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                                     พระอภิธรรมปฎก    
                                           เลมท่ี  ๔         
                                  กถาวัตถุ๑  ภาคที่  ๑ 
                                      ขอนอบนอมแด 
              พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระองคนั้น  
                                      มหาปณณาสก 
                                          มหาวรรค 
                                          ปุคคลกถา 
                                          นิคคหะ  ๘         
                                        อนุโลมปญจกะ         
           [๑]   สกวาที    ทานหย่ังเห็นบุคคล    โดยสจัฉิกัตถปรมัตถะ 
หรือ  ? 
                   ปรวาที    ถกูแลว. 
๑. คัมภีรท่ี  ๕  บาลีเลมท่ี  ๓๗  
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                   ส.  สภาวะใด    เปนสัจฉิกัตถะ๑    เปนปรมัตถะ๒     ทาน 
หยั่งเห็นบุคคลน้ัน   ตามสภาวะนั้น   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   หรือ  ?   
                   ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯล ฯ 
                   ส.  ทานจงรับรูนิคคหะ๓    หากวาทานหยั่งเห็นบุคคลโดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา    สภาวะใด   เปน 
สัจฉิกัตถะเปนปรมัตถะ      ขาพเจาหย่ังเห็นบุคคลน้ัน     ตามสภาวะนั้น 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ      ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา       พึงกลาวไดวา 
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   แตไมพึงกลาววา   สภาวะ 
ใด   เปนสัจฉิกัตถะ    เปนปรมัตถะ    ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลน้ัน   ตาม 
สภาวะนั้น  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดังน้ีผิด, แตถาไมพึงกลาววา   สภาวะ 
ใดเปนสัจฉิกัตถะ     เปนปรมัตถะ     ขาพเจาหยั่งเปนบุคคลน้ัน      ตาม 
สภาวะนั้น   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ        ก็ตองไมกลาววา    ขาพเจาหยั่ง 
เห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ,   ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา    พึง 
กลาวไดวา    ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ    แตไมพึง 
กลาววา    สภาวะใด    เปนสัจฉิกัตถะ   เปนปรมัตถะ   ขาพเจาหยั่งเห็น 
บุคคลน้ัน  ตามสภาวะนั้น   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดังน้ี   ผิด. 
                                   อนุโลมปญจกะ  จบ 
๑. สัจฉิกัตถะ  สภาวะท่ีจริงแท. 

๒. ปรมัตถะ  อรรถอันยิ่ง  อันอุดม  อันไมตองยึดถือดวยอาการมีการฟงตามกัน  

มาเปนตน  ท้ังนี้  หมายถึงสภาวธรรมท่ีจําแนกเปนขันธ  ๕  อายตนะ  ๑๒ 
ธาตุ  ๑๘  อินทรีย  ๒๒ รวม  ๕๗  อยาง. 

๓. นิคคหะ  การขม   การปราบปราม. 
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                                      ปรมัตถทปีนี  
                                อรรถกถาปญจปกรณ 
                                   อรรถกถากถาวัตถุ          

                                          อารัมภกถา 
                             พระสมัมาสัมพุทธะผูเปนศาสดาของชาว 
                   โลกพรอมทั้งเทวโลก      ผูหาบุคคลอื่นเปรียบ 
                   มิได   ผูอันหมูแหงทวยเทพยกยองแลว    ทรง 
                   ประทับน่ัง  ณ  เทวโลก.      พระองคทรงเปนผู 
                   ฉลาดในบัญญัติทั้งปวง   ทรงเปนอุตตมบุคคล 
                   ในโลก  ครั้นตรัสคัมภีรปุคคลบัญญัติอันแสดง 
                   ถึงบัญญัติจบลงแลว      จึงทรงแสดงกถาวัตถุ 
                   ปกรณโดยความเปนเรื่องแหงถอยคํา     มีเรื่อง 
                   บุคคลเปนตนอันใดไวแลวโดยสังเขป. 
                             บัดน้ี     ลําดับแหงการสังวรรณนาเนื้อ 
                   ความท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงต้ังไวแลวใน 
                   สุราลัยเทวโลกโดยการเริ่มต้ังไวแตเพียงหัวขอ 
                   นั่นแหละ   อนัพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเจา  
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                   จําแนกแลวในมนุษยโลกนั้นถึงพรอมแลว 
                   เพราะฉะน้ัน   ขาพเจาจักพรรณนากถาวัตถุ-  
                   ปกรณนั้น  ขอทานท้ังหลายผูมีจิตต้ังมั่น      จง 
                   สดับตรับฟงพระสัทธรรมน้ันเทอญ. 
 

                                       นิทานกถา 
           ความยอวา  ในที่สุดลงแหงการแสดงยมกปาฏิหาริย     พระผูมี- 
พระภาคเจาเสด็จเขาจําพรรษา  ณ   แทนบัณฑุกัมพลศิลาอาสนที่โคนไม 
ปาริชาติในเทวนคร       ทรงกระทําพระมารดาใหเปนองคพยานตรัสอยู 
ซึ่งพระอภิธรรมกถาแกเทวบริษัท        ครั้นทรงแสดงปกรณธัมมสังคณี 
ได  ๑๐๐ ป   พวกภิกษุวัชชีบุตรแสดงวัตถุ  ๑๐  ประการ  อันผิดจากพระ- 
ธรรมวินัย   คือ :- 
           ๑.   ภิกษุเก็บเกลือเหลือไวในกลักสําหรับฉันกับอาหาร   เห็นวา 
สมควร. 
           ๒.    ภิกษุฉันอาหารเมื่อตะวันบาย   ๒  นิ้ว   เห็นวาสมควร. 
           ๓.    ภิกษุหามภัตแลวเขาไปในละแวกบาน     แลวฉันภัตท่ีไมทํา 
วินัยกรรมกอน  หรือไมเปนเดนภิกษุไข  เห็นวาสมควร.            
           ๔.   ภิกษุอยูในอาวาสเดียวกันจะแยกทําสังฆกรรม     เห็นวา 
สมควร. 
           ๕.  ภิกษุทําอุโบสถไมรอฉันทานุมัติ  เห็นวาสมควร.   
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           ๖.   ขอปฏิบัติที่อุปชฌายอาจารยเคยประพฤติมาผิดถูกอยางไร  
ประพฤติตาม   เห็นวาสมควร. 
           ๗.   ภิกษุหามภัตแลวฉันนมสดท่ียังไมแปรเปนนมสม     เห็นวา 
สมควร. 
           ๘.   ภิกษุดื่มสุราออน ๆ   เห็นวาสมควร. 
           ๙.   ภิกษุใชผานิสีทนะท่ีไมมีชาย  เห็นวาสมควร. 
           ๑๐. ภิกษุรับหรือยนิดีเงินและทองที่เขาเก็บไวเพ่ือตน     เห็นวา 
สมควร. 
           พระยสเถระผูเปนบุตรของพราหมณ  ชื่อวา  กากัณฑกะ   ฟงวัตถุ 
๑๐ ประการน้ันแลว  ไดถือเอาพระเจาอโศกราช   ผูเปนโอรสของพระ- 
เจาสุสุนาคะ  ใหเปนพระสหาย   แลวคัดเลือกพระเถระ  ๗๐๐ รูป   ใน 
จํานวนภิกษุ   ๑,๒๐๐,๐๐๐    รูป คือ  ๑๒ แสน    ย่ํายีวัตถุ   ๑๐  ประการ 
เหลาน้ันแลวก็ยกสรีระ  คือ  พระธรรมวินัยข้ึนสังคายนา. 
           ก็ภิกษุวัชชีบุตร   มีประมาณ  ๑๐,๐๐๐ รูป   ถูกพระธรรมสังคา- 
หกเถระทั้งหลายขมขูแลว   คือติเตียนแลว    จึงแสวงหาพวก     ครั้นได 
พวกท่ีเปนทุพพลวะ    อันสมควรแกตนก็จัดต้ังสํานักตระกูลอาจารยใหม 
ชื่อวา   มหาสังฆิกะ    แปลวา   พวกมาก      ตระกูลอาจารย ๒  พวกอ่ืน 
อีกเกิดข้ึน  คือ  โคกลุิกะ  และ  เอกัพโยหาริกะ  ซึ่งแตกแยกมาจาก 
ตระกูลอาจารยมหาสังฆิกะน้ัน.     ตระกูลอาจารย  ๒  พวกอ่ืนอีก   คือ 
บัญญัตติวาทะ  และพหุลยิะ  ซึ่งมีชื่ออีกอยางหน่ึงวา  พหุสสุติกะ  
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แตกแยกมาจากนิกายโคกุลิกะ.       อาจริยวาท   อ่ืนอีกชื่อวา     เจติยวาท  
เกิดข้ึนแลวในระหวางนิกายพหุลิยะน้ัน   นั่นแหละ.   ในรอยแหงปที่ ๒ 
คือ   ภายในพระพุทธศักราช   ๒๐๐ ป    ตระกูลอาจารยทั้ง  ๕  ตระกูล 
เกิดข้ึนจากตระกูลอาจารยมหาสังฆิกะดวยประการฉะน้ี.   ตระกูลอาจารย 
ทั้ง ๕ เหลาน้ัน   รวมกับมหาสังฆิกะเดิม ๑ ก็เปน ๖ ตระกูลดวยกนั. 
           ในรอยแหงปที่ ๒ นั้น   นั่นแหละ   อาจริยวาท  ทั้ง ๒  คือ มหิ- 
สาสกะ   และวัชชีปุตตกะเกิดข้ึน   แตกแยกมาจากเถรวาท.     ในบรรดา 
อาจริยวาทท้ัง  ๒ นั้น   อาจริยวาทท้ัง  ๔  คือ :-   ธมัมุตตริยะ  ๑   ภัทร- 
ยานิกะ ๑   ฉันนาคาริกะ  ๑    สมิติยะ ๑    เกิดข้ึนเพราะแตกแยกมาจาก 
นิกายวัชชีปตุตกะ.   ในรอยแหงปที่  ๒ นั่น   นั่นแหละ    อาจริยวาท ๒ 
พวก   คือ :-  สัพพัตถิกวาทะ   และ   ธมัมคุตติกะ     เกิดข้ึนเพราะการ 
แตกแยกมาจากตระกูลอาจารยมหิสาสกะอีก.       นกิายชื่อวา    กัสสปกะ 
เกิดข้ึนเพราะแตกแยกจากตระกูล   สพัพัตถิกวาทะอีก.    เมื่อนิกายกัสส- 
ปกะท้ังหลายแตกกันแลวก็เปนเหตุใหนิกายชื่อวา   สังกันติกะอ่ืนอีกเกิด 
ข้ึน   เม่ือนิกายสังกันติกะทั้งหลายแตกกันแลว  นกิายชื่อวา  สุตตวาทะก็ 
เกิดข้ึน.   อาจริยวาท  ๑   นิกายเหลาน้ีเกิดข้ึนแลว     เพราะแตกแยกมา 
จากเถรวาทอยางนี้    ดวยประการฉะน้ี.      อาจริยวาท  ๑๑    นกิายเหลาน้ี  
รวมกับเถรวาทเดิมก็เปน ๑๒ นิกาย. 
           ในรอยแหงปที่  ๒   คือ  ภายในพระพุทธศักราช  ๒๐๐  ป    อา- 
จริยวาทคือ ลัทธิแหงอาจารย  ทั้งหมดรวม ๑๘  นกิาย    คือ ๑๒  นิกาย  
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ที่แยกมาจากเถรวาทเหลานี้       และนกิายอาจริยวาท ๖      ที่แตกแยกมา 
จากตระกูลอาจารยมหาสังฆิกะท้ังหลาย     ฉะน้ีแล.  
           คําวา   นิกาย  ๑๘  นิกายก็ดี   ตระกูลอาจารย  ๑๘    ตระกูลก็ด ี
เปนชื่อของนิกายท่ีกลาวมาแลวเหลานั้น   นั่นแหละ.   อน่ึงบรรดานิกาย 
๑๘  นิกายเหลาน้ัน  ๑๗  นิกาย  บัณฑิตพึงทราบวา  เปนนิกายท่ีแตกแยก 
กันมา   สวนเถรวาท   บณัฑิตพึงทราบวา   เปนนิกายท่ีไมแตกกัน. 
                      (โปรดดูแผนผังความเปนมา   ดังตอไปนี้ :- )  
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               แผนผังแสดงนิกายสงฆในศตวรรษท่ี ๓ 
 
                                               
                        เถรวาท                                        มหาสังฆิกะ                                               
มหิสาสกะ                        วัชชีปุตตกะ                โคกุลิกะ                เอกัพโยหาริกะ 
สัพพัตถิกวทะ        ธัมมุตตริยะ        สมิติยะ 
                                ฉันนาคาริกะ 
กัสสปกะ                     ภัทรยานิกะ                      ปณณัตติวาทะ        พหุลิยะ 
สังกันติกะ                                                                                เจติยวาทะ 
สุตตวาทะ 
                        ๑. ภิกษุผูลามกทั้งหลาย ผูเปนชาววัช- 
                ชบีุตร ผูเปนอธรรมวาที ถกูพระเถระ ผู 
                เปนธรรมวาที ทั้งหลายขับออกแลว ไดพวก 
                อ่ืนจึงต้ังคณาจารยใหม.  
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                             ๒.  ภิกษุ๑เหลาน้ันมปีระมาณหมืน่รูปได 
                   ประชุมกันรวบรวม            คือทําการรอยกรอง 
                   พระธรรมวินัย    เพราะฉะน้ัน     การรอยกรอง 
                   พระธรรมวินัยน้ี   ทานจึงเรียกวา  "มหาสังคีติ"  
                   แปลวา      การรอยกรองใหญ. 
           ๑.  ภิกษุประมาณหมื่นรูปเหลาน้ันในที่นี้หมายถึงภิกษุวัชชีบุตร  แตในที่บาง 
แหงกลาววาเปนภิกษุพวกพระมหาเทพ  ซึ่งใหกําเนิดนิกายมหาสิงฆิกวาที  ปราวน 
ยอวา  พระมหาเทพเปนบุตรพอคาขายเครื่องหอมในแควนอวันตี  ทานอุปสมบท         
ที่เมืองปาฏลีแควนมคธ  เปนผูเรียนพระไตรปฎกแตกฉาน  วันหน่ึง  ถึงวาระท่ีทาน 
จะแสดงปาฏิโมกข  ทานไดเสนอความเห็น  ๕  ขอ  คือทิฏฐิ  ๕  ขอ  ตอทีป่ระชุม 
สงฆ  ดังน้ี :- 
           ๑.  พระอรหันตอาจถูกมารยั่วยวนในความฝนได. 
           ๒.  พระอรหันตยังมีอัญญาณ. 
           ๓.  พระอรหันตยังมีความสงสัย. 
           ๔.  พระอรหันตจะตองรูวาตนไดมรรคผลตองอาศัยผูอ่ืนอีก. 
           ๕.  มรรคผลเกิดข้ึนอาศัยเปลงคําวา  ทุกขหนอ ๆ                 
           ขอเสนอของทานนี้  บางพวกไมเห็นดวยจึงทําสังฆกรรมไมได  ครัน้ทราบถึง 
พระเจากาลาโศกราช ๆ  ก็เสด็จมาหามมิใหเกิดการแตกแยกกนั  พระมหาเทพจึง 
ชี้ขาดโดยใหระงับอธิกรณ  ดวยมติของท่ีประชุมสงฆ   ในท่ีสดุฝายพระมหาเทพ         
ชนะเพราะมีพวกมาก  ฝายที่ไมเห็นดวยนั้นเปนฝายเถรวาท  ตอมาพวกมหาเทพ 
ไดจัดการทําสังคีติดวยสงฆหมูใหญ  จึงเรียกวา  มหาสังคีติ  และตอมานิกาย  
นี้เกิดแตกกันอีก. 
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                             ๓.  ภิกษุทั้งหลายผูทํามหาสังคีติ   ไดทํา 
                   ความขัดแยงไวในพระศาสนา   ทําลายสังคาย-  
                   นาเดิม     แลวทําการรวบรวมธรรมวนิัยไวเปน 
                   อีกอยางหนึ่ง. 
                             ๔.  ภิกษุเหลาน้ันไดแตงพระสูตรท่ีสัง-  
                   คายนาไวแลวใหเปนอยางอ่ืน        และทําลาย 
                   อรรถและธรรมในพระวนิัยในนิกายท้ัง  ๕  ดวย. 
                              ๕.  อนึ่ง  ภิกษุเหลาน้ันไมรูแมซึ่งธรรม 
                   อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวแลวโดย 
                   ปริยายและทั้งโดยนิปปริยาย   ไมรูอรรถท่ีพระ 
                   ผูมีพระภาคเจาทรงแนะนําไวแลวและทั้งไมรู 
                   จักอรรถที่ควรแนะนํา. 
                             ๖.  ภิกษุเหลาน้ัน ๆ     ไดกําหนดอรรถ 
                   ไวเปนอยางอ่ืนจากอรรถท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
                   ตรัสไวโดยหมายเอาอยางหนึ่ง       ไดยังอรรถ 
                   มากมายใหพินาศไปเพราะฉายาแหงพยัญชนะ๑. 
๑.  บาลีวา  "พยฺชนจฺฉายาย"  มีความหมายเปน  ๒  นยั  คือ พยฺชน+ 
ฉายา  ก็ได  พยฺชน+อจฺฉายาย  กไ็ด  นยัแรกแปลวา  เพราะเงาพยัญชนะ  หรือ 
เพราะรูปพยัญชนะ  นยัหลังแปลวา  เพราะไมมีพยัญชนะ เพราะไมมีรูปพยัญชนะ 
เพราะไมรุงโรจนในพยัญชนะ  เพราะไมฉลาดในพยัญชนะ.          
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                             ๗. ภิกษุเหลาน้ันละทิ้งพระสูตรบางอยาง 
                   และพระวินัยอันลึกซึ้งเสีย   แลวแตงพระสูตร  
                   เทียม  พระวินัยเทียมทําใหเปนอยางอ่ืน. 
                             ๘.   คัมภีรบริวารอตัถุธาระก็ดี   อภิธรรมทั้ง 
                   ๖  ปกรณก็ดี  ปฏิสัมภิทานิทเทสก็ดี  ชาดกบาง 
                   สวนก็ดี. 
                             ๙.  คัมภีรมีประมาณเทาน้ี   ถูกภิกษุเหลา- 
                   นั้นจําแนกไวตาง ๆ    กันแลวแตงใหเปนอยาง 
                   อื่นทั้ง  นาม   ลิงค   บริขาร และอากัปปกรณียะ. 
                             ๑๐.  ภกิษุผูเปนหัวหนาคณะ   ผูมีวาทะ 
                   อันแยกกันแลว  ผูทํามหาสังคีติเหลาน้ันไดพา 
                   กันละทิ้งซ่ึงความเปนปกตินั้นเสียแลวแตงให 
                   เปนอยางอื่น. 
                             ๑๑. ก็โดยการเรียนแบบอยางแหงภิกษ ุ
                   เหลาน้ัน     ไดมีลัทธิอันแตกแยกกันขึน้มาก- 
                   มาย  และภายหลังแตกาลนั้นมาไดเกิดแตก- 
                   แยกกันขึ้นในมหาสังฆิกะนั้น  ดังน้ีคือ  :- 
                             ๑๒.  ภกิษุผูมหาสังฆิกะไดแตกแยกกัน 
                   เปน ๒ พวก   คือ  เปนโคกลุิกะพวกหนึง่เปน  
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                   เอกัพโยหาริกะพวกหนึ่ง    ตอมาอีกนิกาย  
                   โคกุลิกะแตกกันออกเปน  ๒  พวก  คือ :- 
                             ๑๓.  เปนนิกายพหุสสุติกะพวกหนึ่ง  เปน 
                   นิกายบัญญัติพวกหนึ่ง   แตนิกายเจติยะน้ัน 
                   แตกแยกมาจากพวกมหาสังคีติไดเปนอีกพวก 
                   หน่ึง. 
                             ๑๔.  กน็ิกายท้ัง  ๕  เหลาน้ีทั้งหมดมีมูล 
                   มาจากพวกทํามหาสังคีติที่ทําลายอรรถและ 
                   ธรรม  และทําลายการสงเคราะหธรรมวินัยบาง 
                   อยาง. 
                             ๑๕.  ภกิษุเหลาน้ันละท้ิงคัมภีรบางคัมภีร 
                   และกระทําใหเปนอยางอื่นทั้ง   นาม   ลิงค 
                   บริขาร  และอากัปปกรณียะ. 
                             ๑๖.  อนึ่ง  ในเถรวาทผูบริสุทธิ์  เหลา 
                   ภิกษุผูละทิ้งปกติภาวะและกระทําใหเปนอยาง 
                   อื่นนั้น  ไดเกิดการแตกแยกกันขึ้นอีก  ดังน้ี 
                   คือ :- 
                             ๑๗.  เปนมหิสาสกะพวกหน่ึง  เปนวัช 
                   ชีปุตตกะพวกหน่ึง  สําหรับพวกวัชชปุีตตกะ  
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                   นั้นไดแตกแยกออกไปอีก  ๔  พวก  คือ:- 
                             ๑๘.  ธมัมุตตริกะ  ๑.  ภัทรยานิกะ  ๑. 
                   ฉันนาคาริกะ  ๑.  สมิติยะ  ๑.  ในกาลตอมา 
                   พวกมหิสาสกะแตกแยกกันเปน  ๒ พวกอีก  
                   คือ :- 
                             ๑๙.  เปนพวกสัพพัตถิกวาทะ     และ 
                   ธัมมคุตตวาทะ  สําหรบัสัพพัตถิวาทะยังแตก 
                   ออกเปนนิกายกัสสปกะ  ตอมานิกายกัสสปกะ 
                   แตกแยกเปนนิกายสังกันติกวาทะ. 
                             ๒๐.  ตอมาสังกันติกวาทะแตกกันเปน 
                   สุตตวาที      ไดแตกแยกกันมาโดยลําดับดังน้ี 
                   วาทะ  คือนิกาย  เหลาน้ีทัง้  ๑๑  นิกายแตก 
                   แยกออกไปจากเถรวาทท้ังส้ิน. 
                             ๒๑.  ภกิษุเหลาน้ันทําลายท้ังอรรถและ  
                   ธรรม      ทําการรวบรวมอรรถธรรมไวบางอยาง 
                   และไดทอดท้ิงคัมภีรบางคัมภีร  ทั้งกระทําให 
                   เปนอยางอื่น. 
                             ๒๒.   ตลอดท้ัง  นาม  ลิงค  บรขิาร  และ 
                   อากัปปกรณียะ   ไดพากันละทิ้งความเปนปกติ  
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                   เสียแลว.  
                             ๒๓.   นิกายท่ีแตกแยกกัน   ๑๗    นิกาย 
                   นิกายท่ีไมแตกแยกกันมี  ๑ นิกาย  คือเถรวาท 
                   รวมนิกายท้ังหมดเปน  ๑๘  นิกาย     อีกอยาง 
                   หน่ึงทานเรียกวา    ตระกลูอาจารย  ๑๘  ตระกูล. 
                             ๒๔.  คําส่ังสอนของพระชินะเจาเปน 
                   ของบริสุทธิบ์ริบูรณไมยิง่ไมหยอน  เปนหลัก 
                   มั่นคงสูงสุดของเถรวาทท้ังหลาย  ราวกะตนไม 
                   ใหญ   ชื่อวา  นิโครธ   ฉะน้ัน. 
                             ๒๕.   นิกายท่ีเหลือ  คือนอกจากเถรวาท 
                   เกิดขึ้นแลวเปนดุจกาฝากเกิดอยูที่ตนไม  น-ิ 
                   กายท่ีแตกแยกกันมาทั้ง ๑๗  นิกายาน้ี  ไมมใีน 
                   รอยปแรก  แตในระหวางรอยปที่  ๒  คือภายใน 
                   พระพุทธศักราช  ๒๐๐  ป    ไดเกิดขึ้นแลวใน 
                   ศาสนาของพระชินะพุทธเจา        ดวยประการ 
                   ฉะนี้แล. 
                           อนึ่ง   อาจริยวาท  ๖  แมอื่นอกี  คือ  ๑. 
                   เหมวติกะ  ๒.  ราชคิริกะ  ๓.  สัทธัตถิกะ  ๔. 
                   ปุพพเสลิยะ    ๕.  อปรเสลิยะ    ๖.  วาชิริยะ  
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                   เกิดขึ้นแลวในกาลอัน ๆ   อีก      อาจรยิวาท 
                   เหลาน้ัน   พระคันถรจนาจารยทานไมประสงค  
                   จะกลาวไวในท่ีนี้. 
 

                            พระราชาผูทรงธรรม 
           ก็พระราชาผูทรงตั้งอยูในธรรมทรงพระนามวา พระเจาอโศก  ผูม ี
ศรัทธาอันไดเฉพาะแลวในพระพุทธศาสนาแหงนิกายอาจริยวาททั้ง  ๑๘ 
นิกายท่ีมีมาในกาลกอน     จึงทรงสละพระราชทรพัยวันละหาแสนทุก ๆ 
วัน   คือเพ่ือบูชาพระพุทธเจา ๑ แสน    เพ่ือบูชาพระธรรมเจา  ๑ แสน 
เพ่ือบูชาพระสังฆเจา ๑ แสน   เพ่ืออาจารยของพระองค   ชื่อวานิโครธ- 
เถระ ๑ แสน     และเพ่ือใหสําเร็จประโยชนจากยารักษาโรค     ที่ประตู 
ทั้ง ๔ อีก ๑ แสน    ไดใหลาภสักการะอันมากมายเปนไปในพระพุทธ- 
ศาสนาแลว.   เดียรถียทั้งหลาย  คือ นกับวชนอกพระพุทธศาสนาไดเปน 
ผูเสื่อมจากลาภสักการะทั้งปวง     ไมไดอะไรเลยโดยที่สุด    แมแตอาหาร 
หรือผาสําหรับปกปดรางกาย  เมื่อพวกเขาตองการลาภสักการะอยู  จึงพา 
กันไปบวชในสํานักพระภิกษุทั้งหลายและแลวก็แสดงทิฏฐิ คือ ความเห็น 
ของตน  ๆ วา   นี้เปนธรรม   นี้เปนวินัย    นี้เปนคําสอนของพระศาสดา 
ดังน้ี    แมเม่ือเขาเหลาน้ันไมไดการบรรพชาตามประสงค     เขาก็พากัน 
โกนผม    นุงหมผากาสาวพัสตรเอาเองน่ันแหละ    ไดพากันเที่ยวไปใน 
วิหารท้ังหลาย  และไดเขาไปสูทามกลางสงฆในกาลเปนที่กระทําซ่ึงอุโบ- 
สถกรรมเปนตน.   พวกเดียรถียเหลาน้ัน  แมถกูภิกษุสงฆติเตียนอยูโดย  
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ธรรม   โดยวินัย   โดยสตัถุศาสน  คือ  คําส่ังสอนของพระศาสดา  ก็ไม 
อาจต้ังอยูในขอปฏิบัติอันสมควรแกพระธรรมวินัยได      กลับยงัเสนียด   
มลทินและเสี้ยนหนามมากมายใหเกิดข้ึนในพระพุทธศาสนา   คือ   บาง 
พวกก็บําเรอไฟ บางพวกก็ยางตนในความรอน ๕  อยาง บางพวกก็แหงน 
หนาตามดูพระอาทิตยเรื่อยไป     บางพวกก็คิดมุงมาดวา     เราจักทําลาย 
ธรรมและวนิัยของพวกทาน   ดังน้ี    ตางก็พากันพยายามแลวโดยอาการ 
นั้น ๆ. ในกาลครั้งนั้น  พระภิกษุสงฆไมยอมทําอุโบสถและปวารณารวม 
กับพวกเดียรถียเหลาน้ัน.      ในอโศการามขาดอุโบสถกรรมไปถึง ๗ ป. 
พระราชาแมทรงพยายามอยูดวยความปรารถนาวา  เราจักใหสงฆกระทํา 
อุโบสถกรรมดวยพระราชอาชญา    กไ็มอาจเพ่ือกระทําได.      ครั้นเมื่อ 
พวกภิกษุมิใชนอย   ถกูอํามาตยผูเปนพาล     ผูเห็นผิดประหารชีวิตแลว 
ความเรารอนก็ไดเกิดแกพระราชาผูทรงธรรม.  พระองคเปนผูปรารถนา 
เพ่ือจะระงับความเดือดรอนอันนั้น   และเสนียดมลทินที่เกิดข้ึนในพระ- 
ศาสนานั้น     จึงตรัสถามพระสงฆวา     ใครหนอเปนผูสามารถในคดีนี้ 
ทรงสดับวา  ขาแตมหาราช  พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ  ไดทรงรับสั่งให 
พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระมาจากอโธคงคาบรรพตตามคําของสงฆ    ได 
เปนผูหมดความสงสัยดวยอานุภาพของพระเถระท่ีแสดงอิทธิปาฏิหาริย 
จึงตรัสถามความรําคาญใจของพระองค  ไดยังความวิปฏิสารใหสงบระงับ 
ลงแลว.   แมพระเถระก็อยูกับพระราชาในพระราชอุทยานน่ันแหละ  ได 
ใหพระราชาศึกษาลัทธิสมัยตลอด  ๗  วัน.  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 17 

           กุสโลบายการคัดเลือกลัทธิที่เปนธรรมวาท ี         

           พระราชาผูมีลัทธิที่ทรงศึกษาเสร็จแลว       ก็รับสั่งใหภิกษุสงฆ 
ทั้งหลายมาประชุมกันในอโศการามในวันที่ ๗. แลวทรงรับสั่งใหกั้นมาน 
เปนกําแพงรอบดาน    และทรงประทับนั่งภายในกําแพงมาน    ทรงให 
รวมภิกษุทั้งหลายผูมีลัทธิอยางเดียวกันใหอยูเปนพวก ๆ   และรับสั่งให 
ภิกษุเขาไปเฝาทีละพวก ๆ  แลวรับสัง่ถามวา     ภนฺเต   กึวาที   สมมฺา- 
สมฺพุทฺโธ       แปลวา   พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีวาทะอยางไร  ? 
           ลําดับนั้น   พวกสัสสตวาที  คือ  ผูมีวาทะวา  อัตตาและโลกเที่ยง 
ก็ทูลวา     พระสัมมาสัมพุทธเจา  มีวาทะวา   อัตตาและโลกเที่ยง. 
           พวก  เอกัจจสัสสตทิฏฐิ   คือ   พวกท่ีมีความเห็นวา    บางอยาง 
เที่ยง   ก็ทูลวา      พระสัมมาสัมพุทธเจา  มีวาทะวา  เที่ยงแตบางอยาง. 
           พวก   อันตานันติกทิฏฐิ  คือ  พวกท่ีมีความเห็นวา   โลกมีที่สุด  
ก็มี   ไมมีที่สดุก็มี    ก็ทลูวา       พระสมัมาสัมพุทธเจา    ทรงมีวาทะวา 
โลกมีที่สุด  และไมมีที่สุด. 
           พวก   อมราวิกเขปกาทิฏฐิ  คือ  พวกท่ีมีความเห็นวา   มีวาทะด้ิน 
ไดไมตายตัว    กท็ลูวา      พระสัมมาสัมพุทธเจา    ทรงมีวาทะด้ินไดไม 
ตายตัว. 
           พวก   อธิจจสมุปปนนิกทิฏฐิ  คือ  พวกท่ีมีความเห็นวา   อัตตา 
และโลกเกิดข้ึนเอง     ก็ทลูวา      พระสัมมาสัมพุทธเจา     ทรงมีวาทะวา 
อัตตาและโลกเกิดข้ึนเอง.  
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           พวก   สัญญีวาทะ  คือ  พวกท่ีมคีวามเห็นวา   อัตตามีสัญญา  ก ็
ทูลวา     พระสัมมาสัมพุทธเจา   ทรงมีวาทะวา   อัตตามีสัญญา.  
           พวก  อสัญญีวาทะ  คือ  พวกท่ีมีความเห็นวา  อัตตาไมมีสัญญา 
ก็ทูลวา     พระสัมมาสัมพุทธเจา   ทรงมีวาทะวา   อัตตาไมมีสัญญา. 
           พวก  เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ    คือ พวกท่ีมคีวามเห็นวา  อัตตา 
มีสัญญาก็ไมใช  ไมมีสัญญาก็ไมใช    ก็ทูลวา     พระสัมมาสัมพุทธเจา 
ทรงมีวาทะวา  อัตตามีสัญญาก็ไมใช  ไมมีสัญญาก็ไมใช. 
           พวก   อุจเฉทวาทะ   คือ  พวกท่ีมีความเห็นวา  ขาดสูญ   ก็ทูลวา 
พระสัมมาสัมพุทธเจา   ทรงมีวาทะวา   ขาดสูญ. 
           พวก  ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ  คือ  พวกท่ีมีความเห็นวา   นิพ- 
พานมีในทิฏฐธรรม   ก็ทลูวา       พระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงมีวาทะวา 
นิพพานมีในทิฏฐธรรม.       พวกท่ีมีวาทะวา  นิพพานมีในทิฏฐธรรม 
หรือ นิพพานปจจุบันนี้   พวกเขายอมบัญญัติศัพทวา   นิพพานปจจุบัน 
เปนธรรมอยางยิ่ง   ของสัตวผูปรากฏอยูดวยเหตุ  ๕  ประการ  คือ:- 
           ๑.  สมณะ  หรือ  พราหมณบางพวกมีทิฏฐิวา  อัตตภาพน้ีตอง 
บริบูรณพรั่งพรอมดวยกามคุณท้ัง  ๕    จึงบรรลุนพิพานปจจุบันอันเปน 
ธรรมอยางยิ่งได. 
           ๒.  บางพวกมีทิฏฐิวา      อัตภาพที่บรรลุปฐมฌาน     จึงบรรล ุ
นิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่งได.  
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           ๓.   บางพวกมีทิฏฐิวา      อัตภาพที่บรรลุทุติยฌาน     จึงบรรลุ  
นิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่งได. 
           ๔.   บางพวกมีทิฏฐิวา      อัตภาพที่บรรลุตติยฌาน     จึงบรรลุ 
นิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่งได. 
           ๕.   บางพวกมีทิฏฐิวา      อัตภาพที่บรรลุจตุตถฌาน    ไมมีสุข 
และทุกขมีแตอุเบกขา     อันเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์       จึงบรรลนุิพพาน 
ปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่งได. 
           พระราชาทรงทราบวา  " พวกนี้   เปนอัญญเดียรถียไมใชพระ- 
ภิกษุ"  เพราะพระองคไดทรงศึกษาลัทธิมากอนน่ันแหละ  จึงทรงพระ- 
ราชทานผาขาวแกพวกเดียรถียเหลาน้ันใหสึกไปเสีย.   อัญญเดียรถีย 
ทั้งหมดท่ีสึกออกไปมีถึง  ๖๐,๐๐๐  คน. 
           พระราชารับสั่งใหภิกษุพวกอ่ืนเขาเฝา   แลวรับสั่งถามวา   ขาแต 
ทานผูเจริญ    พระสัมมาสัมพุทธเจา     ทรงมีวาทะอยางไร  ?   ขอถวาย 
พระพร       พระสัมมาสัมพุทธเจา    ทรงเปนวิภัชชวาที       เมือ่ภิกษุ 
ทั้งหลายทูลอยางน้ีแลว  พระราชาจึงตรัสถามพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ 
วา     พระสมัมาสัมพุทธเจาทรงเปนวิภัชชวาทีหรือ  ?     พระเถระทูลวา 
ใชแลว  มหาบพิตร. 
           ลําดับนั้น   พระราชารับสั่งวา    ขาแตทานผูเจริญ   บัดนี้  พระ- 
ศาสนาบริสุทธิ์แลว   ขอภิกษุสงฆจงทําอุโบสถเถิด      ทรงพระราชทาน 
อารักขาแลวเสด็จเขาสูพระนคร.     พระสงฆไดพรอมเพรียงประชุมกัน  
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ทําอุโบสถแลว.  ในสันนบิาตน้ันไดมีภิกษุสงฆถึง  ๖,๐๐๐,๐๐๐  รูป.  
 

         พระโมคคัลลีบตุรติสสเถระ  แสดงกถาวัตถุ 
           พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ    เมื่อจะหามวัตถุทั้งหลายท่ีเกิดข้ึน 
แลวในครั้งน้ันและเรื่องที่จะเกิดข้ึนในกาลตอไป       จึงจําแนกมาติกาท่ี 
พระตถาคตทรงต้ังไวแลว   ดวยสามารถแหงนัย   ที่พระศาสนาทรงประ- 
ทานไว   แลวก็นําพระสูตร  ๑,๐๐๐    คือ  พระสูตร  ๕๐๐  สูตร  สําหรับ 
สกวาทะ  คือ  วาทะของตน  และพระสูตร   ๕๐๐  สูตร  สําหรบัปรวาทะ 
คือ  วาทะของผูอ่ืน  แลวไดภาษิตกถาวัตถุปกรณ   ซึ่งมีลักษณะอันกวาง 
ใหญไพศาล    ย่ํายีปรัปปวาทะ   คือ   การโตแยง    หรือการขัดแยงของผู 
อ่ืน  นี้ในสมาคมน้ัน. 
           ลําดับนั้น   ทานไดคัดเลือกเอาภิกษุสงฆทั้งหลาย  ผูทรงปริยัติ 
คือ  พระไตรปฎกและผูแตกฉานในปฏิสัมภิทาญาณ  จํานวน   ๑,๐๐๐  รูป 
ในจํานวนภิกษุ ๖,๐๐๐,๐๐๐  รูป   กระทําตติยสังคีติ    คือการรอยกรอง 
พระธรรมวินัยครั้งท่ี  ๓  ชําระลางมลทินในพระศาสนาเหมือนกับ  พระ- 
มหากัสสปเถระ  และพระยศเถระสังคายนาพระธรรมวินัย   ฉันนั้น. 
           ในปฎกทั้ง  ๓  นัน้  เมื่อทานสังคายนาพระอภิธรรมปฎก    ทาน 
ไดยกกถาวัตถุปกรณนี้ข้ึนสงเคราะห  ตามท่ีทานไดภาษิตไวแลว. 
           เตน   วุตฺต  ดวยเหตุนั้น   พระคันถรจนาจารย  จึงกลาวไววา:-  
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                             พระสมัมาสัมพุทธะ    ผูเปนศาสดาของ  
                   โลก    พรอมท้ังเทวโลก     ผูฉลาดในบญัญัติ 
                   ทั้งปวง  เปนบุคคลผูสูงสุด  ไดทรงแสดงกถา 
                   วัตถุปกรณ      โดยความเปนเรื่อง      แหงกถา 
                   ทั้งหลาย  มปุีคคลกถาเปนตน   อันใดไวโดย 
                   สังเขป  บัดนี้    ถึงลําดับการสังวรรณนากถา- 
                   วัตถุปกรณที่พระผูมีพระภาคเจาทรงต้ังไวแลว 
                   โดยการต้ังไวแตเพียงมาติกา    ณ  สุราลัยเทว-  
                   โลก    อันพระโมคคัลลบุตรติสสเถระจําแนก 
                   ในมนุษยโลกนั้นแลว      ฉะนั้น   ขาพเจาจัก 
                   พรรณนาคัมภีรนั้น   ขอทานท้ังหลาย   ผูมีจิต 
                   ต้ังมั่น    จงสดับรับรสพระสัทธรรมนั้นเทอญ. 
                         นิทานกถา  แหงอรรถกถา  จบ  
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                                     มหาวรรค 
                                     ปคุคลกถา     

                                 อนุโลมปญจกะ 
           ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน  สกวาที  ถามวา 
ทานหย่ังเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถะ   คือ  อรรถอันเปนจริง    และปร- 
มัตถะ   คือ  อรรถอยางยิ่ง   หรือ  ? 
           อามนฺตา   ( ปรวาที   ตอบวา )  ใช.     ปรวาทีหมายเอาอุปาทา- 
บัญญัติ   ซึ่งเปนสมมติสัจจะตามลัทธิที่ทานไดต้ังไว    สวนสกวาที    มุง 
เอาปรมัตถสัจจะ   จึงไดซักเพ่ือพิสูจนความเปนปรมัตถตอไป. 
           สกวาทีซักวา   สภาวธรรมใดมีอรรถอันเปนจริง    มีอรรถอยาง 
ยิ่งมีอยู    ทานหย่ังเห็นบุคคลน้ันไดดวยอรรถอันเปนจริงและอรรถอยาง 
ยิ่งนั้น  หรือ ?    คําวา   สภาวธรรมใด   มีอรรถอันเปนจริงมีอรรถอยาง 
ยิ่ง  นั้น  ไดแก   สภาวธรรม  ๕๗ ประเภท   คือขันธ  ๕   อายตนะ  ๑๒ 
ธาตุ  ๑๘   อินทรีย ๒๒    และพระนิพพาน    หรือสังขตธรรม    และ 
อสงขตธรรมเปนตน    ธรรมเหลาน้ีบัณฑิตไมพึงถือเอาโดยสมมติสัจจะ. 
           ปรวาที  ปฏิเสธวา  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
           สกวาที   จึงกลาววา   ทานจงรูนิคคหะ  คือการผิดพลาด  หากวา 
ทานหย่ังเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถะและปรมัตถะไซร  ดวยเหตุนั้นแหละ  
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ทานพึงกลาววา    ภาวะใดท่ีเปนสัจฉิกัตถะเปนปรมัตถะมีอยู    ขาพเจา 
หยั่งเห็นบุคคลน้ันไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะนั้น  ดังน้ี     ที่ทานกลาวใน  
ปญหานั้น  พึงกลาววา   ขาพเจาหยั่งเปนบุคคลดวยสัจฉิกัตถปรมัตถะแต 
ไมพึงกลาววา    สภาวะใดเปนสัจฉิกัตถะเปนปรมัตถะมีอยู    ขาพเจาหยั่ง 
เห็นบุคคลน้ันดวยสัจฉิกัตถปรมัตถะนั้น  ดังนี้   คําของทานจึงผิด. 
           แตถาไมพึงกลาววา     ภาวะใดเปนสัจฉิกัตถะเปนปรมัตถะมีอยู 
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลน้ันได   ดวยสัจฉิกัตถประมัตถะนั้นไซร  ทานก็ไม 
พึงกลาววา  ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลน้ันโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะที่ทานกลาว 
ในปญหานั้นวา     ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   แตไม 
กลาววา   สภาวะใดเปนสัจฉิกัตถะเปนปรมตัถะมีอยู     ขาพเจาหยั่งเห็น 
บุคคลน้ันโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะนั้น  ดังน้ี   คําของทานจึงผิด. 
                                     อนุโลมปญจกะ  จบ 
 
           หมายเหตุ   คําวา  อนุโลมปญจกะ  คือหมวด  ๕  แหงอนุโลม 
เปนแบบแผนที่ทานจะตองดําเนินการเชนนี้เสมอไป   หรือเรียกวา  เปน 
หลัก  คําโตตอบในลักษณะท่ีเรียกวา   อนุโลมปฏโิลม   ดังเชนในเรื่องนี้  
ทานไดยกเอาเรื่องบุคคลข้ึนเปนประธาน        เชนคําถามของสกวาทีวา 
ทานหย่ังเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรอื            (ปญหาแรก) 
ปรวาทีตอบวาใช    เพราะทานถือลัทธิฝายสมมติสัจจะ    ฝายสกวาทีผูถือ 
ลัทธิฝายปรมัตถสัจจะเห็นวาไมถูกโดยปรมัตถะอันเปนสภาวะท่ีแทจริง  จึง  
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ซักตอไปอีกวา    สภาวะใดมีอรรถอันเปนจริงมีอรรถอยางยิ่งมีอยู   ทาน  
หยั่งเห็นบุคคลไดโดยอรรถอันเปนจริง         และอรรถอยางยิ่งน้ันหรือ  
(ปญหาหลัง)    ปรวาทีตอบปฏิเสธไปเพราะความจริงเปนเชนนั้น   แต 
วาปญหาเดียวกัน  ปญหาแรกตอบรับรอง ปญหาหลังปฏิเสธเชนนี้ 
ทานสกวาทีพึงตําหนิ  คําตําหนินี้แหละทานเรียกวา  นิคคหะ  ดุจ 
คําเขาพูดกันวา    ทานรับรองแลวก็กลบัปฏเิสธเปนผูไมมีสัจจะ     คําวา 
นิคคหะ  นี ้  ทานจัดเปนองคหน่ึงในคําวา  อนุโลมปญจกะ. 
           คําตอไป    สกวาทีกลาววา   หากวา  ทานหยั่งเห็นบุคคลไดโดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถะไซร     เพียงเทาน้ีทานเรียกวา     อนุโลมฐปนา   คือ 
การต้ังอนุโลม   ทานตองการจะกลาวคําน้ันไปอีกวา       ดวยเหตุนั้นนั่น 
แหละ  ทานจึงกลาววา  ภาวะใดท่ีเปนสัจฉิกัตถะเปนปรมัตถะมีอยูขาพ- 
เจาหย่ังเห็นบุคคลน้ันไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะนัน้     แมคําเพียงเทาน้ัน 
ทานเรียกวา  อนุโลมปาปนา   คือ   การใหถึงอนุโลม   คือ  หมายความวา 
ใหอนุโลมคือปญหาแรกไวนั้นปรากฏอีก  เพ่ือแสดงวา  ปญหามีเนื้อความ 
อยางเดียวกัน   ปญหาแรกตอบรับรอง     ปญหาหลังก็ตองตอบรับรองจึง 
จะถูกตองก็คําวา อนุโลมฐปนา  และ อนุโลมปาปนา  นี้ทานจัดไวเปน 
องคหน่ึงในคําวา  อนุโลมปญจกะ. 
           คําตอไป    สกวาทีกลาววา   คําท่ีทานกลาวรับรองในปญหาแรก 
นั้นวา  ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะแตทานไมรับรอง 
ปญหาหลังวา     ภาวะใดเปนสัจฉิกัตถปรมัตถะมีอยู    ขาพเจาหยั่งเห็น  
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บุคคลน้ันไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะนัน้ดังน้ีคําของทานผิด   คําเพียงเทาน้ี 
ทานเรียกวา   อนุโลมอาโรปนา    คือการยกอนุโลม    เพ่ือใหเห็นความ  
บกพรอง คือไมสมเหตุสมผล  ฉะนั้นคําวา  อนุโลมอาโรปนา  นี้  ทาน 
ก็จัดเปนองคหน่ึงในคําวา  อนุโลมปญจกะ. 
           คําตอไป   สกวาทีกลาววา   แตถาทานไมพึงกลาววา  สภาวะใด 
เปนสัจฉิกัตถปรมัตถะมอียู   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลน้ันไดโดยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะนั้นไซร     เพียงเทาน้ี    ทานเรียกวาปฏิโลมฐปนา    คือการต้ัง 
ปฏิโลม  เพ่ือตองการจะกลาวคําตอไปวา    ทานก็ไมพึงกลาววา  ขาพเจา 
หยั่งเห็นบุคคลน้ันไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ    และคําเพียงเทานี้      ทาน 
เรียกวา   ปฏโิลมปาปนา     คือการใหถึงปฏิโลม     หมายความวายกเอา 
ปญหาหลังเปนปญหาแรกบาง   ถึงอยางไรความหมายก็เปนเชนเดียวกัน 
คําวา  ปฏิโลมฐปนา  และ  ปฏิโลมปาปนา  นี้  ทานจัดเปนองคอัน 
หน่ึงในคําวา  อนุโลมปญจกะ. 
           คําตอไป    สกวาทีกลาววา     ทีท่านกลาวในปญหานี้วา  ขาพเจา 
หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ     แตไมกลาววา    สภาวะใดเปน 
สัจฉิกัตถปรมัตถะมีอยู  ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลน้ันไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
นั้น     คําเพียงเทาน้ีทานเรียกวา   ปฏิโลมาโรปนา      คือการยกปฏิโลม 
คําวา   ปฏิโลมาโรปนา  นี ้   ทานก็จัดเปนองคอันหนึ่งในคําวา  อนุโลม- 
ปญจกะ   รวมทั้ง ๕ ขอน้ีเรียกวา   อนุโลมปญจกะ   คือ  หมวด  ๕ แหง 
อนุโลม  ดังน้ี.                  
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           อน่ึง   เนื้อความใด ๆ  ที่ทานกลาวไวในพระไตรปฎกโดยพิสดาร  
ขาพเจาจะไมกลาวในท่ีนี้ทั้งหมด    จะกลาวแตที่เห็นวาเหมาะสม    สวน 
เนื้อความอรรถกถาจะนํามาทั้งหมดเพ่ือแนวทางคนควาของผูสนใจ 
ตอไป.                                                                   
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                                      ปรมัตถทปีนี 
                              อรรถกถาปญจปกรณ  
                              อรรถกถา  ปุคคลกถา         

        วาดวยบุคคลจะกลาวคําวาสัจฉิกัตถะกอน 
           บรรดาคําเหลาน้ัน   คําวา     ทานหยั่งเห็นบคุคลดวยสัจฉิ- 
กัตถปรมัตถะ  นี ้ เปนคําถาม 
           คําวา   " อามนฺตา "  นี ้ เปนคําตอบรับรอง. 
           ถามวา   ก็คําถามท่ีกลาววา   " ทานหย่ังเห็นบุคคลดวยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ "  และคําตอบรับรองท่ีวา   " อามนฺตา "  นี ้  เปนของใคร ? 
           ตอบวา    คําถามและคําตอบรับรองนี้    ใคร  ๆ ไมควรจะกลาววา 
เปนของบุคคลอ่ืน     เพราะวาในปกรณนี้      พระผูมีพระภาคเจาทรงต้ัง 
มาติกา   คือ  หัวขอธรรมไวสําหรับเปนแบบฉบับ   เพ่ือชําระลางลัทธิอัน 
เห็นผิดทั้งหลายมีประการตาง ๆ.   พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ    ทานต้ัง 
มาติกาน้ีตามนัยที่พระศาสดาทรงประทานไว      และแลวก็จําแนกความ 
ตามแบบท่ีพระองคทรงแสดงไวนั้น.  อน่ึง วาทมรรค  คือ ทางแหงวาทะ 
ที่พระศาสดาทรงแสดงแนะไวในปกรณนี้มีประมาณเทาใด     พระเถระ 
ทานมิไดแสดงวาทมรรคอันเปนถอยคําท่ีโตเถียงกันกับวาทะดวยวาทะมี 
ประมาณเทานั้น     ก็ครั้นเม่ือความเปนเชนนี้     เพ่ือประโยชนแกการ  
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กําหนดจดจําอรรถแหงถอยคําเหลาน้ันไดโดยงาย   ขาพเจา  (พระพุทธ- 
โฆษาจารย)   จักแสดงวิภาค   คือ   การจําแนกความอยางนี้    คือ   เปน 
คําถามของพระสกวาที  ๑   เปนคําตอบของพระปรวาที  ๑    เปนคําถาม  
ของพระปรวาที ๑  และเปนคําตอบของพระสกวาที  ๑  แลวจักพรรณนา 
ความตอไป. 
           ก็คําวา     ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ  สจฺฉิกฏปรมฏเน  นี ้
เปนคําถามของสกวาที.   ดวยคําถามน้ันทานแสดงวา   ชนเหลาใดผูเปน 
ปุคคลวาทีมีความเห็นอยางนี้วา      บคุคลมีอยู       บัณฑิตควรถามชน 
เหลาน้ันอยางนี้. 
           ถามวา   ชนเหลาไหนเปนปุคคลวาที  คือ  ผูมีวาทะวาบุคคลมีอยู 
โดยแทจริง 
           ตอบวา  ๑พวกภิกษุวัชชีปุตตกะ  ภิกษุนิกายสมิตยะในพระพุทธ   
ศาสนา   และอัญญเดียรถียเปนอันมาก   ภายนอกพระพุทธศาสนา 
           บรรดาคําวา     ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ    สจฺฉิกฏปรมฏเน 
เหลาน้ัน คําวา    ปุคฺคโล    แปลวา บุคคลไดแกอัตตา  สัตว  และชีวะ. 
วา     อุปลพฺภติ     ทานอธิบายวา   ผูเขาถึงแลวยอมรูได   คือ  ยอม 
รูไดดวยปญญา.  คําวา    สจฺฉิกฏโ   ในคําวา  สจฉิกฏิปรมฏฺ- 
๑.  ท้ัง  ๒  นกิายน้ีมีความเห็นวา  บุคคลมีอยูโดยปรมัตถะ   โดยอธิบาย 
บุคคลของเขาไมใชขันธ   ๕   และไมนอกจากขันธ  ๕  เหมือนไมใชเช้ือไฟแตไม 
นอกไปจากเช้ือไฟ    ผิดหลักอนัตตาของเพราะสารีบุตรนี้ถูกพระมหาโมคคัล- 
ลีบุตรติสสเถระโจมตีมากกวา  ลัทธิ อ่ืน ๆ.  
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เน นี้      ไดแกอรรถอันเปนจริงท่ีบัณฑิตไมพึงถือเอาดวยอาการอันไม 
เปนจริง    ดจุพยับแดดอันเปนมายา    เปนตน.      คําวา     ปรมฏโ  
ไดแก  อรรถอันอุดม   อันบัณฑิตไมพึงถือเอาดวยสามารถแหงคําท่ีเลาลือ  
กันมา  เปนตน  อธิบายวา  สกวาทีถามวา  ประเภทแหงธรรม  ๕๗ อยาง 
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวดวยขันธ  ๕  อายตนะ  ๑๒   ธาตุ   ๑๘ 
และอินทรีย  ๒๒  ดวยอรรถทั้ง   ๒  คือสัจฉิกัตถะและปรมัตถะนั้นวา 
ทานหย่ังเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ        ดุจหย่ังเห็นรูปปรมัตถะ 
หรือ  เปนตนขางหนาประเภทแหงธรรมน้ันบัณฑิตยอมหยั่งเห็นไดดวย 
ความเปนจริงดวยอรรถอันเปนจริงฉันใด       ทานหย่ังเห็นบุคคลไดตาม 
ความเห็นของทานฉันนั้นหรือ ?    ปรวาทีตอบรับรองวา      อามนฺตา 
แปลวา      ใช     หรือ    ถูกแลว      กคํ็ารับรองท่ีมาในท่ีอ่ืน ๆ  ทานใช 
คําวา      อาม   ภนฺเต     แปลวา  ใชครับ   และใชคําวา     อาม     ซึ่ง 
แปลวาใช     เปนตน    แตในพระอภิธรรมนี้     คํารับรองทานใชคําวา 
อามนฺตา 
           อธิบายในคําวา      อามนฺตา      ตอไป :- 
           ก็ปรวาทีบุคคล     คือผูมีวาทะวาบุคคลมีอยู     ถือเอาพระสูตรที่ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไววา     บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกื้อกูล 
แกตนมีอยู     แลวจึงถือเอาความเห็นวา      ก็พระผูมีพระภาคเจาผูเปน 
สัจวาที        ผูมีวาทะอันหาโทษมิไดยอมไมทรงแสดงธรรมดวยสามารถ 
แหงคําท่ีไดยินไดฟงตอ ๆ  กันมา  ก็เพราะเหตุที่พระองคทรงกระทําโลกนี้   
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กับทั้งเทวโลกใหแจมแจงดวยพระองคเองแลวประกาศพระศาสนา  เพราะ  
เหตุนั้น  คําวาบุคคลใดที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    บุคคลผูปฏิบัติ 
เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตนมีอยู   บุคคลน้ันตองมีอยูโดยสัจฉิกัตถะและ 
ปรมัตถะ๑  ดงัน้ัน  จึงตอบรับรองวา  ใช.  ทีนั้นสกวาทีเมื่อไมใหโอกาส 
แกปรวาทีผูมีขออางอันพลั้งพลาดเชนนั้น     จึงกลาววาสภาวะใดมีอรรถ 
อันเปนจริง  เปนปรมัตถะมีอยู  ทานหยั่งเห็นบุคคลน้ันไดดวยอรรถอัน 
เปนจริงและอรรถอยางยิ่งอันนั้น  หรอื  ? 
           พึงทราบคําอธิบายในคําวา     สจัฉิกัตถะ   และปรมัตถะ 
ตอไป :- 
           ประเภทแหงธรรม  ๕๗  อยาง มีรูปเปนตน   ที่พระผูมีพระภาค- 
เจาทรงแสดงแลววาธรรมใดมีปจจัย  ไมมีปจจัย  เปนสังขตะ เปนอสังขตะ 
เปนของเที่ยง ไมเที่ยง  มีนิมิต  ไมมีนมิิต   ธรรมเหลาน้ันบัณฑิตไมพึงถือ 
เอาดวยสมมติสัจจะและไมพึงถือเอาตามคําเลาลือกันมาเปนตน.  ประเภท 
แหงธรรม   ๕๗    อยางนี้แหละ   ชื่อวา   สัจฉิกัตถะ    เพราะความท่ีตน 
คือสภาวะแตละอยางนั้น     เปนสภาพมีอยูจริงน่ันแหละ    และไดชื่อวา 
ปรมัตถะ   เพราะความประจักษชัดแกตนเอง   คือแกตัวสภาวะน้ัน   โดย 
มิตองเชื่อตามคําเลาลือกัน.    พระสกวาที    หมายเอาอรรถทั้ง  ๒ อยางนี้   
๑. คําวา  สัจฉิกัตถะ  และปรมัตถะ  วาโดยอรรถแลวก็เปนอยางเดยีวกนั 
ตางกันเพยีงพยัญชนะ  คือหมายถึงจิต  เจตสิก  รูป  และพระนิพพาน.  สวนคําวา 
บุคคล   เปนเพียงอุปาทาบัญญัติเทานั้น.  
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จึงซักวา  สภาวธรรมใดท่ีเปนสัจฉิกัตถะและปรมตัถะมีอยู  ทานหยั่งเห็น  
บุคคลน้ันไดดวยสัตฉิกัตถะและปรมตัถะนั้น  หรอื. 
           คําวา       ตโต       เปนตติยาวิภัตติ   เพราะฉะนั้นในที่นี้     จึง 
อธิบายวา  ทานหยั่งเห็นบุคคลน้ันไดดวยสัจฉิกัตถปรมัตถะนัน้หรือขอน้ี  
ทานอธิบายไววา  พระสกวาทีถามวา   สภาวธรรมใดท่ีเปนสัจฉิกัตถะมีอยู 
โดยอาการอันตางดวยลักษณะ    มรีุปปนลักขณะ๒  เปนตน   หรอือันตาง 
ดวยสภาวธรรม   มีธรรมท่ีมีปจจัยปรุงแตงเปนตน   ทานหย่ังเห็นบุคคล 
นั้นไดดวยอาการอันนั้น  หรือ  ? 
           ขอวา    ไมพึงกลาว    นี้เปนคําหมิ่นของพระปรวาที  อธิบายวา 
ก็เม่ือปรวาทีนั้นไมปรารถนาคําที่สกวาทีนั้นกลาว    คือไมเห็นดวย    จึง 
กลาวปฏิเสธ    คําพระบาลีวา      น  เหว   วตฺตพฺเพ    นี้   แยกบทเปน 
นหิ  เอว  วตฺตพฺเพ  หรือเปน  นห  เอว  ดังนี้ก็สมควร  ถึงอยาง 
นั้นบททั้ง  ๒  นั้นก็แปลวา  ไมพึงกลาวอยางนั้น  เชนเดียวกนั. 
           ขอวา     ทานจงรูนิคคหะ  คือ  ความผิดพลาดเถิด    เปนคําของ 
สกวาที.   อธิบายวา   สกวาทีกลาววา    ทานกลาวรับรองปญหากอนวา 
ใช      แตกลบัปฏิเสธในปญหาหลังวา   ไมพึงกลาวอยางนั้น    คํากอน 
๒.  คําวา  ลักษณะ   มีหลายอยาง  เชน.- 
รุปปนลักขณะ  ไดแก   ลักษณะท่ียอยยับไปเพราะวิโรธิปจจัย  เปนตน 
ปตจัตตลักษณะ  ไดแก   ลักษณะท่ีมีเฉพาะตน 
สามัญญลักขณะ  ไดแก  ลักษณะท่ีเสมอกัน  มีความไมเท่ียงเปนตน.  
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ไมสมกับคําหลัง  เพราะเหตุนั้น  ทานจงถึงนิคคหะ   จงรับนิคคหะนั้นๆ 
ครั้นพระสกวาทีใหปรวาทีรับนิคคหะอยางนี้แลว   บัดนี้  เมื่อจะทํานิคคหะ  
นั้นใหปรากฏดวยสามารถแหงฐปนา   คือการต้ัง   ปาปนา   คือการใหถึง 
และอาโรปนา   คือการยกข้ึน    จากอนุโลมและปฏโิลม     จึงกลาวคําวา 
หากวาบุคคล     เปนตน. 
           บรรดาคําเหลาน้ัน    คําวา    "หากวา    ทานหย่ังเห็นบุคคล" 
อธิบายวา      ถาวาทานหย่ังเห็นบุคคลไดดวยอรรถอันเปนจริงและอรรถ 
อยางยิ่งไซร.  ขอวา    หฺจิ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ   เบื้องตนนี้    ชื่อ 
อนุโลมปฐปนา       เพราะเปนลักษณะแหงการใหถึงนิคคหะและการยก 
นิคคหะข้ึนจากการต้ังไวของฝายปรวาที.        ขอวา    เตน    วต    เร 
เปนตน   ชื่อวา  อนุโลมปาปนา  เพราะความท่ีนิคคหะอันทานใหถึงแลว 
ในฝายแหงอนุโลม.     บรรดาคําเหลานั้น    คําวา       เตน       เปนคํา 
แสดงถึงเหตุ.   คําวา     วต     เปนคําแสดงถึงความเชื่อม่ัน.    คําวา   เร 
เปนคําสําหรับรองเรียก.  ทานอธิบายคําวา       เตน  วต  เร   วตฺตพฺเพ 
นี้ไววา   ดูกอนเธอผูมีหนาอันเบิกบาน  ผูเจริญ  เพราะเหตุนั้นแลขาพเจา 
จึงกลาวนั่นเทียว.  ขอวา    ย   ตตฺถ   วเทสิ    เปนตน  ชื่อวา  อนุโลม- 
อาโรปนา   เพราะความท่ีนิคคหะอันทานยกข้ึนแลวในสวนแหงอนุโลม.  
อน่ึง   บทวา     มิจฺฉา     ในบทท่ีสุดแหงอนุโลมนั้น  นักศึกษาพึงนํา 
คําวา    อิทนฺเต    มาประกอบไวขางหนาแหงคําวา  มิจฺฉา  นั้น.  ก็ใน 
คําน้ี   ทานอธิบายวา     " นี้เปนความผิดของทาน"   และขอความน้ีมีใน 
พระบาลีขางหนาน้ันแหละ.  ขอวา    โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ    เปนตน  
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ชื่อวาปฏิโลมฐปนา     เพราะเปนลักษณะแหงการใหถึงและการยกนิคคหะ  
ข้ึนจากปฏิโลม  เพราะทานต้ังไวในคําปฏิเสธวา    ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
ขอวา     โน   วต   เร     เปนตน   ชื่อวาปฏิโลมปาปนา   เพราะความท่ี 
นิคคหะอันทานใหถึงแลวในสวนแหงปฏิโลม. ขอวา      ย    ตตฺถ  วเทสิ 
เปนตนอีก    ชื่อวาปฏิโลมอาโรปนา    เพราะทานยกนิคคหะในฝายแหง 
ปฏิโลมข้ึน ฯ บทวา    มจิฺฉา   ในที่สดุแมนี้   ก็พึงนําคําวา     อทินฺเต 
มาไวขางหนาเหมือนกัน.    ในฐานะท้ังหลายท่ีมีรูปอยางนี้แมขางหนาก็ 
ก็นัยนี้นั่นแหละ. 
          บัณฑิตพึงสรุปเนื้อความจําเดิมแตตนในคําวา    หฺจ ิ ปุคฺคโล 
ฯลฯ  สจฺฉิกฏปรมฏเน  นั้น  ดังตอไปนี้วา 
           ถาวา      ทานหย่ังเห็นบุคคลไดดวยสัจฉิกัตถะและปรมตัถะไซร 
ดวยเหตุนั้นแลจึงกลาววา    ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลน้ันไดดวยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะนั้น.   ก็ทานกลาวคําใดในปญหาแรกนั่นแหละวา        ขาพเจา 
หยั่งเห็นบุคคลไดดวยสัจฉิกัตถปรมัตถะ      แตในปญหาที่    ๒    ทานไม 
กลาววา       สภาวธรรมใดเปนสัจฉิกัตถปรมัตถะมีอยู   ขาพเจาหยั่งเห็น 
บุคคลน้ันไดดวยสภาวะนั้น.  คําวา  อิทนฺเต  มิจฺฉา  ไดแก  เปน 
การต้ัง  การใหถึง  และการยกข้ึนแตอนุโลม   ดังพรรณนามาฉะนี้กอน. 
           อน่ึง  ปรวาทีไมไดกลาวในปญหาที่  ๒  วา      ขาพเจาหย่ังเห็น 
บุคคลน้ันไดดวยอรรถอนัเปนจริงและอรรถอยางยิ่งน้ัน.    แมในปญหา 
แรกก็ไมควรกลาวรับรองเชนกัน.  ในปญหาแรกนั่นแหละทานกลาววา  
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ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลดวยสัจฉิกัตถะและปรมัตถะ     แตในปญหาที่  ๒  
ไมกลาววา       ขาพเจาหย่ังเห็นบุคคลน้ันไดดวยสัจฉิกัตถะและปรมัตถะ 
นั้น    ดังน้ี   คําวา      อิทนฺเต  มิจฺฉา     ไดแกการต้ัง  การใหถึง  การ 
ยกข้ึน   แตปฏิโลมอยางน้ี. 
           คําวา    ยอมหยั่งเห็น    เปนตน  ชื่อวา  อนุโลมปญจกะ  เพราะ 
เปนคําท่ีทานกลาวถึง  นิคคหะ กลาวถึงปาปนา  และอาโรปนา  แตอนุโลม 
และปฏิโลม  ๔   รวมเปน  ๕   ดวยประการฉะน้ี.    ในธรรมเหลาน้ัน 
นิคคหะทานทําไว  ๒  อยาง   คือ   นิคคหะหน่ึงทําดวยปาปนาและอาโร- 
ปนาแตอนุโลม   นิคคหะอีกหนึ่งทําดวยปาปนาและอาโรปนานาปฏิโลม. 
อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  นิคคหะอันหน่ึงนี้    อาศัยวาทะแรกวา     ทานยอม 
หยั่งเห็นบุคคลได    ในปญหานั้นแหงคําวา     ทานจงรูนิคคหะ      ดังน้ี  
นั่นแหละแลวจึงยกนิคคหะแรกข้ึนดวยอาการ  ๒  อยาง    เพราะฉะนั้น 
นิคคหะนี้   จึงชื่อวาเปนนิคคหะที่  ๑  สําหรับนิคคหะท่ี  ๒  นัน้  ปรวาที 
เปนผูทํากับสกวาที  เพราะอาศัยเลศนัยวา  ทานไมหยั่งเห็นบุคคล  ฯลฯ 
ที่จะมีขางหนา. 
                               ปุคคลกถา  อนุโลมปญจกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 35 

