จแลว คือเกิดข้ึนแลว มีอยู ดังน้ี คําตอบ 
รับรองเปนของปรวาที. ลาํดับนั้น สกวาทีจงกลาวคําวา  เปนรูป  เปนตน 
เพ่ือทวงวา   ถาวา   กาลน้ันเปนของสําเร็จแลวมีอยูไซร  กาลน้ันก็พึงเปน 
เชนขันธใดขันธหน่ึงมีรูปขันธเปนตน.    ปรวาทีตอบปฏิเสธ.    คําที่เหลือ 
พึงทราบตามพระบาลีนั่นแหละ ดวยประการฉะน้ีแล. 
                               อรรถกถาอัทธากถา  จบ  
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                            ขณลยมุหุตตกถา  
 
         [๑๖๑๗]  สกวาที  ขณะเปนปรินิปผันนะ  ลยะ๑  เปนปรนิิปผันนะ 
มุหุตตะ  เปนปรินิปผันนะ  หรือ ? 
                      ปรวาที  ถกูแลว. 
                      ส. เปนไป หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ? 
                      ส. เปนเวทนา  ฯลฯ  เปนสัญญา  ฯลฯ  เปนสังขาร  ฯลฯ 
เปนวิญญาณ หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๑๘]  ป. ไมพึงกลาววา มุหุตตะเปนปรินิปผันนะ หรือ ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
กถาวัตถุนี้มี   ๓  อยาง  ๓  อยางเปนไฉน ?   บุคคลพึงกลาวกถาปรารภ 
ระยะกาลสวนอดีตวา    ระยะท่ีลวงแลวไดเปนแลวอยางน้ี   ดังนี้บาง 
พึงกลาวกถาปรารภระยะกาลสวนอนาคตวา  ระยะกาลสวนอนาคตจักเปน 
อยางน้ี   ดังนี้บาง   พึงกลาวกถาปรารภระยะกาลปจจุบัน   ณ  บัดน้ีวา 
ปจจุบันมีอยู ณ บัดน้ี  อยางน้ี  ดังน้ีบาง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กถาวัตถุ ๓ 
อยาง    ฉะนีแ้ล  ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. ถาอยางนั้น  มุหุตตะ ก็เปนปรินิปผันนะ นะสิ. 
                                  ขณลยมุหุตตกถา  จบ 
 
๑.   ระยะเวลา  ๑๐ นิ้วเปนขณะหน่ึง,  ๑๐ ขณะเปนลยะหน่ึง,  ๑๐ ลยะเปนขณลยะหนึ่ง,  ๑๐ ขณลยะ
เปน 



มุหุตตะหน่ึง,  ๑๐ มุหุตตะเปนขณมุหุตตะหนึ่ง.  อภิธานปัปทีปกา.  
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                           อรรถกถาขณลยมุหุตตกถา  

 

                            วาดวย  ขณะ  ลยะ  มุหุตตะ 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องขณะ    คือครั้งหนึ่ง  หรือคราวหนึ่ง  ลยะ  คือ 
ประเด๋ียวหนึ่ง  มุหุตตะ  คือ ครูหน่ึง.  แมในเรื่อง  ขณะลยะและมุหุตตะก็ 
นัยนี้นั่นแหละ    คือนัยเดียวกับอัทธา    เพราะขณะลยะมุหุตตะเหลาน้ีแม 
ทั้งหมดเปนไวพจนของเวลานั่นแหละ. 
                        อรรถกถาขณลยมุหุตตกถา  จบ  
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                                           อาสวกถา  
  
         [๑๖๑๙]  สกวาที  อาสวะ  ๔  ไมเปนอารมณของอาสวะ หรือ ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส. เปนมรรค เปนผล  เปนนิพพาน เปนโสดาปตติมรรค 
เปนโสดาปตติผล ฯลฯ เปนโพชฌงค  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาววา  อาสวะ ๔   ไมเปนอารมณของอาสวะ 
หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. อาสวะเหลาน้ัน     เปนอารมณของอาสวะโดยอาสวะ 
เหลาใด  อาสวะเหลาน้ัน มีอยูพวกหน่ึง หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ป. ถาอยางนั้น อาสวะ ๔ ก็ไมเปนอารมณของอาสวะ 
นะสิ. 
                                    อาสวกถา จบ 
 

                           อรรถกถาอาสวกถา 
 

                                วาดวย อาสวะ 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องอาสวะ  ๔.    ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็น 
ผิดดุจลัทธิของนิกายเหตุวาทวา   ชื่อวา  อาสวะอ่ืนยิ่งกวาอาสวะ  ๔ ไมมี 
อาสวะ   ๔   จะพึงเปนอารมณของอาสวะไดดวยอาสวะใดเลา    เพราะ  
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อาสวะ  ๔  เหลาน้ันไมเปนอาสวะ    ดังน้ี  คําถามของสกวาทีหมายถึงชน 
เหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปนปรวาที.    ลําดับนั้น    สกวาทีจึงกลาวคําวา  
เปนมรรค      เปนตน    เพ่ือทวงดวยคําวา   ถาวา   อาสวะเหลาน้ันไมเปน 
อาสวะไซร   ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้นมีอยู    อาสวะเหลาน้ันก็พึงบรรล ุ
เปนภาวะแหงมรรคเปนตน. คําที่เหลือในทีนี้มีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
                              อรรถกถาอาสวกถา จบ  
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                                       ชรามรณกถา  
 
         [๑๖๒๐]  สกวาที  ชรามรณะแหงโลกุตตรธรรม   ก็เปนโลกุตตระ 
หรือ ? 
                      ปรวาที   ถกูแลว. 
                      ส. เปนมรรค เปนผล เปนนิพพาน เปนโสดาปตติมรรค 
เปนโสดาปตติผล  ฯลฯ เปนโพชฌงค หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                      ส. ชรามรณะแหงโสดาปตติมรรคก็เปนโสดาปตติมรรค 
หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. ชรามรณะแหงโสดาปตติมรรคก็เปนโสดาปตติมรรค 
หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ชรามรณะแหงโสดาปตติผลก็เปนโสดาปตติผล  หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. ชรามรณะแหงสกทาคามิมรรค ฯลฯ  แหงสกทาคามิผล 
ฯลฯ  แหงอนาคามิมรรค   ฯลฯ   แหงอนาคามิผล  ฯลฯ   แหงอรหัตมรรคก ็
เปนอรหัตมรรค  หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. ชรามรณะแหงอรหัตมรรคก็เปนอรหัตมรรค หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. ชรามรณะแหงอรหัตผลก็เปนอรหัตผล หรือ ?  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 454 

                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                       ส. ชรามรณะแหงสติปฏฐาน    แหงสัมมัปปธาน   แหง 
อิทธิบาท  แหงอินทรีย   แหงพละ  ฯลฯ  ชรามรณะแหงโพชฌงค  ก็เปน 
โพชฌงค หรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๒๑]   ป. ไมพึงกลาววา     ชรามรณะแหงโลกุตตรธรรมก็เปน 
โลกุตตระ หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. เปนโลกิยะ หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ป. ถาอยางนั้นก็เปนโลกุตตระ นะสิ. 
                                    ชรามรณกถา จบ 
 

                           อรรถกาชรามรณกถา 
 

                           วาดวย  ชราและมรณะ   

 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องชราและมรณะ. ในเรื่องนั้น ธรรมดาวา  ชรา 
และมรณะไมควรกลาววาเปนโลกียหรือโลกุตตระ   เพราะมิใชเปนสภาวะ 
ที่สําเร็จแลว      คือมิใชเปนสภาวะที่เกิดข้ึนแลวเหมือนธรรมท้ังหลายมีรูป 
เปนตน.  จรงิอยูในทุกมาติกาวา   โลกิยา  ธมมฺา   โลกุตฺตรา  ธมมฺา   ดังน้ี 
ชราและมรณะไมสําเร็จในโลกิยบท ไดแก จิต  ๘๑  เจตสิก ๕๒  รูป ๒๘ 
และโลกุตตรบท ไดแก  โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน. ในปญหานั้น  
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ชนเหลาใด มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายมหาสังฆิกะท้ังหลายวา   ชรา  
และมรณะของโลกุตตรธรรมเปนโลกตุตระ      เพราะไมถือเอาสภาวะน้ี 
คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน     คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
คําท่ีเหลือในท่ีนี้ พึงทราบตามพระบาลีนั่นแล. 
                            อรรถกถาชรามรณกถา  จบ  
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                                       สัญญาเวทยิตกถา  
 
         [๑๖๒๒]   สกวาที  สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเปนโลกุตตระ  หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. เปนมรรค  เปนผล  เปนนิพพาน  เปนโสดาปตติมรรค 
เปนโสดาปตติผล  ฯลฯ  เปนโพชฌงค  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ป. ไมพึงกลาววา  สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเปน 
โลกุตตระ  หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. เปนโลกิยะ  หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ป. ถาเชนนั้นก็เปนโลกุตตระ  นะสิ. 
                                สัญญาเวทยิตกถา  จบ 
 

                      อรรถกถาสัญญาเวทยิตถา 
 

               วาดวย  สัญญาเวทยตินิโรธสมาบัติ 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ   คือสมาบัติที่ดับ 
สัญญาเวทนา.   ในเรื่องนั้น  ธรรมอะไร  ๆ  ชื่อวาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ 
หามีไม  มีแตความดับขันธทั้ง  ๔  เพราะฉะนั้นสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ 
นั้น  จึงไมใชโลกีย  ไมใชโลกุตตระ  กช็นเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิ 
นิกายเหตุวาทนั่นแหละวา  สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติไมเปนโลกีย  



เพราะเปนโลกุตตระ   ดงัน้ี   คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คํา 
ตอบรับรองเปนของปรวาที.  คําที่เหลือเชนกับเรื่องกอนน่ันแหละ. 
                         อรรถกถาสัญญาเวทยิตกถา  จบ  
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                               สัญญาเวทยิตกถา   ที่ ๒  
 
         [๑๖๒๓]  สกวาที   สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเปนโลกิยะ หรือ ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส. เปนรูป หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. เปนเวทนา  ฯลฯ   เปนสัญญา  ฯลฯ  เปนสังขาร  ฯลฯ 
เปนวิญญาณ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. เปนกามาวจร หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. เปนรูปาวจร หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. เปนอรูปาวจร หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๒๔]  ป. ไมพึงกลาววา  สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเปนโลกิยะ 
หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. เปนโลกุตตระ หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ป. ถาอยางนั้น ก็เปนโลกิยะ นะสิ. 
                            สัญญาเวทยิตกถา ที่ ๒ จบ  
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                       อรรถกถาทุติยสัญญาเวทยิตกถา  

  

                        วาดวย  สัญญาเวทยิตนิโรธที่ ๒ 
 
         บัดนี้   ชนเหลาใดมีความเห็นผิดวา    สญัญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ  
ไมเปนโลกุตตระ    เพราะเปนโลกียะ    ดังน้ี   ดุจลทัธิของนิกายเหตุวาทะ 
ทั้งหลาย  คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของ 
ปรวาที  คําท่ีเหลือเชนกับเรื่องกอนน่ันแล. 
                  อรรถกถาทุติยสัญญาเวทยิตนิโรธกถา  จบ  
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                                   สญัญาเวทยิตกถา  ที่  ๓ 
  
         [๑๖๒๕]  สกวาที  บุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ   พึงกระทํากาละ 
คือตาย  หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. ผัสสะอันเกิดในสมัยมีความตายเปนที่สุด     เวทนาอัน 
เกิดในสมัยมีความตายเปนที่สุด     สญัญาอันเกิดในสมัยมีความตายเปนที่สุด 
เจตนาอันเกิดในสมัยมีความตายเปนที่สุด     จิตอันเกิดในสมัยมีความตาย 
เปนที่สุดของบุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ  มีอยูหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา  จิต   อันเกิดในสมัยมี 
ความตายเปนที่สุด ของบุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ไมมีหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  ผัสสะ   สัญญา  เจตนา  จิตอันเกิดในสมัยมี 
ความตายเปนที่สุด     ของบุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ    ไมมี   ก็ตองไม 
กลาววา บุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ พึงทํากาละ ดังน้ี. 
         [๑๖๒๖]  ส. บุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ  พึงทํากาละ หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา  จิต  ของบุคคลผูเขา 
สัญญาเวทยิตนิโรธ มีอยูหรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา  จิต  ของบุคคลผูเขา 
สัญญาเวทยิตนิโรธ ไมมหีรือ ?  
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                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. บุคคลผูไมมีผัสสะ มีการทํากาละ บุคคลไมมีเวทนา 
มีการทํากาละ ฯลฯ บุคคลผูไมมีจิต มีการทํากาละ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. บุคคลผูมีผัสสะ   มีการทํากาละ   ฯลฯ   บุคคลผูมีจิต  
มีการทํากาละ  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  บุคคลผูมีผัสสะ  มีการทํากาละ  ฯลฯ  บุคคลผู 
มีจิต    มีการทํากาละ   กต็องไมกลาววา   บุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ  
พึงทํากาละ   ดังน้ี. 
         [๑๖๒๗]  ส. บุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ  พึงทํากาละ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ยาพิษพึงเขาไป  ศาตราพึงเขาไป  ไฟพึงเขาไป  ใน 
กายของบุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. ยาพิษไมพึงเขาไป    ศาตราไมพึงเขาไป    ไฟไมพึง 
เขาไป ในกายของบุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  ยาพิษไมพึงเขาไป  ศาตราไมพึงเขาไป  ไฟ 
ไมพึงเขาไป  ในกายของบุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ  ก็ตองไมกลาววา 
บุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ พึงทํากาละ. 
         [๑๖๒๘]  ส. บุคคลเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ  พึงทํากาละ หรือ ?  
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                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. ยาพิษพึงเขาไป  ศาตราพึงเขาไป  ไฟพึงเขาไป  ใน 
กายของบุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. มิไดเขานิโรธ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ป. บุคคลเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ไมพึงทํากาละ หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. นิยามอันเปนเหตุนิยมวา บุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ  
ไมพึงทํากาละ หรือ ? 
                       ส. ไมมี. 
                       ป. หากวา   นิยามอันเปนเหตุนิยมวา   บุคคลเขาสัญญา- 
เวทยิตนิโรธไมพึงทํากาละ  ไมมี  ก็ตองไมกลาววา  บุคคลเขาสัญญาเวท- 
ยิตนิโรธ  ไมพึงทํากาละ. 
         [๑๖๒๙]  ส. บุคคลผูพรั่งพรอมดวยจักขุวิญญาณ   ไมพึงทํากาละ 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. นิยามอันเปนเหตุนิยมวา  บุคคลผูพรั่งพรอมดวยจักขุ- 
วิญญาณ ไมพึงทํากาละ มีอยูหรือ ?               
                       ป. ไมมี.                                                 
                       ส. หากวา  นิยามอันเปนเหตุนิยมวา  บุคคลผูพรัง่พรอม 
ดวยจักขุวิญญาณไมพึงทํากาละ ไมมี ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูพรั่งพรอม  
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ดวยจักขุวิญญาณ ไมพึงทํากาละ.  
                          สัญญาเวทยิตกถา ที่   ๓  จบ 
 

                  อรรถกถาตติยสัญญาเวทยติกถา 
 

                    วาดวย สัญญาเวทยิตนิโรธที่ ๓ 
 
         บัดนี้   ชนเหลาใด   มีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายราชคิริกะท้ังหลาย 
วา      แมผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติพึงทํากาละได    โดยถือหลักวา 
ชื่อวาความแนนอนไมมีเพราะความท่ีสัตวทั้งหลายมีความตายเปนธรรมดา 
ดังเชนคําวา  ผูโนนตาย  ผูโนนยังไมตาย   ดังน้ี  คําถามของสกวาทีเพ่ือ   
แสดงถึงเวลาตายและมิใชเวลาตาย      เพราะความท่ีบุคคลแมเขาสมาบัติ  
ก็มีความตายเปนธรรมดา     คําตอบรับรองเปนของปรวาที.     ลําดับนั้น 
สกวาทีจึงกลาวกะปรวาทีนั้นวา     ผัสสะอันเกิดในสมัยมีความตายเปน 
ที่สุด    เปนตน  เพ่ือทวงดวยอาการท่ีวาผัสสะอันเกิดในเวลาที่มีความตาย 
เปนธรรมดา ชื่อวาพึงมีแกผูกระทํากาละโดยอาการน้ันหรือ. 
         ถูกถามวา   บุคคลผูไมมีผัสสะมกีารกระทํากาละ    เปนตน ปรวาที 
ตอบปฏิเสธโดยหมายเอาสัตวที่เหลือ คือนอกจากผูเขาสมาบัตินั้น. 
         ถูกถามคําวา    ยาพิษพึงเขาไป      เปนตน  กต็อบปฏิเสธโดยหมาย 
เอาอานุภาพแหงสมาบัติ.  แตตอบรับรองในครั้งท่ี   ๒  โดยหมายเอาสรีระ 
ปกติ.   กถ็าเม่ือความเปนเชนนั้นมีอยู   ชื่อวาอานุภาพแหงสมาบัติก็ไมมี 
ดวยเหตุนั้นน่ันแหละ  สกวาทีจึงซักปรวาทีวา   มิไดเขานิโรธหรือ. 
         คําถามวา     บุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ      ไมพึงทํากาละหรือ 
เปนของปรวาที.     ในปญหาของปรวาทีวา      นยิามอันเปนเหตุกําหนด  
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โดยแนนอนมีอยู    แตชื่อวา    นิยามอยางน้ีไมมี   เหตุใด    เพราะเหตุนั้น  
สกวาทีจึงตอบปฏิเสธ.   คําวา    ผูพรั่งพรอมดวยจักขุวิญญาณ    เปนตน 
ที่สกวาทีกลาวก็เพ่ือแสดงวา  ครั้นเมื่อนิยามเชนนี้แมไมมีอยู    สัตวก็ตอง 
ตายตามเวลาเทาน้ัน ยอมไมตายโดยมิใชเวลา ดังน้ี. 
         ในปญหานั้น มีคําอธิบายวา   ถาวา การทํากาละพึงมีเพราะความ 
ไมมีนิยามไซร  การทํากาละนั้นก็จะพึงมีแมแกผูพรั่งพรอมดวยจักขุวิญญาณ 
เพราะสัตวยอมไมตายยอมไมเกิดดวยวิญญาณ   ๕   ดังน้ี   เพราะฉะนั้น 
ความผิดพลาดในพระสูตรพึงมี เหมือนการทํากาละยอมไมมีแกผูพรั่งพรอม 
ดวยจักขุวิญญาณ  ฉันใด   การทํากาละก็ยอมไมมีแมแกผูเขานิโรธสมาบัติ 
ฉันนั้น  ดวยประการฉะน้ีแล. 
                      อรรถกถาตติยสัญญาเวทยิตนิโรธ จบ  
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                                  อสญัญสัตตูปกากถา  
 
         [๑๖๓๐]  สกวาที สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเปนเหตุใหเขาถึงภพ 
แหงอสัญญสัตว หรือ ? 
                      ปรวาที ถูกแลว. 
                      ส. กุศลมูลคืออโลภะ    กุศลมูลคืออโทสะ    กุศลมูลคือ 
อโมหะ  ศรทัธา วิริยะ  สติ  สมาธิ   ปญญา ของบุคคลผูเขาสัญญาเวทยิต- 
นิโรธมีอยู หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. กุศลมูลคืออโลภะ กุศลมูลคืออโทสะ ฯลฯ ปญญาของ 
บุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ  ไมมีหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวา  กุศลมูลคืออโลภะ  กุศลมูลคืออโทสะ  กุศลมลู 
คือ โมหะ  ศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา ของบุคคลผูเขาสัญญาเวท- 
ยิตนิโรธไมมี   ก็ตองไมกลาววา   สญัญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ    เปนเหตุให 
เขาถึงภพแหงอสัญญสัตว. 
         [๑๖๓๑]  ส. สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ     เปนเหตุใหเขาถึงภพ 
แหงอสัญญสัตว หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา  จิต   ของบุคคลผูเขา 
สัญญาเวทยิตนิโรธ  มีอยูหรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                      ส. ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา  จิต   ของบุคคลผูเขา  
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สัญญาเวทยิตนิโรธ  ไมมีหรือ ?  
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. บุคคลผูไมมีผัสสะก็มีการเจริญมรรคได ฯลฯ บุคคล 
ผูไมมีจิตก็มีการเจริญมรรคได หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. บุคคลผูมีผัสสะมีการเจริญมรรคได  ฯลฯ   บคุคลผูมี 
จิตมีการเจริญมรรคได  มิใชหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวา    บุคคลผูมีผัสสะมีการเจริญมรรคได    ฯลฯ 
บุคคลผูมีจิตมีการเจริญมรรคได   ก็ตองไมกลาววา   สัญญาเวทยิตนิโรธ- 
สมาบัติเปนเหตุใหเขาถึงภพแหงอสัญญสัตว. 
         [๑๖๓๒]  ส. สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเปนเหตุใหเขาถึงภพแหง 
อสัญญสัตว หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง    เขาสัญญาเวทยิตนิโรธ     ชน 
เหลาน้ันทั้งหมดเปนผูเขาถึงภพแหงอสัญญสัตว หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๓๓]  ป. ไมพึงกลาววา     สญัญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเปนเหตุ 
ใหเขาถึงภพแหงอสัญญสัตว หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. แมในนิโรธสมาบัตินี้   ผูเขาก็ไมมีสัญญา   แมในภพ 
แหงอสัญญสัตวนั้น ผูเขาถึงก็ไมมีสัญญา มิใชหรือ ?  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 466 

                      ส. ถูกแลว.  
                      ป. หากวา  แมในนิโรธสมาบัตินี้  ผูเขาก็ไมมีสัญญา  แม 
ในแหงอสัญญสัตวนั้นผูเขาถึงก็ไมมีสัญญา  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง 
กลาววา สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ  เปนเหตุใหเขาถึงภพแหงอสัญญสัตว. 
 
                             อสัญญสัตตูปกากถา  จบ 
 

                  อรรถกถาอสัญญสัตตูปกากถา 
 

         วาดวย  สมาบติัที่ใหเขาถึงภพอสัญญสัตว  
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องสมาบัติที่ใหเขาถึงภพอสัญญสัตว.     ในเรื่องนั้น 
ภาวนาที่เปนไปดวยอํานาจแหงสัญญาวิราคะ      เปนอสัญญาสมาบัติบาง 
เปนนิโรธสมาบัติบาง   ชื่อวา   สญัญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ.     เพราะฉะนั้น 
สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติจึงมี ๒ คือ เปนโลกิยะ และโลกุตตระ.  บรรดา 
สมาบัติเหลานั้น      สมาบัติที่เปนเหตุใหเขาถึงอสัญญสัตวของปุถุชนเปน 
โลกิยะ   ที่เปนของพระอริยะท้ังหลายเปนโลกุตตระ   แตสมาบัติที่เปนของ 
พระอริยะน้ันยอมไมเปนสมาบัติที่เปนเหตุใหเขาถึงความเปนอสัญญสัตว  
         ก็ชนเหลาใด      มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายเหตุวาทท้ังหลาย 
วา   สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเปนสมาบัติที่ใหเขาถึงความเปนอสัญญสตัว 
โดยไมแปลกกัน   เพราะไมทําวิภาคอยางน้ี   คําถามของสกวาทีหมายถึง 
ชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   ลําดับนั้น   สกวาทีเพ่ือทวง 
ดวยอํานาจแหงกุสลมูล  คืออโลภะ  เปนตน  วามีอยูแกผูเขาอสัญญสมาบัติ 
แตไมมีแกผูเขานิโรธสมาบัติ   จึงกลาวคําวา      อตฺถิ     กุสลมูล...มีอยูหรือ 



เปนตน.  
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         ในปญหาวา      แมในนิโรธสมาบัตินี้ผูเขาก็ไมมีสัญญา      ไดแก  
ความเปนผูไมมีสัญญาท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลว   เพราะการ 
เขาสมาบัติในธรรมวินัยนี้ดวยอํานาจแหงสัญญาวิราคะ.    คําวา   แมใน 
ภพแหงอสัญญสัตวนั้น  ก็ตรัสดวยความเปนอสัญญสัตวนั่นแหละ  เพราะ 
ฉะน้ัน     ปรวาทีผูถือเอาปฏิญญาน้ีแลวจึงใหลัทธิต้ังไว     แตก็ต้ังไวโดย 
อุบายลวง. อีกอยางหนึ่ง ไดแกความเปนผูไมมีสัญญาท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงอนุญาตหมายเอานิโรธสมาบัติในพระธรรมวินัยนี้   คําวา   แมในภพ 
อสัญญสัตวนั้น     ไดแกนิโรธสมาบัติของพระอนาคามีผูเคลื่อนจากโลกน้ี 
ทีเดียว    แมเพราะเหตุนั้น    ลัทธิที่ปรวาทีปฏิญญาต้ังไวนี้ยอมไมต้ังอยูได 
เลย  ดังน้ีแล.                                                  
                         อรรถกถาอสัญญสัตตูปกากถา  จบ  
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                              กมัมูปจยกถา  
 
         [๑๖๓๔]  สกวาที   กรรมเปนอยางหน่ึง  ความสั่งสมแหงกรรม   ก ็
เปนอยางหน่ึง หรือ ? 
                      ปรวาที  ถกูแลว. 
                      ส. ผัสสะเปนอยางหน่ึง     ความส่ังสมแหงผัสสะก็เปน 
อยางหน่ึง    เวทนาเปนอยางหน่ึง    ความสั่งสมแหงเวทนาก็เปนอยางหน่ึง 
สัญญาเปนอยางหน่ึง   ความส่ังสมแหงสัญญาก็เปนอยางหน่ึง   เจตนาเปน 
อยางหน่ึง  ความสั่งสมแหงเจตนาก็เปนอยางหน่ึง  จิตเปนอยางหน่ึง  ความ 
สั่งสมแหงจิตก็เปนอยางหนึ่ง  ศรัทธาเปนอยางหน่ึง  ความสั่งสมแหงศรัทธา 
ก็เปนอยางหน่ึง  วิริยะเปนอยางหน่ึง  ความสั่งสมแหงวิริยะก็เปนอยางหน่ึง 
สติเปนอยางหนึ่ง   ความส่ังสมแหงสติก็เปนอยางหนึ่ง  สมาธิเปนอยางหน่ึง 
ความส่ังสมแหงสมาธิก็เปนอยางหน่ึง    ปญญาเปนอยางหน่ึง   ความส่ังสม 
แหงปญญาก็เปนอยางหน่ึง   ราคะเปนอยางหน่ึง   ความส่ังสมแหงราคะก็ 
เปนอยางหน่ึง ฯลฯ อโนตตัปปะเปนอยางหน่ึง  ความสั่งสมแหงอโนตตัปปะ 
ก็เปนอยางหน่ึง หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๓๕]  ส.  กรรมเปนอยางหน่ึง     ความส่ังสมแหงกรรมก็เปน 
อยางหน่ึง หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ความสั่งสมแหงกรรม เกิดพรอมกับกรรม หรอื ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. ความสั่งสมแหงกรรม เกิดพรอมกับกรรม หรอื ?  
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                 ป. ถูกแลว.  
                 ส. ความส่ังสมแหงกรรมเปนกุศล    เกิดพรอมกับกรรม 
ที่เปนกุศล หรือ ? 
                 ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                 ส. ความส่ังสมแหงกรรมที่เปนกุศล  เกิดพรอมกับกรรม 
ที่เปนกุศล หรือ ? 
                 ป. ถูกแลว. 
                 ส. ความส่ังสมแหงกรรมท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนา     เกิด 
พรอมกับกรรมที่สัมปุตดวยสุขเวทนา หรือ ? 
                 ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                 ส. ความส่ังสมกรรมท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนา      ฯลฯ    ที ่ 
สัมปยุตดวยอทุกขเวทนา เกิดพรอมกบักรรมท่ีสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา 
หรือ  ? 
                 ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                 ส. ความส่ังสมแหงกรรม เกดิพรอมกับกรรม  หรือ ? 
                 ป. ถูกแลว. 
                 ส. ความส่ังสมแหงกรรมที่เปนอกุศล  เกิดพรอมกับ 
กรรมท่ีเปนอกุศล  หรือ ?  
                 ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                 ส. ความส่ังสมแหงกรรมที่เปนอกุศล    เกิดพรอมกับ 
กรรมท่ีเปนอกุศล หรือ ? 
                 ป. ถูกแลว.  
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                       ส. ความส่ังสมแหงกรรมท่ีสัมปยุตดวยสุขเวทนา     เกิด  
พรอมกับกรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ความส่ังสมแหงกรรมท่ีสัมปยุตดวยทุกขเวทนา  ฯลฯ 
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา  เกิดพรอมกับกรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขม- 
สุขเวทนา หรือ ?                                                                      
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๓๖]   ส. กรรมเกิดพรอมกับจิต   และกรรมที่มีอารมณ  หรือ ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความส่ังสมแหงกรรมเกิดพรอมกับจิต และความส่ังสม 
แหงกรรมมีอารมณ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. ความส่ังสมแหงกรรมเกิดพรอมกับจิต  แตความส่ังสม 
แหงกรรมไมมีอารมณ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. กรรมเกิดพรอมกับจิต   แตกรรมไมมีอารมณ  หรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๓๗]  ส. กรรมเกิดพรอมกับจิต   และเม่ือจิตดับ   กรรมก็ทําลาย 
ไป หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความส่ังสมแหงกรรม เกิดพรอมกับจิต   และเม่ือจิตดับ 
การส่ังสมแหงกรรม ก็ทาํลายไป หรือ ?  
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                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
         [๑๖๓๘]   ส. ความส่ังสมแหงกรรมเกิดพรอมกับจิต     แตเมื่อจิตดับ 
ความส่ังสมแหงกรรมไมทําลายไป หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. กรรมเกิดพรอมกับจิต  แตเมื่อจิตดับ  กรรมไมทําลาย 
ไป หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. เมื่อกรรมมี ความส่ังสมแหงกรรมก็มี หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. กรรมอันนั้น ความส่ังสมแหงกรรมก็อันนั้นแหละ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. เมื่อกรรมมี  การส่ังสมแหงกรรมก็มี  และวิบากก็เกิด 
จากความส่ังสมแหงกรรม หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. กรรมอันนั้น    ความส่ังสมแหงกรรมก็อันนัน้แหละ 
วิบากแหงกรรมก็อันนั้นแหละ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. เมื่อกรรมมี   ความส่ังสมแหงกรรมก็มี   และวิบากก็ 
เกิดจากความส่ังสมแหงกรรม ทั้งวิบากก็มีอารมณ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความส่ังสมแหงกรรม มีอารมณ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ   
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                    ส. ความสั่งสมแหงกรรม ไมมีอารมณ หรือ ?   
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. วิบาก ไมมีอารมณ หรือ ? 
                    ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                    ส. กรรมเปนอยางหน่ึง     ความส่ังสมแหงกรรมก็เปน 
อยางหน่ึง หรือ ? 
                    ป. ถูกแลว. 
                    ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนปุณณะ บุคคล 
บางคนในโลกนี้  สรางสมกายสังขารที่มีความเบียดเบียนบาง  ทีไ่มมีความ 
เบียดเบียนบาง  สรางสมวจีสังขาร  ฯลฯ  มโนสังขาร  ที่มีความเบียดเบียน 
บาง  ที่ไมมีความเบียดเบียนบาง  บุคคลน้ัน  ครั้นสรางสมกายสังขารท่ีม ี
ความเบียดเบียนบาง  ที่ไมมีความเบียดเบียนบาง  สรางสมวจีสังขาร  ฯลฯ   
มโนสังขารทีม่ีความเบียดเบียนบาง  ทีไ่มมีความเบยีดเบียนบางแลว  ยอม 
เขาถึงโลกท่ีมีความเบียดเบียนบาง  ทีไ่มมีความเบยีดเบียนบาง  ผัสสะ 
ทั้งหลาย  ทีม่ีความเบียดเบียนบาง  ทีไ่มมีความเบยีดเบียนบาง  ยอมถูกตอง 
บุคคลผูเขาถึงโลกท่ีมีความเบียดเบียนบาง  ที่ไมมีความเบียดเบียนบาง 
บุคคลนั้นเปนผูอันผัสสะทั้งหลาย  ทีม่ีความเบียดเบียนบาง  ทีไ่มมีความ 
เบียดเบียนบาง  ถูกตองแลว  ยอมเสวยเวทนาที่มีความเบียดเบียนบาง    
ที่ไมมีความเบียดเบียนบาง  มีสขุและทุกข  เกลือกกล้ัวดังท่ีมีมนุษย  เทวดา 
บางจําพวก  และวินิปาติกะบางจําพวกเปนอยู  ดูกอนปุณณะ  ความเขาถึง 
แหงสัตวนอยใหญเปนอยางน้ีแล  เขาทํากรรมใด  ยอมเขาถึงดวยกรรมนั้น 
ผัสสะทั้งหลายยอมถูกตองบุคคลผูเขาถึงแลวน้ี  ดูกอนปุณณะ  เรากลาววา  
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สัตวทั้งหลายเปนผูรับมรดกแหงกรรม  แมดวยประการฉะน้ี๑  ดังน้ี  เปน 
สูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ?  
                     ป. ถูกแลว. 
                     ส. ถาอยางนั้น    ก็ไมพึงกลาววา    กรรมเปนอยางหน่ึง 
ความส่ังสมแหงกรรมก็เปนอยางหน่ึง. 
                                กัมมปูจยกถา  จบ 
                                 วรรคท่ี ๑๕  จบ 
                               ตติยปณณาสก  จบ 
 

                       อรรถกถากัมมูปจยกถา 
 

                      วาดวย ความสั่งสมกรรม 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องความส่ังสมกรรม.    ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใด   ม ี
ความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอันธกะท้ังหลายวา     ชือ่วา   ความส่ังสมกรรม 
เปนอยางหน่ึงนอกจากกรรม   ทั้งเปนจิตตวิปปยุต    เปนอัพยากตะ   เปน 
อนารัมมณะ.  คําถามของสกวาทีวา   กรรมเปนอยางหนึ่ง   เปนตน  โดย 
หมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   ลําดับนัน้  สกวาที 
เพ่ือจะทวงดวยคําวา     ถาวา     ความสั่งสมกรรมนอกไปจากกรรมไซร 
ความส่ังสมผัสสะเปนตนก็จะพึงมีนอกจากผัสสะเปนตน   ดังน้ี   จึงกลาว 
คําวา   ผัสสะเปนอยางหนึ่ง    เปนตน.   ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะความ 
ไมมีในลัทธิ.  ในปญหาทั้งหลายวา    ความสั่งสมกรรมเกิดพรอมกับกรรม 
 
๑.    ม.ม.  ๑๓/๘๘. 
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หรือ   ปรวาทีตอบปฏิเสธหมายเอาการไมประกอบกับจิต   แตตอบรับรอง  
หมายเอาการสัมปยุตกับจิต.   ในปญหาวา    ความสั่งสมแหงกรรม...เปน 
กุศลหรือ      ก็ตอบปฏิเสธหมายเอาวิปปยุต     และตอบรับรองหมายเอา 
สัมปยุต  แมในปญหาทั้งหลายวา  ความสั่งสมกรรม ... เปนอกศุล  ขางหนา 
ก็นัยนี้.  ถกูถามวา   ความสั่งสมกรรม...มีอารมณหรือ   ปรวาทีปรารถนา 
ความไมมีอารมณโดยสวนเดียวเทาน้ัน     ฉะน้ันจึงตอบปฏิเสธ.     คําวา 
เมื่อจิตดับ     ความวา  เมื่อจิตกําลังดับในกาลใด  กรรมก็กําลังแตกดับใน 
กาลน้ัน    อนึ่ง    คําวา    จิตนี้ทานประกอบปฐมาวิภัติแตลงในอรรถแหง 
สัตตมีวิภัตติ. อธิบายวา ครั้นเมื่อจิตกําลังแตกดับ. 
         อีกอยางหนึ่ง พึงทราบพระบาลีนี้เทาน้ัน วา.- 
         ความสัง่สมกรรมท่ีสัมปยุตกับจิตยอมแตกดับ  ที่วิปปยุตยอมไม 
แตกดับ    ในปญหานั้น  เพราะฉะนั้น  ปรวาทีจึงตอบรับรองดวย  ปฏิเสธ 
ดวย.   คําวา  เมื่อกรรมม ี ความสั่งสมแหงกรรมก็มี   ความวา  ครั้นเมื่อ 
กรรมมีอยู  ความส่ังสมกรรมก็มีอยู  อีกอยางหนึ่ง  ความสั่งสมกรรมต้ังอยู 
เฉพาะในกรรม    วิบากยอมเกิดเพราะความส่ังสมกรรมน่ันแหละ.    ลัทธ ิ 
ของปรวาทีวา    ก็ครั้นเมื่อกรรมนั้นดบัแลว   ความส่ังสมกรรมยอมต้ังอยู 
จนถึงการเกิดข้ึนแหงวิบาก      ดุจพืชยอมต้ังอยูเพราะการเกิดข้ึนแหงหนอ 
ของพืช  เพราะฉะนั้น  จึงตอบรับรอง.  คําวา   กรรมอันนั้น  ความสั่งสม 
กรรมก็อันนัน้แหละ   วบิากแหงกรรมก็อันนั้นแหละ    ความวา   ลัทธิของ 
ปรวาทีนั้นวา   ความส่ังสมกรรมมีอยูในกรรม  ความส่ังสมกรรมน้ันยอม 
ต้ังอยูเพียงใดแตการเกิดข้ึนแหงวิบาก   เหตุใด   เพราะเหตุนั้น   สกวาทีจึง 
ถามถึงธรรมแมทั้ง   ๓   เหลาน้ันวาเปนสภาพเดียวกันหรือ.   สกวาทียอม  
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ถามเพ่ือจะทวงดวยคําวา  แมวิปากธัมมธรรม  คือธรรมที่เปนเหตุใหวิบาก  
เกิดข้ึน  เปนธรรมเนื่องดวยอารมณนั่นเทียว  เหมือนวิบากในบทวา    ทั้ง 
วิบากก็มีอารมณหรือ.     สวนปรวาทีตอบรับรองขอหนึ่ง    ปฏิเสธขอหนึ่ง 
ดวยสามารถแหงลัทธิ.   แมในปฏิโลมปญหาก็นัยนี้เหมือนกัน.   คําท่ีเหลือ 
ในที่นี้  บัณฑิตพึงทราบตามพระบาลีนั่นแล. 
                           อรรถกถากัมมูปจยกถา  จบ 
 

                       รวมกถาที่มีในวรรคนีค้ือ 
 
         ๑. ปจจยตากถา     ๒. อัญญมญัญปจจยกถา     ๓. อัทธากถา 
๔. ขณลยมุหตุตกถา  ๕. อาสวกถา  ๖. ชรามรณกถา  ๗. สญัญาเวทยิตกถา 
๘. ทุติยสญัญาเวทยิตกถา  ๙. ตติยสญัญาเวทยิตกถา  ๑๐. อสญัญสัตตู- 
ปกกถา  ๑๑. กัมมูปจยกถา 
                                 วรรคท่ี ๑๕  จบ 
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                                วรรคท่ี ๑๖  
 
                               นิคคหกาถา  
  
         [๑๖๓๙]  สกวาที  บุคคลอ่ืน ขมจิตของบุคคลอ่ืนได หรอื ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. บุคคลอ่ืนขมไดวา  จิตของบุคคลอ่ืนอยากําหนัด  อยา 
ประทุษราย อยาหลง อยาเศราหมอง  ดังนี้ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                       ส. บุคคลอ่ืนขมจิตของบุคคลอ่ืนได หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลอ่ืนขมไดวา     ผัสสะท่ีเกิดข้ึนแลวแกบุคคลอ่ืน 
อยาดับไปเลย  ดังนี้ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. บุคคลอ่ืนขมไดวา  เวทนาท่ีเกิดข้ึนแลว  ฯลฯ  สัญญา 
ที่เกิดข้ึนแลว  ฯลฯ  เจตนาที่เกิดข้ึนแลว  จิตที่เกิดข้ึนแลว  ศรัทธาท่ีเกิดแลว 
วิริยะท่ีเกิดข้ึนแลว สติที่เกิดข้ึนแลว สมาธิที่เกิดข้ึนแลว ฯลฯ  ปญญาท่ีเกิด 
ข้ึนแลวแกบุคคลอ่ืน อยาดับไปเลย  ดงัน้ี หรือ  ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๔๐]   ส. บุคคลอ่ืนขมจิตของบุคคลอ่ืนได หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลอ่ืนละราคะ  ละโทสะ  ฯลฯ ละอโนตตัปปะ  เพ่ือ 
ประโยชนแกบุคคลอ่ืนได หรือ ?  
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                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ           
         [๑๖๔๑]  ส. บุคคลอ่ืนขมจิตของบุคคลอ่ืนได  หรือ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. บุคคลอ่ืนเจริญมรรค   เจริญสติปฏฐาน  ฯลฯ   เจริญ 
โพชฌงค เพ่ือประโยชนแกบุคคลอ่ืนได หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๔๒]  ส. บุคคลอ่ืนยอมขมจิตของบุคคลอื่นได หรือ ? 
                      ป.  ถูกแลว. 
                      ส. บุคคลอ่ืนกําหนดรูทุกข  ละสมุทยั  ทําใหแจงซ่ึงนิโรธ 
ยังมรรคใหเกิดเพ่ือประโยชน  แกบุคคลอ่ืนได หรอื ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๖๔๓]  ส. บุคคลอ่ืนขมจิตของบุคคลอ่ืนได หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. บุคคลอ่ืนเปนผูทําแกบุคคลอ่ืน     สุขและทุกขคนอ่ืน 
ทําให  คนหนึ่งทําอีกคนหน่ึงเสวยผล หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๖๔๔]  ส. บุคคลอ่ืนขมจิตของบุคคลอ่ืนได หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา    บุคคลทําบาปดวย 
ตนเอง  ยอมเศราหมองดวยตนเทียว  ไมทําบาปดวยตน  ยอมหมดจดดวย 
ตนเทียว  ความหมดจด  ความไมหมดจดเปนของเฉพาะตน  คนอื่นจะยัง  
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คนอื่นใหหมดจดไมได ดังน้ี๑   เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว.  
                       ส. ถาอยางนั้นก็ไมพึงกลาววา  บุคคลอ่ืนขมจิตเพ่ือบุคคล 
อ่ืนไดดังนี้. 
         [๑๖๔๕]  ป. ไมพึงกลาววา บุคคลอ่ืนขมจิตของบุคคลอ่ืนได  หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว 
                       ป. ชนผูบรรลุความเปนผูมีกําลังมีอยู  ชนซึ่งเปนผูมีความ 
ชํานาญมีอยู  มิใชหรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. หากวา ชนผูบรรลุความเปนผูมีกําลังมีอยู   ชนซ่ึงเปน 
มีความชํานาญมีอยู   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   บุคคลอ่ืนขมจิต  
ของบุคคลอ่ืนได.   
                                  นิคคหกถา  จบ  
                 

                         อรรถกถานิคคหกถา 
 

                             วาดวย  การขม 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องการขม.    ในเรือ่งนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็นผิด  
ดุจลัทธินิกายมหาสังฆิกะท้ังหลายวา   ผูใดมีกําลัง  มีอํานาจในโลก  ถาวา 
เขาไมพึงอาจเพ่ือขมจิตของผูอ่ืนไดไซร  ความมีกาํลัง  หรือความมีอํานาจ 
จะมีประโยชนอะไรแกชนเหลาน้ัน  ก็เพราะความเปนผูมีกําลังและมีอํานาจ 
 
๑.   ขุ.ธ. ๒๕/๒๒.  
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บุคคลเหลานั้น  จึงขมจิตของบุคคลเหลาอ่ืนได   ดังน้ี  คําถามของสกวาที  
วา    บุคคลอืน่ขมจิตของบุคคลอื่น     เปนตน   โดยหมายถึงชนเหลาน้ัน 
คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   บรรดาคําเหลาน้ัน  คําวา    ขม     ไดแก 
การหามจิตมิใหตกไปสูสังกิเลส.  คําท่ีเหลือในที่นี้  พึงทราบตามพระบาลี 
นั่นแล. 
                               อรรถกถานิคคหกถา  จบ  
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                                             ปคคหกถา  
 
         [๑๖๔๖]   สกวาที  บุคคลอ่ืนประคองจิตของบุคคลอ่ืนได หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. บุคคลอ่ืนประคองไดวา   จิตของบุคคลอ่ืนอยากําหนัด 
อยาประทุษราย อยาหลง อยาเศราหมอง  ดังนี้หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๔๗]  ส. บุคคลอ่ืนประคองจิตของบุคคลอ่ืนได หรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลอ่ืนยังกุศลมูลคืออโลภะใหเกิด     ยังกศุลมูลคือ 
อโทสะใหเกิด   ยังกุศลมลูคืออโมหะใหเกิด   ยังศรัทธาใหเกิด   ยังวิริยะให 
เกิด   ยังสติใหเกิด  ยังสมาธิใหเกิด  ยังปญญาใหเกิด   แกบุคคลอ่ืนได หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๖๔๘]  ส. บุคคลอ่ืนประคองจิตของบุคคลอ่ืนได หรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลอ่ืนประคองไวไดวา     ผัสสะที่เกิดข้ึนแลวแก 
บุคคลอ่ืน อยาดับไปเลย ดังน้ีหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. บุคคลอ่ืนประคองไวไดวา  เวทนาที่เกิดข้ึนแลว   ฯลฯ 
ปญญาท่ีเกิดข้ึนแลว  แกบุคคลอ่ืน อยาดับไปเลย  ดังน้ีหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๔๙]  ส. บุคคลอ่ืนประคองจิตของบุคคลอ่ืนได หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว.  
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                      ส. บุคคลอ่ืนละราคะ  ละโทสะ  ละโมหะ ฯลฯ ละอโนตตัปปะ 
เพ่ือประโยชนแกบุคคลอ่ืนได หรือ ?  
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๕๐]  ส. บุคคลอ่ืนประคองจิตของบุคคลอื่นได หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. บุคคลอ่ืนเจริญมรรค   เจริญสติปฏฐาน  ฯลฯ  เจริญ 
โพชฌงค เพ่ือประโยชนแกบุคคลอ่ืนได  หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๕๑]  ส. บุคคลอ่ืนประคองจิตของบุคคลอื่น ไดหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. บุคคลอ่ืนกําหนดรูทุกข    ฯลฯ    ยังมรรคใหเกิดเพ่ือ 
ประโยชนแกบุคคลอ่ืนได หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๕๒]  ส. บุคคลอ่ืนประคองจิตของบุคคลอ่ืนได  หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. บุคคลอ่ืนเปนผูทําแกบุคคลอ่ืน  สุขและทุกขคนอ่ืน 
ทําให คนหน่ึงทําคนหนึ่งเสวยผล หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. บุคคลอ่ืนประคองจิตของบุคคลอ่ืนได หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา   บุคคลทําบาปดวย 
ตน  ฯลฯ คนอื่นยังคนอ่ืนใหหมดจดไมได  ดังนี้  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ?  
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                       ป. ถูกแลว  
                       ส. ถาอยางนั้นก็พึงกลาววา    บุคคลอ่ืนประคองจิต  
ของบุคคลอ่ืนได. 
         [๑๖๕๓]  ป. ไมพึงกลาววา    บคุคลอ่ืนประคองจิตของบุคคลได 
หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. ชนผูบรรลุความเปนผูมีกําลังมีอยู  ชนซึ่งเปนผูมีความ 
ชํานาญมีอยู  มิใชหรือ ?  
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. หากวา   ชนผูบรรลุความเปนผูมีกําลังมีอยู    ชนซ่ึง 
เปนผูมีความชํานาญมีอยู   ดวยเหตุนั้นนะทาน    จึงตองกลาววาบุคคลอ่ืน 
ประคองจิตของบุคคลอ่ืนได. 
                                 ปคคหกถา  จบ 
 

                         อรรถกถาปคคหกถา 
 
         แมในกถาวาดวย  การประคองจิต  ก็นัยนี้นัน่แหละ  
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                                   สุขานุปปทานกถา  
 
         [๑๖๕๔]  สกวาที บุคคลอ่ืนสงความสุขใหบุคคลอ่ืนได  หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. บุคคลอ่ืนสงความทุกขใหแกบุคคลอ่ืนได หรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. บุคคลอ่ืนสงความสุขใหแกบุคคลอ่ืนไมได    หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลอ่ืนสงความสุขใหแกบุคคลอ่ืนไมได หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. บุคคลอ่ืนสงความสุขใหแกบุคคลอ่ืนได หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลอ่ืนสงความสุขของตนใหแกบุคคลอ่ืนหรือ    สง 
ความสุขของคนอ่ืน  ๆ หรือ สงความสุขของบุคคลผูรับนั้น หรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. บุคคลอ่ืนสงความสุขของตนใหแกบุคคลอ่ืนก็ไมใช 
สงความสุขของคนอ่ืน ๆ   ก็ไมใช    สงความสุขของบุคคลผูรับนั้นก็ไมใช 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   บุคคลอ่ืนสงความสุขของตนใหบุคคลอ่ืนก ็
ไมใช   สงความสุขของคนอ่ืน ๆ   ก็ไมใช   สงความสุขของบุคคลผูรับนั้นก็ 
ไมใช  ก็ตองไมกลาววา บุคคลอ่ืนสงความสุขใหแกบุคคลอ่ืนได.  
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         [๑๖๕๕]  ส. บุคคลอ่ืนสงความสุขใหแกบุคคลอ่ืนได หรือ ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลอ่ืนเปนผูทําแกบุคคลอ่ืน  สุขและทุกขคนอ่ืนทํา 
ใหคนหน่ึงทํา อีกคนหน่ึงเสวยผล หรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๕๖]  ส. ไมพึงกลาววา     บคุคลอ่ืนสงความสุขใหแกคนอ่ืนได 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ทานพระอุทายีไดกลาวคําน้ีวา    พระผูมีพระภาคเจา 
ของเราทรงขจัดทุกขธรรมทั้งหลายแกชนเปนอันมากหนอ  พระผูมีพระภาคเจา 
ของเราทรงประทานสุขธรรมทั้งหลายแกชนเปนอันมากหนอ  พระผูม-ี  
พระภาคเจาของเรา  ทรงขจัดอกุศลธรรมทั้งหลายแกชนเปนอันมากหนอ 
พระผูมีพระภาคเจาของเราทรงประทานกุศลธรรม  ทั้งหลายแกชนเปน 
อันมากหนอ ดังน้ี๑ เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว 
                       ส. ถาอยางนั้น  บุคคลอ่ืนก็สงความสุขแกบุคคลอ่ืนได   
นะสิ. 
                                 สุขานุปปทานกถา  จบ 
 
๑.   ม.ม. ๑๓/๑๗๖.  
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                             อรรถกถาสุขานุปปทานกถา  

 

                                วาดวย  การสงความสขุ 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องการสงความสุข.   ในเรื่องนัน้  ชนเหลาใดมีความ 
เห็นผิดดุจลัทธิของนิกายเหตุวาทวา       บุคคลอ่ืนสงความสุขใหแกบุคคล 
อ่ืนได  เพราะอาศัยพระสูตรที่พระอุทายีเถระกลาวไววา พระผูมีพระภาคเจา  
ของเราทรงประทานสุขธรรมทั้งหลายแกชนเปนอันมากหนอ     เปนตน 
คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน     คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
ถูกสกวาทีถามวา    บุคคลอื่นสงความทุกขใหแกบคุคลอื่นไดหรือ     ปรวาที 
เมื่อไมเห็นบทพระสูตรเชนนั้น   จึงตอบปฏิเสธ.  ในปญหาวา    บุคคลอื่น 
สงความสุขของตน  เปนตน ความวา ปรวาทียอมตอบปฏิเสธ  ดวยถอยคํา 
วา  ใคร ๆ   ไมอาจมอบความสุขของตนหรือของผูอ่ืนใหแกใคร  ๆ  ได  ก ็
ชื่อวาการสงความสุขในท่ีนี้จะพึงมีไดอยางไร.  สวนในปญหาวา   บุคคล 
อื่นสงความสุขของตนใหแกบุคคลอืน่  ก็ไมใช  เปนตน ปรวาทีตอบรับรอง 
ตามลัทธิวา  ข้ึนชื่อวาการสงความสุขเชนนี้ไมอาจมีได.  คําวา   ก็ไมตอง 
กลาว   สกวาทีกลาวแลวเพราะไมมีความสุขเชนนั้น.  พระบาลีวา   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาของเราทรงประทานสุขธรรมท้ังหลายให    เปนตน   ยอม 
แสดงซ่ึงความท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงเปนปจจัยเพ่ือใหเกิดความสุข 
แกชนทั้งหลาย    ไมใชแสดงการสงความสุขใหแกชนทั้งหลายเหมือนการ 
ใหพัสดุตาง ๆ   มีอาหารเปนตน   เพราะฉะนั้น   พระสูตรนี้จึงมิใชขออาง 
ดังท่ียกมาน้ัน  ดวยประการฉะนี้แล. 
                         อรรถกถาสุขานุปปทานกถา  จบ  
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                           อธิคคัยหมนสิการกถา  
 