                                      ปฏิกัมมจตุกกะ  
           [๒]  ป.  ทานไมหยั่งเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ  ? 
                   ส.  ถูกแลว. 
                   ป.  ภาวะใด  เปนสัจฉิกัตถะ  เปนปรมตัถะ   ทานไม 
หยั่งเห็นบุคคลน้ัน  ตามสภาวะนั้น  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   หรือ  ? 
                   ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                   ป.  ทานจงรับรูปฏิกรรม.๑  หากวาทานไมหยั่งเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ     ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา      สภาวะใด  
เปนสัจฉิกัตถะ  เปนปรมตัถะ  ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลน้ัน  ตามสภาวะ 
นั้น  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ,  ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา  พึงกลาวไววา 
ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล      โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ    แตไมพึงกลาววา 
สภาวะใด   เปนสัจฉิกัตถะ  เปนปรมัตถะ   ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลน้ัน 
ตามสภาวะน้ัน     โดยสจัฉิกัตถปรมัตถะ  ดังนี้    ผิด   แตถาไมพึงกลาววา 
สภาวะใด   เปนสัจฉิกัตถะ   เปนปรมตัถะ  ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลน้ัน 
ตามสภาวะน้ัน    โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ,   ก็ตองไมกลาววา    ขาพเจาไม 
หยั่งเห็นบุคคล     โดยสจัฉิกัตถปรมัตถะ,   ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา 
พึงกลาวไดวา   ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล   โดยสจัฉิกัตถปรมัตถะ  แตไม 
พึงกลาววา   สภาวะใด  เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ  ขาพเจาไมหยั่งเห็น 
บุคคลน้ัน   ตามสภาวะน้ัน  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะดังน้ี  ผิด 
                                       ปฏิกัมมจตุกกะ  จบ 
๑.  ปฏิกรรม   การกระทําคืน  คือ  ปดไมรับนิคคหกรรม  
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                            อรรถกถาปฏิกัมมจตุกกะ 
                           หมวด  ๔  แหงการทําตอบ 
           บัดนี้    สกวาทียอมรับรองคําตน  เพราะหยั่งเห็นบุคคลไมไดดวย 
ปรมัตถสัจจะ     แมก็จริง      ถึงอยางนั้นในปญหาหลังทานก็ปฏิเสธดวย   
สามารถแหงสมมติสัจจะ   หรือดวยสามารถแหงมิสสกสัจจะ.   แตปรวาที 
อาศัยวาทะเลศนัยสักวา      ยอมหยั่งเห็นไมได     ดังน้ี    จึงกระทําตอบ 
คือทําคืน   นิคคหกรรมท่ีสกวาทีทําแลวแกตน   แลวกลาววา     ทานจง 
รับรูปฏกิรรม   คือการทําตอบ   เหมือนการดาตอบของผูดาอยูดวยคําวา 
ทานรับคํากอนแลวภายหลังปฏิเสธ.        บัดนี้นิคคหะอันสกวาทีทําการ 
ต้ังวาทะไวในอนุโลมปญจกะแกปรวาทีนั้นใหปรากฏดวยปาปนา   อาโร-  
ปนาแตอนุโลมและปฏิโลมโดยวิธีใด     ปรวาทีนั้นเมื่อจะทําปฏิกรรมนั้น 
ใหปรากฏโดยวิธีนั้น   จึงกลาวคําวา    " หากวาบุคคล " เปนตน.   ขอน้ัน 
บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในหนหลังน่ันแหละ. ก็ในขอน้ีชื่อวา 
ฐปนา    เพราะการต้ังไวซึ่งสวนของปรวาทีอันเปนคําสักวาการตั้งไวเทา 
นั้น  เพ่ือแสดงวา      นี้เปนโทษของทาน     ไมไดกระทํานิคคหะหรือ 
ปฏิกัมมะใหปรากฏ        แตการกระทําท่ีปรากฏแกสกวาทีนั้นยอมมีดวย 
ปาปนาดวย   ดวยอาโรปนาดวย   เพราะฉะนั้น   ขอน้ีจึงชื่อวา  ปฏิกัมม- 
จตุกกะ   เพราะปฏิกรรม   คือการทําตอบ   หรือการทําคืน   อันทานทํา 
แลวดวยอาการ  ๔  อยาง    ดวยสามารถแหงปาปนาและอาโรปนา    แต 
อนุโลมและปฏิโลม     ดวยประการฉะน้ี.      พึงทราบจตุกกะหมวด   ๔ 
ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
                               อรรถกถาปฏิกัมมจตุกกะ  จบ  
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                                     นคิคหจตุกกะ  
           [๓]   ป.   กถ็าทานยังจะยืนยันวา  กลาวไดวา   ขาพเจาไมหยั่ง 
เห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   แตไมพึงกลาววา     สภาวะใด    เปน 
สัจฉิกัตถะ   เปนปรมัตถะขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลน้ัน    ตามสภาวะนั้น 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดังน้ีไซร   ดวยเหตุนั้น   ทานเมื่อยังปฏิญาณอยู 
ขางปฏิเสธบุคคลอยางนี้     ดวยปฏิญญานี้ก็ตองนิคคหะอยางนี้     ดังน้ัน 
เราจึงนิคคหะทาน  ทานถูกนิคคหะชอบแลวเทียว.  หากทานไมหยั่งเห็น 
บุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  ภาวะใด 
เปนสัจฉิกัตถะ  เปนปรมตัถะ  ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลน้ัน  ตามสภาวะ 
นั้น   โดยสัจฉิกัตถปรมิตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา   พึงกลาวไดวา 
ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะแตไมพึงกลาววาสภาวะ 
ใดเปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ  ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลน้ัน  ตามสภาวะ 
นั้น   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังน้ี    ผิด,  แตถาไมพึงกลาววา    สภาวะใด 
เปนสัจฉิกัตถะ  เปนปรมตัถะ   ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลน้ัน  โดยสัจฉิ- 
กัตถปรมัตถะก็ตองไมกลาววา  ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ,  ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา   พึงกลาวไดวา     ขาพเจาไมหยั่ง 
เห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตมัตถะ แตไมพึงกลาววา   สภาวะใด    เปน 
สัจฉิกัตถะ   เปนปรมัตถะ    ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลน้ันตามสภาวะน้ัน 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดงัน้ี   นี้เปนความผิดของทาน. 
                                    นคิคหจตุกกะ  จบ  
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                             อรรถกถานิคคหจตุกกะ 
                             หมวด   ๔  แหงนิคคหะ 
           ครั้นทําปฏิกรรมอยางนี้แลว  บัดนี้  ปรวาทีใดท่ีถูกสกวาทีทํานิค- 
คหะในอนุโลมปญจกะแกตนไดอาศัยวาทะอันมีเลศนัยนั้น  ๆ   นั่นแหละ  
แหงปญหานั้นแสดงความกระทําที่ไมชอบ       โดยกลาวคําเปนตนวา 
ตฺวฺเจ  ปน  มฺส ิ ดังน้ี.     บรรดาคําเหลาน้ันคําวา     ตฺวฺเจ 
ปน   มฺส ิ  แปลวา  กท็านยังจะยืนยัน. 
           คําวา     พึงกลาว    นี้   ทานกลาวหมายเอาคํารับรองวา   " ใช " 
ในปจจนิก.   ก็ขอวา    ไมพึงกลาว    นี้   ทานกลาวหมายเอาคําหม่ิน  คือ 
คําปฏิเสธวา     ไมพึงกลาวอยางนั้น       ขอวา  เตน   ตฺว  ตตฺถ  ไดแก 
ดวยเหตุนั้น     ทานน่ันแหละยอมมีในฝกใฝ   ที่หยั่งเห็นไมได.     คําวา 
เมื่อรับรองอยู        ไดแกรับรองอยูวา     ใช      อยางนี้    ดังน้ี.    คําวา 
พึงนิคคหะอยางนี้        ความวา   เมื่อหมิ่นอยูดวยคําวา      ไมพึงกลาว 
อีกชื่อวา  พึงนิคคหะอยางนี้.  คําวา    ดังน้ันเราจึงนิคคหะทาน   ความวา 
ที่นั้นพวกเรายอมนิคคหะซ่ึงทานอันควรแกการนิคคหะทีเดียว.      คําวา 
ทานเปนผูอันเรานิคคหะดีแลว         ความวา     ทานชื่อวาเปนผูอันเรา 
นิคคหะชอบแลว   เพราะความเปนนิคคหะตามมติของตน.  
           ปรวาทีนั้น       ครัน้แสดงซ่ึงภาวะอันตนพึงนิคคหะอยางนี้แลว 
บัดนี้เมื่อจะนิคคหะสกวาทีนั้น   จึงกลาวคําวา     หากวา     เปนตน.  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 39 

           บรรดาคําเหลาน้ัน   บัณฑิตพึงทราบ    ปนา   ปาปนา   และ 
อาโรปนา   โดยนัยที่กลาวแลวในหนหลังน่ันแหละ.  กใ็นบททีสุ่ด  คําวา 
นี้เปนความผิดของทาน       อธิบายวา   คําของทานนี้ผิด.   ขอน้ีชื่อวา 
นิคคหะจตุกกะเพราะปรวาที   ทํานิคคหะโดยอาการ  ๔  อยาง  ดวยวาทะ  
อันมีเลศนัย. 
                                    อรรถกถานิคคหจตุกกะ   จบ 
      



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 40 

                                    อปุนยนจตุกกะ    
           [๔]    ป.   หากนิคคหะที่เราทําแกทานน้ี   เปนนิคคหะชั่วไซร 
ทานจงเห็นอยางเดียวกันน่ันแหละ  ในนิคคหะที่ทานไดทําแกเรา    ใน 
กรณีวา   พึงกลาวไดวา   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
แตไมพึงกลาววา   สภาวะใด   เปนสัจฉิกัตถะ   เปนปรมัตถะ     ขาพเจา 
หยั่งเห็นบุคคลน้ัน   ตามสภาวะนั้น   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ก็เราผูปฏิ- 
ญาณอยูขางรับรองบุคคลอยางนี้   ดวยปฏิญญาน้ี   อันทานไมพึงนิคคหะ 
อยางนี้   ดังน้ัน   ทานนิคคหะชั่วเทียว  คือนิคคหะวา  หากวา  ทานหย่ัง 
เห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงกลาววา    สภาวะ 
ใด   เปนสัจฉิกัตถะ   เปนปรมัตถะ    ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลน้ัน     ตาม 
สภาวะนั้น   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ,   ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา    พึง 
กลาวไดวา     ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   แตไมพึง 
กลาววา    สภาวะใด    เปนสัจฉิกัตถะ  เปนปรมัตถะ     ขาพเจาหยั่งเห็น 
บุคคลน้ัน   ตามสภาวะน้ัน  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังน้ี   ผิด,   แตถาไม 
พึงกลาววา   สภาวะใด    เปนสัจฉิกัตถะ    เปนปรมตัถะ     ขาพเจาหยั่ง 
เห็นบุคคลน้ัน   ตามสภาวะนั้น  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ,  ก็ตองไมกลาววา 
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวไวในปญหา 
นั้นวา   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  แตไมพึงกลาววา 
สภาวะใด   เปนสัจฉิกัตถะ   เปนปรมตัถะ    ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลน้ัน 
ตามสภาวะน้ัน  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดังนี้    นีเ้ปนความผิดของทาน. 
                                   อุปนยนจตุกกะ   จบ  
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                          อรรถกถาอุปนยนจตุกกะ  

                         หมวด  ๔  แหงการนอมไป 
           ครั้นปรวาทีทํานิคคหะอยางนี้แลว   บัดนีเ้มื่อจะแสดงวา  ถา 
นิคคหะอันเราทําแกทานนี้เปนนิคคหะชั่วไซร    นคิคหะอันใดท่ีทานทํา 
แลวแกขาพเจาในอนุโลมปญจกะในหนหลัง          นิคคหะแมนั้นก็เปน 
นิคคหะชั่ว    ดังน้ี     จึงกลาวคําเปนตนวา      หากนิคคหะที่เราทําแก 
ทานน้ีเปนนิคคหะชั่วไซร.    ในขอน้ีอธิบายวา  ถาวาทะนี้เปนวาทะอัน 
เรานิคคหะชั่วไซร.   อีกอยางหน่ึงวา   ถานิคคหะอันเราทําแกทานน้ีเปน 
นิคคหะชั่วไซร.    ขอวา       ทานจงเห็นอยางเดียวกันนั่นแหละ    ใน 
นิคคหะที่ทานไดทําแกเรา        ความวานิคคหะอันทานทําแลวแกเราใน 
หนหลัง  ในนิคคหะแมนั้นทานจงเห็นนิคคหะนั้นนั่นแหละ. 
           บัดนี้       นิคคหะอันใดที่สกวาทีทําแลวแกปรวาทีนั้นในหนหลัง 
ปรวาทีนั้นจึงแสดงซ่ึงคํานั้น  ดวยคําเปนตนวา    พึงกลาว    ดงัน้ี   เมื่อ 
จะนอมไปซ่ึงนิคคหะนั้นใหไมมีนิคคหะอีก       จึงกลาวคําเปนตนวา 
ก็เราผูปฏิญาณอยูอยางนี้       ดวยปฏิญญานี้อันทานไมพึงนิคคหะอยางนี้  
ในคําวา  โน  จ  มย   ตยา   ตตฺถ  เหตาย   ปฏิฺาย  เปนตนนี้ 
อธิบายวา  นิคคหะนั้น  ทานทําแกเราเปนนิคคหะชั่วเหตุใด   เพราะเหตุ 
นั้น  ในอนุโลมปญจกะน้ัน  เราจึงรับรองอยางนี้  ดวยคําปฏิญญาน้ันวา 
อามนฺตา     ใช    เมื่อคําปฏิเสธแมเราทําแลววา      ไมพึงกลาวอยางนั้น 
อีก   ก็ถูกทานนิคคหะอยางนี้วา     ทานจงรับรูนิคคหะน่ันเทียว    ทาน  
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นิคคหะเราแมผูไมควรนิคคหะ   ก็พวกเราถูกทานนิคคหะชั่วแลว   ดวย 
นิคคหะอยางนี้.  
           บัดนี้   ปรวาทีนั้นอาศัยนิคคหะอันใดไดกลาววา     พวกเราเปน 
ผูอันทานนิคคหะชั่วแลว    ดังน้ี  เพ่ือแสดงนิคคหะอันนั้น  จึงกลาวคําวา 
หฺจิ  ปุคฺคโล  ฯ เป ฯ  อทินฺเต  มิจฺฉา   เปนตน   นีช้ื่อวาอุปน-    
ยนจตุกกะ      เพราะนิคคหะอันปรวาทีนั้นนอมไปแลวดวย     ปาปนา 
อาโรปนา   ๔  จากอนุโลมและปฏิโลม   ดังพรรณนามาฉะนี้. 
                           อรรถกถาอุปนยนจตุกกะ  จบ  
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                                          นิคคมจตุกกะ  
           [๕]  ป.  เราไมพึงถูกนิคคหะอยางน้ี  ดวยเหตุนั้นแหละ   ที ่
ทานนิคคหะเราวา   " หากวาทานหย่ังเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา     สภาวะใด     เปนสัจฉิกัตถะ    เปน 
ปรมัตถะ   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลน้ัน   ตามสภาวะน้ัน   โดยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ,  ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา   พึงกลาวไดวา    ขาพเจาหยั่งเห็น 
บุคคล   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  แตไมพึงกลาววา    สภาวะใด   เปนสัจฉิ- 
กัตถะ  เปนปรมัตถะ  ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลน้ัน   ตามสภาวะน้ัน  โดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถะดังน้ี   ผิด,    แตถาไมพึงกลาววา    ภาวะใด   เปนสัจฉิ- 
กัตถะ  เปนปรมัตถะ   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลน้ัน  ตามสภาวะน้ัน  โดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถะ  ก็ตองไมกลาววา   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล   โดยสัจฉิ- 
กัตถปรมัตถะ  ที่ทานกลาวไวในปญหานั้นวา   พึงกลาวไดวา  ขาพเจาหยั่ง 
เห็นบุคคล    โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  แตไมพึงกลาววา     สภาวะใด    เปน 
สัจฉิกัตถะ   เปนปรมัตถะ   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลน้ัน    ตามสภาวะนั้น 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดังน้ี    ผิด    ดังน้ี     จึงกลับเปนความผิดของทาน 
ดวยเหตุนั้นแหละ  นิคคหะที่ทานทําแลวจึงทําไมชอบ  ปฏิกรรมขาพเจา 
ไดทําชอบแลว   การดําเนินความขาพเจาไดทําชอบแลวแล. 
                                       นิคคมจตุกกะ  จบ 
                                        นิคคหะที่  ๑  จบ  
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                            อรรถกถานิคคหจตุกกะ 
  หมวด  ๔  แหงนิคม   คือ  บทสรุปนิคคหะที ่ ๑ - ๘  

           บัดนี้    ชื่อวา   นิคคมจตุกกะ    มีคําวา    เราไมพึงถูกนิคคหะ 
อยางนี้      เปนตน.   ในขอวา      เราไมพึงถูกนิคคหะอยางนี้       ถาวา 
ความเปนแหงนิคคหะนี้เปนนิคคหะชั่วอันเราใหสําเร็จแลวไซร    ทานก ็
ไมพึงนิคคหะเราอยางนี้.   คําวา    ดวยเหตุนั้นแหละ    อธิบายวา   ดวย 
เหตุนั้น  นิคคหะน้ีเปนนิคคหะชั่ว   เพราะฉะนั้น  ทานจึงนิคคหะอันใด 
กะเราวา     ถาวา  บุคคล ฯล ฯ   นี้เปนความผิดของทาน     ดังน้ี   การ 
นิคคหะของทานนี้ผิด.   ขอวา   ดวยเหตุนั้นแหละนิคคหะที่ทานทําแลว 
อธิบายวา  นิคคหะใดท่ีทานทําแลว  นิคคหะนั้น  เปนการทําที่ไมดี  ดวย 
เหตุใด เปนความผิดดวยเหตุนั้นแหละ.  ปฏิกรรมใดเราทําแลว ปฏิกรรม 
นั้นนั่นแหละเราทําดีแลว.  ก็การยังกถามรรคใหสาํเร็จน้ีทานทําแลวทําดี 
แลวดวยสามารถแหงปฏิกัมมจตุกกะเปนตน.         ขอน้ีพึงทราบวาชื่อวา 
อนุโลมปจจนิกปญจกะ       อันทานชี้แจงแลวดวยสามารถแหงปฏิกัมมะ 
นิคคหะ อุปนยนะและนิคคมจตุกกะท้ังหลาย  มีคําวา       หยั่งเห็นไมได 
เปนตน     แหงอนุโลมปญจกะมีคําวา     ยอมหยั่งเห็นบุคคล      เปนตน 
ดังน้ี   ดวยประการฉะน้ีแล. 
                              อรรถกถานิคคมจตุกกะ  จบ 
                               อรรถกถานิคคหะท่ี  ๑  จบ          
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                                         นิคคหะที่  ๒ 
                                       ปจจนีกปญจกะ         
           [๖]  ป.  ทานไมหยั่งเห็นบุคคล   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ  ? 
                   ส.  ถูกแลว.  
                   ป.  สภาวะใด  เปนสัจฉิกัตถะ  เปนปรมัตถะ   ทานไม 
หยั่งเห็นบุคคลน้ัน   ตามสภาวะนั้น  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ  ? 
                   ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                   ป. ทานจงรับรูนิคคหะ,      หากทานไมหยั่งเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ    ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา      สภาวะใด  
เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมตัถะ   ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลน้ัน  ตามสภาวะ 
นั้น  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ,  ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา   พึงกลาวไดวา 
ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะแตไมพึงกลาววา    สภาวะ 
ใด  เปนสัจฉิกัตถะ  เปนปรมัตถะ   ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลน้ัน  ตาม 
สภาวะนั้น  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะดงัน้ี  ผิด, แตถาไมพึงกลาววา    สภาวะ 
ใด  เปนสัจฉิกัตถะ  เปนปรมัตถะ   ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลน้ัน  ตาม 
สภาวะนั้น   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ก็ตองไมกลาววา  ขาพเจาไมหยั่งเห็น 
บุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา  พึงกลาวไดวา 
ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะแตไมพึงกลาววา   สภาวะ 
ใด  เปนสัจฉิกัตถะ  เปนปรมัตถะ   ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลน้ัน  ตาม 
สภาวะนั้น  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดังน้ี   ผิด. 
                                       ปจจนีปญจกะ  จบ  
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                                      นิคคหะที ่ ๒ 
                         อรรถกถาปจจนกีกปญจกะ 
                              หมวด ๕ แหงปจจนิก 
           เมื่อความชนะฝายแรกของสกวาทีมีอยูประมาณเทาใด  ความ 
ชนะของปรวาทีดวยวาทะอันมีเลศนัยสักวาเปนคําธรรมดาก็มปีระมาณ  
เทาน้ัน.  บัดนี้  ครั้นเมื่อความชนะฝายแรกของปรวาท่ีมีอยูฉันใด  ความ 
ชนะของสกวาทีโดยธรรมตามความเปนจริงก็มีอยูฉันนั้น   เพ่ือแสดงซ่ึง 
ความเกิดข้ึนแหงวาทะเชนนั้น   ทานจึงเริ่มปจจนิกานุโลมปญจกะดวย 
คําวา    ยอมหยั่งเห็นบุคคลไมได    เปนตน.  ในปจจนิกนั้นเปนคําถาม 
ของปรวาที.  คํารับรองของสกวาทีหมายเอาสัจฉิกัตถปรมัตถะอันตางดวย 
รูปเปนตน.    คําซักถามของปรวาทีอีกวา    " สภาวะใดเปนสัจฉิกัตถะ 
หมายเอาสมมติสัจจะลวน   หรือสมมติสัจจะที่เจือดวยปรมัตถะ " คําปฏิเสธ 
ของสกวาทีวา    ไมพึงกลาวอยางนั้น   เพราะสัจฉิกัตถปรมัตถะนั้นใคร  ๆ 
ไมพึงกลาววา  หยั่งเห็นไมไดดวยสามารถแหงสมมติสัจจะ  หรือเพราะ 
ความซักถามอันระคนแลวดวยสัจจะทั้ง   ๒.  คําเปนตนวา  ทานจงรับรู 
นิคคหะ   ดังน้ี   ดวยสักวาเปนคําธรรมดาวา    ทานปฏิเสธอยูซึ่งคําอัน 
ทานรับรองแลว   เปนของปรวาที.  พึงทราบวา  นิคคหะที่  ๒  อาศัยวาทะ   
ที่ ๒ วา    ทานไมหยั่งเห็นบุคคล      ดังน้ี   ดวยประการฉะน้ี.   ปรวาที  
ยกนิคคหะข้ึนแลวดวยเลศนัยนั้น  ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
                              อรรถกถาปจจนีกปญจกะ  จบ  
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                                  ปฏกิัมมจตุกกะ  
           [๗]   ส.  ทานหย่ังเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ  ? 
                   ป.  ถูกแลว. 
                   ส.   สภาวะใด  เปนสัจฉิกัตถะ  เปนปรมัตถะ  ทานหย่ัง 
เห็นบุคคลน้ัน   ตามสภาวะนั้น  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ? 
                   ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                   ส.  ทานจงรับรูปฏิกรรม.      หากวาทานหย่ังเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา      สภาวะใด  
เปนสัจฉิกัตถะ  เปนปรมตัถะ   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลน้ันวา  ตามสภาวะน้ัน 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา  พึงกลาวไดวา  ขาพเจา 
หยั่งเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะแตไมพึงกลาววา   สภาวะใด เปน 
สัจฉิกัตถะ   เปนปรมัตถะ   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลน้ัน    ตามสภาวะนั้น 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดงัน้ี   ผิด,   แตถาไมพึงกลาววา  สภาวะใด   เปน 
สัจฉิกัตถะ   เปนปรมัตถะ   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลน้ัน   ตามสภาวะนั้น 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ก็ตองไมกลาววา      ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวไวในปญหานั้นวา  พึงกลาวไดวา  ขาพเจา 
หยั่งเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา   สภาวะใด  เปน 
สัจฉิกัตถะ   เปนปรมัตถะ   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลน้ัน   ตามสภาวะนั้น 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะดงัน้ี   ผิด. 
                                   ปฏกิัมมจตุกกะ   จบ  
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                             อรรถกถาปฏกัิมมจตุกกะ 
                           หมวด  ๔  แหงการทําตอบ 
           บัดนี้    เปนคําถามของสกวาทีในนัยแหงอนุโลม     เพ่ือแสดงถึง 
ความชนะในวาทะของตนโดยเปนธรรม  เสมอดวยการรับรองปญหานั้น  
นั่นแหละ.  คําตอบรับรองของปรวาทีอาศัยลัทธิของตน.  การซักถามไม 
ใหโอกาสแกลัทธิของปรวาทีดวยสามารถแหงปรมัตถะอีกเปนของสกวาที. 
การปฏิเสธของปรวาที  เพราะความท่ีบุคคลเปนสภาพไมมีอยูโดยปรมัตถะ. 
เบื้องหนาแตนี้      คําของสกวาทีทั้งปวงมีคําวา           ทานจงรูปฏิกรรม 
เปนตนนั่นเทียว  เพ่ือแสดงความชนะของตนโดยธรรมเสมอ.   ในปฏ-ิ 
กัมมจตุกกะน้ัน  พึงทราบเน้ือความแหงปฏิกัมมะนิคคหะ   อุปนยนะและ 
นิคคมจตุกกะทั้งปวง     โดยนัยที่ขาพเจากลาวแลวในหนหลังน่ันแหละ. 
ขอน้ีชื่อวาปจจนิกานุโลมปญจกะ      พึงทราบวาทานชี้แจงแลว      ดวย 
สามารถแหงปฏิกัมมะ  นคิคหะ  อุปนยนะ   และนิคคมจตุกกะอันมีคําวา 
ยอมหยั่งเห็นได   เปนตน   แหงปจจนิกปญจกะคําวา  ยอมหยั่งเห็น 
บุคคลไมได     เปนตน  ดงัน้ี  ดวยประการฉะน้ี.  ปญจกะ  คือ  หมวด  ๕ 
ทั้ง ๒ ในปฐมสัจฉิกัตถะเหลาน้ี   ทานอธิบายแลวดวยประการฉะน้ี. ใน 
ปญจกะท้ัง  ๒  นั้น   ปญจกะแรกสกวาทีทํานิคคหะแกปรวาที  ชื่อวาเปน 
นิคคหะดี    แตความชนะที่ปรวาทีอาศัยวาทะอันมีเลศนัย  ทําตอบแกสกวาที 
ที่ตนใหสําเร็จแลว  เปนความชนะท่ีไมดี   ในปญจกะท่ี  ๒  ปรวาทีทํา 
นิคคหะแกสกวาทีเปนนิคคหะที่ไมดี.   แตความชนะที่สกวาทีอาศัยวาทะ 
อันเปนธรรม   อันตนใหสําเร็จแลวทําตอบแกปรวาทีเปนการชนะที่ดี. 
                            อรรถกถาปฏิกัมมจตุกกะ  จบ  
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                                      นิคคหจตุกกะ  
           [๘]   ส.  ก็ทานยังจะยืนยันวา   กลาวไดวา   ขาพเจาหยั่งเห็น 
บุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะแตไมพึงกลาววา สภาวะใด  เปนสัจฉิกัตถะ 
เปนปรมัตถะ  ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลน้ัน  ตามสภาวะน้ัน  โดยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ   ดงัน้ีไซร    ดวยเหตุนั้น    ทานเมื่อยังปฏิญาณอยูขางรับรอง  
บุคคลอยางนี้   ดวยปฏญิญาอยางน้ี    ก็ตองนิคคหะอยางนี้    ดังน้ัน   เรา 
จึงนิคคหะทาน    ทานถูกนิคคหะชอบแลวเทียว.    หากวาทานหยั่งเห็น 
บุคคล  โดยสัจฉิสัตถปรมัตถะดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  สภาวะ 
ใด   เปนสัจฉิกัตถะ  เปนปรมัตถะ  ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลน้ันตามสภาวะ 
นั้น   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ที่ทานกลาวในปญหาน้ันวา   พึงกลาวไดวา 
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ   แตไมพึงกลาววา  สภาวะ 
ใดเปนสัจฉิกัตถะ  เปนปรมัตถะ  ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลน้ัน  ตามสภาวะ 
นั้น   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดังนี้   ผิด,   แตถาไมพึงกลาววา   สภาวะใด  
เปนสัจฉิกัตกะ   เปนปรมัตถะ   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลน้ัน   ตามสภาวะ 
นั้น     โดยสจัฉิกัตถปรมัตถะ   ก็ตองไมกลาววา   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ.     ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา      พึงกลาวไดวา 
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะแตไมพึงกลาววา   สภาวะ 
สภาวะใด   เปนสัจฉิกัตถะ   เปนปรมตัถะ    ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลน้ัน 
ตามสภาวะ   นั้น   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดังน้ี   นี้เปนความผิดของทาน. 
                                    นคิคหจตุกกะ  จบ   
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                                     อปุนยนจตุกกะ  
           [๙]  ส.   หากนิคคหะที่เราทําแกทานน้ี    เปนนิคคหะชั่วไซร 
ทานจงเห็นอยางเดียวกันน่ันแหละ    ในนิคคหะที่ทานไดทําแกเรา   ใน 
กรณีวา พึงกลาวไดวา  ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
แตไมพึงกลาววา   สภาวะใด    เปนสัจฉิกัตถะ   เปนปรมัตถะ    ขาพเจา 
ไมหยั่งเห็นบุคคลน้ัน    ตามสภาวะน้ัน   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ    ก็เราผู 
ปฏิญาณอยูขางปฏิเสธบุคคลอยางน้ี      ดวยปฏญิญานี้       อันทานไมพึง 
นิคคหะอยางนี้   ดังน้ันทานนิคคหะเรา   เราจึงถูกนิคคะชั่วเทียว   คือ 
นิคคหะวา   หากวาทานไมหยั่งเห็นบุคคล   โดยสจัฉิกัตถปรมัตถะ   ดวย 
เหตุนั้นนะทานจึงกลาววา      สภาวะใดเปนสัจฉิกัตถะ      เปนปรมัตถะ 
ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลน้ัน     ตามสภาวะนั้น    โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, 
ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา   พึงกลาวไดวา    ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   แตไมพึงกลาววา    สภาวะใด     เปนสจัฉิกัตถะ 
เปนปรมัตถะ   ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลน้ัน    ตามสภาวะน้ัน  โดยสัจฉิ- 
กัตถปรมัตถะ ดังน้ี   ผิด,   แตถาไมพึงกลาววา   สภาวะใด  เปนสัจฉิกัตถะ 
เปนปรมัตถะ   ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลน้ัน   ตามสภาวะนั้น   โดยสัจฉิ- 
กัตถปรมัตถะ  ก็ตองไมกลาววา   ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ.  ทีท่านกลาวในปญหานั้นวา  พึงกลาวไดวา  ขาพเจาไมหยั่งเห็น 
บุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  แตไมพึงกลาววา  สภาวะใด  เปนสัจฉิกัตถะ 
เปนปรมัตถะ   ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลน้ัน  ตามสภาวะนั้น   โดยสัจฉิ- 
กัตถปรมัตถะ  ดังนี้   นี้เปนความผิดของทาน. 
                                     อุปนยนจตุกกะ  จบ  
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                                        นิคมจตุกกะ  
           [๑๐]    ส.   เราไมพึงถูกนิคคหะอยางนี้    ดวยเหตุนั้นแหละ  ที ่
ทานนิคคหะเราวา     หากวาทานไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา    สภาวะใด    เปนสัจฉิกัตถะ    เปน 
ปรมัตถะ   ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลน้ัน   ตามสภาวะนั้น  โดยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ  ทีท่านกลาวไวในปญหานั้นวา  พึงกลาวไดวา   ขาพเจาไมหยั่ง 
เห็นบุคคล   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา    สภาวะใด     เปน 
สัจฉิกัตถะ  เปนปรมัตถะ   ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลน้ัน  ตามสภาวะน้ัน 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดังน้ี  ผิด,  แตถาไมพึงกลาววา  สภาวะใด   เปน 
สัจฉิกัตถะ  เปนปรมัตถะ   ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลน้ัน  ตามสภาวะน้ัน 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ก็ตองไมกลาววา    ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลโดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถะ  ที่ทานกลาวไวในปญหานั้นวา  พึงกลาวไดวา  ขาพ- 
เจาไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ,  แตไมพึงกลาววา  สภาวะใด 
เปนสัจฉิกัตถะ  เปนปรมตัถะ   ขาพเจาไมหยั่งเปนบุคคลน้ัน   ตามสภาวะ 
นั้น  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ       ดังน้ี    ผิด "    ดังน้ี     จึงกลับเปนความ  
ผิดของทานดวยเหตุนั้นแหละ     นิคคหะท่ีทานทําแลว     จึงทําไมชอบ 
ปฏิกรรมขาพเจาไดทําชอบแลว   การดําเนินความขาพเจาไดทําชอบแลว 
แล. 
                                    นคิคมจตุกกะ  จบ 
                                    นคิคหะที่  ๒  จบ  
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                          อรรถกถาปฐมสัจฉิกัตถะ 
           ในปฐมสัจฉิกัตถะน้ัน   ทานกลาวไววา :-  
                             ปฐมปญจกะ   สกวาทีทํานิคคหะอัน 
                   บริสุทธิ์แกปรวาที    แตการชนะในการทําตอบ 
                   ของปรวาทีในปญหานั้นนั่นแหละ  ไมบริสุทธิ.์ 
                   ในทุติยปญจกะปรวาทีทํานิคคหะแกสกวาที  
                   เปนนิคคหะที่ไมบริสุทธิ์  แตชัยชนะในการ 
                   ทําตอบของสกวาทีในท่ีนั้นนั่นแหละ   บริสุทธิ ์
                   วิเศษแลว.      เพราะฉะน้ันในฐานะแมทั้ง   ๒ 
                   ความชนะของสกวาทีเทียวชื่อวาชนะโดยธรรม 
                   ความชนะโดยอธรรมของปรวาทีจักมีแตที่ไหน. 
                   ความมีชัยและความปราชัยในสัจฉิกตัถะอัน 
                   ประดับดวยหมวด ๒  แหงปญจกะน้ีทานกลาว 
                   แลวดวยสามารถแหงธรรม และอธรรม  ฉันใด 
                   ในสัจฉิกัตถะทั้งปวงอื่นจากน้ี   บัณฑิตพึงยัง 
                   ความมีชัยและปราชัยท้ัง  ๒  ใหแจมแจง   ฉัน-    
                   นั้นนั่นแหละ    ดังน้ีแล. 
                            อรรถกถานิคคหะท่ี  ๒  จบ  
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                                       นิคคหะ  ที่  ๓ 
           [๑๑ ]  ส.  ทานหยัง่เห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   หรือ  ? 
                      ป.  ถูกแลว.  
                      ส.  ทานหย่ังเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง๑       โดยสัจฉิกัตถ-  
ปรมัตถะ  หรือ  ?         
                      ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                      ส.  ทานจงรับรูนิคคหะ     หากวาทานหยั่งเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   ขาพเจาหยั่ง 
เห็นบุคคลในท่ีทั้งปวงโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ทีท่านกลาวในปญหานั้นวา 
พึงกลาวไดวา   ขาพเจาหย่ังเห็นบุคคล   โดยสัจฉิกัตปรมัตถะ   แตไมพึง 
กลาววา   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง   โดยสัจฉิกัตปรมัตถะ  ดังนี้ 
ผิด    แตถาไมพึงกลาววา     ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง     โดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถะ  ก็ตองไมกลาววา  ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล  โดยสัจฉิ- 
กัตปรมัตถะ  ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา    พึงกลาวไดวา    ขาพเจาหยั่ง 
เห็นบุคคลในท่ีทั้งปวงโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดงัน้ี  ผิด  ฯลฯ 
                                      นิคคหะที่  ๓  จบ 
๑.  หมายถึง  สรีระ  เอาความวา  สรรพางคกาย  
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                             อรรถกถานิคคหะที่  ๓ 
           ครั้นยงัสัจฉิกัตถะอันบริสุทธิ์ใหพิสดารอยางนี้แลว  บัดนี้  เพ่ือจะ  
ยังสัจฉิกัตถะอันบริสุทธิ์นั้นนั่นแหละใหพิสดาร    โดยนัยอ่ืนอีกมีโอกาส 
นัยเปนตน  ทานจึงเริ่มคําวา      ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ      อีกเปนตน. 
ในนิคคหะที่  ๓    นี ้    คําถามเปนของสกวาที.     คําตอบรับรองเปนของ 
ปราวที.    คําซักถามหมายเอาสรีระในคําวา      ในท่ีทั้งปวง     อีกเปน 
ของสกวาที.       คําปฏิเสธเปนของปรวาทีเพราะเห็นขอบกพรองในการ 
พิจารณาเห็นตนในรูปดวย   ขอบกพรองที่จะประสบวา  ชีวะก็อยางหน่ึง 
สรีระก็อยางหน่ึงดวย       ดังน้ีคําท่ีเหลือในที่นี้    พึงทราบในอนุโลม- 
ปจจนิกปญจกะ  โดยนัยท่ีทานกลาวไวในหนหลังน่ันแหละ.  ก็ในท่ีนี้ 
ทานยอพระบาลีไว. 
           คําท่ีทานกลาวไวในนิคคหะที่  ๖  นั้นวา    ทานไมหยั่งเห็นบุคคล  
ในที่ทั้งปวง    ดังน้ี  ทานหมายเอาสรีระ  บุคคลน้ันยอมหยั่งเห็นไดภาย- 
นอกจากสรีระยอมไมถูก  เหตุใด  เพราะเหตุนั้นในปจจนิก  สกวาทีจึง 
ปฏิเสธ.  ปฏกิรรมของปรวาทียอมมีดวยสามารถแหงวาทะอันมีเลศนัยนา 
ทานรับรองคําแรกแลวภายหลังยอมดูหม่ิน    ดังน้ี.     คําท่ีเหลือปรากฏ 
ชัดแลวน่ันแล. 
                                 อรรถกถานิคคหะท่ี  ๓ จบ  
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                                      นิคคหะที่  ๔ 
           [๑๒]   ส.  ทานหย่ังเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ  ? 
                      ป.  ถูกแลว. 
                      ส.  ทานหย่ังเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง   โดยสัจฉิกัตถ-  
ปรมัตถะ  หรือ  ? 
                      ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                      ส.   ทานจงรับรูนิคคหะ,     หากวาทานหยั่งเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ    ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา    ขาพเจาหยั่ง 
เห็นบุคคลในกาลท้ังปวงโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้น 
วา   พึงกลาวไดวา  ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  แตไม 
พึงกลาววา  ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในกาลท้ังปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
ดังน้ี   ผิด,   แตถาไมพึงกลาววา     ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในกาลท้ังปวง 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ก็ตองไมกลาววา    ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล  โดย 
สัจฉิกัตถปมัตถะ  ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา   พึงกลาวไดวา    ขาพเจา 
หยั่งเปนบุคคล   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  แตไมพึงกลาววา    ขาพเจาหยั่ง 
เห็นบุคคลในกาลท้ังปวง   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดังนี้    ผิด. 
                                          นิคคหะที่ ๔  จบ  
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                           อรรถกถานิคคหะที่  ๔ 
           นัยที่  ๒ คําวา     ในกาลท้ังปวง     เปนคําซักถามของสกวาที  
หมายถึงกาลคือชาติที่มีมากอนและมีในภายหลัง    และกาลที่พระพุทธเจา 
ยังทรงพระชนมอยูและปรินิพพานแลว.       การปฏิเสธเปนของปรวาที 
เพราะเห็นขอบกพรองแหงคําวา     เปนกษัตริยก็คนน้ันแหละ   เปน 
พราหมณก็คนนั้นแหละ     เปนตน  และเห็นโทษคือความพลั้งพลาด  
เพราะไมมีอะไรแปลกกนัของกาลท่ีพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูหรือ 
ปรินิพพานแลว.  คําท่ีเหลือเปนเชนกับคําท่ีขาพเจากลาวแลวในนัยแรก 
นั่นเทียว. 
                                 อรรถกถานิคคหะท่ี  ๔  จบ  
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                                       นิคคหะที่  ๕ 
           [๑๓]  ส.  ทานหยัง่เห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ  ?  
                      ป.  ถูกแลว.   
                      ส.  ทานหย่ังเห็นบุคคลในสภาวะธรรมทั้งปวงโดยสัจฉิ 
กัตถปรมัตถะ  หรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                      ส.   ทานจงรับรูนิคคหะ,    หากวาทานหยั่งเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   ขาพเจาหยั่ง 
เห็นบุคคลในสภาวธรรมท้ังปวง   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ,   ที่ทานกลาวใน 
ปญหานั้นวา     พึงกลาวไดวา      ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล     โดยสัจฉิ-  
กัตถปรมัตถะ    แตไมพึงกลาววา    ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรม 
ทั้งปวง    โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดังน้ี    ผิด,    แตถาไมพึงกลาววาขาพเจา 
หยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมท้ังปวง     โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ก็ตองไม 
กลาววา   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ,   ที่ทานกลาว 
ในปญหานั้นวาพึงกลาวไดวา      ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล        โดยสัจฉิ- 
กัตถปรมัตถะ   แตไมพึงกลาววา    ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรม 
ทั้งปวง   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดังน้ี  ผิด  ฯลฯ 
                                      นิคคหะที่  ๕  จบ  
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                              อรรถกถานิคคหะที่  ๕ 
           นัยที่ ๓ คําวา     ในสภาวธรรมท้ังปวง     ดังน้ี    เปนคําซัก 
ถามของสกวาทีหมายถึงขันธและอายตนะทั้งหลายเปนตน.     คําปฏิเสธ  
เปนของปรวาที   เพราะกลัวแตความผิดพลาดในคําวา        อัตตาในรูป 
อัตตาในจักษุ     เปนตน.   คําท่ีเหลือเปนเชนนั้นนั่นแหละดวยประการ 
ฉะน้ี. 
                                   อรรถกถานิคคหะท่ี  ๕  จบ  
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                                         นิคคหะที่  ๖ 
           [๑๔] ป.   ทานไมหยั่งเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ?  
                      ส.   ถูกแลว. 
                      ป.   ทานไมหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง   โดยสัจฉิกัตถ- 
                             ปรมัตถะ    หรือ ? 
                      ส.   ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                     ป.  ทานจงรับรูนิคคหะ,  หากวาทานไมหยั่งเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา    ขาพเจาไม 
หยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง   โดยสัจฉิกัตถประมัตถะ,  ที่ทานกลาวในปญหา 
นั้นวา    พึงกลาวไดวาขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
แตไมพึงกลาววา   ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง   โดยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ  ดังน้ี   ผิด,    แตถาไมพึงกลาววา   ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลใน 
ที่ทั้งปวง    โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  กต็องไมกลาววา   ขาพเจาไมหยั่งเห็น 
บุคคล   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา   พึงกลาวได 
วา   ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  แตไมพึงกลาววา 
ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดังน้ี    ผิด 
ฯลฯ 
                                        นิคคหะที่  ๖   จบ  
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                                         นิคคหะที่  ๗ 
           [๑๕ ] ป.  ทานไมหยั่งเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ  ?  
                      ส.  ถูกแลว. 
                      ป.  ทานไมหยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง     โดยสัจฉิ- 
                            กัตถปรมัตถะ  หรือ  ? 
                      ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                      ป.  ทานจงรับรูนิคคหะ,  หากวาทานไมหยั่งเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา    ขาพเจาไม 
หยั่งเห็นบุคคลในกาลท้ังปวง    โดยสจัฉิกัตถปรมัตถะ,  ที่ทานกลาวใน 
ปญหานั้นวา   พึงกลาวไดวา   ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล   โดยสัจฉิกัตถ-  
ปรมัตถะแตไมพึงกลาววา  ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง  โดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดังน้ี    ผิด,   แตถาไมพึงกลาววา   ขาพเจาไมหยั่งเห็น 
บุคคลในกาลท้ังปวง   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  กต็องไมกลาววา   ขาพเจา 
ไมหยั่งเห็นบุคคล    โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา 
พึงกลาวไดวา   ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล   โดยสจัฉิกัตถปรมัตถะ  แตไม 
พึงกลาววาขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลในกาลท้ังปวงโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
ดังน้ี   ผิด   ฯ ล ฯ 
                                        นิคคหะที่  ๗  จบ  
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                                           นิคคหะที่  ๘  
           [๑๖] ป.   ทานไมหยั่งเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ? 
                      ส.   ถูกแลว. 
                      ป.   ทานไมหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมท้ังปวง   โดย 
                             สัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ  ? 
                      ส.    ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                      ป.   ทานจงรับรูนิคคหะ,  หากวาทานไมหยั่งเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา    ขาพเจาไม 
หยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมท้ังปวง  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ,  ที่ทานกลาว 
ในปญหานั้นวา   พึงกลาวไดวา   ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล   โดยสัจฉิ- 
กัตถปรมัตถะ  แตไมพึงกลาววา  ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรม 
ทั้งปวง   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดังน้ี   ผิด,  แตถาไมพึงกลาววา   ขาพเจา 
ไมหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมท้ังปวง   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ.  ก็ตองไม 
กลาววา  ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล  โดยสัจฉิถัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาว 
ในปญหานั้นวา   พึงกลาวไดวา   ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล   โดยสัจฉิ- 
กัตถปรมัตถะ  แตไมพึงกลาววา  ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรม 
ทั้งปวง   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดังน้ี    ผิด   ฯ ล ฯ 
                                       นิคคหะที่  ๘  จบ  
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                อรรถกถานิคคหะที ่ ๖, ๗,  และที่  ๘ 
           หัวขอท่ีเปนประธานท้ัง ๓    ( คือ นิคคหะที่ ๓.  ๔.  และที่ ๕. ) 
เหลาน้ีทานแบงไวในอนุโลมปจจนิกปญจกะตามลําดับ  ดวยสามารถแหง 
อนุโลมพอประมาณกอนนั่นแหละ      เพ่ือจะแจกปจจนิกานุโลมปญจกะ 
ดวยสามารถแหงปจจนิกพอประมาณอีก      จึงเริ่มคําวา         ปุคฺคโล 
นูปลพฺภติ     เปนตน.  ในคําเหลาน้ัน  บัณฑิตพึงทราบเนื้อความโดย 
นัยที่ขาพเจากลาวไวในปจจนิกตามท่ียอมาไวในพระบาลีแหงอนุโลมนั่น 
แหละ     และโดยนัยที่ขาพเจากลาวไวในอนุโลมตามท่ียอไวในพระบาลี 
แหงปจจนิกนั่นแหละดวย.  บัณฑิตพึงทราบ  การประกอบวาทะนี้  ชื่อวา 
อัฏฐมุขตามท่ีทานชี้แจงไวแลวดวยสามารถแหงปจจนิกอยางละ  ๒    คือ 
สัจฉิกัตถะทั้ง  ๔  คือ สุทธิกสัจฉิกัตถะ๑  ๑. และสัจฉิกัตถะทั้ง๒  ๓  เหลาน้ี 
ดวย     แหงอนุโลมปจจนิกและปจจนิกานุโลมในสัจฉิกัตถะอยางละหน่ึง 
ดวย   ดวยคํามีประมาณเทาน้ี.   การประกอบวาทะ  ชื่อวา  อัฏฐมุขอันใด  
ที่ทานจารึกไวในพระบาลีวา      นิคคหะ ๘  ในฝายละหน่ึง   ยอมมีดวย 
สามารถแหงนิคคหะอยางละหนึ่ง    ดงัน้ี  ทานกลาวคํานั้นไวในท่ีนี้วา.-  
           การประกอบวาทะ  อันพระผูมีพระภาคทรงประกาศแลวน้ี  ชื่อวา 
อัฏฐมุข  โดยประเภทแหงปญจกะท้ัง ๒ ในปญหา  ๔   อยาง  ดวยประการ 
๑.  คําวา  สุทธิกสัจฉิกัตฉะ  ไดแก  สัจฉิกตัถะลวน  คือไมเจือดวยอยาง 
อ่ืน. 
๒.  คําวา  สัจฉิกัตถะท้ัง  ๓  ไดแก  สัจฉิกตัถะท่ีทานกลาวถึงท่ีท้ังปวง 
ในกาลทั้งปวง  และในธรรมท้ังปวง.  
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ฉะน้ี.  นิคคหะ ๘ ในที่นัน้นั่นแหละ   บรรดานิคคหะเหลาน้ัน  นิคคหะ  
ที่ประกอบดวยธรรม   ๔     ที่ไมประกอบดวยธรรม  ๔     ความมีชัยดวย 
ความปราชัยดวย   แหงสกวาที   และปรวาที  มีอยูในที่ทั้งปวง  ดังนี้แล. 
จบนิคคหะที่ ๖. ๗. และ  ๘ เพียงนี้. 
                                   อรรถกถาสัจฉิกัตถะ  จบ  
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                                     สทุธิกสังสันทนา  
           [๑๗] ส.  ทานหย่ังเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดจุหย่ัง 
                          เห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรอื  ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  รูปเปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน   หรอื ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                     ส.  ทานจงรับรูนิคคหะ,     หากวาทานหยั่งเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจหยั่งเห็นรูป   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดวยเหตุ 
นั้นนะทานจึงตองกลาววา   รูปเปนอ่ืน   บุคคลก็เปนอ่ืน,    ที่ทานกลาว 
ในปญหานั้นวา   พึงกลาวไดวา   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล    โดยสจัฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ  ดจุหยั่งเปนรูป    โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  แตไมพึงกลาววา   รูป 
เปนอ่ืน   บุคคลก็เปนอ่ืน   ดังนี้    ผิด,    แตถาไมพึงกลาววา   รปูเปนอ่ืน 
บุคคลก็เปนอ่ืน  ก็ตองไมกลาววา  ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ  ดจุหยั่งเห็นรูป   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ.  ที่ทานกลาวในปญหา 
นั้นวา    พึงกลาวไดวา    ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
ดุจหยั่งเห็นรูป  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  แตไมพึงกลาววา  รูปเปนอ่ืน 
บุคคลก็เปนอ่ืน  ดังนี้   ผิด   ฯ ล ฯ 
           [๑๘]   ส.  ทานหย่ังเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจหยั่ง 
เห็นเวทนา  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ  ฯล ฯ  ดจุหย่ังเห็นสัญญา  ฯลฯ 
ยตนะ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นธัมมายตนะ  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรอื   ฯ ล ฯ  
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ดุจหยั่งเห็นสังขาร ฯลฯ  ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ  ? 
                   ป. ถูกแลว.  
                   ส. วิญญาณเปนอ่ืน   บุคคลก็เปนอ่ืน   หรือ ? 
                   ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                   ส.  ทานจงรับรูนิคคหะ,     หากวาทานหยั่งเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจหยั่งเห็นวิญญาณ   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดวย 
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา      วิญญาณเปนอ่ืน      บุคคลก็เปนอ่ืน, 
ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา  ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
ดุจหยั่งเห็นวิญญาณ  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  แตไมพึงกลาววา   วิญญาณ 
เปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน  ดังนี้  ผิด,  แตถาไมพึงกลาววา  วิญญาณเปนอ่ืน 
บุคคลก็เปนอ่ืน  ก็ตองไมกลาววา  ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ  ดจุหยั่งเห็นวิญญาณ   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ที่ทานกลาวใน 
ปญหานั้นวา   พึงกลาวไดวา    ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล    โดยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ  ดจุหยั่งเห็นวิญญาณ  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  แตไมพึงกลาววา 
วิญญาณเปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน  ดังนี้  ผิด  ฯ ล ฯ 
           [๑๙]   ส.  ทานหยัง่เห็นบุคคล     โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ    ดุจ 
หยั่งเห็นจักขายตนะ   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ  ฯ ล ฯ   ดุจหยั่งเห็น 
โสตายตนะ  ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นฆานายตนะ ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นชิวหายตนะ 
ฯ ล ฯ   ดุจหยั่งเห็นกายายตนะ  ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นรูปายตนะ  ฯ ล ฯ  ดุจ 
หยั่งเห็นสัททายตนะ  ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นคันธายตนะ  ฯ ล ฯ  ดจุหย่ังเห็น 
รสายตนะ ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นโผฏฐัพพายตนะ  ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นมนา-  
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           [๒๐]    . . .ดุจหยั่งเห็นจักขุธาตุ   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   หรือ  
ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นโสตธาตุ  ฯ ล ฯ  ดจุหย่ังเห็นฆานธาตุ  ฯ ล ฯ  ดุจหยั่ง 
เห็นชิวหาธาตุ   ฯ ล ฯ   ดจุหยั่งเห็นกายธาตุ   ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นรูปธาตุ 
ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นสัททธาตุ   ฯ ล ฯ  ดุจหย่ังเห็นคันธธาตุ  ฯ ล ฯ  ดุจหยั่ง 
เห็นรสธาตุ  ฯ ล ฯ    ดุจหยั่งเห็นโผฏฐัพพธาตุ   ฯ ล ฯ     ดุจหย่ังเห็นจักขุ 
วิญญาณธาตุ   ฯ ล ฯ   ดุจหยั่งเห็นโสตวิญญาณธาตุ   ฯ ล ฯ   ดุจหย่ังเห็น 
ฆานวิญญาณธาตุ  ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นชิวหาวิญญาณธาตุ  ฯ ล ฯ   ดุจหย่ัง 
เห็นกายวิญญาณธาตุ   ฯ ล ฯ   ดุจหยัง่เห็นมโนธาตุ  ฯ ล ฯ   ดจุหย่ังเห็น 
มโนวิญญาณธาตุ ฯลฯ  ดุจหยั่งเห็นธัมมธาตุ ฯ ล ฯ  โดยสัจฉิกัตถปมัตถะ 
หรือ  ฯ ล ฯ 
           [๒๑]    . . .ดุจหยั่งเห็นจักขุนทรีย  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ 
ฯ ล ฯ   ดุจหยั่งเห็นโสตินทรีย  ฯ ล ฯ   ดุจหย่ังเห็นฆานินทรีย  ฯ ล ฯ  ดุจ 
หยั่งเห็นชิวหินทรีย  ฯ ล ฯ   ดุจหยั่งเห็นกายินทรีย  ฯ ล ฯ   ดจุหย่ังเห็น 
มนินทรีย  ฯ ล ฯ   ดุจหยั่งเห็นชีวิตินทรีย  ฯ ล ฯ   ดุจหย่ังเห็นอิตถินทรีย 
ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นปุริสินทรีย  ฯ ล ฯ   ดุจหย่ังเห็นสุขินทรีย  ฯ ล ฯ   ดุจ 
หยั่งเห็นทุกขินทรีย  ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นโสมนัสสินทรีย  ฯ ล ฯ   ดุจหย่ัง 
เห็นอุเปกขินทรีย  ฯ ล ฯ     ดุจหยั่งเห็นสัทธินทรีย  ฯ ล ฯ   ดุจหยั่งเห็น 
วิริยินทรีย   ฯ ล ฯ    ดุจหยั่งเห็นสตินทรีย   ฯ ล ฯ    ดุจหย่ังเห็นสมาธิ- 
นทรีย  ฯ ล ฯ   ดุจหยั่งเห็นปญญินทรยี  ฯ ล ฯ  ดุจหย่ังเห็นอนัญญาตัญ- 
ญัสสามีตินทรีย  ฯ ล ฯ   ดุจหยั่งเห็นอัญญินทรีย  ฯ ล ฯ  ดุจหย่ังเห็น 
อัญญาตาวินทรีย   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ  ?  
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                   ป.  ถูกแลว 
                   ส.  อัญญาตาวินทรีย  เปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน  หรือ  ?  
                   ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                   ส.   ทานจงรับรูนิคคหะ,     หากวาทานหยั่งเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดจุหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน    บุคคลก ็
เปนอ่ืน,   ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา   พึงกลาวไดวา   ขาพเจาหยั่งเห็น 
บุคคล   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย   โดยสัจฉิ- 
กัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา   อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน   บคุคลก็เปน 
อ่ืน   ดังนี้   ผิด,  แตถาไมพึงกลาววา   อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน   บุคคลก็ 
เปนอ่ืน   ก็ตองไมกลาววา  ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
ดุจหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหา 
นั้นวา  พึงกลาวไดวา   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจ 
หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัถปรมัตถะ  แตไมพึงกลาววา   อัญ- 
ญาตาวินทรียเปนอ่ืน  บคุคลก็เปนอ่ืนดังนี้   ผิด  ฯ ล ฯ 
           [๒๒]  ป.  ทานไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ? 
                      ส.  ถูกแลว.                                                     
                      ป.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   บุคคลผูปฏิบัติ 
เพ่ือเกื้อกูลตน   มีอยู๑   และทานก็หยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
หรือ  ? 
๑. องฺ.  จตุกก.  ๒๑/๙๖.  อภิ.  ปุ.  ๓๖/๑๐.  
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                   ส.  ถูกแลว. 
                   ป.  รูปเปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน  หรือ ? 
                   ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น.  
                   ป.   ทานจงรับรูปฏิกรรม,  หากวาพระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสไววา  บุคคลผูปฏบิัติเพ่ือเก้ือกูลตน  มีอยู     และทานกห็ยั่ง 
เห็นรูป   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  รูป 
เปนอ่ืน   บุคคลก็เปนอ่ืน,    ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา   พึงกลาวไดวา 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตน  มีอยู 
และขาพเจาก็หยั่งเห็นรูป   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา  รูป 
เปนอ่ืน   บุคคลก็เปนอ่ืน   ดังนี้    ผิด,   แตถาไมพึงกลาววา   รูปเปนอ่ืน 
บุคคลก็เปนอ่ืน      ก็ตองไมกลาววา      พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา 
บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตน   มีอยู     และขาพเจาก็หยั่งเห็นรูปโดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา   พึงกลาวไดวา   พระผูม ี
พระภาคเจาไดตรัสไววา  บุคคลผูปฏบิัติเพ่ือเก้ือกูลตน  มีอยู   และ 
ขาพเจาก็หยั่งเห็นรูป   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  แตไมพึงกลาววา   รูปเปน 
อ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน  ดังนี้   ผิด   ฯ ล ฯ 
                   ป.  ทานไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ ? 
                   ส.  ถูกแลว. 
                   ป.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   บุคคลผูปฏิบัติ 
เพ่ือเกื้อกูลตน    มีอยู    และทานก็หยั่งเห็นเวทนา  ฯ ล ฯ   และทานก็  
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หยั่งเห็นสัญญา  ฯ ล ฯ    และทานก็หยั่งเห็นสังขาร  ฯ ล ฯ    และทานก็ 
หยั่งเห็นวิญญาณ   โดยสจัฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ  ?  
                   ป.   ทานจงรับรูปฏิกรรม   หากวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสไววา   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตน  มีอยู    และทานก็หยั่ง 
เห็นวิญญาณ  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา 
วิญญาณเปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน,  ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา  พึงกลาว 
ไดวา    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตน 
มีอยู   และขาพเจาก็หยั่งเห็นวิญญาณ   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  แตไมพึง 
กลาววา  วิญญาณเปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน  ดังนี้  ผิด.  แตถาไมพึงกลาว 
วา   วิญญาณเปนอ่ืน   บุคคลก็เปนอ่ืน  ก็ตองไมกลาววา  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดตรัสไววา  บุคคลปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตน  มอียู  และขาพเจา 
ก็หยั่งเห็นวิญญาณ  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ, ที่ทานกลาวในปญหานั้น  พึง 
กลาวไดวา   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา    บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อ 
กูลตน  มีอยู   และขาพเจาก็หยั่งเห็นวิญญาณโดยสจัฉิกัตถปรมัตถะแต 
ไมพึงกลาววา  วิญญาณเปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน  ดังน้ี  ผิด  ฯ ล ฯ 
           [๒๓] ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ  ? 
                     ส. ถูกแลว. 
                     ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   บุคคลผูปฏิบัติ  
เพ่ือเกื้อกูลตน  มีอยู      และทานก็หยั่งเห็นจักขายตนะโดยสัจฉิกัตถ-   
ปรมัตถะ   หรือ  ฯ ล ฯ   และทานหย่ังเห็นโสตายตนะ  ฯ ล ฯ   และทาน 
ก็หยั่งเห็นธัมมายตนะ  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ  ฯ ล ฯ  
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           [๒๔]   . . .ทานก็หยั่งเห็นจักขุธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ?  
ฯลฯ  และทานก็หยั่งเห็นกายธาตุ  ฯลฯ  และทานก็หยั่งเห็นรูปธาตุ  ฯลฯ 
และทานก็หยั่งเห็นโผฏฐัพพธาตุ ฯลฯ  และทานกห็ยั่งเห็นจักขุวิญญาณ- 
ธาตุ  ฯ ล ฯ   และทานก็หยั่งเห็นมโนวิญญาณธาตุ  ฯ ล ฯ  และทานก็หยั่ง 
เห็นธัมมธาตุ   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ  ฯ ล ฯ 
           [๒๕]   . . .และทานก็หยั่งเห็นจักขุนทรีย        โดยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะหรอื ฯ ล ฯ และทานก็หยั่งเห็นโสตินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
หรือ  ฯ ล ฯ  และทานก็หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
หรือ  ฯ ล ฯ 
                   ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ? 
                   ส. ถูกแลว. 
                   ป. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   บุคคลผูปฏิบัติ 
เพ่ือเกื้อกูลตน   มีอยู   และทานก็หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย  โดยสัจฉิ- 
กัตถปรมัตถะ หรือ  ? 
                   ส. ถูกแลว. 
                   ป. อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน  หรือ  ? 
                   ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                   ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม   หากวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสไววา บุคคลผูปฏบิัติเพ่ือเก้ือกูลตน  มีอยู  และทานก็หยั่งเห็น 
อัญญาตาวินทรีย  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาว 
วา   อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน    บุคคลก็เปนอ่ืน,    ที่ทานกลาวในปญหา  
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นั้นวา  พึงกลาวไดวา  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   บุคคลผูปฏิบัติ 
เพ่ือเกื้อกูลตน   มีอยู   และขาพเจาก็หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย    โดย  
สัจฉิกัตถปรมัตถะ   แตไมพึงกลาววา  อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน   บุคคลก็ 
เปนอ่ืน  ดังนี้  ผิด,  แตถาไมพึงกลาววา  อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน  บุคคล 
ก็เปนอ่ืน   กต็องไมกลาววา   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา    บุคคลผู 
ปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตน  มอียู    และขาพเจาก็หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ,  ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา  พึงกลาวไดวา  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตน  มอียู  และ 
ขาพเจาก็หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาว 
วา  อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน  ดังนี้   ผิด   ฯ ล ฯ 
                                   สุทธิกสังสันทนา  จบ  
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                       อรรถกถาสุทธิกสังสันทนา  

                      วาดวยการเทียบเคียงสุทธิกะ  

           บัดนี้  เปนการเทียบเคียงสัจฉิกัตถะกับรูปเปนตน. ในคําเหลาน้ัน 
คําวา     รูป     เปนคําถามของสกวาที   โดยหมายเอาดวยคําวา     ทาน 
หยั่งเห็นรูปไดโดยปรมัตถะฉันใด  แมบุคคลทานก็หย่ังเห็นตามลัทธิของ 
ทานฉันนั้นหรือ     ดังน้ี.   คํารับรองถือเอาเพียงคําวา  บุคคลมีอยู   ดังน้ี 
เปนของปรวาที.    การซักถามของสกวาทีวา      ถาวาบุคคลมีอยูจากรูป 
ปรมัตถะราวกะรูปตามลัทธิของทานไซร  ความเปนอยางอ่ืน   คือการเกิด 
ดับ   แมเหลาบุคคลก็ยอมปรากฏราวกะธรรมท้ังหลายมี    เวทนาเปนตน 
ดังน้ี   การปฏิเสธเปนของปรวาที  เพราะเห็นผิดจากพระสูตรที่เปนลัทธิ. 
คําท่ีเหลือปรากฏชัดแลวโดยอรรถน้ันเทียว      ก็ในท่ีนี้เมื่อวาโดยธรรม 
ทานแสดงอนุโลมปญจกะ ๕๗  ประเภท  ในอนุโลมปญจกะท่ีเปนมูลใน 
ฝายสกวาที   ดวยสามารถแหงสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ๕๗ ประเภท  ฯ  หมวด ๔ 
แหงปฏิกัมมะทานยอไว.   และทานแสดงปฏิโลมปญจกะ  ๕๗  ประเภท 
ในอนุโลมแหงปจจนิกแมอันเปนมูลฝายปรวาทีอีก.       หมวด   ๔   แหง 
ปฏิกัมมะ  เปนตน  ทานยอไว.  คําซักถามของปรวาทีวา     พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสแลว  เปนตนเพ่ือแสดงถึงความท่ีบุคคลเปนของมีอยู  ดวยคํา 
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไวแลวดวย  ซึ่งความท่ีรูปเปนสภาวะที่หยั่ง 
เห็นไดดวยสามารถแหงสัจฉิกัตถะและปรมัตถะดวย     แลวจึงใหสกวาที 
รับรองซ่ึงความเปนอยางอ่ืน  คนละอยาง  แหงธรรมทั้ง  ๒.  คําปฏิเสธ  
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เปนของสกวาที    เพราะความท่ีปญหาอันมีอรรถอยางเดียวกัน    และม ี
อรรถตางกันแหงสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะท้ังหลายควรงดตอบ.   คํา  
ที่เหลือแมในที่นี้ก็ปรากฏชัดเจนแลวโดยอรรถท้ังน้ัน   ดังน้ีแล. 
                               อรรถกถาสุทธิกสังสันทนา  จบ  
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                                  โอปมมสังสันทนา  
           [๒๖] ส.  ทานหยัง่เห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจหยั่งเห็น 
เวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  รูปเปนอ่ืน   เวทนาก็เปนอ่ืน   หรือ  ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  ทานหยัง่เห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดจุหย่ัง 
                           เห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรอื  ? 
                      ป.  ถูกแลว. 
                      ส.  รปูเปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน  หรือ ? 
                      ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                      ส.   ทานจงรับรูนิคคหะ,     หากวาทานหยั่งเห็นรูปโดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถะ      ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   รูปเปนอ่ืน 
เวทนาก็เปนอ่ืน  ( อยางเดียว )  ทานหย่ังเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะดวยเหตุนั้นนะทาน  จึงตองกลาววา 
รูปเปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน,   ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา  พึงกลาวไดวา 
ขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสจัฉิกัตถปรมัตถะ    ดุจหย่ังเห็นเวทนาโดยสัจฉิ- 
กัตถปรมัตถะ  รูปเปนอ่ืน   เวทนาก็เปนอ่ืน   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ แตไมพึงกลาววา 
รูปเปนอ่ืน   บุคคลก็เปนอ่ืน   ดังน้ี    ผิด,   แตถาไมพึงกลาววา   รูปเปน 
อ่ืน   บุคคลกเ็ปนอ่ืน   ก็ตองไมกลาววา   ขาพเจาหย่ังเห็นรูปโดยสัจฉิ- 
กัตถปรมัตถะดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะรูปเปนอ่ืน  เวทนา   
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ก็เปนอ่ืน   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจหยั่งเห็นรูป 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ,  ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา  ขาพเจาหยั่งเห็นรูป  
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ    รูปเปน 
อ่ืน   เวทนาก็เปนอ่ืน   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจ 
หยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  แตไมพึงกลาววา  รูปเปนอ่ืน  บุคคล 
ก็เปนอ่ืน  ดังนี้  ผิด   ฯ ล ฯ 
           [๒๗]   ส.  ทานหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดุจหย่ังเห็น 
สัญญาโดยสจัฉิกัตถปรมัตถะ  ฯ ล ฯ  ดุจหย่ังเห็นสังขาร  ฯ ล ฯ  ดุจหยั่ง 
เห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  รูปเปนอ่ืน  วิญญาณก็เปนอ่ืน  หรือ ? 
                   ป.  ถูกแลว. 
                   ส.  ทานหย่ังเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดจุหย่ัง 
เห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   หรือ ? 
                   ป.  ถูกแลว. 
                   ส.  รูปเปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน  หรือ  ? 
                   ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                   ส.  ทานจงรับรูนิคคหะ,    หากวา    ทานหย่ังเห็นรูป 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสจัฉิกัตถปรมัตถะ รูปเปน 
อ่ืน  วิญญาณก็เปนอ่ืน  (อยางเดียวกัน )  ทานหย่ังเห็นบุคคลโดยสัจฉิ- 
กัตถปรมัตถะ  ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดวยเหตุนั้นนะทาน 
จึงตองกลาววา  รูปเปนอ่ืน   บุคคลก็เปนอ่ืน   ที่ทานกลาวในปญหานั้น 
วา   พึงกลาวไดวา   ขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ     ดุจหย่ัง  
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เห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ    รูปเปนอ่ืน      วิญญาณก็เปนอ่ืน  
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะดุจหย่ังเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ   แตไมพึงกลาววา   รูปเปนอ่ืน   บุคคลก็เปนอ่ืน   ดังนี้   ผิด, 
แตถาไมพึงกลาววา    รูปเปนอ่ืน     บคุคลก็เปนอ่ืน     ก็ตองไมกลาววา 
ขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสจัฉิกัตถปรมัตถะ    ดุจหย่ังเห็นวิญญาณโดยสัจฉิ- 
กัตถปรมัตถะ  รูปเปนอ่ืน   วิญญาณก็เปนอ่ืน    ขาพเจาหยั่งเปนบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ,  ที่ทานกลาว 
ในปญหานั้นวา  พึงกลาวไววา   ขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสจัฉิกัตถปรมัตถะ  รูปเปนอ่ืน  วิญญาณก็เปนอ่ืน 
ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิ- 
กัตถปรมัตถะ   แตไมพึงกลาววา  รูปเปนอ่ืน   บุคคลก็เปนอ่ืน   ดังนี้  
ผิด    ฯ ล ฯ 
           [๒๘]  ส. ทานหยัง่เห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจหยั่ง 
เห็นสัญญา  ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นสังขาร ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นวิญญาณ  ฯ ล ฯ 
ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ     เวทนาเปนอ่ืน      รูปก็เปนอ่ืน 
หรือ ฯ ล ฯ 
           [๒๙]  ทานหยั่งเห็นสัญญาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจหยั่งเห็น 
สังขาร    ฯ ล ฯ   ดุจหยั่งเห็นวิญญาณ     ฯ ล ฯ   ดจุหย่ังเห็นรูป   ฯ ล ฯ 
ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกตัถปรมัตถะ  สัญญาเปนอ่ืน  เวทนาก็เปนอ่ืน 
หรือ ? ฯ ล ฯ  
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           [๓๐]  ส.  ทานหยัง่เห็นสังขารโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจหยั่ง  
เห็นวิญญาณ  ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นรูป ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นเวทนา  ฯ ล ฯ 
ดุจหยั่งเห็นสัญญาโดยสจัฉิกัตถปรมัตถะ  สังขารเปนอ่ืน  สัญญาก็เปนอ่ืน 
หรือ ?  ฯ ล ฯ 
           [๓๑]  ส.  ทานหยัง่เห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะดุจหย่ัง 
เห็นรูป   ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นเวทนา   ฯ ล ฯ   ดุจหย่ังเห็นสัญญา   ฯ ล ฯ 
ดุจหยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  วิญญาณเปนอ่ืน   สงัขารก็เปน 
อ่ืน  หรือ ?  ฯ ล ฯ 
                   ป.  ถูกแลว. 
                   ส.  ทานหย่ังเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดจุหย่ัง 
                         เห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ  ? 
                   ป.  ถูกแลว. 
                   ส.  วิญญาณเปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน  หรือ ? 
                   ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                   ส.  ทานจงรับรูนิคคหะ,  หากวาทานหยั่งเห็นวิญญาณ 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดุจหยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  วิญญาณ 
เปนอ่ืน   สังขารก็เปนอ่ืน     อยางเดียวกัน   ทานหย่ังเห็นบุคคลโดยสัจฉิ- 
กัตถปรมัตถะ  ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดวยเหตุนั้นนะ 
ทานจึงตองกลาววา   วิญญาณเปนอ่ืน   บุคคลก็เปนอ่ืน   ที่ทานกลาวใน 
ปญหานั้นวา    พึงกลาวไดวา    ขาพเจาหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ   ดจุหยั่งเห็นสังขาร    โดยสจัฉิกัตถปรมัตถะ  วิญญาณเปนอ่ืน  
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สังขารก็เปนอ่ืน    ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดุจหยั่ง  
เห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   แตไมพึงกลาววา   วิญญาณเปนอ่ืน 
บุคคลก็เปนอ่ืน   ดังนี้    ผิด,    แตถาไมพึงกลาววา    วิญญาณเปนอ่ืน 
บุคคลก็เปนอ่ืน    ก็ตองไมกลาววา    ขาพเจาหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิ- 
กัตถปรมัตถะ  ดุจหยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  วิญญาณเปนอ่ืน  
สังขารก็เปนอ่ืน    ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจหยั่ง 
เห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ทีท่านกลาวในปญหานั้นวา   พึงกลาว 
ไดวา   ขาพเจาหยั่งเห็นวิญญาณโดยสจัฉิกัตถปรมัตถะดุจหย่ังเห็นสังขาร 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  วิญญาณเปนอ่ืน   สังขารก็เปนอ่ืน   ขาพเจาหยั่ง 
เห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะดุจหย่ังเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
แตไมพึงกลาววา   วิญญาณเปนอ่ืน   บคุคลก็เปนอ่ืน   ดังน้ี   ผิด    ฯ ล ฯ 
           [๓๒]   ส.  ทานหยั่งเห็นจักขายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจ 
หยั่งเห็นโสตายตนะ  ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นธัมมายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
จักขายตนะเปนอ่ืน   ธัมมายตนะก็เปนอ่ืน   หรือ  ?  ฯ ล ฯ 
           [๓๓]   ส.  ทานหยั่งเห็นโสตายตนะ    ฯ ล ฯ     ทานหย่ังเห็น 
ธัมมายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดจุหย่ังเห็นจักขายตนะ    ฯ ล ฯ    ดุจ 
หยั่งเห็นมนายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ธัมมายตนะเปนอ่ืน   มนาย- 
ตนะก็เปนอ่ืน   หรือ ?  ฯ ล ฯ 
          [๓๔]   ส.  ทานหย่ังเห็นจักขุธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดุจ 
หยั่งเห็นโสตธาตุ   ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นธัมธาตุ      โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
จักขุธาตุเปนอ่ืน      ธัมธาตุก็เปนอ่ืน   หรือ ?  ฯ ล ฯ  
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           [๓๕]   ส.  ทานหยั่งเห็นโสตธาตุ  ฯ ล ฯ      ทานหย่ังเห็นธัม  
ธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดุจหยั่งเห็นจักขุธาตุ    ฯ ล ฯ    ดุจหย่ังเห็น 
มโนวิญญาณธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ธัมธาตุเปนอ่ืน  มโนวิญญาณ- 
ธาตุ   ก็เปนอ่ืน   หรือ ?  ฯลฯ 
           [๓๖]   ส.  ทานหย่ังเห็นจักขุนทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจ 
หยั่งเห็นโสตินทรีย   ฯ ล ฯ   ดุจหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสจัฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ จักขุนทรียเปนอ่ืน  อัญญาตาวินทรียก็เปนอ่ืน  หรือ ?  ฯ ล ฯ 
           [๓๗]  ส.  ทานหย่ังเห็นโสตินทรีย    ฯ ล ฯ    ทานหย่ังเห็น 
อัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดุจหย่ังเห็นจักขุนทรีย    ฯ ล ฯ 
ดุจหยั่งเห็นอัญญินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน 
อัญญินทรียก็เปนอ่ืน  หรือ  ? 
                   ป.  ถูกแลว. 
                   ส.  ทานหย่ังเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดจุหย่ัง 
                         เห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรอื ? 
                   ป.  ถูกแลว. 
                   ส.  อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน   บุคคลกเ็ปนอ่ืน  หรอื ? 
                   ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                   ส.  ทานจงรับรูนิคคหะ,  หากวา  ทานหยั่งเห็นอัญญา- 
ตาวินทรียโดยสัจฉิกกัตถปรมัตถะ  ดจุหย่ังเห็นอัญญินทรีย  โดยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ  อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน   อัญญินทรียก็เปนอ่ืน    อยางเดียว 
กัน      ทานหย่ังเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดุจหยั่งเห็นอัญญาตา-  
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วินทรีย     โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ     ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  
อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน,   ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา 
พึงกลาวไดวา     ขาพเจาหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
ดุจหยั่งเห็นอัญญินทรีย  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน 
อัญญินทรียเปนอ่ืน   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   แต 
ไมพึงกลาววา  อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน    บุคคลก็เปนอ่ืน   ดังนี้    ผิด, 
แตถาไมพึงกลาววา   อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน   บคุคลก็เปนอ่ืน   ก็ตอง 
ไมกลาววา   ขาพเจาหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดุจ 
หยั่งเห็นอัญญินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ,      อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน 
อัญญินทรียก็เปนอ่ืน   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจ 
หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ,    ที่ทานกลาวในปญหา 
นั้นวา   พึงกลาวไดวา   ขาพเจาหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสจัฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ  ดจุหยั่งเห็นอัญญินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   อัญญาตาวินทรีย 
เปนอ่ืน   อัญญินทรียก็เปนอ่ืน   ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ   ดจุหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   แตไมพึง 
กลาววา  อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน  บคุคลก็เปนอ่ืน   ดังน้ี  ผิด    ฯ ล ฯ 
           [๓๘]   ป.  ทานหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจหยั่งเห็น 
เวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  รูปเปนอ่ืน   เวทนาก็เปนอ่ืน   หรือ ?  
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   บุคคลผูปฏิบัติ 
เพ่ือเกื้อกูลตนมีอยู  และทานก็หยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ ?  
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                   ส.  ถูกแลว. 
                   ป.  รูปเปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน   หรอื ?  
                   ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                   ป.  ทานจงรับรูปฏิกรรม    หากวา    ทานหย่ังเปนรูป 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  รูปเปน 
อ่ืน  เวทนาก็เปนอ่ืน  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  บุคคลผูปฏิบัติ 
เพื่อเก้ือกูลตนมีอยู  และทานก็หยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดวย 
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   รูปเปนอ่ืนบุคคลก็เปนอ่ืน   ที่ทานกลาว 
ในปญหานั้นวา  พึงกลาวไดวา  ขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   รูปเปนอ่ืน    เวทนาก็เปนอ่ืน 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา    บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนมีอยู 
และขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   แตไมพึงกลาววา  รูปเปน 
อ่ืน   บุคคลกเ็ปนอ่ืน   ดังนี้     ผิด,    แตถาไมพึงกลาววา    รูปเปนอ่ืน 
บุคคลก็เปนอ่ืน     ก็ตองไมกลาววา    ขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ  ดจุหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  รูปเปนอ่ืน   เวทนา 
ก็เปนอ่ืน  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูล 
ตนมีอยู   และขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ที่ทานกลาวใน 
ปญหานั้นวา    พึงกลาวไดวา  ขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
รูปเปนอ่ืน   เวทนาก็เปนอ่ืน  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   บุคคล 
ผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตนมีอยู      และขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะแตไมพึงกลาววา  รูปเปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน  ดังนี้  ผิด  ฯ ล ฯ  
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           [๓๙]   ป.  ทานหย่ังเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจหยั่งเห็น  
สัญญา    ฯ ล ฯ    ดุจหยั่งเห็นสังขาร    ฯ ล ฯ   ดุจหย่ังเห็นวิญญาณโดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถะ  รูปเปนอ่ืน  วิญญาณก็เปนอ่ืน  หรือ ?  ฯ ล ฯ 
           [๔๐]   ป.  ทานหย่ังเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจหยั่ง 
เห็นสัญญา ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นสังขาร  ฯ ล ฯ   ดจุหย่ังเห็นวิญญาณ   ฯ ล ฯ 
ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  เวทนาเปนอ่ืน   รูปก็เปนอ่ืนหรือ  ? 
ฯ ล ฯ 
           [๔๑]    ป.  ทานหยั่งเห็นสัญญาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจหยั่ง 
เห็นสังขาร   ฯ ล ฯ   ดุจหยั่งเห็นวิญญาณ  ฯ ล ฯ   ดุจหย่ังเห็นรูป   ฯ ล ฯ 
ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  สัญญาเปนอ่ืน  เวทนาก็เปนอ่ืน 
หรือ ?  ฯ ล ฯ 
           [๔๒]   ป.  ทานหยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจหย่ัง 
เห็นวิญญาณ  ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นรูป   ฯ ล ฯ   ดุจหย่ังเห็นเวทนา   ฯ ล ฯ 
ดุจหยั่งเห็นสัญญาโดยสจัฉิกัตถปรมัตถะ  สังขารเปนอ่ืน  สัญญาก็เปนอ่ืน 
หรือ ? ฯ ล ฯ 
           [๔๓]  ป.  ทานหย่ังเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะดุจหย่ัง 
เห็นรูป   ฯ ล ฯ   ดุจหยั่งเห็นเวทนา   ฯ ล ฯ     ดุจหยั่งเห็นสัญญา   ฯ ล ฯ 
ดุจหยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ วิญญาณเปนอ่ืน   สงัขารก็เปน 
อ่ืน   หรือ ?  ฯ ล ฯ 
           [๔๔]  ป.  ทานหย่ังเห็นจักขายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ ดุจ 
หยั่งเห็นโสตายตนะ  ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นธัมมายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  
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จักขายตนะเปนอ่ืน  ธัมมายตนะก็เปนอ่ืน  หรือ ?  ฯ ล ฯ  
           [๔๕]   ป.  ทานหยั่งเห็นโสตายนะ   ฯ ล ฯ  ธัมมายตนะโดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดุจหยั่งเห็นจักขายตนะ  ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นมนายตนะ 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ    ธัมมายตนะเปนอ่ืน   มนายตนะก็เปนอ่ืน  หรือ ? 
ฯ ล ฯ 
           [๔๖]   ป.  ทานหย่ังเห็นจักขุธาตุ  โดยสจัฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจ 
หยั่งเห็นโสตธาตุ     ฯ ล ฯ     ดุจหยั่งเห็นธัมธาตุ   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
จักขุธาตุเปนอ่ืน      ธัมธาตุก็เปนอ่ืน   หรือ ?  ฯ ล ฯ 
           [๔๗]   ป.  ทานหยั่งเห็นโสตธาตุ  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ฯ ล ฯ 
ทานหย่ังเห็นธรรมธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดจุหย่ังเห็นจักขุธาตุ  ฯ ล ฯ 
ดุจหยั่งเห็นมโนวิญญาณธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ         ธัมธาตุเปนอ่ืน 
มโนวิญญาณธาตุก็เปนอ่ืน   หรือ ?  ฯ ล ฯ 
           [๔๘]   ป.  ทานหยั่งเห็นจักขุนทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ    ดุจ 
หยั่งเห็นโสตินทรีย  ฯ ล ฯ  ดุจหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย   โดยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ   จักขุนทรียเปนอ่ืน   อัญญาตาวินทรียก็เปนอ่ืน  หรอื ?  ฯ ล ฯ 
           [๔๙]   ป.  ทานหย่ังเห็นโสตินทรีย  ฯ ล ฯ  อัญญาตาวินทรีย 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ    ดุจหยั่งเห็นจักขุนทรีย     ฯ ล ฯ     ดุจหย่ังเห็น 
อัญญินทรีย  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  อัญญาตาวินทียเปนอ่ืน  อัญญินทรีย 
ก็เปนอ่ืน  หรือ  ฯ ล ฯ 
                   ส.  ถูกแลว.   
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                   ป.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   บุคคลผูปฏิบัติ   
เพ่ือเกื้อกูลตน  มีอยู  และทานก็หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสจัฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ  หรือ ? 
                   ส.  ถูกแลว. 
                   ป.  อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน   บุคคลกเ็ปนอ่ืน  หรอื  ? 
                   ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                   ป.  ทานจงรับรูปฏิกรรม,       หากวา     ทานหย่ังเห็น 
อัญญาตาวินทริย   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดุจหยั่งเห็นอัญญินทรีย   โดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถะ     อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน      อัญญินทรียก็เปนอ่ืน 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตน  มีอยู 
และทานก็หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย    โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดวยเหตุ 
นั้นนะทานจึงตองกลาววา    อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน   บุคคลกเ็ปนอ่ืน, 
ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา   พึงกลาวไดวา   ขาพเจาหยั่งเห็นอัญญาตา- 
วินทรีย  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน   อัญญินทรีย 
ก็เปนอ่ืน  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูล  
ตน  มีอยู และขาพเจาก็หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
แตไมพึงกลาววา  อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน   ดงัน้ี   ผิด,   
แตถาไมพึงกลาววา   อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน   บคุคลก็เปนอ่ืน  ก็ตองไม 
กลาววา   ขาพเจาหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดุจ 
หยั่งเห็นอัญญินทรีย    โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน 
อัญญินทรียก็เปนอ่ืน   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  บุคคลผูปฏิบัติ  
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เพ่ือเกื้อกูลตน  มีอยู   และขาพเจาหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย  โดยสัจฉิ- 
กัตถปรมัตถะ,  ที่ทานกลาวในปญหาน้ันวา   พึงกลาวไดวา   ขาพเจาหยั่ง 
เห็นอัญญาตาวินทรีย    โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   ดจุหย่ังเห็นอัญญินทรีย  
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน    อัญญินทรียก็เปนอ่ืน 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตน  มีอยู 
และขาพเจาหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  แตไมพึง 
กลาววา   อัญญาตาวินทรียเปนอ่ืน   บุคคลก็เปนอ่ืน   ดังนี้    ผิด   ฯ ล ฯ 
                                    โอปมมสังสันทนา  จบ 
 

                         อรรถกถาโอปมมสังสันทนา         

     วาดวยการเทียบเคียงสัจฉิกัตถะดวยความอุปมา                                                                       

           บัดนี้      ชื่อวาเปนการเทียบเคียงสัจฉิกัตถะดวยสามารถแหงการ 
เปรียบกับธรรมท้ังหลายมีรูปเปนตนนั่นแหละ      บรรดาคําเหลาน้ันแม 
ทั้ง  ๒ คําถาม   คือ    คําถามถึงความท่ีรูปและเวทนาเปนคนละอยางดวย 
ความเห็นทั่วไปอยางหนึ่ง   คําถามท่ีถามถึงความเห็นทั่วไปของบุคคลกับ 
รูปอยางหน่ึง   เปนของสกวาที.   คําตอบรับรองแมทั้ง ๒ ปญหา    เปน 
ของปรวาที.   คําซักถามถงึความเปนคนละอยางของรูปกับบุคคล   ดุจรูป 
กับเวทนาดวยความเห็นทั่วไปที่ปรวาทีไมเห็นดวย  เปนของสกวาที.  คํา 
ปฏิเสธเปนของปรวาที.     คําท่ีเหลือแมในที่นี้ชัดเจนแลวโดยอรรถนั่น 
เทียว.   ก็เม่ือวาโดยธรรมแลว  ในขอนี้ในฝายสกวาทีทานแสดงนิคคห- 
ปญจกะ  คือหมวด  ๕  แหงนิคคหะ    ไวถึง  ๙๒๐  นัย  ดวยสามารถ  
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แหงความหมุนไปซ่ึงธรรมมีรูปเปนมูละเปนตน.      ถามวา   " แสดง  
อยางไร "   ตอบวา   ในขันธทั้งหลายกอน   คือธรรมที่เปนรูปเปนมูละ 
หมุนไปได  ๔ นัย  ในเวทนามูละเปนตนก็เหมือนกัน  รวมเปน  ๒๐  นัย 
(๔ x ๕ = ๒๐).  ในอายตนะท้ังหลาย จักขายตนะมูละหมุนไปได ๑๑ นัย 
ในอายตนะที่เหลือก็ฉันนั้น   รวมเปน  ๑๓๒ นัย   (๑๑ x ๑๒ = ๑๓๒ ). 
ในธาตุทั้งหลาย  จักขุธาตุมูละหมุนไปได  ๑๗ นยั   ในธาตุที่เหลือก็ฉัน 
นั้น    รวมเปน ๓๐๖ นัย   ( ๑๗ x ๑๘ = ๓๐๖ ).   ในอินทรียทั้งหลาย 
จักขุนทริยมูละหมุนไปได  ๒๑ นัย    ในอินทรียที่เหลือก็ฉันนั้น    รวม 
เปน  ๔๖๒ นัย   (๒๑ x ๒๒ = ๔๖๒)   รวมทั้งหมดเปนนิคคหปญจกะ 
๙๒๐  นัย  ดวยประการฉะน้ี.   แมในฝายปรวาที   ทานก็ทําใหสกวาที 
รับคําถึงความเปนคนละอยางแหงธรรมทั้งหลายมีรูปกับเวทนาเปนตน 
ดวยสามารถแหงอนุโลมวา      รูป    อุปลพฺภติ      แปลวา   ทานหย่ัง 
เห็นรูป  เปนตน  แลวจึงยกเอาความเห็นทั่วไปข้ึนทําการซักถามถึงความ 
เปนคนละอยางดวยธรรมท้ังหลายมีรูปเปนตนกับบุคคล      ดวยสามารถ 
แหงคําอันมีเลศนัยเพราะอาศัยพระสูตรที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
บุคคลมีอยู      อีก.    คําท่ีเหลือแมในที่นี้      เปนของงายโดยเน้ือความ 
ทั้งน้ัน.   เมื่อวาโดยธรรมทานแสดงปฏิกัมมจตุกกะ  คือ  หมวด  ๔  แหง 
ปฏิกรรม  ไว  ๙๒๐  นัย  โดยนัยที่ขาพเจากลาวแลวในฝายสกวาที.   การ 
เทียบเคียงสัจฉิกัตถะกับรูปเปนตนดวยสามารถแหงการอุปมามีประมาณ 
เทาน้ี. 
                             อรรถกถาโอปมมสังสันทนา  จบ  
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                                จตุกกนยสังสันทนา  
           [๕๐] ส.  ทานหย่ังเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรอื  ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  รูปเปนบุคคลหรือ  ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนี้. 
                     ส.  ทานจงรับรูนิคคหะ,     หากวาทานหยั่งเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  รูปเปนบุคคล, 
ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา  พึงกลาวไดวา  ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล   โดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถะ  แตไมพึงกลาววา   รูปเปนบุคคล    ดังน้ี   ผิด,   แตถา 
ไมพึงกลาววา  รูปเปนบุคคล   ก็ตองไมกลาววา  ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ,  ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา  พึงกลาวไดวา  ขาพเจา 
หยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ    แตไมพึงกลาววา   รูปเปนบุคคล 
ดังน้ี   ผิด ฯ ล ฯ 
           [๕๑] ส.  ทานหย่ังเห็นบุคคล   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  บุคคลในรูปหรือ  ฯ ล ฯ  บุคคลอ่ืนจากรูปหรือ  ? ฯ ล ฯ 
รูปในบุคคลหรือ  ?           
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                     ส.  ทานจงรับรูนิคคหะ,    หากวาทานหยั่งเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  รูปในบุคคล, 
ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา  พึงกลาวไดวา  ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล  โดย  
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สัจฉิกัตถปรมัตถะ  แตไมพึงกลาววา   รูปในบุคคล   ดังน้ี   ผิด,   แตถาไม 
พึงกลาววา  รูปในบุคคล  ก็ตองไมกลาววาขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล    โดย  
สัจฉิกัตถปรมัตถะ,  ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา    พึงกลาวไดวาขาพเจา 
หยั่งเห็นบุคคล   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  แตไมพึงกลาววา    รปูในบุคคล 
ดังน้ี    ผิด  ฯ ล ฯ 
           [๕๒] ส.  ทานหยัง่เห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  เวทนาเปนบุคคลหรือ  ฯ ล ฯ บุคคลในเวทนาหรือ ? 
ฯ ล ฯ บุคคลอ่ืนจากเวทนาหรือ ฯ ล ฯ  เวทนาในบุคคลหรือ  ฯ ล ฯ  สัญญา 
เปนบุคคลหรือ  ฯ ล ฯ บคุคลในสญัญาหรือ  ฯ ล ฯ  บุคคลอ่ืนจากสัญญา 
หรือ ฯ ล ฯ  สัญญาในบุคคลหรือ ฯ ล ฯ  สังขารเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ บุคคล 
ในสังขารหรือ  ฯ ล ฯ   บคุคลอ่ืนจากสังขารหรือ  ฯ ล ฯ   สังขารในบุคคล 
หรือ  ฯ ล ฯ วิญญาณเปนบุคคลหรือ  ฯ ล ฯ บุคคลในวิญญาณหรือ  ฯ ล ฯ 
บุคคลอ่ืนจากวิญญาณหรือ ฯ ล ฯ  วิญญาณในบุคคลหรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                     ส.  ทานจงรับรูนิคคหะ,      หากวาทานหยั่งเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา    วิญญาณใน 
บุคคล,   ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา   พึงกลาวไดวา    ขาพเจาหยั่งเห็น 
บุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะแตไมพึงกลาววา  วิญญาณในบุคคล  ดังนี้ 
ผิด,   แตถาไมพึงกลาววา  วิญญาณในบุคคล   ก็ตองไมกลาววา   ขาพเจา 
หยั่งเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา  พึง  
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กลาวไดวา     ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ    แตไมพึง 
กลาววา  วิญญาณในบุคคล  ดังน้ี   ผิด  ฯ ล ฯ  
           [๕๓] ส.  ทานหยัง่เห็นบุคคล   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  จักขายตนะเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ บุคคลในจักขาย- 
ตนะหรือ  ฯ ล ฯ   บุคคลอ่ืนจากจักขายตนะหรือ  ฯ ล ฯ    จักขายตนะใน 
บุคคลหรือ ฯ ล ฯ  ธัมมายตนะเปนบุคคลหรือ  ฯ ล ฯ บุคคลในธัมมายตนะ 
หรือ ฯ ล ฯ   ธัมมายตนะในบุคคลหรือ ?  ฯ ล ฯ 
           [๕๔]   . . .จักขุธาตุเปนบุคคลหรือ  ฯ ล ฯ    บุคคลในจักขุธาตุ  
หรือ  ฯ ล ฯ  บุคคลอ่ืนจากจักขุธาตุหรือ  ฯ ล ฯ   จักขุธาตุในบุคคลหรือ 
ฯ ล ฯ      ธาตุเปนบุคคลหรือ  ฯ ล ฯ       บุคคลในธัมธาตุหรือ  ฯ ล ฯ 
บุคคลอ่ืนจากธัมธาตุหรือ  ฯ ล ฯ         ธัมธาตุในบุคคลหรือ ? ฯ ล ฯ 
           [๕๕]   . . .จักขุนทรียเปนบุคคลหรือ   ฯ ล ฯ    บุคคลในจัก- 
ขุนทรียหรือ  ฯ ล ฯ  บุคคลอ่ืนจากจักขุนทรียหรือ  ฯ ล ฯ จักขุนทรียใน 
บุคคลหรือ  ฯ ล ฯ   อัญญาตาวินทรียเปนบุคคลหรือ  ฯ ล ฯ     บุคคลใน 
อัญญาตาวินทรียหรือ  ฯ ล ฯ   บุคคคลอ่ืนจากอัญญาตาวินทรียหรือ  ฯ ล ฯ 
อัญญาตาวินทรียในบุคคลหรือ ? ฯ ล ฯ 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                     ส.  ทานจงรับรูนิคคหะ,  หากทานหย่ังเห็นบุคคล   โดย 
สัจฉิกัตถปรมัตถะ  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   อัญญาตาวินทรีย.  
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ในบุคคล,   ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา  พึงกลาวไดวา  ขาพเจาหยั่งเห็น  
บุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะแตไมพึงกลาววา  อัญญาตาวินทรียในบุคคล 
ดังน้ี   ผิด,  แตถาไมพึงกลาววา  อัญญาตาวินทรียในบุคคล  ก็ตองไมกลาว 
วา  ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ที่ทานกลาวในปญหา 
นั้นวา  พึงกลาวไดวา  ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  แต 
ไมพึงกลาววา   อัญญาตาวินทรียในบคุคล  ดังนี้  ผิด  ฯ ล ฯ 
           [๕๖]  ป.  ทานไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมิตถะหรือ ? 
ฯ ล ฯ 
                     ส.  ถูกแลว. 
                     ป.  พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา   บุคคลผูปฏิบัติ 
เพ่ือเกื้อกูลตน  มีอยู  ดังน้ี  หรือ  ? 
                     ส.  ถูกแลว. 
                     ป.  รูปเปนบุคคลหรือ  ? 
                     ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                     ป.   ทานจงรับรูปฏกิรรม,    หากวาพระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสไววา  บุคคลผูปฏบิัติเพ่ือเก้ือกูลตน  มีอยู  ดวยเหตุนั้นนะทาน 
จึงตองกลาววา  รูปเปนบุคคล  ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตน   มีอยู 
แตไมพึงกลาววา รูปเปนบุคคล  ดังนี้   ผิด, แตไมพึงกลาววา  รูปเปนบุคคล 
ก็ตองไมกลาววา   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือ  
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เกื้อกูลตน  มอียู   ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา  พึงกลาวไดวา  พระผูมี 
พระภาคเจาไดตรัสไววา   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตน   มีอยู    แต 
ไมพึงกลาววา รูปเปนบุคคล   ดังน้ี   ผิด  ฯ ล ฯ  
           [๕๗]  ป.  ทานไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ ? 
                      ส.  ถูกแลว. 
                      ป.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  บุคคลผูปฏบิัติ 
เพ่ือเกื้อกูลตน   มีอยู  ดังน้ี  หรือ ?  
                      ส.  ถูกแลว. 
                      ป.  บุคคลในรูปหรือ   ฯ ล ฯ  บุคคลอ่ืนจากรูปหรือ  ฯ ล ฯ 
รูปในบุคคลหรือ ฯ ล ฯ เวทนาเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ บุคคลในเวทนาหรือ 
ฯ ล ฯ บุคคลอ่ืนจากเวทนาหรือ  ฯ ล ฯ  เวทนาในบุคคลหรือ ฯ ล ฯ  สัญญา 
เปนบุคคลหรือ  ฯ ล ฯ  บคุคลในสัญญาหรือ  ฯ ล ฯ  บุคคลอ่ืนจากสัญญา 
หรือ  ฯ ล ฯ   สัญญาในบคุคลหรือ  ฯ ล ฯ   สังขารเปนบุคคลหรือ  ฯ ล ฯ 
บุคคลในสังขารหรือ  ฯ ล ฯ    บุคคลอ่ืนจากสังขารหรือ  ฯ ล ฯ    สังขาร 
ในบุคคลหรือ  ฯ ล ฯ  วิญญาณเปนบุคคลหรือ  ฯ ล ฯ  วิญญาณในบุคคล 
หรือ  ฯ ล ฯ  บุคคลในวิญญาณหรือ  ฯ ล ฯ  หรือ  ฯ ล ฯ   บุคคลอ่ืนจาก 
วิญญาณหรือ  ฯ ล ฯ    บคุคลอ่ืนจากวิญญาณหรือ   ฯ ล ฯ   วิญญาณใน 
บุคคลหรือ  ? 
                      ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                      ป.  ทานจงรับรูปฏกิรรม   หากวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสไววา   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตน  มีอยู    ดวยเหตุนั้นนะ  
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ทานจึงตองกลาววา   วิญญาณในบุคคล   ที่ทานกลาวในปญหาน้ันวา  พึง 
กลาวไดวา   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา    บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อ   
กูลตน  มีอยู   แตไมพึงกลาววา วิญญาณในบุคคล  ดังนี้   ผิด,   แตถาไม 
พึงกลาววา   วิญญาณในบุคคล  ก็ตองไมกลาววา  พระผูมีภาคเจาไดตรัส 
ไววา บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตน  มอียู, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา 
พึงกลาวไดวา  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อ 
กูลตน  มีอยู   แตไมพึงกลาววา  วิญญาณในบุคคล ดังน้ี   ผิด   ฯ ล ฯ 
           [๕๘] ป.  ทานไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ? 
                      ส.  ถูกแลว. 
                      ป.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   บุคคลผูปฏิบัติ 
เพ่ือเกื้อกูลตน   มีอยู   ดังน้ี  หรือ ? 
                      ส.  ถูกแลว. 
                      ป.  จักขายตนะเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ  บุคคลในจักขาย- 
ตนะหรือ  ฯ ล ฯ   บุคคลอ่ืนจากจักขายตนะหรือ  ฯ ล ฯ   จักขายตนะใน 
บุคคลหรือ ฯ ล ฯ    ธัมมายตนะเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ   บุคคลในธัมมา- 
ยตนะหรือ  ฯ ล ฯ  บุคคลอ่ืนจากธัมมายตนะหรือ  ฯ ล ฯ  ธัมมายตนะใน 
บุคคลหรือ   ฯ ล ฯ   จักขุธาตุเปนบุคคลหรือ   ฯ ล ฯ  บุคคลในจักขุธาตุ 
หรือ ฯ ล ฯ  บุคคลอ่ืนจากจักขุธาตุหรือ ฯ ล ฯ  จักขุธาตุในบุคคลหรือ ฯ ล ฯ 
ธัมมธาตุเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ  บุคคลในธัมมธาตุหรือ ฯ ล ฯ  บคุคลอ่ืนจาก 
ธัมมธาตุหรือ  ฯ ล ฯ  ธัมมธาตุในบุคคลหรือ ?  ฯ ล ฯ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 93 

           [๕๙]  ...จักขุนทรียเปนบุคคลหรือ  ฯ ล ฯ   บุคคลในจักขุน-   
ทรียหรือ  ฯ ล ฯ     บุคคลอ่ืนจากจักขุนทรียหรือ  ฯ ล ฯ   จักขุนทรียใน 
บุคคลหรือ ฯ ล ฯ  อัญญาตาวินทรียเปนบุคคลหรือ ฯ ล ฯ บุคคลในอัญญา- 
ตาวินทรียหรือ  ฯ ล ฯ  บคุคลอ่ืนจากอัญญาตาวินทรียหรือ  ฯ ล ฯ  อัญญา- 
ตาวินทรียในบุคคลหรือ ? 
                   ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                   ป.   ทานจงรับรูปฏิกรรม,    หากวาพระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสไววา    บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตน   มีอยู    ดวยเหตุนั้นนะ 
ทานจึงตองกลาววา   อัญญาตาวินทรียในบุคคล,    ที่ทานกลาวในปญหา 
นั้นวา  พึงกลาวไดวา  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  บุคคลผูปฏิบัติ  
เพ่ือเกื้อกูลตน  มีอยู    แตไมพึงกลาววา    อัญญาตาวินทรียในบคุคล 
ดังน้ี   ผิด,  แตไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียในบคุคล ก็ตองไมกลาววา 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตน  มีอยู 
ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา    พึงกลาวไดวา   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
ไววา บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตน  มอียู  แตไมพึงกลาววา  อัญญา- 
ตาวินทรียในบุคคล   ดังน้ี   ผิด  ฯ ล ฯ 
                                  จตุกกนยสังสันทนา จบ 
                                                และ 
                                    สังสันทนากถา  จบ 
         ๑.  สังสันทนากถา   คือ  เร่ืองเปรียบเทียบในเร่ืองบุคคลมี  ๓  คือ  ก. 
สุทธิกสังสันทนา  ข. โอปมมสังสันทนา  ค.  จตุกกนยสังสันทนา.          



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 94 

                       อรรถกถาจตุกกนย*สังสันทนา  

              วาดวยการเทียบเคียงโดยนัยแหงจตุกกะ 
           บัดนี้      คําใดท่ีปรวาทีหยั่งเห็นโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะในบรรดา 
สัจฉิกัตถปรมัตถะ ๕๗ อยาง  มีรูปเปนตน   โดยอาศัยแลวซ่ึงรูปเปนตน 
หรือเวนจากรูปเปนตน  หรือกําลังอาศัยรูปเปนตนอยางใดอยางหน่ึงน้ัน 
พึงมีเหตุใด    เพราะเหตุนั้น     ทานจึงเริ่มการเทียบเคียงสัจฉิภัตถะโดย 
จตุกกนัย   คือโดยนัยแหงหมวด  ๔  นี้. 
           บรรดาคําเหลาน้ัน   คําวา  " รูปเปนบุคคลหรือ"   เปนคําซักถาม 
ของสกวาที ฯ   คําปฏิเสธวา    ไมพึงกลาวอยางนั้น      เปนของปรวาที  
เพราะกลัวจะถูกกลาวหาวาเปนอุจเฉททิฏฐิ.   การยกนิคคหะข้ึนเปนของ 
สกวาที  แมทานกลาววา      ก็ขอน้ันถูกตองแลวหรือ    นั่นเปนรูปเปน 
เวทนามิใชหรือ    ดังน้ี  ทานปฏิเสธท้ังส้ิน.  อน่ึงคํานั้น  ทานพึงปฏิเสธ 
โดยรับวาบุคคลเปนอยางหน่ึง  ไมใชรปูไมใชเวทนา  แตไมนอกจากรูป 
และเวทนาก็ปรวาทีนี้      ไมปรารถนาความเปนอยางอ่ืนของบุคคลแมแต 
* คําวา   จตุกกนยะ  ไดแกโดยนัยแหงหมวด  ๔  เชน.-  ๑. รูปเปน 
บุคคลหรือ   ๒.  บุคคลในรูปหรือ    ๓. บุคคลนอกจากรูปหรือ   ๔.   รูปในบุคคล 
หรือ.   ปญหาเชนนี้ทานเรียกวา  สักกายทิฏฐิปญหา  เพื่อใหเห็นสภาพตามความ 
เปนจริงวา  การยึดวาเปนบุคคล  เปนอัตตาเปนสัตวมีมากมาย  เม่ือทานซักถาม 
เนื้อความนีแ้ตละขอก็จะปรากฏทีเดียววาไมมีบุคคลหรืออัตตาอยางท่ียดึถือ 
นั้นเลย  เปนแตสภาวธรรมอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น.  
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ธรรมอยางหน่ึงในบรรดาธรรมท้ังหลายมีรูปเปนตน เพราะฉะน้ัน  ทาน  
จึงตอบรับรองวา       ใช.       ก็คําซักถามนี้วา       รูปเปนบุคคล  ฯ ล ฯ 
อัญญาตาวินทรียเปนบุคคล    ดังน้ี  ทานปรารภหมายเอาปรมัตถสัจจะท้ัง 
สิ้น  แตวาใคร ๆ ไมอาจกลาววาปรมัตถธรรมท้ังส้ินเปนอยางเดียวกันดวย 
สามารถแหงปจจัตตลักขณะ      คือลกัษณะท่ีมีเฉพาะตัวเรียกวาปจจัตต-  
ลักขณะ   เพราะฉะน้ัน   คําน้ีทานต้ังไวแลวสักวาเปนลักษณะแหงการ 
ซักถามดวยสามารถแหงแบบแผน  ดวยเหตุนั้น วิญูชนทั้งหลายควรยัง 
ธรรมนี้ใหแจมแจง.    ฝายสกวาทีผูใครเพ่ือจะกลาวถือเอาลักษณะน้ีแลว 
ไมใหโอกาสแกปรวาทีโดยประการใด ๆ  พึงกลาวโดยประการน้ัน ๆ. คําน้ี  
เปนอันถูกตองแลวน่ันเทียว   เพราะความท่ีลักษณะแหงการซักถามทาน 
ต้ังไวแลวดวยสามารถแหงแบบแผน   ดวยประการฉะน้ี.    พึงทราบเน้ือ 
ความซักถามทั้งปวงโดยนัยนี้.    ก็แตเนื้อความท่ีแปลกกันในคําท้ังหลาย 
วา     บุคคลในรูปหรือ     เปนตนนี้   พึงทราบวา   การกลาววามหาภูต 
รูป ๓   อาศัยมหาภูตรูป ๑  วิญญาณในรูปอาศัยวัตถุรูปดังนี้    ยอมควร 
ฉันใด   บุคคลในรูปตามลัทธิของทานฉันนั้นหรือ     การกลาววา ก็อรูป 
ธรรมทั้งปวงมีเวทนาเปนตน  หรือนามขันธ  ๔    หรือพระนิพพานน่ัน 
แหละ   โดยการแยกสภาวะเปนธรรมเวนจากรูป   ดังน้ี     ยอมควรฉันใด 
บุคคลตามลัทธิของทานฉันนั้นหรือ   การกลาววา  เหมือนอยางวา  รูปใน 
เวทนา    รูปในวิญญาณ   ดวยสามารถแหงธรรมอันเปนที่อาศัยแหงรูป 
ทั้งหลายท่ีมีจิตเปนสมุฏฐานยอมควรฉันใด       บคุคลตามลัทธิของทาน 
ฉันนั้นหรือ   ดังน้ี.  ก็ในคําซักถามทั้งปวงปรวาทีตอบปฏิเสธ  เพราะกลัว  
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แตอุจเฉททิฏฐิ  และเพราะผิดจากลัทธิ.  คําท่ีเหลือในที่นี้ชัดเจนแลวโดย  
อรรถทั้งน้ัน.   วาโดยธรรม     คือโดยหัวขอ   แลว   ทานแสดงหมวด  ๕ 
คืออนุโลมปญจกะ.  ไวถงึ ๒๒๘  ขอ  (๕๗ x ๔ = ๒๒๘)  เพราะกระ 
ทําอรรถอันหน่ึงๆ  ในสจัฉิกัตถะ  ๕๗ ประเภทใหเปนหมวดละ  ๔ ดวย 
สามารถแหงนิคคหะที่เปนฝายของสกวาทีผูกระทํา ฯ    แมในฝายปรวาที 
ก็มีประมาณเทาน้ันนั่นแหละดวยสามารถแหงปฏิกรรม.       อน่ึงในท่ีนี้  
คําท่ีปรวาทีกลาววา       บคุคลมีอยู        คําน้ันสกวาทีรับรองดวยความ 
สามารถแหงสมมติที่มาแลวในพระสูตร ฯ   ในคําท้ังหลายวา      รูปเปน 
บุคคลหรือ    เปนตน   ทานปฏิเสธ     เพราะความท่ีปญหาวาดวยสักกาย 
ทิฏฐิเปนปญหาที่ไมควรตอบ.     ปฏกิรรมของปรวาทียอมมีดวยสามารถ 
แหงคําอันมีเลศนัยนั่นเทียว  ดังน้ี. 
              อรรถกถาจตุกกนยสังสันทนา  และสังสันทนากถา  จบ  
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                                     ลกัขณยุตติกตา  
           [๖๐] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคล   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรอื ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. บุคคลมีปจจัยหรือ  ฯ ล ฯ  บุคคลไมมีปจจัยหรือ ฯ ล ฯ 
บุคคลเปนสังขตะหรือ  ฯ ล ฯ  บุคคลเปนอสังขตะหรือ  ฯ ล ฯ  บุคคลเที่ยง 
หรือ  ฯ ล ฯ   บุคคลไมเที่ยงหรือ ฯ ล ฯ   บุคคลมีนิมิตหรือ ฯ ล ฯ  บุคคลไม 
มีนิมิตหรือ  ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  คําเปนตนวา  ทาน 
จงรูนิคคหะ    ทานยอไว.            
           [๖๑]  ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ? 
                      ส. ถูกแลว 
                      ป. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา  บุคคลผูปฏบิัติ 
เพ่ือเกื้อกูลตน  มีอยู  ดังน้ี  หรือ ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. บุคคลมีปจจัยหรือ  ฯ ล ฯ บุคคลไมมีปจจัยหรือ ฯ ล ฯ 
บุคคลเปนสังขตะหรือ ฯ ล ฯ   บุคคลเปนอสังขตะหรือ  ฯ ล ฯ บุคคลเที่ยง 
หรือ ฯ ล ฯ  บุคคลไมเที่ยงหรือ  ฯ ล ฯ  บุคคลมีนิมติหรือ  ฯ ล ฯ  บุคคล 
ไมมีนิมิต    หรือ ? 
                      ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  คําท้ังปวงทานยอไว. 
                      ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม  ฯ ล ฯ. 
                                     ลกัขณยุตติกตา  จบ  
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                        อรรถกถาลักขณยุตติกถา๑ 

                      วาดวยการประกอบลักษณะ 
           บัดนี้  ชื่อวาลักขณยุตติ  คือ  การประกอบลกัษณะ.  ในปญหา 
นั้น    คําซักถาม  ๘  ขอของสกวาที มีคําวา   บุคคลมีปจจัยหรือ   เปนตน  
โดยหมายเอาวา  ยกเวนพระนิพพานแลว   สัจฉิกัตถปรมัตถะที่เหลือชื่อ 
วา   มีปจจัยเพราะเปนสภาพเน่ืองดวยปจจัย    ชื่อวาสังขตะเพราะปจจัย 
เหลาน้ันประชุมกันปรุงแตงข้ึน  ชื่อวาไมเที่ยงเพราะเกิดแลวดับไปไมมี 
อยูในกาลทุกเม่ือ  ชื่อวามีนิมิตเพราะความท่ีนิมิตอันนับพรอมแลววาเหตุ 
แหงการอุบัติมีอยู  สวนพระนิพพานมีลักษณะแหงสัจฉิกัตถะดังน้ี  คือ 
พระนิพพานช่ือวาไมมีปจจัย   ชื่อวาเปนอสังขตะ   ชื่อวาเท่ียง    ชื่อวาไม 
มีนิมิตเพราะไมมีประการดังกลาวแลว  เพราะฉะนั้นถาแมบุคคลเปน 
สัจฉิกัตถปรมัตถะไซร   แมบคุคลน้ันก็จะพึงมีลักษณะดังกลาวน้ี.    คํา 
ปฏิเสธเปนของปรวาที.     ก็ในคําน้ีวา     ทานจงรูนิคคหะ      เปนตน 
ทานยอไว.   ในฝายสกวาที  บัณฑิตพึงทราบหมวด  ๕  นิคคหะ  ๘  เหลาน้ี 
ดวยสามารถสักวาอนุโลมในอนุโลมปจจนิก   ดวยประการฉะน้ี.    แมใน 
ฝายปรวาทีก็พึงทราบหมวด  ๕  ปฏิกรรม  ๘  ดวยสามารถสักแตวาปจจนิก 
ในปจจิกานุโลมนั่นแหละ.   ในปจจนิกอนุโลมนั้นปรวาทีทําสมมติสัจจะ 
ใหสําเร็จดวยสามารถแหงพระสูตร  แตสภาพธรรมที่มีปจจัยเปนตนแหง 
สมมติสัจจะหามีไม  เพราะฉะนั้น  สกวาทีจึงปฏิเสธตามความเปนจริง 
๑.  บาลีเปน  ลักขณยุตติกตา.  
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อน่ึง   คําวา     ทานจงรูปฏิกรรม    เปนตน   เปนคําท่ีปรวาทีกลาวดวย 
เลศนัย  คําท้ังปวงทานยอไวแมในท่ีนี้นั่นเทียว.  
                                อรรถกถาลักขณยุตติกถา  จบ  
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                                                วจนโสธนะ 
           [๖๒] ส.  บุคคลเปนสภาวะที่หยั่งเห็นได   สภาวะที่หยั่งเห็น  
                          ได  ก็เปนบุคคล  หรอื ? 
                          ป.  บุคคลเปนสภาวะท่ีหยั่งเห็นได     แตสภาวะที่หยั่ง 
                                เห็นไดบางอยางเปนบุคคล  บางอยางไมเปนบุคคล. 
                          ส.  บุคคลบางอยางเปนสภาวะที่หยั่งเห็นได  บางอยาง 
                                เปนสภาวะท่ีหยั่งเห็นไมได  หรือ ? 
                          ป.  ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๖๓] ส.  บุคคลเปนสภาวะที่จริงแท  [สัจฉิกัตถะ]  สภาวะ 
                          ที่จริงแทก็เปนบุญ     หรือ ? 
                          ป.  บุคคลเปนสภาวะท่ีจริงแท   แตสภาวะที่จริงแทบาง 
                                อยางเปนบุคคล  บางอยางไมเปนบุคคล. 
                          ส.  บุคคลบางอยางเปนสภาวะที่จริงแท    บางอยางไม 
                                เปนสภาวะท่ีจริงแท   หรือ ? 
                          ป.  ไมพึงกลาวอยางน้ัน. 
           [๖๔] ส.  บุคคลเปนสภาวะที่ประสบอยู   สภาวะท่ีประสบอยู 
                                ก็เปนบุคคล   หรอื  ? 
                          ป.  บุคคลเปนสภาวะท่ีประสบอยู   แตสภาวะที่ประสบ 
                                อยู   บางอยางเปนบุคคล   บางอยางไมเปนบุคคล.  
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                      ส.  บุคคลบางอยางเปนสภาวะท่ีประสบอยู    บางอยาง 
                                ไมเปนสภาวะที่ประสบอยู   หรือ  ?  
                      ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๖๕] ส.  บุคคลเปนสภาวะที่ปรากฏอยู   สภาวะท่ีปรากฏอยู 
                                ก็เปนบุคคล    หรือ  ? 
                      ป.  บุคคลเปนสภาวะที่ปรากฏอยู    แตสภาวะที่ปรากฏ 
                                อยู   บางอยางเปนบุคคล    บางอยางไมเปนบุคคล 
                      ส.  บุคคลบางอยางเปนสภาวะท่ีปรากฏอยู     บางอยาง 
                                ไมเปนสภาวะที่ปรากฏอยู   หรือ ? 
                      ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๖๖ ] ส.  บุคคลเปนสภาวะที่มีอยู   สภาวะที่มีอยูก็เปนบุคคล 
                                หรือ  ?  
                      ป.  บุคคลเปนสภาวะที่มีอยู  แตสภาวะที่มีอยูบางอยาง 
                                เปนบุคคล   บางอยางไมเปนบุคคล. 
                      ส.  บุคคลบางอยางเปนสภาวะท่ีมีอยู   บางอยางไมเปน 
                                สภาวะที่มีอยูหรือ  ? 
                      ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๖๗] ส.  บุคคลเปนสภาวะที่มีอยู    แตสภาวะที่มีอยูไมเปน 
                                บุคคลท้ังหมดหรือ ? 
                      ป.  ถูกแลว.  
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                      ส.  บุคคลเปนสภาวะที่ไมมีอยู  แตสภาวะที่ไมมีอยูไม 
                            เปนบุคคลท้ังหมดหรือ ?  
                      ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ        คําวา     นิคคหะ 
                            เปนตน  ทานยอไว. 
                                        วจนโสธระ  จบ 
 