         [๑๖๕๗]  สกวาที  มนสิการรวบยอดได หรอื ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. รูชัดซึ่งจิตน้ันดวยจิตน้ันได  หรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. รูชัดซึ่งจิตน้ันดวยจิตน้ัน หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. รูชัดซึ่งจิตน้ันดวยจิตน้ันวา จิต  ดังน้ีได หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. รูชัดซึ่งจิตน้ันดวยจิตน้ันวา จิต  ดังนี้ได  หรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. จิตน้ันเปนอารมณของจิตน้ัน หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. จิตน้ันเปนอารมณของจิตน้ัน หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. ถูกตองผัสสะน้ันดวยผัสสะน้ัน   ฯลฯ  ดวยเวทนานั้น 
ฯลฯ ดวยสัญญาน้ัน ฯลฯ ดวยเจตนาน้ัน ฯลฯ  ดวยจิตนั้น  ฯลฯ  ดวยวิตกน้ัน 
ฯลฯ ดวยวิจารน้ัน  ฯลฯ  ดวยปตินั้น  ฯลฯ  ดวยสติ   ฯลฯ  รูชดัปญญาน้ัน 
ดวยปญญานั้น  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. กําลังมนสิการอดีตวา  อดีต  ดังนี้อยู  ก็มนสกิารอนาคต  
วา อนาคต   ดังน้ีได หรือ ?  
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                   ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                   ส. กําลังมนสิการอดีตวา อดีต  ดังนี้อยู  ก็มนสกิารอนาคต  
วา อนาคต ดังน้ีได หรือ ? 
                   ป. ถูกแลว. 
                   ส. เปนการประชุมกันแหงผัสสะ ๒ ฯลฯ แหงจิต  ๒ หรือ ? 
                   ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                   ส. กําลังมนสิการอดีตวา อดีต  ดังนี้อยู  ก็มนสกิารปจจุบัน 
วา  ปจจุบัน  ดังนี้ได  หรอื ? 
                   ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                   ส. กําลังมนสิการอดีต  วา อดีต   ดังน้ีอยู  ก็มนสิการปจจุบัน 
วา ปจจุบัน ดังน้ีได หรือ ? 
                   ป. ถูกแลว. 
                   ส. เปนการประชุมกันแหงผัสสะ ๒ ฯลฯ แหงจิต  ๒ หรือ ? 
                   ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                   ส. กําลังมนสิการอดีต วา อดีต  ดังนี้อยู ก็มนสิการอนาคต 
วา อนาคตดังน้ีได มนสิการปจจุบันวา  ปจจุบัน   ดงัน้ีได หรือ ? 
                   ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                   ส. กําลังมนสิการอดีตวา อดีต  ดังนี้อยู  ก็มนสกิารอนาคต  
วาอนาคต  ดังนี้ได มนสิการปจจุบันวา  ปจจุบัน  ดงัน้ีได หรือ ? 
                   ป. ถูกแลว. 
                   ส. เปนการประชุมกันแหงผัสสะ ๓ ฯลฯ แหงจิต  ๓ หรือ ? 
                   ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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                  ส. กําลังมนสิการอนาคตวา อนาคต  ดังน้ีอยู  ก็มนสิการ  
อดีตวา  อดีต  ดังนี้ได หรอื ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                  ส. กําลังมนสิการอนาคตวา อนาคต  ดังน้ีอยู  ก็มนสิการ 
อดีตวา อดีต  ดังน้ีได  หรอื ? 
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. เปนการประชุมกันแหงผัสสะ ๒ ฯลฯ   แหงจิต  ๒ หรือ ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                  ส. กําลังมนสิการอนาคตวา อนาคต  ดังน้ีอยู  ก็มนสิการ 
ปจจุบันวา ปจจุบัน ดังน้ีได หรือ ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                  ส. กําลังมนสิการอนาคตวา  อนาคต ดังน้ีอยู  ก็มนสิการ 
ปจจุบันวา ปจจุบัน  ดังน้ีได  หรือ ? 
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. เปนการประชุมแหงผัสสะ ๒ ฯลฯ แหงจิต  ๒ หรือ ?  
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                  ส. กําลังมนสิการอนาคตวา อนาคต  ดังน้ีอยู ก็มนสิการ 
อดีตวา  อดีต ดังน้ีได  มนสิการปจจุบันวา  ปจจุบันดังน้ีไดหรือ ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                  ส. กําลังมนสิการอนาคตวา อนาคต  ดังน้ีอยู  ก็มนสิการ 
อดีตวา อดีต ดังน้ีได  มนสิการปจจุบันวา  ปจจุบัน  ดังนี้ได หรือ ? 
                  ป. ถูกแลว.  
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                ส. เปนการประชุมแหงผัสสะ  ๓ ฯลฯ  แหงจิต   ๓ หรือ ?  
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                ส. กําลังมนสิการปจจุบันวา  ปจจุบัน  ดังนี้อยู  ก็มนสกิาร 
อดีตวา อดีต  ดังน้ีไดหรือ ? 
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                ส. กําลังมนสิการปจจุบันวา  ปจจุบนัดังน้ีอยู  ก็มนสิการ 
อดีตวา อดีต  ดังน้ีได  หรอื  ? 
                ป. ถูกแลว. 
                ส. เปนการประชุมแหงผัสสะ ๒ ฯลฯ แหงจิต  ๒ หรือ ? 
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                ส. กําลังมนสิการปจจุบันวา  ปจจุบัน  ดังนี้อยู  ก็มนสกิาร 
อนาคตวา อนาคต  ดังนี้ได หรือ ? 
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                ส. กําลังมนสิการปจจุบันวา  ปจจุบัน ดังน้ีอยู ก็มนสิการ 
อนาคตวา อนาคต  ดังนี้ได หรือ ? 
                ป. ถูกแลว. 
                ส. เปนการประชุมแหงผัสสะ ๒ ฯลฯ  แหงจิต  ๒ หรือ ? 
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                ส. กําลังมนสิการปจจุบันวา  ปจจุบัน ดังน้ีอยู  ก็มนสิการ 
อดีตวา อดีต  ดังน้ีได  มนสิการอนาคตวา อนาคต  ดังนี้ได หรือ ? 
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                ส. กําลังมนสิการปจจุบันวา  ปจจุบัน  ดังนี้อยู  ก็มนสกิาร  
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อดีตวา  อดีต  ดังนี้ได  มนสิการอนาคตได  อนาคต  ดังนี้ได  หรือ ?  
                       ป. ถูกแลว 
                       ส. เปนการประชุมกันแหงผัสสะ  ๓ ฯลฯ แหงจิต ๓  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลางอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๖๕๘]  ป. ไมพึงกลาววามนสิการรวบยอดได  หรือ?         
                       ส. ถูกแลว 
                       ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  เมื่อใดเห็นดวย 
ปญญาวา  สังขารท้ังหลายไมเท่ียง เมือ่นั้น  ยอมหนายในทุกข  นี่เปนทาง 
แหงวิสุทธิ  เมื่อใด   เห็นดวยปญญาวา สังขารท้ังปวงเปนทุกข  เมื่อนั้น                  
ยอมหนายในทุกข  นี่ทางแหงวิสุทธิ   เมื่อใดเห็นดวยปญญาวา  ธรรม 
ทั้งปวงเปนอนัตตา  เมื่อนั้น  ยอมหนายในทุกข  นีท่างแหงวิสุทธิ  ดังนี้๑ 

เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                       ส. ถูกแลว 
                       ป. ถาอยางนั้นก็มนสิการรวบยอดไดนะสิ. 
                              อธิคคัยหมนสิการกถา  จบ 
  

                  อรรถกถาอธิคคัยหมนสิการกถา 
 

                       วาดวย  มนสิการรวบยอด 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องมนสิการรวบยอด  คือ  การรวบรวมสังขารมา 
พิจารณา.  ในเรื่องนั้น  มนสิการ  ม ี๒  คือ นยโตมนสิการ  และ  อารัมมณโต- 
 
๑. ขุ.ธ. ๒๕/๓๐.  
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มนสิการ.  ในมนสิการ  ๒  นั้น  เมื่อบุคคลเห็นแมสังขารอันหน่ึงโดยความ 
เปนของไมเที่ยงแลว  เขายอมเปนผูชื่อวามนสิการในสังขารทั้งหลายที่เหลือ  
วา   สังขารทั้งปวงไมเที่ยง   ดังน้ี ชื่อวา นยโตมนสิการ ก็เม่ือผูใดมนสิการ 
สังขารทั้งหลายอันเปนอดีต     เขายอมไมอาจเพ่ือมนสิการสังขารท้ังหลาย 
อันเปนอนาคตได    เพราะมนสิการสังขารอยางใดอยางหน่ึงในสังขารท่ี 
เปนอดีตเปนตน จึงชื่อวา อารัมมณโตมนสิการ. บรรดามนสิการเหลาน้ัน 
เมื่อบุคคลมนสิการในปจจุบัน    ยอมมนสิการสังขารทั้งหลายดวยจิตใด 
แตจิตน้ันยอมไมอาจเพ่ือมนสิการในปจจุบันขณะได. 
         ในเรื่องน้ัน     ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายปุพพเสลิยะ 
ทั้งหลายวา       บุคคลชื่อวามนสิการสังขารทั้งหลาย     โดยการยึดถือเอา 
รวบยอด       คือรวบรวมแลวจึงมนสิการสังขารทั้งปวงโดยเปนอันเดียวกัน 
ดังน้ี     เพราะอาศัยคําวา      สังขารท้ังหลายทั้งปวงเปนสภาวะไมเท่ียง 
เปนตน   คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปนของ 
ปรวาที.  ลําดับนั้น  สกวาทีเพ่ือทวงโดยความท่ีบุคคลยอมมนสิการสังขาร 
ทั้งปวงเหลานั้น  โดยมนสิการรวมกนัดวยจิตใจ  พึงมนสิการซ่ึงจิตนั้นดวย 
มนสิการน้ันหรือ ?     จึงกลาวคําวา     รูชัดซ่ึงจิตนั้นดวยจิตนั้นไดหรือ 
เปนตน.    คําตอบปฏิเสธโดยหมายเอาวา     ใคร  ๆ    ไมอาจเพ่ือรูเพราะ 
กระทําใหเปนอารมณ.   แตตอบรับรองโดยหมายเอาวา   จิตแมนั้น  ยอมรู 
นั่นแหละเพราะความท่ีจิตเปนธรรมชาติรูวา   จิตมีลักษณะอยางนี้. 
         อีกอยางหนึ่ง   ปรวาทียอมตอบปฏิเสธดวยคําวา    จิตนั้นนั่นแหละ 
ไมเปนอารมณของจิตน้ัน   แตยอมตอบรับรองดวยสามารถแหงลัทธิที่เกิด  
ข้ึนแลว   เพราะอาศัยพระบาลีวา  เมื่อใดยอมเห็นดวยปญญาวา   สังขาร  
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ทั้งปวงไมเท่ียง   เปนตน.   แมอีก   ๒   ปญหาที่เหลือก็นัยนี้.   สวนในคํา  
ทั้งหลายวา   ถูกตองผัสสะนั้นดวยผัสสะนั้น    เปนตน  ปรวาทีเมื่อไมเห็น 
พระสูตรเชนนั้น  จึงตอบปฏิเสธ.  ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ  ในปญหาทั้งหลาย 
มีอดีตกาลเปนตน  บัณฑิตพึงทราบการปฏิเสธ   และคําตอบรับรองโดยนัย 
ที่กลาวมาแลวในหนหลัง.  คําท่ีเหลือพึงทราบตามบาลีนั่นแหละ.  พระบาล ี
วา    สังขารทั้งหลายท้ังปวงไมเท่ียง    เปนตน  ทานกลาวไวโดยหมายถึง 
การเห็นโดยนัย    มิใชการเห็นโดยอารมณในขณะเดียวกัน    เพราะฉะนั้น 
คําน้ัน จึงมิใชขออางท่ียกมาพิสูจนวา เปนการมนสิการโดยอารมณ ดังน้ี. 
                       อรรถกถาอธิคคัยหมนสิการกถา  จบ  
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รูปงเหตูติกา  
         [๑๖๕๙]   สกวาที  รูปเปนเหตุ หรือ ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว. 
                        ส. เปนเหตุ คือ อโลภะ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. เปนเหตุ  คือ  อโทสะ  ฯลฯ  เปนเหตุ   คือ  อโมหะ  เปน 
เหตุ  คือ โลภะ เปนเหตุ  คือ โทสะ  เปนเหตุ คือ โมหะ หรือ ? 
ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. รูปเปนเหตุ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. รูปเปนธรรมมีอารมณ   ความนึก  ฯลฯ    ความต้ังใจ 
แหงรูปนั้นมีอยู หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. รูปเปนธรรมไมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจ 
แหงรูปนั้น ไมมี มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา   รูปเปนธรรมไมมีอารมณ   ความนึก   ฯลฯ 
ความต้ังใจแหงรูปนั้น ไมมี ก็ตองไมกลาววา    รปูเปนเหตุ. 
         [๑๖๖๐]  ป. อโลภะเปนเหตุ   เปนธรรมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ  
ความต้ังใจแหงอโลภะน้ัน   มีอยูหรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. รูปเปนเหตุ    เปนธรรมมีอารมณ    ความนึก    ฯลฯ  
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ความต้ังใจแหงรูปนั้น    มีอยูหรือ ?  
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. อโทสะเปนเหตุ  อโมหะเปนเหตุ  โลภะเปนเหตุ  โทสะ 
เปนเหตุ  โมหะเปนเหตุ  เปนธรรมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจ 
แหงโมหะนั้น มีอยูหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. รูปเปนเหตุ เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความ 
ต้ังใจแหงรูป นั้นมีอยูหรอื ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๖๑]  ส.  รูปเปนเหตุ  แตเปนธรรมไมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ 
ความต้ังใจแหงรูปนั้น ไมมีหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. อโลภะเปนเหตุ   แตเปนธรรมไมมีอารมณ   ความนึก 
ฯลฯ ความต้ังใจแหงอโลภะนั้น  ไมมีหรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. รูปเปนเหตุ  แตเปนธรรมไมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ 
ความต้ังใจแหงรูปนั้น  ไมมีหรือ ? 
                      ป.  ถูกแลว. 
                      ส.  อโทสะเปนเหตุ  อโมหะเปนเหตุ  โลภะเปนเหตุ  โทสะ 
เปนเหตุ  โมหะเปนเหตุ  แตเปนธรรมไมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ  ความ 
ต้ังใจแหงโมหะนั้น ไมมีหรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
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         [๑๖๖๒]  ป. ไมพึงกลาววา  รูปเปนเหตุ หรือ ?  
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. มหาภูตรูปทั้งหลาย    เปนเหตุ    โดยเปนที่อาศัยแหง 
อุปาทายรูปท้ังหลาย มิใชหรือ ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. หากวา  มหาภูตเปนเหตุโดยเปนที่อาศัยแหงอุปาทายรูป 
ทั้งหลาย ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  รูปเปนเหตุ. 
                                  รูปงเหตูติกถา จบ 

                       อรรถกถารูปง เหตูติกถา 
                            วาดวย รูปเปนเหตุ 
         บัดนี้ ชือ่วาเรื่องรูปเปนเหตุ.     ในเรื่องนั้น  คําวา     เหตุ    ไดแก 
เหตุที่เปนชื่อของเหตุมีกุสลมูลเปนตนบาง     ที่เปนชื่อของปจจัยอยางใด 
อยางหน่ึงบาง.     ก็ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอุตตราปถกะ 
ทั้งหลายวา      รูปเปนเหตุโดยไมแปลกกันเลย      โดยอาศัยพระบาลีวา 
มหาภูตรูป ๔ เปนเหตุของอุปาทารูป  ดังนี้ เพราะไมแยกเน้ือความอยางนี้ 
คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน     คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
คําวา   เปนเหตุคือโลภะ   ความวา  สกวาทียอมถามวา   รูปเปนอโลภเหตุ 
หรือ ?  ปรวาทีตอบปฏิเสธ. แมในปญหาที่เหลือก็นัยนี้. 
         ในคําวา   มหาภูตรปูท้ังหลายเปนเหตุโดยเปนที่อาศัยแหงอุปาทารูป 
ทั้งหลาย    นี ้ ทานกลาวถงึความเปนเหตุเพราะอรรถวาเปนปจจัย   มิได 
กลาวความเปนเหตุเพราะอรรถวาเปนมูล  เพราะฉะนั้น  พระบาลีนั้น  จึง 
มิใชขอพิสูจนรับรองในปญหาขอนี้ ดังน้ีแล. 
                            อรรถกถารูปงเหตูติกถา จบ  
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                              รปูงสเหตุกันติกถา  

 
         [๑๖๖๓ ]  สกวาที  รูปเปนธรรมท่ีมีเหตุหรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส.  รูปเปนธรรมมีเหตุ  โดยเหตุคืออโลภะหรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                       ส.  รูปเปนธรรมมีเหตุ   โดยเหตุคืออโทสะ  ฯลฯ  โดยเหตุ 
คืออโมหะ  ฯลฯ  โดยเหตุคือโลภะ  ฯลฯ  โดยเหตุคือโทสะ  ฯลฯ  โดยเหตุคือ 
โมหะ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
         [๑๖๖๔]   ส.  รูปเปนธรรมมีเหตุหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. รูปเปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ  ความต้ังใจแหง 
รูปนั้น มีอยูหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. รูปเปนธรรมไมมีอารมณ  ความนึก ฯลฯ  ความต้ังใจ 
แหงรูปนั้นไมมี มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา    รูปเปนธรรมไมมีอารมณ   ความนึก   ฯลฯ 
ความต้ังใจแหงรูปนั้นไมมี ก็ตองไมกลาววา  รูปเปนธรรมมีเหตุ. 
         [๑๖๖๕]  ส. อโลภะเปนธรรมมีเหตุ   เปนธรรมมีอารมณ ความนึก 
ฯลฯ ความต้ังใจแหงอโลภะนั้น มีอยูหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
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                      ส. รูปเปนธรรมมีเหตุ     เปนธรรมมีอารมณ    ความนึก 
ฯลฯ ความต้ังใจแหงรูปนั้น มีอยูหรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. อโทสะเปนธรรมมีเหตุ  ฯลฯ  อโมหะ  ศรัทธา  วิริยะ 
สติ     สมาธิ   ปญญา  โลภะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ทิฏฐิ   วิจิกิจฉา  ถีนะ 
อุทธัจจะ    อหิริกะ    อโนตตัปปะ   เปนธรรมมีเหตุ    เปนธรรมมีอารมณ 
ความนึก ฯลฯ ความต้ังใจแหงอโนตตัปปะน้ัน มีอยูหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. รูปเปนธรรมมีเหตุ     เปนธรรมมีอารมณ    ความนึก 
ฯลฯ ความต้ังใจแหงรูปนั้น มีอยูหรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๖๖]  ส. รูปเปนธรรมมีเหตุ   แตเปนธรรมไมมีอารมณ  ความ 
นึก ฯลฯ ความต้ังใจแหงรูปนั้น ไมมหีรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. อโลภะเปนธรรมมีเหตุ      แตเปนธรรมไมมอีารมณ 
ความนึก ฯลฯ ความต้ังใจแหงอโลภะนั้น ไมมีหรอื ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. รูปเปนธรรมมีเหตุ   แตเปนธรรมไมมีอารมณ  ความ 
นึก ฯลฯ ความต้ังใจแหงรูปนั้น ไมมหีรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. อโทสะเปนธรรมมีเหตุ   ฯลฯ   อโนตตัปปะเปนธรรม 
มีเหตุ  แตเปนธรรมไมมอีารมณ ความนึก ฯลฯ   ความต้ังใจแหงอโนตตัปปะ  
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นั้น ไมมีหรอื ?  
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๖๗]  ป. ไมพึงกลาววา  รูปเปนธรรมมีเหตุหรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  รูปเปนธรรมมีปจจัย มิใชหรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป. หากวา   รูปเปนธรรมมีปจจัย  ดวยเหตุนั้นนะทานจึง 
ตองกลาววา  รูปเปนธรรมมีเหตุ. 
                              รูปงสเหตุกันติกถา จบ 
 

                  อรรถกถารูปงสเหตุกันติกถา 
 
         ในการพรรณนากถาวา รูปเปนธรรมมีเหตุ   บัณฑิตพึงทราบเนื้อ 
ความโดยนัยนี้นั่นแหละ ดังน้ีแล. 
                        อรรถกถารูปงสเหตุกันติกถา จบ  
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                              รูปงกสุลากุสลันติกถา  
  
         [๑๖๖๘]  สกวาที  รูปเปนกุศล หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. รูปเปนธรรมมีอารมณ   ความนึก   ฯลฯ   ความต้ังใจ 
แหงรูปนั้น มีอยูหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. รูปเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความต้ังใจ 
แหงรูปนั้น ไมมี มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา    รูปเปนธรรมไมมีอารมณ   ความนึก   ฯลฯ 
ความต้ังใจแหงรูปนั้น ไมมี ก็ตองไมกลาววา  รูปเปนกุศล. 
         [๑๖๖๙]  ส. อโลภะเปนกุศล   เปนธรรมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ 
ความต้ังใจแหงอโลภะน้ัน มีอยูหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. รูปเปนกุศล เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความ 
ต้ังใจแหงรูปนั้น มีอยูหรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. อโทสะเปนกุศล  ฯลฯ  อโมหะเปนกุศล   ฯลฯ   ศรัทธา 
วิริยะ  สติ  สมาธิ  ฯลฯ   ปญญา  เปนกุศล  เปนธรรมมีอารมณ  ความนึก ฯลฯ 
ความต้ังใจแหงปญญาน้ันมีอยูหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๗๐]  ส. รูปเปนกศุล     แตเปนธรรมไมมีอารมณ    ความนึก  
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ฯลฯ  ความต้ังใจแหงรูปนั้น  ไมมีหรือ ?  
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. อโลภะเปนกุศล  แตเปนธรรมไมมีอารมณ  ความนึก 
ฯลฯ ความต้ังใจแหงอโลภะนั้นไมมี หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. รูปเปนกศุล    แตเปนธรรมไมมีอารมณ    ความนึก 
ฯลฯ ความต้ังใจแหงรูปนั้นไมมี หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. อโทสะเปนกุศล  ฯลฯ   ปญญาเปนกุศล    แตเปนธรรม 
ไมมีอารมณ  ความนึก ฯลฯ ความต้ังใจแหงปญญาน้ันไมมี หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๖๗๑]  ส. รูปเปนอกุศล  หรอื ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. รูปเปนธรรมมีอารมณ   ความนึก   ฯลฯ   ความต้ังใจ 
แหงรูปนั้นมีอยู หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. รูปเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ  ความต้ังใจ  
แหงรูปนั้นไมมี มิใชหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวา    รูปเปนธรรมไมมีอารมณ   ความนึก   ฯลฯ 
ความต้ังใจแหงรูปนั้นไมมี ก็ตองไมกลาววา  รูปเปนอกุศล ฯลฯ 
         [๑๖๗๒]  ส. โลภะเปนอกุศล  เปนธรรมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ  
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ความต้ังใจแหงโลภะนั้น มีอยู หรือ ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. รูปเปนอกุศล   เปนธรรมมีอารมณ   ความนึก    ฯลฯ 
ความต้ังใจแหงรูปนั้นมีอยู หรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. โทสะ  โมหะ  มานะ ฯลฯ  อโนตตัปปะ  เปนอกุศลเปน 
ธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ  ความต้ังใจแหงอโนตตัปปะน้ัน มีอยู หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. รูปเปนอกุศล   เปนธรรมมีอารมณ   ความนึก   ฯลฯ 
ความต้ังใจแหงรูปนั้น มีอยู หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๗๓]  ส. รูปเปนอกุศล    แตเปนธรรมไมมีอารมณ    ความนึก 
ฯลฯ ความต้ังใจแหงรูปนั้น ไมมี หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. โลภะเปนอกุศล   แตเปนธรรมไมมีอารมณ  ความนึก 
ฯลฯ ความต้ังใจแหงโลภะนั้น ไมมีหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ   
                       ส. รูปเปนอกุศล    แตเปนธรรมไมมีอารมณ    ความนึก 
ฯลฯ ความต้ังใจแหงรูปนั้นไมมี หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. โทสะ  โมหะ  มานะ ฯลฯ อโนตตัปปะ เปนอกุศล แต 
เปนธรรมไมมีอารมณ   ความนึก   ฯลฯ   ความต้ังใจแหงอโนตตัปปะน้ัน  
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ไมมีหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
         [๑๖๗๔]  ป. ไมพึงกลาววา   รูปเปนกุศลบาง  เปนอกุศลบางหรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. กายกรรม   วจีกรรม   เปนกุศลบาง   เปนอกุศลบาง 
มิใชหรือ ? 
                       ส. ถูกแลว.  
                       ป. หากวา กายกรรม วจีกรรม เปนกุคลบาง เปนอกุศล 
บาง  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   รูปเปนกศุลบาง  เปนอกุศลบาง. 
                            รูปงกุสลากุสลันติกถา  จบ 
 

                อรรถกถารูปงกุสลากุสลันติกถา 
 

                 วาดวย  รูปเปนกุศลและอกุศล 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องรูปเปนกุศลและอกุศล.  ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใด  
มีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายมหิสาสกะและสมิติยะท้ังหลายวา   กายวิญญัติ  
และวจีวิญญัติรูป      กลาวคือกายกรรมและวจีกรรมวาเปนกุศลบางเปน 
อกุศลบาง    โดยหมายเอาพระบาลีวา  กายกรรม  วจีกรรม   เปนกุศลก็ม ี
เปนอกุศลก็มี   ดังน้ี  คําถามของสกวาทีวา    รูปเปนกุศลหรือ    เปนตน 
โดยหมายถึงชนเหลาน้ัน    คําตอบรับรองเปนของปรวาที.    ลําดับนั้น 
สกวาทีเพ่ือทวงวา  ผิวา   รูปเปนกุศลไซร   รูปนั้นกจ็ะพึงเปนสภาพตาง ๆ 
เชนนี้  จึงกลาวคําวา   รูปเปนธรรมมอีารมณ  เปนตน  แมในปญหาวาดวย  
อกุศล ขางหนาก็นัยนี้. คําท่ีเหลือในที่นี้มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน แล. 



                      อรรถกถารูปงกุสลากุสลันติกถา  จบ  
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                              รูปงวิปาโกติกถา  
 
         [๑๖๗๕]  สกวาที  รูปเปนวิบากหรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส.  รูปเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนา     เปนที่ต้ังแหงทุกขเวทนา 
เปนที่ต้ังแหงอทุกขมสุขเวทนา   สัมปยุตดวยสุขเวทนา   สัมปยตุดวยทุกข- 
เวทนา  สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา  สัมปยุตดวยผัสสะ  ฯลฯ  สัมปยุต  
ดวยจิต   เปนธรรมมีอารมณ  ความนึก   ฯลฯ  ความต้ังใจแหงรูปนั้น  มีอยู 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. รูปไมเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนา     ไมเปนที่ต้ังแหงทุกข- 
เวทนา  ฯลฯ  เปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความต้ังใจแหงรูปนั้น 
ไมมี มิใชหรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา     รูปไมเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนา    ไมเปนที่ต้ัง 
แหงทุกขเวทนา  ฯลฯ  เปนธรรมไมมอีารมณ  ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจ 
แหงรูปนั้นไมมี ก็ตองไมกลาววา  รูปเปนวิบาก. 
         [๑๖๗๖]  ส. ผัสสะเปนวิบาก   ผัสสะเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนา   เปน 
ที่ต้ังแหงทุกขเวทนา ฯลฯ เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ  ความต้ังใจ 
แหงผัสสะน้ัน มีอยูหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. รูปเปนวิบาก     รูปเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนา    เปนที่ต้ัง 
แหงทุกขเวทนา  ฯลฯ  เปนธรรมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจแหง  
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รูปนั้นมีอยู  หรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๗๗]  ส. รูปเปนวิบาก    แตรูปไมเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนา    ไม 
เปนที่ต้ังแหงทุกขเวทนา  ฯลฯ  เปนธรรมไมมีอารมณ  ความนึก  ฯลฯ  ความ 
ต้ังใจแหงรูปนั้นไมมีหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ผัสสะเปนวิบาก    แตผัสสะไมเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนา 
ไมเปนที่ต้ังแหงทุกขเวทนา  ฯลฯ  เปนธรรมไมมอีารมณ  ความนึก  ฯลฯ 
ความต้ังใจแหงผัสสะน้ัน ไมมีหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๗๘]  ป. ไมพึงกลาววา  รูปเปนวิบากหรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. ธรรมคือจิตและเจตสิก     ที่บังเกิดข้ึนเพราะความท่ี 
บุคคลไดทํากรรมไว เปนวิบาก มิใชหรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. หากวา    ธรรมคือจิตและเจตสิก   ที่บังเกิดข้ึนเพราะ 
บุคคลไดทํากรรมไว  เปนวิบาก  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  รูปที่ 
บังเกิดข้ึนเพราะความท่ีบุคคลไดทํากรรมไวเปนวิบาก. 
                              รูปงวิปาโกติกถา จบ  
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                           อรรถกถารูปง  วิปาโกติกถา  

 

                                  วาดวย  รูปเปนวิบาก 
 
         บัดนี้ ชือ่วาเรื่องรูปเปนวิบาก.  ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็น 
ผิดดุจลัทธินิกายอันธกะและสมิติยะท้ังหลายวา        รูปใดที่เกิดข้ึนเพราะ 
ทํากรรมไว    แมรูปนั้นก็เปนวิบาก     ดุจจิตและเจตสิกที่เกิดข้ึนเพราะทํา 
กรรมไว    ดงัน้ี  คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรอง 
เปนของปรวาที.  ลําดับนั้น   สกวาทีจึงกลาวคําวา     รูปเปนที่ต้ังแหงสุข- 
เวทนา    เปนตน  เพ่ือทวงวา  ถาวา   รูปเปนวิบากไซร   รูปนัน้ก็พึงเปน 
สภาพตาง ๆ เชนที่กลาวนี้.  คําท่ีเหลือในทีนี้  พึงทราบตามพระบาลีนั่นแล. 
                       อรรถกถารปูงวิปาโกติกถา  จบ  
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                          รูปง  รูปาวจรรูปาวจรันติกถา  
 
         [๑๖๗๙]  สกวาที  รูปเปนรูปาวจรมีอยู หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. รูปเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ    เปนธรรมแสวงหา 
อุปบัติ   เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม  สหรคต   เกิดรวม  ระคน    
สัมปยุต    เกดิดวยกัน   ดบัดวยกัน   มวัีตถุเปนอันเดียวกัน   มีอารมณอัน 
เดียวกัน   กบัจิตดวงแสวงหาสมาบัติ    กับจิตดวงแสวงหาอุบัติ   กับจิต 
เครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                       ส. รูปไมเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ      ไมเปนธรรมแสวง 
หาอุปบัติ      ไมเปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม     จะเปนสหรคต 
เกิดรวม  ระคน  สัมปยุต  เกิดดวยกัน   ดับดวยกัน  มีวัตถุเปนอันเดียวกัน 
มีอารมณเปนอันเดียวกัน   กับจิตดวงแสวงหาสมาบัติ    ก็หามิได   กับจิต 
ดวงแสวงหาอุบัติ     ก็หามิได  กับจิตเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม   ก็หา 
มิได  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา    รูปไมเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ      ไมเปน 
ธรรมแสวงหาอุบัติ   ไมเปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม   จะเปน 
ธรรมสหรคต   ฯลฯ  มีอารมณอันเดียวกัน  ฯลฯ  กับจิตเครื่องอยูเปนสุขใน 
ทิฏฐธรรม  ก็หามิได ก็ตองไมกลาววา   รูปเปนรปูาวจรมีอยู. 
         [๑๖๘๐]  ส. รูปเปนอรูปาวจรมีอยูหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
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                      ส.  รูปเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ  เปนธรรมแสวงหา  
อุบัติ  เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐิธรรม  สหรคต  เกิดรวม  ระคน 
สัมปยุต  เกิดข้ึนดวยกัน  ดับดวยกัน  มีวัตถุเปนอันเดียวกัน  มอีารมณเปน 
อันเดียวกันกับจิตดวงแสวงหาสมาบัติ  กับจิตดวงแสวงหาอุบัติ  กับจิต 
เครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม  หรือ  ?  
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น 
                      ส. รูปไมเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ  ไมเปนธรรมแสวง 
หาอุบัติ  ไมเปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม  จะเปนธรรมสหรคต 
ฯลฯ  มีอารมณเปนอันเดียวกัน  ฯลฯ   กับจิตเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม 
ก็หามิได  มิใชหรือ ?  
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวา     รูปไมเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ     ไมเปน 
ธรรมแสวงหาอุบัติ   เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม   จะเปน 
ธรรมสหรคต  ฯลฯ  มีวัตถุเปนอันเดียวกัน  มีอารมณเปนอันเดียวกัน ฯลฯ  
กับจิตเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม  ก็หามิได  กต็องไมกลาววา   รูปเปน 
อรูปาวจรมีอยู. 
         [๑๖๘๑]  ป. ไมพึงกลาววา   รูปเปนรูปาวจรมีอยู   รูปเปนอรูปาวจร 
มีอยู  หรือ ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. รูปที่บังเกิด    เพราะความท่ีบุคคลไดทํากรรมสวน 
กามาวจรไวเปนกามาวจร  มิใชหรือ ? 
                      ส. ถูกแลว.  
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                   ป. หากวา  รปูที่บังเกิด  เพราะความท่ีบุคคลไดทํากรรม  
สวนกามาวจรไวเปนกามาวจร  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  รูปที ่
เกิดข้ึนเพราะความท่ีบุคคลไดทํากรรมสวนรูปาวจรไว           เปนรูปาวจร 
รูปที่บังเกิดเพราะความท่ีบุคคลไดทํากรรมสวนอรูปาวจรไวเปนอรูปาวจร. 
                       รูปง  รูปาวจรารูปาวจรันติกถา  จบ 
 

         อรรถกถารูปง  รูปาวจรารปูาวจรันติกถา 
 

           วาดวย  รูปเปนรูปาวจรและอรูปาวจร 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องรูปเปนรูปาวจร  และอรูปาวจร.  ในเรื่องน้ัน ชน 
เหลาใด  มีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอันธกะท้ังหลายวา  รูปใดเกิดข้ึน 
เพราะทํากรรมอันสวนกามาวจร         รูปนั้นเปนกามาวจร            เหตุใด 
เพราะเหตุนั้น    รูปใดท่ีเกิดข้ึนแมเพราะทํากรรมอันเปนสวนรูปาวจรและ 
อรูปาวจร  รปูนั้นก็พึงเปนรูปาวจรและอรูปาวจร         ดังน้ี      คําถามของ 
สกวาทีวา    รูปเปนทั้งรูปาวจรและอรูปาวจรอยูหรือ    โดยหมายถึงชน 
เหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   คําท่ีเหลือในที่นี้มีนยัตามท่ีกลาว 
ในหนหลังน่ันแหละ. 
                อรรถกถารูปง  รูปาวจรารูปาวจรันติกถา  จบ  
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                     รูปราโค  รูปธาตุปริยาปนโนติอาทิกถา  
 
         [๑๖๘๒]  สกวาที  ความกําหนัดในรูปนับเนื่องในรูปธาตุ  หรือ  ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส.  ความกําหนัดในรูป  เปนธรรมแสวงหาสมาบัติ   เปน 
ธรรมแสวงหาอุบัติ  เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม สหรคต 
เกิดรวม  ระคน  สัมปยุต   เกิดดวยกัน  ดับดวยกัน   มีวัตถุเปนอันเดียวกัน 
มีอารมณเปนอันเดียวกัน  กับจิตดวงแสวงหาสมาบัติ   กับจิตดวงแสวงหา 
อุบัติ  กับจิตเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ความกําหนัดในรูป           ไมเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ  
ไมเปนธรรมแสวงหาอุบัติ      ไมเปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม 
จะเปนธรรมสหรคต  ฯลฯ  มีวัตถุเปนอันเดียวกัน  มีอารมณเปนอันเดียวกัน 
ฯลฯ  กับจิตเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม  ก็หามิได  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   ความกําหนัดในรูป   ไมเปนธรรมแสวงหา 
สมาบัติ     ไมเปนธรรมแสวงหาอุบัติ     ไมเปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขใน 
ทิฏฐธรรม    จะเปนธรรมสหรคต   ฯลฯ  มีวัตถุเปนอันเดียวกันมีอารมณ 
เปนอันเดียวกัน  ฯลฯ   กบัจิตเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม  ก็หามิได  ก ็
ตองไมกลาววา   ความกําหนัดในรูปนบัเนื่องในรูปธาตุ. 
         [๑๖๘๓]  ส. ความกําหนัดในรูปนับเนื่องในรูปธาตุ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความกําหนัดในเสียงนับเนื่องในสัททธาตุ หรือ ?  
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                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                       ส. ความกําหนัดในรูปนบัเนื่องในรูปธาตุ  หรือ  ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความกําหนัดในกลิ่น  ฯลฯ  ความกําหนัดในรส  ฯลฯ  
ความกําหนัดในโผฏฐัพพะ  นับเน่ืองในทิฏฐัพพธาตุ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๖๘๔]  ส. ความกําหนัดในรูป  ไมพึงกลาววา    นับเน่ืองใน 
สัททธาตุ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความกําหนัดในรูป  ไมพึงกลาววานับเนื่องในรูปธาตุ  
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ความกําหนัดในกลิ่น  ฯลฯ  ความกําหนัดในรส  ฯลฯ 
ความกําหนัดในโผฏฐัพพะ  ไมพึงกลาววานับเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความกําหนัดในรูป  ไมพึงกลาววานับเนื่องในรูปธาตุ 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
         [๑๖๘๕]  ส. ความกําหนัดในอรูปนับเนื่องในอรูปธาตุ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความกําหนัดในอรูป  ไมพึงกลาววานับเนื่องในอรูปธาตุ 
หรือ ?  
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                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ   
                       ส. ความกาหนัดในอรูปนับเนื่องในอรูปธาตุ  หรือ  ? 
                       ป. ถูกแลว.      
                       ส. ความกําหนัดในอรูป เปนธรรมแสวงหาสมาบัติ   เปน 
ธรรมแสวงหาอุบัติ      เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม    สหรคต  
เกิดรวม  ระคน  สัมปยุต   เกิดดวยกัน  ดับดวยกัน  มีวัตถุเปนอันเดียวกัน 
มีอารมณเปนอันเดียวกัน    กับจิตดวงแสวงหาสมาบัติ  กับจิตดวงแสวงหา 
อุบัติ  กับจิตเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. ความกําหนัดในอรูป    ไมเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ  
ไมเปนธรรมแสวงหาอุบัติ       ไมเปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม 
เปนธรรมสหรคต  ฯลฯ  มีวัตถุเปนอันเดียวกัน  มอีารมณเปนอันเดียวกัน 
ฯลฯ  กับจิตเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม  ก็หามิได  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   ความกําหนัดในรูป   ไมเปนธรรมแสวงหา 
สมาบัติ      ไมเปนธรรมแสวงอุบัติ     ไมเปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขใน 
ทิฏฐธรรม  จะเปนธรรมสหรคต   เกดิรวม  ระคน   สัมปยุต   เกิดดวยกัน 
ดับดวยกัน   มีวัตถุเปนอันเดียวกัน   มีอารมณเปนอันเดียวกัน  กับจิตดวง 
แสวงหาสมาบัติ     ก็หามไิด   กับจิตดวงแสวงหาอุปบัติ   ก็หามไิด  กับจิต  
เครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม  ก็หามิได  ก็ตองไมกลาววา  ความกําหนัด 
ในรูปนับเนื่องในอรูปธาตุ. 
         [๑๖๘๖]  ส. ความกําหนัดในอรูปนับเนื่องในอรูปธาตุ   หรือ ?  
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                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. ความกําหนัดในเสียงนับเนื่องในสัททธาตุ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                       ส. ความกําหนัดในอรูปนับเนื่องในอรูปธาตุ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความกําหนัดในกลิ่น  ฯลฯ  ความกําหนัดในรส  ฯลฯ   
ความกําหนัดในโผฏฐัพพะ  นับเน่ืองในโผฏฐัพพธาตุ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
         [๑๖๘๗]  ส. ความกําหนัดในเสียง    ไมพึงกลาววา    นับเนื่องใน 
สัททธาตุ   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความกําหนัดในอรูป  ไมพึงกลาววานับเนื่องในอรูป- 
ธาตุ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ความกําหนัดในกลิ่น   ฯลฯ  ความกําหนัดในรูป  ฯลฯ 
ความกําหนัดในโผฏฐัพพะ   ไมพึงกลาววานับเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ   หรอื ? 
                       ป. ถูกแลว.                        
                       ส. ความกําหนัดในอรูป  ไมพึงกลาววานับเนื่องในอรูป- 
ธาตุ   หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น    ฯลฯ 
         [๑๖๘๘]  ป. ไมพึงกลาววาความกําหนัดในรูปนับเนื่องในรูปธาตุ  
ความกําหนัดในอรูปนับเนื่องในอรูปธาตุ  หรือ ?    



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 513 

                    ส. ถูกแลว.  
                    ป. ความกําหนัดในกาม  นับเนื่องในกามธาตุ  มิใชหรือ  ? 
                    ส. ถูกแลว. 
                    ป. หากวา  ความกําหนัดในกาม  นับเนื่องในกามธาตุ  
ดวยเหตุนั้นทานจึงตองกลาววา   ความกําหนัดในรูป  นับเนื่องในรูปธาตุ 
ความกําหนัดในอรูปนับเนื่องในอรูปธาตุ. 
         รูปราโค  รูปธาตุปรยิาปนโน  อรปูธาตุปริยาปนโนติกถา  จบ 
   

        อรรถกถารูปราโค  รูปธาตุปริยาปนโนติอาทิกถา 
   

              วาดวย  รูปราคะนับเนื่องในรปูธาตุเปนตน 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องรูปราคะนับเนื่องในรูปธาตุ  อรูปราคะนับเนื่อง 
ในอรูปธาตุ.  ในเรื่องนั้น ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอันธกะ 
ทั้งหลายวา  กามราคะ  ความยินดีในกาม  นับเน่ืองในกามธาตุ  เหตุใด  
เพราะเหตุนั้น  แมรูปราคะทั้งหลาย    คือความยินดีในรูป    กพึ็งนับเนื่อง 
ในรูปธาตุและอรูปธาตุ    ดังน้ี    คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน 
คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   คําท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยที่กลาวในหนหลัง 
นั่นแหละ.  ดวยวา  ในปญหานี้  บัณฑิตพึงทราบบทที่ตางกันวา รูปราคะ 
ยอมนอนเนือ่งในรูปธาตุ และอรูปราคะยอมนอนเน่ืองในอรูปธาตุอยาง 
เดียว.    กล็ัทธินั้นมีอยูก็นิกายอันธกะทั้งหลายดวย       แกนิกายสมิติยะ 
ทั้งหลายดวย     แตปญหานี้เปนของนิกายอันธกะทั้งหลายเทานั้น. 
 
             อรรถกถารูปราโค  รูปธาตุปรยิาปนโนติอาทิกถา  จบ  
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                      รวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ  

 
         ๑. นิคคหกถา  ๒. ปคคหกถา  ๓. สุขานุปปทานกถา  ๔. อธิคคัย- 
หมนสิการกถา  ๕. รูปงเหตูติกถา  ๖. รูปงเหตุกันติกถา  ๗.  รปูงกุสลา- 
กุสลันติกถา  ๘.  รูปงวิปาโกติกถา  ๙.  รูปงรูปาวจรารูปาวจรันติกถา 
๑๐.  รูปราโครูปธาตุปริยาปนโนติอาทิกถา. 
                                วรรคที่ ๑๖ จบ  
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                               วรรคที่ ๑๗  
  
                อตัถิ  อรหโต  ปุญูปจโยติกถา  
 
         [๑๖๘๙]  สกวาที  พระอรหันตมีการสะสมบุญ หรือ ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส. พระอรหันตมีการสะสมบาป  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. พระอรหันตไมมีการสะสมบาป  หรือ ?   
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระอรหันตไมมีการสะสมบุญ  หรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๖๙๐]   ส. พระอรหันตมีการสะสมบุญ  หรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระอรหันตยังสรางสมบุญญาภิสังขาร   ยังสรางสม 
อาเนญชาภิสังขาร  ยังทํากรรมที่เปนไปเพ่ือคติ เพ่ือภพ  เพ่ือความเปนใหญ 
เพ่ือความเปนอธิบดี    เพ่ือสมบัติใหญ  เพ่ือบริวารมาก  เพ่ือความงามในเทพ 
เพ่ือความงามในมนุษย   หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๖๙๑]   ส. พระอรหันตมีการสะสมบุญ  หรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระอรหันตยังสะสมอยู   หรือ ?   
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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                       ส. พระอรหันตเลิกสะสมอยู   หรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น    ฯลฯ  
                       ส. พระอรหันตละขาดอยูหรือ  ฯลฯ   พระอรหันตยังถือม่ัน 
อยูหรือ  ฯลฯ  พระอรหันตชําระลางอยูหรือ  ฯลฯ  พระอรหันตหมักหมม 
อยูหรือ  ฯลฯ  พระอรหันตกําจัดอยูหรือ  ฯลฯ  พระอรหันตอบอวลอยูหรือ ฯลฯ  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส. พระอรหันตสั่งสมอยูก็ไมใช     เลิกสั่งสมอยูก็ไมใช 
แตเปนผูเลิกสะสมแลว  ดํารงอยูหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  พระอรหันตสั่งสมอยูก็ไมใช  เลิกสั่งสมอยูก็ 
ไมใช   แตเปนผูเลิกสะสมแลวดํารงอยู   ก็ตองไมกลาววา   พระอรหันตมี 
การสะสมบุญ. 
         [๑๖๙๒]  ส. พระอรหันตละขาดอยูก็ไมใช   ถือม่ันอยูกไ็มใช   แต 
เปนผูละขาดแลวดํารงอยู   ชําระลางอยูก็ไมใช   หมักหมมอยูก็ไมใช  แต 
เปนผูชําระลางแลวดํารงอยู   กําจัดอยูก็ไมใช   อบอวลอยูก็ไมใช   แตเปน 
ผูกําจัดแลวดํารงอยู  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   พระอรหันต  กําจัดอยูก็ไมใช   อบอวลอยูก ็
ไมใช   แตเปนผูกําจัดแลวดํารงอยู   กต็องไมกลาววา   พระอรหันตมีการ 
สะสมบุญ. 
         [๑๖๙๓]  ป. พระอรหันตมีมีการสะสมบุญ   หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว.  
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                       ป. พระอรหันตพึงใหทาน  หรือ ?  
                       ส. ถูกแลว. 
                       ส. ถาพระอรหันตพึงใหทาน  ก็ตองไมกลาววาพระอรหันต 
ไมมีการสะสมบุญ. 
         [๑๖๔๔]  ป. พระอรหันตใหจีวร   ฯลฯ   พึงใหบิณฑบาต    พึงให 
เสนาสนะ    พึงใหคิลานปจจยเภสัชบริขาร    พึงใหของเค้ียว    พึงใหของ 
บริโภค  พึงใหน้ําด่ืม  พึงไหวพระเจดีย  พึงยกข้ึนซึ่งมาลา  พึงยกข้ึนซึ่ง 
ของหอม  พึงยกข้ึนซึ่งเครื่องลูบไล  ที่พระเจดีย  พึงทําประทักษิณพระเจดีย 
หรือ ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. หากวา   พระอรหันตพึงทําประทักษิณพระเจดีย   ก ็
ตองไมกลาววาพระอรหันตไมมีการสะสมบุญ. 
                     อัตถิ  อรหโต  ปุญูปจโยติกถา  จบ 
 

        อรรถกถาอัตถิ  อรหโต ปุญูปจโยติกถา 
 

             วาดวย  พระอรหันตมีการสะสมบุญ 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องพระอรหันตมีการสะสมบุญ.     ในเรื่องนั้น  ชน 
เหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะท้ังหลายวา       การสะสม 
บุญของพระอรหันตมีอยู       เพราะอาศัยกรรมมีการแจกจายทานและ 
การไหวพระเจดียเปนตน    คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน    คํา 
ตอบรับรองเปนของปรวาที.     ลําดับนั้น     สกวาทีเพ่ือทวงวา    ชื่อวา 
พระอรหันตเปนผูมีบุญอันละบาปอันไดแลว     ถาวา     พระอรหันตพึง  
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ทําบุญบาง  พึงทําบาปบางไซร  ดังนี้   จึงกลาวคําวา   พระอรหันตมีการ  
สะสมบาปหรือ       ปรวาทีเมื่อไมเห็นการทํากรรมมีปาณาติบาตเปนตน 
จึงตอบปฏิเสธ.  ในคําวา  พระอรหันตยังสรางสมปุญญาภิสังขาร  เปนตน 
ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะกรรมอันเปนเหตุนําไปสูภพของพระอรหันต 
ไมมี.                                                                       
         ในคําวา  พระอรหนัตพึงใหทาน    เปนตน   สกวาทีตอบรับรอง 
เพราะสภาพความเปนไปแหงทานเปนตนของพระอรหันตมีอยูดวยกิริยาจิต  
แตปรวาทีไมถือเอาจิตจึงใหลัทธิของตนต้ังอยูดวยการแสดงสักวาเปน 
เรื่องของการกระทํา.   ถึงอยางนั้น   ลทัธินั้นก็ต้ังอยูไมไดเพราะต้ังไวโดย 
อุบายอันไมแยบคาย  ดวยประการฉะน้ีแล. 
                   อรรถกถาอัตถิอรหโตปุญูปจโยติกถา  จบ  
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                     นัตถิ  อรหโต  อกาลมัจจติูกถา   
 
         [๑๖๙๕]  สกวาที  พระอรหันต  ไมมีอกาลมรณะ  หรือ ? 
                      ปรวาที   ถกูแลว. 
                      ส. อรหันตฆาตไมมี  หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                      ส. อรหันตฆาตมีหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. พระอรหันตมีอกาลมรณะ หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                      ส. พระอรหันตไมมีอกาลมรณะ  หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
         [๑๖๙๖]  ส. ผูที่ปลงชีวิตพระอรหันตนั้น  ปลงในเม่ือมีชีวิตคือ  ชีวิต 
สวนท่ีเหลือยังมีอยู หรือวา  ปลงในเม่ือชีวิตคือชีวิตสวนท่ีเหลือไมมีอยู. 
                      ป. ปลงในเม่ือชีวิตคือชีวิตสวนท่ีเหลือไมมีอยู.  
                      ส. หากวา   ปลงในเม่ือชีวิตคือชีวิตสวนท่ีเหลือยังมีก็ตอง 
ไมกลาววา พระอรหันตไมมีกาลมรณะ. 
                      ป. ปลงในเม่ือชีวิตคือชีวิตสวนท่ีเหลือยังมีอยู. 
                      ส. อรหันตฆาตไมมี หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๖๙๖]  ส. พระอรหันตไมมีอกาลมรณะ  หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ยาพิษ  ศาสตรา  ไฟ  ไมพึงเขาไปในกายของพระ-  
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อรหันต หรอื ?  
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                      ส. ยาพิษ ศาสตรา  ไฟ  พึงเขาไปในกายของพระอรหันต 
ได มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  ยาพิษ   ศัสตรา  ไฟ  พึงเขาไปในกายของ 
พระอรหันต   ก็ตองไมกลาววา พระอรหันตไมมีอกาลมรณะ. 
         [๑๖๙๗]  ส. ยาพิษ  ศัสตรา  ไฟ  พึงเขาไปในกายของพระ- 
อรหันต หรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อรหันตฆาตไมมี หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
         [๑๖๙๘]  ป. พระอรหันตมีอกาลมรณะ หรอื ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
เราไมกลาวความท่ีกรรมอันเปนไปดวยสัญเจตนา   ที่บุคคลทําแลว  สะสม 
แลวจะส้ินสุดไป  เพราะมิไดเสวยผล  แตกรรมนัน้แล  จะใหผลในทิฏฐธรรม 
เทียว  หรอืในภพถัดไป  หรือในภพอืน่สืบ ๆ  ไป  ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง 
มิใชหรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. ถาอยางนั้น พระอรหันตก็ไมมีอกาลมรณะนะสิ. 
                           นัตถิ  อรหโต  อกาลมัจจูติกถา  จบ  
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             อรรถกถานัตถิ  อรหโต  อกาลมัจจูติกถา  

 

                วาดวย  พระอรหันตไมมีอกาลมรณะ 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องพระอรหันตไมมีอกาลมรณะ   คือการตายใน 
เวลาอันไมสมควรของพระอรหันตไมมี.   ในเรื่องน้ัน   ชนเหลาใดมีความ 
เห็นผิดดุจลัทธิของนิกายราชคิริกะและสมิติยะท้ังหลายวา     ชื่อวา  
พระอรหันตตองเสวยกัมมวิบากท้ังปวงแลวจึงจะปรินิพพาน   ดังน้ี 
เพราะถือเอาเนื้อความแหงพระสูตรวา  ดูกอนภิกษทุั้งหลาย  เราไมกลาว 
ความท่ีกรรมอันเปนไปดวยสัญเจตนาที่บุคคลทําแลวสะสมแลวจะส้ินสุด 
ไป  เพราะมไิดเสวยผล  แตกรรมนั้นจะใหผลในทิฏฐธรรมเทียว  หรือ 
ในภพท่ีถัดไป  หรือในภพอื่นสืบ ๆ ไป  ดังนี้  โดยไมพิจารณา  คําถาม 
ของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน คําตอบรับรองเปนของปรวาที. ลําดับนั้น 
สกวาทีเพ่ือจะทวงวา    ผิวา    อกาลมรณะของพระอรหันตไมมีไซรชื่อวา 
ผูฆาพระอรหันตก็ไมพึงมี   ดังน้ี   จึงกลาววา    อรหันตฆาต    คือผูฆา 
พระอรหันต   ไมมหีรือ   ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะความท่ีอนันตริยกรรม 
และบุคคลผูเปนเชนนั้นนั่นแหละมีอยูพรอม.    ในปญหาวา      ยาพิษ... ไม 
พึงเขาไปในกาย     ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะลัทธิวา    กรรมท่ีทานทําไว 
ในกาลกอนยังไมสิ้นไปตราบใดยาพิษก็ไมทําอันตรายตราบนั้น    ดังน้ี. 
คําท่ีเหลือในท่ีนี้ พึงทราบตามพระบาลีนั่นแหละ. 
         พระสูตรวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมกลาว เปนตน  ทีป่รวาที 
กลาวแลวหมายเน้ือความนี้วา    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    เราไมกลาว 
ความท่ีกรรมอันเปนไปดวยสัญเจตนาท่ีบุคคลทําแลวสะสมแลวจะส้ินสุด 
ไป   เพราะมิไดรับมิไดประสบมิไดเสวยผล   คือหมายความวา   ไมทรง  
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กลาวซึ่งความท่ีกรรมเหลาน้ันเปนของส้ินสุดโดยวิถีทั้งหมด      ก็แลเมื่อ  
กรรมท่ีใหผลในทิฏฐธรรมมีอยูกรรมนั้นนั่นแหละพึงใหผลในทิฏฐธรรม 
มิใชใหผลในภพอ่ืน ๆ   เมื่อกรรมทีใหผลในภพหนา   คือภพที่   ๒   มีอยู 
กรรมน้ันยอมใหผลในภพนั้นไมใหผลในภพอื่น   เมื่อกรรมที่จะใหผลในภพ 
อ่ืน ๆ  มีอยูในกาลใด  กรรมนั้นไดใหโอกาสใหผลในกาลน้ันยอมใหผล  ดวย 
ประการฉะน้ี.  อีกนัยหนึ่ง  ในปริยายอ่ืนอีกที่มีสภาพอยางนี้  มีอธิบายวา 
ครั้นเมื่อความเปนไปแหงสังขาร     คือการทองเที่ยวไป     แมในที่ทั้งปวง 
มีอยู    ประเทศของโลกน้ันยอมไมเวนจากวาระของการใหผลของกรรม 
ดวยประการฉะน้ี     บุคคลอยูในที่ใด  ๆ    จึงไมพนจากบาปกรรม   ครั้น 
เมื่อความเปนเชนนี้มีอยู   กรรมอยางใดอยางหน่ึงที่ยังเหลืออยูแมอยางหน่ึง 
ยังไมมีโอกาสใหผลในกาลกอน      พระอรหันตก็พึงเสวยผลแหงกรรมน้ัน 
เพราะฉะนั้น  วาโดยกาลเหมาะสมแลว  การต้ังลัทธิวา   พระอรหันตไมม ี
อกาลมรณะ  ดังน้ี  ที่ปรวาทีทําแลว   จึงชื่อวาทําไวไมดี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล.                                                                    
                  อรรถกถานัตถิ  อรหโต  อกาลมัจจูติกถา  จบ  
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                          สัพพมิทงั  กัมมโตติกถา  
 