                                อรรถกถาวจนโสธนะ 
                              วาดวยการชําระถอยคํา 
           บัดนี้    เปนการชําระถอยคํา.  ในปญหานั้น  คําใดท่ีวา    บุคคล 
เปนสภาวะท่ีหยั่งเห็นได      ดังน้ี    เพ่ือชําระคําน้ัน      สกวาทีจึงถามวา 
บุคคลเปนสภาวะท่ีหยั่งเห็นไดสภาวะที่หยั่งเห็นไดก็เปนบุคคลหรือ. 
           เนื้อความแหงปญหาน้ัน   พึงทราบดังนี้.- 
           คําวา       บุคคลเปนสภาวะที่หยั่งเห็นได     นี้  ม ี ๒ บท ทั้ง  ๒ 
บทนี้พึงมีอรรถอยางเดียวกัน     หรือพึงมีอรรถตางกัน   ผิวา   พึงมีอรรถ 
ตางกันกอนไซร  คําน้ีก็ยอมปรากฏดังคําท่ีอุปมาวา     รูปเปนอยางหน่ึง 
เวทนาก็เปนอยางหน่ึง   ฉันใด  บุคคลก็เปนอยางหน่ึง   สภาวะที่หยั่งเห็น 
ไดก็เปนอยางหน่ึง   ฉันนั้น     ดังน้ี  กถ็ามีอรรถอันเดียวกันไซร  ขอน้ี  
ยอมปรากฏดังคําอุปมาวา    จิตอันใด    มโนก็อันนั้น  ฉันใด   บุคคลน้ัน 
นั่นแหละเปนสภาวะที่หยั่งเห็นไดก็ฉันนั้น     ดังน้ี   ดวยเหตุนี้   ขาพเจา  
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จะกลาวคําหลังน้ีวา     ถาวาบุคคลใดตามลัทธิของทาน    บุคคลน้ันเปน  
สภาวะที่หยั่งเห็นได  ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้นมีอยู  สภาวะใด ๆ ที่หยั่ง 
เห็นได   สภาวะนั้น ๆ   กเ็ปนบุคคล   ทานรับรองคําน้ันหรือ     จากน้ัน 
สกวาทีตองการถามซึ่งความท่ีบุคคลเปนสภาวะที่หยั่งเห็นได  ไมตองการ 
ถามซึ่งภาวะแหงธรรมมีรปูเปนตนที่หยั่งเห็นไดวาเปนบุคคล       เพราะ 
ฉะน้ัน   ทานจึงกลาวคําวา     บุคคลเปนสภาวะที่หยั่งเห็นได    สภาวะที่ 
หยั่งเห็นไดบางอยางเปนบุคคล   บางอยางไมเปนบุคคลหรือ      เปนตน. 
พึงทราบความหมายแหงปญหานั้นวา  ก็สภาวะที่หยั่งเห็นไดอันใด  เพราะ 
ดํารัสของพระศาสดาวา     บุคคลของเรา   บุคคลมีอยู  ดังนี้      สภาวะที่ 
หยั่งเห็นไดอันนั้นไมเปนบุคคลท้ังหมด      บางอยางแลเปนบุคคล    บาง 
อยางไมใชบุคคลหรือ    ในปญหานั้น  เก  อักษร มอีรรถเปน  โก  อักษร 
หิ  อักษรและ จิ  อักษรสกัแตเปนนิบาต.     ก็พึงทราบเน้ือความในที่นี้วา 
บางอยางเปนบุคคล    บางอยางไมใช    ดังน้ี. คําวา บางอยางเปนบุคคล 
บางอยางไมใชบุคคลน้ี     ทานอธิบายไววา      บุคคล   คือธรรมอยางใด 
อยางหน่ึงในธรรมทั้งหลายมีรูปเปนตนซึ่งเปนสภาวะท่ีหยั่งเห็นไดนั้น 
แหละ    แตในธรรมทั้งหลายมีรูปเปนตนเปนบุคคลน่ันเทียว    คือเปน 
บุคคลอะไร ๆ   สวนในรปูเปนตน  บางอยางไมใชบุคคล    ดงัน้ี.  ลําดับ 
นั้น     สกวาทีจึงกลาววา      บุคคลบางอยางเปนสภาวะท่ีหยั่งเห็นไดบาง 
อยางเปนสภาวะท่ีหยั่งเห็นไมไดหรือ.     เนื้อความแหงปญหานั้น   โดย 
อรรถม ี ๒  บทคือ    บุคคลกับคําวาสภาวะท่ีหยั่งเห็นได    ถาในอรรถอัน  
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เดียวกันไซร    บุคคลก็คือ    ธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลว  
วาสภาวะธรรมท่ีหยั่งได  บุคคลมิใชนอกจากธรรมนั้นแตสภาพธรรมน้ัน 
บางอยางเปนบุคคล  แมบางอยางก็ไมใชบุคคล    แมบุคคลยอมปรากฏวา 
บางอยางเปนสภาวะที่หยั่งเห็นได    บางอยางเปนสภาวะที่หยั่งเห็นไมได 
ตามลัทธิของทาน   ทานรับรองคําน้ันหรือ ?   ปรวาทีนั้นเมื่อไมปรารถนา 
บุคคลนอกจากลัทธิของตนจึงปฏิเสธวา    ไมพึงกลาวอยางนั้น.    เบื้อง 
หนาแตนี้ไป    คําวา      ทานจงรูนิคคหะ      เปนตนทั้งปวงทานยอไว 
บัณฑิตพึงทราบโดยพิสดาร.  แมในคําวา    บุคคลเปนสัจฉิกัตถะ    เปน  
ตน   ก็นยันีน้ั่นแหละ.   คําท้ังปวงเหลานี้  คือ ภาวะที่แทจริง  สภาวะที่- 
ประสบอยู   สภาวะที่ปรากฏอยู  สภาวะที่มีอยู   สภาวะท่ีไมมีอยู  ทั้งหมด 
เปนคําไวพจนของคําวา    สภาวะที่หยั่งเห็นได. 
           อีกอยางหนึ่ง  คํารับรองของปรวาทีวา    บุคคลเปนสภาวะท่ีหยั่ง 
เห็นไดดวยสัจฉิกัตถะ  นี้  เพราะลัทธิของเขาวา  บุคคลเปนสภาวะท่ี 
หยั่งเห็นไดฉันใดนั่นแหละ  คําวา  บุคคลก็ยอมปรากฏวาเปนสัจฉิกัตถะ 
ตามลัทธิของเขาฉันนั้นเหมือนกัน.   ก็ลัทธิใดของปรวาทีวา      บุคคล 
มีอยู     ดังน้ี    คําน้ีเปนไวพจนของคําวา    บุคคลเปนสภาวะที่ประสพ 
อยูดังน้ี   เพราะฉะนั้น   ทานจึงชําระคําไวพจนทั้งปวงเหลาน้ี.  
           ในปญหาเหลาน้ัน     คําใดท่ีทานกลาวไวในที่สุดวา       บุคคล 
เปนสภาวะท่ีมีอยูไมเปนบุคคลท้ังหมด     เปนตน    พึงทราบคําอธิบาย 
ตอไป:-           
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           ปรวาทีกลาวคําใดวา      บุคคลเปนสภาวะท่ีมีอยู    แตสภาวะท่ีมี 
อยูบางอยางเปนบุคคล   บางอยางไมเปนบุคคล     ดังน้ี     คําน้ันเมื่อวา  
โดยอรรถแลว  ก็มถีอยคําเพียงเทาน้ีแหละวา     บคุคลเปนสภาวะท่ีมีอยู 
สภาวะที่มีอยูไมเปนบุคคลท้ังหมด       เพราะฉะน้ันสกวาทีจึงใหปรวาที 
รับรองคําน้ันแลว  จึงประกอบคําถามในบัดนี้วา  ทานถือลัทธิวาบุคคลมี 
อยูเพราะอาศัยคําสักแตวา     บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตน 
มีอยูเทาน้ัน    ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    บุคคลไมมีอยู    โดยนัย 
เปนอาทิวา      ดูกอนโมฆราชเธอจงพิจารณาดูโลกโดยความเปนของวาง 
เปลา   จงเปนผูมีสติทุกเมื่อ   ฯ ล ฯ   ดังน้ี     เพราะฉะนั้นลัทธิของทานท่ี 
แสดงวา    บคุคลเปนสภาวะท่ีมีอยู    สภาวะที่มีอยูไมเปนบุคคลท้ังหมด 
ฉันใดน่ันแหละ   โดยประการน้ันบุคคลยอมปรากฏวาเปนสภาวะท่ีไมมี 
อยู    สภาวะที่ไมมีอยูไมเปนบุคคลท้ังหมดฉันนั้น  ดังนี้   ทานรับรองคํา 
นั้นหรือ ?  ลําดับนั้น   ปรวาทีเมื่อไมรับรองคําน้ัน   จึงปฏิเสธวา  ไมพึง 
กลาวอยางนั้น  ๆ   คําท่ีเหลือในที่นี้    บัณฑิตพึงทราบกฏแหงถอยคํามีคํา 
วา   นิคคหะเปนตน   โดยนัยที่กลาวแลวน่ันแล. 
                                อรรถกถาวจนโสธนะ  จบ  
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                                     ปญญัตตานุโยค 
           [๖๘]  ส.  บุคคลชือ่วามีรูป   เพราะรูปธาตุ   หรือ ?  
                      ป.  ถูกแลว. 
                      ส.  บุคคลชือ่วามีกาม   เพราะกามธาตุ    หรือ ? 
                      ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
           [๖๙]  ส.  สัตวทั้งหลายชื่อวามีรูป   เพราะรูปธาตุ   หรือ ? 
                      ป.  ถูกแลว. 
                      ส.  สัตวทั้งหลายชื่อวามีกาม   เพราะกามธาตุ   หรือ  ? 
                      ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
           [๗๐]  ส. บุคคลชื่อวาไมมีรูป   เพราะอรูปธาตุ   หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. บุคคลชือ่วามีกาม   เพราะกามธาตุ   หรือ ? 
                      ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๗๑]  ป. สัตวทั้งหลายชื่อวาไมมีรูป เพราะอรูปธาตุ   หรอื ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. สัตวทั้งหลายชื่อวามีกาม   เพราะกามธาตุ   หรือ ? 
                      ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
           [๗๒]  ส. บุคคลชือ่วามีรูป    เพราะรูปธาตุ   บุคคลชื่อวาไม 
มีรูป   เพราะอรูปธาตุ  และมีบางคนเคล่ือนจากรูปธาตุแลว  เขาถึงอรูป- 
ธาตุ   หรือ ?  
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                      ป. ถูกแลว. 
                      ส.  บุคคลมีรูป  ขาดสูญไปแลว บุคคลไมมีรูป  เกดิข้ึน.  
                      ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
           [๗๓]    ส.  สัตวทั้งหลายชื่อวามีรูป     เพราะรูปธาตุ     สัตว- 
ทั้งหลายชื่อวาไมมีรูป   เพราะอรูปธาตุ   และมีบางคนเคลื่อนจากรูปธาตุ 
แลว   เขาถึงอรูปธาตุ   หรือ ? 
                      ป.  ถูกแลว. 
                      ส.  สัตวมีรูป  ขาดสูญไปแลว  สัตวไมมีรูปเกิดข้ึนใหม 
หรือ ? 
                      ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ลฯ 
           [๗๔]   ส.  บัญญัติวากายหรือวาสรีระก็ดี    วาสรีระหรือวากาย 
ก็ดี  รวมเพงถึงกาย  บัญญัติทั้ง  ๒  นีก้็อยางเดียวกัน   มีอรรถอันเดียวกัน 
เสมอกัน   เทากัน  เหมือนกัน   หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. บัญญัติวาบุคคลหรือวาชีพก็ดี  วาชีพหรือวาบุคคล 
ก็ดี   รวมเพงถึงบุคคล   บญัญัติทั้ง  ๒  นี้ก็อยางเดียวกัน  มีอรรถอันเดียว 
กัน   เสมอกัน   เทากัน   เหมือนกัน    หรือ ? 
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส.  กายเปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน   หรอื ? 
                      ป.  ถูกแลว.  
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                   ส.  ชีพเปนอ่ืน   สรีระก็เปนอ่ืน  หรือ  ?  
                   ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                   ส.   ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวา   บัญญัติวากายหรือวา 
สรีระก็ดี   วาสรีระหรือวากายก็ดี   รวมเพงถึงกาย    บัญญัติทั้ง  ๒  นี้ก ็
อยางเดียวกัน   มีอรรถอันเดียวกัน    เสมอกัน    เทากัน    เหมือนกัน 
บัญญัติวาบุคคลหรือวาชีพก็ดี   วาชีพหรือวาบุคคลก็ดี  รวมเพงถึงบุคคล 
บัญญัติทั้ง ๒  นี้ก็อยางเดียวกัน   มีอรรถอันเดียวกัน    เสมอกัน   เทากัน 
เหมือนกัน    กายเปนอ่ืน    บุคคลก็เปนอ่ืน   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง 
กลาววา  ชีพเปนอ่ืน  สรีระก็เปนอ่ืน   ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา   พึง 
กลาวไดวา    บัญญัติวากายหรือวาสรีระก็ดี   วาสรรีะหรือกายก็ดี   รวม 
เพงถึงกาย  บัญญัติทั้ง  ๒  นี้ก็อยางเดียวกัน  มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน 
เทากัน  เหมือนกัน   บัญญัติวาบุคคลหรือวาชีพก็ดี  วาชีพหรอืวาบุคคล 
ก็ดี    รวมเพงถึงบุคคล     บัญญัติทั้ง ๒    ก็อยางเดียวกัน      มอีรรถอัน 
เดียวกัน   เสมอกัน   เทากัน   เหมือนกัน     กายเปนอ่ืน   บุคคลก็เปนอัน 
แตไมพึงกลาววา   ชีพเปนอ่ืน   สรีระก็เปนอ่ืน   ดงัน้ี   ผิด,   แตถาไมพึง 
กลาววา  ชีพเปนอ่ืน   สรรีะก็เปนอ่ืน   ก็ตองไมกลาววา   บัญญติัวากาย 
หรือวาสรีระก็ดี   วาสรีระหรือวากายก็ดี  รวมเพงถึงกาย   บญัญัติทั้ง  ๒ 
นี้ก็อยางเดียวกัน   มีอรรถอันเดียวกัน   เสมอกัน   เทากัน    เหมือนกัน 
บัญญัติวาบุคคลหรือวาชีพก็ดี    วาชพีหรือวาบุคคลก็ดี   รวมเพงถึงบุคคล 
บัญญัติทั้ง ๒  นี้ก็อยางเดียวกัน   มีอรรถอันเดียวกัน   เสมอกัน   เทากัน 
เหมือนกัน    กายเปนอ่ืน   บุคคลก็เปนอ่ืน    ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา  
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พึงกลาวไดวา    บัญญัติวากายหรือวาสรีระก็ดี    วาสรีระหรือวากายก็ดี 
รวมเพงถึงกาย     บญัญัติทั้ง ๒  นี้ก็อยางเดียวกัน    มีอรรถอันเดียวกัน  
เสมอกัน   เทากัน    เหมือนกัน   บัญญติัวาบุคคลหรือวาชีพก็ดี วาชีพ 
หรือวาบุคคลก็ดี    รวมเพงถึงบุคคล     บัญญัติทั้ง ๒ นี้ก็อยางเดียวกัน 
มีอรรถอันเดยีวกัน   เสมอกัน    เทากัน  เหมือนกนั  กายเปนอ่ืน บุคคล 
ก็เปนอ่ืน  แตไมพึงกลาววา  ชีพเปนอ่ืน    สรรีะก็เปนอ่ืน  ดังนี้   ผิด  ฯลฯ 
           [๗๕]   ป. บัญญัติวากายหรือวาสรีระก็ดี  วาสรีระหรือวากาย 
ก็ดี  รวมเพงถึงกาย   บญัญัติทั้ง ๒  นีก้็อยางเดียวกัน  มีอรรถอันเดียวกัน 
เสมอกัน   เทากัน   เหมือนกัน   หรือ ? 
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา   บุคคลผูปฏิบัติ  
เพ่ือเกื้อกูลตน   มีอยู  ดังน้ี   หรือ ?                          
                      ส. ถูกแลว. 
                      ป. กายเปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน  หรือ  ? 
                      ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                      ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม,  หากวาบัญญัติวากายหรือวา 
สรีระก็ดี   วาสรีระหรือวากายก็ดี    รวมเพงถึงกาย    บญัญัติทัง้  ๒  นี้ก ็
อยางเดียวกัน    มีอรรถอันเดียวกัน    เสมอกัน    เทากัน    เหมือนกัน 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตน  มีอยู 
ดวยเหตุนั้นน่ีทานจึงตองกลาววา   กายเปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน, ที่ทาน 
กลาวในปญหานั้นวา   พึงกลาวไดวา  บัญญัติวากายหรือวาสรีระก็ดี  วา  
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สรีระหรือวากายก็ดี   รวมเพงถึงกาย   บัญญัติทั้ง  ๒  นี้    ก็อยางเดียวกัน  
มีอรรถอันเดยีวกัน   เสมอกัน  เทากัน  เหมือนกัน    พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสไววา   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตน  มีอยู   แตไมพึงกลาววา 
กายเปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน  ดังนี้  ผิด,  แตถาไมพึงกลาววา  กายเปนอ่ืน 
บุคคลก็เปนอ่ืน  ก็ตองไมกลาววา บัญญัติวากายหรือวาสรีระก็ดี  วาสรีระ 
หรือวากายก็ดี   รวมเพงถึงกาย    บญัญัติทั้ง ๒  นี้    ก็อยางเดียวกัน.  ม ี
อรรถอันเดียวกัน   เสมอกัน    เทากัน   เหมือนกัน   พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสไววา   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตน   มีอยู   ที่ทานกลาวใน 
ปญหานั้นวา  พึงกลาวไดวา  บัญญัติวากายหรือวาสรีระก็ดี   วาสรีระหรือ 
วากายก็ดี    รวมเพงถึงกาย    บัญญัติทั้ง  ๒  นี้ก็อยางเดียวกัน    มีอรรถ 
อันเดียวกัน    เสมอกัน   เทากัน   เหมอืนกัน   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
ไววา   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลตน   มีอยู   แตไมพึงกลาววา    กาย 
เปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน   ดังนี้  ผิด  ฯ ล ฯ 
                                          ปญญัตตานุโยค  จบ 
 

                                อรรถกถาปญญัตตานุโยค           

                          วาดวยการซักถามเร่ืองบญัญัติ 
           บัดนี้   ชื่อวาเรื่องการซักถามบัญญัติ.   จริงอยูปุคคลวาทีบุคคล 
ยอมบัญญัติบุคคลมีรูปดวยรูปธาตุ     โดยทํานองเดียวกัน    ยอมบัญญัติ 
บุคคลไมมีดวยอรูปธาตุ.          คําถามแมทั้งปวงของพระสกวาทีก็เพ่ือมุง 
ทําลายลัทธิของปุคคลวาทีบุคคลน้ัน.    คําตอบรับรองดวย   คําปฏิเสธ  
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ดวยเปนของพระปรวาที.   ครั้นเมื่อสกวาทีถามวา       บุคคลชื่อวามีรูป  
เปนตน ปรวาทีก็ตอบรับรอง เพราะสภาพแหงรูปกายและบัญญัติเชนนั้น 
มีอยู.    ครั้นเม่ือคําวา      มีกาม      อันสกวาทีถามแลว   ปรวาทีตอบ 
ปฏิเสธ    เพราะสภาพแหงวีตราคะและบัญญัติเชนนั้นไมมีอยู.  แมเม่ือ 
สกวาทีกลาวถามวา      สตัวชื่อวาไมมีรูป     ปรวาทีตอบรับรอง   เพราะ 
สภาพแหงอรูปขันธและบัญญัติเชนนัน้เปนสภาพมีอยู.     คําวา    สัตว 
ในนัย    แมทั้ง  ๒    ทานกลาวแลวดวยสามารถแหงคําเปนไวพจนของ 
บุคคล. 
           บัดนี้    ทานปรารถนาคําวา      กายเปนอยางอ่ืน   บุคคลก็เปน 
อยางอ่ืน     ในพระบาลีที่มาแลววา      กาเย    กายานุปสฺสี    แปลวา 
พิจารณาเห็นกายในกาย   ดังน้ี   เพราะฉะนั้น  เพ่ือจะทําลายลัทธิอันนั้น 
สกวาทีจึงถามวา   บัญญติัวากาย หรือวาสรีระ   เปนตน. ในคําเหลาน้ัน 
คําวา      รวมเพงถึงกาย       อธิบายวา   ขาพเจาถามถึงกายอันเปนฆนะ 
อันสัตวยึดถือไว     อันนอมไปสูความเปนเอกีภาพ      อันไมพึงจําแนก. 
คําวา  เอเส  เส  ไดแก  เอโส  โสเยว  แปลวา  บัญญัติทั้ง  ๒ นี้  ก็เปน 
อยางเดียวกันนั่นแหละ    พระบาลีวา   เอเส   เอเส   ดังน้ีบาง   แปลวา 
บัญญัติศัพทเหลาน้ัน ๆ อธิบายวา บัญญัติศัพทเหลาน้ันนั่นแหละ.  คําวา 
มีอรรถอันเดยีวกัน     ไดแก      อรรถอยางเดียวกัน.  คําวา     เสมอกัน 
เทากัน   เหมือนกัน     ในท่ีนี้ตางกันแตเพียงถอยคําเทาน้ัน.     ก็เม่ือวา 
โดยอรรถแลว  สกวาทียอมถามวา   กายก็อันนั้นนั่นแหละ   ดังนี้  ปรวาที 
เมื่อไมเห็นความแตกตางกัน     จึงตอบรับรองวา  ใช.     แมในคําถามวา  
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บุคคล  หรือวาชีพ       กน็ัยนี้นั่นเทียว.  อน่ึง  ถูกสกวาทีถามวา     กาย  
เปนอ่ืน       ปรวาทีก็ตอบรับรอง    เพราะทํากายานุปสสนาใหเปนลัทธิ 
อยางนี้.  เมื่อถูกถามวา  ชพีเปนอ่ืน  ปรวาทีเมื่อไมอาจปฏิเสธพระสูตร 
ที่ยึดถือไวสําหรับกลาว   จึงปฏิเสธ.   คําวา    จงรบัรูนิคคหะ    เปนตน 
ขางหนาแตนี้มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน.  ในฝายปรวาที  ทานถามวา  กายเปน 
อยางอ่ืน   บุคคลก็เปนอยางอ่ืนหรือ     สกวาทีปฏิเสธ    เพราะความเปน 
ปญหาที่ควรงดเวน.   ปรวาทีจงทําปฏิกรรม   คือการทํานิคคหะตอบแก 
สกวาทีดวยสามารถแหงเลศนัย.  แมคําน้ันก็มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน  แล. 
                              อรรถกถาปญญัตตานุโยค   จบ  
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                                              คติอนุโยค   
           [๗๖] ส. บุคคลทองเท่ียวไปจากโลกนี้สูโลกอ่ืน      จากโลก 
                          อ่ืนสูโลกน้ี  หรือ ? 
                     ป. ถูกแลว. 
                     ส.  บุคคลน้ันเอง    ทองเที่ยวไปจากโลกน้ีไปสูโลกอ่ืน 
                           จากอ่ืนสูโลกน้ี    หรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๗๗] ส.  บุคคลทองเท่ียวไปจากโลกนี้สูโลกอ่ืน  จากโลกอ่ืน 
                           สูโลกน้ี   หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  บุคคลอ่ืนทองเท่ียวไปจากโลกน้ีสูโลกอ่ืน  จากโลก 
                           อ่ืนสูโลกนี้   หรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๗๘] ส.  บุคคลทองเท่ียวไปจากโลกนี้สูโลกอ่ืน     จากโลก 
                           อ่ืนสูโลกนี้   หรือ  ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  บุคคลน้ันเองดวย  บุคคลอ่ืนดวย  ทองเที่ยวไปจาก 
                           โลกน้ีสูโลกอ่ืน   จากโลกอ่ืนสูโลกน้ี    หรือ  ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
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           [๗๙] ส. บุคคลทองเท่ียวไปจากโลกอ่ืน   จากโลกอ่ืน 
                          สูโลกน้ี    หรือ ?  
                      ป. ถูกแลว. 
                      ส. บุคคลน้ันเอง  ก็มิไดทองเท่ียวไป   บุคคลอ่ืนก็มิได 
ทองเท่ียวไป   จากโลกน้ีสูโลกอ่ืน   จากโลกอ่ืนสูโลกนี ้   หรอื ? 
                      ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๘๐]  ส.  บุคคลทองเท่ียวไปจากโลกนี้สูโลกอ่ืน   จากโลกอ่ืน 
                           สูโลกน้ี   หรือ ? 
                      ป.  ถูกแลว. 
                      ส.  บุคคลน้ันเองทองเที่ยวไป    บุคคลอ่ืนทองเท่ียวไป 
บุคคลน้ันเองดวย  บุคคลอ่ืนดวย  ทองเท่ียวไป บุคคลน้ันก็มิไดทองเท่ียว 
ไป  บุคคลอ่ืนก็มิไดทองเท่ียวไป  จากโลกน้ีสูโลกอื่น  จากโลกอื่นสูโลก 
นี้   หรือ ? 
                      ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๘๑]  ป.  ไมพึงกลาววา   บุคคลทองเท่ียวไปจากโลกน้ีสูโลก 
                           อ่ืน  จากโลกอ่ืนสูโลกน้ี   หรือ  ? 
                      ส.  ถูกแลว. 
                      ป.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา    บุคคลนั้นทอง 
เท่ียวไปเจ็ดครั้งเปนอยางย่ิงแลว       จะเปนผูทําท่ีสุดแหงทุกขได 
เพราะส้ินสัญโญชนทั้งปวง๑  ดังนี้  เปนสูตรมีอยูจริงมิใชหรือ  ? 
๑.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๐๒.  
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                      ส. ถูกแลว.  
                      ป. ถาอยางนั้น    บุคคลก็ทองเท่ียวไปจากโลกน้ีสูโลก 
                           อ่ืน  จากโลกอ่ืนสูโลกน้ี   นะสิ. 
           [๘๒] ป.  ไมพึงกลาววา   บุคคลทองเท่ียวไปจากโลกน้ีสูโลก 
อ่ืน   จากโลกอ่ืนสูโลกนี ้   หรือ  ? 
                      ส.  ถูกแลว. 
                      ป. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา    ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย  การทองเท่ียวไปของสัตวทั้งหลาย  ผูมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น 
มีตัณหาเปนเครื่องผูกพัน   แลนไปอยู   ทองเท่ียวไปอยูนี้   มีเบือ้ง 
ตนเบื้องปลายที่ตามรูไมได  เง่ือนตนไมปรากฏ๑    ดังน้ี   เปนสตูร 
มีอยูจริงมิใชหรือ  ? 
                      ส.  ถูกแลว. 
                      ป.  ถาอยางนั้นบุคคลก็ทองเท่ียวไปจากโลกนี้สูโลกอ่ืน 
                            จากโลกอ่ืนสูโลกนี ้  นะสิ. 
           [๘๓] ส.  บุคคลทองเท่ียวไปจากโลกนี้สูโลกอ่ืน  จากโลกอ่ืน 
                            สูโลกน้ี   หรือ  ? 
                      ป.  ถูกแลว. 
                      ส.  บุคคลน้ันเองทองเที่ยวไปจากโลกน้ีสูโลกอ่ืน  จาก 
                            โลกอ่ืนสูโลกนี ้  หรอื  ?  
๑.  ส.  นิ.  ๑๖/๔๒๑.  
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                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
                     ส.  บุคคลน้ันเองทองเที่ยวไปจากโลกน้ีสูโลกอ่ืน  จาก 
                           โลกอ่ืนสูโลกนี ้  หรอื ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  บางคนเปนมนุษยแลวเปนเทวดาก็มีหรือ  ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  มนุษยกค็นนั้นแหละ          เทวดาก็คนนั้นแหละ 
                     ป.  (เปนคนเดียวกัน )   หรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                     ส.  มนุษยกค็นนั้นแหละ  เทวดาก็คนนั้นแหละ  หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว.  
                     ส.  บุคคลเปนมนุษยแลวเปนเทวดา    เปนเทวดาแลว 
เปนมนุษย เปนผูเกิดเปนมนุษย เทวดาเปนอ่ืน   ผูเกิดเปนมนุษยก็เปน 
อ่ืน   ( เปนคนละคน )  คําวา   บุคคลน้ันเอง   ทองเท่ียวไป   นี้ผิด ฯ ล ฯ 
ก็ถาวา บุคคลทองเท่ียวไปบุคคลน้ันเองเคลื่อนจากโลกน้ีไปสูโลกอ่ืน  ไม 
ใชบุคคลอ่ืน  เมื่อเปนเชนนี้  ความตายก็จักไมมี  แมปาณาติบาตก็จะหย่ัง 
เห็นไมได   กรรมมีอยู   ผลของกรรมมีอยูผลของกรรมทั้งหลายท่ีทําแลว 
มีอยู   เมื่อกศุลและอกุศลใหผลอยู    คําวา    บุคคลน้ันเองทองเที่ยวไป 
นี้ผิด  ฯ ล ฯ  
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                     ส.  บุคคลน้ันเองทองเที่ยวไปจากโลกน้ีสูโลกอ่ืน  จาก 
                          โลกอ่ืนสูโลกนี ้ หรอื  ?  
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  บางคนเปนมนุษยแลวเปนยักษ...เปนเปรต...เปน 
สัตวนรก...เปนสัตวเดียรฉาน...เปนอูฐ... เปนโค...เปนลา...เปนสุกร... 
เปนกระบือ   ก็มีหรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  มนุษยกค็นนั้นแหละ  กระบือก็คนนั้นแหละหรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                     ส.  มนุษยกค็นนั้นแหละ  กระบือก็คนนั้นแหละหรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  บุคคลเปนมนุษยแลวเปนกระบือ       เปนกระบือ 
แลวเปนมนุษย  เปนผูเกิดเปนมนุษย  กระบือเปนอ่ืน   ผูเกิดเปนมนุษย 
ก็เปนอ่ืน   คําวาบุคคลน้ันเองทองเที่ยวไป   นี้ผิด    ฯ ล ฯ   ก็ถาวาบุคคล 
ทองเท่ียวไป  บุคคลน้ันเองเคลื่อนจากโลกน้ี  ไปสูโลกอ่ืน  ไมใชบุคคล 
อ่ืน  เมื่อเปนเชนนี้    ความตายก็จักไมมี   แมปาณาติบาตก็จะหย่ังเห็นไม 
ได   กรรมมีอยู   ผลของกรรมมีอยู   ผลของกรรมทั้งหลายท่ีทําแลวมีอยู 
เมื่อกุศลและอกุศลใหผลอยู  คําวา  บุคคลน้ันเองทองเที่ยวไป  นี้ผิด  ฯ ล ฯ 
                     ส.  บุคคลน่ันเองทองเที่ยวไปจากโลกน้ี  สูโลกอ่ืน  จาก 
                           โลกอ่ืนสูโลกนี ้    หรือ ?  
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                     ป. ถูกแลว. 
                     ส. บางคนเปนกษัตริยแลวเปนพราหมณ   ก็มีหรอื ?  
                     ป. ถูกแลว. 
                     ส. กษัตริยกค็นนั้นแหละ    พราหมณก็คนน้ันแหละ 
                          หรือ  ? 
                     ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                     ส.  บางคนเปนกษัตริยแลวเปนแพศย...เปนศูทร  ก็มี 
                          หรือ ? 
                     ป. ถูกแลว. 
                     ส. กษัตริยกค็นนั้นแหละ    ศูทรก็คนนั้นแหละ  หรือ ? 
                     ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                     ส. บางคนเปนพราหมณแลวเปนแพศย...เปนศทูร... 
                          เปนกษัตริย  ก็มีหรือ ? 
                     ป. ถูกแลว. 
                     ส. พราหมณก็คนน้ันแหละ    กษัตริยก็คนนั้นแหละ 
                     ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                     ส. บางคนเปนแพศยแลวเปนศูทร...เปนกษัตริย...ไป 
                          เปนพราหมณ  ก็มีหรอื ? 
                     ป. ถูกแลว.  
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                     ส.   แพศยกค็นนั้นแหละ      พราหมณก็คนน้ันแหละ 
                           หรือ ? 
                     ป.   ไมพึงก็กลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                      ส.   บางคนเปนศูทรแลวเปนกษัตริย...เปนพราหมณ 
                          ...เปนแพทย   ก็มีหรือ ? 
                     ป.   ถูกแลว. 
                     ส.   ศูทรก็คนน้ันแหละ    แพศยก็คนน้ันแหละ  หรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                     ส.  บุคคลน้ันเองทองเที่ยวไปจากโลกน้ีสูโลกอ่ืน  จาก 
                          โลกอ่ืนสูโลกนี ้  หรอื ? 
                     ป.   ถูกแลว. 
                     ส.   คนมือดวนก็ไปเปนคนมือดวนเทียวหรือ...คนเทา 
ดวยก็ไปเปนคนเทาดวนเทียวหรือ...  คนดวนท้ังมือและเทาก็ไปเปนคน 
ดวนท้ังมือและเทาเทียวหรือ...  คนหูว่ิน... คนจมูกโหว... คนทั้งหูว่ินทั้ง 
จมูกโหว...  คนนิ้วดวน...  คนนิ้วแมมือดวน...  คนเอ็นใหญขาด... คน 
มือหงิก...  คนมือแป...  คนเปนโรคเรื้อน... คนเปนตอม... คนเปนโรค 
กลาก... คนเปนโรคมองครอ... คนเปนโรคลมบาหมู...อูฐ... โค...  ลา...  
สุกร... กระบอื   ก็ไปเปนกระบือเทียว   หรือ ? 
                     ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
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           [๘๔] ป.  ไมพึงกลาววา    บุคคลน้ันเองทองเท่ียวไปจากโลก  
                          นี ้  สูโลกอ่ืน  จากโลกอ่ืนสูโลกนี ้   หรือ ? 
                      ส.  ถูกแลว. 
                      ป.  บุคคลผูเปนโสดาบัน       เคลื่อนจากมนุษยโลกเขา 
ถึงเทวโลกแลว   คงเปนโสดาบันเทียวแมในเทวโลกนั้น   มิใชหรือ ? 
                      ส.  ถูกแลว. 
                      ป.  หากวา บุคคลผูเปนโสดาบันเคลื่อนจากมนุษยโลก  
เขาถึงเทวโลกแลว  คงเปนโสดาบนัเทียวแมในเทวโลกนั้น   ดวยเหตุนั้น 
นะทานจึงตองกลาววา       บุคคลน้ันเองทองเที่ยวไปจากโลกน้ีสูโลกอ่ืน 
จากโลกอ่ืนสูโลกนี.้ 
           [๘๕] ส.  ทานทําความตกลงแลววา    บุคคลผูเปนโสดาบัน 
เคลื่อนจากมนุษยโลก   เขาถึงเทวโลกแลว   คงเปนโสดาบันเทียวแมใน 
เทวโลกนั้น   และดวยเหตุนั้น  จึงวินิจฉัยวา   บุคคลน้ันเทียวทองเที่ยว 
ไปจากโลกน้ีสูโลกอ่ืน   จากโลกอ่ืนสูโลกนี ้   หรือ  ? 
                      ป.  ถูกแลว. 
                      ส.  ทานไดทําความตกลงวา       บุคคลผูเปนโสดาบัน 
เคลื่อนจากมนุษยโลกเขาถึงเทวโลกแลว     คงเปนมนุษยแมในเทวโลก  
นั้น   หรือ ? 
                      ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
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           [๘๖]  ส.  บุคคลน้ันเองทองเที่ยวไปจากโลกน้ีสูโลกอ่ืน   จาก 
                          โลกอ่ืนสูโลกนี ้   หรือ ?  
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  ไมเปนอ่ืน  ไมแปรผัน   ทองเท่ียวไป    หรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
           [๘๗] ส.  ไมเปนอ่ืน  ไมแปรผัน   ทองเท่ียวไป   หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  คนมือดวนก็ไปเปนคนมือดวนเทียวหรือ...    คน 
เทาดวนก็ไปเปนคนเทาดวนเทียวหรือ... คนดวนท้ังมือและเทาก็ไปเปน 
คนดวนท้ังมือและเทาเทียวหรือ... คนหูว่ิน... คนจมูกโหว... คนทั้งหูว่ิน 
จมูกโหว...  คนนิ้วดวน...  คนนิ้วแมมือดวน...  คนเอ็นใหญขาด...  คน 
มือหงิก...  คนมือแป...   คนเปนโรคเรื้อน...   คนเปนตอม...   คนเปน 
โรคกลาก...   คนเปนโรคมองครอ... คนเปนโรคลมบาหมู... อฐู... โค... 
ลา... สุกร...  กระบือก็ไปเปนกระบือเทียวหรือ  ? 
                     ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๘๘]  ส.  บุคคลน้ันเองทองเที่ยวไปจากโลกน้ีสูโลกอ่ืน  จาก 
โลกอ่ืนสูโลกน้ี   หรือ ? 
                     ป. ถูกแลว. 
                     ส. เปนผูมีรูปทองเที่ยวไป   หรือ ?  
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                     ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ  
                     ส. เปนผูมีรูปทองเที่ยวไป   หรือ ? 
                     ป. ถูกแลว. 
                     ส. ชีพก็อันนั้น  สรรีะกอั็นนั้น    หรอื ? 
                     ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                     ส. เปนผูมีเวทนา  ฯ ล ฯ  เปนผูมีสัญญา  ฯ ล ฯ  เปนผู 
                          มีสังขาร  ฯ ล ฯ  เปนผูมีวิญญาณทองเที่ยวไปหรือ ? 
                     ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                     ส.  เปนผูมีวิญญาณทองเท่ียวไป   หรอื ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  ชีพก็อันนั้น   สรีระกอั็นนั้น  หรือ ? 
                     ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๘๙] ส. บุคคลน้ันเองทองเที่ยวไปจาก  โลกนี้สูโลกอ่ืน จาก 
                         โลกอ่ืนสูโลกนี ้   หรอื ?        
                     ป. ถูกแลว. 
                     ส. เปนผูไมมีรูปทองเที่ยวไป   หรือ ? 
                     ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                     ส. เปนผูไมมีรูปทองเที่ยวไป   หรือ ? 
                     ป. ถูกแลว. 
                     ส. ชีพเปนอ่ืน  สรรีะก็เปนอ่ืน  หรือ ?  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 123 

                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
                     ส.   เปนผูไมมีเวทนา   ฯ ล ฯ  เปนผูไมมีสัญญา   ฯ ล ฯ 
                            เปนผูไมมีสังขาร   ฯลฯ   เปนผูไมมีวิญญาณทอง- 
                            เที่ยวไป    หรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                     ส.  เปนผูไมมีวิญญาณทองเที่ยวไป  หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  ชีพเปนอ่ืน  สรรีะก็เปนอ่ืน  หรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๐] ส.  บุคคลน้ันแหละทองเท่ียวไปจากโลกน้ีสูโลกอ่ืน 
                          จากโลกอื่น สูโลกนี ้  หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  รูปทองเที่ยวไป   หรอื ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                     ส.  รูปทองเที่ยวไป   หรอื ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  ชีพก็อันนั้น   สรีระกอั็นนั้น  หรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                     ส.  เวทนา   ฯ ล ฯ    สัญญา   ฯ ล ฯ    สังขาร   ฯ ล ฯ 
                          วิญญาณทองเที่ยวไป   หรือ ?  
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                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
                     ส.  วิญญาณทองเที่ยวไป   หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  ชีพก็อันนั้น  สรรีะกอั็นนั้น  หรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๙๑]  ส.  บุคคลน้ันแหละ    ทองเท่ียวไปจากโลกน้ีสูโลกอ่ืน 
                       จากโลกอ่ืนสูโลกน้ี  หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  รูปไมทองเท่ียวไป   หรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                     ส.  รูปไมทองเท่ียวไป  หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  ชีพเปนอ่ืน  สรรีะก็เปนอ่ืน   หรอื ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                     ส.  เวทนา   ฯ ล ฯ     สัญญา   ฯ ล ฯ    สังขาร   ฯ ล ฯ 
                          วิญญาณ  ไมทองเท่ียวไป  หรือ  ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                     ส.  วิญญาณไมทองเที่ยวไป  หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  ชีพเปนอ่ืน   สรีระก็เปนอ่ืน   หรอื ? 
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                     ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ    คําท่ีเหลือทานยอไว.  
                     ส. หากวา  บุคคลแตกดับไปในเม่ือขันธทั้งหลายแตก 
ดับไป    ก็เปนอุจเฉททิฏฐิ     ที่พระพทุธเจาทรงเวนขาดแลว     หากวา 
บุคคลไมแตกดับไปในเม่ือขันธทั้งหลายแตกดับไป        บุคคลก็จะเที่ยง 
(และดังน้ัน)  จะเสมอเหมือนกับนิพพาน. 
                                      คติอนุโยค  จบ 
 

                              อรรถกถาคติอนุโยค 
                       วาดวยการซักถามเร่ืองคติ 
           บัดนี้      เปนการซักถามถึงจุติปฏิสนธิ โดยเฉพาะการเปล่ียนคติ 
คือ  เปลี่ยนภพใหม.  ในปญหานั้น  ปุคคลวาที  อาศัยพระสูตรทั้งหลาย 
วา     บุคคลทองเท่ียวไปส้ิน  ๗  ชาติเปนอยางยิ่ง  เปนตน  แลวถือเอา 
ลัทธินั้นกลาววา  บุคคลทองเที่ยวไป  ดังนี้   เพราะฉะนั้น  เพ่ือจะทําลาย 
ลัทธิของปุคคลวาทีนั้น   สกวาทีจึงถามวา      บุคคลทองเท่ียวไปหรือ ? 
บรรดาคําเหลาน้ัน  คําวา  ทองเที่ยวไป  ไดแก  การทองเท่ียว  คือ 
การไป ๆ  มา ๆ  ในสงสาร.   คําตอบรับรอง  เปนของปรวาทีดวยสามารถ 
แหงลัทธิของตน.   แมคําซักถามของสกวาที   บุคคลนั้น    เปนตน  คํา 
ปฏิเสธเปนของปรวาที. ในปญหานั้น  คําวา     บุคคลน้ัน     อธิบายวา 
บุคคลน่ันแหละ.     ก็สกวาทีประกอบคําถามอยางน้ีปรวาทีจึงตอบปฏิเสธ 
เพราะกลัวจะถูกกลาวหาวาเปนสัสสตทิฏฐิ.  ถูกถามวา    บุคคลอ่ืน    ก็  
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ตอบปฏิเสธเพราะกลัวแตจะถูกกลาวหาวาเปนอุจเฉททิฏฐิ.      ถกูถามวา  
บุคคลน้ันดวย    บุคคลอ่ืนดวย     ก็ตอบปฏิเสธ   เพราะกลัวแตเอกัจจ- 
สัสสตทิฏฐิ  คือ ลัทธิเห็นวาเที่ยงบางอยาง.  ถูกถามวา    ไมใชบคุคลน้ัน 
ไมใชบุคคลอ่ืน   ก็ตอบปฏิเสธ  เพราะกลัวแตอมราวิกเขปทิฏฐิ  คือ ลัทธ ิ
ที่มีความเห็นไมตายตัว.  ถูกถามปญหาแมทั้ง ๔  รวมกันอีกกป็ฏิเสธเพราะ 
กลัวเปนทิฏฐิแมทั้ง  ๔. อน่ึง  ลัทธิของปรวาทีนั้นอาศัยพระสูตรทั้งหลาย 
เหลาใดเกิดข้ึน    สกวาทีนั้น  เมื่อจะแสดงพระสูตรเหลาน้ันอีก   จึงกลาว 
คําวา    ถาอยางนั้น  บุคคลทองเท่ียวไปหรือ    เปนตน   สกวาทีกําหนด 
คําวา    บุคคลน้ันนั่นแหละ    แลวถามโดยความประสงคอีกวา    บุคคล  
ใดทองเท่ียวไปตามลัทธิของทาน  บุคคลน้ันเปนคน ๆ    เดียวกันในโลก 
นี้ดวยในโลกอ่ืนดวยหรือ   ปรวาทีปฏิเสธ  เพราะกลัวเปนสัสสตทิฏฐิ 
ครั้นถูกถามซํ้าอยางนั้นน่ันแหละอีก  จึงตอบรับรอง  เพราะวา  พระสูตร 
วา    บุคคลน้ันไมใชบุคคลอ่ืน    เมื่อเขาเคลื่อนจากโลกนั้นแลวเกิดใน 
โลกนี ้   ดังน้ีเปนตน  มีอยู.   ถกูถามวา    มนุษยคนน้ันนั่นแหละเปน 
เทวดาหรือ    ก็ตอบปฏิเสธ    เพราะมนุษยนั่นแหละมิใชเทวดา.  ถูกถาม 
ซ้ําอีกก็ตอบรับรองดวยสามารถแหงพระสูตรวา       สมัยนั้น    เราเปน 
ศาสดาชื่อสุเนตตะ     เปนตน.   ทีนั้น  สกวาที  เมื่อจะประกาศคําน้ันวา 
ผิด       เพราะความตางกันแหงความเกิดข้ึนของเทวดาและมนุษย    จึง 
กลาวคําวา    เปนมนุษยก็อยางหน่ึง     เปนตน.    ในคําเหลาน้ันคําวา 
ความตายจักไมมี     อธิบายวา     ครั้นเม่ือความเชนนั้นมีอยู  ความตาย  
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ก็จักไมมี.  ตอจากนี้ไป  คําวา    เปนยกัษ  เปนเปรต    เปนตน  บัณฑิต  
พึงทราบความตางกันแหงการซักถามดวยสามารถแหงความตางกันดวย  
อัตภาพ. 
           คําวา    กษัตริย     เปนตน      สกวาทีกลาวดวยสามารถแหงชาติ 
และดวยสามารถแหงความบกพรองของอวัยวะเปนตน.   คําวา     ไมพึง 
กลาววา   บคุคลทองเท่ียวไปจากโลกน้ีสูโลกหนา   จากโลกหนามาสูโลก 
นี้หรือ    อีก  ที่ปรวาทีถามแลว    สกวาทีตอบรับรองวา  ใช   บคุคลไม 
ทองเท่ียวไป   เพราะความไปสูปรโลกของผูดํารงอยูในภพน้ีดวยสามารถ 
แหงการเกิดไมมี.  คําตอบรับรอง  แมครั้งท่ี ๒ เปนของสกวาทีนั่นแหละ 
เพราะความไมมีพระโสดาบันแมในภพอ่ืนของพระโสดาบันอีก.     คําวา 
หากวา     เปนตน       เปนของปรวาที.    การซักถามถึงบุคคลผูเกิดใน 
เทวโลก  ดวยการแสดงถึงอัตภาพของมนุษยอีกเปนของสกวาที.     เบื้อง 
หนาแตนี้คําวา  ไมเปนอ่ืน  ในคําวา     ไมเปนอ่ืนไมแปรผัน     นี้เปน 
เชนเดียวกันโดยอาการท้ังปวง.  คําวา  ไมแปรผัน  อธิบายวา  ไมเปลี่ยน 
แปลงโดยอาการแมอยางหน่ึง.   คําวา     ไมพึงกลาวอยางนั้น      อธิบาย 
วา  ปรวาทีกลาวอยางนี้เพราะความเปนมนุษยแหงพระโสดาบันผูเกิดข้ึน 
ในเทวโลก.   พระสกวาทีถามปญหานั้นอีก  ปรวาทีก็ตอบรับรองตามลัทธิ 
วา    บุคคลน้ันนั่นแหละทองเท่ียวไป.    คําวา   คนมีมือดวน    เปนตน 
สกวาทีกลาว   เพ่ือทําลายลัทธิวา       บุคคลไมเปลี่ยนแปลง   ทองเท่ียว 
ไปโดยการใหเห็นถึงการเปลี่ยนลักษณะ.  ในคําเหลาน้ัน   คําวา      นิ้ว  
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ดวน     ไดแก   นิ้วมือน้ิวเทาของบุคคลใดขาดแลว.   คําวา     เอ็นใหญ 
ขาด     ไดแก   เสนเอ็นใหญของผูใดขาดแลว.     ในคําท้ังหลายมีคําวา  
มีรูปทองเที่ยวไป    เปนตน     ปรวาทีตอบปฏิเสธในปญหาแรก     หมาย 
เอาการไมทองเท่ียวไปกับรูปกายน้ี.  ในปญหาที่ ๒ ตอบรับรองหมายเอา 
บุคคลผูมีภพในระหวาง   จริงอยู  ในลทัธิของเขาน้ัน  บุคคลมีรปูเขาไป 
สูทองของมารดา    แตนั้นรูปของผูเขาไปสูทองมารดานั้นยอมแตกดับไป 
นี้    เรียกวา  มีภพในระหวางของเขา.  คําวา    ชีพกอั็นนั้น    ความวา 
สกวาทีถามวา  บุคคลยอมไปพรอมกับสรีระ  กลาวคือ  รูปอันใด    ชีพ 
ของเขาก็อันนั้นนั่นแหละ     สรีระกอั็นนั้นหรือ  ?  ปรวาทีตอบปฏิเสธ 
เพราะการตองทอดท้ิงสรีระไวในโลกนี้   และเพราะผิดจากพระสูตร.  ใน 
คําท้ังหลาย     มีคําวา       เปนผูมีเวทนาทองเที่ยวไปหรือ       เปนตน 
ปรวาทีตอบปฏิเสธ     เพราะหมายเอาความเกิดข้ึนแหงอสัญญสัตว.  ยอม 
ตอบรับรองหมายเอาการเกิดข้ึนนอกจากอสัญญสัตวนั้น.   คําวา     ชีพก ็
อันนั้น     ความวา  สกวาทียอมถามวา   ชีพทองเท่ียวไปพรอมกับสรีระ 
ก็อันนั้นหรือ ?  ดังน้ี  ที่จริง  คําวา  สรีระ  ในลัทธนิี้วา  ชีพอันนั้น 
สรีระก็อันนั้น    ชีพเปนอ่ืน    สรรีะก็เปนอ่ืน   นี้    ทานหมายเอาขันธ 
แมทั้ง ๕.   ปรวาทีตอบปฏิเสธ   เพราะผิดจากพระสูตร.   ในคําท้ังหลาย 
มีคําวา   ไมมีรูปทองเท่ียวไปหรือ   ในปญหาที่หน่ึง  ปรวาทีตอบปฏิเสธ 
หมายเอาภพมีในระหวางตามลัทธิ.  ถกูถามครั้งท่ี  ๒ ก็ตอบรับรองหมาย 
เอานามท่ีเกิดในอรูปภพ. คําวา    ชีพเปนอ่ืน  ความวา  สกวาทีถาม  
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วา   บุคคลไมมีรูปละสรรีะกลาวคือรูปอันใดทองเท่ียวไป    สรรีะอันนั้น  
เปนอยางหน่ึงชีพน้ันก็เปนอยางหน่ึง    ตามลัทธิของทานหรือ ?   ปรวาที 
ตอบปฏิเสธ    เพราะผิดจากพระสูตร.     คําถามวา       เปนผูไมมีเวทนา 
ทองเท่ียวไป     เปนตน   ปรวาทีหมายเอาภพที่มีสัญญา  จึงตอบปฏิเสธ. 
ยอมตอบรับรองหมายเอาอุปปตติภพอ่ืนนอกจากสัญญีภพนั้น.   คําถามวา 
ชีพเปนอ่ืน       ความวา สกวาทีถามวา  บุคคลไมมีเวทนา  ไมมีวิญญาณ 
ละสรีระ    กลาวคือ   เวทนาเปนตน    ยอมทองเที่ยวไปสรีระของผูนั้นก็ 
เปนอยางหน่ึง   ชีพของผูนั้นก็เปนอยางหน่ึงหรือ  ?   ปรวาทีตอบปฏิเสธ 
เพราะผิดจากพระสูตร. 
           ในคําเปนตนวา     รูปทองเที่ยวไปหรือ    ความวา   สกวาทีถาม 
วา  เพราะอาศัยขันธทั้งหลายมีรูปเปนตนเหลาใด  ยอมบัญญัติซึ่งบุคคล 
เมื่อบุคคลน้ันทองเที่ยวไปตามลัทธิของทาน  รูปแมนั้นก็ยอมทองเที่ยวไป 
หรือ ?      ปรวาทีตอบปฏิเสธการทองเท่ียวไปแหงรูป      ไมปฏิเสธการ 
ทองเท่ียวไปแหงสัตว  โดยพระสูตรที่ถือเอาเปนลัทธิวา      การเที่ยวไป 
แหงสัตวทั้งหลายผูมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น     ผูมตัีณหาเปนเครื่องผูกพัน 
มีอยู  เมื่อถูกถามซํ้าอีกก็กลาวรับรองวา  รูปทองเที่ยวไป  โดยความสําคัญ 
วา     บุคคลเวนซึ่งธรรมทั้งหลายมีรูปเปนตน   ยอมไมมี  เพราะฉะนั้น 
ครั้นเมื่อบุคคลน้ันทองเท่ียวไป   รูปแมนั้นก็ตองทองเท่ียวไป.     แมใน 
ธรรมทั้งหลายมีเวทนาเปนตน  ก็นัยนีเ้หมือนกัน. 
           ในคําท้ังหลาย   มคํีาวา      รูปไมทองเท่ียวไปหรือ        เปนตน  
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อธิบายวา   ทานกลาววา    รูปของทานไมใชบุคคล   บุคคลเทาน้ันยอม 
ทองเท่ียวไป   เหตุใด    เพราะเหตุนั้น   ขาพเจาชื่อถามทานวา    รูปของ  
ทานน้ัน    ไมทองเท่ียวไปหรือ  ?     ปรวาทีตอบปฏิเสธดวยหมายเอาวา 
บุคคลทองเท่ียวไป     ไมอาจทองเที่ยวไปดวยรูปที่เปนอุปาทานของผูนั้น 
เมื่อถูกถามซ้ําอีก  ก็ตอบรบัรอง  เพราะการทองเที่ยวไปแหงสัตวทั้งหลาย 
นั่นเทียว.   คําท่ีเหลือมีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
           อน่ึงเนื้อความแหงคาถาท้ังหลายพึงทราบดังน้ี        วาโดยมติของ 
ทานผูมีอายุ      บุคคลอาศัยขันธทั้งหลายจึงมีอยูดุจเงาตนไมอาศัยตนไม 
และดุจไฟอาศัยเชื้อไฟ    ครั้นเมื่อความทองเท่ียวไปแหงธรรมทั้งหลายมี 
รูปเปนตนไมมี   เมื่อขันธทั้งหลายเหลาน้ันแตกดับไป     ก็ถาบุคคลของ 
ทานยอมไมแตกดับไปไซร   เมื่อความเปนเชนนี้มีอยู    ความเห็นวาขาด 
สูญยอมเกิด   อุจเฉททิฏฐิยอมปรากฏแกเขา.  ถามวา  ทิฏฐิเหลาไหนยอม 
เกิดตอบวา    อกุสลทฏิฐิเหลาใดท่ีพระพุทธเจาทรงเวนขาดแลว     ทฏิฐิ 
เหลาน้ันยอมเกิด.   ทานยอมแสดงวา  ก็ปริยายภาษิตอันใดท่ีวา    พระ- 
สมณะโคดมผูเปนอุจเฉทวาที     ดังน้ี     พวกเราท้ังหลายยอมไมกลาวคํา 
นั้น.   แมอีกอยางหน่ึง   เมื่อขันธเหลานั้นแตกดับไป   บุคคลน้ันยอมไม 
แตกดับไปไซร  ครั้นเมื่อความเปนเชนนั้นมีอยู  บคุคลก็เที่ยง  บุคคลน้ัน 
ก็จะเสมอเหมือนกับพระนิพพานตามทิฏฐินั้น.     คําวา     เสมอเหมือน 
ไดแกเสมออยางยิ่งอีกอยางหน่ึงเรียกวา   เสมอดวยเสมอ  หรือเสมอโดย 
ความเสมอน่ันเทียว     เหมือนอยางวาพระนิพพานยอมไมเกิดยอมไมดับ  
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ฉันใด   แมบคุคลน้ันก็ยอมไมเกิดยอมไมดับฉันนั้น. บุคคลเสมอเหมือน 
ดวยพระนิพพานน้ัน  (ตามลัทธินั้นยอมมี)  ดวยประการฉะนี้แล.  
                                อรรถกถาคติอนุโยค  จบ  
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                             อุปาทาปญญัตตานุโยค  
           [๙๒] ส.  เพราะอาศัยรูป   จึงบัญญัติบุคคลข้ึน   หรือ  ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  รูปไมเทีย่ง   เปนสังขตะ   อาศัยปจจัยเกิดข้ึน    ม ี
ความส้ินไปเปนธรรมดา   มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา   มีความคลายไป 
เปนธรรมดา    มีความดับไปเปนธรรมดา     มีความแปรไปเปนธรรมดา 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  ถึงบุคคลก็ไมเที่ยง    เปนสังขตะ    อาศัยปจจัยเกิด 
ข้ึน   มีความส้ินไปเปนธรรมดา   มีความเส่ือมไปเปนธรรมดา    มีความ 
คลายไปเปนธรรมดา     มีความดับไปเปนธรรมดา    มีความแปรไปเปน 
ธรรมดา   หรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                     ส.  เพราะอาศัยเวทนา ฯ ล ฯ  เพราะอาศัยสัญญา ฯ ล ฯ 
                          เพราะอาศัยสังขาร  ฯ ล ฯ   เพราะอาศัยวิญญาณ 
                          จึงบัญญติับุคคลข้ึน   หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  วิญญาณไมเที่ยง   เปนสังขตะ  อาศัยปจจัยเกิดข้ึน 
มีความส้ินไปเปนธรรมดา   มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา     มีความคลาย  
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ไปเปนธรรมดา   มีความดับไปเปนธรรมดา  มีความแปรไปเปนธรรมดา 
หรือ ?  
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  บุคคลกไ็มเที่ยง   เปนสังขตะ   อาศัยปจจัยเกิด 
ข้ึน   มีความส้ินไปเปนธรรมดา  มีความเส่ือมไปเปนธรรมดา    มีความ   
คลายไปเปนธรรมดา    มคีวามดับไปเปนธรรมดา    มีความแปรไปเปน 
ธรรมดา   หรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๓]  ส.  เพราะอาศัยรูป  จึงบัญญัติบุคคลข้ึน   หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  เพราะอาศัยรูปเขียวจึงบัญญัติบุคคลเขียวข้ึนหรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                     ส.  เพราะอาศัยรูปเหลือง   ฯ ล ฯ   เพราะอาศัยรูปแดง 
ฯ ล ฯ   เพราะอาศัยรูปขาว  ฯ ล ฯ  เพราะอาศัยรูปท่ีเห็นได  ฯ ล ฯ  เพราะ 
อาศัยรูปที่เห็นไมได   ฯ ล ฯ   เพราะอาศัยรูปที่กระทบไมได  ฯ ล ฯ  จึงบัญญัติ 
บุคคลท่ีกระทบไมไดข้ึน  หรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๔]  ส. เพราะอาศัยเวทนา  จึงบัญญัติบุคคลข้ึน   หรือ ? 
                     ป. ถูกแลว.  
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                     ส.  เพราะอาศัยเวทนาเปนกุศล   จึงบัญญัติบุคคลเปน 
                           กุศลข้ึน  หรือ ?  
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                     ส.  เพราะอาศัยเวทนาเปนกุศล   จึงบัญญัติบุคคลเปน 
                           กุศลข้ึน   หรือ  ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  เวทนาเปนกุศล   มีผล  มีวิบาก   มีผลนาปรารถนา 
มีผลนาใคร   มีผลนาฟูใจ  มีผลไมแสลง  มีสุขเปนกําไร  มีสุขเปนวิบาก 
หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  ถึงบุคคลเปนกุศล     ก็มีผล    มีวิบาก    มีผลนา 
ปรารถนา   มีผลนาใคร    มีผลนาฟูใจ    มีผลไมแสลง    มีสุขเปนกําไร 
มีสุขเปนวิบาก   หรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๕]  ส.  เพราะอาศัยเวทนา  จึงบัญญัติบุคคลข้ึน  หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  เพราะอาศัยเวทนาเปนอกุศล จึงบัญญัติบุคคลเปน 
                           อกุศลข้ึน  หรือ ?  
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                     ส.  เพราะอาศัยเวทนาเปนอกุศล  จึงบัญญัติบุคคลเปน 
                           อกุศลข้ึน  หรือ ?  
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                     ป.  ถูกแลว.  
                     ส.  เวทนาเปนอกุศล    มีผล     มีวิบาก     มีผลไมนา 
ปรารถนา   มีผลไมนาใคร  มีผลไมนาฟูใจ  มีผลแสลง   มีทกุขเปนกําไร 
ทุกขเปนวิบาก  หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส. บุคคลเปนอกุศล   ก็มผีล   มีวิบาก    มีผลไมนา 
ปรารถนา   มีผลไมนาใคร   มีผลไมนาฟูใจ   มีผลแสลง  มีทกุขเปนกําไร 
มีทุกขเปนวิบาก   หรือ ? 
                     ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๖]  ส.  เพราะอาศัยเวทนา   จึงบัญญัติบุคคลข้ึน   หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  เพราะอาศัยเวทนาเปนอัพยากฤต  จึงบัญญัติบุคคล 
                           เปนอัพยากฤตข้ึน   หรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                     ส.  เพราะอาศัยเวทนาเปนอัพยากฤต จึงบัญญัติบุคคล 
                           เปนอัพยากฤตข้ึน   หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  เวทนาเปนอัพยากฤต  ไมเที่ยง  เปนสังขตะ  อาศัย 
ปจจัยเกิดข้ึน   มีความส้ินไปเปนธรรมดา    มีความเส่ือมไปเปนธรรมดา  
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มีความคลายไปเปนธรรมดา   มีความดับไปเปนธรรมดา   มีความแปรไป 
เปนธรรมดา   หรือ  ?  
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  ถึงบุคคลเปนอัพยากฤต   ก็ไมเที่ยง    เปนสังขตะ 
อาศัยปจจัยเกิดข้ึน     มีความส้ินไปเปนธรรมดา     มีความเส่ือมไปเปน 
ธรรมดา   มคีวามคลายไปเปนธรรมดา    มีความดับไปเปนธรรมดา   ม ี
ความแปรไปเปนธรรมดา   หรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                     ส.  เพราะอาศัยสัญญา ฯ ล ฯ   เพราะอาศัยสังขาร  ฯ ล ฯ 
                           เพราะอาศัยวิญญาณ  จึงบัญญัติบุคคลข้ึน  หรอื ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  เพราะอาศัยวิญญาณเปนกุศล  จึงบัญญัติบุคคลเปน 
                           กุศลข้ึน  หรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                     ส.  เพราะอาศัยวิญญาณเปนกุศล  จึงบัญญัติบุคคลเปน 
                           กุศลข้ึน   หรือ  ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  วิญญาณเปนกุศล   มผีล  มีวิบาก   มีผลนาปรารถนา 
มีผลนาใคร   มีผลนาฟูใจ  มีผลไมแสลง  มีสุขเปนกําไร  มีสุขเปนวิบาก 
หรือ ?  
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                     ป.  ถูกแลว.  
                     ส.  ถึงบุคคลเปนกุศล     ก็มีผล    มีวิบาก     มีผลนา 
ปรารถนา   มีผลนาใคร     มีผลนาฟูใจ    มีผลไมแสลง    มีสุขเปนกําไร 
มีสุขเปนวิบาก   หรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๗]  ส.  เพราะอาศัยวิญญาณ   จึงบัญญัติบุคคลข้ึน   หรอื ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  เพราะอาศัยวิญญาณเปนอกุศล     จึงบัญญัติบุคคล 
                           เปนอกุศลข้ึน   หรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                     ส.  เพราะอาศัยวิญญาณเปนอกุศล    จึงบัญญัติบุคคล 
                           เปนอกุศลข้ึน   หรือ ? 
                     ป.   ถูกแลว. 
                     ส.  วิญญาณเปนอกุศล    มีผล    มีวิบาก    มีผลไมนา 
ปรารถนา   มีผลไมนาใคร   มีผลไมนาฟูใจ  มีผลแสลง   มีทกุขเปนกําไร 
มีทุกขเปนวิบาก   หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  ถึงบุคคลเปนกุศล   ก็มีผล    มีวิบาก    มีผลไมนา 
ปรารถนา   มีผลไมนาใคร   มีผลไมนาฟูใจ   มีผลแสลง   มีทกุขเปนกําไร 
มีทุกขเปนวิบาก   หรือ ?  
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                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
           [๙๘] ส.  เพราะอาศัยวิญญาณ  จึงบัญญัติบุคคลข้ึน    หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  เพราะอาศัยวิญญาณเปนอัพยากฤต       จึงบัญญัติ 
                           บุคคลเปนอัพยากฤตข้ึน  หรือ  ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                     ส.  เพราะอาศัยวิญญาณเห็นอัพยากฤต        จึงบัญญัติ 
                           บุคคลเปนอัพยากฤตข้ึน   หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  วิญญาณเปนอัพยากฤต     ไมเที่ยง     เปนสังขตะ 
อาศัยปจจัยเกิดข้ึน     มีความส้ินไปเปนธรรมดา     มีความเส่ือมไปเปน 
ธรรมดา    มคีวามคลายไปเปนธรรมดา   มีความดับไปเปนธรรมดา   ม ี
ความแปรไปเปนธรรมดา   หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  ถึงบุคคลเปนอัพยากฤต    ก็ไมเทีย่ง    เปนสังขตะ 
อาศัยปจจัยเกิดข้ึน     มีความส้ินไปเปนธรรมดา     มีความเส่ือมไปเปน 
ธรรมดา   มคีวามคลายไปเปนธรรมดา   มีความดับไปเปนธรรมดา    ม ี
ความแปรไปเปนธรรมดา   หรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 139 

           [๙๙]  ส.  เพราะอาศัยจักษุพึงกลาววา   บุคคลมีจักษุ   หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว.  
                     ส.  เม่ือจักษุดับไปแลว   พึงกลาววา    บุคคลมีจักษุดับ 
                           ไปแลว   หรือ  ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                     ส.  เพราะอาศัยโสตะ  ฯ ล ฯ   เพราะอาศัยฆานะ ฯ ล ฯ 
เพราะอาศัยชิวหา  ฯ ล ฯ  เพราะอาศัยกาย  ฯ ล ฯ  เพราะอาศัยมโน ฯ ล ฯ 
พึงกลาววา  บุคคลมีมโน   หรือ ? 
                     ป.  ถูกแลว. 
                     ส.  เม่ือมโนดับไปแลว   พึงกลาววา    บุคคลมีมโนดับ 
                           ไปแลว   หรือ ? 
                     ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
         [๑๐๐]   ส.  เพราะอาศัยมิจฉาทิฏฐิ   พึงกลาววา    บุคคลเปน 
                           มิจฉาทิฏฐิ  หรือ ? 
                     ป. ถูกแลว. 
                     ส. เมื่อมิจฉาทิฏฐิดับไปแลว  พึงกลาววา   บุคคลเปน 
                           มิจฉาทิฏฐิดับไปแลว   หรือ ? 
                     ป. ไมพึงกลาววาอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
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           [๑๐๑] ส.  เพราะอาศัยมิจฉาสังกัปปะ   ฯ ล ฯ      เพราะอาศัย  
มิจฉาวาจา   ฯ ล ฯ   เพราะอาศัยมิจฉากัมมันตะ   ฯ ล ฯ   เพราะอาศัยมิจ- 
ฉาอาชีวะ   ฯ ล ฯ   เพราะอาศัยมิจฉาวายามะ   ฯ ล ฯ   เพราะอาศัยมิจฉา- 
สติ   ฯ ล ฯ   เพราะอาศัยมิจฉาสมาธิ  ฯ ล ฯ   พึงกลาววา   บุคคลมีมิจฉา- 
สมาธิ   หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เม่ือมิจฉาสมาธิดับไปแลว    พึงกลาววา    บคุคลมี 
                             มิจฉาสมาธิดับไปแลว   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๑๐๒]  ส.  เพราะอาศัยสัมมาทิฏฐิ    พึงกลาววา    บุคคลเปน 
                             สัมมาทิฏฐิ  หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เม่ือสัมมาทิฏฐิดับไปแลว    พึงกลาววา  บุคคลเปน 
                             สัมมาทิฏฐิดับไปแลว   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  เพราะอาศัยสัมมาสังกัปปะ  ฯ ล ฯ  เพราะอาศัย 
สัมมาวาจา   ฯ ล ฯ   เพราะอาศัยสัมมากัมมันตะ   ฯ ล ฯ   เพราะอาศัยสัม- 
มาอาชีวะ   ฯ ล ฯ   เพราะอาศัยสัมมาวายามะ   ฯ ล ฯ   เพราะอาศัยสัมมา- 
สติ   ฯ ล ฯ   เพราะอาศัยสัมมาสมาธิ   ฯ ล ฯ   พึงกลาววา   บคุคลมีสัมมา- 
สมาธิ   หรือ ?  
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                                ป.  ถกูแลว.  
                              ส.  เมื่อสัมมาสมาธิดับไปแลว    พึงกลาววา    บุคคลมี 
                               สัมมาสมาธิดับไปแลว   หรือ ? 
                           ป.  ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                   [๑๐๓]    ส.  เพราะอาศัยรูป    เพราะอาศัยเวทนา     จึงบัญญัติ 
                                    บคุคลข้ึน  หรอื ? 
                                ป.  ถกูแลว. 
                                 ส.  เพราะอาศัยขันธ  ๒   จึงบัญญัติบุคคล  ๒  คนข้ึน 
                              หรือ ? 
                           ป.  ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                              ส.  เพราะอาศัยรูป   เพราะอาศัยเวทนา   เพราะอาศัย 
สัญญา   เพราะอาศัยสังขาร   เพราะอาศัยวิญญาณ   จึงบัญญัติบคุคลข้ึน 
หรือ ? 
                              ป.  ถูกแลว. 
                          ส.  เพราะอาศัยขันธ  ๕ จึงบัญญัติบุคคล  ๕ ข้ึนหรือ ? 
                            ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                   [๑๐๔]    ส.  เพราะอาศัยจักขายตนะ   เพราะอาศัยโสตะ     จึง 
                                 บัญญัติบุคคลข้ึน  หรือ  ? 
                                ป.  ถกูแลว.  
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                       ส.  เพราะอาศัยอายตนะ ๒   จึงบัญญัติบุคคล ๒   ข้ึน 
                             หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๐๕]  ส.  เพราะอาศัยจักขายตนะ    เพราะอาศัยโสตายตนะ 
ฯ ล ฯ   เพราะอาศัยธัมมายตนะ   จึงบัญญัติบุคคลข้ึน   หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะอาศัยอายตนะ  ๑๒    จึงบัญญัติบุคคล  ๑๒ 
                             ข้ึน  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๑๐๖]  ส.  เพราะอาศัยจักขุธาตุ    เพราะอาศัยโสตธาตุ     จึง 
                             บัญญัติบุคคลข้ึน  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะอาศัยธาตุ  ๒ จึงบัญญัติบุคคล  ๒  ข้ึน  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๑๐๗]  ส.  เพราะอาศัยจักขุธาตุ   เพราะอาศัยโสตธาตุ   ฯ ล ฯ 
                             เพราะอาศัยธัมธาตุ  จึงบัญญัติบคุคลข้ึน   หรอื ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะอาศัยธาตุ  ๑๘  จึงบัญญัติบุคคล  ๑๘  ชิ้น 
                             หรือ ?   
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                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
           [๑๐๘]  ส.  เพราะอาศัยจักขุนทรีย      เพราะอาศัยโสตินทรีย 
                             จึงบัญญัติบุคคลข้ึน  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะอาศัยอินทรีย ๒    จึงบัญญัติบุคคล ๒  ข้ึน 
                             หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๑๐๙]  ส.  เพราะอาศัยจักขุนทรีย      เพราะอาศัยโสตินทรีย 
                       ฯ ล ฯ   เพราะอาศัยอัญญาตาวินทรีย     จึงบัญญัติ 
                             บุคคลข้ึน   หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะอาศัยอินทรีย  ๒๒     จึงบัญญัติบุคคล  ๒๒ 
                             ข้ึน  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๑๑๐]  ส.  เพราะอาศัยเอกโวการภพ   คือ ภพแหงสัตวมีขันธ 
                             หน่ึง  จึงบัญญัติบุคคลหน่ึงข้ึน  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะอาศัยจตุโวการภพ  คือภพแหงสัตวมีขันธ  ๔ 
                             จึงบัญญัติบุคคล ๔ ข้ึน  หรือ ?  
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ   
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           [๑๑๑]  ส.  เพราะอาศัยเอกโวการภพ     จึงบัญญัติบุคคลหน่ึง 
                             ข้ึน  หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว.  
                       ส.  เพราะอาศัยปญจโวการภพ  คือภพแหงสัตวมีขันธ 
                             ๕   จึงบัญญัติบุคคล  ๕  ข้ึน  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๑๒]  ส.  ในเอกโวการภพ   มีบุคคลเพียงหนึ่ง   หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  ในจตุโวการภพ   มบีุคคลเพียง  ๕  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๑๑๓]  ส.  ในเอกโวการภพ   มีบุคคลเพียงหนึ่ง  ๕  หรอื  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  ในปญจโวการภพ   มีบุคคลเพียง  ๕  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๑๔]   ส.  เพราะอาศัยตนไม    จึงบัญญัติเงาไมข้ึน    ฉันใด 
ฉันนั้นแหละ   เพราะอาศัยรูป   จึงบัญญัติบุคคลข้ึน  หรือ   เพราะอาศัย 
ตนไม    จึงบัญญัติเงาไมข้ึน   แมตนไมก็ไมเที่ยง     แมเงาไมก็ไมเที่ยง 
ฉันใด   ฉันน้ันแหละ     เพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลข้ึน   แมรูปก็ไม 
เที่ยง   แมบคุคลก็ไมเที่ยง   หรือ ?                                         
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                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
                       ส.  เพราะอาศัยตนไม    จึงบัญญัติเงาไมข้ึน     ตนไม 
เปนอ่ืน   เงาไมก็เปนอ่ืน   ฉันใด    ฉันนั้นแหละ   เพราะอาศัยรูป  จึง 
บัญญัติบุคคลข้ึน  รูปเปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส.  เพราะอาศัยบาน    จึงบัญญัติชาวบานข้ึน   ฉันใด 
ฉันนั้นแหละ   เพราะอาศัยรูป   จึงบัญญัติบุคคลข้ึน   หรือ ? 
                       ส.  เพราะอาศัยบาน  จึงบัญญัติชาวบานข้ึน  บานเปน 
อ่ืน   ชาวบานก็เปนอ่ืน   ฉันใด    ฉันนั้นแหละ    เพราะอาศัยรูป     จึง 
บัญญัติบุคคลข้ึน  รูปเปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.  เพราะอาศัยรัฐ  จึงบัญญัติราชาข้ึน ฉันใด   ฉันนั้น 
แหละ   เพราะอาศัยรูป   จึงบัญญัติบุคคลข้ึน   หรอื ? 
                       ส.  เพราะอาศัยรัฐ    จึงบัญญัติราชาข้ึน    รัฐเปนอ่ืน 
ราชาก็เปนอ่ืน  ฉันใด   ฉันนั้นแหละ  เพราะอาศัยรูป   จึงบัญญัติบุคคล 
ข้ึน  รูปเปนอ่ืน  บุคคลก็เปนอ่ืน  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.  ตรวน  ไมใชผูถูกจําตรวน  ตรวนมีแกผูใด  ผูนั้น 
ตางหาก   ชือ่วา  ผูถูกจําตรวน   ฉันใด    ฉันนั้นแหละ   รูปไมใชผูมีรูป 
รูปมีแกผูใด  ผูนั้นตางหากชื่อวา  ผูมีรปู  หรือ ?  
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                       ส.  ตรวน  ไมใชผูถูกจําตรวน  ตรวนมีแกผูใด  ผูนั้น 
ตางหากชื่อวา   ผูถูกจําตรวน    ตรวนเปนอ่ืน     ผูถกูจําตรวนก็เปนอ่ืน  
ฉันใด  ฉันนั้นแหละ  รูปไมใชผูมีรูป  รูปมีแกผูใด  ผูนั้นตางหากชื่อวา 
ผูมีรูป  รูปเปนอ่ืน  ผูมีรูปก็เปนอ่ืน  หรือ ?                                 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๑๑๕]  ส.  บัญญัติบุคคลข้ึนในเพราะจิตแตละดวง   หรอื ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  บุคคลในเพราะจิตแตละดวง   ยอมเกิด   แก   ตาย 
                             จุติ    และอุปบัติ   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
                       ส.  เม่ือจิตดวงที่ ๒ เกิดข้ึน ไมพึงกลาววา  บุคคลนั้น 
                             หรือวาบุคคลอ่ืน  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                              ส.  เมื่อจิตดวงท่ี  ๒  เกิดข้ึน  ไมพึงกลาววา   เด็กชาย 
                             หรือวาเด็กหญิง    หรือ  ? 
                       ป.  พึงกลาวได. 
                       ส.  ทานจงรับรูนิคคหะ,   หากวา   เมือ่จิตดวงท่ี  ๒  เกิด  
ข้ึน   ไมพึงกลาววา    บุคคลน้ันหรือวาบุคคลอ่ืน    ดวยเหตุนั้นนะทาน 
จึงตองกลาววา   เมื่อจิตดวงท่ี  ๒ เกิดข้ึน  ไมพึงกลาววาเด็กชาย   หรือวา 
เด็กหญิง,   ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา   พึงกลาวไดวา   เมื่อจิตดวงท่ี  ๒  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 147 

เกิดข้ึน  ไมพึงกลาววาบุคคลน้ัน   หรือวาบุคคลอ่ืน    แตพึงกลาวไดวา  
เด็กชาย   หรอืวาเด็กหญิง   ดังน้ี    ผิด,   ก็หรือหากวา   เมื่อจิตดวงท่ี  ๒ 
เกิดข้ึน   พึงกลาวไดวาเด็กชายหรือวาเด็กหญิง    ดวยเหตุนั้นนะทานจึง 
ตองกลาววา   เมื่อจิตดวงท่ี ๒  เกิดข้ึน พึงกลาวไดวาบุคคลน้ันหรือวา 
บุคคลอ่ืน,   ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา   พึงกลาวไดวา   เมื่อจิตดวงที่  ๒ 
เกิดข้ึน  ไมพึงกลาววา   บุคคลน้ันหรือวาบุคคลอ่ืน    แตพึงกลาววาเด็ก 
ชายหรือเด็กหญิงดังน้ี   ผิด. 
           [๑๑๖]  ส.   เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดข้ึน    ไมพึงกลาววาบุคคลน้ัน 
                             หรือวาบุคคลอ่ืน   หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เม่ือจิตดวงที่ ๒ เกิดข้ึน  ไมพึงกลาววาสตรี   หรือ 
                             วาบุรุษ...   วาคฤหัสถ     หรือวาบรรพชิต...   วา 
                             เทวดา   หรือวามนุษย  หรือ ? 
                       ป.  พึงกลาวได. 
                       ส.  ทานจงรับรูนิคคหะ,  หากวา  เมื่อจิตดวงท่ี ๒ เกิด 
ข้ึน  ไมพึงกลาววา  บุคคลน้ัน  หรือบุคคลอ่ืน   ดวยเหตุนั้นนะทานจึง 
ตองกลาววา    เมื่อจิตดวงท่ี ๒  เกิดข้ึน    ไมพึงกลาววาเทวดา    หรือวา 
มนุษย.   ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา    เมื่อจิตดวงท่ี ๒ เกิดข้ึน   ไมพึง 
กลาววาบุคคลน้ัน   หรือวาบุคคลอ่ืน     แตพึงกลาวไดวาเทวดา   หรือวา 
มนุษยดังน้ี    ผิด,     ก็หรอืหากวา   เมื่อจิตดวงท่ี ๒ เกิดข้ึน    พึงกลาวได  
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วาเทวดา   หรือวามนุษย   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา     เมื่อจิต   
ดวงที่  ๒ เกิดข้ึน   พึงกลาวไดวาบุคคลน้ัน  หรือวาบุคคลอ่ืน,    ที่ทาน 
กลาวในปญหานั้นวา   พึงกลาวไดวา    เมื่อจิตดวงท่ี  ๒ เกิดข้ึน    ไมพึง 
กลาววาบุคคลน้ัน   หรือวาบุคคลอ่ืน   แตพึงกลาวไดวาเทวดา    หรือวา 
มนุษย  ดังนี้  ผิด   ฯ ล ฯ 
           [๑๑๗]  ป.  ไมพึงกลาววาทานหยั่งเห็นบุคคล    โดยสัจฉิกัตถ-  
                             ปรมัตถะ หรือ ? 
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  บุคคลใดเห็น  เห็นรูปใด  เห็นดวยจักษุใด   พึง 
                             กลาวไดวา  บุคคลน้ันเห็น  เห็นรูปนั้น  เหน็ดวย 
                             จักษุนั้นมิใช  หรือ ? 
                        ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  หากวา  บุคคลใดเห็น  เห็นรูปใด เห็นดวยจักษุใด  
พึงกลาวไดวา  บุคคลน้ันเห็น   เห็นรูปนั้น    เห็นดวยจักษุนั้น    ดวย 
เห็นนั้นนะทาน  จึงตองกลาววา   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ. 
           [๑๑๘]  ป.  ไมพึงกลาววา  ทานหย่ังเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถ- 
                             ปรมัตถะ  หรือ ? 
                       ส.  ถูกแลว.  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 149 

                       ป.  บุคคลใดฟง  ฯ ล ฯ  บุคคลใดดม  ฯ ล ฯ  บุคคลใดลิ้ม 
ฯ ล ฯ   บุคคลใดถูกตอง ฯลฯ  บุคคลใดรู   รูธัมมารมณใด  รูดวยมโนใด  
พึงกลาวไดวา   บุคคลน้ันรู  รูธัมมารมณ   รูดวยมโนน้ัน   มิใชหรือ ? 
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  หากวา   บุคคลใดรู  รูธัมมารมณใด  รูดวยมโน 
ใด   พึงกลาวไดวา   บุคคลน้ันรู   รูธัมมารมณนั้น    ดวยมโนนัน้    ดวย 
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล    โดยสจัฉิกัตถ-  
ปรมัตถะ. 
           [๑๑๙]  ส.  ทานหย่ังเห็นบุคคล   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  บุคคลใดมิไดเห็น   มิไดเห็นรูปใด    มิไดเห็นดวย 
จักษุใด    ไมพึงกลาววาบุคคลน้ันเห็น  ไมพึงกลาววาเห็นรูปนั้น    ไมพึง 
กลาววาเห็นดวยจักษุนั้น   มิใชหรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  หากวา   บุคคลใดมไิดเห็น   มิไดเห็นรูปใด  มิได 
เห็นดวยจักษุใด    ไมพึงกลาวบุคคลน้ันเห็น    ไมพึงกลาววาเห็นรูปนั้น 
ไมพึงกลาววาเห็นดวยจักษุนั้น  ก็ตองไมกลาววา  ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ. 
           [๑๒๐]  ส.  ทานหย่ังเห็นบุคคล   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว.    
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                       ส.  บุคคลใดมิไดฟง  ฯ ล ฯ    บุคคลใดมิไดดม   ฯ ล ฯ  
บุคคลใดมิไดลิ้ม   ฯ ล ฯ   บุคคลใดมไิดถูกตอง   ฯ ล ฯ    บุคคลใดมิไดรู 
มิไดรูธัมมารมณใด   มิไดรูดวยมโนใด  ไมพึงกลาวบุคคลน้ันรู   ไมพึง 
กลาววารูธัมมารมณนั้น  ไมพึงกลาววารูดวยมโนนั้น   มิใชหรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  หากวา   บุคคลใดมไิดรู  มิไดรูธมัมารมณใด    ม ิ
ไดรูดวยมโนใด  ไมพึงกลาววาบุคคลน้ันรูไมพึงกลาววารูธัมมารมณนั้น 
ไมพึงกลาววารูดวยมโนนั้น    ก็ตองไมกลาววา    ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล 
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ. 
           [๑๒๑]  ป.  ไมพึงกลาววา   หยัง่เห็นบุคคลได   โดยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ หรอื  ? 
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา     ดูกอนภกิษ ุ
ทั้งหลาย  เราเห็นสัตวทั้งหลายจุติอยู   อุปบัติอยู   เลวบาง   ประ- 
ณีตบาง   มพีรรณะงามบาง    มีพรรณะทรามบาง    เปนสุคติบาง 
เปนทุคติบาง  ดวยจักษุเพียงดังทิพย  อันบริสุทธิ์ลวงจักษุของ 
มนุษย  ยอมรูชัดซ่ึงสัตวทั้งหลายวาเปนไปตามกรรม๑  ดังน้ี  เปน 
สูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                       ส.  ถูกแลว.  
๑.  ม.ม.  ๑๓/๗๕๖.  
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                       ป.  ถาอยางนั้น   ก็หยั่งเห็นบุคคลได    โดยสัจฉิกัตถ- 
                             ปรมัตถะนะสิ.  
                       ส.  ทานไดทําความตกลงแลววา    พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสไววาดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราเห็นสัตวทั้งหลายจุติอยู   อุปบัติอยู 
เลวบาง   ประณีตบาง   มพีรรณะงามบาง  มีพรรณะทรามบาง  เปนสุคติ 
บาง   เปนทุคติบาง    ดวยจักษุเพียงดังทิพย    อันบริสุทธิ์ลวงจักษุของ 
มนุษย   ยอมรูชัดซึ่งสัตวทั้งหลายวาเปนไปตามกรรม   ดังน้ี     ดวยเหตุ 
นั้นแหละ   ทานจึงหยั่งเห็นบุคคล   โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ  ?  
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระผูมพีระภาคเจาทรงเห็นรูปหรือทรงเห็นบุคคล 
                             ดวยจักษุเพียงดังทิพย     อันบริสทุธิ์ลวงจักษุของ 
                             มนุษย. 
                       ป.  ทรงเห็นรูป. 
                       ส.  รูปคือบุคคล   รูปจุติ   รูปอุบัติ   รูปเปนไปตาม 
                             กรรม   หรือ ?   
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระผูมพีระภาคเจาทรงเห็นรูปหรือทรงเห็นบุคคล 
                             ดวยจักษุเพียงดังทิพย      อันบรสิุทธิ์ลวงจักษุของ 
                             มนุษย. 
                       ป.  ทรงเห็นบุคคล.  
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                       ส.  บุคคล   คือรูป  คือรปูายนะ  คือรูปธาตุ  คือสีเขียว  
คือสีเหลือง   คือสีแดง   คือสีขาว   คือส่ิงท่ีรูไดดวยจักษุ   กระทบมีจักษุ 
มาสูคลองจักษุ   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระผูมพีระภาคเจาทรงเห็นรูปหรือทรงเห็นบุคคล 
                             ดวยจักษุเพียงทิพย  อันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย. 
                       ป.  ทรงเห็นทั้งสองอยาง. 
                       ส.  ทั้งสองอยางคือรูป  คือรูปายตนะ  คือรูปธาตุ   ทั้ง 
สองอยางคือสีเขียว   ทั้งสองอยางคือสีเหลือง   ทั้งสองอยางคือสีแดง   ทั้ง 
สองอยางคือสีขาว   ทั้งสองอยางคือส่ิงท่ีรูไดดวยจักษุ   ทั้งสองอยางกระ- 
ทบที่จักษุ   ทั้งสองอยางมาสูคลองจักษุ    ทั้งสองอยางจุติ    ทั้งสองอยาง 
อุบัติ   ทั้งสองอยางเปนไปตามกรรม   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
                                   อุปาทาปญญัตตานุโยค  จบ 
 

                         อรรถกถาอุปาทาปญญัตตานุโยค 
                         วาดวยการซักถามอุปาทาบัญญัติ 
           บัดนี้    เปนการซักถามอุปาทาบัญญัติ     คือบัญญัติเพราะอาศัย 
ในเรื่องนั้น   คําถามเปนของพระสกวาที  คํารับรองเปนของพระปรวาที.  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 153 

จริงอยูเพราะอาศัยจักขุรูปเปนตน   จึงบัญญัติบุคคล  เหมือนการบัญญัติ  
เงาไมเพราะอาศัยตนไม  เหมือนการบัญญัติไฟเพราะอาศัยเชื้อไฟ  ฉะนั้น 
ทานตองการประกาศใหรูใหเขาใจถึงบัญญัติ             เพราะฉะน้ันเมื่อถูก 
สกวาทีถามวา     เพราะอาศัยรูป  จึงบัญญัติบุคคลข้ึนหรือ     ปรวาทีจึง 
ตอบรับรอง.   ถูกถามเนื้อความน้ีอีกวา      ถึงบุคคลก็ไมเที่ยงเปนราวกะ 
รูป     เปนตน  เปรียบเหมือนเงาอาศัยตนไมที่ตนไมดวย   ไฟท่ีอาศัย 
เชื้อไฟและเชื้อไฟดวยมีความไมเที่ยงเปนธรรมดาฉันใด  บุคคลของทาน 
อาศัยรูปเปนตน  มีความไมเที่ยงดุจธรรมท้ังหลาย  มีรูปเปนตน   ฉะน้ัน 
หรือ  ดังนี้  ปรวาทีตอบปฏิเสธ  เพราะต้ังอยูในลัทธิของตน.  ในคําท้ัง 
หลายมีคําวา    เพราะอาศัยรูปเขียวจึงบัญญัติบุคคลเขียวหรือ    เปนตน 
ปรวาทีเมื่อไมปรารถนาซึ่งความท่ีบุคคลเปนอันเดียวกันกับรปูเขียวดวย 
ซึ่งความมีมากมายแหงบุคคลดวยสามารถแหงรูปเขียวเปนตนในสรีระ 
หน่ึงดวย   จึงตอบปฏิเสธ. 
           แมในปญหานี้วา     เพราะอาศัยเวทนาอันเปนกุศล   จึงบัญญัติ 
บุคคลเปนกุศลหรือ    เปนตน  ปรวาทีเมื่อไมปรารถนาซึ่งความท่ีบุคคล 
กับเวทนาเปนอันเดียวกันและความมีมากมายแหงบุคคลดวยสามารถแหง 
กุศลเวทนาอันมากมายในสันดานหน่ึง     จึงตอบปฏิเสธ.    ในนัยที่  ๒ 
ปรวาทีตอบรับรองเพราะหมายเอาบุคคลผูต้ังอยูในความฉลาดโดยสภาพ 
แหงคําวา    มัคคกุศล    เปนตน.    ถูกถามวา    ถึงบุคคลเปนกุศลมีผล 
เปนตน   ก็ตอบปฏิเสธเพราะไมมีโวหารเชนนั้น.  ในฝายอกุศล  ปรวาที  
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ตอบรับรองหมายเอาผูดํารงอยูในความไมฉลาด.   ในฝายอัพยากตะทาน 
ก็ตอบรับรองหมายเอาความเปนแหงอัพยากตะ       คือความไมพยากรณ  
ดวยสามารถแหงคําวา   โลกเท่ียงเปนตน.    คําท่ีเหลือในที่นี้    พึงทราบ 
โดยนัยแหงคําท่ีกลาวแลวในหนหลังน่ันเทียว. 
           ในคําถามท้ังหลายวา     เพราะอาศัยจักขุพึงกลาววาบุคคลมีจักขุ 
หรือ     เปนตน   ปรวาทียอมตอบรับรองเพราะสภาพแหงโวหารวา   ผูมี 
จักขุพึงเวนบาปตาง  ๆ  เปนตนเมื่อไมปรารถนาความดับของบุคคลเพราะ 
การดับแหงธรรมสักวามีจักขุเปนตน  จึงปฏิเสธ. ในคําถามน้ีวา    เพราะ 
อาศัยรูปอาศัยเวทนา   จึงบัญญัติบุคคลหรือ      นีบ้ัณฑิตพึงทราบธรรม 
แมเหลาอ่ืนท่ีมีรูปเปนมูลอันเปนหมวด ๒  หมวด ๓  และหมวด  ๔.   ก ็
การบัญญัติบคุคลเพราะอาศัยขันธทั้งหลายเหตุใด    เพราะเหตุนั้นปรวาที 
จึงตอบรับรองซ่ึงบัญญัติเพราะอาศัยขันธ  ๒ บาง  ขันธ  ๓  บาง  ขันธ  ๔ 
บาง   ขันธ ๕ บาง.  แตยอมตอบปฏิเสธ  เพราะความไมมีบุคคล ๒ หรือ 
บุคคล ๕  ในสันดานหน่ึงแมในอายตนะทั้งหลาย   ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
           บัดนี้เพ่ือแสดงวา     การบัญญติับุคคลใด    เพราะอาศัยขันธใด  
ความไมเที่ยงแมของบุคคลน้ันเพราะความไมเที่ยงของขันธนั้น       และ 
ความสําเร็จอยางหนึ่งเพราะอาศัยสิ่งหน่ึงฉันใด    ความสําเร็จแหงบุคคล 
นั้นยอมปรากฏฉันนั้นหรือ    ดังน้ี   จึงกลาววา    เพราะอาศัยตนไม  จึง 
บัญญัติเงาไมข้ึนฉันใด     เปนตน.   บรรดาคําเหลานั้น  คําวา     เพราะ 
อาศัย   ไดแก  อาศัย  คือการไมเวนจากส่ิงน้ัน.  กป็รวาทีเมื่อไมปรารถนา  
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คําวา     เพราะอาศัยตนไม   จึงบัญญัติเงา   เพราะอาศัยรูป    จึงบัญญัติ  
บุคคล  ดังนี้   เพราะความต้ังม่ันอยูในลัทธิของตน จึงตอบปฏิเสธ.  คําวา 
ตรวน    ไดแก เครื่องจองจําอันมั่นคง.    คําวา    ผูถูกจําตรวน    ไดแก 
ผูถูกจองจําดวยเครื่องจองจําน้ัน.   คําวา     รูปมีแกผูใด    ผูนั้นตางหาก 
ชื่อวา   ผูมีรปู    อธิบายวา  รูปมีแกบคุคลใด    บุคคลนั้นตางหากชื่อวาผู 
มีรูป  เหมือนตรวนไมใชผูถูกจําตรวน  ตรวนก็อยางหน่ึง  ผูถูกจําตรวน 
ก็อยางหน่ึง.   ฉันใด    ฉันนั้นนั่นแหละ   รูปก็อยางหน่ึง   ผูมรีูปก็อยาง 
หน่ึง. 
           ในคําถามวา   บัญญัติบุคคลในเพราะจิตแตละดวงหรือ   ปรวาที 
หมายเอาจิตมีราคะเปนตนดวยสามารถแหงบุคคลผูมีราคะเปนตน      จึง 
ตอบรับรองดวยสามารถแหงจิตตานุปสสนา.      ถูกสกวาทีถามโดยนัยวา 
ยอมเกิดแกตาย     เปนตน      เมื่อปรวาทีไมปรารถนาซึ่งความท่ีบุคคล 
เกิดเปนขณะ   เหมือนจิต   จึงปฏิเสธ.   ถูกถามวา    บุคคลน้ัน  หรือวา 
บุคคลอ่ืน     เพราะกลัวเปนสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ  จึงปฏิเสธ.  ถูก 
สกวาทีถามวา       เมื่อจิตดวงที่  ๒ เกิดข้ึนไมพึงกลาววา     กุมารหรือวา 
กุมารี      อีก  เพราะกลัวแตการถูกตัดขาดจากโวหารของชาวโลก   จึงรับ 
วา   พึงกลาวได.   คําท่ีเหลือในที่นี้ปรากฏชัดแจงแลวท้ังน้ัน. 
           บัดนี้      ปรวาทีเปนผูใครเพ่ือจะใหลัทธิของตนต้ังอยูโดยอาการ 
อ่ืน  จึงกลาวคําวา    ไมพึงกลาววา  ทานหยั่งเห็นบุคคล    เปนตน.  ใน 
คําเหลาน้ัน   คําวา      ไมพึงกลาว     อธิบายวา    ปรวาทีกลาวคํานี้กอน 
วา     ไมพึงกลาววา      ทานหย่ังเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ    หรือ  
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โดยการซักถามถึงอุปาทาบัญญัติอันมากมายอยางนี้.   ตอจากนั้น   เมื่อคํา  
วาใช    อันสกวาทีตอบรับรองแลว    ปรวาทีจึงกลาววา       บุคคลใดเห็น 
เห็นรูปใด...มิใชหรือ    เปนตน.  บรรดาคําเหลาน้ัน   คําวา โย  ไดแก 
บุคคลใด   คําวา   ย   ไดแก   รูปใด   คําวา   เยน   ไดแก   ดวยจักขุใด 
คําวา  โส  ไดแก  บุคคลน้ัน  คําวา  ต  ไดแกรูปนั้น  คําวา  เตน  ไดแก 
ดวยจักขุนั้น.  ทานอธิบายไววา  บุคคลใดเห็น  เห็นรูปใด  เห็นดวยจักขุ 
ใด   ผูนั้นเมื่อเห็นรูปนั้นยอมเห็นดวยจักขุนั้น   มิใชหรือ  ?    สกวาทีก็ 
ตอบรับรองวาใช   ดวยสามารถแหงคําสมมติเปนตนดวยคําวา    จักขุอัน 
ถึงความเปนนิสสยปจจัยแกจักขุวิญญาณแมก็จริง   ถึงอยางนั้นบุคคลน้ัน 
ก็ชื่อวายอมเห็นซึ่งรูปนั้น   โสตะก็เชนเดียวกัน  บคุคลน้ันชื่อวายอมฟง 
เสียง  ฯ ล ฯ   มโนวิญญาณก็เชนเดียวกัน   บุคคลน้ันยอมชื่อวารูแจงซ่ึง 
ธรรม     จักขุของพระอรหันตมีอยู     พระอรหันตยอมเห็นรูปนั้นดวย 
จักขุนั้น      ดังน้ี    ลําดับนั้นปรวาทีอาศัยวาทะอันมีเลศนัย    จึงเปลี่ยน 
วาทะน้ันนั่นแหละแลวกลาวคําเปนตนวา     ดวยเหตุนั้นนะ    ทานพึง 
กลาววาหยั่งเห็นบุคคล     เพราะความท่ีบุคคลอันทานใหสําเร็จแลวดวย 
ความเปนคําอันบุคคลพึงกลาว.  ในคําเหลาน้ัน   คําวา     บุคคลใดมิได 
เห็น     อธิบายวา  เปนบุคคลผูบอด  อสัญญีสัตว  ผูเกิดในอรูปภพ  แม 
เปนผูไมบอดเขาสมาบัติแลวก็ชื่อวายอมไมเห็นรูปอยางใดอยางหน่ึงขณะ 
นั้น.  แมในวาระท้ังเหลือก็นัยนี้นั่นแหละ.  วาโดยอรรถ  บัณฑิตพึงทราบ 
คําท่ีเหลือดวยสามารถแหงพระบาลี.  
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           ในการเทียบเคียงพระสูตร  ปรวาทีกลาววา   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงเห็นรูปเพราะรูปเปนอารมณแกทิพยจักขุ.     ในวาระท่ี ๒  กลาววา  
พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นบุคคลเพราะพระบาลีวา   เราตถาคต    ยอม 
เห็นสัตวทั้งหลาย     ดังน้ี   ในวาระท่ี ๓ กลาววาพระผูมีพระภาคเจาทรง 
เห็นทั้ง   ๒   อยาง   เพราะลัทธิวาพระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นรูปแลวจึงรู 
แจงซ่ึงบุคคล.๑  ก็รปูายตนะน่ันแหละทานรวบรวมไวในรูปสังคหะ  ๔  คือ 
ทิฏ  ๑.  สุต  ๑.  มุต  ๑. วิฺาต  ๑.     ชื่อวาเปนธรรมพึงเห็น 
เหตุใด    เพราะเหตุนั้น   สกวาทีจึงซักวา      รูปคือบุคคล   บุคคลคือรูป 
ทั้ง ๒ อยางคือรูป   คือรูปปายตนะ     เปนตน. 
                        อรรถกถาอุปาทาปญญัตตานุโยค  จบ 
 
๑.  ในวิภังคปกรณกลาวไววา   รูปายตนะเปน  ทิฏ  เปน  วิฺาต  สัททา- 
ยตนะเปน  สุต  เปน  วิฺาต  คันธายตนะ  รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะเปน  มุต 
เปนวิฺาต อายตนะ  ๗ ท่ีเหลือ  คือ จักขายตนะ  โสตา  ฆานา  ชิวหา  กายา 
ธัมมา  มนายตนะ  เปน  วิฺาต  ทิฏ  ไดแกธรรมท่ีเขาเห็นแลว  ฯ ล ฯ 
วิฺาต  ไดแกธรรมท่ีเขารูแลว.  
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                                        กัลยาณวรรค๑  
           [๑๒๒]  ป.  ทานหย่ังเห็นกรรมดีกรรมชั่ว   หรือ ? 
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  ทานหยั่งเห็นผูทํา  ผูสรางกรรมดีกรรมชั่วหรือ ?  
                       ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๒๓]  ส.  เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชัว่    ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นผูทํา  ผูสรางกรรมดีกรรมชัว่ หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  ทานหย่ังเห็นผูทํา   ผูสรางบุคคลนั้น  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  ทานหยั่งเห็นผูทํา   ผูสรางบุคคลนั้น  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  การทําท่ีสุดแหงทุกขไมมี    ความขาดแหงวัฏฏะ 
                             ก็ไมมี   ความดับรอบอยางหาเชื้อมิได    ก็ไมมี 
                             แกบุคคลน้ัน  ๆ  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
               [๑๒๔]  ส.  เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว    ฉะน้ันจึงหย่ัง 
                             เห็นผูทํา   ผูสรางกรรมดีกรรมชัว่  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
๑.  ตอนนี้มีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา  " ปุริสการานุโยค "  
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                       ส.  เพราะหยั่งเห็นบุคคล     ฉะน้ันจึงหยั่งเห็นผูทํา 
                             ผูสรางบุคคล   หรือ ?  
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๒๕]  ส.  เพราะหยั่งเปนกรรมดีกรรมชัว่    ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นผูทํา   ผูสรางกรรมดีกรรมชัว่   หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นนิพพาน  ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา 
                             ผูสรางนิพพาน  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
           [๑๒๖]  ส.  เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชัว่    ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นผูทํา   ผูสรางธรรมดีกรรมชัว่  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี  ฉะนั้นจึงหยั่ง 
                             เห็นผูทํา    สรางมหาปฐพี    หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๒๗]  ส.  เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชัว่    ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                            เห็นผูทํา  ผูสรางกรรมดีกรรมชัว่  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นมหาสมุทร     ฉะน้ันจึงหยั่งเห็น 
                             ผูทํา   ผูสรางมหาสมุทร  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
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           [๑๒๘]  ส.  เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชัว่    ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นผูทํา   ผูสรางกรรมดีกรรมชัว่   หรือ  ?  
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นขุนเขาสิเนรุ   ฉะน้ันจึงหยั่งเห็น 
                             ผูทํา   ผูสรางขุนเขาสิเนรุ  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
           [๑๒๙]  ส.  เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชัว่    ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นผูทํา   ผูสรางกรรมดีกรรมชัว่  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นน้ํา    ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา    ผู 
                             สรางน้ํา  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๓๐]  ส.  เพราะหย่ังเห็นกรรมดีกรรมชั่ว    ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นผูทํา   ผูสรางกรรมดีกรรมชัว่  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นไฟ    ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา    ผู 
                             สรางไฟ  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๓๑]  ส.  เพราะหย่ังเห็นกรรมดีกรรมชั่ว    ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นผูทํา   ผูสรางกรรมดีกรรมชัว่  หรือ ?  
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                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นลม   ฉะน้ันจึงหยั่งเห็นผูทํา    ผู 
                             สรางลม  หรือ ?  
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๑๓๒]  ส.  เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชัว่    ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นผูทํา  ผูสรางกรรมดีกรรมชัว่  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นหญา     ไม     และตนไมเจาปา 
                             ฉะน้ันจึงหยั่งเห็นผูทํา   ผูสรางหญา  ไม  และ 
                             ตนไมเจาปา  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๓๓]  ส.  เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชัว่    ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นผูทํา   ผูสรางกรรมดีกรรมชัว่  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  กรรมดกีรรมชั่วเปนอ่ืน   ผูทํา   ผูสรางกรรมดี 
                             กรรมชัว่   ก็เปนอ่ืน  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๓๔]  ป.  ทานหย่ังเห็นวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว  หรอื ? 
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  ทานหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยวิบากของกรรมดี  
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                             กรรมชัว่   หรือ ? 
                       ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ  
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว  ฉะน้ัน 
                             จึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยวิบากของกรรมดีกรรม- 
                             ชั่ว หรอื ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  ทานหยั่งเห็นผูเสวย  บุคคลผูเสวยวิบากน้ันหรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.  ทานหย่ังเห็นผูเสวย   บุคคลผูเสวยวิบากน้ันหรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  การทําท่ีสุดแหงทุกขไมมี    ความขาดแหงวัฏฏะ 
                             ก็ไมมี  ความดับรอบอยางหาเชื้อมิไดก็ไมมี  แก 
                             บุคคลน้ัน ๆ  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว  ฉะน้ัน 
                             จึงเห็นบุคคลผูเสวยวิบากของกรรมดีกรรมชัว่ 
                             หรือ ?  
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นบุคคล  ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูเสวย 
                             บุคคล    หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
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                       ส.  เพราะหยั่งเห็นวิบากของกรรมชัว่   ฉะน้ัน  
                             จึงเห็นบุคคลผูเสวยวิบากของกรรมดี   กรรมชั่ว 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นนิพพาน      ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผู 
                             เสวยนิพพาน  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว  ฉะน้ัน 
                             จึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยวิบากของกรรมดีกรรม 
                             ชั่ว หรอื ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี   เพราะหยั่งเห็นมหา- 
สมุทร    เพราะหยั่งเห็นขุนเขาสิเนรุ    เพราะหยั่งเห็นน้ํา    เพราะหยั่ง 
เห็นไฟ   เพราะหยั่งเห็นลม ฯ ล ฯ  เพราะหยั่งเห็นหญา  ไม   และตนไม 
เจาปา   ฉะน้ันจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยหญา  ไมและตนไมเจาปา  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว  ฉะน้ัน 
                             จึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยวิบากของกรรมดีกรรม- 
                             ชั่ว  หรอื  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  วิบากของกรรมดีและกรรมชั่วเปนอ่ืน   บุคคลผู  
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                             เสวยวิบากของกรรมดีกรรมชั่วก็เปนอ่ืนหรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
           [๑๓๕]  ป.  ทานหย่ังเห็นสุขอันเปนทิพย หรือ ? 
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  ทานหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยสุขอันเปนทิพยหรือ ? 
                       ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๓๖]  ส.  เพราะหย่ังเห็นสุขอันเปนทิพย    ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นบุคคลผูเสวยสุขอันเปนทิพย  หรือ  ?  
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  ทานหยั่งเห็นผูเสวย     บุคคลผูเสวยสุขอันเปน 
                             ทิพยนั้น หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  ทานหยั่งเห็นผูเสวย  บุคคลผูเสวยสุขอันเปน 
                             ทิพยนั้น หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  การทําท่ีสุดแหงทุกขไมมี  ความขาดแหงวัฏฏะ 
                             ก็ไมมี   ความดับรอบอยางหาเชื้อมิได    ก็ไมมี 
                             แกบุคคลน้ัน ๆ  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
           [๑๓๗]  ส.  เพราะหยั่งเห็นสุขอันเปนทิพย    ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นบุคคลผูเสวยสุขอันเปนทิพย  หรือ ?  
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                       ป.  ถูกแลว.  
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นบุคคลฉะนั้นจึงเห็นผูเสวยบุคคล 
                             หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๓๘ ]  ส.  เพราะหยั่งเห็นสุขอันเปนทิพย    ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นบุคคลผูเสวยสุขอันเปนทิพย   หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นนิพพาน  ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคล 
                             ผูเสวยนิพพาน  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๓๙]  ส.  เพราะหย่ังเห็นสุขอันเปนทิพย      ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นบุคคลผูเสวยสุขอันเปนทิพย  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี  ฯ ล ฯ  เพราะหยั่งเห็น 
มหาสมุทร    เพราะหยั่งเห็นขุนเขาสิเนรุ    เพราะหยั่งเห็นน้ํา    เพราะ 
หยั่งเห็นไฟ   เพราะหยั่งเห็นลม ฯ ล ฯ  เพราะหยั่งเห็นหญา  ไม   และ 
ตนไมเจาปา  ฉะน้ันจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยหญา  ไม   และตนไมเจาปา 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๔๐]   ส.  เพราะหยั่งเห็นสุขอันเปนทิพย     ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นบุคคลผูเสวยสุขอันเปนทิพย  หรือ  ?  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 166 

                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  สุขอันเปนทิพยเปนอ่ืน  บุคคลผูเสวยสุขอันเปน  
                             ทิพยก็เปนอ่ืน  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๔๑]  ป.  ทานหย่ังเห็นสุขของมนุษย   หรอื ? 
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  ทานหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยสุขของมนุษย  หรอื ? 
                       ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
           [๑๔๒]  ส.  เพราะหยั่งเห็นสุขของมนุษย ฉะน้ันจึงหย่ังเห็น 
                             บุคคลผูเสวยของมนุษย   หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  ทานหยั่งเห็นผูเสวย บุคคลผูเสวยสุขของมนุษย 
                             นั้น     หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.   ทานหย่ังเห็นผูเสวย  บุคคลผูเสวยสุขของมนุษย 
                             นั้น  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  การทําท่ีสุดแหงทุกขไมมี    ความขาดแหงวัฏฏะ 
                             ก็ไมมี   ความดับรอบอยางหาเชื้อมิไดก็ไมมี    แก 
                             บุคคลน้ันๆ  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
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           [๑๔๓]  ส.  เพราะหยั่งเห็นสุขของมนุษย  ฉะนั้นจึงหยั่งเห็น 
                             เห็นบุคคลผูเสวยสุขของมนุษย  หรือ ?  
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นบุคคล  ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูเสวย 
                             บุคคล   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๔๔]  ส.  เพราะหยั่งเห็นสุขของมนุษย  ฉะนั้นจึงหยั่งเห็น 
                             บุคคลผูเสวยสุขของมนุษย   หรอื ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นนิพพาน ฉะน้ันจึงหย่ังเห็นบุคคล 
                             ผูเสวยนิพพาน  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๔๕]  ส.  เพราะหยั่งเห็นสุขของมนุษย  ฉะนั้นจึงหยั่งเห็น 
                             บุคคลผูเสวยสุขของมนุษย  หรอื ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี   ฯ ล ฯ  เพราะหยั่งเห็น 
มหาสมุทร    เพราะหยั่งเห็นขุนเขาสิเนรุ     เพราะหยั่งเห็นน้ํา       เพราะ 
หยั่งเห็นไฟ   เพราะหยั่งเห็นลม  ฯ ล ฯ  เพราะหยั่งเห็นหญา   ไม   และ 
ตนไมเจาปา   ฉะน้ันจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยหญา  ไม  และตนไมเจาปา 
หรือ ?   
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
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           [๑๔๖]  ส.  เพราะหย่ังเห็นสุขของมนุษย  ฉะนั้นจึงหย่ังเห็น 
                             บุคคลผูเสวยสุขของมนุษย  หรอื ?  
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  สุขของมนุษยเปนอ่ืน       บุคคลผูเสวยสุขของ 
                             มนุษยก็เปนอ่ืน   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๔๗]  ป.  ทานหย่ังเห็นทุกขที่มีในอบาย  หรือ  ? 
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  ทานหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในอบายหรือ ? 
                       ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๑๔๘]  ส.  เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในอบาย   ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในอบาย   หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  ทานหยั่งเห็นผูเสวย     บุคคลผูเสวยทุกขที่มีใน 
                             อบาย  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
                       ส.  ทานหยั่งเห็นผูเสวย  บุคคลผูเสวยทุกขที่มีใน 
                             อบายน้ัน   หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  การทําท่ีสุดแหงทุกขไมมี    ความขาดแหงวัฏฏะ  
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                             ก็ไมมี    ความดับรอบอยางหาเชื้อมิได   ก็ไมมี 
                             แกบุคคลน้ัน ๆ  หรือ  ?  
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๔๙]  ส.  เพราะหย่ังเห็นทุกขในอบาย  ฉะนั้นจึงหยั่งเห็น 
                             บุคคลผูเสวยทุกขที่มีในอบาย  หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นบุคคล   ฉะน้ันจึงหย่ังเห็นผูเสวย 
                             บุคคล  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๕๐]  ส.  เพราะหย่ังเห็นทุกขที่มีในอบาย   ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในอบาย  หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว.      
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นนิพพาน  ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคล 
                             ผูเสวยนิพพาน   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๕๑]   ส.  เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในอบาย   ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในอบาย  หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี   ฯ ล ฯ  เพราะหยั่งเห็น 
มหาสมุทร    เพราะหยั่งเห็นขุนเขาสิเนรุ    เพราะหยั่งเห็นน้ํา   เพราะ  
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หยั่งเห็นไฟ   เพราะหยั่งเห็นลม  ฯ ล ฯ เพราะหยั่งเห็นหญา  ไม   และ 
ตนไมเจาปา  ฉะน้ันจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยหญา  ไม   และตนไมเจาปา 
หรือ ?  
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
           [๑๕๒]  ส.  เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในอบาย   ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในอบาย  หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  ทุกขทีม่ีในอบายเปนอ่ืน   บุคคลผูเสวยทุกขที่มี 
                             ในอบายก็เปนอ่ืน   หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
           [๑๕๓]  ป.  ทานหย่ังเห็นทุกขที่มีในนรก   หรือ ? 
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  ทานหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในนรกหรอื  ? 
                       ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๕๔]  ส.  เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในนรก    ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในนรก  หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  ทานหยั่งเห็นผูเสวย     บุคคลผูเสวยทุกขที่มีใน 
                             นรกน้ัน  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  ทานหยั่งเห็นผูเสวย     บุคคลผูเสวยทุกขที่มีใน  
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                             นรกน้ัน  หรือ ?    
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.   การทําท่ีสุดแหงทุกขไมมี    ความขาดแหงวัฏฏะ 
ก็ไมมี   ความดับรอบอยางหาเชื้อมิได    ก็ไมมีกบ็ุคคลน้ัน ฯลฯ  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๑๕๕]  ส.  เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในนรก    ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในนรก  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นบุคคล  ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูเสวย 
                             บุคคล   หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๕๖]  ส.  เพราะหย่ังเห็นทุกขที่มีในนรก    ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในนรก  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะหยั่งเห็นนิพพาน  ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคล 
                             ผูเสวยนิพพาน  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๕๗]  ส.  เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในนรก    ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในนรก  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว.  
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                       ส.  เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี  ฯ ล ฯ  เพราะหยั่งเห็น  
มหาสมุทร    เพราะหยั่งเห็นขุนเขาสิเนรุ   เพราะหยั่งเห็นน้ํา    เพราะ 
หยั่งเห็นไฟ   เพราะหยั่งเห็นลม   เพราะหยั่งเห็นหญา  ไม   และตนไม 
เจาปา   ฉะน้ันจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยหญา  ไม  และตนไมเจาปา   หรือ  ?  
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๕๘]  ส.  เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในนรก    ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในนรก  หรือ   ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  ทุกขทีม่ีในนรกเปนอ่ืน    บุคคลผูเสวยทุกขที่มี 
                             ในนรกก็เปนอ่ืน  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๑๕๙]  ส.  เพราะหย่ังเห็นกรรมดีกรรมชั่ว    ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เปนผูทํา     ผูสราง     ผูเสวยวิบากของกรรมดี 
                             กรรมชัว่  หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  บุคคลน้ันทํา  บุคคลน้ันเองเสวย    หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น    ฯ ล ฯ 
                       ส.  บุคคลน้ันทํา  บุคคลน้ันเองเสวย หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  สุขและทุกขตัวทําเอง  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
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           [๑๖๐]  ส.  เพราะหย่ังเห็นกรรมดีกรรมชั่ว    ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นผูทํา      ผูสราง     ผูเสวยวิบากของกรรมดี 
                             กรรมชัว่  หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  บุคคลอ่ืนทํา  บุคคลอ่ืนเสวย  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  บุคคลอ่ืนทํา  บุคคลอ่ืนเสวย  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  สุขและทุกขบุคคลอ่ืนทําให  หรอื  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๖๑]  ส.  เพราะหย่ังเห็นกรรมดีและกรรมชั่ว    ฉะน้ันจึง 
                             หยั่งเห็นผูทํา     ผูสราง     ผูเสวยวิบากกรรมดี 
                             กรรมชัว่  หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  บุคคลน้ันและบุคคลอ่ืนทํา  บุคคลน้ันและบุคคล 
                             อ่ืนเสวย   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
                       ส.  บุคคลน้ันและบุคคลอ่ืนทํา  บุคคลน้ันและบุคคล 
                             อ่ืนเสวย  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  สุขและทุกขตัวทําเองดวยคนอ่ืนทําใหดวยหรือ ?  
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                             ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ                   
           [๑๖๒]  ส.  เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชัว่    ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นบุคคลผูทํา    ผูสราง   ผูเสวยวิบากกรรมดี 
                             กรรมชัว่  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  บุคคลน้ันทําก็หาไม    บุคคลน้ันเองเสวยก็หาไม 
                             บุคคลอ่ืนทําก็หาไม บุคคลอ่ืนเสวยก็หาไมหรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  บุคคลน้ันทําก็หาไม   บุคคลน้ันเองเสวยก็หาไม 
                             บุคคลอ่ืนทําก็หาไมบุคคลอ่ืนเสวยก็หาไม  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  สุขละทุกขอาศัยสภาพที่มิใชการทําของตนเอง 
                             ไมใชการทําของคนอ่ืนเกิดข้ึน  หรือ ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๖๓]  ส.  เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว     ฉะน้ันจึงหยั่ง 
                             เห็นบุคคลผูทํา  ผูสราง   ผูเสวยกรรมดีกรรมชั่ว 
                             หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว.         
                       ส.  บุคคลน้ันทํา   บุคคลน้ันเองเสวย   บุคคลอ่ืนทํา 
บุคคลอ่ืนเสวย    บุคคลนั้นและบุคคลอ่ืนทํา    บคุคลน้ันและบุคคลอ่ืน  
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เสวย    บุคคลน้ันทําก็หาไม    บุคคลนั้นเองเสวยก็หาไม   บุคคลอ่ืนทําก็ 
หาไม   บุคคลอ่ืนเสวยก็หาไม  หรือ ?  
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
                       ส.  บุคคลน้ันทํา   บุคคลน้ันเองเสวย  บุคคลอ่ืนทํา 
บุคคลอ่ืนเสวย    บุคคลนั้นและบุคคลอ่ืนทํา    บคุคลน้ันและบุคคลอ่ืน 
เสวย    บุคคลน้ันทําก็หาไม    บุคคลนั้นเองเสวยก็หาไม   บุคคลอ่ืนทําก็ 
หาไม   บุคคลอ่ืนเสวยก็หาไม  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  สุขและทุกขตัวทําเอง   สุขและทุกขคนอ่ืนทําให 
สุขและทุกขตัวทําเองดวย   คนอ่ืนทําใหดวย   สุขและทุกขอาศัยสภาพที่ 
มิใชการทําของตนเอง   มิใชการทําของบุคคลอ่ืนเกิดข้ึน  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๖๔]  ป.  กรรมมีอยู  หรือ ? 
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  บุคคลผูทํากรรมก็มีอยู  หรือ  ? 
                       ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  เพราะกรรมมีอยู  ฉะนั้นบุคคลผูทํากรรมจึงมีอยู 
                             หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  ผูสรางบุคคลผูทํากรรมน้ันก็มีอยู  หรือ ?  
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                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.  ผูสรางบุคคลผูทํากรรมน้ันก็มีอยู  หรือ  ?  
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  การทําท่ีสุดแหงทุกขไมมี    ความขาดแหงวัฏฏะ 
                             ก็ไมมี   ความดับรอบอยางหาเชื้อมิไดก็ไมมี  แก 
                             บุคคลน้ันๆ  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส.  เพราะกรรมมีอยู   ฉะน้ันบุคคลผูทํากรรมจึงมีอยู 
                             หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะบุคคลมีอยู     ฉะน้ันผูสรางบุคคลจึงมีอยู 
                             หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส.  เพราะกรรมมีอยู   ฉะน้ันบุคคลผูทํากรรมจึงมีอยู 
                             หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพราะนิพพานมีอยู  ฉะนั้นผูสรางนิพพานจึงมี 
                             อยู  หรอื  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
                       ส.  เพราะกรรมมีอยู  ฉะนั้นบุคคลผูทํากรรมจึงมีอยู 
                             หรือ  ?  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 177 