         [๑๖๙๙]   สกวาที  สิง่ท้ังปวงน้ีเปนเพราะกรรม หรือ ? 
                        ปรวาที   ถูกแลว. 
                        ส. แมกรรมก็เปนเพราะกรรม หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                        ส. สิ่งทั้งปวงเปนเพราะกรรม หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สิ่งทั้งปวงน้ีเปนเพราะเหตุที่ทําไวในกาลกอน   หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                        ส. สิ่งทั้งปวงนี้เปนเพราะกรรม หรอื ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สิ่งทั้งปวงน้ีเปนเพราะวิบากแหงกรรม หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. สิ่งทั้งปวงน้ีเปนเพราะวิบากแหงกรรม หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. บุคคลพึงฆาสัตว เพราะวิบากแหงกรรม หรอื ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ปาณาติบาตมีผล หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. วิบากแหงกรรมมีผล หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. วิบากแหงกรรมไมมีผล หรือ ?  
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                      ป. ถูกแลว.  
                      ส. ปาณาติบาตไมมีผล หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                      ส. บุคคลพึงลักทรัพย  ฯลฯ    พึงกลาวเท็จ   พึงกลาวคํา 
สอเสียด  พึงกลาวคําหยาบ  พึงพูดเพอเจอ  พึงตัดชองยองเบา  พึงปลนใหญ 
พึงปลนเฉพาะหลังคาเรือน   พึงดักที่ทางเปลี่ยว   พึงผิดเมียทาน   พึงฆา 
ชาวบาน พึงฆาชาวนิคม เพราะกรรมวิบาก หรือ ? 
พึงใหทาน  พึงใหจีวร  พึงใหบิณฑบาต  พึงใหเสนาสนะ 
         พึงใหคิลานปจจยเภสัชชบริขาร  เพราะกรรมวิบาก หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. คิลานปจจยเภสัชชบริขารมีผล หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. กรรมวิบากมีผล  หรอื ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                      ส. กรรมวิบากไมมีผล หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. คิลานปจจยเภสัชชบริขารไมมีผล  หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๗๐๐]  ป. ไมพึงกลาววา   สิ่งท้ังปวงน้ีเปนเพราะกรรม   หรือ ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา    โลกเปนไปเพราะ 
กรรม  หมูสตัวเปนไปเพราะกรรม  สตัวทั้งหลายมีกรรมเปนเครื่องกระชับ  
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เหมือนลิ่มสลักแหงรถ  ที่แลนไปอยู   ฉะนั้น๑   บคุคลไดเกียรติ   ความ 
สรรเสริญ   เพราะกรรม  และไดความเสื่อม   การถูกฆา  การถูกจองจําก็  
เพราะกรรม  บุคคลรูชัดซึ่งกรรมนั้นวา  เปนเครื่องทําใหตางกันฉะนี้แลว 
ไฉนจะพึงกลาววา  กรรมไมมใีนโลกเลา ดังน้ี เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ? 
                 ส. ถูกแลว. 
                 ป. ถาอยางนั้น   สิ่งท้ังปวงน้ี  ก็เปนเพราะกรรม   นะสิ. 
                          สัพพมิทงั กัมมโตติกถา  จบ 
 

              อรรถกถาสัพพมิทัง กัมมโตติกถา 
 

             วาดวย สิ่งทั้งปวงนีเ้ปนเพราะกรรม 
 
         บัดนี้ ชือ่วาเรื่องสิ่งทั้งปวงนี้เปน  คือเกิด  เพราะกรรม. ในเรื่องนั้น 
ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายราชคิริกะและสิทธัตถิกะทั้งหลาย 
วา    สิ่งทั้งปวงน้ีกลาวคือ   กัมมวัฏฏะ   กิเลสวัฏฏะ   วิปากวัฏฏะเกิดมา 
เพราะกรรมเทียว     เพราะอาศัยพระสูตรวา   โลกยอมเปนไปตามกรรม 
ดังน้ี   คําถามของสกวาทีวา     สิ่งท้ังปวง     เปนตนหมายถึงชนเหลาน้ัน 
คําตอบรับรองเปนของปรวาที.    ลําดับนั้น   สกวาทีเพ่ือจะทวงดวยคําวา 
ครั้นเมื่อความเปนเชนนั้นมีอยู    แมกรรมก็ยอมเกิดแตกรรม    ดังน้ี   จึง 
กลาววา   แมกรรมก็เปน  คือเกิด  เพราะกรรมหรือ ?   ปรวาทีตอบปฏิเสธ  
ดวยคําวา  ผิวา   แมกรรมชื่อวาเกิดแตกรรมจริงไซร  กรรมน้ันก็พึงเปน 
วิบากเทาน้ัน   ดังน้ี.   คําวา   สิ่งท้ังปวงน้ีเปนเพราะเหตุที่ทําไวในกาล 
 
๑.  ขุ.  สุ.  ๒๕/๓๘๒.  
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กอนหรือ    สกวาทีถามเพ่ือทวงวา  ถาวา  สิ่งทั้งปวงเกิดแตกรรม สิ่งน้ัน  
ก็พึงมีเหตุที่ทําไวแลวในกาลกอน.     ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะกลัวเปน 
ลัทธิปุพเพกตเหตุวาทะ.  คําวา   เปนพระวิบากแหงกรรมหรือ   สกวาที 
ถามเพ่ือทวงวา  ถาวา  สิ่งทั้งปวงยอมเกิดเพราะกรรม  กรรมใดท่ีเปนเหตุ 
แหงความเปนไปในอดีตภพ     กรรมแมนั้นก็เกิดจากกรรมในภพกอน 
เพราะฉะนั้น   กมัมวิบากยอมสําเร็จ   ดวยเหตุนั้น   สิ่งท้ังปวงยอมปรากฏ 
เพราะกัมมวิบากตามลัทธิของทานดวยเหตุนั้นหรือ ดังน้ี. ปรวาทีตอบปฏิเสธ  
เพราะหมายเอาความเกิดแตกรรมของความเปนไปในปจจุบันเทาน้ัน 
เหมือนหนอแหงพืชยอมเกิดมาจากพืช.  ถูกถามครั้งท่ี  ๒ ทานก็ตอบรับรอง 
เพราะความท่ีกรรมแมนัน้เปนไป  เพราะกรรมในกอนเหมือนหนอแหงพืช 
ยอมเกิดจากพืชตนกอน.   คําวา    บุคคลพึงฆาสัตว    เปนตน   สกวาที 
กลาวเพ่ือทวงวา   ผิวา  สิ่งทั้งปวงเกิดแตกัมมวิบากไซร   บุคคลก็พึงทํา 
ปาณาติบาตเปนตนดวยกัมมวิบากน้ันนั่นแหละ.    ปรวาทีตอบรับรองตาม 
ลัทธิวา      แมเจตนาในความเปนผูทุศีลที่เกิดข้ึนในกรรมกอนก็เปนวิบาก 
โดยปริยายหน่ึงทีเดียว.    ลําดับนั้น   สกวาทีจึงกลาววา     ปาณาติบาตมี 
ผลหรือ    เพ่ือทวงวา   ถาวา   ปาณาติบาตยอมสําเร็จจากกัมมวิบากตาม 
ลัทธิของทานไซร  แมวิบากก็มีผลปรากฏเหมือนปาณาติบาต  ดังน้ี ปรวาที 
เมื่อเห็นซึ่งความท่ีปาณาติบาตมีผล  เพราะความเปนผลใหเกิดในนรก 
เปนตน   จึงตอบรับรอง.     แตเมื่อไมเห็นฐานะที่สกวาทีกลาววา   สิ่งชื่อน้ี 
เปนผลของกัมมวิบาก จึงตอบปฏิเสธ. แมใน  อทินนาทาน   เปนตน ก็นัยนี้. 
         คําวา   คิลานปจจยเภสัชชบรขิาร  มีผลหรอื    ความวา   สกวาที 
ยอมถามวา  ผลแหงการใหทานมีอยูดวยสามารถแหงไทยธรรมหรือ  ดังนี้.  
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พระสูตรวา   โลกคือสัตวโลก   เปนไปเพราะกรรม    ยอมแสดงซ่ึงความท่ี  
บุคคลนับถือกรรมวาเปนของตน     ของกัมมวาทีบุคคลวา     กรรมมีอยู 
เพราะปฏิเสธอกัมมวาทีบุคคล  ที่กลาววา  กรรมไมมีอยู  ดังนี้  มิใชแสดง 
ซึ่งความท่ีสิ่งท้ังปวงเกิดข้ึนเพราะกรรมเลย    เพราะฉะนั้น    พระสูตรนี้ 
จึงไมสําเร็จดังลัทธินั้น   ดังน้ีแล. 
                    อรรถกถาสัพพมิทัง  กัมมโตติกถา  จบ  
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                                       อินทริยพัทธกถา  
 
         [๑๗๐๑]  ปรวาที   สิ่งท่ีเนื่องดวยอินทรียเทาน้ัน เปนทุกข หรือ ? 
                       สกวาที   ถกูแลว. 
                       ส. สิ่งท่ีเนื่องดวยอินทรียเทาน้ัน    ไมเที่ยง    เปนสังขตะ 
อาศัยปจจัยเกิดข้ึน    มีความส้ินไปเปนธรรมดา    มีความเส่ือมไปเปน 
ธรรมดา  มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา มีความ 
แปรไปเปนธรรมดา หรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. สิ่งท่ีไมเนื่องดวยอินทรียก็ไมเที่ยง   เปนสังขตะ  อาศัย 
ปจจัยเกิดข้ึน    มีความส้ินไปเปนธรรมดา    มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา 
มีความคลายไปเปนธรรมดา   มีความดับไปเปนธรรมดา   มีความแปรไป 
เปนธรรมดา มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา    สิ่งที่ไมเนื่องดวยอินทรีย   ก็ไมเที่ยง    เปน 
สังขตะ   อาศัยปจจัยเกิดข้ึน  มีความสิ้นไปเปนธรรมดา   มีความเส่ือมไป 
เปนธรรมดา    มีความคลายไปเปนธรรมดา    มีความดับไปเปนธรรมดา 
มีความแปรไปเปนธรรมดา     ก็ตองไมกลาววา     สิ่งท่ีเนื่องดวยอินทรีย 
เทาน้ันเปนทุกข. 
         [๑๗๐๒]  ส. สิ่งท่ีไมเนื่องดวยอินทรีย   ไมเที่ยง  เปนสังขตะ  อาศัย 
ปจจัยเกิดข้ึน ฯลฯ  มีความแปรไปเปนธรรมดา  แตมันไมเปนทุกข หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สิ่งท่ีเนื่องดวยอินทรีย  ไมเที่ยง  เปนสังขตะ  ฯลฯ  มี  
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ความแปรไปเปนธรรมดา  แตมันไมเปนทุกข หรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส.  สิ่งที่เนื่องดวยอินทรีย  ไมเที่ยง  เปนสังขตะ  ฯลฯ  ม ี
ความแปรไปเปนธรรมดา  และมันเปนทุกข หรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สิ่งท่ีไมเนื่องดวยอินทรีย  ไมเที่ยง  เปนสังขตะ  ฯลฯ  
มีความแปรไปเปนธรรมดา และมันเปนทุกข หรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๗๐๓]   ส. สิ่งท่ีเนื่องดวยอินทรียเทาน้ันเปนทุกข หรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สิ่งใดท่ีไมเที่ยง  สิ่งนั้น  พระผูมพีระภาคเจาตรัสวา 
เปนทุกข   สิง่ท่ีไมเนื่องดวยอินทรียก็ไมเที่ยง หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส.  หากวา   สิ่งใดไมเที่ยง   สิ่งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวาเปนทุกข   สิ่งท่ีไมเนื่องดวยอินทรีย   ก็ไมเทีย่ง   ก็ตองไมกลาววา 
สิ่งท่ีเนื่องดวยอินทรียเทาน้ัน เปนทุกข. 
         [๑๗๐๔]  ป. ไมพึงกลาววา   สิ่งท่ีเนื่องดวยอินทรียเทาน้ันเปนทุกข 
หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา 
เพ่ือกําหนดรูทุกข  ที่เนื่องดวยอินทรีย  ฉันใด    ก็อยูประพฤติพรหมจรรย 
ในพระผูมีพระภาคเจาเพ่ือกําหนดรูทุกขที่ไมเนื่องดวยอินทรีย  ฉันนั้นหรือ ?  
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                   ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                   ป. ทุกขเนื่องดวยอินทรีย    อันพระอริยะกําหนดรูแลว 
ยอมไมเกิดข้ึนอีก   ฉันใด  ทุกขที่ไมเนื่องดวยอินทรีย   อันพระอริยะกําหนด 
รูแลว  ก็ไมเกิดข้ึนอีกฉันน้ัน หรือ ? 
                   ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                   ป. ถาอยางนั้น  ก็สิ่งที่เนื่องดวยอินทรยีเทาน้ัน  เปนทุกข 
นะสิ. 
                               อินทริยพัทธกถา จบ 
   

                       อรรถกถาอินทรยิพัทธกถา 
 

               วาดวย  สิ่งที่เนื่องดวยอินทรียเปนทุกข 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องสิ่งท่ีเนื่องดวยอินทรียเปนทุกข.      ในปญหานั้น 
ทุกขมี  ๒  คือ  อินทริยพทัธทุกข  คือส่ิงท่ีเนื่องดวยอินทรียเปนทุกข   และ 
อนินทริยพัทธทุกข  คือส่ิงท่ีไมเนื่องดวยอินทรียเปนทุกข  ก็อินทริยพัทธะ 
ชื่อวาเปนทุกขเพราะความเปนวัตถุแหงทุกข    อนินทริยพัทธะชื่อวาเปน 
ทุกข  เพราะความท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงสงเคราะหไวในคําวา   สิ่งใด 
ไมเท่ียงส่ิงน้ันชื่อวาเปนทุกข   เพราะอรรถวาถูกความเกิดและความดับ  
บีบค้ัน     ดังน้ี.    ชนเหลาใดไมถือเอาวิภาคน้ีมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกาย 
เหตุวาทะทั้งหลายวา      การประพฤติพรหมจรรยในสํานักแหงพระผูมี- 
พระภาคเจาเพ่ือกําหนดรูทุกขอันใด     ทุกขอันนั้นเปนอินทริยพัทธทุกขนี้ 
เทาน้ัน  มิใชทุกขอ่ืนนอกจากน้ี   ดังนี้  คําถามของสกวาทีวา   สิ่งท่ีเนื่อง 
ดวยอินทรียเทาน้ันเปนทุกขหรือ      เพ่ือแสดงซ่ึงความท่ีอนินทริยพัทธะ  
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คือส่ิงท่ีไมเนื่องดวยอินทรีย  แมนอกนี้ก็เปนทุกข  โดยหมายถงึชนเหลาน้ัน  
คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   ลําดับนั้น   สกวาทีจึงกลาวคําเปนตนวา 
สิ่งท่ีเน่ืองดวยอินทรียเทาน้ันไมเท่ียง  ดังน้ี  เพ่ือทวงดวยคําวา  พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไววา สิ่งใดไมเท่ียงส่ิงน้ันเปนทุกข  เหตุใด  เพราะเหตุนั้น 
อินทริยพัทธทุกขเทาน้ันพึงเปนสภาพไมเที่ยงหรือ  ดังนี้.  คําวา   สิ่งท่ีไม 
เน่ืองดวยอินทรียก็ไมเท่ียง....มใิชหรือ     อธิบายวา    แมอนินทริยพัทธะ 
เชน แผนดิน ภูเขา แผนหิน  เปนตน กไ็มเที่ยงมิใชหรือ. 
         ในปญหาวา    ไมพึงกลาววา   สิง่ท่ีเน่ืองดวยอินทรียเทาน้ันเปน   
ทุกขหรือ   คําตอบรับรองวา  ใช  เปนของสกวาที.  จริงอยู  อินทริยพัทธทุกข 
ยอมเปนอารมณของทุกขโทมนัสทั้งหลาย.    อันที่จริง  ไฟในฤดูรอนก็ดี  
ลมในฤดูหนาวก็ดีก็เปนอารมณของทุกข    ความฉิบหายแหงโภคะเปนตน 
ก็เปนอารมณของโทมนัสเสมอไป   เพราะฉะนั้น  แมเวนจากอินทริยพัทธทุกข 
เสียแลว    กพึ็งกลาวไดวา     อนินทรยิพัทธะเปนทุกขเพราะอรรถวาเปน 
สภาพไมเที่ยง  แตไมควรกลาววา  เปนทุกขอริยสัจ   เพราะความเปนทุกข 
ไมเกิดจากกรรมและกิเลสท้ังหลาย   และเพราะความท่ีบุคคลไมพึงกําหนด 
รูไดดวยมรรค.   อน่ึง   ความดับสลายไปแหงหญาและตนไมเปนตน  หรือ 
ความดับสลายไปแหงพืชที่เกิดตามฤดูกาลเปนตนยอมไมชื่อวาเปน 
ทุกขนิโรธอริยสัจ   เหตุใด    เพราะเหตุนั้น   อินทริยพัทธะเทานั้นเปนทุกข 
ดวย    เปนอริยสัจจะดวย    แตอนินทริยพัทธะนี้เปนแตเพียงทุกขเทาน้ันไม 
เปนอริยสัจ   ดังน้ัน  สกวาทีเพ่ือจะแสดงทุกขทั้ง   ๒  ที่ตางกันนี้  จึงตอบ 
รับรองวา    ใช     พระบาลีวา     เพ่ือกําหนดรูทุกขอันเน่ืองดวยอินทรีย  
เปนตน     ยอมแสดงถึงการอยูประพฤติพรหมจรรยดวยการกําหนดรู  
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อินทริยพัทธทุกขโดยการทําไมใหเกิดข้ึนอีกของผูที่กําหนดรูแลว.     ดวย   
เหตุนั้นนั่นแหละ  สกวาทีจึงปฏิเสธในปญหานั้น.  อันที่จริง  ใคร ๆ ไมอาจ 
เพ่ือปฏิเสธความท่ีอนินทริยพัทธทุกขที่พระผูมีพระภาคเจาทรงสงเคราะห 
ไวดวยคําวา   สิ่งใดไมเท่ียงส่ิงน้ันชื่อวาเปนทุกข    ดังน้ี   เพราะฉะนั้น 
คําน้ีจึงมิใชขอพิสูจนสิ่งท่ีไมเนื่องดวยอินทรียวาไมเปนทุกข ดังนี้แล. 
                         อรรถกถาอินทริยพัทธกถา  จบ  
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                            ฐเปตวา   อริยมัคคันติกถา  
 
         [๑๗๐๕]   สกวาที   เวนอริยมรรค  สังขารท่ีเหลือเปนทุกข หรือ ? 
                        ปรวาที    ถูกแลว. 
                        ส. แมทุกขสมุทัยก็เปนทุกข หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. แมทุกขสมุทัยก็เปนทุกข หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อริยสัจมี ๓ เทาน้ัน หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. อริยสัจมี  ๓ เทาน้ัน หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.  
                        ส. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสอริยสัจไว  ๔   คือ  ทุกข 
ทุกขสมุทัย  ทุกขนิโรธ   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ก็ตองไมกลาววา อริยสัจ 
มี ๓ เทาน้ัน 
         [๑๗๐๖]   ส. แมทกุขสมุทัยก็เปนทุกข หรอื ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. โดยอรรถวาอยางไร. 
                        ป. โดยอรรถวา ไมเที่ยง. 
                        ส. อริยมรรคไมเที่ยง หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. อริยมรรคเปนทุกข หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
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                       ส. อริยมรรคไมเที่ยง แตอริยมรรคนั้นไมเปนทุกข หรือ ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ทุกขสมุทัยไมเที่ยง แตทุกขสมุทัยนั้นไมเปนทุกข หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                       ส. ทุกขสมุทัยไมเที่ยง และทุกขสมุทัยนั้นเปนทุกข หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อริยมรรคไมเที่ยง  และอรยิมรรคนั้นเปนทุกข  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๗๐๗]  ป. ไมพึงกลาววา  เวนอริยมรรค  สงัขารที่เหลือเปนทุกข 
หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. อริยมรรคนั้น  เปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  มิใชหรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. หากวา   อริยมรรคนั้น  เปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  เวนอริยมรรค  สังขารท่ีเหลือเปนทุกข. 
                          ฐเปตวา  อริยมัคคันติกถา จบ 
 

             อรรถกถาฐเปตวา  อริยมัคคันติกถา 
 

                       วาดวย    เวนอริยมรรค 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องเวนอริยมรรค.     ในเรื่องนัน้  ชนเหลาใดมีความ 
เห็นผิดดุจลัทธินิกายเหตุวาทะท้ังหลายวา   อริยมรรค  พระผูมพีระภาคเจา 
ตรัสเรียกวา    ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   เหตุใด    เพราะเหตุนั้น   ยกเวน  
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อริยมรรคสังขารท่ีเหลือชื่อวา เปนทุกข  ดังนี้  คําถามของสกวาทีหมายถึง  
ชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   ลําดับนั้น  สกวาทีกลาววา 
แมทุกขสมุทยัก็เปนทุกขหรือ       เพ่ือทวงวา     กถ็าวาครั้นเมื่อความเปน 
อยางนั้นมีอยูไซร   สภาพแมแหงสมุทัยก็ตองเปนทุกข.  ปรวาทีตอบปฏิเสธ 
หมายเอาสมุทัยนั้นเปนเหตุลักขณะ   คือ  สภาวะเปนเหตุ    เม่ือถูกถามอีก 
ก็ตอบรับรองหมายเอาสมุทัยนั้นเปนโลกียธรรมมคีวามเกิดดับ.   ในปญหา 
ทั้งหลายวา    อริยสัจม ี ๓ เทาน้ันหรือ   ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะกลัวผิด  
จากพระสูตร ดังน้ีแล. 
                      อรรถกถาฐเปตวาอริยมัคคันติกถา  จบ  
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                  นวัตตัพพัง  สังโฆ  ทักขณิัง  ปฏิคคัณหาตีติกถา  
 
         [๑๗๐๘]  สกวาที   ไมพึงกลาววา  พระสงฆรับของทําบุญไดหรือ ? 
                       ปรวาที    ถูกแลว. 
                       ส. พระสงฆเปนผูควรของบูชา     เปนผูควรของตอนรับ 
เปนผูควรของทําบุญ  เปนผูควรทําอัญชล ี  เปนเนื้อนาบุญชั้นเยี่ยมของโลก 
มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   พระสงฆเปนผูควรของบูชา   เปนผูควรของ 
ตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชล ี เปนเนื้อนาบุญชั้นเยี่ยม 
ของโลก ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระสงฆรับของทําบุญได. 
         [๑๗๐๙]  ส. ไมพึงกลาววา พระสงฆรับของทําบุญได หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคูแหงบุรุษ   ๔      บุคคล 
๘ วา เปนผูควรของทําบุญ  มใิชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคูแหงบุรุษ    ๔ 
บุคคล   ๘      วาเปนผูควรของทําบุญ  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา 
พระสงฆรับของทําบุญได. 
         [๑๗๑๐]   ส. ไมพึงกลาววา พระสงฆรับของทําบุญได หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. คนบางพวกที่ถวายทานแกพระสงฆมีอยู    มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
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                        ส. หากวา  คนบางพวกท่ีถวายทานแกพระสงฆมีอยูดวย  
เหตุนั้นนะทานจึงกลาววา พระสงฆรับของทําบุญได. 
                        ส. คนบางคนท่ีถวายจีวร  ฯลฯ  ที่ถวายบิณฑบาต  ทีถ่วาย 
เสนาสนะ   ที่ถวายคิลานปจจัยเภสัชชบริขาร   ทีถ่วายของขบเค้ียว  ที่ถวาย 
ของบริโภค ฯลฯ  ที่ถวายนํ้าดื่มแกพระสงฆมีอยู  มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา   คนบางพวก  ทีถ่วายนํ้าดื่มแกพระสงฆมีอยู 
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระสงฆรับของทําบุญได. 
         [๑๗๑๑]   ส. ไมพึงกลาววา พระสงฆรับของทําบุญได หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา พระสงฆผูถึงพรอม  
ดวยสมาธิ  ยอมรับของทําบุญ  ดุจไฟรับการบูชา  ดุจแผนดินรับน้ําฝนจาก 
มหาเมฆ    ดงัน้ี   เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ถาอยางนั้น พระสงฆก็รับของทําบุญไดนะสิ. 
         [๑๗๑๒]   ป. พระสงฆรับของทําบุญได หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. มรรครบัไดหรือ ผลรับไดหรือ ? 
                        ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
             นวัตตัพพัง  สังโฆ  ทักขิณัง ปฏิคคัณหาตีติกถา  จบ            
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อรรถกถานวัตตัพพัง  สังโฆ  ทักขิณัง   ปฏคิคัณหาตีติกถา  

 

    วาดวย  ไมพึงกลาววา   พระสงฆรบัของทําบุญ 
 
         บัดนี้  ชื่อวา เรื่องไมพึงกลาววา พระสงฆรับของทําบุญ. ในเรื่องนั้น 
ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายเวตุลลกะกลาวคือมหาปุญญวาที 
ในขณะนี้วา      เมื่อวาโดยปรมัตถแลวพระสงฆก็คือมรรคและผลเทาน้ัน 
ชื่อวาพระสงฆอ่ืนนอกจากมรรคผลยอมไมมี  ก็มรรค ละผลจะรับอะไรได 
ฉะน้ัน   ไมควรกลาววาพระสงฆรับทักขิณาทาน   คือของทําบุญ    ดังน้ี 
คําถามของสกวาทีวา     ไมพึงกลาว    เปนตน   โดยหมายถึงชนเหลาน้ัน 
คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   ลําดับนั้น   สกวาทีจึงกลาวคําเปนตนวา 
พระสงฆเปน  อาหุเนยยบุคคล  ผูควรของบูชามิใชหรือ  เพ่ือทวงวา  ผิวา 
ตามลัทธิของทาน พระสงฆไมพึงรับทักขิณาทานไซร  พระศาสดาก็จะ 
ไมพึงยกยองพระสงฆวา เปนผูควรแกบูชา  เปนตน. 
         ขอวา   คนบางคนถวายทานแกพระสงฆ   สกวาทีกลาวเพ่ือจะทวง 
วา  บุคคลเหลาใดยอมถวายทานแกพระสงฆ ครั้นเมื่อผูรับทานไมมี  บุคคล 
เหลาน้ันจะพึงถวายทานแกใครเลา  ดงัน้ี.  พระสูตรวา  ดุจไฟรับการบูชา 
ดังน้ี  ทานนํามาจากลัทธิอ่ืน.  ในคําเหลาน้ันคําวา   มหาเมฆ   ทานกลาว 
หมายเอาเมฆคือฝน   จริงอยูแผนดินยอมรองรับน้ําฝนมิใชรองรับเมฆเลย. 
คําวา     มรรครับ   ทักขณิาทาน   ไดหรือ    ปรวาทียอมกลาวตามลัทธิวา 
มรรคและผลเปนพระสงฆ    ดังน้ี  อันที่จริงมรรคและผลน้ันมิใชพระสงฆ 
แตบุคคล  ๘  ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวชื่อวา พระสงฆ เพราะ 
ทานอาศัยขันธทั้งหลายที่บริสุทธิ์โดยความปรากฏเกิดข้ึนแหงมรรคและผล 
เพราะฉะนั้น เรื่องนี้ใชขอพิสูจนวา มรรคผลเปนพระสงฆ   ดังน้ีแล. 



         อรรถกถานวัตตัพพังสังโฆทักขิณังปฏิคคันหาตีติกถา  จบ  
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                        นวัตตัพพัง  สังโฆ  ทักขิณัง   วิโสเธตีติกถา  
 
         [๑๗๑๓]  สกวาที  ไมพึงกลาววา พระสงฆยังของทําบุญใหบริสุทธิ ์
คือใหผลมาก  ไดหรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. พระสงฆ  เปนผูควรของบูชา  เปนผูควรของตอนรับ 
เปนผูควรของทําบุญ  เปนผูควรทําอัญชล ี เปนเนือ้นาบุญชั้นเยี่ยมของโลก 
มิใชหรือ  ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  พระสงฆเปนผูควรของบูชา  ฯลฯ  เปนเนื้อ-   
นาบุญชั้นเยี่ยมของโลก   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   พระสงฆยัง 
ของทําบุญใหบริสุทธิ์ได. 
         [๑๗๑๔]  ส. ไมพึงกลาววา พระสงฆยังทักษิณาใหบริสุทธิ์ไดหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคูแหงบุรุษ ๔    บคุคล ๘ 
วาเปนผูควรของทําบุญ มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแหงบุรุษ    ๔ 
บุคคล   ๘    วาเปนผูควรของทําบุญ    ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา 
พระสงฆยังของทําบุญใหบริสุทธิ์ได. 
         [๑๗๑๕]  ส. ไมพึงกลาววา    พระสงฆยังของทําบุญใหบริสุทธิ์ได 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
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                       ส. คนบางพวกถวายทานแกพระสงฆแลว    ชื่นชมบุญ  
มีอยู หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา     คนบางพวกท่ีถวายทานแกพระสงฆแลว 
ชื่นชมบุญมีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  พระสงฆยังของทําบุญ 
ใหบริสุทธิ์ได. 
         [๑๗๑๖]  ส. คนบางคนถวายจีวร   ฯลฯ   ถวายบิณฑบาต    ถวาย 
เสนาสนะ    ถวายคิลานปจจยเภสัชชบริขาร   ถวายของเค้ียว   ถวายของ 
บริโภค ถวายนํ้าด่ืมแกพระสงฆแลว ชื่นชมบุญ มอียู มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา     คนบางพวกท่ีถวายนํ้าด่ืมแกพระสงฆแลว 
ชื่นชมบุญมีอยู  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  พระสงฆยังของทําบุญ 
ใหบริสุทธิ์ได. 
         [๑๗๑๗]  ป. พระสงฆยังของทําบุญใหบริสุทธิ์ได หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. มรรคยงัของทําบุญใหบริสุทธิ์หรือ   ผลยังของทําบุญ 
ใหบริสุทธิ์  หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ                        
     
               นวัตตัพพัง   สังโฆ  ทักขิณัง   วิโสเธตีติกถา  จบ  
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        อรรถกถาวัตตัพพังสังโฆ  ทักขิณัง   วิโสเธตีติกถา  

 

    วาดวย  ไมพึงกลาววาพระสงฆยังของทําบุญใหบริสุทธ์ิ 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่อง   ไมพึงกลาววาพระสงฆยังของทําบุญใหบริสุทธิ์ 
คือทําใหมีผลมาก.    ในปญหานั้นชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกาย 
เวตุลลกะนั้นนั่นแหละวา    มรรคและผลเทาน้ันชื่อวา   พระสงฆ   ก็มรรค 
และผลเหลาน้ันยอมไมอาจเพ่ือทําทักษิณาใหบริสุทธิ์ได   เพราะฉะน้ัน 
จึงไมพึงกลาววา   พระสงฆยังของทําบุญใหบริสทุธิ์  ดังนี้  คําถามของ 
สกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
         คําวา  เปนผูควรของบูชา     เปนตน    สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงวา 
ถาวา  พระสงฆไมอาจเพ่ือใหทักษิณา  คือของทําบุญ  บริสุทธิไ์ซร  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาก็คงไมกลาวยกยองพระสงฆนั้นอยางนี้.    คําวาใหบริสุทธิ ์
ไดแก  ทําใหมีผลมาก  จรงิอยู  ทานมีปริมาณนอยท่ีเขาถวายแลวในสงฆ 
ยอมเปนทานมีผลมาก    ทานท่ีมีปริมาณมากท่ีเขาถวายแลวในสงฆก็ยอม 
มีผลมากกวา.  คําวา    เปนผูควรของทําบุญ   (ทกขฺิเณยฺย)   ไดแก   ผูควร 
แกทักษิณา    คือสมควรแกทานท่ีเขาใหดวยความเคารพ    อธิบายวา    ผู 
สามารถเพ่ือทําทักษิณานั้นใหบริสุทธิ.์  คําวา  ชื่นชมบุญ  คือทักษิณา 
ไดแก  ใหบญุ คือทักษิณา  นั้นถึงพรอม อธิบายวา ยอมใหบรรลุผลอันใหญ 
ดวยทักษิณาแมมีปริมาณนอย.  คําท่ีเหลือในที่นี้มีนัยตามท่ีกลาวแลวน่ันแล. 
               อรรถกถาวัตตัพพังสังโฆทักขิณังวิโสเธตีติกถา  จบ  
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                              นวัตตัพพังสังโห  ภุญชตีติกถา  
 
         [๑๗๑๘]  สกวาที  ไมพึงกลาววา พระสงฆ  ฉัน ดื่ม  เค้ียว  ลิ้ม ได 
หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. คนบางพวกที่ทําสังฆภัต   อุทเทสภัต   ยาคูและปานะ 
มีอยู  มิใชหรือ  ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา คนบางพวกท่ีทําสังฆภัต  อุทเทสภัต  ยาคู  และ 
ปานะ   มีอยู  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  พระสงฆ  ฉัน  ดื่ม  เค้ียว 
ลิ้ม  ได. 
         [๑๗๑๙]  ส. ไมพึงกลาววา พระสงฆ ฉัน  ดื่ม เค้ียว  ลิ้ม  ไดหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคณะโภชนะ ปรัมปรโภชนะ 
อติริตตโภชนะ อนติริตตโภชนะ ไวมิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา     พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคณะโภชนะ 
ปรัมปรโภชนะ  อติริตตโภชนะ  อนติริตตโภชนะไว  ดวยเหตุนั้นนะทานจึง 
ตองกลาววา พระสงฆ ฉัน  ดื่ม   เค้ียว   ลิ้ม  ได. 
         [๑๗๒๐]  ส. ไมพึงกลาววา พระสงฆ  ฉัน  ดืม่ เค้ียว  ลิ้ม  ได  หรือ  ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสปานะ  ๘  คือ  น้ํามะมวง 
น้ําลูกหวา   น้ํากลวยมีเมล็ด   น้ํากลวยไมมีเมล็ด  น้ํามะซาง  น้ําลูกจันทน  
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น้ําเงาบัว  น้ํามะปรางไว  มิใชหรือ ?  
                     ป. ถูกแลว. 
                     ส. หากวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสปานะ  ๘ คือ น้ํามะมวง 
น้ําลูกหวา  น้ํากลวยมีเมล็ด   น้ํากลวยไมมีเมล็ด   น้ํามะซาง  น้ําลูกจันทน 
น้ําเงาบัว   น้ํามะปรางไว   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   พระสงฆ 
ฉัน  ดื่ม   เค้ียว  ลิ้มได. 
         [๑๗๒๑]  ป. พระสงฆ  ฉัน ดื่ม  เค้ียว  ลิ้มได  หรือ ? 
                          ส. ถูกแลว. 
                          ป. มรรค  ฉัน  ดื่ม  เค้ียว  ลิ้มไดหรอื  ผล   ฉัน  ดื่ม  เค้ียว 
ลิ้ม   ไดหรือ ? 
                      ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        นวัตตัพพังสังโฆ  ภุญชตีติกถา  จบ 
 

        อรรถกถานวัตตัพพัง   สังโฆ  ภุญชตีติกถา 
 

        วาดวย  ไมพึงกลาววา   พระสงฆฉันอาหาร 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องไมพึงกลาววา   พระสงฆฉันอาหาร.  แมในปญหา 
นั้น      ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายเวตุลลกะนั้นนั่นแหละวา 
มรรคและผลเทาน้ันชื่อวา     พระสงฆ   ก็มรรคและผลเหลาน้ันจะบริโภค 
อะไรได เพราะฉะนั้น จึงไมพึงกลาววา พระสงฆยอมฉันอาหาร  ยอมด่ืม 
ยอมเค้ียว  ยอมลิ้มรส    ดังน้ี  คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คํา 
ตอบรับรองเปนของปรวาที. ลําดับนัน้ สกวาทีเพ่ือทวงวา  ผิวา พระสงฆ 
ไมพึงฉันอาหารไซร   การทําสังฆภัตเปนตนก็ไมมีประโยชน  ดังน้ี   จึง  
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กลาวคําเปนตนวา  คนบางพวกท่ีทําสังฆภัต...มีอยูมิใชหรือ.  
         คําวา    คณโภชนะ    เปนตน  คือการฉันอาหารเปนหมู   สกวาที 
กลาวแลวเพ่ือทวงวา  ผิวา  พระสงฆไมพึงฉันอาหารไซร  การฉันอาหาร 
เปนหมูคณะจะพึงมีแกใครเลา.  คําวา  ปานะ  ๘ ไดแก  อฏัฐปานะ  นี้สกวาที 
กลาวเพ่ือทวงวา  ถาวา  พระสงฆไมไดดื่มน้ําปานะ  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงอนุญาตนํ้าปานะ    ๘    อยางเหลาน้ันเพ่ือใคร.    แมคําที่เหลือในที่นี้ 
บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในหนหลังน่ันแหละ. 
                   อรรถกถานวัตตัพพังสังโฆภุญตีติกถา  จบ  
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                    นวัตตัพพัง  สังฆัสส   ทนินัง  มหัปผลันติกถา  
 
         [๑๗๒๒]  สกวาที   ไมพึงกลาววา  ทานท่ีถวายแกพระสงฆมีผลมาก 
หรือ  ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. พระสงฆเปนผูควรของบูชา  เปนผูควรของตอนรับ 
เปนผูควรของทําบุญ  เปนผูควรทําอัญชล ี  เปนเนื้อนาบุญชั้นเยี่ยมของโลก 
มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   พระสงฆเปนผูควรของบูชา   เปนผูควรของ 
ตอนรับ  ฯลฯ   เปนเนื้อนาบุญชั้นเยี่ยมของโลก  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง 
กลาววา ทานที่ถวายแกพระสงฆ   มผีลมาก. 
         [๑๗๒๓]  ส. ไมพึงกลาววา ทานที่ถวายแกพระสงฆมีผลมาก หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคูแหงบุรุษ  ๔  บคุคล  ๘ 
วาเปนผูควรของทําบุญ  มิใชหรือ   ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคูแหงบุรุษ ๔ 
บุคคล    ๘    วาเปนผูควรของทําบุญ  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา 
ทานท่ีถวายแกพระสงฆ    มีผลมาก. 
         [๑๗๒๔]  ส. ไมพึงกลาววา  ทานท่ีถวายแกพระสงฆมีผลมาก หรือ  ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนโคตมี  ทาน  
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จงใหในพระสงฆ  เมือ่ทานใหในพระสงฆแลว  จกัไดชื่อวา   บูชาเราดวย  
บูชาพระสงฆดวย  ดังนี้๑  เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ  ?  
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ถาอยางนั้น  ทานท่ีถวายแกสงฆ ก็มีผลมากนะสิ. 
         [๑๗๒๕]   ส. ไมพึงกลาววา  ทานท่ีถวายแกพระสงฆมีผลมาก หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทวดา     ไดกราบทูลถาม 
พระผูมีพระภาคเจาวาดังนี้   มนุษยทัง้หลาย  ผูจะบูชา  เปนผูแสวงบุญ 
เมื่อจะทําบญุสวนวัฏฏคามี   ใหทานในท่ีไหน   จึงจะมีผลมาก  พระผูม-ี 
พระภาคเจาตรัสตอบวา  บุคคลผูต้ังอยูในมรรค  ๔  จําพวก  และผูต้ังอยู 
ในผล  ๔  จําพวก   นีช้ื่อวาพระสงฆ  เปนผูตรง  ดํารงอยูในศีล   สมาธิ 
ปญญา   มนษุยทั้งหลาย  ผูจะบูชา   เปนผูแสวงบุญ   เมื่อจะทาํบุญสวน 
วัฏฏคามีใหทานในพระสงฆนี้  จึงจะมีผลมาก  ดังนี้๑ 

         แทจริง  พระสงฆนี ้ กวางขวาง ใหญโต  หาประมาณมิไดดุจมหาสมุทร 
ทานเหลาน้ี   เปนผูประเสริฐท่ีสุด   เปนสาวกของพระพุทธเจาผูเปนวีระ 
แหงนระ  เปนผูทําแสงสวาง   ประกาศธรรมอยู   ชนเหลาใดใหทานอุทิศ 
สงฆ  ชนเหลาน้ัน   ชื่อวา  ใหดีแลว  บูชาดีแลว   บวงสรวงดีแลว  ทักษิณา 
ที่ต้ังไวแลวในสงฆนั้น  มผีลมาก  อันพระพุทธเจาทรงสรรเสรญิ    ชน 
เหลาใดตามระลึกถึงการบูชาเชนนี้  เปนผูมีความยินดี   เท่ียวไปในโลก 
กําจัดมลทิน  คือความตระหน่ีพรอมทัง้รากเงาเสียแลว   เปนผูอันบัณฑิต 
ติเตียนไมไดเขาถึงฐานะ   คือ สวรรค  ดังน้ี   เปนสตูรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
 
๑.  ม.อุ.๑๔/๗๗.  
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                     ป. ถูกแลว.  
                     ส. ถาอยางนั้น   ทานท่ีถวายในพระสงฆก็มีผลมากนะสิ. 
            นวัตตัพพัง  สังฆัสส   ทินนัง  มหัปผลันติกถา   จบ 
 

 อรรถกถานวัตตัพพัง   สังฆสัส  ทินนัง   มหัปผลันติกถา 
 

วาดวย  ไมพึงกลาววา  ทานที่ถวายแกพระสงฆมีผลมาก 
 
         บัดนี้  ชื่อวา เรื่องไมพึงกลาววา ทานท่ีถวายแกพระสงฆมีผลมาก. 
แมในเรื่องนั้น ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายเวตุลลกะนั้นนั่นแหละ 
วา    มรรคและผลเทานั้นชื่อวาพระสงฆ  ก็ใคร ๆ  ไมอาจใหอะไร ๆ  แก 
มรรคและผลเหลาน้ันได   ทั้งมรรคและผลเหลาน้ันก็ไมอาจรับอะไร ๆ  ได 
อน่ึง  ความอุปการะอะไร ๆ  เพราะการใหแกมรรคและผลเหลาน้ันก็ยอม 
ไมสมปรารถนา     ฉะน้ันจึงไมควรกลาววา     ทานท่ีถวายแกพระสงฆมี 
ผลมาก    ดังน้ี   คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรอง 
เปนของปรวาที.    คําวา     พระสงฆเปนผูควรบูชา    อาหุเนยฺโย 
เปนตน  สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงวา   ถาวา   ทานถวายแกสงฆไมพึงมีผล 
มากไซร    พระผูมีพระภาคเจาก็ไมทรงสรรเสริญพระสงฆนั้นเชนนี้. 
คําท่ีเหลือพึงทราบตามพระบาลีนั่นแหละ ดังน้ีแล. 
         อรรถกถานวัตตัพพังสังฆัสสทินนังมหัปผลันติกถา  จบ 
 
๑.  ส.ส. ๑๕/๙๒๓-๔.  
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                 นวัตตัพพัง   พุทธังสส  ทนินัง   มหัปผลันติกถา  
 
         [๑๗๒๖]  สกวาที    ไมพึงกลาววา    ทานท่ีถวายแดพระพุทธเจามี 
ผลมากหรือ  ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาเปนยอดแหงบรรดาทวิบท      ม ี
เทวดาและมนุษยเปนตน    เปนผูประเสริฐ  เปนประธาน   เปนผูอุดม 
เปนผูบวรแหงบรรดาทวิบท   ไมมีผูเสมอ   ไมมีผูเสมอเหมือน   ไมมีใคร 
เปรียบ ไมมีใครเทียบ ไมมีใครเทียม มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา    พระผูมีพระภาคเจาเปนยอดแหงบรรดา 
ทวิบท เปนผูประเสริฐ    เปนประธาน  เปนอุดม  เปนบวรแหงบรรดา 
ทวิบท  ไมมผูีเสมอ   ไมมีผูเสมอเหมือน  ไมมีใครเปรียบ  ไมมีใครเทียบ 
ไมมีใครเทียมดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  ทานท่ีถวายแดพระพุทธเจา 
มีผลมาก. 
         [๑๗๒๗]  ส. ไมพึงกลาววา    ทานท่ีถวายแดพระพุทธเจามีผลมาก 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ใคร ๆ  ที่เสมอเหมือนพระพุทธเจาโดยศีล  โดยสมาธิ  
โดยปญญา  มีอยูหรือ ? 
                       ป. ไมมี. 
                       ส. หากวา  ใคร ๆ  ที่เสมอเหมือนพระพุทธเจา  โดยศีล 
โดยสมาธิ  โดยปญญา  ไมมี  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  ทานท่ี  
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ถวายแดพระพุทธเจามีผลมาก.  
         [๑๗๒๘]   ส. ไมพึงกลาววา    ทานท่ีถวายแดพระพุทธเจามีผลมาก 
หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา   ในโลกนี้กต็าม 
ในโลกอื่นก็ตาม    ไมมีผูทีจ่ะประเสริฐกวา  หรือจะทัดเทียมกับพระพุทธเจา 
ผูถึงแลวซ่ึงความเปนยอดแหงอาหุเนยยบุคคล    ของหมูชนผูมีความตองการ 
บุญ  ผูแสวงหาผลไพบูลย  ดังน้ี   เปนสูตรมีอยูจริง   มใิชหรอื ?              
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ถาอยางนั้น   ทานท่ีถวายแกพระพุทธเจาก็มีผลมาก 
นะสิ. 
                 นวัตตัพพัง  พุทธัสส  ทินนงัมหัปผลันติกถา  จบ 
 

อรรถกถานวัตตัพพัง  พุทธัสสะ  ทินนัง  มหัปผลันติกถา 
 

วาดวย  ไมพึงกลาววา   ทานที่ถวายพระพุทธเจามีผลมาก 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องไมพึงกลาววา   ทานท่ีถวายพระพุทธเจามีผลมาก. 
ในเรื่องนั้น    ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายเวตุลลกะนั้นนั่นแหละ 
วา     พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว  ยอมไมบรโิภคอะไร  ๆ   แตยอม 
แสดงพระองคดุจบริโภคอยูเพ่ือตองการคลอยตามชาวโลก    เพราะฉะน้ัน 
จึงไมพึงกลาววา     ทานท่ีถวายแกพระพุทธเจาน้ันมีผลมากเพราะไมมี 
อุปการคุณ   ดังน้ี  คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรอง 
เปนของปรวาที.   คําวา   พระพุทธเจาเปนยอดแหงบรรดาทวิบท  คือ  
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เลิศกวาเทวดาและมนุษยเปนตน     เปนอาทิ   สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงวา  
ทานท่ีใหแมในมนุษยผูทุศีล     ยังมีคุณถึงพันหน่ึง     จะปวยกลาวไปใยถึง 
ทานท่ีถวายในบุคคลผูเลิศเห็นปานน้ีเลา.   คําท่ีเหลือในที่นี้   พึงทราบความ 
พระบาลีนั่นแหละ  ดังนี้แล. 
             อรรถกถานวัตตัพพังพุทธัสสทินนังมหัปผลันติกถา  จบ  
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                                      ทักขิณาวิสุทธิกถา  
 
         [๑๗๒๙]  สกวาที   ทานบริสุทธิ์ไดโดยทายกฝายเดียว   ไมบริสุทธิ์ 
ไดโดยปฏิคคาหกหรือ ? 
                      ปรวาที   ถกูแลว. 
                      ส. ปฏิคคาหกบางพวก  ที่เปนผูควรของบูชา  เปนผูควร 
ของตอนรับ   เปนผูควรของทําบุญ    เปนผูควรทําอัญชล ี  เปนเนื้อนาบุญ 
ชั้นเยี่ยมของโลกมีอยู  มิใชหรือ ? 
                      ป  ถูกแลว. 
                      ส. หากวา    ปฏิคคาหกบางพวก    ทีเ่ปนผูควรของบูชา 
เปนผูควรของตอนรับ   เปนควรของทําบุญ   เปนผูควรทําอัญชล ี   เปน 
เนื้อนาบุญชั้นเยี่ยมของโลก   มีอยู   กต็องไมกลาววา    ทานบรสิุทธิ์ไดโดย 
ทายกฝายเดียว   ไมบริสุทธิ์ไดโดยปฏคิคาหก. 
         [๑๗๓๐]   ส. ทานบริสุทธิ์ไดโดยทายกฝายเดียว    ไมบรสิุทธิ์ได 
โดยปฏิคคาหก หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคูแหงบุรุษ  ๔  บคุคล  ๘ 
วาเปนผูควรของทําบุญ  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคูแหงบุรุษ   ๔ 
บุคคล   ๘     วา     เปนผูควรของทําบุญ   ก็ตองไมกลาววา   ทานบริสุทธิ์ 
ไดโยทายกฝายเดียว ไมบริสุทธิ์ไดโดยปฏิคคาหก. 
         [๑๗๓๑]  ส. ทานบริสุทธิ์ไดโดยทายกฝายเดียว    ไมบริสทุธิ์ได  
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โดยปฏิคคาหก หรือ ?  
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. ชนบางพวกใหทานในพระโสดาบัน    แลวชืน่ชมบุญ 
มีอยู  มิใชหรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. หากวา ชนบางพวกใหทานในพระโสดาบันแลวชื่นชม 
บุญมีอยู  ก็ตองไมกลาววา  ทานบริสุทธิ์ไดโดยทายกฝายเดียว   ไมบริสุทธิ ์
ไดโดยปฏิคคาหก. 
                      ส. ชนบางพวกใหทานแกพระสกทาคามี  ฯลฯ   แกพระ- 
อนาคามี  ฯลฯ  แกพระอรหันต  แลวชืน่ชมบุญ  มีอยู  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา ชนบางพวกใหทานแกพระอรหันต  แลวชื่นชม 
บุญมีอยู  ก็ตองไมกลาววา  ทานบริสุทธิ์ไดโดยทายกฝายเดียว  ไมบริสุทธิ์ 
ไดโดยปฏิคคาหก 
         [๑๗๓๒]  ส. ทานบริสุทธิ์ไดโดยปฏิคคาหกฝายเดียว    ไมบริสุทธิ์ 
ไดโดยทายกหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ผูอ่ืนเปนผูทําแกผูอ่ืน   สุขทุกขอันคนอ่ืนทําให  ผูหน่ึง 
ทํา   แตอีกผูหน่ึงรับผลหรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ทานบริสุทธิ์ไดโดยทายกฝายเดียว   ไมบริสุทธิ์ไดโดย 
ปฏิคคาหกหรือ ?  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 553 

                     ป.  ถูกแลว.   
                     ส.  พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนอานนท 
ทักษิณาวิสุทธิมี  ๔ อยาง.  ๔  อยาง  เปนไฉน ?  ทักษิณาท่ีบริสทุธิ์ทางทายก 
แตไมบริสุทธิ์ทางปฏิคคาหกมีอยู   ทกัษิณาท่ีบริสทุธิ์ทางปฏิคคาหกแต 
ไมบริสุทธิ์ทางทายก    มอียู   ทักษิณาท่ีไมบริสุทธิท์ั้งทางทายกท้ังทาง 
ปฏิคคาหก   มีอยู   ทักษณิาท่ีบริสุทธิท์ั้งทางทายกท้ังทางปฏิคคาหกมีอยู 
ก็ทักษิณาท่ีบริสุทธิ์ทางทายกแตไมบรสิุทธิ์ทางปฏิคคาหกอยางไร   ทายก 
ในโลกนี้  เปนผูมีศีล  มีกลัยาณธรรม  แตปฏิคคาหก   เปนผูทุศีล  มีบาปธรรม 
ทักษิณาบริสทุธิ์ทางทายกแตไมบริสุทธิ์ทางปฏิคคาหก  อยางน้ีแล   ก ็
ทักษิณาบริสทุธิ์ทางปฏิคคาหกแตไมบริสุทธิ์ทางทายกอยางไร    ทายกใน 
โลกนี้   เปนผูทุศีลมีบาปธรรม     แตปฏิคคาหกเปนผูมีศีลมีกลัยาณธรรม 
ทักษิณาบริสทุธิ์ทางปฏิคคาหกแตไมบริสุทธิ์ทางทายก   อยางนี้แล   ก ็
ทักษิณาไมบริสุทธิ์ทั้งทางทายกท้ังทางปฏิคคาหกอยางไร  ทายกในโลกน้ี 
เปนผูทุศีล   มีบาปธรรม   ปฏิคคาหก  ก็เปนผูทุศีลมีบาปธรรม  ทักษิณา 
ไมบริสุทธิ์ทัง้ทางทายกท้ังทางปฏิคคาหกอยางน้ีแล   ก็ทักษิณาบริสุทธิ ์
ทั้งทางทายกท้ังทางปฏิคคาหกอยางไร   ทายกในโลกน้ีเปนผูมีศีลม ี
กัลยาณธรรม   ปฏิคคาหกก็เปนผูมีศีลมีกัลยาณธรรม   ทักษณิาบริสุทธิ ์
ทั้งทางทายกท้ังทางปฏิคคาหกอยางน้ีแล   ดูกอนอานนท  ทักษณิาวิสุทธิ 
มี ๔  อยาง   ฉะนี้แล  ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว.   
                     ส.  ถาอยางนั้น  ก็ไมพึงกลาววา   ทานบริสุทธิ์ไดโดย 
 
๑.  ม.อุ.๑๔/๗๑๔-๘.  
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ทายกฝายเดียว ไมบริสุทธิไ์ดโดยปฏิคคาหก.  
                              ทักขิณาวิสุทธิกถา  จบ 
 

                     อรรกถาทักขิณาวิสุทธิกถา 
         

                        วาดวย  ทักขิณาวิสุทธิ 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องทักขิณา   (ทาน)   วิสุทธิ   คือความบริสุทธิ์แหง 
ทักขิณาคือทาน.    ในเรื่องน้ัน    ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกาย  
อุตตราปถกะท้ังหลายวา   ถาวา ทักขิณาพึงบริสุทธ์ิคือพึงมีผลมากเพราะ 
ปฏิคคาหกไซร    ทานท่ีทายกใหแลว     ยอมเปนวิบากอันสําเร็จแลวดวย 
ปฏิคคาหก  ดวยประการฉะน้ี  บุคคลอ่ืนก็พึงทําบุคคลอ่ืนได  คือวาบุคคล 
พึงถึงสุขและทุกข   อันบคุคลอ่ืนกระทําให      ผูทําคนหนึ่ง   ผูรับผลคนหน่ึง 
เพราะฉะนั้น    ทานยอมบริสุทธิ์เพราะทายกเทาน้ันยอมไมบริสุทธิ์เพราะ 
ปฏิคคาหก   จิตตวิสุทธิ์ของทายกเหลาน้ันยอมใหซึ่งวิบาก  ดังนี้  คําถาม 
ของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
         คําวา   ปฏิคคาหกบางพวกท่ีเปนผูควรบูชา   อาหุเนยฺโย  เปนตน 
สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงวา    ถาทานไมพึงบริสุทธิ์เพราะปฏิคคาทกไซร 
ความท่ีพระอริยบุคคลผูควรแกการบูชาเปนตนจะพึงทําประโยชนอะไร. 
คําวา  ผูอื่นเปนผูทําแกผูอื่น    อธิบายวา  ถาวา  ทานเจตนาของทายกท่ี 
ปฏิคคาหกทําเหมาะสมแลวไซร     กท็านเจตนาอันบริสุทธิ์ของทายกน้ัน 
ก็ตองอาศัยวัตถุ     กลาวคือปฏิคคาหกแลวจึงบริสุทธิ์เพราะอรรถวามีผล 
มาก  เพราะฉะนั้น  ปญหานั้นจึงไมมีการทวงในคําวา     ทานยอมบริสุทธิ ์
คือมีผลมาก  เพราะปฏิคคาหก  ดวยประกการฉะนี้. 



                          อรรถกถาทักขิณาวิสุทธิกถา  จบ  
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                         รวมกถาที่มีในวรรคนีค้ือ  

 
         ๑. อัตถอิรหโตปุญูปจโยติกถา   ๒.  นัตถอิรหโตอกาลมัจจูติกถา 
๓. สัพพมิทังกัมมโตติกถา  ๔. อินทรยิพัทธกถา ๕. ฐเปตวาอริยมัคคันติกถา 
๖. นวัตตัพพังสังโฆ  ทักขิณัง  ปฏิคคัณหาตีติกถา  ๗. นวตตัพพัง  สังโฆ 
ทักขิณวิโสเธตีติกถา  ๘. นวัตตัพพัง   สังโฆภุญชตีติกถา  ๙. นวัตวัพพัง 
สังฆัสส ทินนัง มหัปผลันติกถา  ๑๐. นวัตตัพพัง พุทธัสสทินนัง มหัปผลันติกถา 
๑๑. ทักขิณาวิสุทธิกถา. 
                                     วรรคที่  ๑๗  จบ  
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                                      วรรคที่  ๑๘  
 
                                      มนุสสโลกกถา 
 
         [๑๗๓๓]  สกวาที   ไมพึงกลาววา   พระผูมีพระภาคเจาไดดํารงอยู 
แลวในมนุษยโลก หรือ  ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส. อาราม วิหาร   คาม  นิคม  นคร  รัฐ  ชนบททีพ่ระพุทธเจา 
เคยประทับอยู อันเปนเจดีย  มีอยูมิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  อาราม  วิหาร  คาม  นิคม  นคร  รัฐ  ชนบท 
ที่พระพุทธเจา   เคยประทับอยู   อันเปนเจดียมีอยู   ดวยเหตุนั้นนะทานจึง 
ตองกลาววา พระผูมีพระภาคเจา เคยดํารงอยูในมนุษยโลก. 
         [๑๗๓๔]   ส. ไมพึงกลาววา     พระผูมีพระภาคเจาเคยดํารงอยูใน 
มนุษยโลก หรือ  ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาประสูตทีปาลุมพินี      ตรัสรูที่  
ควงไมโพธิ      ประกาศธรรมจักรที่เมอืงพาราณสี     ปลงอายุสังขารที่ 
ปาวาลเจดีย  ปรินิพพานท่ีเมืองกุสินารา  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  พระผูมีพระภาคเจาประสูติที่ปาลุมพินี   ฯลฯ 
ปรินิพพานท่ีเมืองกุสินารา   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   พระผูม-ี 
พระภาคพุทธเจาไดดํารงอยูแลวในมนุษยโลก.  
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         [๑๗๓๕]  ส. ไมพึงกลาววา      พระผูมีพระภาคเจาไดดํารงอยูแลว  
ในมนุษยโลก    หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
สมัยหน่ึงเราพักอยู  ณ  ควงไมสาละใหญ   ในสุภควัน  ใกลเมอืงอุกกัฏฐะ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมยัหน่ึง   เราแรกไดตรัสรู  พักอยูที่ตนไมอชปาลนิโครธ 
ตําบลอุรุเวลา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมัยหน่ึง   เราพักอยู   ณ  เวฬุวัน 
กลันทกนิวาปสถาน   ใกลนครราชคฤห  ดูกอนภกิษุทั้งหลาย  สมัยหน่ึง 
เราพักอยู   ณ  เชตวันอารามของอนาถปณฑิกเศรษฐี   ใกลนครสาวัตถี 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมยัหน่ึง  เราพักอยู   ณ  กูฏาคารศาลา   ปามหาวัน 
ใกลนครเวสาลี   ดังน้ี   เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.       
                        ส. ถาอยางนั้น   พระผูมีพระภาคเจาก็ไดดํารงอยูแลวใน 
มนุษยโลก นะสิ.                                                           
         [๑๗๓๖]  ป. พระผูมีพระภาคเจาไดดํารงอยูแลวในมนุษยโลก หรือ ? 
                        ส.  ถูกแลว.                               
                        ป. พระผูมีพระภาคเจาทรงกําเนิดในโลก   ทรงเจริญใน 
โลก  แตทรงเปนผูอันโลกไมแปดเปอน  ครอบงําโลกเสด็จอยู มิใชหรือ ? 
                        ส.  ถูกแลว.                                    
                        ป. หากวาพระผูมีพระภาคเจาทรงกําเนิดในโลก     ทรง 
เจริญในโลก     แตทรงเปนผูอันโลกไมแปดเปอน  ครอบงําโลกเสด็จอยู  ก็ 
ตองไมกลาววา พระผูมีพระภาคเจาไดดํารงอยูแลว ในมนุษยโลก.    
                                มนุสสโลกกถา   จบ  
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                        อรรถกถามนุสสโลกกถา  

 

                             วาดวย มนุสสโลก 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องมนุสสโลก.   ในเรื่องนั้น   ชนเหลาใดมีความเห็น 
ดุจลัทธินิกายเวตุลลกะทั้งหลายน่ันแหละวา      พระผูมีพระภาคเจาทรง 
อุบัติในสวรรคชั้นดุสิต     และอยูในดสุิตเทวโลกน้ันนั่นแหละยอมไมเสด็จ 
มาสูมนุสสโลก  แตทรงแสดงรูปนิมิตไวในมนุสสโลกนี ้ เพราะไมพิจารณา 
ถือเอาพระสูตรที่กลาวไววา       พระผูมีพระภาคเจาทรงบังเกิดในโลก 
ทรงเจริญในโลก   แตทรงเปนผูอันโลกไมแปดเปอน    ทรงครอบงําโลก 
เสด็จอยู     คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน    คําตอบรับรองเปน 
ของปรวาที.  ลําดับนั้น  สกวาทีเพ่ือจะใหปรวาทีนั้นรับดวยโอกาสท่ีถาม 
และทั้งดวยการพิสูจนดวย   จึงกลาวคําเปนตนวา   อาราม   วิหาร...มีอยู  
มิใชหรือ. 
         คําวา   "ทรงบังเกิดในโลก"  ปรวาทีกลาวหมายเอาสวรรคชั้นดุสิต. 
แตคําน้ีพระศาสดาทรงตรัสหมายเอามนุสสโลกน้ีเทาน้ัน.    คําวา      ทรง 
ครอบงําโลก       ปรวาทีกลาวเพราะความเห็นวา     ทรงครอบงําแลวซ่ึง 
มนุสสโลก  แตในคําน้ีพระคาสดาทรงครอบงําโลก  คือ  อารมณ.  คําวา 
เปนผูอันโลกไมแปดเปอน      ปรวาทีกลาวหมายเอาความไมแปดเปอน 
ดวยมนุสสโลก     อันที่จริงพระศาสดาไมทรงแปดเปอนกิเลสทั้งหลายใน 
โลกธรรมทั้งหลาย     เพราะฉะนั้น    พระสูตรนี้จึงมิใชขออางวาพระผูมี- 
พระภาคเจาทรงอุบัติข้ึนในดุสิตเทวโลกน้ัน  ดังน้ีแล. 
                          อรรถกถามนุสสโลกกถา  จบ  
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                                ธัมมเทสนากถา  

 
         [๑๗๓๗]   สกวาที  ไมพึงกลาววา พระธรรม อันพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงแลว  หรือ ? 
                       ปรวาที    ถูกแลว. 
                       ส. อันใครแสดงไว. 
                       ป. อันพระพุทธนฤมิตรแสดงไว. 
                       ส. พระพุทธนฤมิตร  เปนพระชินะเปนพระศาสดา  เปน 
พระสัมมาสัมพุทธเจา    เปนพระสัพพัญู     เปนพระสัพพทัสสาวี    เปน 
พระธัมมสามี เปนพระธัมมปฏิสรณะ  หรือ  ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                       ส. ไมพึงกลาววา   พระธรรม   อันพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงแลว  หรือ   ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อันใครแสดงไว. 
                       ป. อันทานพระอานนทแสดงไว. 
                       ส. ทานพระอานนท  เปนพระชิน  เปนพระศาสดา  เปน 
พระสัมมาสัมพุทธเจา   เปนพระสัพพัญู   เปนพระสัพพทัสสาวี   เปน 
พระธัมมสามี เปนพระธัมมปฏิสรณะ  หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๗๓๘]   ส. ไมพึงกลาววา   พระธรรม    อันพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงแลว หรือ  ? 
                      ป. ถูกแลว.  
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                       ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา      ดูกอนสารีบุตร  
เราพึงแสดงธรรมโดยยอบาง  โดยพิสดารบาง   ทั้งโดยยอและโดยพิสดาร 
บาง  พระผูรูทั่วถึง   หาไดยาก   ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.                               
                       ส. ถาอยางนั้น    ก็พระธรรม    อันพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงแลวนะสิ. 
         [๑๗๓๙]  ส. ไมพึงกลาววา   พระธรรม    อันพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงแลว  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
เราแสดงธรรม   เพ่ือความรูยิ่ง  ไมแสดงเพ่ือความไมรูยิ่ง  เราแสดงธรรม 
เปนไปกับดวยเหตุ   ไมแสดงไรเหตุ    เราแสดงธรรมเปนไปกับดวย 
ปาฏิหาริย   ไมแสดงไรปาฏิหาริย   และโดยท่ีเราแสดงธรรมเพื่อความรูยิ่ง 
ไมแสดงเพ่ือความไมรูยิ่ง    แสดงธรรมมีเหตุ   ไมแสดงธรรมไรเหตุ 
แสดงธรรมมีปาฏิหาริย  ไมแสดงไรปาฏิหาริย   โอวาทานุศาสนีของเรา 
จึงควรทําตาม    ก็และพวกเธอควรท่ีจะยินดี   ควรท่ีจะชื่นชม   ควรท่ีจะ 
โสมนัสวา   พระผูมีพระภาคเจาเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ   พระธรรมอัน 
พระผูมีพระภาคเจาแสดงดีแลว   พระสงฆปฏิบัติดีแลว  ก็แหละเมื่อ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวยากรณพจนนี้อยู   หมื่นโลกธาตุไดหว่ันไหว 
แลว  ดังน้ี๒เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ  ? 
 
๑. องฺ ติก. ๒๐/๔๗๒. 
๒. องฺ ติก. ๒๐/๕๖๕.  
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                     ป.  ถูกแลว.  
                     ส.  ถาอยางนั้น   ก็พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงแลว  นะสิ.                                    
                               ธัมมเทสนากถา   จบ 
 

                     อรรถกถาธัมมเทสนากถา 
         

                    วาดวย    พระธรรมเทศนา 
 
         บัดนี้  ชื่อวา เรื่องพระธรรมเทศนา คือการแสดงธรรม. ในเรื่องนั้น 
ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายเวตุลลกะนั่นแหละวา       พระผูมี- 
พระภาคเจา     ดํารงอยูในสวรรคชั้นดสุิต     และทรงสงรูปนิมิตไปเพ่ือ 
ตองการแสดงธรรม    ทั้งรูปนิมิต     และทั้งทานพระอานนทรับพระธรรม 
เทศนาของพระพุทธเจาแลวจึงแสดง   มิใชพระผูมพีระภาคเจาผูตรัสรูแลว 
ทรงแสดง   ดังน้ี  คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรอง 
เปนของปรวาที.  ลําดับนั้น  สกวาทีเพื่อทวงดวยคําวา  ผิวา  รูปนิมิตน้ัน 
แสดงธรรม  รูปนิมิตน้ันก็พึงเปนพระศาสดา   ดังน้ี  จึงกลาววา  พระพุทธ- 
นฤมิตเปนพระชินะ     เปนตน    ปรวาทีเมื่อไมยอมรับเชนนั้น    จึงตอบ 
ปฏิเสธ. คําที่เหลือในที่นี้มีอรรถต้ืนทัง้น้ันดังน้ีแล. 
                         อรรถกถาธัมมเทศนากถา  จบ   
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                                   กรณุากถา   
 
         [๑๗๔๐]  สกวาที  กรุณาของพระผูมีพระภาคเจาไมมี หรือ ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส. เมตตาของพระผูมีพระภาคเจาไมมี  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. กรุณาของพระผูมีพระภาคเจาไมมี หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. มุทิตา  ฯลฯ  อุเบกขา  ของพระผูมีพระภาคเจา  ไมมี 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๗๔๑]  ส. เมตตา  ของพระผูมีพระภาคเจา มีอยู  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.                                       
                       ส.  กรุณาของพระผูมีพระภาคเจา  มีอยู  หรือ  ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ   
                       ส.  มุทิตา  ฯลฯ  อุเบกขา  ของพระผูมีพระภาคเจา  มีอยู 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. กรุณาของพระผูมีพระภาคเจา มีอยู หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
         [๑๗๔๒]  ส. กรุณาของพระผูมีพระภาคเจา  ไมมีหรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระผูมพีระภาคเจามิใชประกอบดวยพระกรุณา  
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หรือ ?    
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาทรงประกอบดวยพระกรุณา 
ทรงเกื้อกูลโลก  ทรงอนุเคราะหโลก  ทรงประพฤติประโยชนแกโลก  มิใช 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงประกอบดวยพระ- 
กรุณา   ทรงเกื้อกูลโลก   ทรงอนุเคราะหโลก  ทรงประพฤติประโยชนแก 
โลก   ก็ตองไมกลาววา  กรุณาของพระผูมีพระภาคเจาไมมี. 
         [๑๗๔๓]  ส. กรุณาของพระผูมีพระภาคเจาไมมีหรือ  ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาทรงเขามหากรุณาสมาบัติแลว 
มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา พระผูมีพระภาคเจาทรงเขามหากรุณาสมาบัติ 
แลว ก็ตองไมกลาววา  กรุณาของพระผูมีพระภาคเจา  ไมมี. 
         [๑๗๔๔]  ป. กรุณาของพระผูมีพระภาคเจา มีอยู  หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว.                                         
                       ป. พระผูมีพระภาคเจามีราคะ.  หรอื ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ป. ถาอยางนั้น     กรุณาของพระผูมีพระภาคเจาก็ไมมี 
นะสิ. 
                                    กรณุากถา  จบ  
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                                อรรถกถากรุณากถา  

 

                                  วาดวย ความกรุณา 
 
         บัดนี้  ชื่อวา  เรื่องความกรุณา.  ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็น 
ผิดดุจลัทธินิกายอุตตราปถกะทั้งหลายวา       ธรรมดาวาความกรุณาก็คือ 
ราคะน่ันแหละ    ราคะน้ันยอมไมมีแกพระผูมีพระภาคเจา    เพราะฉะน้ัน 
ความกรุณาของพระพุทธเจาไมมี       เพราะเห็นความเปนไปแหงธรรมมี 
ราคะท้ังหลายซึ่งเปนกรุณาปฏิรูป     ดวยอํานาจแหงความยินดีอันเปนพืช 
แหงวัตถุทั้งหลายอันนารักใคร ดังน้ี คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน 
คําตอบรับรองเปนของปรวาที.  ลําดับนั้น  สกวาทีจึงกลาววา  เมตตา 
ของพระผูมพีระภาคเจาไมมีหรอื  เปนตน เพ่ือทวงดวยคําวา  ความกรุณา 
นั้นมีชาติเสมอกับธรรมท้ังหลายมีเมตตาเปนตน      เพราะความเปนธรรม 
มิใชกิเลส   เพราะความมีสัตวเปนอารมณ   เพราะความเปนเจโตวิมุติและ 
เพราะความเปนธรรมมีอานิสงส  ๑๑   ประการ   เพราะฉะน้ัน   ถาความ 
กรุณาของพระผูมีพระภาคเจาไมมีไซร  ธรรมท้ังหลายแมมีเมตตาเปนตน 
ก็ไมพึงมีแกพระพุทธเจา  ดังนี้.  ในปญหาวา  กรณุาของพระผูมีพระภาคเจา 
ไมมีหรอื    ปรวาทีเมื่อไมเห็นโวหารเชนนั้น   จึงตอบปฏิเสธ.   คําท่ีเหลือ 
ในที่นี้มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน  ดังน้ีแล. 
                             อรรถกถากรุณากถา  จบ  
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                                           คันธชาติกถา  
 
         [๑๗๔๕]  สกวาที    อุจจาระปสสาวะของพระผูมีพระภาคเจา   หอม 
เกินคันธชาติอ่ืน ๆ หรือ ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาทรงบริโภคของหอม หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น    ฯลฯ 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจา     ทรงบริโภคขาวสุกและขนม 
กุมมาส  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงบริโภคขาวสุกและ 
ขนมกุมมาส   ก็ตองไมกลาววา อุจจาระปสสาวะของพระผูมีพระภาคเจา 
หอมเกินคันธชาติอ่ืน ๆ. 
         [๑๗๔๖]  ส.  อุจจาระปสสาวะของพระผูมีพระภาคเจา     หอมเกิน 
คันธชาติอ่ืน ๆ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. คนบางพวกที่อาบ   ทา   เจิม   อุจจาระปสสาวะของ 
พระผูมีพระภาคเจา  เก็บไวในลุง๑  บรรจุไวในขวด  แผขายท่ีตลาด  กระทํา 
กิจดวยของหอม   ดวยกลิ่นนั้น  มีอยู  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                                  คันธชาติกถา  จบ 
 
๑. ลุง-ภาชนะสําหรับใสของ,  ดูนิยามคําในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต.  
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                          อรรถกถาคันธชาติกถา  

 

                               วาดวย   คันธชาติ 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องคันธชาติ    คือของหอม.  ในเรื่องนั้น   ชนเหลาใด  
มีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอันธกะและอุตตราปถกะบางพวกวา   อุจจาระ 
ปสสาวะของพระผูมีพระภาคเจามีกลิ่นหอมยิ่งกวาคันธชาติอ่ืน ๆ    ดวย 
อํานาจความรักในพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระพุทธเจาโดยไมพิจารณา 
ดวยเหตุนั้นน่ันแหละจึงวา  คันธชาติอันหอมยิ่งกวาอุจจาระปสสาวะของ 
พระพุทธเจาไมมี   ดังนี้  คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบ 
รับรองเปนของปรวาที.   คําท่ีเหลือพึงทราบตามพระบาลีนั่นแหละ   ดังน้ี 
แล. 
                              อรรถกถาคันธชาติกถา  จบ  
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                                   เอกมัคคกถา  

 
         [๑๗๔๗]   สกวาที    สามัญญผล  ๔  ทําใหแจงไดดวยอริยมรรคอัน 
เดียว  หรือ ? 
                        ปรวาที   ถูกแลว. 
                        ส. เปนความประชุมแหงผัสสะ  ๔  ฯลฯ  แหงปญญา  ๔ 
หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                        ส. สามัญญผล   ๔   ทาํใหแจงไดดวยอริยมรรคอันเดียว 
หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ดวยโสดาปตติมรรค หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. ดวยสกทาคามิมรรค ฯลฯ  ดวยอนาคามิมรรค หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                        ส. ดวยมรรคไหน? 
                        ป. ดวยอรหัตมรรค. 
                        ส. ละสักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพตปรามาส  ไดดวย 
อรหัตมรรค หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. ละสักกายทิฏฐิ    วิจิกิจฉา   สีลพัพตปรามาสไดดวย 
อรหัตมรรค  หรือ ? 
                        ป.  ถูกแลว.  
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                   ส. พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละสัญโญชน    ๓    วา  
โสดาปตติผล มิใช หรือ ? 
                   ป. ถูกแลว. 
                   ส. หากวา    พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละสัญโญชน 
๓  วา โสดาปตติผล  ก็ตองไมกลาววา ละสักกายทิฏฐิ   วิจิกิจฉา  สีลัพพต- 
ปรามาสไดดวยอรหัตมรรค. 
                   ส. ละกามราคะอยางหยาบ  พยาบาทอยางหยาบไดดวย 
อรหัตมรรค  หรือ ? 
                   ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                   ส. ละกามราคะอยางหยาบ  พยาบาทอยางหยาบไดดวย 
อรหัตมรรค หรือ ? 
                   ป. ถูกแลว. 
                   ส. พระผูมีพระภาคเจาตรัสความเบาบางแหงกามราคะ 
และพยาบาทวา สกทาคามิผล มิใชหรอื ? 
                   ป. ถูกแลว. 
                   ส. หากวา     พระผูมีพระภาคเจาตรัสความเบาบางแหง 
กามราคะและพยาบาทวา   สกทาคามิผล   ก็ตองไมกลาววา  ละกามราคะ 
อยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบไดดวยอรหัตมรรค. 
                   ส. ละกามราคะอยางละเอียด     พยาบาทอยางละเอียดได 
ดวยอรหัตมรรค หรือ ? 
                   ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                   ส. ละกามราคะอยางละเอียด    พยาบาทอยางละเอียดได  
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ดวยอรหัตมรรค หรือ ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละกามราคะและพยาบาท 
โดยไมมีสวนเหลือวา อนาคามิผล  มใิชหรือ  ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา    พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละกามราคะ 
พยาบาทโดยไมมีสวนเหลือวา อนาคามิผล ก็ตองไมกลาววา ละกามราคะ 
อยางละเอียด  พยาบาทอยางละเอียดไดดวยอรหัตมรรค. 
         [๑๗๔๘]  ป. ไมพึงกลาววา  สามัญญผล  ๔ ทําใหแจงไดดวยอริย- 
มรรคอันเดียว หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. โสดาปตติมรรค   พระผูมีพระภาคเจาทรงใหเกิดแลว 
หรือ  ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. พระผูมีพระภาคเจาเปนพระโสดาบัน หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                       ป. สกทาคามิมรรค  ฯล   อนาคามิมรรค  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงใหเกิดแลว  หรือ  ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอนาคามี หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๗๔๙]  ส. พระผูมีพระภาคเจาทรงทําใหแจงซ่ึงสามัญญผล    ๔  
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ดวยอริยมรรคอันเดียว    แตพระสาวกท้ังหลายทําใหแจงสามัญญผล     ๔  
ดวยอริยมรรค ๔ หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. พระสาวกเห็นธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจามิไดเห็น 
บรรลุธรรมที่พระผูมีพระภาคเจามิไดบรรล ุ     ทาํใหแจงธรรมท่ีพระผูมี- 
พระภาคเจามิไดทําใหแจง หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                                 เอกมัคคกถา  จบ 
 

                       อรรถกถาเอกมัคคกถา 
 

                    วาดวย อริยมรรคอันเดียว 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องอริยมรรคอันเดียว.      ในเรือ่งนั้น   ชนเหลาใดมี 
ความเห็นผิดดุจสัทธินิกายอันธกะและอุตตราปถกะบางพวกเหลาน้ัน 
นั่นแหละวา     พระผูมีพระภาคเจาเปนพระโสดาบัน   เปนพระสกทาคามี 
เปนพระอนาคามีและทําใหแจงซ่ึงพระอรหันต   แลวก็ทําใหแจงซ่ึงผล   ๔ 
ดวยอริยมรรคเดียวเทาน้ัน     ดวยอํานาจความรักในพระผูมีพระภาคเจา 
ผูเปนพระพุทธเจาโดยไมพิจารณา      ดังน้ี    คําถามของสกวาทีหมายถึง 
ชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   ลําดับนั้น   สกวาทีจึงกลาว 
คําวา  เปนความประชุมแหงผัสสะ  ๔  เปนตนเพ่ือทวงดวยความสามารถ 
แหงธรรมทั้งหลายอยางละ  ๔  มีผัสสะ  ๔  เปนตนที่เกิดข้ึนกับผลท้ัง  ๔ 
โดยรวมเปนอันเดียวกัน. 
         คําวา   ดวยโสดาปตติมรรค    เปนตน   สกวาทีกลาวเพ่ือถามวา  
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ยอมทําใหแจง   ดวยมรรคไหน ?   ครั้นปรวาทีตอบวา   ดวยอรหัตมรรค 
สกวาทีจึงทวงดวยอํานาจภาวะแหงการละกิเลสทั้งหลายมีสักกายทิฏฐิ 
เปนตน. 
         คําวา    พระผูมีพระภาคเจาเปนพระโสดาบันหรือ    สกวาทีตอบ 
ปฏิเสธเพราะวา  พระพุทธเจาเปนเพียงพระโสดาบันยอมไมมี.  แมใน  ๒ 
ปญหาขางหนาก็นัยนี้   คําท่ีเหลือในที่นี้   พึงทราบตามพระบาลีนั่นแหละ 
ดังน้ีแล. 
                             อรรถกถาเอกมัคคกถา  จบ  
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                                            ฌานสังกนัติกถา  
 
         [๑๗๕๐]  สกวาที  โยคีบุคคลเลื่อนสูฌานหนึ่ง  จากฌานหน่ึง  หรือ  ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. เลื่อนสูตติยฌาน จากปฐมฌานได หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส. โยคีบุคคลเลื่อนสูฌานหนึ่ง     จากฌานหน่ึง    หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เลื่อนสูจตุตถฌาน จากทุติยฌานได หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๗๕๑]  ส. เลื่อนสูทุติยฌาน จากปฐมฌาน หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจ  อันใด   เพ่ือความเกิดข้ึน 
แหงปฐมฌาน   ความนึก  ฯลฯ   ความต้ังใจอันนั้น   เพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
ทุติยฌาน หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. โยคีบุคคลเคลื่อนทุติยฌาน    จากปฐมฌานแล    แต 
ไมพึงกลาววา   ความนึก   ฯลฯ   ความต้ังใจอันใด    เพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
ปฐมฌาน   ความนึก   ฯลฯ   ความต้ังใจอันนั้นแล   เพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
ทุติยฌาน หรือ  ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ทุติยฌาน  เกิดข้ึนไดแกโยคีบุคคลผูไมนึกถึงอยู  ฯลฯ 
เกิดข้ึนแกโยคีบุคคลผูไมต้ังใจอยู  หรือ ?  
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                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                  ส. ทุติยฌานยอมเกิดข้ึนแกโยคีบุคคลผูนึก  ฯลฯ  ยอม 
เกิดข้ึนแกโยคีบุคคลผูต้ังใจ  มิใชหรือ ? 
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. หากวา  ทุติยฌานยอมเกิดข้ึนแกโยคีบุคคลผูนึกถึงอยู 
ฯลฯ  ยอมเกิดข้ึนแกโยคีบุคคลผูต้ังใจอยู  ก็ตองไมกลาววา  โยคีบุคคลเลื่อน 
สูทุติยฌาน จากปฐมฌาน. 
                  ส. โยคีบุคคลเลื่อนสูทุติยฌาน จากปฐมฌาน หรือ ? 
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. ปฐมฌานยอมเกิดข้ึนแกโยคีบุคคล   ผูกระทําไวในใจ 
ซึ่งกามท้ังหลายโดยความเปนของมีโทษ หรือ ? 
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. ทุติยฌาน   ก็เกิดข้ึนแกโยคีบุคคลผูทําไวในใจซึ่งกาม 
ทั้งหลาย  โดยความเปนของมีโทษ หรือ ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ   
                  ส. ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร  หรือ ? 
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. ทุติยฌานกม็ีวิตก  มีวิจาร  หรือ ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                  ส. โยคีบุคคลเลื่อนสูทุติยฌาน จากปฐมฌาน หรือ ? 
                  ป. ถูกแลว.  
                  ส. ปฐมฌานอันนั้น  ทุติยฌานก็อันนั้นแล หรือ ?  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 574 

                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ   
         [๑๗๕๒]  ส. โยคีบุคคลเลื่อนสูตติยฌานจากทุติยฌาน หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจ  อันใด  เพ่ือความเกิดข้ึน 
แหงทุติยฌาน  ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจอันนั้นแล  เพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
ตติยฌาน หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส. โยคีบุคคลเลื่อนสูตติยฌานจากทุติยฌานแล     แตไม 
พึงกลาววา    ความนึก    ฯลฯ    ความต้ังใจอันใด    เพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
ทุติยฌาน   ความนึก   ฯลฯ   ความต้ังใจอันนั้นแล   เพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
ตติยฌาน  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ตติยฌาน  ยอมเกิดข้ึนแกโยคีบุคคลผูไมนึกถึงอยู  ฯลฯ 
เกิดข้ึนแกโยคีบุคคลผูไมต้ังใจอยู หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ    
                       ส. ตติยฌานยอมเกิดข้ึนแกโยคีบุคคลผูนึกถึงอยู  ฯลฯ 
ยอมเกิดข้ึนแกโยคีบุคคลผูต้ังใจอยู  มใิชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.     
                       ส. หากวา     ตติยฌานยอมเกิดข้ึนแกโยคีบุคคลผูนึกถึง 
อยู  ฯลฯ    ยอมเกิดข้ึนแกโยคีบุคคลผูต้ังใจอยู  ก็ตองไมกลาววา  โยคีบุคคล 
เลื่อนสูตติยฌาน จากทุติยฌาน.              
                       ส. โยคีบุคคลเลื่อนสูตติยฌานจากทุติยฌาน หรือ ?  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 575 

                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. ทุติยฌาน   ยอมเกิดข้ึนแกโยคีบุคคลผูกระทําไวในใจ 
ซึ่งวิตก และวิจารโดยความเปนธรรมมีโทษ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ตติยฌาน    ยอมเกิดข้ึนแกโยคีบุคคลผูกระทําไวในใจ 
ซึ่งวิตก และวิจารโดยความเปนธรรมมีโทษ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ทุติยฌาน ยังมีปติ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ตติยฌาน ก็ยังมีปติ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. โยคีบุคคลเลื่อนสูตติยฌานจากทุติยฌาน หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ทุติยฌานอันนั้น  ตติยฌานก็อันนั้นแล  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๗๕๓]  ส. โยคีบุคคลเลื่อนสูจตุตถฌานจากตติยฌาน หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความนึก  ฯลฯ    ความต้ังใจ  อันใด   เพ่ือความเกิดข้ึน 
แหงตติยฌาน  ความนึก  ฯลฯ   ความต้ังใจอันนั้นแล  เพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
จตุตถฌาน หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. โยคีบุคคลเลื่อนสูจตุตถฌานจากตติยฌานแล     แตไม  
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พึงกลาววา ความนึก  ฯลฯ ความต้ังใจอันใด  เพ่ือความเกิดข้ึนแหงตติยฌาน  
ความนึก ฯลฯ   ความต้ังใจอันนั้นแล เพ่ือความเกิดข้ึนแหงจตุตถฌานหรือ ? 
                 ป. ถูกแลว. 
                 ส. จตุตถฌาน    ยอมเกิดข้ึนแกโยคีบุคคลผูไมนึกถึงอยู 
ฯลฯ   ยอมเกดิข้ึนแกโยคีบุคคลผูไมต้ังใจอยู หรือ ? 
                 ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                 ส. จตุตถฌาน  ยอมเกิดข้ึนแกโยคีบุคคลผูนึกถึงอยู   ฯลฯ 
ยอมเกิดข้ึนแกโยคีบุคคลผูต้ังใจอยู มิใชหรือ ? 
                 ป. ถูกแลว. 
                 ส. หากวา    จตุตถฌานยอมเกิดข้ึนแกโยคีบุคคลผูนึกถึง 
อยู  ฯลฯ  ยอมเกิดข้ึนแกโยคีบุคคลผูต้ังใจอยู  ก็ตองไมกลาววา  โยคีบุคคล 
เลื่อนสูจตุตถฌานจากตติยฌาน. 
                 ส. โยคีบุคคลเลื่อนสูจตุตถฌานจากตติยฌาน หรือ ? 
                 ป. ถูกแลว. 
                 ส. ตติยฌาน    ยอมเกิดข้ึนแกโยคีบุคคลผูกระทําไวในใจ 
ซึ่งปติ  โดยความเปนธรรมมีโทษ  หรือ ? 
                 ป. ถูกแลว. 
                 ส. จตุตถฌาน    ก็เกิดข้ึนแกโยคีบุคคลผูกระทําไวในใจ 
ซึ่งปติโดยความเปนธรรมมีโทษ หรอื ? 
                 ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                 ส. ตติยฌาน  สหรคตดวยสุข  หรือ ?         
                 ป. ถูกแลว.   
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                        ส. จตุตถฌาน  ก็สหรคตดวยสุข  หรือ ?  
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. โยคีบุคคลเลื่อนสูจตุตถฌานจากตติยฌาน หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ตติยฌานอันนั้น  จตุตถฌานก็อันนั้นแล หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๗๕๔]   ป. ไมพึงกลาววา     โยคีบุคคลเลื่อนสูฌานอันหน่ึงจาก 
ฌานอันหน่ึง         หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   สงัดแลวจากกามเทียว  ฯลฯ   เขาถึงจตุตถฌานอยู 
ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. ถาอยางนั้น     โยคีบุคคลก็เลื่อนสูฌานหนึ่งจากฌาน 
หน่ึง  นะสิ. 
                                ฌานสังกันติกถา  จบ 
 

                      อรรถกถาฌานสังกันติกถา 
 

                         วาดวย   การเล่ือนฌาน 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องการเลื่อนฌาน    คือการเปลีย่นจากฌานหนึ่งไปสู 
ฌานหนึ่ง. ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจจลัทธินิกายมหิสสาสกะ 
และนิกายอันธกะบางพวกวา       โยคีบุคคลยอมเลื่อนจากฌานมาสูฌาน  
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โดยเวนจากความเปนไปแหงอุปจาระของฌานน้ัน ๆ       เพราะอาศัยการ  
แสดงฌานโดยลําดับวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวนิัยน้ี  สงัด 
แลวจากกามทั้งหลายเทียว  ฯลฯ   เขาถึงปฐมฌานอยู   เพราะวิตกวิจาร 
สงบ   ฯลฯ   เขาถึงทุติยฌาน  ฯลฯ  เขาถึงตติยฌาน  ฯลฯ  เขาถึงจตุตถฌาน 
อยู   ดังน้ี  คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของ 
ปรวาที. ลําดับนั้น สกวาทีจึงกลาวคําวา    เลื่อนสูตติยฌานจากปฐมฌาน 
เปนตน    เพ่ือทวงวา    ถาวา    บุคคลไมบรรลุอุปจาระแหงทุติยฌานยอม 
เลื่อนจากปฐมฌานเขาสูทุติยฌานโดยผิดระเบียบไซร      บุคคลก็พึง 
เลื่อนจากปฐมฌานเขาตติยฌาน     จากทุติยฌานเขาแมจตุตถฌานได 
ดังน้ี. 
         คําวา   ความนึก...ความต้ังใจอันใด  เพ่ือความเกิดขึ้นแหงปฐมฌาน 
เปนตน   สกวาทีกลาวเพ่ือทวงดวยคําวา   บุคคลยอมเขาทุติยฌานถัดจาก 
ปฐมฌาน    หรือเขาตติยฌานเปนตนซ่ึงตอจากทุติยฌานเปนตนไดไซร 
บุคคลก็พึงเขาฌานไดดวยอาวัชชนจิตเดียว   คือหมายความวา   ความนึก 
ครั้งเดียวเขาฌานไดทุกฌาน   ได.  คําวา  ผูกระทําไวในใจซึ่งกามท้ังหลาย 
โดยความเปนของมีโทษ  อธิบายวา  เมื่อพระโยคีมนสิการกามท้ังหลาย 
โดยความเปนโทษอยู    ปฐมฌานยอมเกิดข้ึนในภายหลัง   แตในขณะแหง 
ฌาน   นิมิตนั้นนั่นแหละยอมเปนการกระทําไวในใจ. 
         คําวา    ปฐมฌานอนันั้น   เปนตน   สกวาทียอมถามเพ่ือทวงดวย 
คําวา      ถาวาฌานน้ันนั่นแหละเวนเบื้องตนและเบื้องปลายพึงมีไดโดย 
ลักษณะไซร  ฌานน้ัน  กพึ็งเกิดไดตามลําดับ   ดุจชวนจิตดวงสุดทายเกิด 
เพราะอาศัยชวนจิตดวงกอน.    พึงทราบเน้ือความในที่ทั้งปวงโดยอุบายน้ี.  
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พระสูตรนี้ยอมแสดงความท่ีฌานท้ังหลายที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง  
ไวโดยลําดับดวยคําวา    สงัดแลวจากกามท้ังหลายเทียว  เปนตน  มิใช 
แสดงถึงความเกิดข้ึนแหงฌานอันติดตอกันไป   โดยเวนมนสิการ    เพราะ 
ฉะน้ัน พระสูตรนี้จึงมิใชขออางวาอุปจารฌานไมมี   ดังน้ีแล. 
                          อรรถกถาฌานสังกันติกถา  จบ  
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                              ฌานันตริกกถา  
 
         [๑๗๕๕]  สกวาที   ฌานค่ันมีอยู  หรือ  ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว. 
                        ส. ผัสสะค่ันมีอยู  หรอื  ฯลฯ  ปญญาค่ันมีอยู  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. ฌานค่ันมีอยู  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ฌานค่ันมีอยูในระหวางทุติยฌานและตติยฌาน  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ฌานค่ันมีอยู  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ฌานค่ันมีอยูในระหวางตติยฌานและจตุตถฌาน  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๗๕๖]   ส. ฌานค่ันไมมีในระหวางทุติยฌานและตติยฌาน  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา   ฌานค่ันไมมีในระหวางทุติยฌานและตติยฌาน 
ก็ตองไมกลาววาฌานค่ันมีอยู. 
                        ส. ฌานค่ันไมมีในระหวางตติยฌานและจตุตถฌาน  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา   ฌานค่ันไม   มีในระหวางตติยฌาน   และจตุตถฌาน 
ก็ตองไมกลาววา  ฌานค่ันมีอยู. 
         [๑๗๕๗]   ส. ฌานค่ันมีอยูในระหวางปฐมฌานและทุติยฌาน  หรือ ?  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 581 

                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. ฌานค่ันมีอยูในระหวางทุติยฌานสละตติยฌาน  หรือ  ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. ฌานค่ันมีอยูในระหวางปฐมฌานและทุติยฌาน หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ฌานค่ันมีอยูในระหวางตติยฌานและจตุตถฌาน หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๗๕๘]  ส. ฌานค่ันไมมีในระหวางทุติยฌานและตติยฌาน  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ฌานค่ันไมมีในระหวางปฐมฌานและทุติยฌาน หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ฌานค่ันไมมีในระหวางตติยฌานละจตุตถฌาน  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ฌานค่ันไมมีในระหวางปฐมฌานและทุติยฌาน  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๗๕๙]  ส. สมาธิไมมีวิตกมีแตวิจารเปนฌานค่ัน หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สมาธิมีวิตกมีวิจารเปนฌานค่ัน  หรือ  ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. สมาธิที่ไมมีวิตก  มแีตวิจารเปนฌานค่ัน หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สมาธิที่ไมมีวิตกไมมีวิจารเปนฌานค่ัน หรือ ?  
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                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
         [๑๗๖๐]   ส. สมาธิที่มีวิตกมีวิจารไมเปนฌานค่ัน หรือ ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สมาธิที่ไมมีวิตกมีแตวิจารไมเปนฌานค่ัน  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลางอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. สมาธิที่ไมมีวิตกไมมีวิจารไมเปนฌานค่ัน หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สมาธิที่ไมมีวิตกมีแตวิจารไมเปนฌานค่ัน หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๗๖๑]   ส. สมาธิที่ไมมีวิตกมีแตวิจารมีในระหวางฌานทั้งสอง 
ที่บังเกิดเปนแผน หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เมื่อสมาธิที่ไมมีวิตกมีแตวิจารเปนไปอยู     ปฐมฌาน 
ดับไปแลว  ทุติยฌานก็ยังไมบังเกิดข้ึน  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา    เม่ือสมาธิทีไมมีวิตกมีแตวิจารเปนไปอยู   ปฐมฌาน 
ปฐมฌานดับไปแลว  ทุติยฌานก็ยังไมบังเกิดข้ึน  ก็ตองไมกลาววา  สมาธิ 
ที่ไมมีวิตกมีแตวิจารเปนฌานค่ัน    มอียูในระหวานฌานทั้งสองท่ีบังเกิด 
เปนแผน. 
         [๑๗๖๒]  ป. สมาธิที่ไมมีวิตกมีแตวิจารไมเปนฌานค่ัน  หรือ ?  
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. สมาธิที่ไมมีวิตกมีแตวิจารเปนปฐมฌาน   ฯลฯ   เปน  
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ทุติยฌาน ฯลฯ  เปนตติยฌาน ฯลฯ  เปนจตุตถฌาน หรือ  ?  
                       ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ป.  ถาอยางนั้น  สมาธิที่ไมมีวิตกมีแตวิจาร  ก็เปนฌานค่ัน 
นะสิ.                                                               
         [๑๗๖๓]  ส. สมาธิไมมีวิตกมีแตวิจารเปนฌานค่ัน หรือ  ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสสมาธิไว   ๓   อยาง   คือ 
สมาธิที่มีวิตก   มีวิจาร,  สมาธิที่ไมมวีิตกมีแตวิจาร,   สมาธิที่ไมมีวิตกไมม ี
วิจาร มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสสมาธิไว  ๓  อยาง 
คือสมาธิที่มีวิตกมีวิจาร     สมาธิที่ไมมีวิตกมีแตวิจาร     สมาธิที่ไมมีวิตก 
ไมมีวิจาร  ก็ตองไมกลาววา  สมาธิที่ไมมีวิตกมีแตวิจารเปนฌานค่ัน. 
                               ฌานันตริกกถา   จบ 
 

                     อรรถกถาฌานันตริกกถา 
 

                            วาดวย  ฌานคัน่ 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องฌานค่ัน.    ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็นผิด 
ดุจลัทธินิกายสมิติยะและอันธกะท้ังหลายบางพวกวา     ผูไมรูโอกาส   คือ 
การปรากฏ   แหงสมาธิที่ไมมีวิตกมีแตวิจารในลัทธิปญจกนัยที่    พระผูม-ี 
พระภาคเจาทรงจําแนกฌาน  ๕  อยาง   สมาธิทั้งส้ินทรงยกขึน้แสดงไว 
๓   อยาง   ขอน้ีชื่อวาฌานค่ันในระหวางฌานท่ี  ๑ และฌานท่ี   ๒     ดังน้ี  
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คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน     คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   
ลําดับนั้น  สกวาทีจึงกลาวคําวา    ผัสสะค่ันมีอยูหรือ    เปนตน  เพ่ือทวง 
ดวยคําวา   ฌานก็ดี   เจตสิกธรรมท้ังหลายมีผัสสะเปนตนก็ดีมีอยู  เพราะ 
ฉะน้ันถาวาฌานค่ันพึงมีไซร  ผัสสะค่ันเปนตนก็ตองมี   ดังน้ี. 
         ขอวา    ฌานค่ันมีอยูในระหวางทุติยฌานและตติยฌาน   สกวาที 
กลาวเพ่ือทวงวา   ถาวา   ฌานค่ันพึงมีไซร   ฌานท้ังหลายมีทุติยฌานและ 
ตติยฌานเปนตนนั่นแหละมีอยู     อันฌานค่ันแหงฌานเหลานั้นก็พึงมีดวย.  
ปรวาที  ตอบปฏิเสธดวย   ตอบรับรองดวย เพราะความไมมีในลัทธิทั้งหมด. 
ถูกถามวา   ฌานค่ันในระหวางปฐมฌานและทุติยฌาน     ปรวาทีตอบ 
รับรองดวยสามารถแหงลัทธิ.  คําวา  วิตกวิจาร   เปนตน  สกวาทีกลาว 
เพ่ือทวงดวยคําวา   เมื่อความเปนสมาธิแหงสมาธิแมทั้ง   ๓   มีอยู   สมาธิ 
ที่ไมมีวิตกมีแตเพียงวิจารเทาน้ันเปนฌานค่ัน    สมาธินอกจากน้ีไมใชไซร 
ก็เม่ือเปนเชนนี้อะไรเปนเหตุแปลกกันในที่นี้.     คําวา     ในระหวางฌาน 
ทั้ง ๒   เกิดคลองแคลว  สกวาทีถามหมายถึงปฐมฌานและทุติยฌาน. ปรวาที 
ตอบรับรองดวยลัทธิวา        สมาธิที่ไมมีวิตกมีแตวิจารในระหวางแหงฌาน 
ทั้ง ๒  เกิดคลองแคลวเหลาน้ัน  ชื่อวา  เปนฌานค่ัน. 
         ถูกถามวา   ปฐมฌานดับแลว   ทติุยฌานก็ยังไมเกิดขึ้น  ปรวาที 
ตอบรับรอง  เพราะความเปนไปในขณะหนึ่งแหงฌานท้ัง  ๓  ไมประกอบ 
กัน. 
         ปรวาทีถามดวยความสามารถแหงจตุกกนัยวา      สมาธไิมม ี
วิตกมีแตวิจารเปนปฐมฌาน  ฯลฯ   เปนทุติยฌาน  ฯลฯ   สกวาทีตอบ 
ปฏิเสธเพราะความไมมแีหงฌานน้ัน  ในนัยนั้น.  
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         ในคําน้ีวา   พระผูมพีระภาคเจาตรัสสมาธิไว  ๓  อยาง  มใิชหรือ  
อธิบายวา  บรรดาสมาธิ  ๓  นั้น ๆ  สมาธิ  ๒  เปนฌานอยางเดียวไมเปน 
ฌานค่ันฉันใด      อันฌานแมนี้นั่นแหละก็ไมพึงเปนฌานค่ันฉันนั้น    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                           อรรถกถาฌานันตริกกถา  จบ  
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                      สมาปนโน   สัททัง  สุณาตีติกถา  
 
         [๑๗๖๔]   สกวาที  ผูเขาสมาบัติ   ฟงเสียงได  หรือ ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว. 
                        ส. ผูเขาสมาบัติ     เห็นรูปดวยจักษุ  ฯลฯ  ฟงเสียงดวย 
โสตะ  ฯลฯ   สูดกลิ่นดวยฆานะ  ฯลฯ  ลิ้มรสดวยชวิหา  ฯลฯ   ถูกตองโผฏฐัพพะ 
ดวยกายได  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                        ส. ผูเขาสมาบัติ  ฟงเสียงได  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ผูเขาสมาบัติ      เปนผูพรอมเพรียงดวยโสตวิญญาณ 
หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. สมาธิมแีกผูที่พรอมเพรียงดวยมโนวิญญาณ     มิใช 
หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา   สมาธิมีแกผูที่พรอมเพรียงดวยมโนวิญญาณ 
ก็ตองไมกลาววา  ผูเขาสมาบัติฟงเสียงได. 
         [๑๗๖๕]   ส. สมาธิมีแกผูที่พรอมเพรียงดวยมโนวิญญาณ    ผูที่  
พรอมเพรียงดวยโสตวิญญาณ ฟงเสียงได  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา   สมาธิมีแกผูที่พรอมเพรียงดวยมโนวิญญาณ 
ผูพรอมเพรียงดวยโสตวิญญาณ  ฟงเสียงได  ก็ตองไมกลาววา  ผูเขาสมาบัติ  
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ฟงเสียงได.  
                       ส. สมาธิมีแกผูพรอมเพรียงดวยมโนวิญญาณ    ผูที่ 
พรอมเพรียงดวยโสตวิญญาณฟงเสียงได  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เปนความประชุมกันแหงผัสสะ    ๒   ฯลฯ  แหงจิต  ๒ 
หรือ  ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
         [๑๗๖๖]  ป. ไมพึงกลาววา  ผูเขาสมาบัติ    ฟงเสียงได  หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว.                                                          
                       ป. พระผูมีพระภาคเจาตรัสเสียงวา   เปนขาศึกตอปฐม- 
ฌาน มิใช  หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. หากวา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเสียงวา   เปนขาศึก 
ตอปฐมฌาน  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  ผูเขาสมาบัติฟงเสียงได. 
                       ส. เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสเสียงวา     เปนขาศึก 
ตอปฐมฌาน  ฉะนั้นผูที่เขาสมาบัติจึงฟงเสียงได หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวิตก    วิจารวา    เปนขาศึก 
ตอทุติยฌาน   วิตกวิจารจึงมีอยูแกทุติยฌานน้ัน หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสเสียงวา     เปนขาศึก 
ตอปฐมฌาน ฉะน้ันผูที่เขาสมาบัติจึงฟงเสียงได  หรือ ?   
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                       ป.  ถูกแลว.  
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาตรัสปติวาเปนขาศึกตอตติยฌาน 
ตรัสลมอัสสาสะปสสาสะวาเปนขาศึกตอจตุตถฌาน    ตรัสรูปสัญญาวา 
เปนขาศึกตอผูเขาอากาสานัญจายตนสมาบัติ      ตรสัอากาสานัญจายตน- 
สัญญาวา    เปนขาศึกตอผูทีเขาวิญญาณัญจายตนสมาบัติ     ตรสัวิญญา- 
ณัญจายตนสัญญาวา  เปนขาศึกตอผูที่เขาอากิญจัญญายตนสมาบัติ  ตรัส 
อากิญจัญญายตนสัญญาวา  เปนขาศึกตอผูที่เขาเนวสัญญานาสัญญายตน- 
สมาบัติ  ตรัสสัญญาและเวทนาวาเปนขาศึกตอผูที่เขาสัญญาเวทยิตนิโรธ- 
สมาบัติ      สัญญาและเวทนาจึงมีอยูแกผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัตินั้น 
หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                         สมาปนโน   สัททังสุณาตีติกถา  จบ 
 

            อรรถกถาสมาปนโน  สัททังสณุาตีติกถา 
 

                  วาดวย  ผูเขาสมาบัติฟงเสียงได 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องผูเขาสมาบัติฟงเสียงได.    ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใด 
มีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายปุพพเสลิยะท้ังหลายวา    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัส   เสียงวาเปนหนาม  คือเปนขาศึก  ตอปฐมฌาน  กถ็าวา  ผูเขาฌาน 
ไมไดยินเสียงไซร   เสียงนั้นจะพึงเปนหนาม    คือเปนขาศึก   ไดอยางไร 
เหตุใด  เพราะเหตุนั้น  ผูเขาฌานยอมไดยินเสียง   ดังน้ี  คําถามของสกวาที 
หมายถึงชนเหลาน้ัน คําตอบรับรองเปนของปรวาที.  
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         คําวา    ผูเขาสมาบติัเห็นรูปดวยจักษุ   เปนตน   สกวาทีกลาวเพ่ือ  
ทวงดวยคําวา     ตราบใดท่ีบุคคลยังเขาฌานอยู     อารมณทางปญจทวาร 
ยอมไมมี  กค็รั้นเมื่ออารมณทางปญจทวารน้ันไมมี  กถ็าเขาพึงไดยินเสียง 
ไซร   เขาก็พึงเห็นแมซึ่งรูปได   ดังนี้.   คําวา    พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
เสียงวาเปนขาศึก      ทานกลาวแลวเพราะความท่ีเสียงนั้นกระทําความ 
รบกวน.   จรงิอยู๑   ครั้นเมื่อเสียงอันโอฬารกระทบโสตะแลว    การออก 
จากฌานยอมมีได   ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําน้ี  เพราะ 
ฉะน้ัน พระสูตรนี้จึงมิใชขอพิสูจนวา ผูเขาสมาบัติฟงเสียงได  ดังนี้. 
         คําวา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวิตกวิจารวาเปนขาศึกตอทุติยฌาน 
เปนตน   สกวาทีกลาวเพ่ือใหรูวาหนาม     คือขาศึก  แมอ่ืน ๆ   ไมมีอยูใน 
ภายในแหงสมาบัติ     ฉันใด      แมการฟงซ่ึงเสียงเปนตนก็ยอมไมมีอยูใน 
สมาบัติฉันนั้น. คําทั้งปวงมีอรรถต้ืนทัง้น้ันแล.                              
                   อรรถกถาสมาปนโนสัททังสุณาตีติกถา  จบ 
 
๑.  คําบาลี  โอฬาริเกน   หิ  สทฺเทน  โสเต  ฆฏฏิเต  ปมชฺฌานโต  วุฏาน  โหติ เตเนต  วุตฺต.  
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                    จักขุนา   รูปง    ปสสตีติกถา  
 
         [๑๗๖๗]  สกวาที   บุคคลเห็นรูปดวยจักษุ   หรือ ? 
                        ปรวาที  ถกูแลว. 
                        ส. เห็นรูปดวยรูป หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. เห็นรูปดวยรูป  หรอื  ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. รับรูไปดวยรูป หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. รับรูรูปดวยรูป  หรอื ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. รูปเปนมโนวิญญาณ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. บุคคลเห็นรูปดวยจักษุ  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจของจักษุมีอยู  หรอื  ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ                
                        ส. ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจของจักษุไมมี  มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา  ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจของจักษุไมมี  ก ็
ตองไมกลาววา  บุคคลเห็นรูปดวยจักษุ. 
         [๑๗๖๘]   ส. บุคคลฟงเสียงดวยโสตะ   ฯลฯ  สูดกลิ่นดวยฆานะ  ฯลฯ  
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ลิ้มรสดวยชวิหา หรือ ?  
         [๑๗๖๙]  ส. บุคคลถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ถูกตองรูปดวยรูป  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ถูกตองรูปดวยรูป หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. รับรูรูปดวยรูป หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. รับรูรูปดวยรูป หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. รูปเปนมโนวิญญาณ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. บุคคลถกูตองโผฏฐัพพะดวยกาย  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจของกายมีอยู หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ความนึก  ฯลฯ  ความต้ังใจของกาย  ไมมี  มใิช  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา ความนึก   ฯลฯ   ความต้ังใจของกายไมมี   ก็ตอง 
ไมกลาววา  บุคคลถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ฯลฯ 
         [๑๗๗๐]  ป. ไมพึงกลาววา  บุคคลเห็นรูปดวยจักษุ   ฯลฯ   ถูกตอง  
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โผฏฐัพพะดวยกาย หรือ ?  
                 ส. ถูกแลว. 
                 ป. พระผูพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เห็นรูปดวยจักษุ  ฯลฯ  ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย 
ดังน้ี เปนสูตรมีอยูจริง  มใิชหรือ ? 
                  ส. ถูกแลว. 
                  ป. ถาอยางนั้น  บุคคลก็เห็นรูปดวยจัก  ฯลฯ   ถูกตอง 
โผฏฐัพพะดวยกาย  นะสิ.  
                        จักขุนา  รปูง  ปสสตีติกถา   จบ 
                                 วรรคท่ี  ๑๘   จบ 
 

            อรรถกถาจักขุนา   รปูง   ปสสตีติกถา 
 

                     วาดวย   เห็นรูปดวยจักษุ 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องเห็นรูปดวยจักษุ.    ในเรื่องน้ัน  ชนเหลาใดมีความ 
เห็นผิดดุจลัทธินิกายมหาสังฆิกะท้ังหลายวา      จักขุประสาทเทาน้ันยอม 
เห็นรูป    เพราะอาศัยพระพุทธพจนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุใน 
พระธรรมวินัยน้ีเห็นรูปดวยจักษุ      ดังน้ี   คําถามของสกวาทีหมายถึงชน 
เหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปนของปรวาที.  ลําดับนั้น  สกวาทีจึงกลาวคําวา 
เห็นรูปดวยรูปหรือ   เปนตน  เพ่ือทวงดวยคําวา  ถาวา  บุคคลพึงเห็นรูป 
ดวยจักษุไซร   บุคคลก็พึงเห็นรูปดวยรูป  ดังน้ี.  ปรวาทีตอบปฏิเสธ  หมาย 
เอารูปายตนะ   คือมีรูปเปนอารมณ   ถูกถามซ้ําอีกก็ตอบรับรองหมายเอา 
จักขุนั่นแหละ.  
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         คําวา   เห็น   ในคําวา   รบัรูรูป   นี้  อธิบายวา  พวกเรายอมถาม  
โดยหมายถึงการรูเฉพาะ      มิใชถามซึง่สักวาการเขาไปอาศัยจักษุเห็น 
เหตุใด     เพราะเหตุนั้น    จึงถามวา    ผูมีจักษุยอมเห็นรูปดวยรปูตามลัทธิ 
ของทานหรือ ?    ปรวาทีตอบปฏิเสธดวย   ตอบรบัรองดวย   โดยนัยกอน 
นั่นแหละ.     ลําดับนั้น    สกวาทีจึงกลาววา  รูปเปนมโนวิญญาณหรือ 
ดังน้ี เพ่ือทวงดวยคําวา  ครั้นเมื่อความเปนเชนนั้นมีอยู  รูปก็เปนมโนวิญญาณ 
เพราะวา  มโนวิญญาณนั้นชื่อวายอมรับ   ดังน้ี  ปรวาทีเมื่อไมไดเลสนัย 
คือขออางเล็ก  ๆ   นอย  ๆ   จึงตอบปฏิเสธท้ังส้ิน.   คําวา    ความนึก...ของ 
จักษุมีอยูหรอื   เปนตน     ความวา    สกวาทียอมถามเพ่ือทวงดวยคําวา 
ถาวา   จักษุยอมเห็นเพราะอรรถวาการรูไซร   ความนึก   คืออาวัชชนะ 
ของจักษุนั้นก็พึงเปนดุจอาวัชชนะของจักษุวิญญาณ   ดังน้ี.   ปรวาทีตอบ 
ปฏิเสธวา    ไมพึงกลาวเชนนั้น    เพราะวา  จักขวายตนะไมนับเนื่องดวย 
การนึก   แตวายอมเกิดข้ึนในระหวางแหงการนึก.   แมในคําวา     บุคคล 
ฟงเสียงดวยโสตะ  เปนตน ก็นัยนี้. 
         พระสูตรวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษใุนพระธรรมวนิัยน้ี  เห็น 
รูปดวยจักษุ    ดังน้ี   พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวโดยนัยแหงสสัมภารกถา 
คือโดยนัยแหงถอยคําเปนเครื่องกําหนด.   อธิบายวา   เหมือนอยางวา   แม 
บุคคลยิงดวยลูกธนู  เขาก็เรียกกันวา  ยิงดวยธนู  ฉันใด  บุคคลแมเมื่อเห็น 
ดวยจักขุวิญญาณ   เขาก็เรียกวาเห็นดวยจักษุ   ฉันน้ัน    เพราะฉะนั้น 
พระสูตรนี้จึงมิใชขอพิสูจนวาเห็นรูปดวยตา.     แมในคําท่ีเหลือท้ังหลาย 
ก็นัยนี้นั่นแหละ  ดังนี้แล. 
                     อรรถกถาจักขุนารูปงปสสตีติกถา  จบ  
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                            รวมกถาที่มีในวรรคนีค้อื   

 
         ๑.  มนสุโลกกถา    ๒.  ธัมมเทสนากถา   ๓.  กรุณากถา  ๔.  คันธชาติกถา 
๕.  เอกมัคคกถา    ๖.  ฌานสังกันติกถา   ๗.  ฌานันตริกกถา   ๘.  สมาปนโน 
สัททัง   สุณาตีติกถา  ๙.  จักขุนารูปง  ปสสตีติกถา. 
                                      วรรคที่  ๑๘  จบ  
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                                         วรรคท่ี  ๑๙  
                                       กิเลสชหนกถา 
 
         [๑๗๗๑]  สกวาที   บุคคลละกิเลสที่เปนอดีต   หรือ ?    
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส. ยังธรรมท่ีดับแลวใหดับไป  ยังธรรมที่ปราศไปแลวให 
ปราศไป    ยงัธรรมที่สิ้นไปแลวใหสิ้นไป   ยังธรรมท่ีอัสดงคตแลว      ให 
อัสดงคตไป  ยังธรรมที่อัสดงคตลับไปแลว  ใหอัสดงคตลับไป  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส. บุคคลละกิเลสเปนอดีต หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อดีตดับไปแลว  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   อดีตดับไปแลว   ก็ตองไมกลาววา   บุคคลละ 
กิเลสที่เปนอดีต. 
                       ส. ละกิเลสท่ีเปนอดีต   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อดีตไมมีอยู  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.   
                       ส. หากวา    อดีตไมมีอยู    ก็ตองไมกลาววา    บคุคลละ 
กิเลสที่เปนอดีต. 
         [๑๗๗๒]  ส. บุคคลละกิเลสที่เปนอนาคต  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
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                       ส. ยังธรรมท่ียังไมเกิดไมใหเกิด       ยังธรรมที่ยังไมเกิด  
พรอมไมใหเกิดพรอม   ยงัธรรมที่ยังไมบังเกิดไมใหบังเกิด   ยังธรรมที่ยัง 
ไมปรากฏไมใหปรากฏ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. บุคคลละกิเลสที่เปนอนาคต   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ธรรมที่เปนอนาคตยังไมเกิด  มิใช   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   ธรรมที่เปนอนาคตยังไมเกิด   ก็ตองไมกลาว 
วา   บุคคลละกิเลสที่เปนอนาคต. 
                       ส. บุคคลละกิเลสที่เปนอนาคต หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อนาคตไมมีอยู  มิใชหรือ  ? 
                       ป. ถูกแลว.        
                       ส. หากวา   อนาคตไมมีอยู   ก็ตองไมกลาววา   บุคคลละ 
กิเลสที่เปนอนาคต.                               
         [๑๗๗๓]  ส. บุคคลละกิเลสที่เปนปจจุบัน หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลเปนผูกําหนัดแลวละราคะ     เปนผูอันโทสะ 
ประทุษรายแลวละโทสะ     เปนผูหลงแลวละโมหะ     เปนผูเศราหมองแลว 
ละกิเลส  หรอื  ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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                ส. บุคคลละราคะดวยราคะ  ละโทสะดวยโทสะ  ละโมหะ  
ดวยโมหะ  ละกิเลสดวยกิเลส  หรือ ? 
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                ส. ราคะสัมปยุตดวยจิต   มรรคก็สัมปยตุดวยจิต  หรือ ? 
                ป. ถูกแลว. 
                ส. เปนความประชุมกันแหงผัสสะ  ๒   ฯลฯ  แหงจิต  ๒ 
หรือ ? 
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                ส. ราคะเปนอกุศล  มรรคเปนกุศล  หรือ ? 
                ป. ถูกแลว. 
                ส. ธรรมเปนกุศลและธรรมเปนอกุศล   ธรรมมีโทษและ 
ธรรมไมมีโทษ  ธรรมเลวและธรรมประณีต  ธรรมดําและธรรมขาว  อัน 
เปนขาศึกกัน  มาพบกัน หรือ ? 
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                ส. ธรรมเปนกุศลและธรรมเปนอกุศล    ฯลฯ    ธรรมดํา 
และธรรมขาว อันเปนขาศึกกัน มาพบกัน หรือ ? 
                ป. ถูกแลว.  
                ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ฐานะ  ๔  ประการนี้ไกลกัน   ไกลกันนัก  ๔  ประการ   เปนไฉน  ทองฟากับ 
แผนดิน  นี้ประการแรกท่ีไกลกัน  ไกลกันนัก  ฯลฯ  เพราะฉะนัน้ ธรรม 
ของสัตบุรุษจึงไกลจากอสัตบุรุษ  ดังน้ี   เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                ป. ถูกแลว.  
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                       ส. ถาอยางนั้น     ก็ไมพึงกลาววา    ธรรมเปนกุศลและ  
ธรรมเปนอกุศล  ฯลฯ  มาพบกัน  นะส.ิ  
         [๑๗๗๔]  ป. ไมพึงกลาววา   บคุคลละกิเลสที่เปนอดีต    ละกิเลสที่ 
เปนอนาคต  ละกิเลสที่เปนปจจุบัน หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. บุคคลท่ีละกิเลสได  ไมมี หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ป. ถาอยางนั้น    บุคคลก็ละกิเลสที่เปนอดีต     ละกิเลสที่ 
เปนอนาคต  ละกิเลสที่เปนปจจุบัน นะสิ.  
                                  กิเลสชหนกถา  จบ 
   

                     อรรถกถากิเลสัปปชหนกถา 
 

                           วาดวย  การละกิเลส 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องการละกิเลส.   ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็น 
ผิดดุจจลัทธินิกายอุตตราปถกะทั้งหลายบางพวกวา        ชื่อวาการละกิเลส 
ของผูมีกิเลสอันละไดแลวมีอยู    ดวยวากิเลสทั้งหลายที่เปนอดีตก็ดี   เปน 
อนาคตก็ดี  และปจจุบันก็ดี เปนสภาพที่ตองละท้ังน้ัน เหตุใด  เพราะเหตุนั้น 
บุคคลจึงตองละกิเลสที่เปนอดีตดวย   ที่เปนอนาคตดวย  ท่ีเปนปจจุบันดวย 
ดังน้ี    คําถามของสกวาทีวา     บุคคลละกิเลสแมที่เปนอดีต   เปนตน 
หมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที. คําที่เหลือ  พึงทราบ 
ตามพระบาลีนั่นแหละ.  
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         อน่ึง   ในปญหาของปรวาทีวา    บุคคลท่ีละกเิลสไดไมมีหรือ  นี ้ 
อธิบายวา    เม่ือบุคคลละกิเลสทั้งหลายอยู   หาไดมีความพยายามละกิเลส 
อันตางดวยอดีต     เปนตน   เหมือนความพยายามที่จะท้ิงหยากเยื่อของผูทิ้ง 
อยูซึ่งหยากเย่ือไม     ก็แตวา     ครั้นเมื่ออริยมรรคอันมีพระนิพพานเปน 
อารมณเปนไปแลว     กิเลสท้ังหลายท่ียังไมเกิดนั่นแหละ     หมายถึงกิเลส 
ที่เปนอนุสัย    ยอมไมเกิดข้ึน    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวาการละกิเลสมีอยู 
เหตุใด     เพราะเหตุนั้น   สกวาทีจึงตอบปฏิเสธวา   ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
ขอวา   ก็ถาอยางน้ัน   บุคคลก็ละกิเลสท่ีเปนอดีต   เปนตน  ปรวาทีกลาว 
โดยการฉอฉล  คือลวงโดยอุบายแหงคําพูด   ดวยคําวา    กถ็าอยางนั้น  ไม 
พึงกลาววา   การละกิเลสไมมี  เหตุใด    เพราะเหตุนั้น   บุคคลยอมละกิเลส 
ทั้งหลายอันตางดวยกิเลสที่เปนอดีตเปนตน  ดังนี้แล. 
                          อรรถกถากิเลสัปปชหนกถา  จบ  
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                                    สญุญตากถา  
 
         [๑๗๗๕]  สกวาที ความวาง  นับเนื่องในสังขารขันธ  หรือ  ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. ธรรมหานิมิตมิไดก็นับเนื่องในสังขารขันธ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ความวาง นับเนื่องในสังขารขันธ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ธรรมหาท่ีต้ังมิไดก็นับเนื่องในสังขารขันธ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. ธรรมหานิมิตได  ไมพึงกลาววา นับเนื่องในสังขาร- 
ขันธ  หรือ  ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความวางก็ไมพึงกลาววา     นับเนื่องในสังขารขันธ 
หรือ  ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. ธรรมหาท่ีต้ังมิได  ไมพึงกลาววา  นับเนื่องในสังขาร- 
ขันธ หรือ  ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความวางก็ไมพึงกลาววานับเนื่องในสังขารขันธ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ความวางนับเน่ืองในสังขารขันธ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 601 

                       ส. สังขารขันธ  มิใชธรรมไมเที่ยง   มิใชธรรมอันปจจัย  
ปรุงแตงแลว     มิใชธรรมอิงอาศัยเกิดข้ึน     มิใชธรรมที่มีความส้ินไปเปน 
ธรรม  มิใชธรรมท่ีมีความเส่ือมไปเปนธรรม  มิใชธรรมที่มีความคลายไป 
เปนธรรม  มใิชธรรมท่ีมคีวามดับไปเปนธรรม มใิชธรรมที่มีความแปรไป 
เปนธรรม หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. สังขารขันธ   เปนธรรมไมเที่ยง   เปนธรรมอันปจจัย 
ปรุงแตง    เปนธรรมอิงอาศัยเกิดข้ึน    เปนธรรมมีความสิ้นไปเปนธรรม 
เปนธรรมมีความเสื่อมไปเปนธรรม  เปนธรรมมีความคลายไปเปนธรรม 
เปนธรรมมีความดับไปเปนธรรม     เปนธรรมมีความแปรไปเปนธรรม 
มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   สังขารขันธไมเที่ยง   ฯลฯ   มีความแปรไป 
เปนธรรม  กต็องไมกลาววา ความวางนับเนื่องในสังขารขันธ. 
         [๑๗๗๖]  ส. ความวางแหงรูปขันธ  นับเนื่องในสังขารขันธ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความวางแหงสังขารขันธ  นับเนื่องในรูปขันธ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ความวางแหงเวทนาขันธ  ฯลฯ  ความวางแหงสัญญา- 
ขันธ ฯลฯ ความวางแหงวิญญาณขันธ  นับเนื่องในสังขารขันธ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ความวางแหงสังขารขันธ    นับเนื่องในวิญญาณขันธ  
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หรือ ?  
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๗๗๗]   ส. ความวางแหงสังขารขันธ   ไมพึงกลาววา   นับเนื่อง 
ในรูปขันธ หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ความวางแหงรูปขันธ    ไมพึงกลาววา    นับเน่ืองใน 
สังขารขันธ  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. ความวางแหงสังขารขันธ   ไมพึงกลาววา   นับเนื่อง 
ในเวทนาขันธ  ฯลฯ นับเน่ืองในสัญญาขันธ  ฯลฯ นับเนื่องในวิญญาณขันธ 
หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ความวางแหงวิญญาณขันธ  ไมพึงกลาววา  นับเนื่องในสังขารขันธ  หรือ 
? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๗๗๘]   ป. ไมพึงกลาววา ความวางนับเนื่องในสังขารขันธ หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สังขารนี้วางจากตน  หรอืจากความเปนตน  ดังนี้  เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ  ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. ถาอยางนั้นความวาง  ก็นับเนื่องในสังขารขันธ นะสิ. 
                                        สุญญตากถา  จบ  
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                         อรรถกถาสุญญตากถา  

          

                               วาดวย สุญญตา 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องสุญญตา  คือความวาง.  ในเรื่องนั้น  คําวา  สุญญตา 
ไดแกสุญญตา  ๒  คือ  อนัตตลักขณะของขันธทั้งหลาย  และพระนิพพาน. 
ในสุญญตาเหลาน้ัน     อนัตตลักขณะอยางใดอยางหนึ่งกอนท่ีนับเนื่องดวย 
สังขารขันธ  โดยปริยายหน่ึง  พระนิพพานเปนปริยาปนนะ  คือเปนธรรม 
ที่นับเนื่องดวยสุญญตา    โดยปรยิายหนึ่ง    ก็ชนเหลาใดไมถือเอาวิภาคนี้ 
มีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอันธกะท้ังหลายวา      สุญญตาเปนธรรมนับ 
เนื่องดวยสังขาร    ดังน้ี  คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบ 
รับรองเปนของปรวาที. 
         คําวา   ธรรมหานิมติมิได    ไดแก   พระนิพพานอันเวนจากนิมิต 
ทั้งปวง   แมคําวา   ธรรมอันหาที่ต้ังมิได   คืออัปปณิหิตะ   ก็เปนชื่อของ 
พระนิพพานน้ันนั่นแหละ.  ถามวา  กเ็พราะเหตุไร  ทานจึงนําพระนิพพาน 
นี้มากลาว    ตอบวา    เพ่ือจะยกโทษของลัทธิอันไมกลาวจําแนกธรรม. 
ดวยวา     ลัทธิของผูใดวา      สุญญตาเปนธรรมนับเน่ืองดวยสังขารขันธ 
โดยสวนเดียว      ดังน้ี    เพราะไมจําแนกออกไป    ลัทธิแหงชนน้ันก็ยอม 
ปรากฏวา  แมแตพระนิพพานก็เปนธรรมท่ีนับเนื่องดวยสังขารขันธ  ดังนี้. 
เพ่ือจะยกข้ึนซ่ึงโทษของลัทธินี้ สกวาทีจึงนําคําวา  อนิมิต  และอัปปณิหิตะ 
มากลาว.     ปรวาทีเมื่อไมปรารถนาซึ่งความท่ีพระนิพพานน้ันเปนธรรม 
นับเนื่องดวยสังขารนั้น   จึงตอบปฏิเสธ.   คําวา     สังขารขันธมิใชธรรม 
ไมเท่ียง      เปนตน    สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงความผิดอันถึงความเปนของ 
ไมเที่ยงแหงสุญญตาอันบัณฑิตนับพรอมแลววาพระนิพพาน.      คําวา  
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ความวางแหงสังขารขันธนับเนื่องในวิญญาณขันธหรือ    สกวาทีกลาว  
เพ่ือทวงดวยคําวา       ถาวาสุญญตาของขันธอ่ืนนับเนื่องดวยขันธอ่ืนไซร 
แมสุญญตาของสังขารขันธ  ก็พึงนับเนื่องดวยขันธที่เหลือได  ดังน้ี.  ขอวา 
ความวางแหงสังขารขันธ  ไมพึงกลาววา  นับเนื่องในรูปขันธหรือ   เปนตน 
สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงโดยปฏิโลมวา      ถาวาสุญญตาของสังขารขันธไม 
นับเนื่องดวยขันธที่เหลือไซร     แมสญุญตาของขันธที่เหลือก็ชื่อวานับเนื่อง 
ในสังขารขันธหรือ  ดังนี้.   พระสูตรวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สังขาร 
เหลาน้ีวางจากตนหรือจากความเปนตน    ปรวาทีนํามาจากลัทธิอ่ืน.  ใน 
คําเหลาน้ัน  คําวา  สังขารเหลาน้ี   อธิบายวา  การหยั่งลงในพระศาสนา 
วา   ปญจขันธเหลาน้ันเทียวชื่อวาเปนสภาพวาง   เพราะวางจากตน   และ 
ของท่ีเนื่องดวยตน  ดังนี้  ยอมไมผิด  ดุจอาคตสถานวา   สพฺเพ   สงฺขารา 
อนิจจา    ดังน้ี  เพราะฉะน้ัน  พระผูมพีระภาคเจาจึงทรงอนุญาตไว.  แต 
พระสูตรนี้    ยอมแสดงซ่ึงความท่ีแหงสุญญตาเปนธรรมท่ีนับเนื่องดวย 
สังขารขันธ    เหตุใด     เพราะเหตุนั้น    พระสูตรนี้    จึงมิใชขอพิสูจนวา 
พระนิพานมิใชสุญญตา คือความวาง  ดังนี้แล. 
                             อรรถกถาสุญญตากถา  จบ  
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                               สามัญญผลกถา  

 
         [๑๗๗๙]  สกวาที  สามัญญผล เปนอสังขตะ  หรือ ? 
ปรวาที   ถูกแลว. 
                       ส. เปนนิพพาน   เปนที่ตานทาน   เปนที่เรน   เปนที่พ่ึง 
เปนที่หมาย เปนฐานะอันไมเคลื่อน  เปนอมตะ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. สามัญญผล เปนอสังขตะ นิพพานก็เปนอสังขตะ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. อสังขตะเปน ๒  อยาง หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ที่ตานทานเปน  ๒  อยาง  ฯลฯ  ที่เรนก็เปน  ๒  อยาง 
ที่พ่ึงก็เปน  ๒  อยาง  ทีห่มายก็เปน  ๒  อยาง  ฐานะอันไมเคลื่อนกเ็ปน  ๒ 
อยาง อมตะก็เปน ๒ อยาง นิพพานก็เปน ๒ อยาง หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๗๘๐]  ส. สามัญญผล เปนอสังขตะ หรือ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. สามัญญะ   เปนอสังขตะ หรือ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. สามัญญะ   เปนสังขตะ   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
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                  ส. สามัญญผล เปนสังขตะ หรือ ?  
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                  ส. โสดาปตติผล เปนอสังขตะ หรือ ? 
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. โสดาปตติมรรค เปนอสังขตะ หรือ ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                  ส. โสดาปตติมรรค เปนสงัขตะ  หรือ ? 
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. โสดาปตติผล เปนสังขตะ  หรือ ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                  ส. สกทาคามิผล  ฯลฯ  อนาคามิผล  ฯลฯ อรหัตผล  เปน 
อสังขตะ  หรือ ? 
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. อรหัตมรรค เปนอสังขตะ หรือ ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                  ส. อรหัตมรรค เปนสังขตะ หรือ ? 
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. อรหัตผล เปนสังขตะ  หรือ  ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                  ส. โสดาปตติผล     เปนอสังขตะ     สกทาคามิผล    ฯลฯ 
อนาคามิผล  ฯลฯ  อรหัตผล เปนอสังขตะ นิพพานเปนอสังขตะ  หรือ ? 
                  ป. ถูกแลว.  
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                  ส. อสังขตะเปน ๕ อยาง หรือ ?  
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                  ส. อสังขตะเปน ๕ อยาง หรือ ? 
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. ที่ตานทานเปน  ๕  อยาง  ที่เรนก็เปน  ๕  อยาง  ที่พ่ึง 
ก็เปน  ๕  อยาง  ที่หมายก็เปน  ๕ อยาง  ฐานะอันไมเคลื่อนก็เปน  ๕  อยาง 
อมตะก็เปน  ๕   อยาง นพิพานก็เปน ๕ อยาง หรือ ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                                 สามัญญาผลกถา  จบ 
 

                       อรรถกถาสามัญญผลกถา 
                                         

                           วาดวย   สามัญญผล         

 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องสามัญญผล   คือผลแหงความเปนสมณะ.  ในเรื่อง 
นั้น การสันนิษฐาน คือการลงความเห็น ในลัทธขิองสกวาทีวา   วิปากจิต 
ของอริยมรรคในมัคควิถีก็ดี   ในผลสมาบัติก็ดี   ชือ่วาสามัญญาผล  ดังนี้. 
อน่ึง  ชนเหลาใดไมถือเอาอยางนั้น  มีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายปุพพเสลิยะ 
ทั้งหลายวา      การละกิเลสดวย    การเกิดข้ึนแหงผลดวยเปนสามัญญผล 
เหตุใด   เพราะเหตุนั้น   สามัญญผลนั้นจึงเปนอสังขตะ    คือพระนิพพาน.  
ดังน้ี     คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน     คําตอบรับรองเปนของ 
ปรวาที.  คําที่เหลือในที่นี้  พึงทราบตามพระบาลี  เพราะมีนัยตามท่ีกลาว 
แลวในหนหลังน่ันแล. 
                          อรรถกถาสามัญญผลกถา  จบ  
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                                  ปตติกถา   
 
         [๑๗๘๑]  สกวาที  การได   เปนอสังขตะ หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. เปนนิพพาน   เปนที่ตานทาน   เปนที่เรน   เปนที่พ่ึง 
เปนที่หมาย เปนฐานะอันไมเคลื่อน  เปนอมตะ หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. การได  เปนอสังขตะ  นิพพานก็เปนอสังขตะ  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อสังขตะเปน  ๒ อยาง หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                       ส. อสังขตะเปน ๒  อยาง หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ที่ตานทานเปน  ๒  อยาง  ที่เรนก็เปน  ๒  อยาง  ที่พ่ึง 
ก็เปน ๒  อยาง ที่หมายก็เปน ๒  อยาง  ฐานะอันไมเคลื่อนก็เปน ๒  อยาง 
อมตะก็เปน ๒ อยาง นิพพานก็เปน ๒  อยาง หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๗๘๒]  ส. การไดจีวร เปนอสังขตะ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เปนนิพพาน ฯลฯ   เปนอมตะ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส. การไดจีวร เปนอสังขตะ  นิพพานก็เปนอสังขตะ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
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                 ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ ?  
                 ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                 ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ ? 
                 ป. ถูกแลว. 
                 ส. ที่ตานทานเปน  ๒  อยาง  ที่เรนก็เปน  ๒  อยาง  ที่พ่ึง 
ก็เปน ๒  อยาง ที่หมายก็เปน ๒  อยาง  ฐานะอันไมเคลื่อนก็เปน  ๒  อยาง 
อมตะก็เปน ๒ อยาง นิพพานก็เปน ๒ อยาง หรือ  ? 
                 ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                 ส. การไดบิณฑบาต ฯลฯ  เสนาสนะ คิลานปจจยเภสัชช- 
บริขาร  เปนอสังขตะ หรือ ? 
                 ป. ถูกแลว. 
                 ส. เปนนิพพาน  ฯลฯ  เปนอมตะ หรือ ? 
                 ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                 ส  การไดคิลานปจจยเภสัชชบริขาร เปนอสังขตะ  นิพพาน 
ก็เปนอสังขตะ  หรือ ? 
                 ป. ถูกแลว. 
                 ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ ? 
                 ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                 ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ ? 
                 ป. ถูกแลว. 
                 ส. ที่ตานทานเปน ๒ อยาง  ฯลฯ  นิพพานก็เปน ๒ อยาง 
หรือ  ?  
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                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                       ส. การไดจีวรเปนอสังขตะ     การไดบิณฑบาต     ฯลฯ 
เสนาสนะ   การไดคิลานปจจยเภสัชชบริขาร   ก็เปนอสังขตะ   นิพพานก็ 
เปนอสังขตะ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อสังขตะเปน ๕  อยาง หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. อสังขตะเปน  ๕ อยาง หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ที่ตานทานเปน ๕ อยาง ฯลฯ นิพพานก็เปน ๕ อยาง 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๗๘๓]  ส. การไดปฐมฌานเปนอสังขตะ    หรือ    พึงใหพิสดาร 
เหมือนกันทกุอยาง   การไดทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน  อากาสานัญ- 
จายตนฌาน  วิญญาณัญจายตนฌาน  อากิญจัญญายตนฌาน  เนวสัญญา- 
นาสัญญายตนฌาน  ฯลฯ  โสดาปตติมรรค  โสดาปตติผล  สกทาคามิมรรค 
สกทาคามิผล  อนาคามิมรรค  อนาคามิผล  อรหัตมรรค  อรหัตผล  เปน 
อสังขตะ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เปนนิพพาน  ฯลฯ  เปนฐานะอันไมเคลื่อน  เปนอมตะ 
หรือ  ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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                       ส. การไดอรหัตผล  เปนอสังขตะ  นิพพานก็เปนอสังขตะ 
หรือ  ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อสังขตะเปน  ๒ อยาง หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ที่ตานทานเปน ๒ อยาง  ฯลฯ นพิพานก็เปน ๒ อยาง 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. การไดโสดาปตติมรรค   เปนอสังขตะ  การไดโสดา- 
ปตติผล  เปนอสังขตะ  ฯลฯ   การไดอรหัตมรรค  เปนอสังขตะ   การได 
อรหัตผลเปนอสังขตะ นิพพานเปนอสังขตะ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อสังขตะเปน ๙  อยาง หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. อสังขตะเปน  ๙ อยาง หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ที่ตานทานเปน  ๙ อยาง  ฯลฯ นพิพานก็เปน ๙ อยาง 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๗๘๔]  ป. ไมพึงกลาววา  การไดเปนอสังขตะ  หรือ ?  
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                    ส.  ถูกแลว.  
                    ป. การได เปนไป  เปนเวทนา  เปนสัญญา  เปนสงัขาร 
เปนวิญญาณ หรือ ? 
                    ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                    ป. ถาอยางนั้น  การไดเปนอสังขตะ  นะสิ. 
                                    ปตติกถา  จบ 
 

                           อรรถกถาปตติกถา 
                                                 

                      วาดวย  ปตติ  คือการได 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องการได.     ในเรือ่งนั้น  บุคคลยอมไดซึ่งส่ิงใด ๆ 
การไดซึ่งสิ่งนั้น ๆ  ชื่อวา    ปตติ.  กช็นเหลาใดมีความเห็นผิดวา    การได 
เปนอสังขตะ    ดังน้ี  ดุจจลัทธินิกายปุพพเสลิยะท้ังหลายนั่นแหละ   คําถาม 
ของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน คําตอบรับรองเปนของปรวาที. คําที่เหลือ 
ในที่นี้   พึงทราบตามพระบาลี  เพราะมีนัยดังท่ีขาพเจากลาวแลวในหนหลงั 
นั่นแหละ. 
         คําวา   ไมพึงกลาว   เปนตน  ปรวาทีกลาวคําบัญญัติวา   ปตติคือ 
การไดจัดเปนอสังขตะของลัทธิใดเพ่ือประกาศลัทธินั้น.     ในปญหานั้น 
สกวาทีปฏิเสธวา    ไมพึงกลาวอยางนั้น    คือไมรบัรองซ่ึงความท่ีการได 
ทั้งส้ินวาเปนสภาวธรรมมีรูปเปนตน  จริงอยู  ธรรมอะไร ๆ  ชือ่วา    ปตติ 
คือการไดหามีไม      ทั้งพระผูมีพระภาคเจาก็มิทรงบัญญัติซึ่งความท่ีการ  
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ไดนั้นเปนอสังขตะ.  แตวาปรวาทีไดใหลัทธิของตนต้ังอยูวา    ปตติ  คือการ  
ไดนั้นเปนอสังขตะดวยเพียงการปฏิเสธสภาพธรรมดังกลาวนั่นแหละ. 
ลัทธินั้นยอมต้ังอยูไมไดเลยเพราะความเปนลัทธิอันต้ังอยูแลวโดยไม 
พิจารณา ดังนี้แล. 
                              อรรถกถาปตติกถา  จบ  
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                                   ตถตากถา  
 
         [๑๗๘๕]  สกวาที   ความเปนอยางนั้นแหงธรรมท้ังปวง  เปนอสังขตะ 
หรือ ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส. เปนนิพพาน  ฯลฯ  เปนอมตะ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส. ความเปนอยางนั้นแหงธรรมทั้งปวง      เปนอสังขตะ 
นิพพานก็เปนอสังขตะ หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อสังขตะเปน ๒  อยาง หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. อสังขตะเปน  ๒  อยาง หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ที่ตานทานเปน ๒ อยาง ฯลฯ นิพพานก็เปน ๒ อยาง 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๗๘๖]  ส. รูปมีความเปนรูป   ความเปนไปก็เปนอสังขตะ   มิใช 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. เปนนิพพาน  ฯลฯ  เปน  อมตะ  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. รูปมีความเปนไป ความเปนไปก็เปนอสังขตะ นิพพาน  
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ก็เปนอสังขตะ มิใชหรือ ? 
                  ป. ถูกแลว.  
                  ส. อสังขตะเปน ๒  อยาง หรือ ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                  ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ ? 
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. ที่ตานทานเปน ๒ อยาง ฯลฯ นิพพานก็เปน ๒ อยาง 
หรือ  ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                  ส. เวทนามีความเปนเวทนา ความเปนเวทนา  ฯลฯ สัญญา 
มีความเปนสัญญา  ความเปนสัญญา ฯลฯ  สังขารมีความเปนสังขาร  ความ 
เปนสังขาร   ฯลฯ   วิญญาณมีความเปนวิญญาณ   ความเปนวิญญาณเปน 
อสังขตะ  หรือ ? 
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. เปนนิพพาน ฯลฯ เปนอมตะ หรือ ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                  ส. รูปมีความเปนไป    ความเปนไปเปนอสังขตะ    ฯลฯ 
วิญญาณมีความเปนวิญญาณ    ความเปนวิญญาณ    เปนอสังขตะ    ฯลฯ. 
นิพพานก็เปนอสังขตะ มิใชหรือ  ? 
                  ป. ถูกแลว. 
                  ส. อสังขตะเปน  ๖  อยาง หรือ ? 
                  ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 616 

                       ส. อสังขตะเปน ๖  อยาง หรือ ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ที่ตานทานเปน ๖ อยาง ฯลฯ นิพพานก็เปน ๖ อยาง 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๗๘๗]  ป. ไมพึงกลาววา     ความเปนอยางนั้นแหงธรรมท้ังปวง 
เปนอสังขตะ  หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. ความเปนอยางนั้นแหงธรรมทั้งปวง    เปนรปู    เปน 
เวทนา เปนสัญญา เปนสังขาร เปนวิญญาณ หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ป. ถาอยางนั้น   ความเปนอยางนั้นแหงธรรมทั้งปวง   ก ็
เปนอสังขตะ  นะสิ. 
                                     ตถตากถา  จบ  
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                            อรรถกถาตถตากถา  

 

        วาดวย  ตถตา  คือความเปนอยางน้ันแหงธรรม 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่อง   ตถตา   คือความเปนอยางนั้นแหงธรรม  หรือ 
ความเปนจริงแหงธรรม   อีกอยางหนึ่งเรียกวาสัจจธรรม.   ในเรื่องนั้นชน 
เหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอุตตราปถกะบางพวกวา   ชื่อวาตถตา 
คือความเปนอยางนั้นอันบัณฑิตนับพรอมแลววาความเปนสภาวะแหงรูป 
เปนตนแหงธรรมทั้งปวงมีรูปเปนตน  อันใด  มีอยูอันตถตานั้นเปนอสังขตะ 
เพราะความเปนธรรมไมนับเน่ืองในรูปเปนตนที่เปนอสังขตะ       ดังน้ี 
คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน     คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
คําท่ีเหลือแมในที่นี้ชัดเจนแลวน่ันแหละ      เพราะมีลักษณะตามท่ีขาพเจา 
กลาวไวแลวในหนหลังน่ันแล. 
                             อรรถกถาตถตากถา  จบ  
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                                  กุสลกถา  
 
         [๑๗๘๘]  สกวาที  นิพพานธาตุ เปนกุศล หรอื ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส. นิพพานธาตุ    เปนธรรมมีอารมณ   ความนึก    ฯลฯ 
ความต้ังใจแหงนิพพานธาตุนั้น  มีอยู  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. นิพพานธาตุ  เปนธรรมไมมีอารมณ  ความนึก   ฯลฯ 
ความต้ังใจแหงนิพพานน้ัน  ไมมี  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา นิพพานธาตุ เปนธรรมไมมีอารมณ  ความนึก 
ฯลฯ  ความต้ังใจแหงนิพพานธาตุนั้น  ไมมี  ก็ตองไมกลาววา  นิพพานธาตุ 
เปนกุศล. 
         [๑๗๘๓]  ส. อโลภะ  เปนกุศล  เปนธรรมมีอารมณ ความนึก  ฯลฯ 
ความต้ังใจแหงอโลภะน้ัน  มีอยู หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. นิพพานธาตุ  เปนกุศล  เปนธรรมมีอารมณ ความนึก 
ฯลฯ ความต้ังใจแหงนิพพานธาตุนั้น มีอยู  หรือ  ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส. อโทสะ เปนกุศล  ฯลฯ อโมหะ เปนกุศล  ฯลฯ  ศรัทธา 
วิริยะ  สติ  สมาธิ  ฯลฯ  ปญญา  เปนกศุล  เปนธรรมมีอารมณ  ความนึก 
ฯลฯ  ความต้ังใจแหงปญญานั้น มีอยู  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว.  
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                       ส. นิพพานธาตุ  เปนกุศล  เปนธรรมมีอารมณ ความนึก  
ฯลฯ  ความต้ังใจแหงนิพพานธาตุนั้น  มีอยู หรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                       ส. นิพพานธาตุ  เปนกุศล  เปนธรรมไมมีอารมณ ความ 
นึก  ฯลฯ  ความต้ังใจแหงนิพพานธาตุนั้น  ไมมี   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อโลภะ.  เปนกุศล   เปนธรรมไมมีอารมณ  ความนึก 
ฯลฯ  ความต้ังใจแหงอโลภะนั้น  ไมมี  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. นิพพานธาตุ  เปนกุศล  แตเปนธรรมไมมีอารมณ ความ 
นึก  ฯลฯ  ความต้ังใจแหงนิพพานธาตุนั้น  ไมมี หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. อโทสะ เปนกุศล  ฯลฯ  อโมหะ เปนกุศล  ฯลฯ  ศรัทธา 
วิริย  สติ  สมาธิ   ฯลฯ  ปญญา  เปนกศุล  แตเปนธรรมไมมีอารมณ  ความนึก 
ฯลฯ ความต้ังใจแหงปญญานั้น ไมมี หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๗๙๑]  ป. ไมพึงกลาววา นิพพานธาตุ  เปนกุศล หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. นิพพานธาตุ  เปนธรรมไมมีโทษ  มิใชหรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. หากวา นิพพานธาตุ  เปนธรรมไมมีโทษ ดวยเหตุนั้น 
นะทานจึงตองกลาววา นิพพานธาตุ  เปนกุศล. 
                                     กลุสกถา  จบ  
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                           อรรถกถากุสลกถา  

 

                                วาดวย  กุสล 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องกุศล.    ในเรื่องน้ัน   กุศลเปนธรรมไมมีโทษดวย 
เปนธรรมมีผลที่นาปรารถนาดวย     ทัง้เปนธรรมท่ีไมประกอบดวยกิเลส 
จึงชื่อวาเปนธรรมหาโทษมิได   โดยนัยนี้   บุคคลเวนอกุศลเสียแลวชื่อวา 
ยอมเสพธรรมทั้งปวงอันไมมีโทษ.   กุศลชื่อวาผลท่ีนาปรารถนา   คือเปน 
บุญอันใหความสําเร็จซ่ึงอิฏฐผลในความเปนไปแหงความเกิดข้ึนในภพ 
ตอไป  โดยนัยนี้  บุคคลยอมเสพธรรมอันเปนบทตนนั่นแหละในกุศลติกะ๑. 
ก็ชนเหลาใดไมถือเอาวิภาคนี้  มีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอันธกะท้ังหลาย 
วา   พระนิพพานเปนกุศล  ดวยเหตุเพียงความเปนธรรมไมมโีทษเทาน้ัน 
ดังน้ี     คําถามของสกวาทีเพ่ือแสดงซึ่งความท่ีพระนิพพานไมเปนกุศล 
ดวยอรรถวาเปนอิฏฐวิบาก.   คําตอบรับรองเปนของปรวาที   ดวยอํานาจ 
ลัทธิของตน.  คําท่ีเหลือในที่นี้  มีอรรถต้ืนทั้งนั้น  เพราะความมีนัยเชนกับ 
ที่ขาพเจากลาวแลวในหนหลัง ดังน้ีแล. 
                             อรรถกถากุสลกถา  จบ 
 
๑.  บทตนแหงกุสลติกะ  ไดแก  กุสลา  ธัมมา  แปลวาสภาวธรรมท้ังหลายท่ีเปนกศุลมีอยู.  
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                                        อัจจันตนิยามกถา  
 
         [๑๗๙๒]  สกวาที    ปถุุชนมีความแนนอนโดยสวนเดียว หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. บุคคลทํามาตุฆาตเปนแนนอนโดยสวนเดียว บุคคล 
ผูทําปตุฆาต    ฯลฯ   บุคคลผูทําอรหันตฆาต   ฯลฯ  บุคคลทําโลหิตุปบาท 
บุคคลผูทําสังฆเภท  เปนผูแนนอนโดยสวนเดียว  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ปุถชุนมคีวามแนนอนโดยสวนเดียว หรือ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. วิจิกิจฉา พึงเกิดแกบุคคลแนนอนโดยสวนเดียว หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.                     
                       ส. หากวา   วิจิกิจฉา  พึงเกิดแกบุคคลผูแนนอนโดยสวน 
เดียว ก็ตองไมกลาววา  ปุถุชนมีความแนนอนโดยสวนเดียว. 
         [๑๗๙๓]  ส. วิจิกิจฉา     ไมพึงเกิดแกบุคคลแนนอนโดยสวนเดียว 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ละวิจิกิจฉาได  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                       ส. ละวิจิกิจฉาได หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ละไดดวยโสดาปตติมรรค หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ  
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                       ส. ละไดดวยสกทาคามิมรรค   ฯลฯ   ละไดดวยอนาคา-  
มิมรรค ฯลฯ  ละไดดวยอรหัตมรรค หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ละไดดวยมรรคไหน. 
                       ป. ดวยมรรคฝายอกุศล. 
                       ส. มรรคฝายอกุศลเปนธรรมนําออก     ใหถึงความส้ิน 
ทุกข  ใหถึงความตรัสรู  ใหถึงนิพพาน  ไมเปนอารมณของอาสวะ   ฯลฯ 
ไมเปนอารมณของสังกิเลส หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. มรรคฝายอกุศลไมเปนธรรมนําออก ฯลฯ เปนอารมณ 
ของสังกิเลส  มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา    มรรคฝายอกุศลไมเปนธรรมนําออก    ฯลฯ 
เปนอารมณของสังกิเลส   ก็ตองไมกลาววา   วิจิกิจฉา   อันบุคคลผูแนนอน 
โดยสวนเดียวละไดดวยมรรคฝายอกุศล. 
         [๑๗๙๔]  ส.  อุจเฉททิฏฐิพึงเกิดแกบุคคลผูแนนอนโดยสัสสตทิฏฐิ 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา      อุจจเฉททิฏฐิพึงเกิดแกบุคคลผูแนนอนโดย 
สัสสตทิฏฐิ   ก็ตองไมกลาววา   ปุถุชนมีความแนนอนโดยสวนเดียว. 
         [๑๗๙๕]  ส. อุจจเฉททิฏฐิไมพึงเกิดแกบุคคลผูแนนอนโดยสัสสตทิฏฐิ 
หรือ ?  
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                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. ละอุจเฉททิฏฐิได หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ละอุจเฉททิฏฐิได  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ละไดดวยโสดาปตติมรรค หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. ละไดดวยสกทาคามิมรรค   ฯลฯ   ดวยอนาคามิมรรค 
ฯลฯ  ดวยอรหัตมรรค หรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. ละไดดวยมรรคไหน. 
                       ป. ละไดดวยมรรคฝายอกุศล. 
                       ส. มรรคฝายอกุศล  ฯลฯ  ก็ตองไมกลาววา  อุจเฉททิฏฐิ 
อันบุคคลผูแนนอนโดยสัสสตทิฏฐิละไดดวยมรรคฝายอกุศล. 
         [๑๗๙๖]  ส.  สัสสตทิฏฐิพึงเกิดแกบุคคลผูแนนอนโดยอุจเฉททิฏฐิ 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา    สัสสตทิฏฐิพึงเกิดแกบุคคลผูแนนอนโดยอุจ- 
เฉททิฏฐิ  กต็องไมกลาววา  ปุถุชนมคีวามแนนอนโดยสวนเดียว. 
         [๑๗๙๗]  ส. สัสสตทิฏฐิไมพึงเกิดแกบุคคลผูแนนอนโดยอุจเฉททิฏฐิ 
หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
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                       ส. ละสัสสตทิฏฐิได  หรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ละสัสสตทิฏฐิได  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส. ละไดดวยโสดาปตติมรรค หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                       ส. ละไดดวยสกทาคามิมรรค   ฯลฯ   ดวยอรหัตมรรค 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ดวยมรรคไหน ? 
                       ป. ดวยมรรคฝายอกุศล. 
                       ส. มรรคฝายอกุศล  ฯลฯ  ก็ตองไมกลาววา  สัสสตทิฏฐิ 
อันบุคคลผูแนนอนโดยอุจจเฉททิฏฐิ ละไดดวยมรรคฝายอกุศล. 
         [๑๗๙๘]  ป. ไมพึงกลาววา       ปุถุชนมีความแนนอนโดยสวนเดียว 
หรือ ?  
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไดวา   ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
บุคคลบางคนในโลกน้ี  เปนผูประกอบดวยธรรมฝายอกุศล   เปนธรรมดํา 
โดยสวนเดียว  บุคคลนั้นเปนผูจมลงแลวครั้งหนึ่ง   ก็จมลงอยูนัน่เอง 
ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
 
๑.  อง. สัตตก. ๒๓/๑๕.  
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                       ป. ถาอยางนั้น      ปถุุชนก็มีความแนนอนโดยสวนเดียว  
นะสิ. 
         [๑๗๙๙]  ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลบางคนในโลกน้ี  เปนผูประกอบดวยธรรมฝายอกุศล  เปนธรรมดํา 
โดยสวนเดียว  บุคคลนั้นเปนผูจมลงแลวครั้งหนึ่ง  ก็จมอยูนั่นเอง  เพราะ 
ทําอธิบายดังนี้  และโดยเหตุนั้น  ทานสันนิษฐานวา  ปุถชุนมีความ 
แนนอนโดยสวนเดีว หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
บุคคลบางคนในโลกน้ี   ผุดขึ้นแลว  กลับจมลง  ดังน้ี   เปนสตูรมีอยูจริง 
มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลผุดข้ึนแลว  กลับจมลงทุกครั้ง  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๘๐๐]  ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลบางคนในโลกน้ี   เปนผูประกอบดวยธรรมฝายอกุศล   เปนธรรมดํา 
โดยสวนเดียว   เปนผูประกอบดวยธรรมฝายอกุศล   เปนธรรมดําโดย 
สวนเดียว   บุคคลนั้นเปนผูจมลงแลวครั้งหนึ่ง  กจ็มอยูนั่นเอง  เพราะ 
ทําอธิบายดังนี้   และโดยเหตุนั้น  ทานจึงสันนิษฐานวา  ปุถุชนมีความ 
แนนอนโดยสวนเดียว  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษทุั้งหลาย  
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บุคคลบางคนในโลกน้ี  ผุดขึ้นแลวทรงตัวอยู  ผุดขึ้นแลวเห็นแจงเหลียวแล  
ดูวายขามไป  ผุดขึ้นแลว  ไปถึงท่ีพํานักได  ดังนี้  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใช 
หรือ ? 
                   ป. ถูกแลว. 
                   ส. บุคคลผุดข้ึนแลว  ไปถึงท่ีพํานักไดทุกครั้ง  หรือ ? 
                   ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                                 อัจจันตนิยามกถา  จบ 
 

                      อรรถกถาอัจจันตนิยามกถา 
 

               วาดวย   ความแนนอนโดยสวนเดียว 
 
         บัดนี้    ชื่อวาเรื่องความแนนอนโดยสวนเดียว    คือนิยามอันเปนที่สุด 
มีอยางเดียว.  ในเรื่องนั้น ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอุตตราปถกะ 
บางพวกวา    ปุถชุนมีความแนนอนโดยสวนเดียว    เพราะอาศัยพระสูตร 
วา   บุคคลนัน้  คือผูประกอบดวยธรรมฝายอกุศลเปนธรรมดําโดยสวน 
เดียว   เปนผูจมลงแลวครัง้หนึ่ง   ก็จมอยูนั่นเอง  ดงัน้ี   คําถามของสกวาที 
หมายชนเหลาน้ัน  คําตอบเปนของปรวาที.    คําวา   บุคคลผูทาํมาตุฆาต 
เปนตน   สกวาทีกลาวเพ่ือทวงวา     เม่ือมิจฉัตตนิยามแหงนิยตมิจฉาทิฏฐิ 
บุคคลดวย   บุคคลผูทํากรรมทั้งหลายมีฆามารดาเปนตนดวย   มีอยู   แม 
บุคคลผูฆามารดาเปนตนเหลาน้ันก็พึงเปนผูแนนอนที่สุดมิใชหรือ  ดังนี้. 
ปรวาทีตอบปฏิเสธวา   ไมพึงกลาวอยางนั้น   เพราะลัทธิวา   บคุคลผูเปน 
นิยตมิจฉาทิฏฐินี้เปนผูมั่นคงในสังสารวัฏ     เปนผูเที่ยงแทแมในภพท่ีสอง 
แตวาบุคคลเหลาน้ีเปนผูเที่ยงแทในอัตภาพเดียวเทาน้ัน  ดังนี้.  
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         คําวา   วิจิกิจฉาพึงเกิดแลวแกผูแนนอนโดยสวนเดียว    ความวา  
สกวาทียอมกลาววา    บคุคลน้ีเปนเที่ยงก็ตามไมเที่ยงก็ตาม    วิจิกิจฉา 
ก็พึงเกิดอยางนี้    ดังน้ี.    ปรวาทีเมื่อไมเห็นเหตุอันไมเกิดข้ึนของวิจิกิจฉา 
จึงตอบรับรอง.  ถกูถามวา   วิจิกิจฉาไมพึงเกิดแกผูแนนอนโดยสวนเดียว 
หรือ      ปรวาทีตอบรับรองโดยหมายเอาความไมเกิดข้ึนของวิจิกิจฉาที่ 
บุคคลซองเสพทิฏฐิใดแลวกาวลงสูนิยามในนิยามน้ัน.     แตนัน้ถูกถามวา 
ผูนั้น    ละวจิิกิจฉาไดหรือ       ก็ตอบปฏิเสธเพราะความท่ีวิจิกิจฉาน้ันละ 
ไมไดดวยมรรค   คือมิจฉามรรค   แตก็ตอบรับรองวาละได   เพราะความ 
ที่บุคคลปรารภทิฏฐินั้นแลว    หมายเอาทิฏฐิเปนประธาน    มไิดหมายเอา 
โมหะท่ีสัมปยุตดวยวิจิกิจฉา    วิจิกิจฉาก็ไมเกิดข้ึน.    ลําดับนั้น    สกวาที 
กลาวคําวา    ละไดดวยโสดาปตติมรรค    เปนตน   เพ่ือทวงดวยอํานาจ 
แหงโสดาปตติมรรคน้ัน     เพราะข้ึนชื่อวาการละวิจิกิจฉานั้นถาเวนจาก 
อริยมรรคแลวยอมละไมได    ดังน้ี.    ปรวาทีตอบปฏิเสธ     เพราะความท่ี 
วิจิกิจฉานั้นละไมไดดวยมรรคอยางหน่ึง    และถูกถามอีกวา      ละไดดวย 
มรรคไหน    ปรวาทีหมายเอามิจฉามรรค   จึงกลาวคําเปนตนวา    ดวย 
มรรคฝายอกศุล  ดังนี้. 
         คําวา   อุจเฉททิฏฐิเกิดแกผูแนนอนโดยสัสสตทิฏฐิหรือ  ความวา 
สกวาทียอมถามซึ่งความเกิดข้ึนแหงนิยามท่ี     ๒.     ปรวาทีตอบรับรอง 
เพราะพระบาลีวา   นัตถกิวาทะ   อกริิยวาทะ   อเหตุกวาทะเหลาน้ีมีอยูแก 
บุคคลผูมีหูชัน คือหูชันหมายถึงการไมรับรูเหตุผลอะไรท้ังนั้น  แมเหลาใด   
เหลาน้ัน  นิยตมิจฉาทิฏฐิแมทั้ง  ๓  ยอมเกิดข้ึนแกบุคคลผูเดียวได.  ลําดับ 
นั้น  สกวาทีจึงกลาวคําวา   หากวา    เปนตน  เพ่ือทวงดวยคําวา  ก็ชื่อวา  
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บุคคลผูหน่ึงผูมีความเห็นผิดนั้นยอมไมใชผูเที่ยงที่สุดหรือ.     จริงอยู  
นิยามท่ี  ๒   มิใชจุดหมายของผูมีความเห็นวาเที่ยงแท.    ในปญหาวา 
อุทเฉททิฏฐิไมพึงเกิด  เปนตน  ปรวาทีตอบรับรองโดยหมายเอาความ 
ไมเกิดข้ึนแหงอุจเฉททิฏฐิ     เพราะถือเอาความเห็นวา     ความเที่ยงของ 
สัสสตทิฏฐิอันใดมีอยู    (อุจเฉท)   ทิฏฐิอันนั้นแหละอันเขาขจัดเสียแลว. 
ถูกถามวา    ละอุจเฉททิฏฐิไดหรือ    ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะอุจเฉททิฏฐิ 
นั้นยังไมไดละดวยมรรค     และตอบรับรองวาละไดเพราะความไมเกิดข้ึน 
โดยนัยที่กลาวมาแลว.     แมในคําท้ังหลายมีคําวา       สัสสตทิฏฐิพึงเกิด 
เปนตนก็นัยนี้นั่นแหละ.     คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวในวาระวาดวย 
วิจิกิจฉานั่นแหละ. 
         คําถามวา   ไมพึงกลาว   เปนตน  เปนของปรวาที.  คําตอบรับรอง 
วา   ใช  เพราะความท่ีพระสูตรเชนนั้นมีอยู  เปนของสกวาที.  ในอธิการ 
นี้มีอธิบายวา   ก็บุคคลผูไมจมลงแมในภพถัดไปน่ันแหละ  มีอยู  เพราะวา 
เขาเปนอภัพพบุคคลไมอาจเพ่ือละทิฏฐินั้นในภพนี้เทาน้ัน  ดังนี้.   เพราะ 
ฉะน้ัน    พระสูตรนี้ไมสําเร็จวาความแนนอนมีอยางเดียว     อีกอยางหนึ่ง 
นั้นหมายถึงอริยมรรค.     คําวาขอกําหนดท่ีสุดมีอยางเดียวนี้   ทานกลาว 
เพ่ือแสดงวา     ปรวาทีพึงแสวงหาอรรถกระทําซึ่งสักแตคําวา      บุคคล 
นั้นโผลข้ึนแลวกลับจมลงตลอดกาล     ดังน้ี   ใหเปนที่อาศัยต้ังลัทธิ    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                         อรรถกถาอัจจันตนิยามกถา  จบ  
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                                     อนิทริยกถา  
 
         [๑๘๐๑]   สกวาที  สัทธินทรียทีเ่ปนโลกิยะไมมี หรือ ? 
                        ปรวาที   ถูกแลว. 
                        ส. ศรัทธาที่เปนโลกิยะ ไมมี  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. วิริยินทรีย สัทธินทรยี  ฯลฯ  สมาธินทรีย ฯลฯ    ปญ- 
ญินทรีย  ที่เปนโลกิยะ ไมมี หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส.  ปญญาที่เปนโลกิยะ ไมมี หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๘๐๒]   ส. ศรัทธาท่ีเปนโลกิยะมี  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สัทธินทรียเปนโลกยิะมี  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. วิริยะ  ฯลฯ   สติ  ฯลฯ สมาธิ  ฯลฯ  ปญญาท่ีเปนโลกิยะ 
มี    หรือ  ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ปญญินทรียที่เปนโลกิยะมี  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
         [๑๘๐๓]   ส. มโนที่เปนโลกิยะมีอยู    มนินทรียที่เปนโลกิยะก็มีอยู 
หรือ ?                                           
                        ป. ถูกแลว.  
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                       ส. ศรัทธาที่เปนโลกิยะมีอยู     สัทธนิทรียที่เปนโลกิยะ 
ก็มีอยู  หรือ ?                                         
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ   
                       ส. มโนที่เปนโลกิยะมีอยู    มนินทรียที่เปนโลกยิะก็มีอยู 
หรือ ?                                                                                   
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ปญญาท่ีเปนโลกิยะมีอยู     ปญญินทรียที่เปนโลกิยะ 
ก็มีอยู  หรอื  ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๘๐๔]  ส. โสมนัสที่เปนโลกิยะมีอยู  โสมนัสสินทรียที่เปนโลกิยะ 
ก็มีอยู  ฯลฯ  ชีวตะท่ีเปนโลกิยะมีอยู  ชวิีตินทรียที่เปนโลกิยะกม็ีอยู หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ศรัทธาที่เปนโลกิยะมีอยู     สัทธนิทรียที่เปนโลกิยะก ็
มีอยู หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. ชีวิตะที่เปนโลกิยะมีอยู   ชีวิตินทรียที่เปนโลกยิะก็มีอยู 
หรือ  ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ปญญาที่เปนโลกิยะมีอยู      ปญญินทรียที่เปนโลกิยะ 
ก็มีอยู  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๘๐๕]  ส. ครัทธาท่ีเปนโลกิยะมีอยู   แตสทัธินทรียทีเ่ปนโลกิยะ  
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ไมมี หรือ ?  
                ป. ถูกแลว. 
                ส. มโนที่เปนโลกิยะมีอยู     แตมนินทรยีที่เปนโลกิยะไมมี 
หรือ ? 
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                ส. ปญญาท่ีเปนโลกิยะมีอยู    แตปญญินทรียที่เปนโลกิยะ 
ไมมี หรือ  ? 
                ป. ถูกแลว. 
                ส. มโนที่เปนโลกิยะมีอยู     แตมนินทรยีที่เปนโลกิยะไมมี 
หรือ ? 
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                ส. ศรัทธาที่เปนโลกิยะมีอยู    แตสัทธินทรียที่เปนโลกยิะ 
ไมมี หรือ ? 
                ป. ถูกแลว. 
                ส. โสมนัสที่เปนโลกิยะมีอยู     แตโสมนัสสินทรียทีเ่ปน 
โลกิยะไมมี  หรือ  ฯลฯ   ชีวิตะที่เปนโลกิยะมีอยู   แตชีวิตินทรียที่เปนโลกิยะ 
ไมมี หรือ ? 
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                ส. ปญญาท่ีเปนโลกิยะมีอยู   แตปญญินทรียที่เปนโลกยิะ 
ไมมี หรือ ?                           
                ป. ถูกแลว. 
                ส. ชีวิตะที่เปนโลกิยะมีอยู    แตชีวิตินทรียที่เปนโลกิยะ  
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ไมมี  หรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๘๐๖]  ส. ศรัทธาท่ีเปนโลกุตตระมีอยู  สทัธินทรียที่เปนโลกุตตระ 
ก็มีอยู หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ศรัทธาที่เปนโลกิยะมีอยู     สัทธนิทรียที่เปนโลกิยะ 
ก็มีอยู หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. วิริยะท่ีเปนโลกุตตระมีอยู  ฯลฯ  ปญญาท่ีเปนโลกุตตระ 
มีอยู  ปญญนิทรียที่เปนโลกุตตระกม็ีอยู  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ปญญาที่เปนโลกิยะมีอยู     ปญญินทรียที่เปนโลกิยะ 
ก็มีอยู หรือ  ?                                       
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๘๐๗]  ส. ศรัทธาท่ีเปนโลกิยะมีอยู   แตสัทธินทรียทีเ่ปนโลกิยะ 
ไมมี หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ศรัทธาที่เปนโลกุตตระมีอยู     แตสัทธินทรียที่เปน 
โลกุตตระไมมี หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. วิริยะท่ีเปนโลกิยะมีอยู    ฯลฯ    ปญญาท่ีเปนโลกิยะ 
มีอยู  แตปญญินทรียที่เปนโลกิยะไมมี หรือ ?  
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                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. ปญญาท่ีเปนโลกุตตระมีอยู  แตปญญินทรียที่เปน 
โลกุตตระไมมี หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๘๐๘]  ส. อินทรีย  ๕  ที่เปนโลกิยะ  ไมม ีหรือ ?         
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษทุั้งหลาย      
เราเมื่อตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ   ไดเห็นแลวแลซึง่สัตวทั้งหลาย   บางพวก 
เปนผูมีธุลีในดวงตานอย   บางพวกเปนผูมีธุลีในดวงตามาก   บางพวก 
เปนผูมีอินทรียแกกลา  บางพวกเปนผูมีอินทรียออน    บางพวกเปนผูมี 
อาการดี   บางพวกเปนผูมีอาการทราม   บางพวกเปนผูที่จะใหรูแจงไดงาย 
บางพวกเปนผูที่จะใหรูแจงไดยาก    บางพวกเปนผูเห็นโทษและภัยใน 
ปรโลกอยู   ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ถาอยางนั้นอินทรีย  ๕  ที่เปนโลกิยะก็มีอยู  นะสิ. 
                                   อินทริยกถา  จบ 
 

                          อรรถกถาอินทริยกถา 
 

                               วาดวย  อินทรีย 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องอินทรีย   คือธรรมที่เปนใหญ.  ในเรื่องนั้น   ชน 
เหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายเหตุวาทะและมหิสาสกะทั้งหลายวา 
 



๑.  ม.มู. ๑๒/๓๒๓.  
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ศรัทธาที่เปนโลกียะชื่อวาเปนศรัทธาเทานั้นไมชื่อวาเปนสัทธินทรีย  
วิริยะท่ีเปนโลกียะสติที่เปนโลกียะสมาธิที่เปนโลกียะปญญาที่เปนโลกียะ ฯลฯ 
ชื่อวาเปนปญญาเทาน้ันไมชื่อวาเปนปญญินทรีย      ดังน้ี    คําถามของ 
สกวาทหมายถึงชนเหลาน้ัน คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
         คําวา   ศรัทธาท่ีเปนโลกียไมมีหรอื เปนตน  ทานกลาวเพ่ือแสดง 
ซ่ึงความท่ีธรรมท้ังหลายมีศรัทธาเปนตน  แมเปนโลกียกช็ื่อวาเปนอินทรีย 
ดวยเพราะอรรถวาเปนใหญยิ่ง     มใิชธรรมอ่ืนนอกจากศรัทธาเปนตน 
ชื่อวาสัทธินทรียเปนตน   เหตุใด   เพราะเหตุนั้น   ธรรมทั้งหลายมีศรัทธา 
เปนตนนั่นแหละ   แมเปนโลกิยะกช็ือ่วาเปนสัทธินทรีย  เปนตน.   คําวา 
มโนท่ีเปนโลกิยะมีอยู      เปนตน    สกวาทีกลาวเพ่ืออธิบายเน้ือความน้ัน 
ใหแจมแจงดวยอุปมาวา   ธรรมทั้งหลายเหลาน้ันมีมโนเปนตนเปนโลกียะ 
ก็ชื่อวามนินทรียเปนตน  ฉันใด   ธรรมทั้งหลายแมมีศรัทธาเปนตน  ที่เปน 
โลกียะกช็ื่อวาเปนสัทธินทรียเปนตน ฉันนั้นดังน้ี. คําท่ีเหลือในท่ีนี้  พึงทราบ 
ตามพระบาลีนั่นแหละ   ดังน้ีแล. 
                             อรรถกถาอินทริยกถา  จบ 
 

                        รวมกถาที่มีในวรรคนีค้ือ 
 
         ๑.กิเลสชหนกถา๑  ๒.  สญุญตากถา ๓. สามัญญผลกถา  ๔.  ปตติกถา 
๕.  ตถตากถา  ๖.  กุสลกถา  ๗.  อัจจันตนิยามกถา  ๘.   อินทริยกถา. 
                                  วรรคที่  ๑๙  จบ 
 
๑.  อรรถกถาวา  "กิเลสัปปชหนกถา."  
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                                      วรรคที่  ๒๐  
 
                                     อสัญจิจจกถา 
 
         [๑๘๐๙]  สกวาที  บุคคลปลงชีวิตมารดาโดยมิไดแกลง   โดยไมได 
เจตนา เปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรม หรือ ? 
                       ปรวาที  ถกูแลว. 
                       ส. บุคคลฆาสัตวโดยมิไดแกลง เปนผูชื่อวา   ทําปาณาติบาต 
หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                       ส. บุคคลปลงชีวิตมารดาโดยมิไดแกลง  เปนผูชื่อวา  ทํา 
อนันตริยกรรม หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลถอืเอาสิ่งของท่ีเจาของเขามิไดให  ฯลฯ   กลาว 
คําเท็จโดยมิไดแกลง  เปนผูชื่อวา  กลาวมุสาวาท หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๘๑๐]   ส. บุคคลฆาสัตวโดยมิไดแกลง     ไมเปนผูชื่อวา   ทํา 
ปาณาติบาต หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. บุคคลปลงชีวิตมารดาโดยมิไดแกลง     ไมเปนผูชื่อวา 
ทําอนันตริยกรรม หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. บุคคลถอืเอาสิ่งของท่ีเจาของเขามิไดให   ฯลฯ   กลาว 
คําเท็จโดยมิไดแกลง ไมเปนผูชื่อวา  กลาวมุสาวาท  หรือ ?  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 636 

                        ป. ถูกแลว.  
                        ส. บุคคลปลงชีวิตมารดาโดยมิไดแกลง    ไมเปนผูชื่อวา 
ทําอนันตริยกรรม หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๘๑๑]   ส. บุคคลปลงชีวิตมารดาโดยมิไดแกลง      เปนผูชื่อวา 
ทําอนันตริยกรรม หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. คําวา    บุคคลปลงชวิีตมารดาโดยมิไดแกลง    เปนผู 
ชื่อวา ทําอนันตริยกรรม  ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง หรือ ? 
                        ป. ไมมี. 
                        ส. คําวา   บุคคลแกลงปลงชีวิตมารดา   เปนผูชือ่วา   ทํา 
อนันตริยกรรม  ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.      
                        ส. หากวา   คําวา   บุคคลแกลงปลงชีวิตมารดา   เปนผู 
ชื่อวา  ทําอนันตริยกรรม  ดังน้ี เปนสูตรมีอยูจริง  กต็องไมกลาววา  บุคคล 
ปลงชีวิตมารดาโดยมิไดแกลง เปนผูชือ่วา ทําอนันตริยกรรม. 
         [๑๘๑๒]   ป. ไมพึงกลาววา   บุคคลผูฆามารดา   เปนผูชือ่วา   ทํา 
อนันตริยกรรม หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. เขาไดปลงชีวิตมารดาแลว  มิใชหรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. หากวา    เขาไดปลงชีวิตมารดาแลว    ดวยเหตุนั้นนะ  
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ทานจึงตองกลาววา  บุคคลฆามารดา  เปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรม.  
                 ป. ไมพึงกลาววา   บุคคลผูฆาบิดา  เปนชื่อวา  ทําอนัน- 
ตริยกรรม หรือ ? 
                 ส. ถูกแลว. 
                 ป. เขาไดปลงชีวิตมาดาแลว  มิใชหรือ  ? 
                 ส. ถูกแลว. 
                 ป. หากวา เขาไดปลงชีวิตบิดาแลว ดวยเหตุนั้นนะ ทาน 
จึงตองกลาววา  บุคคลผูฆาบิดา เปนผูชื่อวา  ทําอนันตริยกรรม. 
                 ป. ไมพึงกลาววา   บุคคลผูฆาพระอรหันต   เปนผูชือ่วา 
ทําอนันตริยกรรม หรือ.  
                 ส. ถูกแลว. 
                 ป. เขาไดปลงชีวิตพระอรหันตแลว  มใิชหรือ ? 
                 ส. ถูกแลว. 
                 ป. หากวา  เขาไดปลงชีวิตพระอรหันตแลว  ดวยเหตุนั้น 
นะทานจึงตองกลาววา  บุคคลฆาพระอรหันต  เปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรม. 
                 ป. ไมพึงกลาววา   บุคคลยังพระโลหิตใหหอข้ึน   เปนผู 
ชื่อวา  ทําอนันตริยกรรม หรือ ? 
                 ส. ถูกแลว. 
                 ป. เขาไดยังพระโลหิตของพระตถาคตใหหอแลว     มิใช 
หรือ  ? 
                 ส. ถูกแลว. 
                 ป. หากวา      เขาไดยังพระโลหิตของพระตถาคตใหหอ  
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แลว   ดวยเหตุนั้นนะ   ทานจึงตองกลาววา   บุคคลผูยังพระโลหิตใหหอข้ึน  
เปนผูชื่อวา  ทําอนันตริยกรรม. 
                ส. บุคคลทําสังฆเภท   เปนผูชื่อวา   ทําอนันตริยกรรม 
หรือ  ? 
                ป. ถูกแลว. 
                ส. บุคคลผูทําสังฆเภท   เปนผูชื่อวา   ทําอนันตริยกรรม 
ทั้งหมด  หรอื ? 
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                ส. บุคคลผูทําสังฆเภท   เปนผูชื่อวา   ทําอนันตริยกรรม 
ทั้งหมด  หรอื ? 
                ป. ถูกแลว. 
                ส. บุคคลเปนผูมีความสําคัญวา    ถูกธรรมอันยังสงฆให 
แตกกัน  เปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรม หรือ ? 
                ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                ส. บุคคลเปนผูมีความสําคัญวา    ถูกธรรมอันยังสงฆให 
แตกกัน เปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรม หรือ ? 
                ป. ถูกแลว. 
                ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนอุบาลี  บคุคล 
ผูทําสังฆเภท   ที่จะตองไปอบาย   จะตองไปนรก   ต้ังอยูตลอดกัลป  แกไข 
ไมได   มีอยู   บุคคลผูทําสังฆเภท  ที่ไมตองไปสูอบาย   ไมตองไปนรก  ไม 
ต้ังอยูตลอดกัลป   มิใชผูแกไขไมได  มีอยู  ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรอื ? 
                ป. ถูกแลว. 
 
๑.  วิ. จุ.  ๗/๔๑๑.  
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                       ส. ถาอยางนั้น  ก็ไมพึงกลาววา    บคุคลเปนผูมีความ  
สําคัญวา  ถูกธรรมยังสงฆใหแตกกัน  เปนผูชื่อวาทําอนันตริยกรรม. 
         [๑๘๑๓]  ป. ไมพึงกลาววา    บคุคลผูมีความสําคัญวา    ถูกธรรม 
ยังสงฆใหแตกกัน  เปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรม หรือ  ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  บุคคลผูทําสังฆเภท 
เปนผูจะตองไปอบาย  จะตองไปนรก  ต้ังอยูตลอดกัลป  เขาเปนผูยินดี 
ในการแยก   ไมต้ังอยูในธรรม   ยอมคลาดจากธรรมเปนแดนเกษมจาก 
โยคะ  เขาทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกนัแลว   ยอมไหมในนรกตลอดกัลป 
ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                       ส. ถูกแลว. 
                       ป. ถาอยางนั้น   บุคคลผูทําสังฆเภท   ก็เปนผูชื่อวา   ทํา 
อนันตริยกรรม  นะสิ. 
                                  อสัญจิจจกถา  จบ 
 

                         อรรถกถาอสัญจิจจกถา 
 

                             วาดวย  อสัญจิจจะ 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องอสัญจิจจะไมแกลง   คือไมเจตนา. ในเรื่องนั้น ชน 
เหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะท้ังหลายวา   " ข้ึนชื่อ 
วาอนันตริยวัตถุเปนของหนักเปนของใหญ  เพราะฉะนั้น  แมในวัตถุ 
 
๑.  วิ.จุ  ๗/๔๑๑.  
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ทั้งหลายเหลาน้ัน   อันผูใดทําใหเกิดแลว  แมโดยไมต้ังใจก็ยอมเปนอนันตริกรรม  
ดังน้ี  คําถามของสกวาทีวา  บุคคลปลงชีวิตมารดาโดยมิไดแกลง  เปนตน 
หมายถึงชนเหลาน้ัน คําตอบรับรอง  ดวยสามารถแหงลัทธิเปนของปรวาที. 
ลําดับนั้น   สกวาทีจึงกลาวคําวา  บุคคลฆาสัตวโดยมิไดแกลง  เปนตน 
เพ่ือทวงวา     ข้ึนชื่อวาอนันตริยกรรมเปนกัมมบถ     ถาวาบุคคลไมจงใจ 
ฆาสัตวพึงเปนประเภทกัมมบถไซร  กรรมท้ังหลายท่ีเหลือแมมีปาณาติบาต 
เปนตน  ก็พึงเปนกรรมไมจงใจ ดังน้ี  ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะความไมมี 
ในลัทธิเชนนั้น. คําท่ีเหลือพึงทราบตามพระบาลี. 
         คําถามวา      ไมพึงกลาววา  บุคคลผูฆามารดาเปนผูชื่อวาทํา 
อนันตริยธรรมหรือ    เปนของปรวาที.   คําตอบรับรองของสกวาทีหมาย 
เอาการฆาโดยไมมีเจตนาในกาลที่ทําการเยียวยารักษาโรคเปนตน. 
แมในปญหาวา  เขาไดปลงชีวิตมารดาแลวมิใชหรือ       คําตอบรับรอง 
สกวาทีนั้นนั่นแหละ     โดยหมายเอาการปลงชีวิตลงโดยไมมีเจตนา.      ก ็
ปรวาทีไมถือเอาคําอธิบายอยางน้ี     จึงใหลัทธิของตนต้ังอยูดวยคําวา 
หากวา  เขาไดปลงชีวิตมารดาแลว  ดงัน้ี   แตการต้ังลัทธินั้นยอมต้ังอยู 
ไมได   เพราะไมต้ังไวโดยอุบายอันแยบคาย.   แมปตุฆาตเปนตน   ก็นัยนี ้
นั่นแล. 
         คําถามของสกวาทีวา      บุคคลผูทําสังฆเภท๑  เปนผูชื่อวาทํา 
 
๑.   คําวา  "สังฆเภท"   แปลวาการแยกสงฆ  เพราะมีคําวา  ผูมีความสําคัญในธรรมอันนี้  จัดเปน
ประเภท 
ก็ดีก็ได  เชนพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระปราบเดียรถียท้ังหลายที่มาปลอมบวชในพระศาสนา  หรือจะ 
เรียกวา   เปนธรรมวาทีนี้เปนผูช่ือวา  ทําอนันตริยกรรม  แตไมตกอุบาย  สวนสังฆเภท  คือการ 
แยกสงฆของพระเทวทัตตนั้น  เปนอธัมมาวาทีจัดเปนสังฆเภทดวย   เปนอนันตริยกรรมดวย  ตกนรก
ดวย.          
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อนันตริยกรรมหรือ     โดยหมายเอาผูมีความสําคัญในธรรมในการแยก  
สงฆ.  คําตอบรับรองของปรวาทีเพราะถือเอาพระบาลีวา  บุคคลยอมไหม 
อยูในนรกตลอดกัลป   เพราะทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกัน  ดงัน้ี  โดยไม 
พิจารณา.  ถกูถามอีกวา    บุคคลผูทําสังฆเภทเปนผูชื่อวาทําอนันตริยกรรม 
ทั้งหมดหรือ        ปรวาทีตอบปฏิเสธโดยหมายเอาบุคคลผูมีความสําคัญ 
ในธรรมอันเปนฝายของตน.     ยอมตอบรับรองโดยหมายเอาบุคคลผูมี 
ความสําคัญในธรรมอันเปนฝายอ่ืน.  แมใน  ๒  ปญหาวา   ธัมมสัญญี  คือ 
บุคคลเปนผูมีความสําคัญวาถูกธรรม  ก็นัยนี้นั่นแหละ. 
         พระสูตรวา    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนอบุาลี 
บุคคลผูทําสังฆเภท...มิใชหรือ  ดังน้ี   สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงซึ่งความท่ี   
บุคคลผูเปนธัมมวาทีเปนผูชื่อวา    ทําอนันตริยกรรมโดยสวนเดียวเทาน้ัน 
ไมตกอบาย.    อน่ึง    อธัมมวาทีนั่นแหละพระผูมีพระภาคเจาทรงพระ 
ประสงคเอาในคาถาวา  จะตองไปอบาย  จะตองไปนรกต้ังอยูตลอดกัลป 
ดังน้ี.    แตปรวาทีไมถือเอาคําอธิบายน้ี  จึงใหลัทธิต้ังไว.    ลทัธินั้นชื่อวา 
ต้ังอยูไมไดเลยเพราะไมต้ังอยูโดยอุบายอันแยบคาย  ดังน้ีแล. 
                           อรรถกถาอสัญจิจจกถา  จบ  
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                                 ญาณกถา  
 
         [๑๘๑๔]  สกวาที  ญาณไมมีแกปุถุชนหรือ ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส.  ปญญา  กิริยาที่รูชัด  ความวิจัย  ความเลือกสรร  ความ 
วิจัยธรรม  ความกําหนดหมาย   ความเขาไปกําหนด   ความเขาไปกําหนด 
เฉพาะ  ไมมีแกปุถุชน หรือ  ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ     
                       ส. ปญญา   กิริยาที่รูชัด    ความวิจัย    ฯลฯ  ความเขาไป 
กําหนดรูเฉพาะ  ของปุถุชน มีอยู  มใิชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   ปญญา  กิรยิาท่ีรูชัด   ความวิจัย  ฯลฯ   ความ 
เขาไปกําหนดเฉพาะ   ของปุถุชน  มีอยู    ก็ตองไมกลาววา   ญาณไมมีแก 
ปุถุชน. 
         [๑๘๑๕]  ส. ญาณไมมีแกปุถุชน หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. ปุถชุนพึงเขาปฐมฌาน หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา     ปุถชุนพึงเขาปฐมฌาน    ก็ตองไมกลาววา 
ญาณไมมีแกปุถุชน. 
         [๑๘๑๖]  ส.  ปถุุชนพึงเขาทุติยฌาน  ฯลฯ  ตติยฌาน  ฯลฯ   จตุตถฌาน 
ฯลฯ   พึงเขาอากาสานัญจายตนะ  วิญญาณัญจายตนะ  อากิญจัญญายตนะ 
เนวสัญญาสัญายตนะ  ปุถุชนพึงใหทาน  ฯลฯ   พึงใหจีวร  ฯลฯ  พึงให  
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บิณฑบาต  พึงใหเสนาสนะ  ฯลฯ  พึงใหคิลานปจจยเภสัชชบริขาร  หรือ ?  
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา  ปุถุชนพึงใหคิลานปจจยเภสัชชบริขาร  ก็ตอง 
ไมกลาววา  ญาณไมมีแกปุถุชน. 
         [๑๘๑๗]  ป.  ญาณของปุถุชนมีอยู หรือ ? 
                       ส. ถูกแลว.   
                       ป. ปุถชุน  กําหนดรูทุกข   ละสมุทัย    กระทําใหแจงซ่ึง 
นิโรธ   ยังมรรคใหเกิดดวยญาณน้ัน หรือ ? 
                       ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                                    ญาณกถา  จบ 
 

                           อรรถกถาญาณกถา 
 

                                วาดวย  ญาณ 
 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องญาณ๑.   ในเรื่องน้ัน  ญาณ  ๒  คือ  โลกยิญาณ 
และโลกุตตรญาณ   ญาณในสมาบัติก็ดี  กัมมัสสกตาญาณท่ีเปนไปดวย 
สามารถแหงการใหทานเปนตนก็ดี   เรียกวา   โลกยิญาณ  มัคคญาณอัน 
กําหนดสัจจะก็ดี  ผลญาณก็ดี  เรียกวา  โลกุตตรญาณ.  กช็นเหลาใดไม 
ทําวิภาคนี้    มีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายเหตุวาทะวา      ญาณที่กําหนด 
๑. ไวพจนของญาณ คือ   ปญญา  ความเขาใจ  ความวจิัย  ความสอบสวน   ความใครครวญ  ธัมมวิจยะ 
     คือความพจิารณาธรรม ความกําหนด  ความเขาไปกําหนดเฉพาะ.  
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สัจจะเทาน้ันมีอยู    ญาณนอกจากน้ีไมมี   เพราะฉะนั้น   ญาณของปุถุชน  
จึงไมมี    ดังนี้.   คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรอง 
เปนของปรวาที. 
         คําวา   ปญญา   เปนตน   สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงไวพจนของญาณ. 
อธิบายวา   สกวาทียอมแสดงซึ่งญาณน้ันดวยปญญานั้นวา  ถาวา   ญาณ 
ของบุคคลน้ันไมมี   มีปญญาเปนตนก็ยอมไมมี  ก็หรือปญญาเปนตนมีอยู 
แมญาณก็มีอยู  เพราะเหตุไร  ? เพราะความท่ีปญญาเปนตนมิใชเปนธรรม 
นอกจากญาณ. คําวา   ปุถุชนพึงเขาปฐมฌาน  เปนตน   สกวาทีกลาวเพ่ือ 
แสดงญาณในสมาบัติ.  คําวา  ปุถุชนพึงใหทาน  เปนตน  สกวาทีกลาว 
เพ่ือแสดงถึงกัมมัสสกตาญาณ  คือญาณในความเปนผูมีกรรมเปนของตน. 
ขอวา    ปุถชุนกําหนดรูทั่วถึงทุกข  ความวา  พระผูมีพระภาคเจายอมทรง 
แสดงโลกุตตมัคคญาณนั่นแหละ  แตมิไดทรงแสดงโลกุตตรญาณเทาน้ัน 
หมายความวาแสดงโลกิยญาณดวย ดังน้ีแล. 
                            อรรถกถาญาณกถา  จบ  
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                                นิรยปาลกถา  
 
         [๑๘๑๘]  สกวาที  นายนิรยบาลไมมีในนรกทั้งหลาย  หรอื ? 
                       ปรวาที   ถกูแลว. 
                       ส.  การทํากรรมกรณไมมีในนรกทัง้หลาย หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส. การทํากรรมกรณมีอยูในนรกทัง้หลาย หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.                 
                       ส. นายนิรยบาลมีอยูในนรกท้ังหลาย หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
         [๑๘๑๙]  ส.  การทํากรรมกรณมีอยูในมนุษย  และคนผูทํากรรมกรณ 
ก็มีอยู  หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส.  กรรมกรณมีอยูในนรกทั้งหลาย  และคนผูทํากรรมกรณ 
ก็มีอยู หรือ  ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส.  กรรมกรณมีอยูในนรกทั้งหลาย  แตคนผูทํากรรมกรณ 
ไมมีหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. กรรมกรณมีอยูในหมูมนษุย   แตคนผูทํากรรมกรณ 
ไมมี หรือ  ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๘๒๐]  ป. นายนิรยบาลมีอยูในนรกท้ังหลาย หรือ ?  
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                         ส. ถูกแลว.  
                         ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ทาวเวสสภู   ก็มิไดฆา 
ทาวเปตติราช   ก็มิไดฆา   ทาวโสม   ทาวยม  และทาวเวสสวัณ  กม็ิไดฆา 
กรรมของตนตางหาก    ฆาบุคคลผูสิ้นบุญจากโลกน้ีและเขาถึงปรโลก 
ในนรกนั้น  ๆ ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใช หรือ ? 
                         ส. ถูกแลว 
                         ป. อยางนั้น นายนิรยบาลก็ไมมีในนรกทั้งหลาย นะสิ. 
         [๑๘๒๑]  ส. นายนิรยบาลไมมีในนรกท้ังหลาย หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พวกนายนิรยบาล  ยอมยงัสัตวนรกนั้นใหรบักรรมกรณ   อันชื่อวาเครื่องจํา 
๕   ประการ   คือ   ตรึงตาปูเหล็กอันรอนท่ีมือขางหน่ึง   ตรึงตาปูเหล็กอัน 
รอนท่ีมืออีกขางหนึ่ง   ตรึงตาปูเหล็กอันรอนท่ีเทาขางหนึ่ง   ตรึงตาปูเหล็ก 
อันรอนท่ีเทาอีกขางหนึ่ง  ตรึงตาปูเหล็กอันรอนท่ีกลางอก  สัตวนรกนั้น 
เสวยทุกขเวทนา    เผ็ดรอนอยูในนรกน้ัน  และจะยังไมตายตลอดเวลาท่ี 
บาปกรรมนัน้ยังไมสิ้นสุด  ดังนี้๑  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. ถาอยางนั้นนายนิรยบาลก็มีอยูในนรกทั้งหลาย  นะสิ. 
         [๑๘๒๒]  ส. นายนิรยบาลไมมีในนรกท้ังหลาย หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
 
๑. องฺ ติก.  ๒๐/๔๗๕.  
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พวกนายนิรยบาล  ยังสัตวนรกนั้นใหนอนแผลงแลว  พากันถากดวยผ่ึง  
ฯลฯ   พวกนายนิรยบาลต้ังสัตวนรกน้ัน  ใหมีเทาไปในเบื้องบน  มีศีรษะ 
ในเบื้องตํ่า   แลวถากดวยพรา  ฯลฯ   พวกนายนิรยบาลเทียมสตัวนรกนั้น 
เขาในรถ   แลวใหแลนกลบัไปกลับมาเหนือแผนดินอันไฟติดท่ัวแลว 
มีเปลวเปนอันเดียวกัน   มีแสงโชติชวง  ฯลฯ   พวกนายนิรยบาล   ยังสัตว 
นรกนั้นใหขึน้ไตลง  ซึ่งภูเขาถานเพลิงใหญ   อันไฟติดท่ัวแลว  มีเปลว 
เปนอันเดียวกัน  มีแสงโชติชวง  ฯลฯ  พวกนายนิรยบาลจับสัตวนรกนั้น 
ใหมีเทาในเบือ้งบน   ใหมศีีรษะในเบื้องตํ่า  ใสเขาในหมอทองแดงอันรอน 
อันไฟติดท่ัวแลว  มีเปลวเปนอันเดียวกัน  มีแสงโชติชวง   เขาหมกไหม 
มีรางกายเปนฟองในหมอทองแดงน้ัน  และทั้งท่ีหมกไหมมีรางกายเปน 
ฟองอยูในหมอทองแดงน้ัน   บางครัง้โผลขึ้นขางบน  บางครั้งจมลงขางใต 
บางครั้งพุงขวางไป  เขาเสวยเวทนาอันเปนทุกข  ฯลฯ  นายนิรยบาลท้ังหลาย 
ยอมใสเขาซ่ึงสัตวนรกนั้นในมหานรก  กม็หานรกนั้นแล   ๔  มุม  ๔  ประตู 
จําแนกกําหนดไวเปนสวน  ๆ  มีกําแพงเหล็กลอมรอบ  ครอบดวยเหล็ก 
พ้ืนแหงมหานรกนั้นก็แลวไปดวยเหล็ก   ประกอบดวยความรอนลุกเปน 
เปลวแผไปรอยโยชนโดยรองต้ังอยู   ในกาลทุกเมื่อ   ดังน้ี๑  เปนสูตรมี 
อยูจริง  มิใชหรือ  ? 
                ป. ถูกแลว. 
                ส. ถาอยางนั้น   นายนิรยบาล   ก็มีอยูในนรกท้ังหลาย 
นะสิ. 
                                      นิรยปาลกถา  จบ 
๑.  อง.  ติก.  ๒๐/๔๗๕., ม.อุ.๑๔/๕๑๒  
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                                อรรถกถานิรยปาลกถา  

 

                                  วาดวย  นายนิรยบาล 
 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องนายนิรยบาล.   ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็น 
ผิดดุจลัทธินิกายอันธกะทั้งหลายวา   ในนรก  กรรมของสัตวนรกนั่นแหละ 
ยอมฆาสัตวนรกท้ังหลายโดยเปนรูปนายนิรยบาล  สัตวทั้งหลายชื่อวาเปน 
นายนิรยบาลหามีไม    ดังนี้  คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คํา 
ตอบรับรองเปนของปรวาที.   ลําดับนัน้   สกวาทีจึงกลาวคําวา      การทํา 
กรรมกรณ  คือการลงโทษ   ไมมีในนรกท้ังหลายหรือ  เปนตน  เพ่ือทวงดวย 
คําวา   ถาวา   นายนิรยบาลทั้งหลายไมพึงมีในนรกไซร   แมกรรมกรณ 
ทั้งหลายก็ไมพึงมี    แตเม่ือกรรมกรณทั้งหลายมีอยู  การกระทํากรรมกรณ 
ก็พึงมี มิใชหรือ  ดังนี้. 
         คําวา   การทํากรรมกรณมีอยูในมนุษย   สกวาทีกลาวแลวเพ่ือ 
ใหทราบโดยแจมแจง.  ในขอน้ี  มีอธิบายวา  เหมือนอยางวา  เมื่ออุปกรณ 
เครื่องลงโทษมีในพวกมนุษยทั้งหลาย  การกระทําก็ยอมมี  ฉันใด  แมใน 
นรกน้ัน  ก็ฉันนั้นนั่นแหละ. 
         คําถามวา     นายนิรยบาลมีอยูในนรกท้ังหลายหรือ ?  เปนของ 
ปรวาที.   คําตอบรับรองเปนของสกวาที.  ปรวาทีนําพระสูตรมาโดยลัทธ ิ
ของตนวา     ทาวเวสสภูก็มิไดฆา   แมทาวเปตติราช    คือพญาเปรต    ก ็
มิไดฆา   ฯลฯ     กรรมของสัตวนั้นเองยอมฆาเขาผูสิ้นบุญจากโลกน้ีและ 
เขาถึงโลกหนาในนรกนัน้ ๆ    ดังน้ี  พระสูตรนั้นสกวาทียอมรับแลววา 
นั่นเปนถอยคําท่ีหย่ังลงในพระศาสนา  มีอยู  ดังนี.้ 
         ในคําเหลาน้ัน  คําวา   ทาวเวสสภู  ไดแก   เทพองคหน่ึง.  คําวา  
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ทาวเปตติราช  ไดแก   เปรตผูมีฤทธิมากในปตติวิสัย.  ทาวโสม   เปนตน  
ปรากฏชัดเจนแลวท้ังน้ัน.  ขอน้ี  ทานอธิบายไววา   ทาวเวสสภู   เปนตน 
ยอมไมฆาสัตวผูละโลกน้ีแลวไปสูโลกหนาตามกรรมทั้งหลายของตน 
อน่ึง   สัตวนั้นละที่นั้นไปดวยกรรมเหลาใด    กรรมทั้งหลายอันเปนของตน 
เหลาน้ันนั่นแหละ  ยอมฆาสัตวในที่นั้น  เพราะฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจา 
จึงทรงแสดงซ่ึงความท่ีสัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของของตน      มิใชทรง 
แสดงความไมมีนายนิรยบาลท้ังหลาย.    อน่ึง    บทแหงพระสูตรทั้งหลาย 
ที่สกวาทีนํามากลาวแลววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกนายนิรยบาลยอมยัง 
สัตวนรกนั้นใหรบักรรมกรณ  ๕  ประการ   เปนตน  มีอรรถทีท่านแนะนําไว 
แลวท้ังน้ันแล. 
                                    อรรถกถานิรยปาลกถา  จบ  
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                                       ติรัจฉานกถา  
         [๑๘๒๓]   สกวาที  สัตวดิรัจฉานมีอยูในหมูเทวดา  หรือ ? 
                          ปรวาที  ถูกแลว. 
                          ส. เทวดามีอยูในหมูดิรัจฉาน  หรือ ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                          ส. สัตวดริัจฉานมีอยูในหมูเทวดา  หรือ ? 
                          ป. ถูกแลว.                  
                          ส. เทวโลกเปนกําเนิดแหงสัตวดิรัจฉาน  หรือ ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                          ส. สัตวดริัจฉานมีอยูในหมูเทวดา หรือ ? 
                          ป. ถูกแลว.                
                          ส. แมลง   ต๊ักแตน  ยงุ   แมลงวัน   งู   แมลงปอง   ตะเข็บ 
ไสเดือน  มีอยูในหมูเทวดา หรือ ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๘๒๔]  ป. สัตวดิรัจฉานไมมีในหมูเทวดา หรือ  ? 
                          ส. ถูกแลว. 
                          ป. ชางตัวประเสริฐ   ชื่อ   เอราวัณ   ยานทิพยอันเทียม 
ดวยมาหนึ่งพัน  มีอยูในหมูเทวดา  มิใชหรือ  ? 
                          ส. ถูกแลว. 
                          ป. หากวา    ชางตัวประเสริฐ  ชื่อเอราวัณ  ยานทิพยอัน 
เทียมดวยมาหน่ึงพัน  มีอยูในหมูเทวดานั้น  ดวยเหตุนั้นนะ  ทานจึงตองกลาว 
วา  สัตวดิรัจฉานมีอยูในหมูเทวดา.  
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         [๑๘๒๕]  ส. สัตวดิรัจฉานมีอยูในหมูเทวดา หรือ ?  
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. พวกผูกชาง พวกผูกมา  พวกตะพุนหญา   พวกหัวหนา 
งาน  พวกทําอาหารสัตว   มีอยูในหมูเทวดา  หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                         ส. ถาอยางนั้น  สัตวดิรัจฉานก็ไมมีอยูในหมูเทวดา  นะสิ. 
                                        ติรัจฉานกถา  จบ 

                                   อรรถกถาดิรัจฉาน 
                                 วาดวย สัตวดิรัจฉาน 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องสัตวดิรัจฉาน.   ในเทพทั้งหลายเหลาน้ัน  เทพบุตร 
ทั้งหลาย   ชือ่วาเอราวัณ  เปนตน  ยอมแปลงเพศเปนชาง  เปนมา   สัตว 
ดิรัจฉานทั้งหลายยอมไมมีในที่นั้น     ก็ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิ  
ของนิกายอันธกะท้ังหลายวา   สัตวดิรัจฉานทั้งหลายมีอยูในหมูเทพ เพราะ 
เห็นเทพบุตรทั้งหลายผูนิรมิตเพศเปนเพศสัตวดิรัจฉาน   ดังน้ี    คําถาม 
ของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที.  ลําดับนั้น 
สกวาทีจึงกลาวคําวา     เทวดามีอยูในหมูสัตวดิรัจฉานหรือ  เปนตน 
เพ่ือทวงดวยคําวา     ถาวาสัตวดิรัจฉานทั้งหลายพึงมีในเทวกําเนิดไดไซร 
เทพทั้งหลายก็พึงมีในกําเนิดของสัตวดิรัจฉานได   ดังน้ี. 
         คําวา   แมลง   เปนตน  สกวาทีกลาวแลวเพ่ือแสดงถึงสัตวทั้งหลาย 
ที่ปรวาทีไมปรารถนาเหลาใดเหลาน้ัน. 
         ในปญหาวา   ชางตัวประเสริฐชือ่วาเอราวัณ       สกวาทีกลาวตอบ  
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รับรอง       เพราะความท่ีชางชื่อวาเอราวัณน้ันมีอยูแตหาใชสัตวดิรัจฉาน  
ไม.  คําวา   พวกผูกชาง   เปนตน   สกวาทีกลาวเพ่ือทวงดวยคําวา  ถาวา 
ชางเปนตนพึงมีในที่นั้นไซร   แมพวกผูกชางเปนตนก็พึงมีในที่นั้น   ดังน้ี. 
ในคําเหลาน้ัน   คําวา    พวกตะพุนหญา  ไดแก  ผูใหหญาท่ีสัตวกิน. 
คําวา  พวกหวัหนางาน  ไดแก   นายหัตถาจารยเปนตน  อธิบายวา 
นายหัตถาจารยเหลาน้ันพึงทําวิธีการฝกโดยวิธีตาง ๆ.  คําวา   พวกทํา 
อาหารใหสัตว     ไดแก    ผูหุงตมอาหารใหสัตวทั้งหลายมีชางเปนตน. 
คําวา      ไมพึงกลาวอยางน้ัน     ความวาปรวาทีเมื่อไมปรารถนาเชนนั้น 
จึงตอบปฏิเสธ   ดังน้ีแล. 
                                  อรรถกถาติรัจฉานกถา  จบ  
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                                             มัคคกถา  
         [๑๘๒๖]  สกวาที มรรคมีองค ๕ หรือ ? 
                         ปรวาที  ถูกแลว. 
                         ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสมรรคมีองค ๘ คือ สัมมา- 
ทิฏฐิ ฯลฯ  สมัมาสมาธิไว  มิใชหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. หากวา   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสมรรคมีองค   ๘ 
คือสัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ สัมมาสมาธิไว  ก็ตองไมกลาววา มรรคมีองค ๕. 
                         ส. มรรคมีองค ๕ หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา    บรรดาทาง    ทาง 
มีองค  ๗   ประเสริฐท่ีสุด  บรรดาสัจจะ   สัจจะ  ๔  ประเสริฐท่ีสุด  บรรดา 
ธรรม  วริาคธรรม   ประเสริฐท่ีสุด  บรรดาวิบท  พระตถาคตผูมีจักษ ุ
ประเสริฐท่ีสุด  ดังนี้๑  เปนสูตรมีอยูจริง   มใิชหรอื  ? 
                         ป. ถูกแลว.      
                         ส. ถาอยางนั้น  มรรคก็มีองค  ๘ นะสิ. 
         [๑๘๒๗]  ส. สัมมาวาจาเปนองคแหงมรรค     แตสัมมาวาจานั้น 
ไมเปนมรรค หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. สัมมาทิฏฐิเปนองคแหงมรรค     แตสัมมาทิฏฐินั้นไม 
เปนมรรค  หรือ ? 
 
๑. ขุ.ธ.  ๒๕/๓๐.  
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                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
                         ส. สัมมาวาจาเปนของแหงมรรค     แตสัมมาวาจานั้น 
ไมเปนมรรค หรือ  ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. สัมมาสังกัปปะ   ฯลฯ  สัมมาวายามะ  ฯลฯ   สัมมาสติ 
ฯลฯ   สัมมาสมาธิ  เปนองคแหงมรรค  แตสัมมาสมาธินั้นไมเปนมรรค  หรอื ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส. สัมมากัมมันตะ  ฯ ล ฯ  สัมมาอาชีวะ  เปนองคแหงมรรค 
แตสัมมาอาชีวะนั้น  ไมเปนมรรค หรอื ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิเปนองคแหงมรรค  แต 
สัมมาสมาธินั้นไมเปนมรรค หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๘๒๘]  ส. สัมมาทิฏฐิเปนองคแหงมรรค     และสัมมาทิฏฐินั้น 
เปนมรรค หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. สัมมาวาจาเปนองคแหงมรรค      และสัมมาวาจานั้น 
เปนมรรค หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส. สัมมาทิฏฐิเปนองคแหงมรรค   และสัมมาทิฏฐินั้นเปน 
มรรค หรือ  ? 
                         ป. ถูกแลว.   
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                        ส. สัมมากมัมันตะ ฯลฯ  สัมมาอาชีวะเปนองคแหงมรรค  
และสัมมาอาชีวะนั้นเปนมรรค  หรือ  ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. สัมมาสังกัปปะ  ฯลฯ  สัมมาวายามะ  ฯลฯ  สัมมาสติ 
ฯลฯ   สัมมาสมาธิเปนองคแหงมรรค   และสัมมาสมาธินั้นเปนมรรค  หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. สัมมาวาจา   ฯลฯ  สมัมากัมมันตะ   ฯลฯ   สัมมาอาชีวะ 
เปนองคแหงมรรค  และสัมมาอาชีวะนั้นเปนมรรค  หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๘๒๙]  ป. อริยมรรคมีองค ๘ หรือ? 
                         ส. ถูกแลว. 
                         ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ก็กายกรรม  วจีกรรม 
อาชีวะของบคุคลนั้น  เปนอาการบริสทุธิ์  ในกาลกอนเทียวแล   อริยมรรค 
มีองค  ๘ นี้  ยอมถึงความบริบูรณดวยภาวนา  แกบคุคลนั้น  ดวยประการ 
ฉะนี้  ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรอื ?  
                         ส. ถูกแลว. 
                         ป. ถาอยางนั้นมรรคก็มีองค ๕  นะสิ. 
         [๑๘๓๐]  ส. มรรคมีองค ๕ หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนสุภทัทะ 
 
๑. ที.มหา. ๑๐/๑๓๘.  
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อริยมรรคมอีงค  ๘   หาไมไดในธรรมวินัยใดแล    แมสมณะกห็ามิไดใน  
ธรรมวินัย   แมสมณะท่ี  ๒  กห็าไมไดในธรรมวินัยน้ัน  แมสมณะท่ี  ๓ 
ก็หาไมไดในธรรมวินัยน้ัน   แมสมณะท่ี  ๔  กห็าไมไดในธรรมวินัยน้ัน  ก ็
อริยมรรคมอีงค   ๘  หาไดในธรรมวินัยใดแล  แมสมณะก็หาไดในธรรม 
วินัยน้ัน  แมสมณะท่ี  ๒  ฯลฯ  แมสมณะท่ี ๓  ฯลฯ  แมสมณะท่ี  ๔  กห็าได 
ในธรรมวินัยนั้น  ดูกอนสภุัททะ   อริยมรรคมอีงค  ๘  ยอมหาไดในธรรม 
วินัยน้ีแล   สมณะยอมหาไดในธรรมวนิัยน้ีแล   สมณะท่ี  ๒  สมณะท่ี  ๓   
สมณะที่  ๔  ยอมหาไดในธรรมวินัยน้ี  ปรับปวาทโดยเจาลัทธิอื่น  ๆ วาง 
จากสมณะทั้งหลาย  ดังน้ี๑   เปนสูตรมอียูจริง  มิใชหรือ ? 
                      ป.  ถูกแลว. 
                      ส.  ถาอยางนั้น มรรคก็มอีงค  ๘   นะสิ. 
                                        มัคคกถา  จบ                                 

                                อรรถกถามัคคกถา 
                                    วาดวย  มรรค 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องมรรค.    ในปญหานั้น  ชนเหลาใดมีความเห็นผิด 
ดุจลัทธินิกายมหิสาสกะท้ังหลายวา  วาโดยแนนอน  มรรคมีองค ๕ เทาน้ัน 
เพราะอาศัยพระสูตรที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ก็กายกรรม วจีกรรม 
อาชีวะของผูนั้นเปนอาการหมดจดดีแลวในกาลกอนเทียวแล  ฯลฯ   ดังน้ี 
นั่นแหละจึงกลาววา   สมัมาวาจา   สัมมากัมมันตะ   สัมมาอาชีวะ    วาเปน 
ธรรมไมประกอบกับจิต  ดังนี้  คําถามของสกวาทีวา  มรรคมีองค ๕  หรือ 
 
๑. ที.มหา.๑๐/๑๓๘.  
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โดยหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที.  
         ขอวา   สัมมาวาจาเปนองคแหงมรรค  แตสมัมาวาจานั้นไมเปน 
มรรคหรือ   เปนตน   สกวาทีกลาว  ดวยสามารถแหงลัทธิของชนเหลาอ่ืน. 
จริงอยู  ในลทัธินั้นวา  สัมมาวาจาเปนตนเปนองคแหงมรรคแตไมใชมรรค 
เพราะความเปนรูป  ดังนี้.  คําวา  สัมมาทิฏฐิเปนองคแหงมรรค  เปนตน 
สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงวา      ความท่ีองคแหงมรรคไมเปนมรรคหามีไม 
ดังน้ี.  ในพระสูตรวา  กายกรรม  ฯลฯ   ของบุคคลน้ันบริสุทธิแ์ลวในกาล 
กอนเทียวแล    คําน้ี  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   กายกรรม  วจีกรรม 
อาชีวะ    เปนอาการบริสทุธิ์แลว  ดังน้ี   ก็เพ่ือแสดงซ่ึงความท่ีปฏิปทาอัน 
กุลบุตรพึงบรรลุเปนภาวะบริสุทธิ์แลววา       ชื่อวามัคคภาวนายอมมีแก 
ผูบริสุทธิ์แลว  มิใชมีแกบุคคลนอกจากนี้   ดังน้ี  มิใชตรัสไวเพ่ือแสดงถึง 
ความท่ีมรรคประกอบดวยองค  ๕ โดยเวนจากสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
และสัมมาอาชีวะเหลาน้ี.  ดวยสูตรนั่นแหละ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
อริยมรรคมอีงค  ๘  นี้  ยอมถึงความบริบูรณดวยภาวนาแกบุคคลดวย 
ดวยประการฉะนี้   ดังน้ี  สวนพระสูตรที่สกวาทีนํามาแลว  มีอรรถตามท่ี 
ทานแนะนําไวแลวน่ันแล. 
                                     อรรถกถามัคคกถา  จบ  
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                                             ญาณกถา  
         [๑๘๓๑]   สกวาที   ญาณโกุตตระมีวัตถุ  ๒ หรือ ? 
                          ปรวาที   ถูกแลว.         
                          ส. โลกุตตรญาณเปน  ๑๒ หรือ ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                          ส. โลกุตตรญาณเปน  ๑๒ อยาง หรือ ? 
                          ป. ถูกแลว. 
                          ส. โสดาปตติมรรคเปน ๑๒ อยาง หรือ ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                          ส. โสดาปตติมรรคเปน  ๑๒ อยาง หรือ ? 
                          ป. ถูกแลว. 
                          ส. โสดาปตติผลเปน  ๑๒ อยาง หรือ ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                          ส. สกทาคามิมรรคเปน  ๑๒  อยาง  ฯลฯ  อนาคามิมรรค 
ฯลฯ อรหัตมรรคเปน  ๒ อยาง หรือ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ   
                          ส. อรหัตมรรคเปน ๑๒ อยาง หรือ ? 
                          ป. ถูกแลว. 
                          ส. อรหัตมรรคเปน ๑๒ อยาง หรือ ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
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         [๑๘๓๒]  ป. ไมพึงกลาววา   ญาณโลกุตตระมีวัตถุ  ๑๒  หรือ ?  
                         ส. ถูกแลว. 
                         ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
จักษุเกิดขึ้นแลว  ญาณเกิดขึ้นแลว  วชิชาเกิดขึ้นแลว   แสงสวางเกิดขึ้นแลว 
แกเรา   ในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดยินในกาลกอนวา   นี้ทุกข  เปน 
ของจริงอยางประเสริฐดังน้ี   ดูกอนภกิษุทั้งหลาย   จักษุเกิดขึ้นแลว  ฯลฯ 
แสงสวางเกิดขึ้นแลว  แกเรา    ในธรรมท้ังหลายที่เราไมเคยไดยินในกาล 
กอนวา   ก็ทกุขอันเปนของจริงอยางประเสริฐนี้นั้นแล    อันเราพึงกําหนด 
รู  ดังน้ี  ฯลฯ   ก็ทุกขอันเปนของจริงอยางประเสริฐนี้นั้นแล  อันเรากําหนด 
รูแลว  ดังน้ี  ฯลฯ   วา  นี้เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข  เปนของจริงอยางประเสริฐ 
ดังน้ี  ฯลฯ  วา เหตุเกิดขึ้นแหงทุกขอนัเปนของจริงอยางประเสริฐนี้นั้นแล 
อันเราพึงละเสีย  ดังน้ี  ฯลฯ   วา  เหตุเกิดขึ้นแหงทุกขอันเปนของจริงอยาง 
ประเสริฐนี้นั้นแล   อันเราละแลว  ฯลฯ  วา   นี้ธรรมเปนที่ดับทุกข   เปน 
ของจริงอยางประเสริฐ  ดังน้ี   ฯลฯ  วาธรรมเปนท่ีดับทุกขอันเปนของจริง 
อยางประเสริฐนี้นั้นแล   อันเราพึงทําใหแจง  ดังน้ี  ฯลฯ   วา  ธรรมเปนที ่
ดับทุกขอันเปนของจริงอยางประเสริฐนี้นั้น  อันเราทําใหแจงแลว  ดังน้ี 
ฯลฯ  วา  นีป้ฏิปทาอันใหถึงธรรมเปนที่ดับทุกข    เปนของจรงิอยางประเสริฐ 
ดังน้ี ฯลฯ   วา   ปฏิปทาอันใหถึงธรรมเปนที่ดับทุกข   อันเปนของจริง 
อยางประเสริฐนี้นั้น   อนัเราพึงใหเกิด  ดังน้ี  ฯลฯ  วา  ปฏิปทาอันใหถึง 
ธรรมเปนทีดั่บทุกข  อันเปนของจริงอยางประเสริฐนี้นั้นแล    อันเราให 
เกิดแลว  ดังนี้    เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว.  
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                        ป. ถาอยางนั้น  ญาณโลกุตตระ  กม็ีวัตถุ  ๑๒  นะสิ.  
                                         ญาณกถา  จบ 
  

                                 อรรถกถาญาณกถา 
                                     วาดวย   ญาณ 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องญาณ.     ในเรือ่งนั้น   ชนเหลาใดมีความเห็นผิด 
ดุจลัทธินิกายปุพพเสลิยะ    อปรเสลยิะท้ังหลายวา       ญาณมวัีตถุ   ๑๒  
โดยหมายเอาญาณมีอาการ     ๑๒    ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรวาเปน 
โลกุตตรญาณ     ดังน้ี   คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน   คําตอบ 
รับรองเปนของปรวาที.  ลําดับนั้น  สกวาทีจึงกลาวคําวา  ญาณโลกุตตระ 
วัตถุ  ๑๒  หรือ  เพ่ือทวงดวยคําวา  ถาโลกุตตรญาณน้ันมีวัตถุ  ๑๒  ไซร 
มรรคญาณทั้งหลายก็พึงมี ๑๒  ดังนี้ ปรวาทีตอบปฏิเสธหมายเอาโลกุตตรญาณ 
นั้นเปนสภาพเดียวกันกับมรรคญาณ.    และตอบปฏิเสธหมายเอาความ 
ตางกันแหงญาณในแตละสัจจะดวยสามารถเเหงสัจจญาณ     กจิจญาณ 
และกตญาณท้ังหลาย.  ในคําวา   โสดาปตติมรรคเปน ๑๒  หรือ   ก็นัยนี ้
นั่นแหละ.    พระสูตรวา      พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   จักษุเกิดข้ึนแลว   ญาณเกิดข้ึนแลว  ฯลฯ  มิใชหรอื  ดังนี้  ยอม 
แสดงถึงความแตกตางกันแหงญาณอันเปนสวนเบื้องตนและเบื้องปลาย 
ที่ไดบรรล ุ  มิใชแสดงซ่ึงความท่ีอริยมรรความี   ๑๒   ฉะน้ัน  พระสูตรนี้ 
จึงมิใชขออางวาญาณโลกกุตตระมีวัตถุ ๑๒  ดังน้ีแล.   
                                   อรรถกถาญาณกถา  จบ  
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                            รวมกถาที่มีในวรรคนีค้อื  

         ๑. อสญัจิจจกถา ๒. ญาณกถา ๓. นิรยปาลกถา  ๔.  ติรจัฉานกถา 
๕. มัคคกถา ๖. ญาณกถา. 
                                        วรรคที่  ๒๐  จบ  
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                                            วรรคที่  ๒๑ 
                                              สาสนกถา 
         [๑๘๓๓]  สกวาที  ศาสนาไดแปลงใหม หรอื ?  
                         ปรวาที  ถูกแลว. 
                         ส. สติปฏฐานไดแปลงใหม หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                         ส. ศาสนาไดแปลงใหม หรือ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. สัมมัปปธาน  ฯลฯ  อิทธิบาท  ฯลฯ  อินทรีย  ฯลฯ พละ 
ฯลฯ  โพชฌงค  ไดแปลงใหม หรือ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส. ศาสนาเปนอกุศลในกาลกอน    ไดแปลงใหเปนกุศล 
ในภายหลังหรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส. ศาสนาเปนสาสวะ  ฯลฯ  เปนสญัโญชนิยะ  เปนคันถ- 
นิยะ   เปนโอฆนิยะ   เปนโยคนิยะ   เปนนีวรณิยะ   เปนปรามัฏฐะ   เปน 
อุปาทานิยะ  ฯลฯ   เปนสงักิเลสิกะในกาลกอน  ไดแปลงใหเปนอสังกิเลสิกะ 
ในภายหลัง หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๘๓๔]  ส. บุคคลไร   ที่แปลงศาสนาของพระตถาคตใหมได   ม ี
อยูหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว.  
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                         ส. บุคคลไร  ที่แปลงสติปฏฐานใหมไดมีอยู หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส. บุคคลไร   ที่แปลงสัมมัปปธาน  ฯลฯ  อิทธิบาท   ฯลฯ 
อินทรีย ฯลฯ  พละ ฯลฯ  โพชฌงคใหมไดมีอยู หรอื ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ         
                         ส. บุคคลไร     ที่แปลงคาสนาอันเปนอกุศลในกาลกอน 
ใหเปนกุศลในภายหลังไดมีอยู หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส. บุคคลไร  ที่แปลงศาสนาอันเปนสาสวะ  ฯลฯ   อันเปน 
สังกิเลสิกะในกาลกอน ใหเปนอสังกิเลสิกะในภายหลังได  มีอยูหรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๘๓๕]  ส. ศาสนาของพระตถาคตจะแปลงใหมอีกไดหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. สติปฏฐานจะแปลงใหมอีกไดหรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส. สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย  พละ   ฯลฯ  โพชฌงค 
จะแปลงใหมอีกไดหรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น     
                         ส. ศาสนาอันเปนอกุศลในกาลกอน  จะแปลงใหเปนกุศล 
ในภายหลังไดหรือ ?  
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ                         
                         ส. ศาสนาอันเปนสาวะ  ฯลฯ  อันเปนสังกิเลสิกะใน  
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กาลกอน จะแปลงใหเปนอสังกิเลสิกะในภายหลังไดหรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                                          สาสนากถา จบ 

                                  อรรถกถาสาสนกถา 
                                      วาดวย  ศาสนา 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องศาสนา    คือคําสั่งสอน  หรอืพระธรรมวินัย.  ชน 
เหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอุตตราปถกะบางพวกวา     ศาสนา 
แตงข้ึนใหมดวย  วาบุคคลบางคนยอมแปลงศาสนาของพระตถาคตข้ึนใหม 
ดวย  วา  ศาสนาของพระตถาคตบุคคลสามารถแตงใหมไดดวย ทั้งน้ี  โดย 
หมายเอาการสังคายนาท้ัง  ๓  ครั้ง  ดังน้ี  คําถามของสกวาทีในกถาแมทั้ง 
๓ หมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
         คําวา    สติปฏฐานไดแปลงใหมหรือ  เปนตน   สกวาทีกลาวเพ่ือ 
ติเตียนปญหาแมทั้ง  ๓  ดวยคําวา  อริยธรรมท้ังหลายมีสติปฏฐานเปนตน 
ก็ดี   เทศนาแหงกุศลธรรมเปนตนก็ดี    ชื่อวาศาสนา   ในศาสนานั้น   เวน 
ธรรมทั้งหลายมีสติปฏฐานเปนตนที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแกชน 
เหลาใดแลว      ศาสนาชื่อวาอันบุคคลนั้นทําข้ึนใหมโดยการกระทําธรรม 
เหลาอ่ืนใหเปนสติปฏฐานเปนตน    หรือกระทําอกุศลธรรมเปนตนใหเปน 
กุศลธรรมเปนตน     หรือวาศาสนาอันใคร  ๆ     กระทําแลวอยางนั้นมีอยู 
หรือพึงอาจเพ่ือทําอยางนั้นไดมีอยูหรือ ดังน้ี. คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวงพึงทราบ 
ตามพระบาลีนั่นแล. 
                                     อรรถกถาสาสนกถา  จบ  
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                                           อวิวิตตกถา 
         [๑๘๓๖]  สกวาที  ปุถุชนไมสงัดแลวจากธรรมมีธาตุ ๓ หรือ ?  
                         ปรวาที   ถูกแลว. 
                         ส. ปุถชุนไมสงัดแลวจากผัสสะมีธาตุ ๓ ฯลฯ จากเวทนา 
จากสัญญา  จากเจตนา จากจิต  จากศรัทธา  จากวิริยะ จากสติ จากสมาธิ 
จากปญญา มีธาตุ  ๓ หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส. ปุถชุนไมสงัดแลวจากธรรมมีธาตุ  ๓ หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. ในขณะใดปุถุชนใดจีวร ในขณะนั้นก็เขาถึงปฐมฌาน 
อยู  ฯลฯ  เขาถึงอากาสานัญจายตนสมาบัติอยู  หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส. ในขณะใดปุถุชนใหบิณฑบาต  ฯลฯ  ใหเสนาสนะ  ฯลฯ 
ใหคิลานปจจยเภสัชชบริขาร   ในขณะน้ันก็เขาถึงจตุตถฌานอยู   ก็เขาถึง 
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติอยู  หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๘๓๗]  ป. ไมพึงกลาววา    ปถุุชนไมสงัดแลวจากธรรมมีธาตุ  ๓ 
หรือ ? 
                         ส. ถูกแลว. 
                         ป. กรรมอันจะใหเขาถึงรูปธาตุ  และอรูปธาตุ   อันปุถุชน 
กําหนดรูแลว หรือ ? 
                         ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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                    ป. ถาอยางนั้น    ปถุุชนกไ็มสงัดแลวจากธรรมมีธาตุ    ๓  
นะสิ. 
                                           อวิวิตตกถา  จบ 
 

                                  อรรถกถาอวิวิตตกถา                    

                               วาดวย  ปุถุชนผูไมสงัด 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องปุถุชนผูไมสงัด    ในเรื่องน้ัน  การสันนิษฐาน ใน 
ลัทธิของสกวาทีนี้วา   ธรรมใดเกิดขึ้นเฉพาะหนา  คือเปนปจจุบัน  ดวย 
บุคคลใด  บคุคลนั้นชื่อวาไมสงัดจากธรรมนั้น   ดงัน้ี.  กช็นเหลาใดมี 
ความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอุตตราปถกะบางพวกน้ันนั่นแหละวา      ปุถชุน 
ไมกําหนดรูธรรมอันประกอบดวยธาตุ  ๓๑  เหตุใด  เพราะเหตุนั้น   ในขณะ 
เดียวกันนั่นแหละเขายอมไมสงัดจากธรรมอันประกอบดวยธาตุ  ๓    แม 
ทั้งปวง   ดังน้ี คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปน 
ของปรวาที. 
         คําวา  ไมสงัดจากผัสสะ  ๓   เปนตน  สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงโทษ 
อันเปนไปในขณะหนึ่งแหงธรรมทั้งปวงมีผัสสะเปนตน.    คําท่ีเหลือในที่นี้ 
มีอรรถต้ืนทัง้น้ันแล. 
                                    อรรถกถาอวิวิตตกถา  จบ 
 
๑. ธาตุ  ๓  คือ กามธาตุ  รูปธาตุ อรูปธาตุ.  
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                                           สัญโญชนกถา 
         [๑๘๓๘]   สกวาที  การท่ีพระโยคียังไมละสัญโญชนบางอยาง  แลว 
บรรลุอรหัตตผล  มีอยูหรือ ?  
                          ปรวาที  ถูกแลว. 
                          ส. การท่ีพระโยคียังไมละสักกายทิฏฐิ     ฯลฯ    ยังไมละ 
วิจิกิจฉา  ฯลฯ   ยังไมละสีลัพพตปรามาส  ฯลฯ  ยงัไมละราคะ  ยังไมละโทสะ 
ยังไมละโมหะ   ฯลฯ    ยังไมละอโนตตัปปะบางอยาง   แลวบรรลุอรหัตผล 
มีอยูหรือ ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๘๓๙]   ส. การท่ีพระโยคียังไมละสัญโญชนบางอยางแลวบรรล ุ
อรหัตผล มีอยูหรือ ? 
                          ป. ถูกแลว. 
                          ส. พระอรหันตยังมีราคะ   ยังมีโทสะ    ยังมีโมหะ   ยังม ี
มานะ  ยังมีมักขะ  ยังมีอุปายาส  ยังมีกิเลส  หรือ ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                          ส. พระอรหันต หมดราคะแลว หมดโทสะแลว  หมดโมหะ 
แลว  หมดมานะแลว  หมดมักขะแลว  หมดปฬาสะแลว  หมดอุปายาสแลว 
หมดกิเลสแลว หรือ ? 
                          ป. ถูกแลว. 
                          ส. หากวา  พระอรหันตหมดราคะแลว  ฯลฯ   หมดกิเลส 
แลว     ก็ตองไมกลาววา     การท่ีพระโยคียังไมละสัญโญชนบางอยางแลว 
บรรลุอรหัตผล มีอยู.  
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         [๑๘๔๐]  ป. ไมพึงกลาววา     การท่ีพระโยคียังไมละสัญโญชน  
บางอยางแลวบรรลุอรหัตผล  มีอยูหรือ ? 
                         ส. ถูกแลว.       
                         ป. พระอรหันตรูพุทธวิสัยทั้งปวง หรือ ? 
                         ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ป. ถาอยางนั้น     การที่พระโยคียังไมละสัญโญชนบาง 
อยางแลวบรรลุอรหัตผล  ก็มีอยู  นะสิ. 
                                     สญัโญชนกถา  จบ 

                           อรรถกถาสัญโญชนกถา 
                                วาดวย  สัญโญชน 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องสัญโญชน.     ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็น 
ผิดดุจลัทธินิกายมหาสังฆิกะท้ังหลายวา       การบรรลุพระอรหันตไมละ 
สัญโญชนบางอยางมีอยู     โดยมีความสําคัญวา     พระอรหันตยอมไมรู 
พุทธวิสัยทั้งปวง   เหตุใด   เพราะเหตุนั้น  จึงวาพระอรหันตละอวิชชาและ 
วิจิกิจฉาไมได     ดังน้ี   คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน   คําตอบ 
รับรองเปนของปรวาที. 
         คําวา   การท่ีพระโยคียังไมละสักกายทิฏฐิ  เปนตน  สกวาทีกลาว 
เพ่ือแสดงวาพระอรหันตตองละสัญโญชนไดทั้งหมด. 
         ใน  ๒    ปญหาวา    พระอรหันตรูพุทธวิสัยท้ังปวงหรือ  สกวาที 
ทําการปฏิเสธ   เพราะพระอรหันตไมมีสัพพัญุตญาณ   แตไมปฏิเสธวา 
พระอรหันตไมละวิชชาสละวิจิกิจฉา.     แตปรวาทีหมายเอาความที่  
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พระอรหันตไมรูพุทธวิสัยวาเปนการไมละอวิชชาและวิจิกิจจาท้ังหลาย    
จึงไดใหลัทธิต้ังไวดวยคําวา   ถาอยางน้ัน   การท่ีพระโยคียังไมละสัญโญชน 
บางอยางแลวบรรลุอรหตัผลก็มีอยูนะสิ  ดังน้ี  แตวา  ลัทธินั้นยอมต้ังอยู 
ไมไดเลยเพราะต้ังอยูโดยไมแยบคาย  ดังนี้แล. 
                                  อรรถกถาสัญโญชนกถา  จบ  
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                                                 อิทธิกถา 
         [๑๘๔๑]  สกวาที  ฤทธ์ิเปนเหตุสําเร็จความประสงคของพระพุทธเจา 
หรือของพระสาวก มีอยูหรือ ?  
                        ปรวาที   ถูกแลว. 
                        ส. ฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จความประสงควา     ตนไมจงมีใบ 
เปนนิตย  ดังนี้ ของพระพุทธเจาหรือของพระสาวก  มีอยูหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ             
                        ส. ฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จความประสงควา   ตนไมจงมีดอก 
เปนนิตย  ฯลฯ   ตนไมจงมีผลเปนนิตย  สถานท่ีนี้จงมีความสวางเปนนิตย 
จงมีความปลอดโปรงเปนนิตย    จงมีภิกษาหาไดงายเปนนิตย    จงมีฝน 
งามเปนนิตย  ดังนี้ ของพรพุทธเจาหรือของพระสาวก มีอยูหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. ฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จความประสงคของพระพุทธเจา 
หรือของพระสาวก มีอยูหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. ฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จความประสงควา     ผัสสะเกิดข้ึน 
แลวอยาดับไป  ดังนี้  ของพระพุทธเจาหรือของพระสาวก  มีอยูหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                        ส. ฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จความประสงควา    เวทนา    ฯลฯ 
สัญญา  ฯลฯ  เจตนา  ฯลฯ  จิต   ศรัทธา  วิริยะ   สติ  สมาธิ  ฯลฯ   ปญญา 
เกิดข้ึนแลวอยาดับไป ดังนี้  ของพระพุทธเจาหรือของพระสาวก มีอยูหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 671 

         [๑๘๔๒]  ส. ฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จความประสงค   ของพระพุทธเจา  
หรือของพระสาวกอยูหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. ฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จความประสงควา    รูปจงเปนของ 
เที่ยง  เวทนา  สัญญา  สังขาร   ฯลฯ วิญญาณ  จงเปนของเท่ียง  ดังนี้  ของ 
พระพุทธเจาหรือของพระสาวกมีอยูหรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
         [๑๘๔๓]  ส. ฤทธิเปนเหตุสําเร็จความประสงคของพระพุทธเจา 
หรือของพระสาวกมีอยูหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. ฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จความประสงควา      สัตวทั้งหลาย 
ซึ่งมีความเกิดเปนธรรมดา  อยาเกิดเลย  ดังนี้  ฯลฯ   วาสัตวทั้งหลายซึ่งมี 
ความแกเปนธรรมดา   อยาแกเลย  ดังน้ี  ฯลฯ   วาสัตวทั้งหลายซึ่งมีความ 
เจ็บเปนธรรมดา   อยาเจ็บเลย  ดังนี้   ฯลฯ  วาสัตวทั้งหลายซ่ึงมีความตาย 
เปนธรรมดา  อยาตายเลย  ดังนี้  ของพระพุทธเจาหรือของพระสาวกมีอยู 
หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๘๔๔]  ป. ไมพึงกลาววา     ฤทธ์ิเปนเหตุสําเร็จความประสงค 
ของพระพุทธเจาหรือของพระสาวก มีอยูหรือ ? 
                         ส. ถูกแลว. 
                         ป. ทานพระปลินทวัจฉะไดอธิษฐานปราสาทของพระ- 
เจาแผนดินมคธ   ผูจอมทัพ   พระนามวาพิมพิสาร   วาจงเปนทอง   ดังน้ี  
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และปราสาทน้ันก็ไดเปนทองไปจริงมิใชหรือ ?  
                    ส. ถูกแลว. 
                    ป. หากวา  ทานพระปลินทวัจฉะ  ไดอธิษฐานปราสาท 
ของพระเจาแผนดินมคธ   ผูจอมทัพ  พระนามวาพิมพิสาร  วาจงเปนทอง 
ดังน้ี   และปราสาทน้ันก็ไดเปนทองไปจริง  ๆ  ดวยเหตุนั้นและทานจึงตอง 
กลาววา     ฤทธ์ิเปนเหตุสําเร็จความประสงคของพระพุทธเจาหรือของ 
พระสาวก มีอยู. 
                                         อิทธิกถา  จบ 

                                  อรรถกถาอิทธิกถา 
                                     วาดวย   ฤทธ์ิ 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องฤทธิ์.    ในเรื่องน้ัน  ชื่อวาฤทธ์ินี้ยอมใหสําเร็จใน 
บางอยาง    ยอมไมใหสําเร็จในบางอยาง.    การสันนิษฐานในลัทธิของ 
สกวาทีวา  ฤทธิ์ยอมไมสําเร็จในการทําซ่ึงธรรมทั้งหลายที่ไมเที่ยงเปนตน 
ใหเปนของเท่ียงเปนตนอยางเดียวเทาน้ัน     ก็แตวาฤทธิ์นั้นบุคคลยอมทํา 
เพ่ือประโยชนแกชนเหลาใด โดยเปลีย่นแปลงความสืบตอคืออายุที่เสมอกัน 
ทําใหไมเสมอกัน    หรือทําใหความเปนไปไดนานกวากัน    ดวยสามารถ 
แหงความสืบตออายุที่มีสวนเสมอกันได    และยอมใหสําเร็จไดบางอยาง 
เพราะอาศัยเหตุทั้งหลายมีบุญเปนตนของบุคคลเหลาน้ัน     ดุจการทําน้ํา 
ที่ควรด่ืมใหเปนเนยใสเปนน้ํานมเปนตน เพ่ือประโยชนแกภิกษุทั้งหลาย 
และดุจในการสืบตอต้ังอยูสิ้นกาลนานของประทีปเปนตน   ณ  ที่เปนที่ 
ฝงไวซึ่งมหาธาตุดวย  ดังนี้.  
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         ชนเหลาใด  มีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอันธกะท้ังหลายวา    ฤทธิ ์ 
ใหความสําเร็จตามความประสงค  หมายความวาสําเร็จทุกอยาง    เพราะ 
อาศัยพระสูตรที่กลาวไววา     ทานพระปลินทวัจฉะไดอธิษฐานปราสาท 
ของพระเจาแผนดินมคธ...จงเปนปราสาททอง   ดงัน้ี   คําถามของสกวาที 
วา   ฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จความประสงค...มีอยูหรือ    หมายถึงชนเหลาน้ัน. 
ในคําเหลาน้ัน   คําวา   ฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จความประสงค  ไดแก  ฤทธิ์ที ่
ทําใหสมความปรารถนา   หมายความวาใหสําเร็จตามท่ีตองการ.   คําวา 
อามันตา   เปนคําปฏิญญาของปรวาทีเพ่ือต้ังลัทธิไว.   ลําดับนัน้  สกวาที 
จึงกลาวคําวา   ตนไมจงมีใบเปนนิตย  เพ่ือประกอบความท่ีธรรม 
ทั้งหลายมีความไมเที่ยงเปนตนวาเปนของเท่ียงเปนตน.     คําท่ีเหลือในที่นี้ 
มีอรรถต้ืนทัง้น้ันแล. 
         แมในการใหลัทธต้ัิงไวดวยพระสูตรวา    ปราสาทนั้นก็ไดเปนทอง 
แลว    ดังน้ี   อธิบายวา   ปราสาทน้ันไดเปนทองดวยอุปนิสัยแหงบุญของ 
พระราชา      มิใชดวยความปรารถนาของพระเถระอยางเดียวเทาน้ัน 
เพราะฉะนั้น  พระสูตรนีจึ้งมิใชขอนํามาพิสูจนวา  ฤทธิ์ใหความสําเร็จได 
ทั้งหมด  ดังนี้แล. 
                                      อรรถกถาอิทธิกถา  จบ  
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                                             พุทธกถา    
         [๑๘๔๕]   สกวาที    พระพุทธกับพระพุทธดวยกัน    ยังมยีิ่งหยอน 
กวากัน หรือ ? 
                          ปรวาที  ถูกแลว. 
                          ส. โดยสติปฏฐาน หรือ ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                          ส. โดยสัมมัปปธาน ฯลฯ  โดยอิทธิบาท โดยอินทรีย  โดย 
พละ   โดยโพชฌงค   โดยความชํานาญ  ฯลฯ  โดยสัพพัญุตตญาณทัสสนะ 
หรือ ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
                                         พุทธกถา  จบ 

                                อรรถกถาพุทธกถา 
                               วาดวย พระพุทธเจา 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องพระพุทธเจา.     ในเรื่องนั้น  ยกเวนความตางกัน 
แหงสรีระ   ความตางกันแหงอายุ   และความตางกันแหงรัศมี   ที่มีในกาล 
นั้น ๆ แลว      ชื่อวาความหยอนและความย่ิงของพระพุทธเจาท้ังหลายกับ 
พระพุทธเจาทั้งหลายดวยการตรัสรูธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ    ยอมไมมี. 
แตชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอันธกะทั้งหลายวา    พระพุทธเจา 
ทั้งหลายไมแปลกกันเลย     ดังน้ี   คําถามของสกวาทีวา    พระพุทธะกับ 
พระพุทธะดวยกันยังมียิ่งหยอนกวากันหรือ  หมายถึงชนเหลาน้ัน   คําตอบ 
รับรองเปนของปรวาที.  ลําดับนั้น สกวาทีจึงกลาวคําวา  โดยสติปฏฐาน  
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เปนตน  เพ่ือซักถามถึงธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสรูแลว.  ปรวาทีเมื่อไมเห็น  
ความท่ีพระพุทธเจาเหลาน้ัน    ไมเลวไมประณีตกวากัน     ดวยสามารถ 
แหงธรรมที่ทานตรัสรูแลว จึงตอบปฏิเสธท้ังส้ินแล. 
                                   อรรถกถาพุทธกถา  จบ  
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                                           สัพพทิสากถา  
         [๑๘๔๖]  สกวาที  พระพุทธเจาสถิตอยูในทิศทั้งปวงหรือ ? 
                         ปรวาที  ถูกแลว. 
                         ส. พระพุทธเจาสถิตอยูในปุรัตถิมทิศหรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส. พระพุทธเจาสถิตอยูในปุรัตถิมทิศหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น พระนามวากระไร  ชาติ 
อะไร โคตรอะไร พระมารดา พระบิดา ของพระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้น  มีนามวากระไร  คูแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นมีนาม 
วากระไร   อุปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  มีนามวากระไร 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   ทรงจีวรเชนไร  ทรงบาตรเชนไร  เสด็จ 
อยูบานไหน  หรือในนิคมไหน  หรือในนครไหน  หรือในรัฐไหน  หรือใน 
ชนบทไหน ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส. พระพุทธเจาสถิตอยูในทักษิณทิศ  ฯลฯ  ในปจฉิมทิศ 
ฯลฯ ในอุตตรทิศ  ฯลฯ   ในเหฏฐิมทิศ  หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                         ส. พระพุทธเจาสถิตอยูในเหฏฐิมทิศ หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   พระนามวากระไร  
ฯลฯ  เสด็จอยูในชนบทไหน ?  
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                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ  
                      ส. พระพุทธเจาสถิตอยูในอุปริมทิศ หรือ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                      ส. พระพุทธเจาสถิตอยูในอุปริมทิศ หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส.  สถิตอยูในชั้นจาตุมมหาราชหรือ ฯลฯ     สถติอยูในชั้น 
ดาวดึงสหรือ   ฯลฯ   สถติอยูในชั้นยามาหรือ  สถติอยูในชั้นดุสิตหรือ   สถติ 
อยูในชั้นนิมานรดีหรือ   สถิตอยูในชัน้ปรนิมมิตวสวัสดีหรือ ฯลฯ  สถิต 
อยูในพรหมโลกหรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                                       สัพพทิสากถา  จบ  
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                             อรรถกถาสัพพทิสากถา  

           วาดวย  พระพุทธเจาสถิตอยูในทิศทั้งปวง 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องพระพุทธเจาสถิตอยูในทิศทั้งปวง.    ในปญหานั้น 
ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายมหาสังฆิกะท้ังหลายวา 
โลกธาตุสันนิวาสโดยรอบ   คือในทิศทั้ง  ๔  ทั้งในทิศเบ้ืองตํ่า  และในทิศ 
เบื้องบน พระพุทธเจาท้ังหลายมีอยูในโลกธาตุทั้งสิ้น  พระพุทธเจาเหลานั้น 
สําเร็จการศึกษาท่ีสมควรแกพระองคแลว       ก็ดํารงอยูในทิศทั้งปวง 
ดังน้ี   คําถามของสกวาที   หมายถึงชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปนของ 
ปรวาที. 
         ถูกถามวา   พระพุทธเจาสถิตอยูในปุรัตถิมทิศหรือ   ปรวาทีตอบ 
ปฏิเสธ  เพราะหมายเอาพระสักยมุนี.  ถูกถามซ้ําอีกก็ตอบรับรอง  เพราะ 
หมายเอาพระพุทธเจาผูดํารงอยูในโลกธาตุอ่ืนดวยสามารถแหงลัทธิ 
ของตน.  คําวา   พระผูมพีระภาคเจาพระองคนั้น   ทรงพระนามวากระไร 
เปนตน  สกวาทีกลาวแลว  เพ่ือทวงวา  ผิวา  ทานไมทราบ  ทานก็ไมควร 
กลาวถึงพระพุทธเจาพระองคนั้นดวยสามารถแหงพระนามเปนตน. บัณฑิต 
พึงทราบ เนื้อความในท่ีทั้งปวง  โดยอุบายน้ี. 
                                  อรรถกถาสัพพทิสากถา  จบ  
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                                               ธรรมกถา  
         [๑๘๔๗]  สกวาที  ธรรมทั้งปวงเปนนิยตะ  หรือ ? 
                         ปรวาที   ถูกแลว. 
                         ส. เปนมิจฉัตตนิบตะ  ไดแก  แนนอนโดยความผิด  หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส. เปนสัมมัตตนิยตะ ไดแก แนนอนโดยความถูก หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส. กองอันเปนอนิยตะ  คือไมแนนอน ไมมีหรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                         ส. กองอันเปนอนิยตะมีอยู  มิใชหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว.                 
                         ส. หากวา    กองอันเปนอนิยตะมีอยู    ก็ตองไมกลาววา 
ธรรมทั้งปวงเปนนิยตะ. 
         [๑๘๔๘]  ส. ธรรมท้ังปวงเปนนิยตะ หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกอง  ๓  คือ  กองอันเปน 
มิจฉัตตนิยตะ   กองอันเปนสัมมัตตนิยตะ  ๑  กองอันเปนอนิยตะ  ๑  มิใชหรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส. หากวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกอง  ๓ อยาง คือ 
กองอันเปนมิจฉัตตนิยตะ  ๑   กองอันเปนสัมมัตตนิยตะ   ๑    กองอันเปน 
อนิยตะ  ๑   ก็ตองไมกลาววา ธรรมทั้งปวงเปนนิยตะ.  
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         [๑๘๔๙]  ส. รูป  เปนนิยตะ  โดยอรรถวารปู หรือ ?  
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. เปนมิจฉัตตนิยตะ หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส. เปนสัมมัตตนิยะ หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส. เวทนา  ฯลฯ  สัญญา   ฯลฯ สังขาร  ฯลฯ  วิญญาณเปน 
นิยตะ  โดยอรรถวาวิญญาณ หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. เปนมิจฉัตตนิยตะ หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส. เปนสัมมัตตนิยตะ หรือ  ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
         [๑๘๕๐]  ป. ไมพึงกลาววา    รปูเปนนิยตะโดยอรรถวารูป     ฯลฯ 
เวทนา  ฯลฯ  สัญญา  ฯลฯ  สังขาร   ฯลฯ  วิญญาณเปนนิยตะโดยอรรถวา 
วิญญาณ  หรอื ? 
                         ส. ถูกแลว. 
                         ป. รูปเปนเวทนา  เปนสัญญา  เปนสังขาร  เปนวิญญาณ 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  ฯลฯ   วิญญาณเปนรูป  เปนเวทนา  เปนสัญญา 
เปนสังขาร หรือ ? 
                         ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                         ป. ถาอยางนั้น   รูปก็เปนนิยตะโดยอรรถวารูป   เวทนา  
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ฯลฯ  สัญญา ฯลฯ  สังขาร ฯลฯ  วิญญาณเปนนิยตะโดยอรรถวาวิญญาณ  
นะสิ. 
                                          ธรรมกถา  จบ 
 

                                   อรรถกถาธัมมกถา 
                                      วาดวย   ธรรม 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องธรรม.     ในเรือ่งนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็นผิด 
ดุจลัทธิของนิกายอันธกะและอุตตราปถกะบางพวกวา        ธรรมท้ังหลาย 
มีรูปเปนตน  เปนนิยตะ  คือเปนสภาพเท่ียง  เพราะสภาพแหงรูปเปนตน 
ยอมไมละซึ่งสภาพน้ัน  เพราะฉะนั้น      ธรรมทั้งหลายทั้งปวงจึงเปนนิยตะ 
ดังน้ี  คําถามของสกวาทีวา    ธรรมทั้งปวง   เปนตน  หมายถึงชนเหลาน้ัน 
คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   ลําดับนั้น   สกวาทีจึงกลาวคําวา  เปน 
มิจฉัตตนิยตะ    เปนตน   เพ่ือทวงวา   ถาวา    ธรรมทั้งหลายมีรูปเปนตน 
เหลาน้ัน    พึงเปนสภาพแนนอน    คือพึงเปนมิจฉัตตนิยตะ    หรือพึงเปน 
สัมมัตตนิยตะไซร  เพราะชื่อวา  นิยามอ่ืนจากน้ีไมมี  ดังนี้.  ในปญหานั้น 
คําปฏิเสธและคํารับรองเปนของปรวาที. 
         คําวา   รูปเปนนิยตะโดยอรรถวาเปนรูป  เปนตน   สกวาทีกลาว 
เพ่ือจะทวงดวยสามารถแหงรูปที่บุคคลกลาววา      เปนนิยตะโดยอรรถ 
อันใดนั้น  ในขอนี้  ทานอธิบายไววา  บุคคลพึงกลาวโดยความประสงควา 
ก็รูปชื่อวาเปนของเที่ยง    ดวยอรรถวาเปนรูป   เพราะฉะนั้น  รปูจึงเปน 
รูปเทาน้ัน  ไมใชเปนภาวธรรมมีเวทนาเปนตน  ใคร ๆ    ไมพึงกลาวโดย 
ประการอ่ืนจากนี้   ถามวา    เพราะเหตุไร ?    แกวา   เพราะไมมีรูปอ่ืน  
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นอกจากอรรถวาเปนรูป จริงอยู  สภาพแหงรูปมีรูปเปนอรรถดวย  สภาพ  
แหงรูปเปนรูปนั่นแหละดวย  มิใชเปนธรรมอ่ืนนอกจากรูป  แตวา  โวหาร 
นี้ยอมมีเพื่อใหรูถึงความตางกันของรูปกับธรรมท้ังหลายมีเวทนาเปนตน 
ดังน้ี.  เพราะฉะนั้น  คําวา  รูปเปนนิยตะ  โดยอรรถเปนรูป  ดังนี้   ยอม 
เปนคําอันสกวาทีกลาววา     รูปเปนนิยตะหรือ     ดังน้ี   กช็ื่อวา   นิยตะ 
พึงเปนมิจฉัตตนิยตะ   หรือเปนสัมมัตตนิยตะ   เพราะนอกจากนิยตะนี้แลว 
นิยาม     คือขอกําหนดท่ีแนนอนอยางอ่ืนไมมี.     ถามวา     ครัน้เมื่อเปน 
เชนนั้น    เพราะเหตุไร ?     ทานจึงตอบรับรอง.    วา    เพราะอํานาจ 
ความแตกตางกันแหงอรรถมีอยู.   จริงอยู   ในคําวา    รูปเปนนิยตะ  โดย 
อรรถวาเปนรูป    นี้ทานอธิบายวา  รูปก็เปนรูปเทาน้ัน ไมเปนสภาพธรรม 
มีเวทนาเปนตน   ดังน้ี. เพราะฉะนั้นทานจึงตอบรับรอง. 
         อน่ึง     ความท่ีรูปนั้นเปนนิยตะคือเท่ียงแทโดยประการอ่ืนจาก 
ประการที่กลาวมาน้ี   ยอมไมมี    ดังน้ัน    สกวาทีจึงกลาวคําวา   เปน   
มิจฉัตตนิยตะ เปนตน เพ่ือจะกลาวทวงโดยนัยนั้นแหละ. คําเหลาน้ันทั้งหมด  
มีอรรถต้ืนทัง้น้ัน.  แมลัทธิวา  ถาอยางนั้น  รูปก็เปนนิยตะ  ดังนี้  ลัทธินี ้
ยอมต้ังไวไมไดเลย  เพราะต้ังไวโดยไมแยบคาย ดังน้ีแล. 
                                    อรรถกถาธัมมกถา  จบ  
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                                           กรรมกถา  
         [๑๘๕๑]  สกวาที  กรรมท้ังปวงเปนนิยตะ หรือ ? 
                         ปรวาที  ถูกแลว.                                
                         ส. เปนมิจฉัตตนิยตะ  หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว.                              
                         ส. เปนมิจฉัตตนิยตะ  หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                         ส. เปนสัมมัตตนิยตะ  หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส. กองอันเปนอนิยตะไมมี  หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส. กองอันเปนอนิยตะมีอยู มิใชหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. หากวา    กองอันเปนอนิยตะมีอยู    ก็ตองไมกลาววา 
กรรมท้ังปวง เปนนิยตะ. 
         [๑๘๕๒]  ส. กรรมทั้งปวงเปนนิยตะหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว.                          
                         ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกอง  ๓  คือ  กองอันเปน 
มิจฉัตตนิยตะ  กองอันเปนสัมมัตตนิยตะ  กองอันเปนอนิยตะ  มิใชหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. หากวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสกอง  ๓  คือ กองอัน  
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เปนมิจฉัตตนิยตะ  กองอันเปนสัมมัตตนิยตะ  กองอันเปนอนิยตะ  ก็ตองไม  
กลาววา  กรรมทั้งปวงเปนนิยตะ. 
         [๑๘๕๓]   ส. ทิฏฐิธรรมเวทนิยกรรม    เปนนิยตะโดยอรรถวา 
ทิฏฐธรรมเวทนิยะ หรือ ? 
                          ป. ถูกแลว. 
                          ส. เปนมจิฉัตตนิยตะ  หรือ ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                          ส.  เปนสัมมัตตนิยตะ หรือ ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                          ส.  อุปปชชเวทนิยกรรม    ฯลฯ   อปราปริยเวทนิยกรรม 
เปนนิยตะโดยอรรถวา อปราปริยเวทนิยะ หรือ ? 
                          ป. ถูกแลว. 
                          ส. เปนมจิฉัตตนิยตะ หรือ ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                          ส. เปนสมัมัตตนิยตะ หรือ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๘๕๔]   ป. ไมพึงกลาววา   ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรม   เปนนิยตะ 
โดยอรรถวาทิฏฐธรรมเวทนิยะ   อุปปชชเวทนิยกรรม ฯลฯ อปราปริยเวท- 
นิยกรรม  เปนนิยตะโดยอรรถวาอปราปริยเวทนิยะ  หรือ ? 
                          ส. ถูกแลว. 
                          ป. ทฏิฐธรรมเวทนิยกรรมเปนอุปชชเวทนิยกรรม เปน 
อปราปริยเวทนิยกรรม    ฯลฯ    อุปปชชเวทนิยกรรมเปนทิฏฐิธรรมเวท-  
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นิยกรรม  เปนอปรปริยเวทนิยกรรม  ฯลฯ   อปราปริยเวทนิยกรรม  เปน  
ทิฏฐิธรรมเวทนิยกรรม เปนอุปปชชเวทนิยกรรม หรือ ? 
                      ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                      ป. ถาอยางนั้น     ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมก็เปนนิยตะ 
โดยอรรถวาทิฏฐธรรมเวทนิยะ  อุปปชชเวทนิยกรรม  ฯลฯ   อปราปริยเวท- 
นิยกรรมก็เปนนิยตะ  โดยอรรถวา  อปราปริยเวทนิยะ   นะสิ. 
                                          กรรมกถา  จบ 

                                  อรรถกถากัมมกถา 
                                      วาดวย   กรรม 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องกรรม.   ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจ 
ลัทธิของนิกายอันธกะและอุตตราปถกะบางพวกเหลาน้ันนั่นแหละวา 
ที่ต้ังแหงทิฏฐธัมมเวทนียะเปนตน    เปนนิยตะ   คือเท่ียงแทแนนอน   โดย 
อรรถวาเปนทิฏฐัมมเวทนียะ  เพราะฉะนั้น   กรรมทั้งปวง  จึงเปนนิยตะ 
ดังน้ี    คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน     คําตอบรับรองเปนของ 
ปรวาที. 
         ในคําวา   ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม   เปนนิยตะ  เพราะอรรถวาใหผล 
ในภพปจจุบนั   นี้เปน  คําตอบรับรองของสกวาที  หมายเอาเน้ือความน้ีวา 
ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม   ก็เปนทิฏฐัมมิกเวทนียะ   คือ   เปนกรรมท่ีใหผล 
ในภพปจจุบันนี้เทาน้ัน  ถาวา  ทิฏฐธัมมเวทนียกรรมนี้  ยอมอาจใหผลใน 
ภพปจจุบันไดก็ยอมใหผิด ถาไมอาจไซร  ยอมชื่อวาเปนอโหสิกรรมไป ดังน้ี. 
อน่ึง    ทฏิฐัมมเวทนียกรรมนี้   ยอมไมเปนนิยตะดวยสามารถแหงนิยาม  
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มิจฉัตตะเทียว     ดังน้ี.  พึงทราบคําท่ีเหลือโดยนัยที่กลาวแลวในหนหลัง  
นั้นแล. 
                                    อรรถกถากัมมกถา  จบ 

                              รวมกถาที่มีในวรรคนีค้ือ 
         ๑. สาสกถา      ๒.  อวิวิตตกถา     ๓. สัญโญชนกถา     ๔.  อิทธิกถา 
๕.  พุทธกถา  ๖.  สัพพทิสากถา   ๗. กัมมกถา. 
                                         วรรคที่  ๒๑  จบ  
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                                           วรรคท่ี   ๒๒ 
                                          ปรินิพพานกถา         
         [๑๘๕๕]   สกวาที   การท่ีพระอรหันตยังไมละสัญโญชนบางอยาง 
แลวปรินิพพาน  มีอยูหรอื ?  
                         ปรวาที  ถูกแลว. 
                         ส. การท่ีพระอรหันตยังไมละสักกายทิฏฐิ    ฯลฯ  ยังไมละ 
อโนตตัปปะบางอยางแลวปรินิพพาน มีอยูหรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
         [๑๘๕๖]   ส.  การที่พระอรหันตยังไมละสัญโญชนบางอยางแลว 
ปรินิพพาน มีอยูหรือ ? 
                          ป.  ถูกแลว. 
                          ส. พระอรหันตยังมีราคะ  ฯลฯ ยังมีกิเลสอยู  หรือ ?  
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
                          ส. พระอรหันตหมดราคะแลว  ฯลฯ  หมดกิเลสแลว  มิใช 
หรือ ? 
                          ป. ถูกแลว. 
                          ส. หากวา  พระอรหันตหมดราคะแลว  ฯลฯ   หมดกิเลส 
แลว  ก็ตองไมกลาววา  การท่ีพระอรหันตยังไมละสัญโญชนบางอยางแลว 
ปรินิพพานมีอยู. 
         [๑๘๕๗]   ป. ไมพึงกลาววา   การท่ีพระอรหันตยังไมละสัญโญชน 
บางอยาง แลวปรินิพพานมีอยู หรือ ?  
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                   ส. ถูกแลว.  
                   ป. พระอรหันตรูพุทธวิสัยทั้งปวง หรือ ? 
                   ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                   ป. ถาอยางนั้น     การท่ีพระอรหันตยังไมละสัญโญชน 
บางอยาง แลวปรินิพพานก็มีอยู   นะสิ. 
                                    ปรินิพพานกถา  จบ 

                          อรรถกถาปรินพิพานกถา 
                               วาดวย  ปรินพิพาน 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องปรินิพพาน.    ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็น 
ผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะท้ังหลายวา     พระอรหันต   มีสญัโญชนที่ยัง 
ไมละในวิสัยของพระสัพพญูพุทธะยอมปรินิพพานฉะนั้นการปรินิพพาน 
โดยไมละซึ่งสัญโญชนอยางใดอยางหนึ่งจึงมีอยู   ดังน้ี คําถามของสกวาที 
มุงถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที. คําท่ีเหลือในท่ีนี้ มีนัยดัง 
ที่กลาวแลวในหนหลังน่ันแล. 
                              อรรถกถาปรินิพพานกถา  จบ  
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                                            กุสลจิตตกถา  
         [๑๘๕๘]  สกวาที  พระอรหันตมีจิตเปนกุศลปรินิพพาน หรือ ? 
                         ปรวาที  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตสรางสมอยูซึ่งบุญญาภิสังขาร   สรางสม 
อยูซึ่งอเนญชาภิสังขาร  ทําอยูซึ่งกรรมที่เปนไปเพ่ือคติ  เพ่ือภพ  เพ่ือความ 
เปนใหญ  เพ่ือความเปนอธิบดี  เพ่ือสมบัติใหญ  เพ่ือบริวารมาก   เพ่ือความ 
งามในเทพ เพ่ือความงามในมนุษย ปรนิพิพาน หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๘๕๙]  ส. พระอรหันตมีจิตเปนกุศลปรินพิพาน หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. พระอรหันตสั่งสมอยู  เลิกสะสมอยู  ละขาดอยู  ถือมั่น 
อยู  ชําระลางอยู  หมักหมมอยู  กําจัดอยู  ฯลฯ  อบอวลอยู  ปรินิพพาน  หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส. พระอรหันตสะสมอยูก็ไมใช  เลิกสะสมอยูก็มิใช    แต 
เปนผูเลิกสะสมแลวดํารงอยู หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. หากวา   พระอรหันตสะสมอยูก็ไมใช   เลิกสะสมอยู 
ก็ไมใช   แตเปนผูเลิกสะสมแลวดํารงอยู   ก็ตองไมกลาววา   พระอรหันต 
มีจิตเปนกุศล  ปรินิพพาน.  
                         ส. พระอรหันตละขาดอยูก็ไมใช   ถือม่ันอยูก็ไมใช  แต 
เปนผูละขาดแลวดํารงอยู  ชําระลางอยูก็ไมใช   หมักหมมอยูก็ไมใช  แต 
เปนผูชําระลางแลวดํารงอยู   กําจัดอยูก็ไมใช   อบอวลอยูก็ไมใช  แตเปน  
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ผูกําจัดแลวดํารงอยู  มิใชหรือ ?                                       
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. หากวา    พระอรหันตกําจัดอยูก็ไมใช    อบอวลอยูก็ 
ไมใช   แตเปนผูกําจัดแลวดํารงอยู    ก็ตองไมกลาววา  พระอรหันตมีจิต 
เปนกุศลปรนิิพพาน. 
         [๑๘๖๐]  ป. ไมพึงกลาววา   พระอรหันตมีจิตเปนกุศลปรินิพพาน 
หรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. พระอรหันตมีสติต้ังมั่น  มีสติสัมปชัญญะ   ปรินิพพาน 
มิใชหรือ ? 
                        ส. ถูกแลว. 
                        ป. หากวา   พระอรหันตมีสติต้ังม่ัน   มีสติสัมปชัญญะ 
ปรินิพพานดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   พระอรหันตมีจิตเปนกุศล 
ปรินิพพาน. 
                                      กศุลจิตตกถา  จบ 

                            อรรถกถากุสลจิตตกถา 
                                วาดวย  จิตเปนกุศล         

         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องจิตเปนกุศล.    ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็น 
ผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะท้ังหลายวา   พระอรหันตเปนผูมีสติไพบูลย 
แมแตเมื่อปรินิพพานก็มีสติสัมปชัญญะเทียว  ยอมปรินิพพาน  เพราะฉะนั้น 
พระอรหันตจึงมีจิตเปนกุศลปรินิพพาน  ดังนี้  คําถามของสกวาทีหมายถึง  
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ชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   ลําดับนั้น   สกวาทีจึงกลาว  
คําวา   พระอรหันตสรางสมอยูซึ่งปุญญาภิสังขาร  เปนตน  เพ่ือทวงดวย 
อรรถวา  ชื่อวา  กุสลจิต  ยอมมีดวยอํานาจการสรางสมปุญญาภิสังขาร 
เปนตนนั้น.  คําท่ีเหลือในท่ีนี้  มีอรรถต้ืนพึงทราบตามพระบาลีนั่นแล. 
         คําวา    พระอรหันต...มีสติสัมปชัญญะ   นี้   ปรวาทีกลาว   เพ่ือ 
แสดงการมรณะของผูไมหลงลืมดวยสามารถแหงสติสัมปชัญญะอันเปน 
กิริยา  ในขณะแหงชวนะไมใชแสดงวา  พระอรหันตมีจิตเปนกุศลในขณะ 
ที่ปรินิพพาน   เพราะฉะนั้น   คําน้ีจึงมิใชขอพิสูจนวาพระอรหันตมีจิตเปน 
กุศลปรินิพพาน   ดังน้ีแล. 
                                อรรถกถากุสลสจิตตกถา  จบ  
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                                          อาเนญชกถา  
         [๑๘๖๑]   สกวาที พระอรหันตต้ังอยูในความเปนผูมีจิต  เปนปกติ 
ปรินิพพาน    มิใชหรือ ? 
                         ปรวาที  ถูกแลว. 
                         ส. พระอรหันตต้ังอยูในความเปนผูมีจิตเปนปกติ     ปร-ิ 
นิพพาน มิใชหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. หากวา     พระอรหันตต้ังอยูในความเปนผูมีจิตเปน 
ปกติปรินิพพาน    ก็ตองไมกลาววา   พระอรหันตต้ังอยูในความเปนผูไม 
หว่ันไหวปรินิพพาน.                                                      
         [๑๘๖๒]  ส. พระอรหันตต้ังอยูในความเปนผูไมหว่ันไหวปรินิพพาน 
หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. พระอรหันตต้ังอยูในกิริยมยจิต    ไดแก   จิตคือกิริยา 
ปรินิพพาน หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส. พระอรหันตต้ังอยูในวิปากจิตปรินิพพาน   มิใชหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว.          
                         ส. หากวา  พระอรหันตต้ังอยูในวิปากจิตปรินิพพาน  ก็ 
ตองไมกลาววา     พระอรหันตต้ังอยูในความเปนไมหว่ันไหวปรินิพพาน 
ดังน้ี.  
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         [๑๘๖๓]  ส. พระอรหันตต้ังอยูในความเปนผูไมหว่ันไหวปรินิพพาน 
หรือ ?  
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. พระอรหันตต้ังอยูในจิตท่ีเปนอัพยากฤตฝายกิริยา 
ปรินิพพาน หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. พระอรหันตต้ังอยูในจิตท่ีเปนอัพยากฤตฝายวิบาก 
ปรินิพพาน มิใชหรือ ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส. หากวา   พระอรหันตต้ังอยูในจิตท่ีเปนอัพยากฤตฝาย 
วิบาก  ปรินพิพาน  ก็ตองไมกลาววา  พระอรหันตต้ังอยูในความเปนผูไม 
หว่ันไหวปรินิพพาน.                                    
         [๑๘๖๔]  ส. พระอรหันตต้ังอยูในความเปนไมหว่ันไหวปรินิพพาน 
หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. พระผูมพีระภาคเจาออกจากจตุตถฌานแลวจึงปริ- 
นิพพาน ในลําดับอันกระชั้นชิด มิใชหรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา    พระผูมีพระภาคเจาออกจากจตุตถฌานแลว 
จึงปรินิพพาน  ในลําดับอันกระชั้นชดิ   ก็ตองไมกลาววา   พระอรหันตต้ังอยู 
ในความเปนไมหว่ันไหวปรินิพพาน.                                         
                                         อาเนญชกถา   จบ  
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                               อรรถกถาอาเนญชกถา  

                                   วาดวย  อาเนญชะ 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องอาเนญชะ   คือความเปนผูไมหว่ันไหว.  ในเรื่องนั้น 
ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะบางพวกวา 
พระอรหันตต้ังอยูในอาเนญชะแลวจึงปรินิพพาน     เพราะกําหนดเอา 
พระสูตรวา   พระผูมีพระภาคเจาดํารงอยูในจตุตถฌานแลวจึงปรินิพพาน 
ดังน้ี     คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน     คําตอบรับรองเปนของ 
ปรวาที. 
         คําวา   ในความเปนผูมีจิตเปนปกติ  คือปกติจิต  ไดแก   ภวังคจิต. 
อธิบายวา    สัตวทั้งปวงผูมีสัญญา    ดํารงอยูในภวังคจิตแลวยอมทํากาละ 
ดวยจุติจิตอันมีภวังคเปนที่สุด.      สกวาทีจึงกลาวกะปรวาทีนั้นอยางนี้ 
เพ่ือจะทวงดวยอรรถนี้ดวยประการฉะน้ี.    ในปญหานั้น    แมปกติจิตอัน 
ไมหว่ันไหวของพระอรหันตในจตุโวการภพมีอยูแมก็จริง     ถึงอยางนั้น 
ปญหานี้ทานก็ยกข้ึนแสดงแลวดวยปญจโวการภพ  เพราะฉะน้ัน  สกวาท ี
จึงกลาวคําวา   ...ก็ตองไมกลาววา   เปนตน.  คําท่ีเหลือในที่นี้  มีอรรถต้ืน 
ทั้งน้ันแล. 
                                   อรรถกถาอาเนญชกถา  จบ  
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                                         ธัมมาภิสมยกถา   
         [๑๘๖๕]  สกวาที การตรัสรูธรรมมีแกสัตวผูอยูในครรภ  หรือ  ? 
                         ปรวาที    ถูกแลว. 
                         ส. การแสดงธรรม   การฟงธรรม   การสนทนาธรรม 
การสอบถาม  การสมาทานศีล  ความสังวรระวังในอินทรียทั้งหลาย ความ 
รูจักประมาณในโภชนะ  การประกอบความเพียรเครื่องต่ืนอยูในปฐมยาม 
และปจฉิมยามแหงราตรี  มีแกสัตวอยูในครรภ หรอื ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส. การแสดงธรรม ฯลฯ  การประกอบความเพียรเครื่อง 
ต่ืนอยูในปฐมยามและปจฉิมยามแหงราตรี  ไมมีแกสัตวผูอยูในครรภ  หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว.                                 
                         ส. หากวา   การแสดงธรรม  การฟงธรรม    ฯลฯ   การ 
ประกอบความเพียรเครื่องต่ืนอยูในปฐมยามและปจฉิมยามแหงราตรี 
ไมมีแกสัตวผูอยูในครรภ  ก็ตองไมกลาววา  การตรัสรูธรรมมีแกสัตวผู 
อยูในครรภ                                                            
         [๑๘๖๖]  ส. การตรัสรูธรรมมีแกสัตวผูอยูในครรภ   หรอื ?         
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. ปจจัยเพ่ือความบังเกิดข้ึนแหงสัมมาทิฏฐิ  มี  ๒  อยาง 
คือ  เสียงจากผูอ่ืน   และโยนิโสมนสิการ  มิใชหรอื ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. หากวา  ปจจัยเพ่ือความเกิดข้ึนแหงสัมมาทิฏฐิ  มี  ๒  
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อยาง คือ  เสียงจากผูอ่ืนและโยนิโสมนสิการ  ก็ตองไมกลาววา  การตรัสรู  
ธรรม มีแกสตัวอยูในครรภ. 
         [๑๘๖๗]   ส. การตรัสรูธรรมมีแกสัตวผูอยูในครรภ  หรือ ? 
                          ป. ถูกแลว.  
                          ส. การตรัสรูธรรม   มีแกบุคคลผูหลับแลว  ผูประมาท 
แลว  มีสติหลง   ผูไมมีสัมปชัญญะ  หรือ ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                                    ธมัมาภิสมยกถา  จบ 

                          อรรถกถาธัมมาภิสมยกถา 
                               วาดวย  ธัมมาภิสมัย 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องธัมมาภิสมัย    คือ  การตรัสรูธรรม.  ชนเหลาใด  
มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะบางพวกวา       การตรัสรู 
ธรรมของสัตวผูนอนอยูในครรภมีอยู    เพราะถือเอาพระโสดาบันในภพ 
อดีต    ผูอยูในทองมารดาแลวออกจากครรภ    ดังน้ี   คําถามของสกวาที 
หมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   ลําดับนัน้  สกวาที 
จึงกลาวคําวา     การแสดงธรรมเปนตน   มีแกสัตวผูอยูในครรภหรือ 
เพ่ือทวงวา   ผิวา    การตรัสรูธรรมมีอยูในที่นั้นไซร   เหตุแหงการตรัสรู 
ธรรมทั้งหลาย มีการแสดงธรรมเปนตน  ก็พึงมีในท่ีนั้นได    ดงัน้ี. 
         คําวา    การตรัสรูธรรมมีแกบุคคลผูหลับแลว  เปนตน   สกวาที 
กลาวหมายเอาภวังควาระ.   จริงอยู   ภวังคของสัตวผูอยูในครรภยอมเปน 
ไปมากมาย.   ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ  สตัวผูอยูในครรภนั้น  ชื่อวาหลับแลว  
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เพราะความไมมีความเปนไปแหงเวลาท่ีจะพึงกระทํากิจ     ชื่อวาประมาท  
แลว    เพราะความไมมีภาวนานุโยค    ชื่อวาผูหลงลืมสติไมมีสัมปชัญญะ 
เพราะความไมมีสติสัมปญญะของกําหนดกรรมฐาน     เมื่อเปนเชนนี้ 
การตรัสรูธรรมของสัตวผูเห็นปานน้ันจักมีแตที่ไหน. 
                               อรรถกถาธัมมาภิสมยกถา จบ  
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                                              กถาท้ัง  ๓ 
         [๑๘๖๘]  สกวาที  การบรรลุอรหัตผลมีแกสัตวผูอยูในครรภ หรือ ? 
                        ปรวาที   ถูกแลว.                          
                        ส. การบรรลุอรหัตผล  มีแกบุคคลผูหลับแลว  ผูประมาท 
ผูมีสติหลง  ผูไมมีสัมปชัญญะ  หรือ  ?  
                        ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                        ส. การตรสัรูธรรมมีแกบุคคลผูฝน หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.                        
                        ส.  การตรสัรูธรรมมีแกบุคคลผูหลับแลว   ผูประมาทแลว 
ผูมีสติหลง   ผูไมมีสัมปญญะ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                        ส. การบรรลุอรหัตผลมีแกบุคคลผูฝน หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว.   
                        ส. การบรรลุอรหัตผล  มีแกบุคคลหลับแลว  ผูประมาท 
แลว   ผูมีสติหลง  ไมมีสมัปชัญญะ หรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                                             กถาทั้ง  ๓  จบ 

                          อรรถกถาติสสันนัมป  กถานัง 
                                     วาดวย  กถาท้ัง  ๓ 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องกถาทั้ง   ๓. กถาทั้ง ๓   คือ  ธัมมาภิสมัย  ที่ไมมีแก 
บุคคล  ๓  ประเภท  คือ แกสัตวผูอยูในครรภ   แกบุคคลผูหลับแลวเปนตน  
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แกบุคคลผูฝน.   ในปญหาน้ัน   ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกาย  
อุตตราปถกะบางพวกเหลาน้ันนั่นแหละ    แมในที่นี้วา     การบรรลุพระ- 
อรหันตมีอยูแกสัตวอยูในครรภ    เพราะยึดถือเอาการบรรลุพระอรหันต 
ของพระโสดาบันเกิดแลวไมนาน   และเห็นครรภต้ังอยู  ๗   ป    ของนาง 
สุปปวาสา  อุบาสิกา  ดังนี้ดวย วา  ธมัมาภิสมัยมีอยู  เพราะถือเอาความฝน 
อันเปนที่ไปสูความวางเปนตน  ดังนี้ดวย  วา  การบรรลุพระอรหันตมีอยู 
ในที่นั้น  ดังน้ีดวย คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรอง 
เปนของปรวาที. คําที่เหลือในที่นี้เชนกับเรื่องกอนน่ันแหละ  ดงัน้ีแล. 
                           อรรถกถาติสสันนัมปกถานัง  จบ  
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                                             อัพยากตกถา  
         [๑๘๖๙]  สกวาที  จิตของบุคคลผูฝนทุกอยางเปนอัพยากฤต   หรือ ? 
                         ปรวาที   ถูกแลว. 
                         ส. บุคคลพึงฝนฆาสัตวได  หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. หากวา  บุคคลพึงฝนฆาสัตวได   ก็ตองไมกลาววาจิต 
ของบุคคลผูฝนทุกอยางเปนอัพยากฤต. 
         [๑๘๗๐]  ส. บุคคลพึงฝนลักทรัพย  ฯลฯ  พึงฝนพูดเท็จ  พึงฝนพูด   
สอเสียด    พึงฝนพูดคําหยาบ  พึงฝนพูดเพอเจอ  พึงฝนตัดที่ตอ   พึงฝน 
ปลนใหญ  พึงฝนปลนเฉพาะเรือนหลังหนึ่ง   พึงฝนดักที่ทางเปล่ียว  พึงฝน 
ผิดเมียทาน  พึงฝนทําการฆาชาวบาน  พึงฝนทําการฆาชาวนิคม  พึงฝน 
เสพเมถุนธรรม   อสุจิของบุคคลผูฝนพึงเคลื่อนได  บุคคลพึงฝนใหทาน 
พึงฝนใหจีวร   พึงฝนใหบิณฑบาต  พึงฝนใหเสนาสนะ   พึงฝนใหคิลาน- 
ปจจยเภสัชชบริขาร  พึงฝนใหของเค้ียว  พึงฝนใหของกิน  พึงฝนใหน้ําด่ืม 
พึงฝนไหวพระเจดีย  พึงฝนยกข้ึนซึ่งมาลา พึงฝนยกขึ้นซึ่งของหอม พึงฝน 
ยกข้ึนซึ่งเครื่องลูบไล  ทีพ่ระเจดีย   ฯลฯ   พึงฝนทําประทักษิณพระเจดีย 
หรือ ? 
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. หากวา  บุคคลพึงฝนทําประทักษิณพระเจดีย  ก็ตอง 
ไมกลาววา  จิตของบุคคลผูฝนทุกอยาง เปนอัพยากฤต. 
         [๑๘๗๑]  ป. ไมพึงกลาววา     จิตของบุคคลผูฝนทุกอยางเปน 
อัพยากฤต  หรือ ?  
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                    ส. ถูกแลว.  
                    ป. พระผูมีพระภาคเจาตรัสจิตของบุคคลผูฝนวา    เปน 
อัพโพหาริก มิใชหรือ ? 
                    ส. ถูกแลว. 
                    ป. หากวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสจิตของบุคคลผูฝนวา 
เปนอัพโพหาริก    ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา    จิตของบุคคลผูฝน 
ทุกอยาง เปนอัพยากฤต.                                                      
                                     อัพยากตกถา  จบ 

                           อรรถกถาอัพยากตกถา 
                         วาดวย  เรื่องเปนอัพยากฤต 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องเปนอัพยากฤต.   ในปญหาน้ัน  ชนเหลาใดมีความ 
เห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะบางพวกน่ันแหละวา    จิตของบุคคล 
ผูฝนทั้งปวงเปนอัพยากฤต   เพราะพระบาลีวา  ภิกษุทั้งหลาย   เจตนาของ 
ผูฝนนั้นมีอยูแตเจตนาน้ันแล   เปนอัพโพหาริก  (อัพโพหาริก  แปลวา 
ไมมีโวหาร    คือหมายความวา    ไมมคํีาบัญญัติที่พระองคทรงบัญญัติไว 
 ในพระวินัยวาจะตองเปนอาบัติอยางไร)  ดังนี้ คําถามของสกวาทีหมายถึง 
ชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   คําท่ีเหลือในที่นี้   พึงทราบ 
ตามบาลีนั่นแล. 
         คําวา  จิตของบุคคลผูฝนวา  เปนอัพโพหาริก  นี ้  สกวาทีกลาว 
หมายถึงอาบัติ    คือ   การตองโทษทางวินัย.   จริงอยู   อกุศลจิตของผูฝน 
ยอมเปนไปดวยอํานาจแหงปาณาติบาตเปนตนแมก็จริง  ถึงอยางนั้น  การ  
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ทํารายดวยวัตถุหามีไม   เพราะฉะน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาจึงไมอาจเพ่ือ  
บัญญัติอาบัติในที่นั้นได.   ดวยเหตุนี้   จิตท่ีเปนอัพโพหาริกนั้น   จึงไมใช 
อัพยากฤต  ดงัน้ีแล. 
                                  อรรถกถาอัพยากตกถา  จบ  
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                                   อาเสวนปจจยตากถา  
         [๑๘๗๒]  สกวาที  ความเปนอาเสวนปจจัยอะไร ๆ  ไมมหีรือ ? 
                         ปรวาที  ถูกแลว. 
                         ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ปาณาติบาต  อันบุคคลซองเสพแลว  อบรมแลว  ทําใหมากแลว  ยอมเปน 
ไปพรอมเพื่อนรก   เปนไปพรอมเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน   เปนไปพรอมเพื่อ 
วิสัยแหงเปรต    วิบากของปาณาติบาตอยางเบาท่ีสุดก็เปนไปพรอมเพื่อ 
ความเปนผูมีอายุนอยเมื่อเกิดเปนมนุษย  ดังนี้๑  เปนสูตรมีอยูจริง   มใิชหรอื ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. ถาอยางนั้น    ความเปนอาเสวนปจจัยบางอยาง    ก็ม ี
อยูนะสิ. 
         [๑๘๗๓]  ส. ความเปนอาเสวนปจจัยอะไร ๆ  ไมมี หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อทินนานทาน  อันบุคคลซองเสพแลว  อบรมแลว  ทําใหมากแลว  ยอมเปน 
ไปพรอมเพื่อนรก  เปนไปพรอมเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน  เปนไปพรอมเพื่อ 
วิสัยแหงเปรต  วิบากของอทินนาทานอยางเบาท่ีสุดก็เปนไปพรอมเพื่อ 
ความฉิบหายแหงโภคะเมื่อเกิดเปนมนุษย  ฯลฯ  วิบากของกาเมสุมิจฉาจาร 
อยางเบาท่ีสุด   ก็เปนไปพรอมเพื่อความเปนผูมีศัตรู  มีเวรเมื่อเกิดเปน 
มนุษย  ฯลฯ   วิบากของมุสาวาทอยางเบาท่ีสุด  ก็เปนไปพรอมเพื่อความ 
 
๑.  องฺ.  อฏก.  ๒๓/๑๓๐.  
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กลาวตูดวยคําไมเปนจริงเมื่อเกิดเปนมนุษย  ฯลฯ   วิบากแหงวาจาสอเสียด  
อยางเบาท่ีสุด  ก็เปนไปพรอมเพื่อความแตกจากมิตร   เมื่อเกดิเปนมนุษย 
ฯลฯ   วิบากแหงวาจาหยาบอยางเบาท่ีสุด   ก็เปนไปพรอมเพื่อเสียงอัน 
ไมเปนที่พอใจ  เมื่อเกิดเปนมนุษย  ฯลฯ    วิบากแหงการพูดเพอเจออยาง 
เบาท่ีสุด   ก็เปนไปพรอมเพื่อความเปนผูมีวาจาอันไมนาเชื่อถือเมื่อเกิด 
เปนมนุษย  ฯลฯ   การด่ืมสุราเมรัย  อันบุคคลเสพแลว  ฯลฯ  วิบากแหงการ 
ด่ืมสุราเมรัยอยางเบาท่ีสุด   ก็เปนไปพรอมเพื่อความเปนคนบาเมื่อเกิด 
เปนมนุษย  ดังน้ี๑   เปนสตูรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. ถาอยางนั้น  ความเปนอาเสวนปจจัยบางอยางก็มีอยู 
นะสิ. 
         [๑๘๗๔]  ส. ความเปนอาเสวนปจจัยอะไร  ๆ  ไมมีหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ความเห็นผิดอันบุคคลเสพแลว  อบรมแลว   ทําใหมากแลว  ยอมเปนไป 
เพ่ือนรกเปนที่ไปพรอมเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน   เปนไปพรอมเพื่อวิสัยแหง 
เปรต   ดังน้ี๒ เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                         ส. ถาอยางนั้น   ความเปนอาเสวนปจจัยบางอยาง  ก็มีอยู 
นะสิ. 
         [๑๘๗๕]  ส. ความเปนอาเสวนปจจัยอะไร ๆ  ไมมีหรือ ? 
 
๑,๒.องฺ. อฏก.  ๒๓/๑๓๐.  
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                         ป. ถูกแลว.  
                         ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ความดําริผิด  ฯลฯ   ความต้ังใจผิด   อันบุคคลเสพแลว   อบรมแลว  ทําให 
มากแลว  ฯลฯ  เปนไปพรอมเพื่อวิสัยแหงเปรต   ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง 
มิใชหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. ถาอยางนั้น  ความเปนอาเสวนปจจัยบางอยาง  ก็มีอยู 
นะสิ. 
         [๑๘๗๖]  ส. ความเปนอาเสวนปจจัยอะไร ๆ  ไมมีหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ความเห็นชอบอันบุคคลเสพแลว  อบรมแลว  ทําใหมากแลว  ยอมหยั่งลง 
สูอมตะ   มีอมตะเปนที่ไปในเบื้องหนา  มีอมตะเปนปริโยสาน  ดังนี้  เปน 
สูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. ถาเชนนั้น  ความเปนอาเสวนปจจัยบางอยาง  ก็มีอยู 
นะสิ. 
         [๑๘๗๗]  ส. ความเปนอาเสวนปจจัยอะไร ๆ ไมมีหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
 
๑.  องฺอฏก.  ๒๓/๑๓๐.  
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ความดําริชอบอันบุคคลเสพแลว  อบรมแลว  ทําใหมากแลว  ฯลฯ  ความ  
ต้ังใจชอบ   อันบุคคลเสพแลวโดยมาก   อบรมแลว  ทําใหมากแลว  ยอม 
หย่ังลงสูอมตะ  มีอมตะท่ีเปนไปในเบื้องหนา   มอีมตะเปนปริโยสาน 
ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
ป.  ถูกแลว. 
                ส.  ถาอยางนั้น  ความเปนอาเสวนปจจัยบางอยาง  ก็มีอยู 
นะสิ. 
                                อาเสวนปจจยตากถา  จบ 

                          อรรถกถาอาเสวนปจจยตากถา 
                         วาดวย  ความเปนอาเสวนปจจัย 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องความเปนอาเสวนปจจัย      คือ   ความเปนปจจัย 
เพราะการซองเสพ.   ในปญหานั้น   ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของ 
นิกายอุตตราปถกะบางพวกนั้นนั่นแหละวา      ธรรมท้ังปวงเปนชั่วขณะ 
ธรรมอะไร ๆ    ต้ังอยูแมครูหน่ึงแลว    ชื่อวา    ซองเสพซึ่งอาเสวนปจจัย 
หามีไม  เพราะฉะนั้นความเปนอาเสวนปจจัยไมมีอยูโดยแท อนึ่ง   ธรรม 
อะไร ๆ  ที่เกิดข้ึนแลวหาความเปนอาเสวนปจจัย  ก็ไมได   ดังนี้  คําถาม 
ของสกวาที หมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที. ลําดับนัน้ 
สกวาทีเพ่ือจะใหปรวาทีนั้นรูดวยพระสูตรนั่นแหละ  จึงนําพระสูตรมาวา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปาณาติบาตอันบุคคล 
ซองเสพแลว    ดังน้ีเปนตน  มิใชหรือ ?  พระสูตรทั้งปวงน้ัน  มีอรรถต้ืน 
ทั้งน้ันแล. 
                                  อรรถกถาอาเสวนปจจยตากถา  จบ  
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                                           ขณิกกถา  
         [๑๘๗๘]   สกวาที  ธรรมทั้งปวงเปนไปในขณะจิตหนึ่ง  หรือ  ? 
                          ปรวาที   ถูกแลว. 
                          ส. มหาปฐพี  มหาสมุทร   ขุนเขาสิเนรุ  น้ํา   ไฟ  ลม  หญา 
ไม  และไมเจาปา  ลวนดํารงอยูในจิต  หรือ  ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๘๗๙]   ส. ธรรมท้ังปวงเปนไปในขณะแหงจิตหน่ึง  หรือ ? 
                          ป. ถูกแลว. 
                          ส. จักขายตนะเกิดพรอมกับจักขุวิญญาณ  หรือ ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                          ส. จักขายตนะเกิดพรอมกับจักขุวิญญาณ  หรือ ? 
                          ป. ถูกแลว. 
                          ส. ทานพระสารีบุตรไดกลาวคําน้ีไววา   อาวุโส  จักข ุ
อันเปนธรรมภายใน   ยังมิไดแตกไป   แตรูปอันเปนธรรมภายนอกยังมิได 
มาสูคลอง   และการประมวลที่สมกันก็ยังไมมี   ความปรากฏแหงความ 
เปนวิญญาณท่ีสมกันก็ยังไมมีกอน   จกัขุอันเปนธรรมภายในยงัมิไดแตก 
ไปดวย  รูปอันเปนธรรมภายนอกมาสูคลองดวย   แตการประมวลท่ีสมกัน 
ยังไมมี  ความปรากฏแหงความเปนวิญญาณท่ีสมกันก็ยังไมมกีอน   ก็ใน 
กาลใดแล   จกัขุอันเปนธรรมภายในยงัมิไดแตกไปดวย  รูปอันเปนธรรม 
ภายนอกก็มาสูคลองดวย   การประมวลท่ีสมกันกม็ีดวย  อยางน้ีความ          
ปรากฏแหงความเปนวิญญาณท่ีสมกันจึงมี   ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง 
 
๑. ม.มู.๑๒/๓๔๖.  
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มิใชหรือ  ?  
                         ป. ถูกแลว.  
                         ส. ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา   จักขายตนะเกิดพรอม 
กับจักขุวิญญาณ. 
         [๑๘๘๐]  ส. โสตายตนะ  ฯลฯ   ฆานายตนะ ฯลฯ  ชิวหายตนะ  ฯลฯ 
กายายตนะเกิดพรอมกับกายวิญญาณ หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส. กายายตนะเกิดพรอมกับกายวิญญาณ หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานี้ไววา  อาวุโส  กายอัน 
เปนธรรมภายในยังมิไดแตกไป    แตโผฏฐัพพะอันเปนธรรมภายนอก 
ยังไมมาสูคลอง   และการประมวลที่สมกันก็ยังไมมี  ฯลฯ   กายอันเปนธรรม 
ภายในยังมิไดแตกไปดวย   โผฏฐัพพะอันเปนธรรมภายนอกกม็าสูคลอง 
ดวย   แตการประมวลท่ีสมกันยังไมมี  ฯลฯ  ก็ในกาลใดแล  กายอันเปน 
ธรรมภายในยังมิไดแตกไปดวย  โผฏฐัพพะก็มาสูคลองดวย  การประมวล 
ที่สมกันก็มีดวย     อยางน้ี   ความปรากฏแหงความเปนวิญญาณท่ีสมกัน 
จึงมี   ดังน้ี   เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว 
                         ส. ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา   กายายตนะเกิดพรอม 
กับกายวิญญาณ. 
         [๑๘๘๑]  ป. ไมพึงกลาววา     ธรรมท้ังปวงเปนไปในขณะจิตหน่ึง 
หรือ ?          
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                     ส. ถูกแลว.  
                     ป. ธรรมทั้งปวง  เที่ยง  ยัง่ยืน   แนนอน   มีอันไมแปรปรวน 
ไปเปนธรรมดา  หรือ ? 
                     ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ              
                     ป. ถาอยางนั้น   ธรรมทัง้ปวงก็เปนไปในขณะจิตหน่ึง 
นะสิ. 
                                         ขณิกกถา  จบ 

                                  อรรถกถาขณิกกถา 
                 วาดวย  ธรรมทั้งปวงเปนไปช่ัวขณะ 
         บัดนี้  ชื่อวาธรรมทั้งปวงเปนไปช่ัวขณะ   คือหมายถึงขณะจิต. ใน 
ปญหานั้น  สังขตธรรมท้ังหลายท้ังปวงไมเที่ยง  เพราะฉะนั้น  สังขตธรรม 
เหลาน้ัน   จึงเปนไปชั่วขณะจิตหนึ่งเทานั้น.   ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจ 
ลัทธิของนิกายปุพพเสลิยะ  และอปรเสลิยะท้ังหลายวา  ก็เมื่อความไมเที่ยง 
มีอยู  ธรรมอยางหน่ึงแตกดับไปเร็ว   ธรรมอยางหน่ึงแตกดับไปชา  ดังนี ้
เมื่อเปนเชนน้ี  กอ็ะไรเลาเปนสภาพแตกตางกันในที่นี้  ดังนี้  คําถามของ 
สกวาทีวา  ธรรมทั้งปวงเปนไปในขณะแหงจิตอันหน่ึงหรือ  ดงัน้ี  หมายถึง 
ชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
         ในคําท้ังหลายมีคําเปนตนวา    มหาปฐพี.....ลวนดํารงอยูในจิตหรือ 
ปรวาทีเมื่อไมเห็นการดํารงอยูแหงมหาปฐพีเปนตนเหลาน้ัน    ฉะน้ัน   จึง 
ตอบปฏิเสธ.  คําวา  จักขวายตนะ  เปนตน  สกวาทีกลาวเพ่ือทวงวา  ผิวา 
ธรรมทั้งปวงพึงมีชั่วขณะจิตเดียวไซร    อายตนะทั้งหลายมีจักขวายตนะ  
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เปนตนเกิดข้ึนแลว  ก็พึงดับไปพรอมกับวิญญาณทั้งหลาย  มีจักขุวิญญาณ  
เปนตนไดนะสิ.  แตปรวาทีตอบปฏิเสธ  หมายเอาความเกิดข้ึนแหงวิญญาณ 
ของสัตวเกิดในทองมารดา.  ยอมตอบรับรองหมายเอาความเปนไป  คือ 
ปวัตติกาล   ดวยสามารถแหงลัทธินั่นแหละ.    คําท่ีเหลือในที่นี้มีอรรถต้ืน 
ทั้งน้ันแล.   คําวา  ถาอยางน้ัน   ธรรมทั้งปวงก็เปนไปชั่วขณะจิตหนึ่ง 
ดังน้ี  อธิบายวา  ปรวาทียอมกลาวการกระทําตามความชอบใจของตนวา 
ธรรมทั้งหลาย  ชื่อวาเปนของเที่ยงไมม ี ฉะนั้น  ธรรมเหลาน้ันจึงเปน 
ไปในขณะแหงจิตอันหน่ึง     ดังน้ี.    คําน้ันไมเปนเชนกับคําท่ีปรวาทีนั้น 
กลาวแลวแล. 
                                   อรรถกถาขณิกกถา  จบ 

                             รวมกถาที่มีในวรรคนีค้ือ 
         ๑.  ปรนิิพพานกถา    ๒.  กุสลจิตตกถา     ๓.  อาเนญชกถา    ๔.  ธัมมาภิ- 
สมยกถา     ๕.  ติสโสปกถา   ๖.  อัพยากตกถา  ๗.  อาเสวนปจจัยตากถา 
๘.  ขณิกกถา. 
                                       วรรคที่ ๒๒  จบ  
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                                           วรรคท่ี  ๒๓  
                                         เอกาธิปปายกถา                
         [๑๘๘๒]  สกวาที     บุคคลพึงเสพเมถุนธรรมดวยความประสงค  
อยางเดียวกันหรือ ? 
                         ปรวาที  ถูกแลว. 
                         ส. พึงเปนผูมิใชสมณะ  พึงเปนผูมิใชภิกษุ  พึงเปนผูมี 
รากอันขาดแลว  พึงเปนปาราชิก   ดวยความประสงคอยางเดียวกัน หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
         [๑๘๘๓]  ส.  บุคคลพึงเสพเมถุนธรรมดวยความประสงคอยาง 
เดียวกัน  หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พึงฆาสัตว  พึงลักทรัพย   พึงพูดเท็จ  พึงพูดสอเสียด 
พึงพูดคําหยาบ   พึงพูดเพอเจอ   พึงตัดที่ตอ   พึงปลนใหญ   พึงปลนเฉพาะ 
เรือนหลังหนึ่ง   พึงดักทีท่างเปลี่ยว   พึงผิดเมียทาน   พึงทําการฆาชาวบาน 
พึงทําการฆาชาวนิคม   ดวยความประสงคอยางเดียวกัน  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                                        เอกาธิปปายกถา  จบ 

                              อรรถกถาเอกาธิปปายกถา 
                    วาดวย  ความประสงคอยางเดียวกัน 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องความประสงคอยางเดียวกัน.  ในปญหานัน้  ชน 
เหลาใดมีความเห็นดุจลัทธิของนิกายอันธกะและเวตุลละท้ังหลายวา  
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ความประสงคอยางหน่ึงของบุคคลมีอยู     เพราะทํากิจท้ังหลายมีการบูชา  
พระพุทธเจาเปนตน   พรอมกับหญิง   ดวยอํานาจแหงความปรารถนาวา 
ขอความประสงคอยางเดียวกันจงมีดวยความกรุณา     หรือดวยความ 
ปรารถนาอยางเดียวกัน หรือพวกเราจักรวมกันในสังสารวัฏ  ดงัน้ี  ชื่อวา 
มีความประสงคอยางเดียวกัน     เมถนุธรรมอันความประสงคอยางเดียว 
กันเห็นปานน้ี  ชนทั้ง  ๒  นั้น  พึงเสพ   ดังน้ี คําถามของสกวาทีหมายถึง 
ชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   คําท่ีเหลือพึงพิจารณาดูใน 
บาลีนั้น  แล. 
                             อรรถกถาเอกาธิปปายกถา  จบ  
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                                        อรหันตวัณณกถา  
         [๑๘๘๔]  สกวาที  อมนุษยทั้งหลาย   เสพเมถุนธรรมโดยเพศแหง 
พระอรหันตทั้งหลายได  หรือ ? 
                         ปรวาที  ถูกแลว. 
                         ส.  อมนุษยทั้งหลาย   ฆาสัตว    ฯลฯ  ลักทรัพย   พูดเท็จ 
พูดสอเสียด  พูดคําหยาบ   พูดเพอเจอ    ตัดที่ตอ  ปลนใหญ   ปลนเฉพาะเรือน 
หลังหนึ่ง   ดกัทางเปลี่ยว  ผิดเมียทาน  ทําการฆาชาวบาน   ฯลฯ  ทําการ 
ฆาชาวนิคม  โดยเพศแหงพระอรหันตได    หรือ ? 
                         ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                                   อรหันตวัณณกถา   จบ 

                          อรรถกถาอรหันตวัณณกถา 
                         วาดวย เพศของพระอรหนัต 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องเพศของพระอรหันต   คือ  การเสพเมถุนโดยเพศ  
ของพระอรหันต.  ในเรือ่งนั้น  ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกาย 
อุตตราปถกะท้ังหลายวา      อมนุษยทั้งหลายเสพเมถุนธรรมดวยเพศของ 
พระอรหันต  เพราะเห็นภิกษุผูลามก  ผูสมบูรณดวยอิริยาบถ  ผูสมบูรณ 
ดวยกิริยา   ดงัน้ี  คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรอง 
เปนของปรวาที. คําที่เหลือในที่นี้มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน  แล. 
                             อรรถกถา  อรหันตวัณณกถา   จบ  
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                                       อิสสริยกามการิกากถา  
         [๑๘๘๕]   สกวาที   พระโพธิสตัว  ไปสูวินิบาต  เหตุกระทําความใคร 
ในความเปนใหญ  หรือ ?         
                          ปรวาที  ถูกแลว. 
                          ส. พระโพธิสัตว   ไปสูนรก   คือ  ไปสูสัญชีวนรก   ไปสู 
กาลสุตตนรก   ไปสูตาปนนรก   ไปสูมหาตาปนนรก   ไปสูสังฆาฏกนรก   ไปสู 
โรรุวนรก ฯลฯ   ไปสูอวีจินรก   เหตุกระทําความใครในความเปนใหญ   หรือ ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
         [๑๘๘๖]   ส. พระโพธิสัตวไปสูวินิบาตเหตุกระทําความใครใน 
ความเปนใหญหรือ ? 
                          ป. ถูกแลว. 
                          ส. คําวา   พระโพธิสตัวไปสูวินิบาต   กระทําความใครใน 
ความเปนใหญ  ดังนี้  เปนสูตรมีอยูจริง  หรือ ? 
                          ป. ไมมี. 
                          ส. หากวา คําวา  พระโพธิสัตวไปสูวินิบาต  เหตุกระทํา 
ความใครในความเปนใหญ   ดังน้ี  ไมเปนสูตรมีอยูจริง   ก็ตองไมกลาววา 
พระโพธิสัตวไปสูวินิบาต  เหตุกระทําความใครในความเปนใหญ. 
         [๑๘๘๗]  ส. พระโพธิสัตวหยั่งลงสูความเปนผูนอนในครรภ  เหตุ 
กระทําความใครในความเปนใหญ  หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. พระโพธิสัตว  พึงเขาถึงนรก   พึงเขาถึงกําเนิดดริัจฉาน 
เหตุกระทําความใครในความเปนใหญ   หรือ ?  
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                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ   
         [๑๘๘๘]   ส. พระโพธิสัตวหยั่งลงสูความเปนผูนอนในครรภ   เหตุ  
กระทําความใครในความเปนใหญ หรอื ? 
                          ป. ถูกแลว. 
                          ส. พระโพธิสัตวมีฤทธิ์  หรือ ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ   
                          ส. พระโพธิสัตวมีฤทธิ์ หรือ? 
                          ป. ถูกเเลว. 
                          ส. พระโพธิสัตวไดอบรมอิทธิบาทคือฉันทะหรือ    ฯลฯ 
ไดอบรมอิทธิบาทคือวิริยะ    ฯลฯ   อิทธิบาทคือจิตตะ   ฯลฯ   อิทธิบาทคือ 
วิมังสา หรือ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                          ส. พระโพธิสัตว  หยั่งลงสูความเปนผูนอนในครรภ  เหตุ 
กระทําความใครในความเปนใหญ  หรือ ? 
                          ป. ถูกแลว. 
                          ส. คําวา  พระโพธิสัตวหยั่งลงสูความเปนผูนอนในครรภ 
เหตุกระทําความใครในความเปนใหญ  ดังนี้  เปนสูตรมีอยูจริง   หรือ ? 
                          ป. ไมมี. 
                          ส. หากวา  คําวา  พระโพธิสัตวหยั่งลงสูความเปนผูนอนในครรภ 
ในครรภ  เหตุกระทําความใครในความเปนใหญ   ดังน้ี  ไมเปนสูตรมีอยู 
จริง    ก็ตองไมกลาววา    พระโพธิสัตวหยั่งลงสูความเปนผูนอนในครรภ 
เหตุกระทําความใครในความเปนใหญ.  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 716 

         [๑๘๘๙]  ส. พระโพธิสัตวไดทําทุกกรกิริยา  เหตุกระทําความใคร 
ในความเปนใหญ หรือ ?.  
                        ป. ถูกแลว. 
                        ส. พระโพธิสัตวกลับมาสูความเห็นวา   โลกเท่ียง   กลับ 
มาสูความเห็นวา  โลกไมเที่ยง  วาโลกมีที่สุด  ฯ ล ฯ  วาโลกไมมีที่สุด   วาชีพ 
อันนั้นสรีระก็อันนั้น    วาชีพเปนอื่นสรีระก็เปนอ่ืน    วาสัตวเบ้ืองหนาแต 
มรณะยอมเกิดอีก     วาสัตวเบื้องหนาแตมรณะยอมไมเกิดอีก     วาสัตว 
เบื้องหนาแตมรณะเกิดอีกก็มี    ไมเกิดอีกก็มี   ฯลฯ    วาสัตวเบื้องหนาแต 
มรณะเกิดอีกก็ไมใช   ไมเกิดอีกก็ไมใช    ดังน้ี   เหตุกระทําความใครใน 
ความเปนใหญ หรือ  ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
         [๑๘๙๐]  ส. พระโพธิสัตว   ไดทําทุกกรกิริยา   เหตุกระทําความ 
ใครในความเปนใหญ หรอื ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. คําวา  พระโพธิสัตว  ไดทําทุกกรกิริยา  เหตุกระทํา 
ความใครในความเปนใหญ  ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง  หรือ ? 
                         ป. ไมมี. 
                         ส. หากวา  คําวา  พระโพธิสัตว  ไดทําทุกกรกริิยา  เหตุ 
กระทําความใครในความเปนใหญ  ไมเปนสูตรมีอยูจริง  ก็ตองไมกลาววา 
พระโพธิสัตวไดทําทุกกรกิริยา     เหตุกระทําความใครในความเปนใหญ. 
         [๑๘๙๑]  ส. พระโพธิสัตวไดความเพียรอยางอ่ืนอีก  อุทิศศาสดา 
อ่ืน  เหตุกระทําความใครในความเปนใหญ หรือ ?  
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                   ป. ถูกแลว.  
                   ส. พระโพธสิัตวกลับมาสูความเห็นวา   โลกเท่ียง   ฯลฯ 
วาสัตวเบื้องหนาแตมรณะเกิดอีกก็ไมใช    ไมเกิดอีกก็ไมใช    ดังน้ี   เหตุ 
กระทําความใครในความเปนใหญ หรอื ? 
                   ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                   ส. พระโพธสิัตว   อุทิศศาสดาอ่ืน  เหตุกระทําความใคร 
ในความเปนใหญ  หรือ? 
                   ป. ถูกแลว. 
                   ส. คําวา  พระโพธิสัตวอุทิศศาสดาอ่ืน   เหตุกระทําความ 
ใครในความเปนใหญ ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริงหรือ ? 
                   ป. ไมมี. 
                   ส. หากวา   คําวา   พระโพธิสัตวอุทิศศาสดาอ่ืน   เหตุ  
กระทําความใครในความเปนใหญ   ดงัน้ี  ไมเปนสูตรมีอยูจริง   ก็ตองไม 
กลาววา   พระโพธิสัตว      อุทิศศาสดาอ่ืน   เหตุกระทําความใครในความ 
เปนใหญ. 
                                  อิสสริยกามการิกากถา  จบ 

                      อรรถกถา  อิสสริยกามการิกากถา 
          วาดวย  เหตุกระทําความใครในความเปนใหญ 
         บัดนี้   ชื่อวาเรื่องเหตุกระทําความใครในความเปนใหญ.       ชน 
เหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะท้ังหลายวา    พระโพธิสัตว 
ยอมไปสูวินิบาต    พระโพธิสัตวหยั่งลงสูความเปนผูนอนในครรภ   พระ-  
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โพธิสัตวไดทําทุกกรกิริยา      พระโพธิสัตวไดทําความเพียรอยางอ่ืนอีก  
พระโพธิสัตวอุทิศศาสดาอ่ืน เพราะเหตุกระทําความใครในความเปนใหญ 
โดยหมายเอาฉัททันตชาดกเปนตน     ดังน้ี    คําถามของสกวาทีหมายถึง 
ชนเหลาน้ัน    คําตอบรับรองเปนของปรวาที.     คําท่ีเหลือในกถาแรกมี 
อรรถต้ืนทั้งน้ัน. 
         ในกถาที่ ๒  วา   พระโพธิสัตวมีฤทธิ์หรือ   สกวาทีถามเพื่อทวง 
วา   ผิวา   พระโพธิสัตว  พึงบรรลุเหตุกระทําความใครในความเปนใหญ 
ไซร   ก็พึงบรรลุดวยฤทธ์ิมิใชดวยอํานาจกรรม   ดังน้ี   ก็ในปญหาแรก 
ปรวาทีหมายเอาฤทธิ์อันสําเร็จดวยภาวนา  คืออิทธิบาท   จึงตอบปฏิเสธ 
ในปญหาที่  ๒ หมายเอาบุญฤทธิ์  จึงตอบรับรอง. 
         ในกถาที่  ๓   สกวาทีกลาวคําวา   โลกเท่ียง  เปนตน  เพ่ือทวงวา 
ผิวา  ชื่อวา  เหตุที่ทําความใครในความเปนใหญคือการกระทําทุกกรกิรยิา 
พระผูมีพระภาคเจายอมทําดวยมิจฉาทิฏฐิไซร     พระองคก็พึงทําทุกกร- 
กิริยานั้นอยางเดียว    พึงถือเอาซึ่งทิฏฐิทั้งหลายมีสัสสตทิฏฐิเปนตน.  แม 
ในกถาที่ ๔  ก็นัยนี้นั่นแหละ ดังน้ีแล. 
                          อรรถกถาอิสสริยกามการิกากถา  จบ  
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                                          ราคปฏิรูปกาทิกถา  
         [๑๘๙๒]  สกวาที    ธรรมมิใชราคะ  แตเทียบดวยราคะ   มีอยูหรือ ?              
                         ปรวาที    ถูกแลว. 
                         ส.  ธรรมมิใชผัสสะ  แตเทียบดวยผัสสะ  มีอยูหรือ  ธรรม         
มิใชเวทนา   แตเทียบดวยเวทนา  มีอยูหรือ  ธรรมมิใชสัญญา  แตเทียบดวย 
สัญญามีอยูหรือ  ธรรมมิใชเจตนา   แตเทียบดวยเจตนามีอยูหรือ  ธรรม 
มิใชจิต   แตเทียบดวยจิตมีอยูหรือ  ธรรมมิใชศรทัธา  แตเทียบดวยศรัทธา 
มีอยูหรือ     ธรรมมิใชวิรยิะ    แตเทียบดวยวิริยะมีอยูหรือ     ธรรมมิใชสติ 
แตเทียบดวยสติมีอยูหรือ   ธรรมมิใชสมาธิ   แตเทียบดวยสมาธิมีอยูหรือ 
ธรรมมิใชปญญา   แตเทียบดวยปญญา  มีอยูหรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ    
                         ส.  ธรรมมิใชโทสะแตเทียบดวยโทสะมีอยูหรือ     ธรรม 
มิใชโมหะเทียบดวยโมหะมีอยูหรือ     ธรรมมใิชกิเลส      แตเทียบดวย 
กิเลสมีอยูหรอื ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส.  ธรรมมิใชผัสสะ   แตเทียบดวยผัสสะ  มีอยูหรือ  ฯลฯ 
ธรรมมิใชปญญา  แตเทียบดวยปญญา  มีอยูหรือ ? 
                        ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ   
                                    ราคปฏิรูปกาทิกถา   จบ  
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                           อรรถกถาราคปฏิรูปกาทกิถา  

                         วาดวย   ราคปฏริูปกะเปนตน 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่องราคปฏิรูปกะ    คือธรรมที่เทียบดวยราคะเปนตน. 
ในเรื่องนั้น   ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะท้ังหลายวา 
ธรรมที่มิใชราคะเปนราคะเทียมมีอยู      เพราะหมายเอาเมตตา    กรุณา 
และมุทิตาธรรมเปนตน  ดังน้ีดวยวา  ธรรมท่ีมิใชโทสะเปนโทสะเทียม      
มีอยู   เพราะหมายเอาอิสสา  มัจฉริยะ   และกุกกุจจะ  ดังนี้ดวย  วา  ธรรม 
ที่มิใชโมหะเปนโมหะเทียมมีอยู     เพราะหมายเอาหสิตุปปาทะดังน้ีดวย 
วา  ธรรมท่ีมใิชกิเลสเปนกิเลสเทียมมีอยู  เพราะหมายเอาวาทะอันกระดาง 
ที่ตําหนิบุคคลผูเกออยากท้ังหลาย     และอนุเคราะหภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก 
ทั้งหลาย   อันเปนถอยคําที่ตําหนิบาป   สรรเสรญิความดี  ของทานพระ- 
ปลินทวัจฉะ   และถอยคําของพระผูมีพระภาคเจาวา   โมฆบุรษุ   อันเปน 
ถอยคําเชนกับเขฬะ   ดังน้ีดวย  คําถามในกถาทั้งปวงของสกวาที หมายถึง 
ชนผูเห็นผิดเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   ลําดับนัน้  สกวาที 
จึงกลาวคําวา    ธรรมที่ไมใชผัสสะ   แตเทียบดวยผัสสะมีอยูหรือ เปนตน 
กะปรวาทีนั้น   เพ่ือทวงวา   ชื่อวา   ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนตน   ของ 
ธรรมเทียมมผัีสสะเปนตน  ยอมไมมี  เหตุใด เพราะเหตุนั้น  แมราคะธรรม 
เปนตนของธรรมเทียมมรีาคะเปนตนก็ยอมไมมี  ดังน้ี.  ปรวาทีตอบปฏิเสธ 
เพราะความไมมีแหงสภาพธรรมเหลานั้น.    คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง    ม ี
อรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
                           อรรถกถาราคปฏิรูปกาทิกถา  จบ  
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                                        อปรินิปผันนกถา  
         [๑๘๙๓]  สกวาที  รูปเปนอปรินิปผันนะ  หรือ ? 
                         ปรวาที   ถูกแลว. 
                         ส. รูปมิใชของไมเที่ยง   มิใชสังขตะ  มิใชธรรมชาติที่ 
อิงอาศัยเกิดข้ึน  มิใชธรรมชาติมีความส้ินไปเปนธรรมดา   มิใชธรรมชาติ 
ที่มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา     มิใชธรรมชาติทีม่ีความคลายไปเปน 
ธรรมดา   มิใชธรรมชาติที่มีความดับไปเปนธรรมดา   มิใชธรรมชาติที่มี 
ความแปรไปเปนธรรมดา  หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส. รูปเปนของไมเที่ยง  เปนสังขตะ  อิงอาศัยเกิดข้ึน  ม ี
ความเสื่อมไปเปนธรรมดา   มีความส้ินไปเปนธรรมดา   มีความคลายไป 
เปนธรรมดา     มีความดับไปเปนธรรมดา    มีความแปรไปเปนธรรมดา 
มิใชหรือ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. หากวา  รูปเปนของไมเที่ยง  เปนสังขตะ ฯลฯ  มีความ 
แปรไปเปนธรรมดา  ก็ตองไมกลาววา  รูปเปนอปรินิปผันนะ  ดังน้ี. 
         [๑๘๙๔]  ส. ทกุขเทาน้ัน  เปนปรินิปผันนะ  หรือ  ? 
                         ป. ถูกแลว.  
                         ส. สิ่งใดไมเที่ยง   สิ่งน้ันพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
เปนทุกข  และ   รูปก็ไมเท่ียง   มิใชหรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. หากวา   สิ่งใดไมเที่ยง   สิ่งน้ันพระผูมีพระภาคเจา     
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ตรัสวาเปนทุกข   และ    รูปก็ไมเที่ยง  ก็ตองไมกลาววา  ทุกขเทาน้ันเปน  
ปรินิปผันนะ. 
         [๑๘๙๕]   ส. เวทนา     ฯลฯ    สัญญา    สังขาร    วิญญาณ    ฯลฯ 
จักขายตนะ   ฯลฯ   ธัมมายตนะ   ฯลฯ   จักขุธาตุ    ฯลฯ   ธัมมธาตุ    ฯลฯ 
จักขุนทรีย ฯลฯ. 
         [๑๘๙๖]   ส. อัญญาตาวินทรีย  เปนอปรินิปผันนะ  หรือ ? 
                          ป. ถูกแลว. 
                          ส. อัญญาตาวินทรีย   มิใชธรรมชาติที่ไมเที่ยง  ฯลฯ  มิใช 
ธรรมชาติทีม่ีความแปรไปเปนธรรมดา  หรือ ? 
                          ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                          ส. อัญญาตาวินทรีย เปนธรรมชาติไมเที่ยง  เปนสังขตะ 
ฯลฯ  มีความแปรไปเปนธรรมดา  มใิชหรือ ? 
                          ป. ถูกแลว. 
                          ส. หากวา     อัญญาตาวินทรียเปนธรรมชาติไมเที่ยง 
เปนสังขตะอิงอาศัยเกิดข้ึน   มีความส้ินไปเปนธรรมดา    มีความเสื่อมไป 
เปนธรรมดา    มีความคลายไปเปนธรรมดา    มีความดับไปเปนธรรมดา 
มีความแปรไปเปนธรรมดา    ก็ตองไมกลาววา   อัญญาตาวินทรีย   เปน 
อปรินิปผันนะ. 
         [๑๘๙๗]   ส. ทุกขเทาน้ัน เปนปรินิปผันนะ หรือ ? 
                          ป. ถูกแลว. 
                          ส. สิ่งใดไมเที่ยง      สิ่งน้ันพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
เปนทุกข  และ    อัญญาตาวินทรียก็ไมเที่ยง  มิใชหรือ ?  
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                  ป.  ถูกแลว.  
                  ส. หากวา  สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
วาเปนทุกข   และ   อัญญาตาวินทรียก็ไมเที่ยง   ก็ตองไมกลาววา   ทุกข 
เทาน้ันเปนปรินิปผันนะ. 
                                   อปรินิปผันนกถา  จบ 

                         อรรถกถาอปรินปิผันนกถา 
                              วาดวย  อปรนิิปผันนะ 
         บัดนี้  ชื่อวาเรื่อง  อปรินิปผันนะ  คือธรรมที่ไมสําเร็จแลว หมายถึง 
ธรรมที่ไมเกิดข้ึนมาเพราะปจจัยปรุงแตง.     ในเรื่องน้ัน     ชนเหลาใดมี 
ความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะทั้งหลายบางพวก  และเหตุวาทะ 
วา     ทุกขเทาน้ันเปนปรินิปผันนะ   คือเปนธรรมท่ีสําเร็จแลวหรือเกิดข้ึน 
แลว สวนธรรมท่ีเหลือ คือ ขันธ อายตนะ   ธาตุ  อินทรีย  เปนอปรินิปผันนะ 
คือไมสําเร็จแลว  ไมเกิดข้ึนแลว  โดยอาศัยพระพุทธพจนวา  ก็ทุกขเทาน้ัน 
ยอมเกิดขึ้น  ทุกขเทาน้ันยอมต้ังอยูดวย   ยอมดับไปดวย  นอกจากทุกข 
ไมมีอะไรเกดิ  นอกจากทุกขไมมีอะไรดับ  ดังนี้   คําถามของสกวาทีวา 
รูปเปนอปรินิปผันนะหรือ       หมายถึงชนเหลาน้ัน    คําตอบรับรองเปน 
ของปรวาที.    ลําดับนั้น    สกวาทีจึงกลาวคําวา      รูปมิใชของไมเท่ียง 
เปนตน   เพ่ือทวงวา   ถารูปเปนอปรินิปผันนะไซร     รูปนั้นกพึ็งมิใชเปน 
ของไมเที่ยงเปนตน.    ปรวาที    เม่ือไมเห็นรูปเชนนั้น    จึงตอบปฏิเสธ.  
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สกวาที   ปฏเิสธลัทธิหน่ึงของปรวาทีนั้น  ดวยคําเปนตนวา   รปูเปนของ  
ไมเท่ียง...มิใชหรือ ?   เมื่อจะถามปญหาที่ ๒  จึงกลาวคําวา   ทกุขเทาน้ัน 
เปนปรินิปผันนะหรือ    ดังน้ี.   ลําดับนั้น   สกวาทีเพ่ือจะปฏิเสธลัทธิของ 
ปรวาทีแมนั้นอีก   จึงกลาวคําเปนตนวา    สิ่งใดไมเท่ียง   สิ่งน้ันพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสวา  เปนทุกข...มิใชหรือ.   
         ในขอน้ัน  มีอธิบายวา  สัจจะที่หน่ึงเทาน้ันเปนทุกขอยางเดียวก็หาไม 
ก็ธรรมอยางใดอยางหน่ึงที่ไมเที่ยง     ธรรมนั้นก็เปนทุกขทั้งน้ัน     ทั้งรูป 
ก็เปนของไมเที่ยง เพราะฉะนั้นรูปแมนั้น จึงเปนปรินิปผันนะ เพราะฉะนั้น 
จึงไมควรกลาววา    รูปเปนอปรินิปผันนะ   ทุกขเทาน้ันเปนปรินิปผันนะ 
ดังน้ี.   การประกอบแมในธรรมท้ังหลายมีเวทนาเปนตน   ก็นยันี้แล.   อน่ึง 
ในธัมมายตนะ   และธัมมธาตุทั้งหลาย  เวนพระนิพพานแลว   บัณฑิตพึง 
ทราบวาธรรมที่เหลือท้ังหมดเปนอนิจจัง.    อินทรียทั้งหลายก็เปนอนิจจัง 
ทั้งน้ัน  แล. 
                         อรรถกถาอปรินิปผันนกถา  จบ 

                         รวมกถาที่มีในวรรคนีค้ือ 
         ๑. เอกาธิปปายกถา    ๒. อรหันตวัณณกถา    ๓. อิสสริยกาม- 
การิกากถา  ๔.  ราคปฏิรปูกาทิกถา ๕. อปรินิปผันนกถา. 
                                    วรรคท่ี ๒๓  จบ 
                                 ขุททกปณณาสก จบ  
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                                               อุทาน  
              มหา  นิยาโม  อนุสยา           นิคฺคโห   ขุททฺกปฺจมา 
              ปรปฺปวาทมทฺทนา                 สุตฺตมูลสมาหิตา 
              อุชโชตนา   สตฺถุสมเย           กถาวตฺถุปปกรเณ                 
         กถาวัตถุปกรณ  มี  ๕  ปณณาสก  คือ :- 
                              (๑)   มหาปณณาสก 
                              (๒)   นิยามปณณาสก 
                              (๓)   อนุสยปณณาสก 
                              (๔)   นิคคหปณณาสก 
                              (๕)   ขุททกปณณาสก 
อันพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระทําพระสูตรใหเปนมูลต้ังไว   ใหเปนเครื่อง 
ย่ํายีปรับปวาท     รุงเรืองอยูในพระพุทธศาสนา. 
                            กถาวัตถุปกรณ  ๓๕  ภาณวาร  จบ  
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                                           นิคมคาถา 
         ก็ดวยถอยคํามีประมาณเทาน้ี       พระพุทธโฆษาจารยได 
รวบรวมกถาทั้งปวง   จากปณณาสกทั้ง  ๔   และวรรคท้ัง  ๓  เทาน้ัน  แลว  
จําแนกเปนประเภทออกไปไดจํานวน  ๓๐๐  หยอน.๑ 

พระชินพุทธเจาผูฉลาดในกถามรรคทั้งหลาย  ทรงแสดงแลวซ่ึง 
กถาวัตถุปกรณใด   การพรรณนาเนื้อความแหงกถาวัตถุปกรณนั้นสําเร็จ 
แลว. 
         ขาพเจารอยกรองคัมภีรนี้ไว  มปีระมาณ  ๑๓  ภาณวาร  จากจํานวน  ๓๕ 
ภาณวาร  เพ่ือความดํารงมั่นแหงพระสัทธรรม  เพ่ือเปนแบบแผน  ฉะนี้แล. 
         กุศลใด  ที่ขาพเจาบรรลุแลว  ถึงพรอมแลวมอียู  ดวยอํานาจแหง 
กุศลนั้นขอสตัวโลก       คือ  เทวดา  และมนุษยทั้งหลาย   จงรบัรสแหง 
พระสัทธรรมของพระธรรมราชานั้น  เทอญ. 
                      อรรถกถาแหงกถาวัตถุปกรณ  จบบริบูรณ 
 
๑.  ในโยชนาวาไดจํานวน  ๒๓๐  ประเภท  คือในปณณาสกท้ัง  ๔  ปณณาสกละ  ๕๐  เปน ๒๐๐  และ
ใน 
      วรรคท้ัง  ๓  เปนกถาอีก  ๓๐  รวม  ๒๓๐  ประเภท. 