                       ป.   ถูกแลว.  
                       ส.   เพราะมหาปฐพีมีอยู   ฯ ล ฯ   เพราะมหาสมุทร 
มีอยู ฯ ล ฯ  เพราะขุนเขาสิเนรุมีอยู  ฯ ล ฯ  เพราะนํ้ามีอยู  ฯ ล ฯ  เพราะ 
ไฟมีอยู  ฯ ล ฯ   เพราะลมมีอยู  ฯ ล ฯ   เพราะหญา  ไม  และตนไมเจาปา 
มีอยู   ฉะน้ัน   ผูสรางหญา   ไม   และตนไมเจาปา   จึงมีอยู  หรอื ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   เพราะกรรมมีอยู   บุคคลผูทํากรรมจึงมีอยู หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว.                                           
                       ส.   กรรมเปนอ่ืน   บุคคลผูทํากรรมก็เปนอ่ืน  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ป.   วิบากมีอยู  หรือ  ? 
                       ส.   ถูกแลว. 
                       ป.   บุคคลผูเสวยวิบากมีอยู  หรือ ? 
                       ส.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   เพราะวิบากมีอยู     ฉะน้ันบุคคลผูเสวยวิบากจึง 
                             มีอยู  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   ผูเสวยบุคคลผูเสวยวิบากน้ันมีอยู   หรือ ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส.   ผูเสวยบุคคลผูเสวยวิบากน้ันมีอยู    หรือ ?  
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                       ป.   ถูกแลว.   
                       ส.   การทําท่ีสุดแหงทุกขไมมี    ความขาดแหงวัฏฏะ 
                             ก็ไมมี        ความดับรอบอยางหาเชื้อมิไดก็ไมมี 
                             แกบุคคลน้ัน  ๆ  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   เพราะวิบากมีอยู     ฉะน้ันบุคคลผูเสวยวิบากจึง 
                             มีอยู  หรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   เพราะบุคคลมีอยู     ฉะน้ันผูเสวยบุคคลจึงมีอยู 
                             หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   เพราะวิบากมีอยู     ฉะน้ันบุคคลผูเสวยวิบากจึง 
                             มีอยู  หรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   เพราะนิพพานมีอยู  ฉะนั้นบุคคลผูเสวยนิพพาน 
                             จึงมีอยู  หรือ ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.   เพราะวิบากมีอยู     ฉะน้ันบุคคลผูเสวยวิบากจึง 
                             มีอยู   หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว.  
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                       ส.  เพราะมหาปฐพีมีอยู  ฯ ล ฯ    เพราะมหาสมุทร 
มีอยู ฯ ล ฯ  เพราะขุนเขาสิเนรุมีอยู ฯ ล ฯ  เพราะน้ํามีอยู  ฯลฯ  เพราะ  
ไฟมีอยู ฯ ล ฯ  เพราะลมมีอยู  ฯ ล ฯ  เพราะหญา  ไม  และตนไมเจาปา 
มีอยู   ฉะน้ันผูเสวยหญา  ไม   และตนไมเจาปาจึงมีอยู   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลารอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส.  เพราะวิบากมีอยู     ฉะน้ันบุคคลผูเสวยวิบากจึง 
                             มีอยู  หรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   วิบากเปนอ่ืนบุคคลผูเสวยวิบากก็เปนอ่ืน  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  คําท่ีเหลือทานยอไว. 
                                           กัลยาณวรรค   จบ 
 

                               อรรถกถาปุรสิการานุโยค         

              วาดวยการซักถามการกระทาํของบุคคล 
           บัดนี้   เปนการซักถามถึงการทําของบุคคล  ในปญหานั้น  คํา                 
ถามดวยลัทธิวา       เมื่อกรรมมีอยู      แมผูทํากรรมน้ันก็ตองมีแนนอน 
ดังน้ี   เปนของปรวาที. คําตอบรับรองวาใช   เปนของพระสกวาที  เพราะ 
ความท่ีกรรมท้ังหลายเชนนั้นมีอยู.   คําถามอีกวา    ผูทํา   ผูใหทาํกรรม 
เปนของสกวาที.  บรรดาคําเหลาน้ัน  คําวา     ผูทํา    ไดแก  ผูทาํกรรม 
ทั้งหลายเหลาน้ัน.   คําวา    ผูใหทํากรรม    ไดแก  ผูใหทํากรรมดวย 
อุบายท้ังหลาย   มีการส่ังสมและการแสดงใหทราบ  เปนตน.  
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           ในบดันี้    ปรวาทีหมายเอาบุคคลจึงถามถึง    ผูทํา     ไมถามเหตุ  
สักวาการกระทํา   เพราะฉะนั้นสกวาทีจึงตอบปฏิเสธ.  ในคําน้ีวา.   ผูทํา 
ผูใหทํากรรมนั้น   อธิบายวา สกวาทีถามวา   ถาวา  ทานหย่ังเห็นกรรม 
ใด ๆ  ทานกห็ยั่งเห็นบุคคลผูทํากรรมน้ันๆ  ยอมหยั่งเห็นบุคคลตามลัทธิ 
ของทานน่ันแหละ   ก็ทานหย่ังเห็นบุคคลอ่ืนผูทําดวย   ผูใหทาํกรรมน้ัน 
ดวยหรือ   ปรวาทีเมื่อไมปรารถนาเชนนั้น  จึงตอบปฏิเสธ    เพราะกลัวจะ 
ถูกกลาวหาวาเปนลัทธิแหงพระเจาสรางโลก.    เม่ือถามซํ้าอีก     ปรวาที 
ก็ตอบรับรองเพราะหมายเอาเนื้อความน้ีวา       มารดาบิดายอมใหบุคคล 
เกิด  ยอมต้ังชื่อ   ยอมเลี้ยงดู   เพราะฉะนั้น   มารดาบิดาเหลาน้ัน   จึง 
ชื่อวา    ผูทํา    สวนกัลยาณมิตรหรืออาจารยเหลาใดยอมใหศิษยศึกษา 
วิชาการ   และเรียนศิลปะทั้งหลายน้ัน ๆ  กัลยาณมิตรหรืออาจารยเหลา 
นั้นชื่อวา   ผูใหทํา    ดังน้ี.     ทานอธิบายวา    กรรมเกาเทาน้ันทาน 
ประสงคเอาวา   เปนผูทําเปนผูใหทํากรรมน้ัน ๆ  ทานกลาวคํานี้วา   ถา 
วา   ผูทําของผูทํากรรมท้ังหลายมีอยูไซร ผูทําแมแกผูนั้นตอ ๆ  กันมาก็ 
มีอยูนั่นแหละ  ดวยคําน้ีวา  แกบุคคลน้ัน ๆ  นั่นแหละ   ดังน้ี  ครั้น 
เมื่อความเปนเชนนั้นมีอยู     บุคคลผูเกิดกอน  ๆ กพึ็งทําบุคคลผูเกิดภาย 
หลังโดยแท ๆ    แมดวยคําน้ี  บุคคลผูทํากรรมเหลาน้ัน   พึงทําบุคคลอ่ืน ๆ 
ตอไป.    แมบุคคลน้ันก็พึงทําบุคคลอ่ืน ๆ.      สกวาทีถามวา   นิพพานใด 
คือการทําซึ่งที่สุดแหงทุกขไมมี  การตัดวัฏฏะไมมี  ความดับรอบอันไมมี 
ปจจัยก็ไมมี   นิพพานน้ันไมมี  แกบุคคลนั้น ๆ  เพราะความไมมีปจจัย 
เพราะความไมมีทุกขอ่ืนเน่ืองดวยปจจัยหรือ ?  อีกอยางหนึ่ง  คําวา  แก  
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บุคคลนั้น ๆ นั่นแหละ     อธิบายวา   ถาวา   ความสืบเนื่องกันมาของ 
บุคคลมีอยูอยางนี้วา   กรรมสักวาการกระทําไมมี   มีแตบุคคลผูทําบุคคล 
แมนั้นๆ  ตอ ๆ กันมา ดังน้ี  ครั้นเมื่อความเปนเชนน้ันมีอยู  การกลาววา  
การทําซ่ึงท่ีสุดแหงทุกขเพราะเหตุอันไมใหความเปนไปแหงกัมมวัฏฏะอัน 
ใดนี้นั้น    กไ็มมีแกบุคคลน้ัน ๆ ดังน้ี.    ปรวาทีเมื่อไมปรารถนาคําน้ัน 
จึงปฏิเสธ.     คําวา     ผูทาํ   ผูใหทํา      ในคําถามแหงผูทําทั้งหลายตาม 
คําสามัญท่ีหยั่งเห็นได   แมในปญหาอื่นอีกจากน้ี   ทานก็หมายเอาเฉพาะ 
บุคคลเทาน้ัน    มิไดกลาวมุงหมายเอาปจจัยทั้งหลายเลย.    แทจริงปจจัย 
แหงสิ่งท้ังปวง  เชน  มหาปฐพี  เปนตนจะไมมีก็หามิได. 
           ปญหาท่ีสกวาทีถามวา    ผูทํากรรมดีกรรมชัว่ท้ังหลาย  กเ็ปนอ่ืน 
หรือ    ปญหานั้นปรวาทีตอบปฏิเสธแลว  เพราะกลัวเปนทิฏฐิวา   บุคคล 
มีสังขาร  หรือ  มีอัตตา  เปนตน. 
           คําเปนตนวา    ทานหยั่งเห็นวิบากหรือ   เปนตน  ทานกลาว 
เพ่ือทําลายลัทธิผูแสดงบุคคล    ดวยสามารถแหงบุคคลผูเสวยวิบาก. 
บรรดาคําเหลาน้ัน  คําวา   ผูเสวยวิบาก  เปนคําซักถามของปรวาที. 
คําปฏิเสธเปนของสกวาที   เพราะความไมมีผูเสวยอ่ืนนอกจากความเปน 
ไปแหงวิบาก.  คําถามอีกเปนของสกวาที  คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
คําวา    บุคคลเปนผูเสวยวิบากนั้น    ไดแก  ผูเสวยของวิบากน้ัน ๆ 
ก็วิบาก   ชื่อวา   พึงเสวย  บุคคลมิใชวิบาก   ฉะน้ันปรวาทีจึงปฏิเสธวา 
ไมพึงกลาววา  บุคคลเปนผูเสวย.   ถูกสกวาทีถามซ้ําอีก   ก็ตอบรับรองวา  
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บุคคลเปนผูเสวยวิบาก   เพราะความต้ังอยูในผลแหงบุญ    โดยหมายเอา  
มารดาที่ปลอยวางสละบุตร     หรือภรรยาที่ปลอยวางสละสามีเปนผูเสวย 
วิบาก   ซึ่งเปนการเสวยบุคคลเชนนั้น.  คําถามวา   การทําซ่ึงท่ีสุดแหง 
ทุกขไมมี ฯ ล ฯ    ก็บุคคลน้ัน ๆ    อธิบายวา   ถาวา   ความสืบเนื่องกัน 
ของบุคคลเปนมาอยางนี้วา       วิบากท่ีสักแตความเปนวิบากไมมี    มีแต 
บุคคลเปนผูเสวยผลแหงกรรมนั้น ๆ  ตอ   กันมา    ดังน้ีไซร   ครั้นเมื่อ 
ความเปนอยางนั้นมีอยู    การกลาววา    การทําซ่ึงท่ีสุดแหงทุกขโดยเหตุ 
อันไมเปนไปแหงวิปากวัฏนี้นั้น   ก็ยอมไมมีดังน้ี.  ตอจากนั้น  พึงทราบ 
เนื้อความในคําถามถึงผูเสวยดวยคําอันเปนธรรมดาท่ีวา    ทานหยั่งเห็น 
ได     ขางหนาน้ี   โดยนยัที่กลาวแลวในหนหลังน่ันแหละ. 
           ปญหาท่ีสกวาที  ถามวา     บุคคลเสวยวิบากแหงกรรมดีกรรมชั่ว 
ก็เปนอ่ืนหรือ       ปรวาทีตอบปฏิเสธ    เพราะกลัวแตลัทธิอันเห็นผิดวา 
บุคคลมีเวทนา    หรือบุคคลมีอัตตา.    คําวา   สุขอันเปนทิพย   เปนตน 
เปนคําอันปรวาทีเริ่มจําแนกผลแหงกรรมดี และกรรมชั่วดวยสามารถ 
แหงลัทธิ.    คําน้ันทั้งหมด    พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในหนหลังน่ัน 
แหละ.   อน่ึง ในคําถามที่ปรวาทีถามวา    ทานหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยสุข 
อันเปนทิพยหรือ    นี ้   พึงทราบวา   สกวาทีตอบปฏิเสธวาบุคคลไมเปน 
ผูเสวยเทาน้ัน  ไมปฏิเสธวิปากขันธที่เสวยสุขอันเปนทิพย. จริงอยู  ความ 
เกิดข้ึนแหงวิบากท้ังหลายที่ผูทํากรรมฐานท้ังหลาย   กระทํามหาปฐพีเปน 
ตนใหเปนอารมณแลวเสวยผล         ยอมเปนการสําเร็จท่ีเปรียบไมได. 
คําวา    ผูทํา ผูใหทําเปนผูเสวยผลแหงกรรมดีกรรมชั่ว    เปนตน  เปน  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 183 

คําท่ีทานกลาวปรารภนัยที่เจือกัน    คือมีทั้งบัญญัติและปรมัตถะ.  
            ในคําเหลาน้ัน  คําวา    บุคคลน้ันกระทํา   เปนคําซักถามของ 
สกวาทีวา   ทานกลาววาบุคคลผูทํากรรมใด   และผูเสวยกรรมใด บุคคล 
นั้นนั่นแหละกระทํา    บคุคลน้ันเองเปนผูเสวยหรือ ?    คําปฏิเสธเปน 
ของปรวาที  เพราะกลัวผิดจากพระสูตร ฯ  ถูกถามอีก  ก็ตอบรับรองดวย 
สามารถแหงพระสูตรวา    บุคคลยอมบันเทิงในโลกนี้   ละโลกนี้ไปแลว 
ยอมบันเทิงในโลกหนา    เปนตน     ดงัน้ี    ลําดับนั้น    สกวาทีเมื่อจะ 
ปฏิเสธโอกาสคําท่ีจะกลาวของปรวาทีนั้น   จึงกลาวคําวา      สขุทุกขอัน 
ตนทําเองหรือ     ในคําเหลาน้ัน  คําวา     ผูอ่ืนกระทํา     สกวาทีกลาว 
ดวยสามารถแหงความเปนอ่ืนแหงผูทําและผูเสวย.    จากน้ัน   ปรวาทีจึง 
ปฏิเสธโอกาสท่ีจะพูดเพราะกลัวผิดพระสูตร.    ถกูถามอีก    เม่ือมีความ 
สําคัญวา   บุคคลผูเกิดเปนมนุษยแลวเกิดเปนเทวดาแลวยอมเสวย  ดังนี้ 
จึงตอบรับรอง.   ก็ถูกถามดวยสามารถแหงวาทะอยางน้ีวา     สขุและทุกข 
อันบุคคลอ่ืนทําแลวยอมปรากฏหรือ    ดังน้ี  ก็ปฏเิสธอีก.  คําวา   บุคคล 
นั้นทํา   บุคคลอ่ืนเสวย       สกวาทีกลาวดวยสามารถแหงคําถามถึงความ 
เปนบุคคลคนเดียวกัน   และความเปนแหงบุคคลอ่ืนของผูทําและผูเสวย. 
ลําดับนั้น   ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะกลัวผิดจากพระสูตร   ถกูถามอีก  ก ็
ตอบรับรองเพราะรวมนัยแมทั้ง  ๒  กอน ๆ  เขาดวยกัน.    กถ็ูกถามดวย 
สามารถแหงปญหานั้นของผูมีวาทะอยางนั้นวา       สุขทุกขอันตนเองทํา 
ดวย   อันบุคคลอ่ืนทําดวยยอมปรากฏหรือ      ก็ตอบปฏิเสธอีก.   คําวา 
ไมใชผูอ่ืนทํา       เปนคําอันสกวาทีกลาวดวยสามารถแหงการปฏิเสธใน  
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ความเปนบุคคลคนเดียวกันทํา   หรือผูอ่ืนทําของผูทําและผูเสวย.   ลําดับ  
นั้น     ปรวาทีตอบปฏิเสธดวยสามารถแหงคําที่ผิดจากพระสูตรนั่นเทียว 
ถูกถามอีก   เม่ือมีความสําคัญอยูวา     มนุษยทํากรรมไว  เพราะการเกิด 
ข้ึนในเทวโลก    มนุษยนัน้จึงไมไดเสวย   ผูใดทํากรรมใดไว   ผูอ่ืนเสวย 
ก็หาไม     เพราะฉะนั้น    บุคคลน้ันนั่นแหละจึงมิใชผูเสวยเพราะเปนผู 
กระทํา   ทั้งบุคคลอ่ืนก็มิไดเสวย   ดังน้ี    จึงตอบรับรอง.   คําน้ันสักวา 
เปนลัทธิเทานั้น.     ถูกถามดวยสามารถแหงปญหานั้นของผูมีวาทะอยาง 
นั้นวา     ก็สขุทุกข  อันมิใชการกระทาํของตน  มิใชการกะทําของผูอ่ืน 
เกิดข้ึนโดยปราศจากเหตุยอมปรากฏหรือ     ปรวาทีตอบปฏิเสธอีก.  อีก 
อยางหน่ึง   บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในมิสสกนัยนี้จําเดิมแตตน    ดวย 
นัยแมนี้.  จริงอยู   ผูมีวาทะวาบุคคลมีอยูนี้    ยอมปรารถนาบุคคลผูทํา 
กรรมท้ังหลายดวย  บุคคลผูเสวยดวย  เพราะฉะนั้น  ขอนี้จึงปรากฏอยาง 
นี้วา  บุคคลใดเปนผูทํากรรม  ผูนั้นเทาน้ันพึงเปนผูเสวย  หรือผูอ่ืนเสวย 
หรือแมทั้ง ๒ เปนผูเสวย       หรือวาแมทั้ง ๒ ไมพึงเปนผูเสวย    ดังน้ี. 
สกวาทีถามประกอบคําซักถามปญหาอันปรากฏอยางน้ีนั่นแหละแลวจึง 
กลาวถึงปญหาที่ควรถามแมทั้ง  ๔  อยาง  มีคําวา     ไมใชบุคคลน้ันเปน 
ผูทํา     เปนตน.  คําท่ีเหลือ  มีประการดังที่กลาวมาแลวน่ันเทียว.  ก็ใน 
ที่สุด  ไดถามปญหาแมทั้ง  ๔  รวมกนั.  ในปญหาน้ันการปฏิเสธ      การ 
ตอบรับรอง  และการถึงโทษมีคําวา  กระทําเองเปนตน  บัณฑิตพึงทราบ 
โดยนัยกอนนั่นแหละ.   เบ้ืองหนาแตนี้  นัยที่กลาวแลวในหนหลังไมได 
กลาวคําวา     กรรมดีและกรรมชั่ว      ทานแสดงปญหาที่ควรกําหนดไว  
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เปนตน       กรรมมีอยูเทาน้ัน.       บณัฑิตพึงทราบเนื้อความแหงธรรม 
ทั้งหลายแมเหลาน้ัน   ดวยนัยที่กลาวแลวในหนหลงัน่ันแล. 
                           อรรถกถาปุริสการานุโยค  จบ  
             คําวา แมกัลยาณวรรค  ดังนี้  เปนชื่อของปุริสการานุโยคนั้น 
นั่นแล. 
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                                     อภิญญานุโยค  
           [๑๖๕]  ป.  ไมพึงกลาววา    หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ   หรือ ? 
                       ส.   ถูกแลว.  
                       ป.   บุคคลบางคนท่ีแสดงฤทธ์ิไดก็มีอยูมิใช   หรือ ? 
                       ส.   ถูกแลว. 
                       ป.   หากวา   บุคคลบางคนท่ีแสดงฤทธิ์ไดมีอยู   ดวย 
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา    หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกตัถปรมัตถะ. 
                       ป.   ไมพึงกลาววา   หยัง่เห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตถะ  หรือ ? 
                       ส.   ถูกแลว. 
                       ป.   บุคคลบางคนท่ีฟงเสียงดวยโสตธาตุเพียงดังทิพย 
ได ฯ ล ฯ   ทีรู่จิตของบุคคลอ่ืนได ฯ ล ฯ  ที่ตามระลึกชาติหนหลังได  ฯ ล ฯ 
ที่เห็นรูปดวยจักษุเพียงดังทิพยได  ฯ ล ฯ   ที่ทําใหแจงซ่ึงความส้ินไปแหง 
อาสวะได   มีอยูมิใช    หรือ ? 
                       ส.   ถูกแลว. 
                       ป.   หากวา      บุคคลบางคนท่ีทําใหแจงซ่ึงความส้ิน 
ไปแหงอาสาวะไดมีอยู   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา หยั่งเห็นบุคคล 
ไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ. 
                       ส.   ทานไดทําความตกลงแลววา      บุคคลบางคนท่ี  
แสดงฤทธิ์ไดมีอยู     และดวยเหตุนั้นจึงหย่ังเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถ-  
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                       ป.   ถูกแลว.   
                       ส.   ผูใดแสดงฤทธ์ิได   ผูนั้นแหละเปนบุคคล   ผูใด 
                             แสดงฤทธิ์ไมได   ผูนั้นไมใชบุคคล   หรือ ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   ผูใดฟงเสียงดวยโสตธาตุเพียงดังทิพยได   ฯ ล ฯ 
ผูใดรูจิตคนอ่ืนได  ฯลฯ  ผูใดตามระลึกชาติหนหลังได ฯลฯ  ผูใดเห็นรูป 
ดวยจักษุเพียงดังทิพยได  ฯ ล ฯ  ผูใดทําใหแจงซ่ึงความส้ินไปแหงอาสาวะ 
ได   ผูนั้นแหละเปนบุคคล   ผูใดทําใหแจงซ่ึงความส้ินแหงอาสาวะไมได 
ผูนั้นไมใชบุคคล  หรือ ฯ ล ฯ 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                                         อภิญญานุโยค   จบ 
 

                               อรรถกถาอภิญญานุโยค 
                    วาดวยการซักถามถึงผูไดอภิญญา 
           เบื้องหนาแตนี้ไป  เปนการพิสูจนพระอรหันต  ดวยสามารถแหง 
คําซักถามถึงผูไดอภิญญาเปนตน.   ในปญหานั้น   เม่ือพระสกวาทีตอบ 
รับรองคําวา  ใชแลว   ปรวาทีผูมีความสําคัญอยูวา     บุคคลผูบรรลุคุณ 
วิเศษมีอิทธิฤทธิ์เปนตนไมมีในอนินทริยพัทธรูปภายนอก   มีแตภายใน 
บุคคล   ฉะน้ัน   บุคคลผูใหฤทธิ์เปนตนเกิดข้ึนพึงมี  จึงกลาวคําเปนตน 
วา   บุคคลบางคนท่ีแสดงฤทธิ์ไดมีอยูมิใชหรือ     คําท้ังหมดน้ัน   มีเนื้อ 
ความงายทั้งนั้น   แล. 
                                     อรรถกถาอภิญญานุโยค  จบ  
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                                       ญาตกานุโยค  
           [๑๖๖]  ป.  ไมพึงกลาววา     หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถ- 
                             ปรมัตถะ   หรือ ? 
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  มารดามีอยูมิใชหรอื  ? 
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  หากวา   มารดามีอยู   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง 
กลาววา   หยัง่เห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ. 
                       ป.  ไมพึงกลาววา     หยัง่เห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถ- 
                             ปรมัตถะ  หรือ ? 
                       ส.   ถูกแลว. 
                       ป.   บิดามีอยู ฯ ล ฯ  พ่ีนองชายมีอยู  พ่ีนองหญิงมีอยู 
กษัตริยมีอยู พราหมณมีอยู แพศยมีอยู  ศูทรมีอยู  คฤหัสถมีอยู บรรพชิต 
มีอยู  เทวดามีอยู   มนุษยมีอยู   มใิชหรือ ? 
                       ส.   ถูกแลว. 
                       ป.   หากวา   มนุษยมีอยู   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง 
กลาววา    หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ. 
           [๑๖๗]  ส.   ทานไดทําความตกลงแลววามารดามีอยู       และ 
ดวยเหตุนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว.  
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                       ส.  บุคคลบางคน        ซึ่งเดิมไมเปนมารดาแลวเปน 
                             มารดามีอยู   หรือ ?  
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  บุคคลบางคน  ซึ่งเดิมไมเปนบุคคลแลวเปนบุคคล 
                             มีอยู   หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.  บุคคลบางคน  ซึ่งเดิมไมเปนบิดา  ฯ ล ฯ  ไมเปน 
พ่ีนองชาย  ไมเปนพ่ีนองหญิง   ไมเปนกษัตริย  ไมเปนพราหมณ   ไม 
เปนแพศย   ไมเปนศูทร   ไมเปนคฤหัสถ   ไมเปนบรรพชิต     ไมเปน 
เทวดา  ไมเปนมนุษยแลวเปนมนุษย   มีอยู   หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  บุคคลบางคน   ซึ่งเดิมไมเปนบุคคลแลวเปนบุคคล 
                             มีอยู   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๑๖๘ ]  ส.  ทานไดทําความตกลงแลววา    มารดามีอยู    และ 
ดวยเหตุนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  บุคคลบางคน        ซึ่งเดิมเปนมารดาแลวไมเปน 
                             มารดามีอยู   หรือ  ?      
                       ป.  ถูกแลว.  
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                       ส.   บุคคลบางคน  ซึ่งเดิมเปนบุคคลแลวไมเปนบุคคล 
                             มีอยู   หรือ  ?  
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.   บุคคลบางคนซ่ึงเดิมเปนบิดา       เปนพ่ีนองชาย 
เปนพ่ีนองหญิง    เปนกษัตริย   เปนพราหมณ   เปนแพศย   เปนศูทร 
เปนคฤหัสถ  เปนบรรพชติ   เปนเทวดา  เปนมนุษย  แลวไมเปนมนุษย 
มีอยู   หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว.                                                  
                       ส.   บุคคลบางคน  ซึ่งเดิมเปนบุคคลแลวไมเปนบุคคล 
                             มีอยู   หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๑๖๙]  ป.  ไมพึงกลาววา        หยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถ- 
                             ปรมัตถะ  หรือ  ? 
                       ส.   ถูกแลว.  
                       ป.   บุคคลเปนโสดาบันมีอยูมิใช   หรือ ? 
                       ส.   ถูกแลว. 
                       ป.   หากวา  บุคคลเปนโสดาบันมีอยู   ดวยเหตุนั้นนะ 
ทานจึงตองกลาววา   หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  ? 
                       ป.   ไมพึงกลาววา     หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถ- 
                             ปรมัตถะ หรือ  ?  
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                       ส.   ถูกแลว.  
                       ป.   บุคคลเปนสกทาคามีมีอยู     ฯลฯ     บุคคลเปน 
อนาคามีมีอยู  ฯ ล ฯ  บุคคลเปนพระอรหันตมีอยู    ฯ ล ฯ    บคุคลเปน 
พระขีณาสพผูอุภโตภาควิมุตมีอยู  ฯ ล ฯ  บุคคลเปนพระขีณาสพผูปญญา 
วิมุตมีอยู  ฯ ล ฯ  บุคคลเปนพระอริยะผูกายสักขีมีอยู  ฯ ล ฯ  บุคคลเปน 
พระอริยะผูทิฏฐิปตตะมีอยู  ฯ ล ฯ  บคุคลเปนพระอริยะผูสัทธาวิมุตมีอยู 
ฯ ล ฯ    บุคคลเปนพระอริยะผูธัมมานุสารีมีอยู     บุคคลเปนพระอริยะผู 
สัทธานุสารีมีอยู  มิใชหรือ ? 
                       ส.   ถูกแลว. 
                       ป.   หากวา     บุคคลเปนพระอริยะผูสัทธานุสารีมีอยู 
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววาหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
           [๑๗๐]  ส.   ทานไดทําความตกลงแลววา   บุคคลเปนโสดาบัน 
มีอยู   และดวยเหตุนั้น   จึงหยั่งเห็นไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   บุคคลบางคน   ซึ่งเดิมไมเปนโสดาบัน  แลวเปน 
                             โสดาบันมีอยู  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   บุคคลบางคน  ซึ่งเดิมไมเปนบุคคลแลวเปนบุคคล 
                             มีอยู   หรือ ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
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                       ส.  บุคคลบางคน   ซึ่งเดิมไมเปนสกทาคามี...ไมเปน  
อนาคามี...ไมเปนพระอรหันต...ไมเปนพระขีณาสพผูอุภโตภาควิมุต...ไม 
เปนพระขีณาสพผูปญญาวิมุต...ไมเปนพระอริยะผูกายสักขี...ไมเปนพระ- 
อริยผูทิฏฐิปตตะ...  ไมเปนพระอริยะผูสัทธาวิมุต...  ไมเปนพระอริยะผู 
ธัมมานุสารี... ไมเปนพระอริยะผูสัทธานุสารีแลวเปนพระอริยะผูสัทธา- 
นุสารีมีอยู   หรือ  ?  
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  บุคคลบางคน  ซึ่งเดิมไมเปนบุคคลแลวเปนบุคคล 
                             มีอยู  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๗๑]  ส.  ทานไดทําความตกลงแลว  บุคคลผูโสดาบันมีอยู 
และดวยเหตุนั้น   จึงหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว.                                                       
                       ส.  บุคคลบางคน     ซึง่เดิมเปนโสดาบันแลวไมเปน 
                             โสดาบันมีอยู   หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  บุคคลบางคน  ซึ่งเดิมเปนบุคคลแลวไมเปนบุคคล 
                             มีอยู  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.  บุคคลบางคน       ซึ่งเดิมเปนสกทาคามี...    เปน 
                             อนาคามีแลวไมเปนอนาคามี  มีอยู    หรือ  ?  
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                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   บุคคลบางคน    ซึ่งเดิมเปนบุคคล    แลวไมเปน  
                             บุคคลมีอยู   หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๑๗๒]   ป.  ไมพึงกลาววา    หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถ- 
                             ปรมัตถะ  หรือ ? 
                       ส.   ถูกแลว 
                       ป.  อริยบุคคล ๔  คู  ๘ จําพวก  มีอยูมิใช    หรือ  ? 
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  หากวา  อริยบุคคล ๔ คู  ๘ จําพวกมีอยู  ดวยเหตุ 
นั้นนะทานจึงตองกลาววา   หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ. 
           [๑๗๓]  ส.  ทานไดทําความตกลงแลววา     อริยบุคคล ๔ คู 
๘ จําพวกมีอยู     และดวยเหตุนั้น    จึงหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถ- 
ปรมัตละ  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   อริยบคุคล  ๔ คู  ๘ จําพวก   ปรากฏข้ึนไดเพราะ 
                             ความปรากฏข้ึนแหงพระพุทธเจา   หรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   บุคคลปรากฏข้ึนได    เพราะความปรารถนาแหง 
                             พระพุทธเจา  หรือ  ?  
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                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ  
                       ส.  บุคคลปรากฏข้ึนได    เพราะความปรารถนาแหง 
                             พระพุทธเจา  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.   ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคพุทธเจาปรินิพพานแลว 
                             บุคคลขาดสูญไป  บุคคลไมมีอยู  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๑๗๔]  ส.  ทานหย่ังเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  บุคคลเปนสังขตะ   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.  บุคคลเปนอสังขตะ   หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   บุคคลเปนสังขตะก็ไมใช  เปนอสังขตะก็ไมใช 
                             หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.  บุคคลเปนสังขตะก็ไมใช   เปนอสังขตะก็ไมใช 
                             หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   ยังมีสวนสุดที่  ๓  อ่ืนนอกเหนือสังขตะและอสัง- 
                             ขตะอีก  หรือ  ?  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 195 

                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น    ฯ ล ฯ  
                       ส.  ยังมีสวนสุดที่  ๓  อ่ืนนอกเหนือสังขตะและอสัง- 
                             ขตะอีก  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระผูมพีระภาคไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ธาตุนี้มี  ๒  อยาง  ๒  อยางเปนไฉน  ธาตุเปนสังขตะ  ๑  ธาตุเปน 
อสังขตะ  ๑  นี้แล    ธาตุ  ๒ อยาง   ดังนี้  เปนสูตรมีอยูจริงมิใช  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา    ยงัมีสวนสุดที่ ๓ 
                             อ่ืนนอกเหนือสังขตะและอสังขตะอีกนะสิ. 
                       ส.  บุคคลเปนสังขตะก็ไมใช    เปนอสังขตะก็ไมใช 
                             หรือ ?  
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  สังขตะเปนอ่ืน   อสงัขตะก็เปนอ่ืน   บุคคลก็เปน 
                             อ่ืน  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.  ขันธทัง้หลายเปนสังขตะ   นิพพานเปนอสังขตะ 
บุคคลเปนสังขตะก็ไมใช   เปนอสังขตะก็ไมใช   หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  ขันธทัง้หลายเปนอ่ืน   นิพพานก็เปนอ่ืน  บคุคล 
                             ก็เปนอ่ืน  หรือ  ?  
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                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ  
                       ส.  รูปเปนสังขตะ    นพิพานเปนอสังขตะ    บคุคล  
                             เปนสังขตะก็ไมใช   เปนอสังขตะก็ไมใช  หรอื  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  รูปเปนอ่ืน  นิพพานก็เปนอ่ืน   บคุคลก็เปนอ่ืน 
                             หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.  เวทนา   ฯ ล ฯ   สัญญา   ฯ ล ฯ   สังขาร  ฯ ล ฯ 
วิญญาณเปนสังขตะ    นพิพานเปนอสังขตะ   บุคคลเปนสังขตะก็ไมใช 
เปนอสังขตะก็ไมใช  หรือ  ? 
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ส.  วิญญาณเปนอ่ืน  นิพพานก็เปนอ่ืน  บุคคลก็เปน 
                             อ่ืน   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๗๕]  ส.  บุคคลมีความเกิดข้ึนปรากฏ  มีความเสื่อมปรากฏ 
                             เมื่อต้ังอยูมีความแปรปรวนปรากฏ   หรือ ? 
                       ป. ถูกแลว.  
                       ส. บุคคลมีสังขตะ  หรอื ? 
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย สังขตธรรมมีสังขตลักษณะ  ๓  อยางนี้   คือ  สังขตธรรม         
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ทั้งหลาย   มคีวามเกิดข้ึนปรากฏ  มีความเสื่อมปรากฏ  เมื่อต้ังอยู  
มีความแปรปรวนปรากฏ    ดังน้ี๑  บคุคลก็มีความเกิดข้ึนปรากฏ   ความ 
เสื่อมก็ปรากฏ   เมื่อต้ังอยูความแปรปรวนก็ปรากฏ  ถาอยางนั้น  บุคคล 
ก็เปนสังขตะนะสิ. 
                       ส.  ความเกิดข้ึนแหงบุคคลไมปรากฏ   ความเส่ือมไม 
                             ปรากฏเม่ือต้ังอยูความแปรปรวนไมปรากฏหรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  บุคคลเปนอสังขตะ   หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา      ดูกอนภกิษ ุ
ทั้งหลาย  อสงัขตธรรมมอีสังขตลักษณะ ๓ อยางน้ี   คือ   ความ 
เกิดขึ้นแหงอสังขตธรรมทั้งหลายไมปรากฏ  ความเสื่อมไมปรากฏ 
เมื่อต้ังอยู   ความแปรปรวนไมปรากฏ    ดังน้ี๒ ความเกิดข้ึนแหงบุคคล 
ก็ไมปรากฏ     ความเสื่อมก็ไมปรากฏ     เมื่อต้ังอยูความแปรปรวนก็ไม 
ปรากฏ   ถาอยางนั้น   บุคคลก็เปนอสังขตะนะสิ. 
           [๑๗๖]  ส.  บุคคลผูปรินิพพานแลว  คงมีอยูในนิพพาน  หรือ 
                             ไมมีอยูในนิพพาน  ? 
                       ป.  คงมีอยูในนิพพาน. 
                       ส.  บุคคลผูปรินิพพาน  เปนผูเที่ยง   หรือ ? 
๑.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๔๘๖. 
๒.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๔๘๗.   
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                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
                       ป.  บุคคลผูปรินิพพานแลว  ไมมีอยูในนิพพาน. 
                       ส.  บุคคลผูปรินิพพานแลว  เปนผูขาดสูญ  หรือ ? 
                       ส.   ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                                      ญาตกานุโยค  จบ 
 

                            อรรถกถาญาตกานุโยค 
                   วาดวยการซักถามถึงพวกญาติ 
           บัดนี้    คําวา   มารดา   เปนตน  เปนการซักถามถึงพวกญาติ. 
คําวา       กษตัริย        เปนตน     เปนการซักถามถงึชาติ.     คําวา 
คฤหัสถ      และบรรพชติ       เปนการซักถามถึงขอปฏิบัติ.    คําวา 
เทวดาและมนุษย     เปนการซักถามถงึการอุบัติ.    คําวา   โสดาบัน 
เปนตน   เปนการซักถามถึงปฏิเวธ   ขอน้ีทานกลาววา   เปนการซักถาม 
ถึงพระอริยะบาง.   คําเหลาน้ันทั้งหมด   มีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
           ก็ในคําวา   เปนพระอรหันตแลว   กลับไมเปนพระอรหันต 
นี้   ทานไมกลาวถาม  เพราะเปนโมฆปญหา.   คําวา        คูแหงบุรุษ  ๔ 
เปนตน   เปนการซักถามถึงพระสงฆ   การซักถามแมนั้น   กม็ีเน้ือความ 
งายเหมือนกัน.    คําวา       สังขตะ       เปนตน    เปนการซักถามถึง 
สภาพแหงสัจฉิกัตถะ. 
           บรรดาคําเหลาน้ัน  คําวา    ยังมสีวนสุดที่  ๓  นอกเหนือสังขตะ 
และอสังขตะอีกหรือ  ?      เปนคําถามของสกวาที    คําปฏิเสธวา   ไมพึง  
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กลาวอยางนั้น    เปนของปรวาที    เพราะความไมมีสัจฉิกัตถะเชนนั้น. 
เมื่อถูกถามซ้ําอีก   ปรวาทีก็ตอบรับรองวา  ใช   สวนสุดที่ ๓ มอียู   โดย  
หมายเอาบุคคลเปนสวนสุดที่  ๓.     แมในปญหาวา      บุคคลก็เปนอ่ืน 
หรือ       การปฏิเสธเปนของปรวาทีนั้นนั่นแหละ    เพราะไมปรารถนา 
ความท่ีบุคคลเปนอยางอ่ืนนอกจากสังขตขันธทั้งหลาย.   คําวา      ขันธ 
อันเปนสังขตะ     เปนตน  เปนคําอันสกวาทีแสดงสังขตะและอสังขตะ 
ทั้งหลายไวโดยยอ     เพ่ือถามความเปนอยางอ่ืนแหงบุคคล.     คําถามวา 
รูปเปนสังขตะ        เปนตน       เปนคําท่ีสกวาทีแสดงขันธทั้งหลายโดย 
วิภาคแลวกลาวถามความเปนคนละอยางกับบุคคล.    คําถามวา     ความ 
เกิดข้ึนแหงบุคคล      เปนคําถามของสกวาที    คํารับรองวา   ใช    เปน 
ของปรวาที   ดวยอํานาจแหงพระสูตรที่ทานกลาวไวในท่ีทั้งหลายมีคําวา 
สัตวทั้งหลายมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา   มีความแกเปนธรรมดา 
อนึ่งเมื่อยังดํารงอยูก็มีความตายเปนธรรมดา        แตปรวาทีนั้นยอม 
ไมปรารถนาซึ่งความท่ีบุคคลเปนสังขตธรรม   ฉะน้ัน   จึงปฏเิสธ.    ถูก 
ถามโดยนัยเปนตนอีกวา         ความเกิดข้ึนของบุคคลยอมปรากฏหรือ 
ก็ตอบรับรองดวยคําวา     " ข้ึนชื่อวาความเกิดข้ึนแหงบุคคลเปนตนนั้น 
ยอมไมควร "   เพราะพระบาลีวา      ทุกขเทาน้ันยอมเกิดขึ้น   ทุกข 
เทาน้ันยอมต้ังอยูดวย  ยอมเสื่อมไปดวย  นอกจากทุกขหาอะไร 
เกิดมิได  นอกจากทุกขหาอะไรดับมิได  ดังนี้. 
           คําถามวา        บุคคลปรินิพพานแลว    คงมีอยูในพระนิพพาน 
หรือ     ในขอน้ี    ทานเรียกพระนิพพานวา   อตฺถ   แปลวา   ธรรมอัน  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 200 

หาที่ต้ังมิได.   ในปญหาน้ัน    สกวาทีถามวา     บุคคลมีอยูในนิพพาน  
หรือ    อธิบายวา  บุคคลชือ่วาเที่ยงเพราะความท่ีบุคคลน้ันเปนของมีอยู  
ในนิพพาน  ชื่อวาขาดสูญเพราะความท่ีบุคคลน้ันไมมีอยูในนั้น   ปรวาที 
เมื่อไมปรารถนาคําวา   บคุคลเที่ยงและขาดสูญ  ๒  แมนั้นจึงปฏิเสธวา 
ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                                     อรรถกถาญาตกานุโยค  จบ  
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                                           ปกิณณกะ         
           [๑๗๗]  ส.  บุคคลอาศัยอะไรต้ังอยู  ? 
                       ป.  อาศัยภพต้ังอยู. 
                       ส.  ภพไมเที่ยง   เปนสงัขตะ  อาศัยปจจัยเกิดข้ึน  ม ี
ความส้ินไปเปนธรรมดา    มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา    มีความจากไป 
เปนธรรมดามีความดับไปเปนธรรมดามีความแปรไปเปนธรรมดา หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  แมบุคคลก็ไมเที่ยง    เปนสังขตะ  อาศัยปจจัย 
เกิดข้ึน  มีความสิ้นไปเปนธรรมดา  มคีวามเส่ือมไปเปนธรรมดา  มีความ 
จางไปเปนธรรมดา     มคีวามดับไปเปนธรรมดา     มีความแปรไปเปน 
ธรรมดา  หรอื  ?  
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  แมบุคคลก็ไมเที่ยง    เปนสังขตะ    อาศัยปจจัย 
เกิดข้ึน   มีความสิ้นไปเปนธรรมดา  มคีวามเส่ือมไปเปนธรรมดา  มีความ 
จางไปเปนธรรมดา     มคีวามดับไปเปนธรรมดา      มีความแปรไปเปน 
ธรรมดา  หรอื ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๗๘]  ป.  ไมพึงกลาววา    หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถ-                    
ปรมัตถะ  หรือ  ? 
                       ส.  ถูกแลว.  
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                       ป.  บุคคลบางคนท่ีเสวยสุขเวทนาอยู        กร็ูชัดวา  
                             เราเสวยสุขเวทนาอยู   มีอยู   มิใชหรือ  ? 
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  หากวา   บุคคลบางคนท่ีเสวยสุขเวทนาอยู    ก็รู 
ชัดวาเราเสวยสุขเวทนาอยู    มีอยู    ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา 
หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
                       ป.  ไมพึงกลาววา    หยัง่เห็นบุคคลไดโดยสจัฉิกตัถ- 
                             ปรมัตถะ  หรือ ? 
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  บุคคลบางคนท่ีเสวยทุกขเวทนาอยู  กร็ูชัดวา  เรา 
เสวยทุกขเวทนาอยู ฯ ล ฯ    ที่เสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู      กร็ูชัดวาเรา 
เสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู   มีอยูมิใชหรือ  ? 
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  หากวา    บุคคลบางคนท่ีเสวยอทุกขมสุขเวทนา 
อยู  กร็ูชัดวา  เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู  มีอยู   ดวยเหตุนั้นนะทาน 
จึงตองกลาววา   หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ              
                       ส.  ทานไดทําความตกลงแลววา      บุคคลบางคนที่ 
เสวยสุขเวทนา    ก็รูชัดวา    เราเสวยสุขเวทนาอยู   มีอยู   และดวยเหตุ 
นั้น   จึงหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  ผูใดเสวยสุขเวทนาอยู    กร็ูชัดวา    เราเสวยสุข  
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เวทนาอยู  ผูนั้นเทียวเปนบุคคล   ผูใดเสวยสุขเวทนาอยู  ไมรูชัดวา   เรา 
เสวยสุขเวทนาอยู   ผูนั้นไมเปนบุคคล  หรือ  ?  
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  ผูใดเสวยทุกขเวทนาอยู  ฯ ล ฯ  ผูใดเสวยอทุกขม- 
สุขเวทนาอยู   ก็รูชัดวา  เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู    ผูนั้นเทียวเปน 
บุคคล   ผูใดเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู    ไมรูชัดวา    เราเสวยอทุกขม- 
สุขเวทนาอยู   ผูนั้นไมเปนบุคคล   หรอื  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
                       ส.  ทานไดทําความตกลงแลววา       บุคคลบางคนที่ 
เสวยสุขเวทนาอยู   กร็ูชดัวา  เราเสวยสุขเวทนาอยู  มีอยู   และดวยเหตุ 
นั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรอื ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  สุขเวทนาเปนอ่ืน  ผูที่เสวย  สุขเวทนาอยู  ก็รูชัด 
                             วาเราเสวยสุขเวทนาอยู   ก็เปนอ่ืน   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  ทุกขเวทนาเปนอ่ืน  ฯ ล ฯ     อทุกขมสุขเวทนา 
เปนอ่ืน   ผูเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู   ก็รูชัดวา     เราเสวยอทุกขมสุข- 
เวทนาอยูก็เปนอ่ืน   หรอื ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๗๙]  ป.  ไมพึงกลาววา   หยัง่เห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถ- 
                             ปรมัตถะ หรือ ?  
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                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  บุคคลบางคนท่ีเปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยู 
                             มีอยู   มิใชหรือ ?  
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  หากวา    บุคคลบางคนท่ีเปนผูพิจารณาเห็นกาย 
ในกายอยู   มีอยู   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  หยั่งเห็นบุคคลได  
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
                       ป.  ไมพึงกลาววา   หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถ- 
                             ปรมัตถะ  หรือ ?  
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  บุคคลบางคนท่ีเปนผูพิจารณาเห็นเวทนาใน 
เวทนาอยู  ฯ ล ฯ     ที่เปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู  ฯ ล ฯ    ทีเ่ปนผู 
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู   มีอยูมใิชหรือ  ? 
                       ส.  ถูกแลว.   
                       ป.  หากวา  บุคคลบางคนท่ีเปนผูพิจารณาเห็นธรรม 
ในธรรมอยู   มีอยู   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   หยั่งเห็นบุคคล 
ไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ 
                       ส.  ทานไดทําความตกลงแลววา      บุคคลบางคนที่  
เปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยู   มอียู   และดวยเหตุนั้น    จึงหย่ังเห็น 
บุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
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                       ส.  ผูใดเปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยู      ผูนั้น  
เทียวเปนบุคคล   ผูใดไมเปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยู   ผูนัน้ไมเปน 
บุคคล   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
                       ส.  ผูใดเปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู  ฯ ล ฯ 
เปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯ ล ฯ  เปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
อยู    ผูนั้นเทียว   เปนบุคคล    ผูใดไมเปนผูพิจารณาธรรมในธรรมอยู 
ผูนั้นไมเปนบุคคล  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  ทานไดทําความตกลงแลววา      บุคคลบางคนที่ 
เปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยู   มอียู   และดวยเหตุนั้น   จึงหยั่งเห็น 
บุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรอื  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  กายเปนอ่ืน   บุคคลท่ีเปนผูพิจารณาเห็นกายใน 
                             กายอยู   ก็เปนอ่ืน   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  เวทนาเปนอ่ืน ฯ ล ฯ   จิตเปนอ่ืน ฯ ล ฯ   ธรรม 
                             เปนอ่ืน      บุคคลที่เปนผูพิจารณาเห็นธรรมใน 
                             ธรรมอยู   ก็เปนอ่ืน   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
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           [๑๘๐]  ส.  ทานหย่ังเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว.  
                       ส.  พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา      โมฆราชะ  
เธอจงเปนผูมีสติทุกเมื่อ    หย่ังเห็นโดยความเปนของสูญ   ถอน 
อัตตานุทิฏฐิเสีย  เธอพึงเปนผูขามพนมัจจุราชเสียไดดวยอาการ 
อยางน้ี        เพราะมัจจุราชยอมไมแลเห็นบุคคลผูหยั่งเห็นโลกอยู 
อยางน้ี   ดังนี้   เปนสูตรที่มีอยูจริงมิใช   หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา  หยั่งเห็นบุคคลได 
                             โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  นะสิ 
           [๑๘๑]  ส.  บุคคลหยั่งเห็น  หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  รวมกับรูปหยั่งเห็นหรือ        หรอืวาเวนจากรูป 
                             หยั่งเห็น ? 
                       ป.  รวมกับรูปหยั่งเห็น. 
                       ส.  ชีพก็อันนั้น    สรรีะก็อันนั้น  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ป.  เวนจากรูป   หยั่งเห็น. 
                       ส.  ชีพเปนอ่ืน   สรีระก็เปนอ่ืน  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
๑.  ขุ.  สุ.  ๒๕/๔๓๙  
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                       ส.  บุคคลหย่ังเห็น  หรือ ?  
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  อยูภายในหยั่งเห็นหรือ  หรือวาออกไปภายนอก 
                             แลวจึงหยั่งเห็น ? 
                       ป.  อยูภายในหยั่งเห็น. 
                       ส.  ชีพก็อันนั้น   สรีระก็อันนั้น  หรอื ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ป.  ออกไปภายนอกแลวจึงหย่ังเห็น. 
                       ส.  ชีพเปนอ่ืน   สรีระก็เปนอ่ืน   หรอื  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๘๒]  ป.  ไมพึงกลาววา   หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถ- 
                             ปรมัตถะหรือ ? 
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  พระผูมีพระภาคเจามีปกติตรัสคําจริง    ตรสัสม 
                             กาล    ตรัสเรื่องที่เปนจริง    ตรสัถูกตอง    ตรัส 
                             ไมผิด     ตรัสไมคลาดเคลื่อนมิใชหรือ  ? 
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  บุคคลผูปฏิบัติ  
                             เพ่ือเกื้อกูลแกตน  มีอยู๑  ดังน้ี   เปนสูตรมีอยู 
                             จริง  มใิชหรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
๑.  องฺ  จตุกฺก.  ๒๑/๙๖,  อภิ.  ปุ.  ๓๖/๑๐.    
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                       ส.  ถาอยางนั้น    ก็หยัง่เห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถ- 
                             ปรมัตถะนะสิ  
                       ป.  ไมพึงกลาววา     หยัง่เห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถ- 
                             ปรมัตถะ หรือ ? 
                       ส.  ถูกแลว.  
                       ป.  พระผูมีพระภาคเจา   มีปรกติตรัสคําจริง    ตรัส  
                             สมกาล    ตรัสเรื่องที่เปนจริง   ตรัสถูกตอง   ตรัส  
                             ไมผิด    ตรัสไมคลาดเคลื่อนมิใช  หรือ  ? 
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  พระผูพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษทุั้ง 
หลาย   บุคคลคนเดียวเมื่อบังเกิดขึ้นในโลก    ยอมบังเกิดขึ้นเพ่ือ 
เกื้อกูลแกคนมาก   เพ่ือความสุขของคนมาก   เพ่ือความอนุเคราะห 
แกโลก  เพ่ือประโยชน   เพ่ือเกื้อกูล    เพ่ือความสุข    ของเทวดา 
และมนุษยทัง้หลาย  ดังน้ี๑   เปนสูตรมอียูจริงมิใช   หรือ   ? 
                       ส.  ถูกแลว. 
                       ป.  ถาอยางนั้น    ก็หยัง่เห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถ- 
                             ปรมัตถะ  นะส ิ
           [๑๘๓]  ส.  หยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระผูมพีระภาคเจา     มีปรกติตรสัคําจริง   ตรัส  
๑.  องฺ.  เอก.  ๒๐/๑๓๙.  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 209 

                             สมกาล    ตรัสเรื่องที่เปนจริง  ตรัสถูกตอง   ตรัส 
                             ไมผิด   ตรัสไมคลาดเคลื่อนมิใช   หรือ  ?  
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา     ธรรมท้ังปวง 
                             เปนอนัตตา  ดังนี้  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใช  หรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา  หยั่งเห็นบุคคลได 
                             โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  นะสิ 
           [๑๘๔]  ส.   ทานหย่ังเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระผูมีพระภาคเจา    มีปกติตรสัคําจริง   ตรัส  
                             สมกาล   ตรัสเรื่องที่เปนจริง   ตรัสถูกตอง   ตรัส 
                             ไมผิด   ตรัสไมคลาดเคลื่อน  มิใชหรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   อริยสาวกไม 
สงสัย  ไมเคลือบแคลงวา     เมื่อบังเกดิ     ทุกขเทาน้ันบังเกิดขึ้น 
เมื่อดับ   ทุกขเทาน้ันดับไป   ในขอนี้อริยสาวกนั้นหย่ังรูไดโดยไม 
ตองอาศัยผูอื่นทีเดียว    เพียงเทาน้ีแลกัจจานะ    เปนสัมมาทิฏฐิ 
ดังน้ี๑   เปนสตูรมีอยูจริงมิใช  หรือ  ? 
๑.  ส.นิ..  ๑๖/๔๓.  
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                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  ถาอยางนั้น  ก็ไมพึงกลาววา   หยั่งเห็นบุคคลได 
                             โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  นะสิ  
           [๑๘๕]  ส.  ทานหย่ังเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระวชริาภิกษุณีไดกลาวกะมารดาผูมีบาปวาดังน้ี  
ดูกอนมาร    ทานเชื่อวาเปนสัตวหรือหนอ  นั่นเปนความเห็นของ 
ทานหรือหนอ  นี้เปนกลุมสังขารลวน ๆ  ในกลุมสังขารนี้จะคนหา 
สัตวไมได    เพราะคุมสวนท้ังหลายเขา      เสียงเรยีกวารถจึงมีได 
แมฉันใด  เมือ่ขันธทั้งหลายยังมีอยู   สมมติวาสัตวก็มีไดฉันนั้น. 
ความจริงทุกขเทาน้ันเกิดขึ้น  ทุกขเทานั้นต้ังอยู  และเสื่อมสิ้นไป 
นอกจากทุกขไมมีอะไรเกิด  นอกจากทุกขไมมีอะไรดับ   ดังน้ี๑ 

เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา  หยั่งเห็นบุคคลได 
                             โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ   นะสิ 
           [๑๘๖]  ส.  ทานหย่ังเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา 
๑. ส.ส. ๑๕/๕๕๔.  
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วาดังน้ี  พระพุทธเจาขา ที่กลาวกันวา โลกสูญ โลกสูญ นั้น ดวยเหตุ  
เพียงไรพระเจาขา  จึงจะกลาวไดวา  โลกสูญ. พระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสตอบวา   ดูกอนอานนท   เพราะสูญโดยตนหรือโดยของท่ีเนื่อง 
กับตน  ฉะนัน้จึงกลาวไดวาโลกสูญ  อะไรเลาอานนทที่สูญโดยตน 
หรือโดยของที่เน่ืองกับตน      จักษุแลสูญโดยตนหรือโดยของท่ี 
เน่ืองกับตน  รูปสูญ   ฯ ล ฯ  จักขุวิญญาณสูญ  ฯ ล ฯ    จักขุสัมผัส 
สูญ    ฯ ล ฯ      เพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัยจึงเกิดความรูสึกเสวย 
อารมณสุขกต็าม  ทุกขกต็าม   ไมทุกขไมสุขก็ตาม อันใด  แมอัน 
นั้นก็สูญโดยตนหรือโดยของท่ีเนื่องกับตน  โสตะสูญ  ฯ ล ฯ  เสียง 
สูญ   ฯ ล ฯ  ฆานะสูญ...กลิ่นสูญ  ฯ ล ฯ  ชิวหาสญู..รสสูญ  ฯ ล ฯ  
กายสูญ...โผฏฐัพพะสูญ  ฯ ล  ฯ   มโนสูญ...ธมัมารมณสูญ... 
มโนวิญญาณสูญ... มโนสัมผัสสูญ...เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย 
จึงเกิดความรูสึกเสวยอารมณ  สุขก็ตาม  ทุกขก็ตาม  ไมทุกขไม 
สุขก็ตาม อันใด  แมอันนัน้ก็สูญโดยตนหรือโดยของเนื่องกับตน 
ดูกอนอานนท  เพราะสูญโดยตนหรือโดยของท่ีเน่ืองกับตน ฉะน้ัน 
จึงกลาวไดวา   โลกสูญ  ดังน้ี๑  เปนพระสูตรมีอยูจริง  มิใช  หรอื ? 
                       ป. ถูกแลว. 
                       ส.  ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา    หยั่งเห็นบุคคลได 
                             โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะนะสิ 
๑.  ขุ. ป. ๓๑/๖๓๓.  
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           [๑๘๗]  ส.  ทานหย่ังเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว.  
                       ส.  พระผูมพีระภาคเจา  มีปรกติตรัสคําจริง     ตรสั  
                             สมกาล    ตรัสเรื่องที่เปนจริง  ตรัสถูกตอง   ตรัส  
                             ไมผิด    ตรัสไมคลาดเคลื่อนมิใช   หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย   เมื่อตนก็ดีมีอยู   พึงมีคําพูดวา   ของที่เน่ืองกับตนของเรา 
หรือ  ภิกษุทัง้หลายกราบทูลวา  อยางน้ันพระพุทธเจา   ตรัสวา เมื่อ 
ของที่เน่ืองกับคนก็ดีมีอยู   พึงมีคําพูดวา   ตนของเราหรือ  กราบทูล 
วา  อยางน้ันพระพุทธเจาขา  ตรัสวา  ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อท้ังตนและ 
ของที่เน่ืองกับตนจะหย่ังเห็นไมไดโดยความเปนของจริง      โดย 
ความเปนของแท   เหตุเปนที่ต้ังแหงทิฏฐิวา  โลกกอ็ันนั้น  เรานัน้ 
ละไปแลวจักเปนผูเท่ียงย่ังยืน   คงท่ี   มีอันไมแปรไปเปนธรรมดา   
จักต้ังอยูอยางน้ันเทียวคงท่ีเสมอไป  ดังน้ีก็เปนธรรมของคนพาล 
บริบูรณสิ้นเชิงมิใชหรือ  กราบทูลวา   ไมพึงเปนอะไร  ๆ  อื่นพระ- 
พุทธเจาขา    เปนธรรมของคนพาลบริบูรณสิ้นเชงิทีเดียว  พระ- 
พุทธเจาขา   ดังน้ี๑   เปนสตูรมีอยูจริงมิใชหรือ  ? 
๑.  ม.มู.  ๒๑/๖๘๔.  
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                       ป.  ถูกแลว.  
                       ส.  อยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา   ก็หยัง่เห็นบุคคล 
                             ไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะนะสิ 
           [๑๘๘]  ส.  ทานหย่ังเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระผูมพีระภาคเจา    มีปกติตรัสคําจริง     ตรสั- 
                             สมกาล    ตรัสเรื่องที่เปนจริง  ตรัสถูกตอง   ตรัส  
                             ไมผิด   ตรัสไมคลาดเคลื่อน   มใิชหรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระผูมพีระภาคเจา    ไดตรัสวา  ดูกอนเสนิยะ 
ศาสดา  ๓  จาํพวกน้ีมีอยูปรากฏอยูในโลก  ๓  จําพวกเปนไฉน 
ศาสดาบางคนในโลกน้ี  บญัญัติอัตตาโดยความเปนจริง   โดยความ 
เปนของแท  ทั้งในปจจุบัน  ทั้งในสมัปรายภพ   อนึ่ง ศาสดาบาง 
คนในโลกน้ี   บัญญัติอัตตาโดยความเปนของจริง   โดยความเปน 
ของแท     แตในปจจุบันไมบัญญัติเชนนั้นในสัมปรายภพ   อนึง่ 
ศาสดาบางคนในโลกน้ี      ไมบัญญัติอัตตาโดยความเปนของจรงิ 
โดยความเปนของแท  ทั้งในปจจุบัน   ทั้งในสมัปรายภพ  ใน  ๓ 
จําพวกน้ัน  ศาสดาท่ีบัญญัติอัตตาโดยความเปนของจริง  โดยความ 
เปนของแท  ทั้งในปจจุบัน   ทั้งในสัมปรายภพ  นี้เรียกวา  สัสสต-  
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วาท  ศาสดาท่ีบัญญัติอัตตาโดยความเปนของจริง   โดยความเปน  
ของแท  แตในปจจุบัน  ไมบัญญัติเชนนั้นในสัมปรายภพ  นี้เรยีก  
วา    อุจเฉทวาท    ศาสดาท่ีไมบัญญัติอัตตาโดยความเปนของจริง 
โดยความเปนของแท  ทั้งในปจจุบัน  ทั้งในสัมปรายภพ   นี้เรยีก 
วา   สมัมาสมัพุทธะ  ดูกอนเสนิยะ  ศาสดา  ๓  จําพวกนี้แล  มอียู 
ปรากฏอยูในโลก  ดังนี้๑  เปนสูตรมีอยูจริงมิใชหรือ ?. 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ป.  ถาอยางนั้น  ก็ไมพึงกลาว  หยั่งเห็นบุคคลไดโดย 
                             สัจฉิกัตถปรมัตถะ  นะสิ.   
           [๑๘๙]  ส.  ทานหย่ังเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ  หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระผูมพีระภาคเจา  มีปกติตรัสคําจริง  ตรัส- 
                             สมกาล   ตรัสเรื่องที่เปนจริง   ตรัสถูกตอง  ตรัส 
                             ไมผิด   ตรัสไมคลาดเคลื่อน   มใิชหรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระผูมพีระภาคเจาตรัสวา    หมอเนยใส   หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว.                  
                       ส.  ใคร ๆ ที่ทําหมอเนยใสมีอยู  หรอื ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
๑. เทียบ  อภิ.  ปุ. ๓๖/๑๐๓.  
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                       ส.  ถาอยางนั้นไมพึงกลาววา  หยั่งเห็นบุคคลไดโดย 
                             สัจฉิกัตถปรมัตถะ หรือ ?  
           [๑๙๐]  ส.  ทานหย่ังเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถะหรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ป.  พระผูมีพระภาคเจา    มีปกติตรสัคําจริง  ตรัส- 
                             สมกาล   ตรัสเรื่องที่เปนจริง   ตรัสถูกตอง  ตรัส 
                             ไมผิด    ตรัสไมคลาดเคลื่อน   มใิชหรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระผูมพีระภาคเจาตรัสวาหมอน้ํามัน...หมอน้ํา 
                             ผ้ึง...หมอนํ้าออย...หมอน้ํานม...หมอน้ํา... 
                             ภาชนะน้ําด่ืม...กระติกน้ําด่ืม...ขันน้ําด่ืม... 
                             นิตยภัต...ธุวยาคู  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  ยาคูบางอยาง   เปนของเที่ยง   ยัง่ยืน   คงทน  ม ี
                             อันไมแปรไปเปนธรรมดา  หรอื  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา  หยั่งเห็นบุคคลได 
                             โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะ นะสิ  ฯ ล ฯ  ยอ. 
                                          ปุคคลกถา   จบ  
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                   อรรถกถาภวังนิสสาย  ปญหาทิ  

                    วาดวยปญหาอาศัยภพเปนตน  

              ในปญหาอาศัยภพ.  คําวา  ภพ  ไดแก  อุปปตติภพ  ไดแกภพ 
คือการเกิด. ในปญหาของผูเสวยเวทนา  อธิบายวา  พระโยคาวจรผูเสวย 
อยูซึ่งเวทนา  ผูมีเวทนาอันกําหนดแลวเท่ียวยอมรูชัด    สวนพาลปุถุชน 
ยอมไมรู.  ปญหามีคําวา   กายานุปสสนาเปนตน  มีเนื้อความงายทั้งน้ัน 
ในกถาเบื้องตนวา     โมฆราช   เธอจงเปนผูมีสติทุกเมื่อ   หย่ังเห็น 
โลกโดยความเปนของสญู    เปนตน  อธิบายวา  จงพิจารณาโลก 
คือขันธ    ดวยสามารถแหงความเปนของวางเปลาจากสัตว. 
           คําวา     บุคคลหยัง่เห็นหรือ     เปนคําถามของสกวาที    จริงอยู 
ลัทธิของปรวาทีวา   ผูใดยอมพิจารณาดวยคาถาวา       เธอจงพิจารณาดู 
โลกโดยความเปนของวางเปลา     ดังน้ี    ผูนั้นเปนบุคคล   เพราะฉะน้ัน 
สกวาทีถึงถามปญหานั้นนั่นแหละ. 
           คําวา      รวมกบัรปู     อธิบายวา  รวมกับรปูกาย   ไมใชเปน 
ผูอาศัยรูปกายนั้น.  เพราะการกําหนดรูรูปนี้ดวยสามารถแหงปญจโวการ 
ภูมิ   สกวาทีจึงถามวา     ชีพก็อันนั้น    อีก  ปรวาทีตอบปฏิเสธ  เพราะ 
กลัวผิดจากพระสูตร.   คําวา     เวนจากรูป      ความวาเพราะตามรูรูปนี้  
ไมได      ดวยสามารถแหงจตุโวการภูมิ   สกวาทีจึงถามอีกวา    ชีพเปน 
อื่น     ก็ปฏิเสธ   เพราะกลัวผิดจากพระสูตร.   คําวา     อยูภายในดวย  
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ออกไปภายนอกดวย    นี้  เปนลักษณะถอยคําของสกวาทีผูกลาวภายหลัง 
จากคําวา    รวมกับรูป  หรือเวนจากรูป  
           บรรดาคําเหลาน้ัน   คําวา      อยูภายใน     ไดแก   อยูภายใน 
แหงรูป อธิบายวา ไมออกไปขางโนนขางน้ี   เปนสภาพต้ังอยูดวยสามารถ 
แหงรูปปริเฉทนั่นเทียว.   คําวา     ออกไป     ไดแก   การกาวลวงรูป 
ปริเฉท  อธิบายวา  ไมไดอาศัยรูป.  คําวา    อนัตตา    ไดแก  เวนจาก 
ตน  เวนจากชีวะ   เวนจากบุคคล   อธิบายวาแมธรรมสักอยางหน่ึงชื่อวา 
เปนบุคคลยอมไมมี.       บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในอรรถกถาที่มาแหง 
พระสูตรทั้งปวงโดยนัยที่กลาวแลวน่ันแหละ    ดวยประการฉะน้ี.   อนึ่ง 
ขาพเจาหมายเอาเนื้อความน้ีจักกลาวคําอันเปนภาษิตน่ันเทียว. 
           คําเปนตนวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสวา   หมอเนยใสหรือ 
เปนคําอันสกวาทีนํามาเพ่ือแสดงวา  เทศนาทั้งปวงเทียวบัณฑิตไมพึงถือ 
เอาแตเนื้อความโดยสามารถแหงคําที่พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไวเทา 
นั้น    เหมือนอยางวา    หมออันเปนวิการแหงทอง    ที่เขาเอาทองมาทํา 
ชาวโลกทั้งหลายยอมเรียกวาหมอทองฉันใด     ข้ึนชื่อวาหมอเนยใสเปน 
วิการแหงเนยใสอันเขาเอาเนยใสมาทําฉันนั้นก็หาไม  ในคําน้ี   พึงทราบ 
เนื้อความอยางนี้วา  ก็เนยใสที่บุคคลใดใสไปในหมอใด  หมอนั้นจึงได 
ชื่อวา  หมอเนยใสฉันนั้น.  แมในคําวา  หมอน้ํามันเปนตน   ก็มนีัยนี้  
เหมือนกัน.   เหมือนอยางวา   พระนิพพานเปนธรรมชาติเที่ยง    ยั่งยืน 
ฉันใด   ภัตหรือขาวยาคูยอมเปนธรรมชาติเที่ยง   ยัง่ยืน  ฉันนั้นก็หาไม  
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ในขอน้ีพึงทราบเนื้อความดังน้ีวา   นิตยภัต   คือภัตท่ียั่งยืน    หรือหมาย  
ถึงภัตท่ีเขาถวายประจําเปนนิตย.    ธุวยาคู    คือขาวยาคูที่ยั่งยืน    ทาน 
เรียกดวยคําอันเปนบัญญัติ   ดังคําท่ีวา       ก็พวกเราทั้งหลายไมกําหนด 
กาลจักถวายนิตยภัต   และธุวยาคูทุก ๆ  วัน    ดังน้ี.   
           พึงทราบวินิจฉัย          แมในคําวา       บุคคลผูปฏิบัติแลวเพ่ือ 
ประโยชนเกือ้กูลแกตนมีอยู    เปนตน    ธรรมท้ังหลายมีรูปเปนตนมีอยู 
ดวยสามารถแหงปจจัตตลักขณะ  คือลักษณะท่ีมีเฉพาะตน   และสามัญญ- 
ลักษณะ   ฉันใด  บุคคลยอมมีอยูนั้นก็หาไม   ก็ครั้นเมื่อธรรมท้ังหลาย 
มีรูปเปนตนมีอยู    การรองเรียกวา    อยางนี้เปนชื่อ    อยางนี้เปนโคตร 
เปนตน  ก็ยอมมีอยูฉันนั้น  ในขอน้ีพึงทราบเน้ือความอยางนี้วา   บุคคล 
ชื่อวามีอยู   เพราะเปนโวหารของชาวโลก  เพราะการสมมติของชาวโลก 
เพราะเปนภาษาของชาวโลกน้ี    ดวยประการฉะน้ี     สมจริงดังคําท่ีพระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไววา       ธรรมท้ังหลายเหลาน้ีแล    คือจิตเปน 
สมัญญาของชาวโลก    เปนภาษาของชาวโลก     เปนโวหารของชาวโลก 
เปนบัญญัติของชาวโลก      ขอนี้ทานอธิบายวา  ก็ธรรมทั้งหลายมีรูป 
เปนตน   แมเวนซึ่งการสมมติของชาวโลกก็ยังชื่อวามีอยู  เพราะ 
มีสภาวะใหรูไดดวยสามารถแหงปจจัตตลักขณะ  และสามัญญ- 
ลักขณะ  ดังน้ี.  
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                     สมมติกถาและปรมัตถกถา  

           อน่ึง    กถา   คือถอยคํา   ของพระพุทธเจาท้ังหลายมี  ๒  คือ 
สมมติกถาและปรมัตถกถา ในกถาทั้ง ๒ นั้น  คําวา  สัตว  บุคคล 
เทวดา  พรหม   เปนตน  ชื่อวา สมมติกถา  คําวา   อนิจจัง  ทุก- 
ขัง  อนัตตา  ขันธ  ธาตุ  อายตนะ  สติปฏฐาน  และสัมมัปธาน 
เปนตน  ชื่อ  ปรมัตกถา.   บรรดากถาทัง้  ๒  เหลาน้ัน   บุคคลใดครั้น 
เมื่อคําวา     สัตว  ฯ ล ฯ  หรือ  พรหม     เปนตน   ที่พระองคทรงตรัส  
แลวดวยเทศนาอันเปนของสมมติ   ยอมอาจเพ่ือรูธรรม   เพ่ือแทงตลอด 
เพ่ือออกไปจากสังสารวัฏ   เพ่ือถือเอาชัย  คือ  พระอรหัตตได    พระผูมี 
พระภาคเจายอมกลาวถึงคําวา  สัตว  หรือบุคคล   หรือบุรุษ  หรือพรหม 
จําเดิมแตตนทีเดียวสําหรับผูนั้น.  สวนผูใด  สดับฟงคําวา  อนิจจัง 
ทุกขัง     เปนตน   อยางใดอยางหน่ึงดวยปรมัตถเทศนาแลวก็อาจเพ่ือรู 
เพ่ือแทงตลอด    เพ่ือออกไปจากสงสาร   เพ่ือถือเอาชัยคือพระอรหัตตได 
พระผูมีพระภาคเจายอมตรัสคําอยางใดอยางหน่ึงในคําวาอนิจจัง  เปนตน 
เพ่ือผูนั้น   ดังนี้.   โดยทํานองเดียวกัน   พระผูมีพระภาคเจายอมไมตรัส 
ปรมัตถกถากอน     สําหรับสัตวผูจะตรัสรูดวยสมมติกถา  ก็เพราะการ 
ตรัสรูแหงสัตวดวยสมมติกถา      พระองคจึงทรงตรัสปรมัตถกถาในภาย 
หลัง.    เมื่อสัตวผูจะตรัสรูดวยปรมตัถกถาได  พระองคก็ไมตรัสสมมติ- 
กถากอน           เพราะวาการตรัสรูของสัตวทั้งหลายอาศัยปรมัตถกถาได 
พระองคจึงทรงตรัสสมมติกถาในภายหลัง  อนึ่ง  โดยปกติพระองคยอม  
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ตรัสสมมติกถากอนทีเดียว        แลวจึงตรัสปรมัตถกถาในภายหลัง   ซึ่ง  
เปนการเทศนาที่ทําไดโดยงาย   เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาท้ังหลาย    จึง             
ทรงแสดงสมมติกถากอน  แลวก็ตรสัปรมัตถกถาในภายหลัง   พระพุทธ- 
เจาท้ังหลายเหลาน้ัน   แมตรัสอยูซึ่งสมมติกถา  ชือ่วากถายอมกลาวซึ่งสัจจะ 
นั่นแหละ    ซึ่งสภาวะน่ันแหละจะชื่อวาเปนผูกลาวเท็จก็หาไม    แมเม่ือ 
ตรัสปรมัตถกา   กช็ื่อวายอมกลาวซึ่งสัจจะซ่ึงสภาวะน่ันแหละ   จะชื่อวา 
เปนผูกลาวคําเท็จก็หาไม.   จริงอยู   บณัฑิตพึงทราบความน้ีวา :- 
           ทุเว  สจฺจานิ  อกขฺาสิ            สมฺพุโธ  วทต  วโร 
           สมมฺตึ   ปรมตฺถฺจ               ตติย  นูปลพฺภติ ฯ 
           บรรดาผูกลาวกถาท้ังหลาย   พระสัมพุทธะผูประเสริฐ   ไดตรัส 
บอกแลวซ่ึงสัจจะ  ๒  คือ   สมมติสัจจะ  และปรมัตถสัจจะ    ไมตรัสบอก 
สัจจะท่ี  ๓  วาเปนสภาวะท่ีหยั่งเห็นได. 
           บรรดาสัจจะทั้ง  ๒  เหลาน้ัน  สมมติสัจจะเปนคําสําหรับกําหนด 
และเปนเหตุแหงการสมมติของชาวโลก  สวนปรมัตถสัจจะเปนคําปรมัตถะ 
เปนลักษณะแหงธรรมทั้งหลาย. 
           อีกนัยหนึ่ง    เทศนาของพระผูมีพระภาคเจามี   ๒   คือ   เปน 
ปรมัตถเทศนาดวยสามารถแหงคําวา   ขันธ  เปนตน  และเปนสมมติ 
เทศนาดวยคําวา  หมอเนยใสเปนตน.  พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงชําระ 
คําบัญญัติออกไปเหตุใด      เพราะเหตุนั้นบัณฑิตไมพึงทําความยึดถือคํา  
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เพียงสักวา    บุคคลมีอยู.     จริงอยู   พระบรมศาสดามิไดทรงละบัญญัติ  
แลวประกาศปรมัตถะ  และมิไดทรงชําระคําบัญญัติ  เพราะฉะนั้นบัณฑิต 
แมอ่ืน ๆ เมื่อประกาศปรมัตถะก็ไมพึงชําระคําบัญญัติ ฉันนั้น. คําท่ีเหลือ 
ในที่ทั้งปวงมีอรรถต้ืนทัง้น้ัน  แล. 
                                  ปญหาอาศัยภพเปนตน  จบ  
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                                                ปรหิานิกถา                 
           [๑๙๑]  สกวาที    พระอรหันต  เสื่อมจากอรหัตผลได  หรือ ? 
                       ปรวาที    ถูกแลว. 
                       ส.  พระอรหันต    เสื่อมจากอรหัตผลไดในภพท้ัง-  
                             ปวง  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระอรหันต   เสื่อมจากอรหัตผลไดในภพท้ัง- 
                             ปวง  หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เหตุเสื่อมของพระอรหันต     [มีได]     ในภพ 
                             ทั้งปวง   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระอรหันต   เสื่อมจากอรหัตผลได   หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลไดในกาลท้ังปวง 
                             หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เหตุเสื่อมของพระอรหันต    [มไีด]   ในกาล 
                             ทั้งปวง  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
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                       ส.   พระอรหันต  เสื่อมจากอรหัตผลได  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว.  
                       ส.   พระอรหันตทุกองคเทียว    เส่ือมจากอรหัตผล 
                             ได  หรอื ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   พระอรหันตทุกองคเทียว    เส่ือมจากอรหัตผล 
                             ได  หรอื  ?   
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.  เหตุเสื่อมของพระอรหันต  [มีได]  ทุกองค 
                             เทียว  หรือ ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๙๒]  ส.   พระอรหันต  เสื่อมจากอรหัตผลได  หรือ  ?   
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระอรหันต เมื่อเส่ือมจากอรหัตผล  ยอมเสื่อม 
                             จากผลท้ังส่ี  หรือ ? 
                       ส.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ป.   เศรษฐีดํารงตําแหนงเศรษฐีอยูดวยทรัพยสี่แสน 
เมื่อทรัพยแสนหน่ึงสิ้นไป   ยอมเสื่อมจากตําแหนง  หรือ ? 
                       ส.   ถูกแลว. 
                       ป.   ยอมเสื่อมจากสมบัติทั้งปวง  หรือ ? 
                       ส.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
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                       ส.   เศรษฐีดํารงตําแหนงเศรษฐีอยูดวยทรัพยสี่แสน  
เมื่อทรัพยแสนหน่ึงสิ้นไป   เปนผูควรจะเส่ือมจากสมบัติทั้งปวง  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระอรหันต    เมื่อเส่ือมจากอรหัตผล    เปนผู 
                             ควรจะเส่ือมจากผลท้ังส่ี   หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
           [๑๙๓]  ส.   พระอรหันต   เสื่อมจากอรหัตผลได  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระโสดาบัน   เสือ่มจากโสดาปตติผลได  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
                       ส.   พระอรหันต   เสื่อมจากอรหัตผลได  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระสกทาคามี  เสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   พระอรหันต   เสื่อมจากอรหัตผลได   หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระอนาคามี  เสื่อมจากอนาคามิผลได  หรอื  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
           [๑๙๔]   ส.   พระอนาคามี   เสื่อมจากอนาคามิผลได   หรอื ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระโสดาบัน  เสื่อมจากโสดาปตติผลได หรือ ?  
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                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
                       ส.   พระอนาคามี   เสื่อมจากอนาคามิผลได  หรอื ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.  พระสกทาคามี  เสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๙๕]  ส.   พระสกทาคามี  เสื่อมจากสกทาคามิผลได  หรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระโสดาบัน   เสือ่มจากโสดาปตติผลได  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๙๖]  ส.   พระโสดาบัน       ยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล 
                             หรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระอรหันต   ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผลหรือ ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   พระสกทาคามี    ยอมไมเสื่อมจากสกทาคามิผล 
                             หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระอรหันต   ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล  หรือ  ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   พระอนาคามี  ยอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล หรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว.  
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                       ส.  พระอรหันต  ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ  
           [๑๙๗]  ส.  พระโสดาบัน       ยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล 
                             หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผลหรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระสกทาคามี    ยอมไมเสื่อมจากสกทาคามิผล 
                             หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผลหรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๙๘]  ส.  พระ โสดาบัน       ยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล 
                             หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระสกทาคามี    ยอมไมเสื่อมจากสกทาคามิผล 
                             หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๙๙]  ส.  พระอรหันต   เสื่อมจากอรหัตผลได  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว.  
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                       ส.   พระอรหันต   เมื่อเสื่อมจากอรหัตผล   ยอมต้ัง 
                             อยูในธรรมอะไร ?  
                       ป.   ในอนาคามิผล. 
                       ส.   พระอนาคามี   เมื่อเส่ือมจากอนาคามิผล    ยอม 
                             ต้ังอยูในธรรมอะไร ? 
                       ป.   ในสกทาคามิผล. 
                       ส.   พระสกทาคามี  เมื่อเส่ือมจากสกทาคามิผล  ยอม 
                             ต้ังอยูในธรรมอะไร ? 
                       ป.   ในโสดาปตติผล. 
                       ส.   พระโสดาบัน    เมื่อเส่ือมจากโสดาปตติผล  ยอม 
                             ต้ังอยูในภูมิแหงปุถุชน   หรือ ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   ทานจงรับรูนิคคหะ,      หากวา   พระอรหันตเมื่อ 
เสื่อมจากอรหัตผลยอมต้ังอยูในอนาคามิผล       พระอนาคามีเมื่อเส่ือม 
จากอนาคามิผลยอมต้ังอยูในสกทาคามิผล    พระสกทาคามีเมื่อเส่ือมจาก 
สกทาคามิผลยอมต้ังอยูในโสดาปตติผล   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาว 
วา  พระโสดาบันเมื่อเสื่อมจากโสดาปตติผลยอมต้ังอยูในภูมิแหงปุถุชน. 
           [๒๐๐]  ส.   พระอรหันต   เมื่อเส่ือมจากอรหัตผล   ยอมต้ัง 
                             อยูในโสดาปตติผล  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   ถัดจากโสดาปตติผลทานก็ทําใหแจง  ซึ่งอรหัต-  
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                             ผลทีเดียว  หรือ  ?  
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระอรหันต  เสื่อมจากอรหัตผลได  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระโสดาบัน  เสื่อมจากโสดาปตติผลได   หรอื ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  ใครละกิเลสไดมากกวา   พระอรหันตหรือพระ- 
                             โสดาบัน ? 
                       ป.  พระอรหันต. 
                       ส.  หากวา   พระอรหันตละกิเลสไดมากกวา    และ 
พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได    ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา 
พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได. 
           [๒๐๑]  ส.  พระอรหันต  เสื่อมจากอรหัตผลได  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระสกทาคามี  เสื่อมจากสกทาคามิผลได  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
                       ส.  ใครละกิเลสไดมากกวา  พระอรหันตหรือพระ- 
                             สกทาคามี ? 
                       ป.  พระอรหันต. 
                       ส.  หากวา   พระอรหันตละกิเลสไดมากกวา  และ 
พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได    ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  
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พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได.  
           [๒๐๒]  ส.  พระอรหันต   เสือ่มจากอรหัตผลได  หรอื ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.   พระอนาคามี  เสื่อมจากอนาคามิผลได  หรอื  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.  ใครละกิเลสไดมากกวา   พระอรหันตหรือพระ- 
                             อนาคามี ? 
                       ป.  พระอรหันต. 
                       ส.  หากวา   พระอรหันตละกิเลสไดมากกวา    และ 
พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได    ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา 
พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได. 
           [๒๐๓]  ส.  พระอนาคามี   เสือ่มจากอนาคามิผลได   หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระโสดาบัน   เสื่อมจากโสดาปตติผลได  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                              ส.  ใครละกิเลสไดมากกวา   พระอนาคามีหรือพระ-                                       
โสดาบัน  ?                                              
                              ป.  พระอนาคามี 
                              ส.  หากวา   พระอนาคามีละกิเลสไดมากกวา    และ 
พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได    ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา 
พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได.  
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           [๒๐๔] ส.   พระอนาคามี   เสือ่มจากอนาคามิผลได  หรอื ?  
                       ป.   ถูกแลว.  
                       ส.   พระสกทาคามี  เสื่อมจากสกทาคามิผลได   หรือ ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   ใครละกิเลสไดมากกวา   พระอนาคามีหรือพระ- 
                             สกทาคามี  ? 
                       ป.   พระอนาคามี. 
                       ส.   หากวา   พระอนาคามีละกิเลสไดมากกวา   และ 
พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา 
พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได. 
           [๒๐๕]  ส.   พระสกทาคามี   เสื่อมจากสกทาคามิผลได  หรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระโสดาบัน   เสือ่มจากโสดาปตติผลได  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   ใครละกิเลสไดมากกวา       พระสกทาคามีหรือ 
                             พระโสดาบัน  ? 
                       ป.   พระสกทาคามี. 
                       ส.   หากวา   พระสกทาคามีละกิเลสไดมากกวา  และ 
พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาว 
วา  พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได.  
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           [๒๐๖]  ส.   พระอรหันต   เสือ่มจากอรหัตผล  หรือ ?  
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระโสดาบัน   เสือ่มจากโสดาปตติผลได  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   มัคคภาวนาของใครเยี่ยมกวา   ของพระอรหันต 
                             หรือของพระโสดาบัน  ? 
                       ป.   ของพระอรหันต. 
                       ส.   หากวา     มัคคภาวนาของพระอรหันตเยี่ยมกวา 
และพระอรหันตเส่ือมจากอรหัตผลได   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาว 
วา   พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได. 
           [๒๐๗] ส.   พระอรหันต   เสือ่มจากอรหัตผลได  หรอื ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระโสดาบัน   เสือ่มจากโสดาปตติผลได  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   สติปฏฐานภาวนา. . .    สัมมัปปธานภาวนา . . . 
อิทธิบาทภาวนา . . .  อินทริยภาวนา . . .   พลภาวนา . .. โพชฌังคภาวนา 
ของใครเยี่ยมกวา   ของพระอรหันตหรือของพระโสดาบัน  ? 
                       ป.   ของพระอรหันต. 
                       ส.   หากวา    โพชฌังคภาวนาของพระอรหันตเยี่ยม 
กวา  และพระอรหันตเส่ือมจากอรหัตผลได   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง 
กลาววา  พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได.  
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           [๒๐๘]  ส.   พระอรหันต   เสือ่มจากอรหัตผลได  หรอื ?  
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระสกทาคามี   เสื่อมจากสกทาคามิผลได  หรือ  ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส.   มัคคภาวนา    ฯ ล ฯ    โพชฌังคภาวนาของใคร 
                             เยี่ยมกวา   ของพระอรหันตหรือของพระสกทา- 
                             คามี  ?         
                       ป.   ของพระอรหันต. 
                             ส.   หากวา    โพชฌังคภาวนาของพระอรหันตเย่ียม 
กวา  และพระอรหันตเส่ือมจากอรหัตผลได  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง 
กลาววา   พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได. 
           [๒๐๙]  ส.   พระอรหันต   เสือ่มจากอรหัตผลได  หรอื  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระอนาคามี   เสื่อมจากอนาคามิผลได  หรอื  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   มัคคภาวนา    ฯ ล ฯ    โพชฌังคภาวนาของใคร 
                             เยี่ยมกวา    ของพระอรหันตหรือของพระอนา- 
                             คามี ? 
                       ป.   ของพระอรหันต. 
                       ส.   หากวา    โพชฌังคภาวนาของพระอรหันตเยี่ยม 
กวา  และพระอรหันตเส่ือมจากอรหัตผลได  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง  
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กลาววา   พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได.  
           [๒๑๐]  ส.   พระอนาคามี  เสื่อมจากอนาคามิผลได  หรอื  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระโสดาบัน   เสือ่มจากโสดาปตติผลได  หรือ  ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   มัคคภาวนา    ฯ ล ฯ    โพชฌังคภาวนาของใคร 
                             เยี่ยมกวา   ของพระอนาคามีหรือของพระโสดา-  
                             บัน ?  
                       ป.   ของพระอนาคามี. 
                       ส.   หากวา   โพชฌังคภาวนาของพระอนาคามีเยี่ยม 
กวา   และพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได    ดวยเหตุนั้นนะทานจึง 
ตองกลาววา  พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได. 
            [๒๑๑]  ส.   พระอนาคามี    เสื่อมจากอนาคามิผลได    หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระสกทาคามี   เสื่อมจากสกทาคามิผลไดหรือ  ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
                       ส.   มัคคภาวนา  ฯ ล ฯ    โพชฌังคภาวนาของใคร 
                             เยี่ยมกวา  ของพระอนาคามีหรือของพระสกทา- 
                             คามี. 
                       ป.   ของพระอนาคามี  
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                       ส.  หากวา   โพชฌังคภาวนาของพระอนาคามีเยี่ยม  
กวา   และพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได    ดวยเหตุนั้นนะทานจึง 
ตองกลาววา   พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได. 
           [๒๑๒]  ส.   พระสกทาคามี   เสื่อมจากสกทาคามิผลได   หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระโสดาบัน   เสือ่มจากโสดาปตติผลได  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   มัคคภาวนา   ฯ ล ฯ    โพชฌังคภาวนาของใคร 
                             เยี่ยมกวา       ของพระสกทาคามีหรือของพระ- 
                             โสดาบัน ? 
                       ป.  ของพระสกทาคามี. 
                       ส.   หากวา  โพชฌังคภาวนาของพระสกทาคามีเยี่ยม 
กวา   และพระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได   ดวยเหตุนั้นนะทาน 
จึงตองกลาววา   พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได. 
           [๒๑๓]  ส.   พระอรหันตเห็นทุกขแลว  พระอรหันตเสื่อมจาก 
                             อรหัตผลได   หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.   พระโสดาบันเห็นทุกขแลว   พระโสดาบันเสื่อม 
                             จากโสดาปตติผลได  หรือ ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
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                       ส.  พระอรหันตเห็นสมุทัยแลว   พระอรหันตเสื่อม 
                             จากอรหัตผลได   หรือ  ?  
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระโสดาบันเห็นสมุทัยแลว พระโสดาบันเสื่อม 
                             จากโสดาปตติผลได  หรือ  ? 
                       ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระอรหันตเห็นนิโรธแลว    พระอรหันตเสื่อม 
                             จากอรหัตผลได   หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระโสดาบันเห็นนิโรธแลว  พระโสดาบันเสื่อม 
                             จากโสดาปตติผลได   หรือ  ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
                       ส.   พระอรหันตเห็นมรรคแลว    พระอรหันตเสื่อม 
                             จากอรหัตผลได  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระโสดาบันเห็นมรรคแลว พระโสดาบันเสื่อม 
                             จากโสดาปตติผลได  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   พระอรหันตเห็นสัจจะ ๔ แลว พระอรหันตเสื่อม 
                             จากอรหัตผลได  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว.  
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                       ส.  พระโสดาบันเห็นสัจจะ  ๔ แลว  พระโสดาบัน 
                             เสื่อมจากโสดาปตติผลได  หรือ  ?  
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๒๑๔]  ส.  พระอรหันตเห็นทุกขแลว     พระอรหันตเสื่อม 
                             จากอรหัตผลได   หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระสกทาคามีเห็นทุกขแลว      พระสกทาคามี  
                             เสื่อมจากสกทาคามิผลได   หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระอรหันตเห็นสมุทัยแลว   ฯ ล ฯ   เห็นนิโรธ  
แลว ฯ ล ฯ   เห็นมรรคแลว ฯ ล ฯ   เห็นสัจจะ ๔ แลว  พระอรหันตเสื่อม 
จากอรหัตผลได  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระสกทาคามีเห็นสัจจะ  ๔ แลว  พระสกทาคามี 
                             เสื่อมจากสกทาคามิผลได  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๒๑๕]  ส.  พระอรหันตเห็นทุกขแลว พระอรหันตเสื่อมจาก 
                             อรหัตผลได  หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระอนาคามีเห็นทุกขแลว   พระอนาคามีเสื่อม 
                             จากอนาคามิผลได  หรือ  ?  
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                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ  
                       ส.   พระอรหันตเห็นสมุทัยแลว   ฯ ล ฯ   เห็นนิโรธ 
แลว   ฯ ล ฯ    เห็นมรรคแลว  ฯ ล ฯ    เห็นสัจจะ ๔ แลว  พระอรหันต 
เสื่อมจากอรหัตผลได  หรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระอนาคามีเห็นสัจจะ  ๙ แลว     พระอนาคามี 
                             เสื่อมจากอนาคามิผลได  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๒๑๖]  ส.   พระอนาคามีเห็นทุกขแลว    พระอนาคามีเสื่อม 
                             จากอนาคามิผลได  หรือ  ?  
                       ป.   ถูกแลว 
                       ส.   พระโสดาบันเห็นทุกขแลว    พระโสดาบันเสื่อม 
                             จากโสดาปตติผลได  หรือ ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   พระอนาคามีเห็นสมุทัยแลว   ฯ ล ฯ   เห็นนิโรธ 
แลว  ฯ ล ฯ     เห็นมรรคแลว  ฯ ล ฯ     เห็นสัจจะ ๔ แลว  พระอนาคามี 
เสื่อมจากอนาคามิผลได  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระโสดาบันเห็นสัจจะแลวพระโสดาบันเส่ือม 
                             จากโสดาปตติผลได  หรือ  ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
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                       ส.  พระอนาคามีเห็นทุกขแลว    พระอนาคามีเสื่อม                             
                             จากอนาคามิผลได  หรือ  ?  
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระสกทาคามีเห็นทุกขแลว       พระสกทาคามี 
                             เสื่อมจากสกทาคามิผลได  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระอนาคามีเห็นสมุทัยแลว  ฯ ล ฯ   เห็นนิโรธ 
แลว   ฯ ล ฯ    เห็นมรรคแลว  ฯ ล ฯ    เห็นสัจจะ ๔ แลว   พระอนาคามี 
เสื่อมจากอนาคามิผลได  หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระสกทาคามีเห็นสัจจะ ๔ แลว   พระสกทาคามี 
                             เสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๒๑๗]  ส.  พระสกทาคามีเห็นทุกขแลว       พระสกทาคามี 
                             เสื่อมจากสกทาคามิผลได  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระโสดาบันเห็นทุกขแลว   พระโสดาบันเสื่อม 
                             จากโสดาปตติผลได  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระสกทาคามีเห็นสมุทัยแลว ฯ ล ฯ  เห็นนิโรธ 
แลว  ฯ ล ฯ    เห็นมรรคแลว  ฯ ล ฯ     เห็นสัจจะ ๔ แลว  พระสกทาคามี  
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เสื่อมจากสกทาคามิผลได  หรือ ?  
                       ป.   ถูกแลว 
                       ส.   พระโสดาบันเห็นสัจจะ  ๔  แลว     พระโสดาบัน 
                             เสื่อมจากโสดาปตติผลได    หรือ  ?         
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๒๑๘]  ส.   พระโสดาบันเห็นทุกขแลว     พระโสดาบันยอม 
                             ไมเสื่อมจากโสดาปตติผล  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว 
                       ส.   พระอรหันตเห็นทุกขแลว   พระอรหันตยอมไม 
                             เสื่อมจากอรหัตผล  หรือ ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
                       ส.   พระโสดาบันเปนสมุทัยแลว  ฯ ล ฯ   เห็นนิโรธ   
แลว   ฯ ล ฯ   เห็นมรรคแลว  ฯ ล ฯ   เห็นสัจจะ  ๔  แลว  พระโสดาบันยอม 
ไมเสื่อมจากโสดาปตติผล  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว 
                       ส.   พระอรหันตเห็นสัจจะ ๔ แลว  พระอรหันตยอม 
                             ไมเสื่อมจากอรหัตผล  หรือ ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๒๑๙]  ส.   พระสกทาคามีเห็นทุกขแลว ฯ ล ฯ  เห็นสัจจะ ๔ 
แลว  พระสกทาคามียอมไมเสื่อมจากสกทาคามิผล  หรือ  ?  
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                       ป.  ถูกแลว.  
                       ส.  พระอรหันตเห็นสัจจะ  ๔ แลว พระอรหันตยอม 
                             ไมเสื่อมจากอรหัตผล   หรือ ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๒๒๐]  ส.   พระอนาคามีเห็นทุกขแลว   ฯ ล ฯ  เห็นสัจจะ ๔ 
                             แลว   พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล 
                             หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.   พระอรหันตเห็นสัจจะ ๔  แลว  พระอรหันตยอม 
                             ไมเสื่อมจากอรหัตผล  หรือ ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๒๒๑]  ส.   พระโสดาบันเห็นทุกขแลว  ฯ ล ฯ  เห็นสัจจะ 
                             แลว  พระโสดาบันยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล 
                             หรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระอนาคามีเห็นทุกขแลว   ฯ ล ฯ  เห็นสัจจะ  ๔ 
                             แลว   พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล 
                             หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
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           [๒๒๒]  ส.   พระสกทาคามีเห็นทุกขแลว  ฯ ล ฯ  เห็นสัจจะ  ๔    
                             แลว  พระสกทาคามียอมไมเสื่อมจากสกทาคามิ- 
                             ผล  หรอื  ?                                           
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระอนาคามีเห็นทุกขแลว  ฯ ล ฯ  เห็นสัจจะ  ๔ 
                             แลว   พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล 
                             หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๒๒๓]  ส.   พระโสดาบันเห็นทุกขแลว  ฯ ล ฯ   เห็นสัจจะ  ๔ 
                             แลว  ฯ ล ฯ  พระโสดาบันยอมไมเสื่อมจากโสดา- 
                             ปตติผล  หรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระอนาคามีเปนทุกขแลว  ฯ ล ฯ  เห็นสัจจะ  ๔ 
                             แลว   พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล 
                             หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๒๒๔]  ส.  พระอรหันตละราคะขาดแลว  พระอรหันตเสื่อม 
                             จากอรหัตผลได   หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว    พระโส- 
                             ดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได  หรือ ?  
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                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
                       ส.   พระอรหันตละราคะขาดแลว  พระอรหันตเสื่อม 
                             จากอรหัตผลได  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแลว   ฯ ล ฯ    ละส-ี 
ลัพพตปรามาสขาดแลว ฯ ล ฯ  ละราคะท่ีเปนเหตุไปอบายขาดแลว  ฯ ล ฯ 
ละโทสะท่ีเปนเหตุไปอบายขาดแลว   ฯ ล ฯ    ละโมหะท่ีเปนเหตุไปอบาย 
ขาดแลว   พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระอรหันตละโทสะขาดแลว   ฯ ล ฯ   ละโมหะ 
ขาดแลว  ฯ ล ฯ   ละมานะขาดแลว  ฯ ล ฯ   ละทิฏฐิขาดแลว  ฯ ล ฯ    ละ 
วิจิกิจฉาขาดแลว  ฯ ล ฯ    ละถีนะขาดแลว  ฯ ล ฯ   ละอุทธัจจะขาดแลว 
ฯ ล ฯ  ละอหิริกะขาดแลว  ฯ ล ฯ  ละอโนตตัปปะขาดแลว   พระอรหันต 
เสื่อมจากอรหัตผลได   หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.   พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระโสดา- 
                             บันเสื่อมจากโสดาปตติผลได  หรือ ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   พระอรหันตละอโนตตัปปะขาดแลว พระอรหันต 
                             เสื่อมจากอรหัตผลได  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว.  
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                       ส.   พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแลว   ฯ ล ฯ    ละส-ี  
ลัพพตปรามาสขาดแลว  ฯ ล ฯ  ละราคะท่ีเปนเหตุไปอบายขาดแลว  ฯ ล ฯ 
ละโทสะท่ีเปนเหตุไปอบายขาดแลว  ฯ ล ฯ    ละโมหะท่ีเปนเหตุไปอบาย 
ขาดแลว   พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได  หรือ   ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๒๒๕]  ส.  พระอรหันตละราคะขาดแลว พระอรหันตเสื่อม 
                             จากอรหัตผลได   หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว  พระสก- 
                             ทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   พระอรหันตละราคะขาดแลว พระอรหันตเสื่อม 
                             จากอรหัตผลได  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระสกทาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯ ล ฯ    ละสี  
ลัพพตปรามาสขาดแลว  ฯ ล ฯ   ละกามราคะอยางหยาบขาดแลว   ฯ ล ฯ 
ละพยาบาทอยางหยาบขาดแลว  พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได 
หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระอรหันตละโทสะขาดแลว  ฯ ล ฯ  ละอโนต- 
ตัปปะขาดแลว  พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได  หรือ  ?  
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                       ป.  ถูกแลว.  
                       ส.  พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว ฯ ล ฯ   ละ 
                             พยาบาทอยางหยาบขาดแลว       พระสกทาคามี 
                             เสื่อมจากสกทาคามิผลได  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๒๒๖]  ส.  พระอรหันตละราคะขาดแลว  พระอรหันตเสื่อม 
                             จากอรหัตผลได   หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว  พระอนา- 
                             คามีเสื่อมจากอนาคามิผลได  หรอื  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระอรหันตละราคะขาดแลว พระอรหันตเสื่อม 
                             จากอรหัตผลได  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระอนาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว  ฯ ล ฯ    ละสี-  
ลัพพตปรามาสขาดแลว . . .   ละกามราคะอยางละเอียดขาดแลว ...     ละ 
พยาบาทอยางละเอียดขาดแลว       พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได 
หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระอรหันตละโทสะขาดแลว  ฯ ล ฯ   ละอโนต- 
ตัปปะขาดแลว  พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได  หรือ  ?  
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                       ป.  ถูกแลว.  
                       ส.  พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว  ฯ ล ฯ   ละ 
                             พยาบาทอยางละเอียดขาดแลว     พระอนาคามี 
                             เสื่อมจากอนาคามิผลได  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๒๒๗]  ส.   พระอนาคามีละสักกายทิฏฐขาดแลว   พระอนา- 
                             คามีเสื่อมจากอนาคามิผลได  หรอื ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว  พระโสดา- 
                             บันเสื่อมจากโสดาปตติผลได   หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว  พระอนา- 
                             คามีเสื่อมจากอนาคามิผลได  หรอื ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแลว    ฯ ล ฯ     ละ 
โมหะท่ีเปนเหตุไปอบายขาดแลว  พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได  
หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.   พระอนาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว  ฯลฯ   ละ 
พยาบาทอยางละเอียดขาดแลวพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลไดหรือ  ?  
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                       ป.  ถูกแลว.   
                       ส.  พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว  ฯ ล ฯ  ละ 
โมหะท่ีเปนเหตุไปอบายขาดแลว   พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได 
หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๒๒๘]  ส.   พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว  พระอนา- 
คามีเสื่อมจากอนาคามิผลได  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว     พระ- 
                             สกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได  หรือ   ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว  พระอนา- 
                             คามีเสื่อมจากอนาคามิผลได  หรอื ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระสกทาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว   ฯ ล ฯ    ละ 
สีลัพพตปรามาสขาดแลว. . .   ละกามราคะอยางหยาบขาดแลว. . .    ละ 
พยาบาทอยางหยาบขาดแลว       พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได 
หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   พระอนาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว    ละพยาบาท  
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อยางละเอียดขาดแลว   พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได   หรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว.  
                       ส.   พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว  ฯ ล ฯ   ละ 
พยาบาทอยางหยาบขาดแลว      พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได 
หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๒๒๙]  ส.   พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว      พระ- 
                             สกทาคาคามีเส่ือมจากสกทาคามิผลได  หรอื ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว  พระโสดา- 
                             บันเสื่อมจากโสดาปตติผลได   หรือ  ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว      พระ- 
                             สกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแลว    ฯ ล ฯ     ละ 
โมหะท่ีเปนเหตุไปอบายขาดแลว   พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได 
หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระสกทาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว  ฯ ล ฯ  ละกาม 
ราคะอยางหยาบขาดแลว...     ละพยาบาทอยางหยาบขาดแลว     พระ-  
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สกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได  หรือ  ?  
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว  ฯ ล ฯ  ละ 
โมหะท่ีเปนเหตุไปอบายขาดแลว  พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได 
หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๒๓๐]   ส.   พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระโสดา- 
                             บันยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล  หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระอรหันตละราคะขาดแลว   พระอรหันตยอม 
                             ไมเสื่อมจากอรหัตผล  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระโสดา- 
                             บันยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระอรหันตละโทสะขาดแลว  ฯ ล ฯ   ละอโนต- 
                             ตัปปะขาดแลว     พระอรหันตยอมไมเสื่อมจาก 
                             อรหัตผล  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแลว    ฯ ล ฯ    ละ 
                             โมหะท่ีเปนเหตุไปอบายขาดแลว   พระโสดาบัน  
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                             ยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว.  
                       ส.  พระอรหันตละราคะขาดแลว  ฯ ล ฯ   ละอโนต- 
                             ตัปปะขาดแลว      พระอรหันตยอมไมเสื่อมจาก 
                             อรหัตผล  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๒๓๑]  ส.  พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว      พระ- 
                             สกทาคามียอมไมเสื่อมจากสกทาคามิผล  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระอรหันตละราคะขาดแลว  ฯ ล ฯ   ละอโนต-  
                             ตัปปะขาดแลว      พระอรหันตยอมไมเสื่อมจาก 
                             อรหัตผล   หรือ  ?  
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระสกทาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว   ฯ ล ฯ    ละ 
                             พยาบาทอยางหยาบขาดแลว  พระสกทาคามียอม 
                             ไมเสื่อมจากสกทาคามิผล  หรอื  ?                                     
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระอรหันตละราคะขาดแลว  ฯ ล ฯ  ละอโนต- 
                             ตัปปะขาดแลว      พระอรหันตยอมไมเสื่อมจาก 
                             อรหัตผล  หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
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           [๒๓๒]  ส.   พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว  พระอนา-  
                             คามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.  พระอรหันตละราคะขาดแลว  ฯลฯ   ละอโนต- 
                             ตัปปะขาดแลว      พระอรหันตยอมไมเสื่อมจาก 
                             อรหัตผล   หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระอนาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว    ฯ ล ฯ     ละ 
                             พยาบาทอยางละเอียดขาดแลว      พระอนาคามี 
                             ยอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล  หรอื  ? 
                       ป.  ถูกแลว.  
                       ส.  พระอรหันตละราคะขาดแลว  ฯ ล ฯ   ละอโนต-  
                             ตัปปะขาดแลว     พระอรหันตยอมไมเสื่อมจาก 
                             อรหัตผล   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๒๓๓]  ส.  พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว  พระโสดา-  
                             บันยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล  หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว  ฯ ล ฯ   ละ 
                             พยาบาทอยางละเอียดขาดแลว      พระอนาคามี  
                             ยอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล  หรอื ?  
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                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
                       ส.  พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแลว  ฯลฯ  ละโมหะ 
                             ที่เปนเหตุไปอบายขาดแลว พระโสดาบันยอมไม 
                             เสื่อมจากโสดาปตติผล  หรือ ?  
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว  ฯ ล ฯ  ละ 
พยาบาทอยางละเอียดขาดแลว   พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล 
หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๒๓๔]  ส.  พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว  พระสก- 
ทาคามียอมไมเสื่อมจากสกทาคามิผล   หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว  ฯ ล ฯ   ละ 
พยาบาทอยางละเอียดขาดแลว   พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล 
หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระสกทาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว   ฯ ล ฯ     ละ 
พยาบาทอยางหยาบขาดแลว     พระสกทาคามียอมไมเสื่อมจากสกทาคา- 
มิผล   หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว.  
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                       ส.  พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว  ฯ ล ฯ   ละ 
พยาบาทอยางละเอียดขาดแลว  พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล  
หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๒๓๕]  ส.  พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว  พระโสดา- 
บันยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล    หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว  ฯลฯ  ละ 
พยาบาทอยางหยาบขาดแลว     พระสกทาคามียอมไมเสื่อมจากสกทาคา- 
มิผล   หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯลฯ ละโมหะ 
ที่เปนเหตุไปอบายขาดแลว    พระโสดาบันยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล 
หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว.                                                   
                       ส.  พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว  ฯ ล ฯ  ละ 
พยาบาทอยางหยาบขาดแลว   พระสกทาคามียอมไมเสื่อมจากสกทาคามิ- 
ผล   หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ  
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           [๒๓๖]  ส.   พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได    หรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว.  
                       ส.   ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว     ถอนรากข้ึน 
แลว   ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน    ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง   ทําใหมี 
อันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดาแลว   มิใชหรือ  ?   
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   หากวา   ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว    ถอน 
รากข้ึนแลว   ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน   ทําใหไมเกิดข้ึนไดในภายหลัง 
ทําใหมีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดาแลว   ก็ตองไมกลาววา   พระอร- 
หันตเส่ือมจากอรหัตผลได. 
           [๒๓๗]  ส.   พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   โทสะอันพระอรหันตละขาดแลว   ฯลฯ   โมหะ... 
มานะ... ทฏิฐิ...  วิจิกิจฉา... ถีนะ... อุทธัจจะ... อริหกิะ...  อโนตตัปปะ 
อันพระอรหันตละขาดแลว  ถอนรากข้ึนแลว  ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน 
ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง  ทําใหมีอันไมเกิดตอไปเปนธรรมดาแลว  ม ิ
ใชหรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   หากวา    อโนตตัปปะอันพระอรหันตละขาดแลว  
ถอนรากข้ึนแลว   ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน   ทําใหไมเกิดข้ึนไดในภาย  
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หลัง   ทําใหมีอันไมตองเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดาแลว   ก็ตองไมกลาววา 
พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได.  
           [๒๓๘]  ส.   พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได   หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   เพ่ือละขาดซ่ึงราคะ   พระอรหันตยังมรรคใหเกิด 
                             ข้ึนแลว   มใิชหรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   หากวา    เพ่ือละขาดซ่ึงราคะ     พระอรหันตยัง 
มรรคใหเกิดข้ึนแลว   ก็ตองไมกลาววา    พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผล 
ได. 
           [๒๓๙]  ส.   พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได   หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   เพ่ือละขาดซ่ึงราคะ  พระอรหันตยังสติปฏฐานให 
เกิดข้ึนแลว ฯ ล ฯ  ยังสัมมัปปธานใหเกิดข้ึนแลว...ยังอิทธิบาทใหเกิดข้ึน 
แลว ..ยังอินทรียใหเกิดข้ึนแลว...ยังพละใหเกิดข้ึนแลว...ยังโพชฌงคให 
เกิดข้ึนแลว   มิใชหรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   หากวา    เพ่ือละขาดซ่ึงราคะ     พระอรหันตยัง 
โพชฌงคใหเกิดแลว   ก็ตองไมกลาววา      พระอรหันตเสื่อมจากอรหัต- 
ผลได  
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           [๒๔๐]  ส.    พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได   หรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว.                                                            
                       ส.   เพ่ือละขาดซ่ึงโทสะ  ฯ ล ฯ  เพ่ือละขาดซ่ึงอโนต- 
ตัปปะ   พระอรหันตยังมรรคใหเกิดข้ึนแลว  ฯ ล ฯ    ยังโพชฌงคใหเกิด 
ข้ึนแลว   มใิชหรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   หากวา   เพ่ือละขาดซึ่งอโนตตัปปะ   พระอรหันต 
ยังโพชฌงคใหเกิดข้ึนแลว     ก็ตองไมกลาววา     พระอรหันตเสื่อมจาก 
อรหัตผลได. 
           [๒๔๑]  ส.   พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผล      หรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระอรหันต      เปนผูปราศจากราคะโทสะโมหะ 
แลว   ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว  ปลงภาระแลว   บรรลุประโยชนตนแลว 
มีเครื่องผูกไวในภพส้ินไปรอบแลว  พนวิเศษแลวเพราะรูชอบ    มีลิ่มอัน 
ยกข้ึนแลว   มีคูอันกลบแลว   มีเสาระเนียดอันถอนข้ึนแลว   เปนผูไมมี 
ลิ่มสลัก   เปนพระอริยะ   ลดธง       คือมานะแลว   วางภาระแลว   หมด 
เครื่องผูกพันแลว   มีชัยชนะอยางดีวิเศษแลว     ทานกําหนดรูทุกขแลว 
ละสมุทัยแลว   ทํานิโรธใหแจงแลว   ยังมรรคใหเกิดแลว   รูยิง่ซ่ึงธรรม 
ที่ควรรูยิ่งแลว   กําหนดรูธรรมสิ่งท่ีควรกําหนดรูแลว  ละธรรมที่ควรละ  
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แลว    บําเพ็ญธรรมที่ควรบําเพ็ญแลว    ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําให 
แจงแลว   มิใชหรือ ?   
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   หากวา  พระอรหันตเปนผูปราศจาก  ราคะ  โทสะ 
โมหะแลว ฯลฯ ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจงแลว  ก็ตองไมกลาววา 
พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได. 
           [๒๔๒] ส.   พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได   หรือ ? 
                       ป.  พระอรหันตผูสมยวิมุต๑    เสื่อมจากอรหัตผลได 
                             พระอรหันตผูอสมยวิมุต๑  ยอมไมเสื่อมจากอร- 
                             หัตผล. 
                       ส.   พระอรหันตผูสมยวิมุต     เสื่อมจากพระอรหัต-   
                             ผลได  หรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระอรหันตผูอสมยวิมุต      เสื่อมจากอรหัตผล 
                             ได  หรอื ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส.   พระอรหันตผูอสมยวิมุต   ยอมไมเสื่อมจากอรหัต- 
                             ผล   หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
๑.  ดูคําอธิบายในบุคคลบัญญัติ  ขอ ๑๗, ๑๘  หนา  ๑๙๑,  ๑๙๓  
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                       ส.   พระอรหันตผูสมยวิมุต  ยอมไมเสื่อมจากอรหัต- 
                             ผล  หรอื ?  
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๒๔๓]  ส.   พระอรหันตผูสมยวิมุตละราคะขาดแลว  พระ- 
                             อรหันตผูสมยวิมุตเส่ือมจากอรหัตผลได   หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระอรหันตผูอสมยวิมุตละราคะขาดแลว  พระ- 
                             อรหันตผูอสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได  หรือ ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.   พระอรหันตผูสมยวิมุต  ละโทสะขาดแลว  ฯลฯ 
ละอโนตตัปปะขาดแลว   พระอรหันตผูสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระอรหันตผูอสมยวิมุตละโทสะขาดแลว  ฯ ล ฯ 
ละอโนตตัปปะขาดแลว   พระอรหันตผูอสมยวิมุต  เสื่อมจากอรหัตผลได 
หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส.   เพ่ือละขาดซ่ึงราคะ    พระอรหันตผูสมยวิมุตยัง 
                             มรรคใหเกิดแลว   พระอรหันตผูสมยวิมุตเสื่อม 
                             จากอรหัตผลได    หรือ ?  
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                       ป.  ถูกแลว.  
                       ส.  เพ่ือละขาดซ่ึงราคะ  พระอรหันตผูอสมยวิมุตยัง 
มรรคใหเกิดแลว   พระอรหันตผูอสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได    หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.   เพ่ือละขาดซ่ึงราคะ     พระอรหันตผูสมยวิมุตยัง 
สติปฏฐานใหเกิดแลว... ยังสัมมัปปฐานใหเกิดแลว... ยังอิทธิบาทใหเกิด 
แลว...  ยังอินทรยีใหเกิดแลว...   ยังพละใหเกิดแลว...  ยังโพชฌงคให 
เกิดแลว   พระอรหันตผูสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได    หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพ่ือละขาดซ่ึงราคะ  พระอรหันตผูอสมยวิมุตยัง 
สติปฏฐานใหเกิดแลว  ฯ ล ฯ    ยังโพชฌงคใหเกิดแลว   พระอรหันตผู 
อสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได   หรอื ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.  เพ่ือจะขาดซ่ึงโทสะ  ฯลฯ  เพ่ือละขาดซ่ึงอโนต- 
ตัปปะ  พระอรหันตผูสมยวิมุต  ยังมรรคใหเกิดแลว  ฯลฯ  ยังโพชฌงค 
ใหเกิดแลว  พระอรหันตผูสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได  หรอื  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  เพ่ือละขาดซ่ึงอโนตตัปปะ  พระอรหันตผูอสมย- 
วิมุต   ยังมรรคใหเกิดแลว  ฯ ล ฯ  ยังโพชฌงคใหเกิดแลว   พระอรหันต 
ผูอสมยวิมุต   เสื่อมจากอรหัตผล   หรอื  ?  
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                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ  
           [๒๔๔]  ส.   พระอรหันตผูสมยวิมุต   เปนผูปราศจาก   ราคะ 
โทสะ   โมหะแลว     ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว     ปลงภาระแลว     บรรล ุ
ประโยชนตนแลว   มีเครื่องผูกไวในภพสิ้นไปรอบแลว     พนวิเศษแลว 
เพราะรูชอบ    มีลิ่มอันยกข้ึนแลว    มคูีอันกลบแลว    มีเสาระเนียดอัน 
ถอนข้ึนแลว   เปนผูไมมีลิม่สลัก    เปนอริยะ    ลดธง     คือมานะแลว 
วางภาระแลว   หมดเครือ่งผูกพนแลว   มชีัยชนะอยางดีวิเศษแลว  ทาน 
กําหนดรูทุกขแลว   ละสมุทัยแลว    ทํานิโรธใหแจงแลว    ยังมรรคให 
เกิดแลว    รูยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรูยิ่งแลว    กําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรู 
แลว   ละธรรมที่ควรละแลว  บําเพ็ญธรรมท่ีควรบําเพ็ญแลว   ทําใหแจง 
ซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว   พระอรหันตผูสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัต- 
ผลได  หรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระอรหันตผูอสมยวิมุต   เปนผูปราศจากราคะ 
โทสะ  โมหะแลว  ฯลฯ  ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจงแลว  พระ- 
อรหันตผูอสมยวิมุต   เสือ่มจากอรหัตผลได   หรอื  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๒๔๕]  ส.  พระอรหันตผูอสมยวิมุตละราคะขาดแลว  พระ- 
                             อรหันตผูอสมยวิมุต  ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล 
                             หรือ  ?  
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                       ป.   ถูกแลว.  
                       ส.   พระอรหันตผูสมยวิมุตละราคะขาดแลว      พระ- 
                             อรหันตผูสมยวิมุต      ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล 
                             หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส.   พระอรหันตผูอสมยวิมุตละโทสะขาดแลว   ฯลฯ 
ละอโนตัปปะขาดแลว    พระอรหันตผูอสมยวิมุตยอมไมเสื่อมจากอรหัต- 
ผล  หรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระอรหันตผูสมยวิมุตละอโนตตัปปะขาดแลว 
                             พระอรหันตสมยวิมุต  ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล 
                             หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส.   เพ่ือละขาดซ่ึงราคะ  พระอรหันตอสมยวิมุตยัง 
มรรคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ   ยังโพชฌงคใหเกิดแลว   พระอรหันตผูอสมย- 
วิมุตยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล    หรอื  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   เพ่ือละขาดซ่ึงราคะ   พระอรหันตผูสมยวิมุต  ยัง                         
มรรคใหเกิดแลว  ฯลฯ   โพชฌงคใหเกิดแลว    พระอรหันตผูสมยวิมุต  
ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล   หรือ ?  
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                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น    ฯลฯ 
                       ส.  เพ่ือละขาดซ่ึงโทสะ  ฯ ล ฯ  เพ่ือละขาดซ่ึงอโนต-    
ตัปปะ  พระอรหันตอสมยวิมุต  ยังมรรคใหเกิดแลว  ฯลฯ   ยังโพชฌงค 
ใหเกิดแลว   พระอรหันตผูอสมยวิมุตยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล   หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว.  
                       ส.  เพ่ือละขาดซ่ึงอโนตตัปปะ   พระอรหันตผูสมย- 
วิมุต   ยังมรรคใหเกิดแลว  ฯ ล ฯ  ยังโพชฌงคใหเกิดแลว   พระอรหันต- 
ผูสมยวิมุตยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส.  พระอรหันตผูอสมยวิมุต    เปนผูปราศจากราคะ 
โทสะ   โมหะแลว ฯลฯ  ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจงแลว  พระอร- 
หันตผูอสมยวิมุตยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล   หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระอรหันตผูสมยวิมุต      เปนผูปราศจากราคะ 
โทสะ   โมหะแลว  ฯลฯ   ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจงแลว    พระ- 
อรหันตผูสมยวิมุต  ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล   หรอื ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๒๔๖]  ส.   พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.  พระสารีบุตรเถระเสื่อมแลวจากอรหัตผล  หรอื  ?  
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                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระมหาโมคคัลลานเถระ...พระมหากัสสปเถระ 
...พระมหากัจจายนเถระ...พระมหาโกฏฐิตเถระ... พระมหาปนถกเถระ  
เสื่อมแลวจากพระอรหัตผล  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส.  พระสารีบุตรเถระ   ไมไดเสื่อมจากอรหัตผล 
                             หรือ  ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  หากวา  พระสารีบุตรเถระไมไดเสื่อมจากอร- 
                             หัตผล   ก็ตองไมกลาววา  พระอรหันตเสื่อม 
                             จากอรหัตผล. 
                       ส.   พระมหาโมคคัลลานเถระ...พระมหากัสสปเถระ 
...พระมหากัจจายนเถระ...พระมหาโกฏฐิตเถระ...พระมหาปนถกเถระ 
ไมไดเสื่อมจากอรหัตผล  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   หากวา  พระมหาโมคคัลลานเถระ  ฯ ล ฯ  พระ- 
มหาปนถกเถระไมไดเสื่อมจากอรหัตผล ก็ตองไมกลาววา  พระอรหันต                         
เสื่อมจากอรหัตผลได. 
           [๒๔๗] ส.   พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว.  
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                       ส.  พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสไววา  ปฏิปทาท่ีพระ- 
สมณะประกาศแลวน้ีสูงและตํ่าแล   แตผูปฏิบัติจะไปถึงฝง  (คือ  
นิพพาน) ไดสองเท่ียวก็หาไม  ฝงน้ีอันผูปฏิบัติจะไดรูแตครั้งเดียว 
ก็หาไม   ดังน้ี๑    เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว 
                       ส.  ถาอยางนั้น     ก็ไมพึงกลาววา      พระอรหันต 
                             เสื่อมจากอรหัตผลได   นะส ิ
           [๒๔๘] ส.   พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได   หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   บรรดากิเลสวัฏที่พระอรหันตตัดแลว    ยังมบีาง 
                             อยางที่ยังจะตองตัดอีก   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส.  บรรดากิเลสวัฏที่พระอรหันตตัดแลว     ยังมีบาง 
                             อยางที่ยังจะตองตัดอีก   หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา    ทานผูเสร็จ 
กิจท่ีจําตองทําแลว  เปนผูปราศจากตัณหา  ไมมีกิเลสเครื่องยึดถือ 
บรรดากิเลสวัฏท่ีทานตัดแลว    ไมมีอนัใดท่ีจะตองตัดอีก    ทาน 
ถอนหวงนํ้าและบวงไดแลว  ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๘๙.  
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                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา   บรรดากิเลสวัฏที่  
                             พระอรหันตตัดแลว     ยังมีบางอยางที่ยังจะตอง 
                             ตัดอีก  นะสิ  ? 
           [๒๔๙] ส.   พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได   หรือ  ? 
                       ป.  ลูกแลว. 
                       ส.   กิจท่ีทําแลว   ตองกลับสรางสมอีก   มีหรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.   กิจท่ีทําแลว   ตองกลับสรางสมอีก   มีหรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา    การกลับสราง 
สมกิจท่ีทําแลวไมมี     กจิอื่นที่จําตองทําอีกก็ไมม ี  แกภิกษุนัน้ผู 
พนแลวโดยชอบ   ผูมีจิตสงบแลว  บรรดารูป  เสียง  กลิ่น  รส 
ผัสสะ  ธัมมารมณทุกอยาง  ทั้งท่ีนาปรารถนา  และไมนาปรารถนา 
ไมยังจิตของทานผูคงท่ี  อันต้ังมั่น  หลุดพนแลว  ใหหว่ันไหวได 
ดุจภูเขาศิลาลวนเปนแทงทึบยอมไมสะเทือนเพราะลม      ฉะนัน้ 
เพราะภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นแตความสิ้นไปแหงจิตนั้น ๆ  ดังน้ี๑ 

เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
๑.  วิ. มหา.  ๕/๔  
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                       ส.  ถาอยางนั้น  ก็ไมพึงกลาววา    กิจท่ีทําแลวตอง 
                             กลับสรางสมอีก   มีอยู   นะส.ิ  
           [๒๕๐] ป.  ไมพึงกลาววา    พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผล 
                             ได  หรอื ? 
                       ส.   ถูกแลว. 
                       ป.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ธรรม ๕ เหลาน้ี   ยอมเปนไปพรอมเพื่อความเสื่อมรอบ 
แกภิกษุผูสมยวิมุต    ธรรม ๕ เปนไฉน   คือ  ความเพลิดเพลินใน 
การงาน    ความเพลิดเพลินในการสนทนา    ความเพลิดเพลินใน 
การหลับ   ความเพลิดเพลินในการคลกุคลี   ไมพิจารณาจิตท่ีหลุด 
พนแลวอยางไร   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม  ๕  เหลาน้ีแล   ยอม 
เปนไปพรอมเพื่อความเสื่อมแกภิกษผูุสมยวิมุต   ดังน้ี๑    เปนสูตร 
มีอยูจริง   มิใชหรือ  ? 
                       ส.   ถูกแลว. 
                       ป.   ถาอยางนั้น     พระอรหันตก็เส่ือมจากอรหัตผล 
                             ได  นะสิ ? 
           [๒๕๑] ส.   พระอรหันตมีความเพลิดเพลินในการงานหรือ ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
๑.  อัง.  ปญจก.  ๒๒/๑๔๙  
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                       ส.  พระอรหันตมีความเพลิดเพลินในการงาน   หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว.  
                       ส.   พระอรหันตยังมีราคะ   กามราคะ   กามราคปริ- 
                             ยุฏฐานะ   กามราคสัญโญชน   กาโมฆะ    กาม- 
                             โยคะ  กามฉันทนิวรณ  หรือ  ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                       ส.   พระอรหันตยังมีความเพลิดเพลินในการสนทนา 
                             ...มีความเพลิดเพลินในการหลบั...    มีความ 
                             เพลิดเพลินในการคลุกคลี   หรอื ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.   พระอรหันตยังมีความเพลิดเพลินในการคลุกคล ี
                             หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระอรหันตยังมีราคะ   กามราคะ   กามราคปริ- 
                             ยุฏฐานะ   กามราคสัญโญชน   กาโมฆะ    กาม- 
                             โยคะ  กามฉันทนิวรณ  หรือ ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๒๕๒] ส.   พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได    หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว.  
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                       ส.  พระอรหันตเมื่อเส่ือมจากอรหัตผล       ถูกอะไร 
                             กลุมรมุจึงเสื่อม ? 
                       ป.  ถูกราคะกลุมรุมจึงเสื่อม.  
                       ส.  การกลุมรุมเกิดข้ึน   เพราะอาศัยอะไร  ? 
                       ป.  เกิดข้ึน   เพราะอาศัยอนุสัย. 
                       ส.  พระอรหันตยังมีอนุสัย   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส.  พระอรหันตยังมีอนุสัย   หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  พระอรหันตยังมีกามราคานุสัย    ปฏิฆานุสัย 
                             มานานุสัย   ทีฏฐานุสัย   วิจิกิจฉานุสัย   ภวรา- 
                             คานุสัย   อวิชชานุสยั   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ป.  พระอรหันตถูกโทสะกลุมรุมจึงเสื่อม   ฯ ล ฯ  ถูก 
                             โมหะกลุมรุมจึงเสื่อม. 
                       ส.   ความกลุมรุมเกิดข้ึนเพราะอาศัยอะไร ? 
                       ป.   เกิดข้ึน   เพราะอาศัยอนุสัย. 
                       ส.   พระอรหันตยังมีอนุสัย   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส.   พระอรหันตยังมีอนุสัย   หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว.  
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                       ส.  พระอรหันตยังมีกามราคานุสัย ฯลฯ  อวิชชานุ- 
                             สัย   หรือ  ?  
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๒๕๓] ส.   พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได    หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   เมื่อพระอรหันตเส่ือมจากอรหัตผล      อะไรกอ 
                             ตัวข้ึน. 
                       ป.   ราคะกอตัวข้ึน. 
                       ส.   สักกายทิฏฐิกอตัวข้ึนหรือ ?    วิจิกิจฉากอตัวข้ึน 
                             หรือ ? สีลัพพตปรามาสกอตัวข้ึน    หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.   โทสะกอตัวข้ึนหรือ  ฯ ล ฯ   โมหะกอตัวข้ึนหรือ ? 
สักกายทิฏฐิกอตัวข้ึนหรือ  ? วิจิกิจฉากอตัวข้ึนหรือ ?  สีลัพพตปรามาสกอ 
ตัวข้ึน   หรือ  ?   
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๒๕๔] ส.   พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได   หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   พระอรหันตยังสะสมอยู   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส.   พระอรหันตเลิกสะสมอยู   หรอื  ?  
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                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส. พระอรหันตยังละอยู   หรือ ?  
                       ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระอรหันตยังยึดมั่นอยู   หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระอรหันตยังชําระลางอยู   หรอื ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระอรหันตยังหมักหมมอยู   หรอื ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                       ส.  พระอรหันตยังกําจัดมืดอยู   หรอื  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                       ส.   พระอรหันตยังมืดมัวอยู   หรือ  ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                       ส.  พระอรหันตยังสะสมอยูก็ไมใช   เลิกสะสมอยูก็ 
                             ไมใช   แตเปนผูเลิกสะสมแลวต้ังอยู มิใชหรอื  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   หากวา   พระอรหันตยังสะสมอยูก็ไมใช     เลิก 
สะสมอยูก็ไมใช   แตเปนผูเลิกสะสมแลวต้ังอยู     ก็ตองไมกลาววาพระ- 
อรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได. 
                       ส.  พระอรหันตยังละอยูก็ไมใช    ยงัยึดมั่นอยูก็ไม 
                             ใช   แตเปนผูละขาดแลวต้ังอยู   มิใชหรือ ?  
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                       ป.   ถูกแลว.  
                       ส.   หากวา   พระอรหันตยังละอยูก็ไมใช  ยังยึดมั่น 
อยูก็ไมใช    แตเปนผูละขาดแลวต้ังอยู   ก็ตองไมกลาววา   พระอรหันต 
เสื่อมจากอรหัตผลได. 
                       ส.  พระอรหันตยังชําระลางอยูก็ไมใช  ยังหมักหมม 
                             อยูก็ไมใช   แตเปนผูชําระลางแลวต้ังอยู   มใิช 
                             หรือ ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  หากวา   พระอรหันตยังชําระลางอยูก็ไมใช   ยัง 
หมักหมมอยูก็ไมใช     แตเปนผูชําระลางแลวต้ังอยู      ก็ตองไมกลาววา 
พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได. 
                       ส.  พระอรหันตยังกําจัดมีอยูก็ไมใช   ยังมืดมัวอยู 
                             ก็ไมใช  แตเปนผูกําจัดมืดแลวต้ังอยู  มิใชหรอื ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  หากวา   พระอรหันตยังกําจัดมืดอยูก็ไมใช   ยัง 
มืดมัวอยูก็ไมใช    แตเปนผูกําจัดมืดแลวต้ังอยู   ก็ตองไมกลาววา   พระ- 
อรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได. 
                                          ปริหานิกถา   จบ  
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                                    อรรถกถาปริหานิกถา  

                                         วาดวยความเสื่อม 
           บัดนี้   ชื่อวา   เรื่องความเสื่อม.    ก็นิกายสมิติยะ   วัชชีปตุตกะ 
สัพพัตถิกวาที     และมหาสังฆิกะบางพวก     อาศยัพระสูตรทั้งหลายวา*  
ปริหานิธมฺโม  อปริหานธิมฺโม   เทฺวเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  เสกฺขสสฺ 
ภิกฺขุโน  ปรหิานาย   สวตฺตนฺติ  ปฺจิเนุ   ภกิฺขเว   ธมฺมา   สมย- 
วิมุตฺตสฺส  ภกิฺขุโน  ปรหิานาย  สวตฺตนฺติ   ดังน้ี   ดวยประการฉะน้ี 
เปนตน     ยอมปรารถนาซึ่งความเส่ือมรอบแมแกพระอรหันต     เพราะ 
ฉะน้ัน   ความเสื่อมเหลานั้น   หรือเหลาอ่ืนนั่นแหละจงยกไวกอน  ลัทธ ิ
คือความถือผิดนี้ยอมมีแกชนเหลาใด     เพ่ือทําลายลัทธิแหงชนเหลาน้ัน 
สกวาทีจึงถามปรวาทีวา       พระอรหนัตเส่ือมจากความเปนพระอร- 
หันตหรือ      ในคําถามเหลาน้ัน  คําวา  " ความเสื่อม "      ไดแกความ 
เสื่อม  ๒  อยางคือ  ปตตปริหานิ  คือความเส่ือมจากธรรมที่เคยบรรลุแลว 
และอัปปตตปริหานิ   คือความเสื่อมจากธรรมที่ยังไมบรรล.ุ 
* พระสูตรนี้แปลวา  ภิกษุท้ังหลาย  ธรรม  ๒  อยางเหลานี้  คือ ปริหาน-ิ 
ธรรม     และอปริหานิธรรม    ยอมเปนไปเพื่อความเส่ือมรอบแกภกิษุผูเปนเสกข- 
บุคคล   ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  ธรรม  ๕  เหลานี้  คือ  ความเพลิดเพลินในการงาน 
ความเพลิดเพลินในการสนทนา  ความเพลิดเพลินในการหลับ   ความเพลิดเพลิน 
ในการคลุกคลี   ความหลุดพนแหงจิตมีอยางไรไมพิจารณาอยางนั้น  ยอมเปนไป 
พรอมเพื่อความเส่ือมรอบแกภิกษุผูสมยวิมุตตบุคคล  ดังนี้ดวยประการฉะน้ีเปนตน 
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           ในความเสื่อมเหลาน้ัน   ทานพระโคธิกะแล  ยอมเสื่อมจากเจโต  
วิมุตอันเปนไปชั่วคราวน้ันแมในครั้งท่ี ๒ นี้เรียกวา   ปตตปริหานิ   คือ 
ความเสื่อมจากธรรมที่เคยบรรลุแลว.    เมื่อชนทั้งหลายผูมีความตองการ 
สิ่งท่ัวไปมีอยู ความตองการอันนั้นยอมเสื่อมไปนี้เรียกวา อัปปตตปริหานิ 
คือความเส่ือมจากธรรมที่ตนยังไมบรรลุ   คือยังไมไดมา.  ในความเส่ือม 
ทั้ง ๒  เหลาน้ัน   ในที่นีท้านประสงคเอาความเส่ือมจากธรรมท่ีเคยบรรล ุ
แลวคือ   ปตตปริหานิ. 
           ก็คําตอบรับรองของปรวาทีวา  " ใช "    เพราะหมายเอาความ 
เสื่อมจากธรรมอันบรรลแุลวน้ี    อน่ึง  ปรวาทีนั้นยอมปรารถนาชื่อความ 
เสื่อมจากธรรมอันบรรลแุลวน้ีจากโลกิยสมาบัติในลัทธิของตนเทานั้น 
ไมปรารถนาความเส่ือมจากสามัญญผลท้ังหลาย    มีอรหัตผลเปนตน  แม 
ในลัทธิอ่ืนทานก็ไมปรารถนาความเส่ือมน้ันแกบุคคลท้ังปวงในสามัญญ- 
ผลทั้งปวง  ในภพท้ังปวง ในกาลท้ังปวง  อันลัทธินัน้ก็สักแตวาเปนลัทธ ิ
ของทานเทานั้น  เพราะฉะนั้นเพ่ือจะทําลายขาย คือลัทธิอันถือผิดทั้งปวง 
ปญหาของสกวาท่ีจึงเกิดข้ึนโดยนัยเปนตนอีกวา      พระอรหันตเส่ือม 
จากอรหัตผลไดในภพท้ังปวงหรือ        ในปญหานั้น     ปรวาทีไม 
ปรารถนาความเส่ือมจากอรหัตผล  ของพระอรหันตผูเสื่อมมาโดยลําดับ 
แลวก็หยุดอยูในโสดาปตติผล     ยอมปรารถนาความเสื่อมของพระอริยะ 
ผูต้ังอยูในผลทั้งหลายในเบื้องบนเทานั้น.  อน่ึง   ไมปรารถนาความเส่ือม 
ของพระอรหันตผูต้ังอยูในอรูปภพทั้งหลาย แตยอมปรารถนาความเส่ือม  
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ของพระอรหันตผูต้ังอยูเฉพาะในกามภพ.     เพราะความท่ีธรรมท้ังหลาย  
อันเปนที่ต้ังแหงความเส่ือม    มีความเพลิดเพลินในการงานเปนตนมีอยู 
เพราะฉะนั้น  เมื่อถูกสกวาทีถามวา    พระอรหันตเส่ือมจาก...ในภพ 
ทั้งปวงหรือ      ทานก็ปฏเิสธ    ครั้นถกูถามซ้ําอีก    ทานก็ตอบรับรอง 
เพราะความไมเส่ือมอยางนั้น   ลําดับนั้น     สกวาที   จึงถามปญหาที่ควร 
ถามในปญหาท่ี  ๒   อันเปนลัทธิที่เกิดข้ึนแกปรวาทีนั้นฉันนั้นนั่นแหละ 
วา     แมพระอรหันตยอมไมเสื่อมจากผล       ปรวาทีเมื่อไมเห็นความ 
แนนอนแหงความท่ีไมควรเปนเศรษฐี   จึงตอบรับรอง  ถูกสกวาทีซักถึง 
ความเปนผูควรจะเส่ือมจากผลท้ัง ๔  ของพระอรหันต  ปรวาทีผูต้ังอยูใน 
ลัทธิถือเอาเน้ือความโดยไมพิจารณาถอยคําวา      เปนผูเท่ียงเปนผูจะ 
ตรัสรูขางหนา       จึงปฏิเสธ     หมายเอาความไมควรเพ่ือจะเส่ือมจาก 
โสดาปตติผล.  ก็คําน้ัน  สักวาเปนลัทธิของทานเทาน้ัน  ชื่อวา วาทยุตติ 
คือการประกอบวาทะ    สาํเร็จแลวดวยคํามีประมาณเทาน้ีแล. 
 

                                 อรยิปุคคลสงัสันทนา 
                      การเทียบเคียงระหวางพระอริยะ 
           บัดนี้     เปนการเริม่การเทียบเคียงระหวางพระอริยบุคคล.   ใน 
ปญหานั้น  ชนบางพวกยอมปรารถนาความเส่ือมของพระอรหันตเทาน้ัน 
บางพวกปรารถนาความเสื่อมแมแกพระอนาคามี      บางพวกปรารถนา 
ความเสื่อมแมแกพระสกทาคามี   แตชนเหลาน้ันทั้งหมดยอมปรารถนา 
ความเสื่อมของพระโสดาบันนั่นเทียว.    ชนเหลาใดยอมปรารถนาความ  
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เสื่อมของพระอรหันตผูเสื่อมจากความเปนพระอรหันตแลวดํารงอยูใน  
ภาวะแหงพระอนาคามีและพระสกทาคามีภูมิ  แตไมปรารถนาความเส่ือม 
ของพระอนาคามีและสกทาคามีนอกจากน้ี       กช็นแมเหลาน้ันยอมไม 
ปรารถนาความเส่ือมของพระโสดาบันแมในกาลท้ังปวง     เพราะฉะนั้น 
ทานจึงทําคําถามดวยเครื่องหมายสําหรับละขอความไวเปนสําคัญ.     ใน 
ปญหาเหลานั้น       บัณฑิตพึงทราบคําปฏิเสธดวยสามารถแหงลัทธิของ 
ทานเหลาน้ัน.   ก็ในปญหาวา   พระอนาคามียอมเสื่อมจากพระอนา- 
คามิผลหรือ        ปรวาทีตอบปฏิเสธดวยสามารถแหงชนผูไมปรารถนา 
ความเสื่อมของพระอนาคามีเหลาน้ัน.  ในขอน้ีวา     ชนเหลาใด    ยอม 
ปรารถนาความเส่ือมของพระอนาคามีผูปกติ     หรอืพระอนาคามีผูเสื่อม 
จากพระอรหันตแลวดํารงอยูในภาวะแหงอนาคามิภูมิ      คําตอบรับรอง 
ของปรวาทียอมมีดวยสามารถแหงชนเหลาน้ัน     ดังน้ี    เปนขอสําคัญ. 
บัณฑิตพึงทราบเปยยาล     คือเครื่องหมายสําหรับละขอความท้ังปวงแหง  
เนื้อความโดยทํานองแหงปญหานั้นเถิด. 
           อน่ึง   คําใดท่ีทานกลาวแลวในปญหานั้นวา       ถัดจากโสดา- 
ปตติผลทานก็ทําใหแจงซ่ึงพระอรหัตผลทีเดียวหรือ           คําน้ัน 
ทานกลาวหมายเอาความเกิดข้ึนแหงพระอรหันตเพราะความพยายามอีก 
ของพระอรหันตผูเสื่อมแลว.    ปรวาทีตอบปฏิเสธคําน้ัน     เพราะไมมี 
ความเปนพระอรหันตในลําดับแหงโสดาปตติผล.  เบื้องหนาแตนี้เพ่ือ 
ประกอบคําเปนตนวา        ชื่อวาความเสื่อมน้ีจะพึงมีเพราะความโงเขลา  
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ของผูละกิเลสหรือเพราะความไมตรัสรูดวยมรรคภาวนาเปนตน  หรือแม  
เพราะไมเห็นสัจจะทั้งหลาย      นี้ดวยประการฉะน้ีเปนตน     สกวาทีจึง 
กลาววา     ใครละกิเลสไดมากกวากัน      เปนตน.   คําน้ันทั้งหมด 
มีคําอธิบายงายทั้งน้ันแล.  อน่ึง  เนื้อความพระสูตรทั้งหลาย   บณัฑิตพึง 
ทราบโดยนัยที่กลาวแลวในอรรถกถาท่ีมาท้ังหลายน่ันแหละ. 
           ในคําวา        พระอรหันตผูสมยวิมุตเส่ือมจากอรหัตผลได  
นี้เปนลัทธิของพวกเขาวา  พระอรหันตผูมีอินทรียออนชื่อวา  สมยวิมุตต- 
บุคคล  พระอรหันตผูมีอินทรียแกกลา    ชื่อวาอสมยวิมุตตบุคคล    ดังน้ี 
แตในลัทธิสกวาทีทําการสันนิษฐานไววา      ผูเปนฌานลาภีไมบรรลุวส ี
ชื่อวา   สมยวิมุตตบุคคล    ผูเปนฌานลาภีบรรลุวสีแลวดวย    พระอริย- 
บุคคลท้ังหมดในวิโมกขที่เปนอริยะดวย   ชื่อวา    อสมวิมุตตบุคคล.   ก ็
ปรวาทีนั้นถือเอาลัทธิของตนกลาววา      พระอรหนัตผูสมยวิมุติยอม 
เส่ือม    พระอรหันตนอกจากน้ีไมเส่ือม       คําท่ีเหลือในที่นี้มีเนื้อ 
ความงายทั้งนั้น  ดังนี้แล. 
                                    อรยิปุคคลสังสันทนา  จบ 
 

                                            สุตตโสธนา 
                                      การชําระพระสูตร 
           บัดนี้    เปนการชําระพระสูตร.    ในคําเหลานั้น   คําวา     สูง 
และตํ่า        ไดแกความสูงดวยความตํ่าดวยจากประเภทอันเลิศและเลว.  
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คําวา    ปฏิปทา     ไดแก   การปฏิบัติ.  คําวา    อันสมณะประกาศ 
แลว    ไดแกสมณะ    คือพระพุทธเจาใหรุงโรจนแลว.     ก็ปฏปิทางาย   
บรรลุเร็วพลนั  ชื่อวา    เปนปฏิปทาสูง    ปฏิปทาลําบากตรัสรูชาชื่อวา 
ปฏิปทาตํ่า   ปฏิปทาท่ีเหลือ ๒ นอกจากน้ี   เปนปฏิปทาสูงสวนหนึ่ง   ตํ่า 
สวนหนึ่ง.   ทานกลาวปฏิปทาแรกเทานั้นวาเปนปฏิปทาสูง  สวนท่ีเหลือ 
แมทั้ง  ๓ ทานกลาววาเปนปฏิปทาตํ่า.    อธิบายวา     พระอริยะทั้งหลาย 
ยอมไปสูฝง    คือพระนิพพาน   ได ๒ ครั้งดวยปฏิปทาท้ังสูงท้ังตํ่านั้น ๆ 
ก็หาไม    คือหมายความวา   ยอมไมไปสูพระนิพพานส้ิน  ๒ ครั้ง   ดวย 
มรรคหนึ่ง.     ถามวา     เพราะเหตุไร ?     ตอบวาเพราะวากิเลสเหลาใด 
อันมรรคใดละไดแลวไมพึงละกิเลสเหลาน้ันดวยมรรคนั้นอีก   ทานยอม 
แสดงภาวะแหงธรรม คือความไมเสื่อมดวยมรรคนี้.    ขอวา     ฝงน้ีอัน 
ผูปฏิบัติจะไดรูแตครั้งเดียวก็หาไม     ความวา  ฝง  คือพระนิพพาน 
นี้แมควรแกการบรรลุสิน้ครั้งเดียวก็หาไมถามวา   เพราะเหตุไร  ?  แกวา 
เพราะไมมีการละกิเลสทั้งปวงดวยมรรคเดียว.  ทานแสดงความเปนพระ- 
อรหันตดวยมรรค  ๑   เทาน้ัน. 
           ขอวา     บรรดากิเลสวัฏท่ีพระอรหันตตัดแลวยังมีบางอยาง 
ที่ยังจะตองตัดอีกหรือ      ความวา    สกวาทีถามวา    เมื่อกิเลสวัฏฏะ 
ขาดแลว   พระอริยะจะพึงตัดกิเลสอะไร ๆ   อีกมีอยูหรือ  ?  ปรวาทีหมาย 
เอาพระอรหันตผูมีอินทรียแกกลาจึงตอบปฏิเสธ     ถูกถามซํ้าอีก     หมาย 
เอาผูมีอินทรียออน  จึงตอบรับรองวา  ใช.   สกวาทีจึงนําพระสูตรมาแลว 
แสดงความไมมีกิเลสอะไร ๆ   ที่พระอรหันตจะตองตัดอีก.  
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           ในปญหาวา   คําวา      โอฆปาโส      แปลวา  หวงน้ําและบวง  
ไดแก   หวงนํ้าคือกิเลส   และบวงคือกิเลส.   คําวา      การกลบัสรางสม 
กิจท่ีทําแลว    ไดแก  เจริญมรรคที่เจริญแลวอีก.   แมคําในท่ีนี้บัณฑิต 
พึงทราบคําปฏิเสธและคําตอบรับรองโดยนัยที่กลาวมาแลวในกาลกอน 
นั่นแหละ. 
           คําวา     ยอมเปนไปพรอมเพื่อความเสื่อมรอบ      ความวา 
ธรรม  ๕  อยางมีความเพลิดเพลินในการงานเปนตน        ในพระสูตรที่ 
ปรวาทีนํามาอาง   ยอมเปนไปพรอมเพ่ือความเส่ือมจากธรรมที่ยังไมบรรล ุ
และเพ่ือความเสื่อมจากโลกิยสมาบัติ      แตสกวาทีนั้นไมเห็นความเส่ือม 
แหงพระอรหันตที่บรรลแุลว    ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ  จึงถามวา    พระ- 
อรหันตมีความเพลิดเพลินในการงานหรือ      ปรวาทีหมายเอาพระ-  
อรหันตผูอสมยวิมุตตบุคคล  จึงตอบปฏิเสธ  หมายเอาพระอรหันต  นอก 
จากน้ีจึงตอบรับรอง.   อีกอยางหน่ึง    ยอมปฏิเสธการงานอันเปนไปกับ 
ดวยกามราคะยอมรับรองการงานอันเปนไปนอกจากกามราคะ.    เมื่อถูก 
ถามถึงความท่ีพระอรหันตมีราคะเปนตนก็ไมอาจตอบ. 
           คําวา       ถูกอะไรกลุมรมุจึงเสื่อม       ความวากิเลสอะไร ๆ 
กลุมรุมจิต   อธิบายวากิเลสเปนเครื่องผูกพัน  หรอืกิเลสเปนเครื่องทวม- 
ทับภายใน.   แมในคําถามวาดวยอนุสัยกิเลส   บัณฑิตพึงทราบ   คําปฏิ- 
เสธและคํารับรองดวยสามารถแหงพระอริยผูมีอินทรียออน.   อน่ึง  ยอม 
ตอบรับรองดวยคําธรรมดาวา   อนุสัยของกัลยาณปุถุชนยังมีอยู.  
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           ขอวา      ราคะกอตัวขึ้น       ความวา     ปรวาทีกลาวหมายเอา  
ราคะท่ีละดวยการภาวนา.   แมในโทสะและโมหะขางหนาก็นัยนี้เหมือน 
กัน.      ก็การกอตัวข้ึนแหงกิเลสทั้งหลายมีสักกายทิฏฐิเปนตนยอมไมมี 
เพราะความท่ีกิเลสเหลาน้ันอันพระโสดาบันละแลว.       คําท่ีเหลือในที่ 
ทั้งปวงงายทั้งน้ันแล. 
                                        สุตตโสธนา  จบ 
                                อรรถกถาปริหานิกถา  จบ  
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                                      พรหมจริยกถา  
           [๒๕๕]  สกวาที    การประพฤติพรหมจรรยไมมีในหมูเทวดา 
                         หรือ  ? 
                         ปรวาที    ถูกแลว. 
                         ส.   เทวดาทั้งหมด    เปนผูเงอะงะ    เปนใบ    ไมรู 
เดียงสา  ใชภาษาใบ  ไมมีกําลังพอรูความแหงคําท่ีกลาวดีกลาวชั่ว  เทวดา 
ทั้งหมด ไมเลื่อมใสในพระพุทธเจา ไมเลื่อมใสในพระธรรม  ไมเลื่อมใส  
ในพระสงฆ  ไมเขาไปน่ังใกลพระผูมีพระภาคพุทธเจา  ไมทูลถามปญหา 
กับพระผูมีพระภาคพุทธเจาไมชื่นชมในปญหาที่พระผูมีพระภาคพุทธเจา 
วิสัชนาแลว  เทวดาทั้งหมดประกอบดวยกัมมาวรณ กิเลสาวรณ วิปากา- 
วรณ   ไมมีศรัทธา   ไมมฉัีนทะ   เปนผูมีปญญาทราม    เปนผูไมควร 
เพ่ือกาวลงสูความแนนอนอันเปนทางชอบในกุศลธรรมทั้งหลาย  เทวดา 
ทั้งหมดเปนผูทํามาตุฆาต   เปนผูทําปตุฆาต   เปนผูทําอรหันตฆาต   เปน 
ผูทําโลหิตุปบาท   เปนผูทําสังฆเภท   เทวดาทั้งหมดเปนผูทําปาณาติบาต 
เปนผูทําอทินนาทาน    เปนผูประพฤติผิดในกาม    เปนผูกลาวมุสาวาท 
เปนผูกลาวปสุณาวาท  เปนผูกกลาวผรุสวาท  เปนผูกลาวสัมผัปปลาปวาท 
เปนผูมากดวยอภิชฌา   เปนผูมีจิตพยาบาท   เปนมิจฉาทิฏฐิ   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.   เทวดาที่ไมเปนผูเงอะงะ    ไมเปนใบ    เปนผูรู 
เดียงสาไมใชภาษาใบ     มีกําลังพอจะรูเนื้อความแหงคําที่กลาวดีหรือชั่ว  
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มีอยู   เทวดาที่เลื่อม  ในพระพุทธเจา   เลื่อมใสในพระธรรม   เลือ่มใส   
ในพระสงฆ   เขาไปน่ังใกลพระผูมีพระภาคพุทธเจา    ทลูถามปญหากะ 
พระผูมีพระภาคพุทธเจา       ชื่นชมในปญหาที่พระผูมีพระภาคพุทธเจา 
วิสัชนาแลว ก็มีอยู เทวดาที่ไมประกอบดวยกัมมาวรณ   ไมประกอบดวย 
กิเลสาวรณ  ไมประกอบดวยวิปากาวรณ  เปนผูมศีรัทธา  เปนผูมีฉันทะ 
เปนผูมีปญญา  เปนผูควรเพ่ือจะกาวลงสูความแนนอน  อันเปนทางชอบ 
ในกุศลธรรมท้ังหลาย  กม็ีอยู  เทวดาที่ไมเปนผูทํามาตุฆาต  ไมเปนผูทํา 
ปตุฆาต  ไมเปนผูทําอรหันตฆาต  ไมเปนผูทําโลหิตุปบาท    ไมเปนผูทํา 
สังฆเภท   ก็มีอยู   เทวดาที่ไมเปนผูทําปาณาติบาต   ไมเปนผูทําอทินนา- 
ทาน    ไมประพฤติผิดในกาม    ไมกลาวมุสาวาท    ไมกลาวปสุณาวาท 
ไมกลาวผรุสวาท  ไมกลาวสัมผัปปลาปวาท  มิใชผูมากดวยอภิชฌา  มิใช 
ผูมีจิตพยาบาท   เปนสัมมาทิฏฐิ   ก็มิอยูมิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา    เทวดาที่ไมเปนผูเงอะงะ    ไมเปนใบ 
เปนผูรูเดียงสา  ไมใชภาษาใบ   มีกําลังพอจะรูเนื้อความแหงคําท่ีกลาวดี 
กลาวชั่ว   มอียู   ฯ ล ฯ   เทวดาที่เลื่อมใสในพระพุทธเจา    ฯ ล ฯ   เปน 
สัมมาทิฏฐิ   ก็มีอยู   ก็ตองไมกลาววา   การประพฤติพรหมจรรยไมมีใน 
หมูเทวดา. 
           [๒๕๖]  ป.   การประพฤติพรหมจรรยมีอยูในหมูเทวดา  หรือ 
                         ส.   ถูกแลว.  
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                         ป.  ในหมูเทวดานั้น   มีการบรรพชา  ปลงผม  ทรง  
ผากาสาวะ   ทรงบาตร   พระสัมมาสัมพุทธเจาอุบัติข้ึนได  พระปจเจก- 
พุทธเจาก็อุบัติข้ึนได   คูแหงพระสาวกก็อุบัติข้ึนได  ในหมูเทวดา  หรือ ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๒๕๗]  ส.  เพราะในหมูเทวดาไมมีการบรรพชา      ฉะน้ัน 
การประพฤติพรหมจรรยจึงไมมีในหมูเทวดา    หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ในท่ีใดมีการบรรพชา    ในทีน่ั้นแลมีการประ- 
พฤติพรหมจรรย  ในที่ใดไมมีการบรรพชา  ในท่ีนัน้ไมมีการประพฤติ- 
พรหมจรรย  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.  ในท่ีใดมีการบรรพชา    ในทีน่ั้นแลมีการประ- 
พฤติพรหมจรรย  ในที่ใดไมมีการบรรพชา   ในที่นัน้ไมมีการประพฤติ- 
พรหมจรรย  หรือ  ?                                                      
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ผูใดบรรพชา     ผูนั้นแลมีการประพฤติพรหม- 
จรรย  ผูใดไมบรรพชา  ผูนั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๒๕๘]  ส.  เพราะในหมูเทวดาไมมีการปลงผม  ฉะนั้น  การ 
                             ประพฤติพรหมจรรยจึงไมมีในหมูเทวดา หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
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                         ส.  ในท่ีใดมีการปลงผม   ในที่นั้นแลมีการประพฤติ 
พรหมจรรย  ในท่ีใดไมมีการปลงผม  ในที่นั้นไมมีการประพฤติพรหม- 
จรรย   หรือ ?   
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                         ส.  ในท่ีใดมีการปลงผม  ในท่ีนั้นแลมีการประพฤติ- 
พรหมจรรย  ในท่ีใดไมมีการปลงผม  ในที่นั้นไมมีการประพฤติพรหม- 
จรรย   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ผูใด ปลงผม  ผูนั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย 
ผูใดไมปลงผม   ผูนั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย   หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๒๕๙]  ส.  เพราะในหมูเทวดา        ไมมีการทรงผากาสาวะ 
ฉะน้ัน   การประพฤติพรหมจรรยจึงไมมีในหมูเทวดา   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ในท่ีใดมีการทรงผากาสาวะ    ในที่นั้นแลมีการ 
ประพฤติพรหมจรรย  ในท่ีใดไมมีการทรงผากาสาวะ   ในที่นั้นไมมีการ 
ประพฤติพรหมจรรย  หรอื ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.  ในท่ีใดมีการทรงผากาสาวะ    ในที่นั้นแลมีการ 
ประพฤติพรหมจรรย  ในท่ีใดไมมีการทรงผากาสาวะ   ในที่นั้นไมมีการ 
ประพฤติพรหมจรรย   หรือ ?          
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                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   ผูใดทรงผากาสาวะ  ผูนั้นมีการประพฤติพรหม- 
จรรย   ผูใดไมทรงผากาสาวะ  ผูนั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๒๖๐]  ส.  เพราะในหมูเทวดา  ไมมีการทรงบาตร   ฉะนั้น 
การประพฤติพรหมจรรย   จึงไมมีในหมูเทวดา   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.  ในท่ีใดมีการทรงบาตร   ในที่นัน้แลมีการประ- 
พฤติพรหมจรรย  ในที่ใดไมมีการทรงบาตร   ในทีน่ั้นไมมีการประพฤติ 
พรหมจรรย   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.  ในท่ีใดมีการทรงบาตร   ในที่นัน้มีการประ- 
พฤติพรหมจรรย  ในที่ใดไมมีการทรงบาตร    ในทีน่ั้นไมมีการประพฤติ 
พรหมจรรย   หรือ  ?  
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ผูใดทรงบาตร   ผูนั้นมีการประพฤติพรหมจรรย 
ผูใดไมทรงบาตร    ผูนั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย   หรอื ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๒๖๑]  ส.  เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจา    ไมอุบัติข้ึนในหมู 
เทวดา   ฉะน้ัน   การประพฤติพรหมจรรยจึงไมมีในหมูเทวดา   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 284 

                         ส.   พระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายอุบัติข้ึนในท่ีใด   
ในที่นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย   พระสัมมาสัมพุทธเจาไมอุบัติข้ึน 
ในที่ใด   ในท่ีนั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ส.   พระสัมมาสัมพุทธเจาอุบัติข้ึนในที่ใด    ในท่ีนั้น 
แลมีการประพฤติพรหมจรรย     พระสัมมาสัมพุทธเจาไมอุบัติข้ึนในที่ใด 
ในที่นั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคประสูติที่สวนลุมพินี    ตรัสรูที ่
ควงไมโพธิ์   พระผูมีพระภาคยังธรรมจักรใหเปนไปแลวท่ีเมืองพาราณสี 
ในที่นั้น  ๆ เทียวมีการประพฤติพรหมจรรย     ในท่ีอ่ืนไมมีการประพฤติ 
พรหมจรรย   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๒๖๒]  ส.   เพราะพระปจเจกสัมพุทธเจา  ไมอุบัติข้ึนในหมู 
เทวดา   ฉะน้ัน   การประพฤติพรหมจรรยจึงไมมีในหมูเทวดา   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระปจเจกสัมพุทธเจาอุบัติข้ึนในที่ใด  ในท่ีนั้น 
แลมีการประพฤติพรหมจรรย   พระปจเจกสัมพุทธเจาไมอุบัติข้ึนในที่ใด  
ในที่นั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.   พระปจเจกสัมพุทธเจาอุบัติข้ึนในที่ใด  ในท่ีนั้น  
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แลมีการประพฤติพรหมจรรย   พระปจเจกสัมพุทธเจาไมอุบัติข้ึนในที่ใด  
ในที่นั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย   หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระปจเจกสัมพุทธเจาอุบัติข้ึนในมัชฌิมชนบท 
ในมัชฌิมชนบทน้ันแล    มีการประพฤติพรหมจรรย   ในที่อ่ืนไมมีการ 
ประพฤติพรหมจรรย    หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๒๖๓]  ส.   เพราะคูพระสาวกไมอุบัติข้ึนในหมูเทวดา  ฉะนั้น 
การประพฤติพรหมจรรยจึงไมมีในหมูเทวดา   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   คูพระสาวกอุบัติข้ึนในที่ใด      ในที่นั้นแลมีการ 
ประพฤติพรหมจรรย   คูพระสาวกไมอุบัติข้ึนในที่ใด   ในที่นั้นไมมีการ 
ประพฤติพรหมจรรย  หรอื  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ส.   คูพระสาวกอุบัติข้ึนในที่ใด       ในที่นั้นแลมีการ 
ประพฤติพรหมจรรย   คูพระสาวกไมอุบัติข้ึนในที่ใด   ในที่นั้นไมมีการ 
ประพฤติพรหมจรรย  หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   คูพระสาวกไดอุบัติแลวในมคธชนบท   ในมคธ  
ชนบทนั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย         ในท่ีอ่ืนไมมีการประพฤติ 
พรหมจรรย    หรือ ?  
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                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ  
           [๒๖๔]  ป.   การประพฤติพรหมจรรยมีอยูในหมูเทวดาหรือ  ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   การประพฤติพรหมจรรยมีอยูในหมูเทวดาหรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๒๖๕]  ป.   การประพฤติพรหมจรรยมีอยูในหมูมนุษย  หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                                ป.   การประพฤติพรหมจรรยมีอยูในหมูมนุษยทุกหมู 
                             หรือ ?         
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๒๖๖ ]  ป.   การประพฤติพรหมจรรยมีอยูในหมูเทวดาหรือ  ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   การประพฤติพรหมจรรย       มอียูในหมูเทวดา 
                             เหลาอสัญญีสัตว   หรือ ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๒๖๗]  ป.   การประพฤติพรหมจรรยมีอยูในหมูมนุษยหรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   การประพฤติพรหมจรรยมีอยูในชาวชนบท 
พวกปลายเขต    ปลายแดน    เปนมิลักขุ    ไมรูประสา    เปนที่ซึ่งภิกษุ 
ภิกษุณี  อุบาสก   อุบาสิกา  ไปไมถึง   หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ  
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           [๒๖๘]  ป.   การประพฤติพรหมจรรยมีอยูในหมูเทวดาหรือ ? 
                         ส.   ที่มีกม็ี  ที่ไมมีก็ม.ี  
                         ป.   ในหมูเทวดาเหลาอสัญญีสัตว  ที่มีการประพฤติ- 
พรหมจรรยก็มี  ที่ไมมีกม็ี  ในหมูเทวดาเหลาสัญญีสัตว  ที่มีการประพฤติ- 
พรหมจรรยก็มี  ที่ไมมีกม็ี   หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
                         ป.   ในหมูเทวดา     ทีม่ีการประพฤติพรหมจรรยก็ม ี
                             ที่ไมมีก็มี  หรือ ? 
                         ว.   ถูกแลว. 
                         ป.  มีในท่ีไหน  ไมมีในท่ีไหน ? 
                         ส.  การประพฤติพรหมจรรยไมมีในเทวดาเหลา 
อสัญญีสัตว   การประพฤติพรหมจรรยในเทวดาเหลาสัญญีสัตว. 
                         ป.  การประพฤติพรหมจรรยไมมีในเทวดาเหลา 
                             อสัญญสีัตว  หรือ  ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  การประพฤติพรหมจรรยไมมีในเทวดาเหลา 
                             สัญญีสตัว  หรือ  ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ป.  การประพฤติพรหมจรรยมีในเทวดาเหลาสัญญ ี
                             สัตว  หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว.  
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                         ป.   การประพฤติพรหมจรรยมีในเทวดาเหลาอสัญญ ี
                             สัตว   หรือ   ?  
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๒๖๙ ]  ส.   การประพฤติพรหมจรรยมีในหมูมนุษย  หรือ ? 
                         ส.   ที่มีกม็ี  ที่ไมมีก็ม.ี 
                         ป.  ในชาวชนบทพวกปลายเขตปลายแดน      เปน 
มิลักขูไมรูประสา  เปนที่ซึ่งภิกษุ   ภิกษุณี  อุบาสก   อุบาสิกา  ไปไมถึง 
ที่มีการประพฤติพรหมจรรยก็ม ี  ที่ไมมีก็มี  ในชาวชนบทพวกท่ีอยูรวม 
ใน     มัชฌิมชนบท     ทีม่ีการประพฤติพรหมจรรยก็มี  ที่ไมมีก็มี  หรือ ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๒๗๐]  ป.  ในหมูมนุษย    ทีม่ีการประพฤติพรหมจรรยก็ม ี
                         ที่ไมมีก็ม ี หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   มีในท่ีไหน  ไมมใีนที่ไหน  ? 
                         ส.   การประพฤติพรหมจรรย     ไมมีในชาวชนบท 
พวกปลายเขตปลายแดน    เปนมิลักขุ    ไมรูประสา   ที่ภิกษุ    ภิกษุณี 
อุบาสก   อุบาสิกา   ไปไมถึง   การประพฤติพรหมจรรยมีในชาวชนบท 
พวกท่ีอยูรวมใน. 
                         ป.   การประพฤติพรหมจรรยไมมีในชาวชนบท 
พวกปลายเขตปลายแดน เปนมิลักขุ  ไมรูประสา  ที่ภิกษุ  ภิกษุณีอุบาสก 
อุบาสิกาไปไมถึง   หรือ  ?   
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                         ส.  ถูกแลว.  
                         ป.  การประพฤติพรหมจรรยไมมีในชาวชนบทที่อยู 
                             รวมใน   หรือ ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ป.  การประพฤติพรหมจรรยมีในชาวชนบทพวกที่ 
                             อยูรวมใน  หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   การประพฤติพรหมจรรยมีในชาวชนบทพวกที่ 
อยูปลายเขตปลายแดน  เปนมิลักขุ ไมรูประสา  ที่ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก 
อุบาสิกา  ไปไมถึง   หรือ ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๒๗๑]  ป.  การประพฤติพรหมจรรยมีในหมูเทวดา  หรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  มนุษยชาวชมพูทวีป   ยอมครอบงํามนุษยชาวอุตตรกุร-ุ 
ทวีป   และเทวดาชั้นดาวดึงส    ดวยฐานะ  ๓  ประการ  ๓ ประการ 
อะไรบาง  คือกลา  ๑ มีสติ  ๑  มีการประพฤติพรหมจรรย  ณ  ที่นี้  ๑ 
ดังน้ี๑   เปนสตูรมีอยูจริง   มิใชจริง  ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  ถาอยางนั้น   การประพฤติพรหมจรรยก็ไมมีใน 
๑.  องฺ.  นวกฺ  ๒๓/๒๒๕  
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                             หมูเทวดานะสิ.  
                         ส.   พระผูมีพระภาคไดตรัส   เมืองสาวัตถีวา  มีการ 
                             ประพฤติพรหมจรรย ณ  ที่นี้  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   การประพฤติพรหมจรรยมี     ณ    เมืองสาวัตถี 
เทาน้ัน   การประพฤติพรหมจรรยไมมีในที่อ่ืน   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส.   บุคคลผูอนาคามี   ละสัญโญชน   อันเปนไปใน 
สวนเบื้องตํ่า ๕ ไดแลว  แตยังละสัญโญชนอันเปนไปในสวนเบื้องบน ๕ 
ไมได  เมื่อทานเคลื่อนจากโลกน้ี   บังเกิดในหมูเทวดานั้นแลว ผลบังเกิด  
ข้ึนในที่ไหน ? 
                         ป.  ในหมูเทวดานั้นแล. 
                         ส.   หากวาบุคคลผูอนาคามี  ละสัญโญชนอันเปนไป 
ในสวนเบื้องตํ่า  ๕ ไดแลว     แตยังละสัญโญชนอันเปนไปในสวนเบื้อง 
บน ๕ ไมได    เมื่อทานเคลื่อนจากโลกน้ี     บังเกิดในหมูเทวดาน้ันแลว 
ผลก็บังเกิดข้ึนในหมูเทวดานั้น  ก็ตองไมกลาววา    การประพฤติพรหม- 
จรรยไมมีในหมูเทวดา. 
                         ส.   บุคคลผูอนาคามี  ละสัญโญชนอันเปนไปในสวน 
เบื้องตํ่า  ๕  ไดแลว    แตยังละสัญโญชนอันเปนไปในสวนเบื้องบน  ๕ 
ไมได   เมื่อทานเคลื่อนจากโลกนี้     บังเกิดในหมูเทวดานั้นแลว    มีการ 
ปลงภาระ   ณ  ที่ไหน...   มีการกําหนดรูทุกข  ณ ที่ไหน...   มกีารละ    
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กิเลส  ณ ที่ไหน...   มีการกระทําใหแจงซ่ึงนิโรธ  ณ  ที่ไหน...   มีการ 
แทงตลอดซ่ึงอกุปปธรรม   ณ  ที่ไหน  ?  
                         ป.  ในหมูเทวดานั้นแล. 
                         ส.   หากวาบุคคลผูอนาคามี   ละสัญโญชนอันเปนไป 
ในสวนเบื้องตํ่าไดแลว   แตยังละสัญโญชนอันเปนไปในสวนเบื้องบน ๕ 
ไมได   เมื่อทานเคลื่อนจากโลกนี้     บังเกิดข้ึนหมูเทวดานั้นแลว    มกีาร 
แทงตลอดซ่ึงอกุปปธรรมในหมูเทวดานั้น   ก็ตองไมกลาววา    การประ- 
พฤติพรหมจรรยไมมีในหมูเทวดา.                                             
                         ส.   บุคคลผูอนาคามี  ละสัญโญชนอันเปนไปในสวน 
เบื้องตํ่า  ๕  ไดแลว  แตยงัละสัญโญชนอันเปนไปในสวนเบ้ืองบน  ๕ 
ไมได  เมื่อทานเคลื่อนจากโลกน้ีบังเกดิข้ึนหมูเทวดานั้นแลว ผลก็บังเกิด 
ในหมูเทวดาน้ัน    การปลงภาระก็ในหมูเทวดานั้น    การกําหนดรูก็ใน 
หมูเทวดานั้น    การละกิเลสก็ในหมูเทวดานั้น    การทําใหแจงซ่ึงนิโรธ 
ก็ในหมูเทวดานั้น   การแทงตลอดซ่ึงอกุปปธรรมก็ในหมูเทวดานั้น   ก ็
โดยอรรถเปนไฉนเลา    ทานจึงกลาววา   การประพฤติพรหมจรรยไมม ี
ในหมูเทวดา.      
                         ป.  ก็เพราะบุคคลผูอนาคามีกระทําใหแจงซ่ึงผล   ใน 
หมูเทวดานั้น   ดวยมรรคท่ีทานใหเกิดแลวในโลกน้ีนั่นแล. 
           [๒๗๒]  ส.  บุคคลผูอนาคามี   ทําใหแจงซ่ึงผลในหมูเทวดา 
                               นั้นดวยมรรคอันทานใหเกิดแลวในโลกนี้  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.  บุคคลผูโสดาบันทําใหแจงซ่ึงผลในโลกนี้    ดวย  
                               มรรคอันทานใหเกิดแลวในหมูเทวดานั้น  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.  บุคคลผูอนาคามี     ทําใหแจงซ่ึงผลในหมูเทวดา 
                               นั้นดวยมรรคอันทานใหเกิดแลวในโลกนี้  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูสกทาคามี  เปนบุคคลผูจะปรินิพพานใน 
โลกนี ้    กระทําใหแจงซ่ึงผลในโลกนี้     ดวยมรรคอันทานใหเกิดแลวใน 
หมูเทวดานั้น   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.  บุคคลผูโสดาบัน    ทําใหแจงซ่ึงผลในโลกนี้ดวย 
                               มรรคอันทานใหเกิดแลวในโลกน้ี    หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูอนาคามี   ทําใหแจงซ่ึงผลในหมูเทวดา 
นั้น   ดวยมรรคอันทานใหเกิดแลวในหมูเทวดานั้น   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                        ส.  บุคคลผูสกทาคามี  เปนบุคคลผูจะปรินิพพานใน  
โลกนี ้   ทําใหแจงซ่ึงผลในโลกนี ้  ดวยมรรคอันทานใหเกิดแลวในโลกนี ้ 
หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูอนาคามี     ทําใหแจงซ่ึงผลในหมูเทวดา  
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นั้น   ดวยมรรคอันทานใหเกิดแลวในหมูเทวดานั้น   หรือ  ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๒๗๓]  ส.   บุคคลผูอิธวิหายนิฏฐะ๑      จะไมยังมรรคใหเกิด 
                               และละกิเลสทั้งหลายอีก    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล 
จะไมยังมรรคใหเกิดและละกิเลสทั้งหลายอีก   หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   บุคคลผูอิธวิหายนิฏฐะ       จะไมยังมรรคใหเกิด 
                               และละกิเลสทั้งหลายอีก   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล 
ฯล ฯ   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอรหัตตผล   จะไมยังมรรคให 
เกิดและละกิเลสทั้งหลายอีก    หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๒๗๔]  ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล 
ยังมรรคใหเกิดและกิเลสทั้งหลายไมกอนไมหลัง   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว.         
                         ส.   บุคคลผูอิธวิหายนิฏฐะ  ยังมรรคใหเกิดและละ 
                               กิเลสทั้งหลายไมกอนไมหลัง   หรือ ? 
๑.  พระอนาคามี  ผูยังมรรคใหเกดิแลวในโลกนี้  อิธวิหายนิฏฐะ  
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                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ  
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล 
ฯ ล ฯ    บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอรหัตตผล    ยังมรรคใหเกิด 
และละกิเลสทั้งหลายไมกอนไมหลัง   หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูอิธวิหายนิฏฐะยังมรรคใหเกิดและละ 
                               กิเลสทั้งหลายไมกอนไมหลัง   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๒๗๕]  ส.  บุคคลผูอนาคามี    มีกรณียะอันกระทําแลว    ม ี
ภาวนาอันอบรมแลว   จึงผลุดเกิดในหมูเทวดานั้น   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ผลุดเกิดเปนพระอรหันตเลย   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.  ผลุดเกิดเปนพระอรหันตเลย    หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตมีภพใหม  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                         ส.  พระอรหันตมีภพใหม   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตไปสูภพจากภพ  ไปสูคติจากคติ  ไป 
                               สูสงสารจากสงสาร ไปสูอุบัติจากอุบัติ  หรือ  ?  
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                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
           [๒๗๖]  ส.  บุคคลผูอนาคามี  เปนผูมีกรณียะอันการทําแลว 
มีภาวนาอันอบรมแลว    แตเปนผูมีภาระอันยังไมปลงลงแลว   ผลุดเกิด 
ในหมูเทวดาน้ัน  หรือ ?  
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูอนาคามี   จะตองยังมรรคใหเกิดอีกเพ่ือ 
                               ปลงภาระ   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๒๗๗]  ส.  บุคคลผูอนาคามี  เปนผูมีกรณียะอันกระทําแลว 
มีภาวนาอันอบรมแลว   แตเปนผูมีทุกขอันยังไมกําหนดรู...    มีกิเลสอัน 
ยังไมไดละ...   มีนิโรธอันยังไมไดกระทําใหแจง...   มีอกุปปธรรมอันยัง 
ไมไดแทงตลอด    ผลุดเกิดในหมูเทวดานั้น   หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว.    
                         ส.  บุคคลผูอนาคามี    จะตองยังมรรคใหเกิดอีกเพ่ือ 
                               แทงตลอดอกุปปธรรม   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๒๗๘]  ส.  บุคคลผูอนาคามี   เปนผูมีกรณียะอันกระทําแลว 
มีภาวนาอันอบรมแลว      แตเปนผูมีภาระอันยังไมปลงแลว  ผลดุเกิด 
ในหมูเทวดาน้ัน   จะไมยังมรรคใหเกิดอีกเพ่ือปลงภาระ  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
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                         ส.   เปนผูมีภาระอันไมปลงลงแลว    ปรินิพพานใน 
                               หมูเทวดานั้น   หรอื ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ส.   บุคคลผูอนาคามี  เปนผูมีกรณียะอันกระทําแลว 
มีภาวนาอันอบรมแลว   แตเปนผูมีทุกขอันยังไมไดกําหนดรู...    มีกิเลส 
อันยังไมไดละ...     มีนโิรธอันยังไมไดกระทําใหแจง...    มีอกปุปธรรม 
อันยังไมไดแทงตลอด   ผลุดเกิดในหมูเทวดานั้น    จะไมยังมรรคใหเกิด 
อีก   เพ่ือแทงตลอดอกุปปธรรม   หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เปนผูมีอกุปปธรรมอันไมแทงตลอดแลว     ปร-ิ 
                               นิพพานในหมูเทวดานั้น   หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ป.   เนื้อท่ีถูกยิงดวยลูกศร    แมไปไดไกล    ก็ตอง 
ตายฉันใดบุคคลผูอนาคามี  ก็จะกระทาํใหแจงซ่ึงผลในหมูเทวดานั้นดวย 
มรรคอันทานใหเกิดแลวในโลกนี ้   ฉันนั้น. 
                         ส.   เนื้อท่ีถูกยิงดวยลูกศร  แมไปไดไกล  ก็มีลูกศร 
ติดอยู   ตายฉันใด   บุคคลผูอนาคามี   ก็มีลูกศรติดอยู    ปรินิพพานใน 
หมูเทวดานั้น   ดวยมรรคอันทานใหเกิดแลวในโลกน้ี  ฉันนั้น   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                                      พรหมจริยากถา  จบ  
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                        อรรถกถาพรหมจริยกถา  

               วาดวยการประพฤติพรหมจรรย                 
           บัดนี้   ชื่อวา  เรื่องประพฤติพรหมจรรย.   ในปญหานั้น   การ  
อยูประพฤติพรหมจรรยมี  ๒  อยาง    คือ     การเจริญมรรค ๑.    การ 
บรรพชา ๑.   การบรรพชา  ยอมไมมีในเทพทั้งหลาย.   เวนอสัญญีสัตว 
แลว   การเจริญมรรค   ทานไมปฏิเสธในเทพทั้งหลายที่เหลือ. 
           ในปญหานั้น  ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจนิกายสมิติยะท้ังหลาย 
ผูมีความเห็นผิดไมปรารถนาการเจริญมรรคในเทพทั้งหลายท่ีสูงกวาชั้น 
ปรนิมมิตวสวัตตี    คําถามของสกวาที  หมายถึงชนเหลาน้ัน   จึงถามวา 
การปรพฤติพรหมจรรยไมมีในหมูเทวดา    หรือ     คํารับรองเปน 
ของปรวาที   วา    ใช    ดวยสามารถแหงลัทธิอันเกิดข้ึนแลววา     การ 
ประพฤติพรหมจรรยแมทั้งสอง     ไมมีในเทพทั้งหลาย     เพราะอาศัย 
พระสูตรนี้วา     ภิกษุทั้งหลาย  มนุษยชาวชมพูทวีป  ยอมครอบงํา 
มนุษยชาวอุตตรกุรุทวีป  และเทพท้ังหลายชั้นดาวดึงส  ดวยฐานะ 
๓ อยาง  ฐานะ  ๓  เปนไฉน  ?  ฐานะ ๓  คือ  สุรา  เปนผูกลา  ๑. 
สติมนฺโต  มสีติ  ๑.  พฺรหมฺจริยวาโส  การอยูประพฤติพรหมจรรย 
ในพระพุทธศาสนา   ๑.     ดังน้ี.   คําถามของสกวาทีอีกวา     เทวดา 
ทั้งหมดเปนผูเงอะงะดวยสามารถแหงธรรมอันเปนอันตรายแกการ 
ประพฤติพรหมจรรยแมทั้ง ๒ หรือ ?      ในคําเหลาน้ัน   คําวา    ใช 
ภาษาใบ     ไดแก   ผูกลาวดวยมือและศีรษะเหมือนคนใบ.  
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           คําถามของปรวาที   ขางหนาวา       การประพฤติพรหมจรรย  
มีอยูในหมูเทวดา  หรือ ?    คําตอบรับรองของสกวาที  หมายเอา   การ 
เจริญมรรค.    คําซักถามดวยสามารถแหงบรรพชาเพราะไมกําหนดประ- 
สงคเอาคําตอบรับรอง    เปนของปรวาที.  ในปญหาวา    ในท่ีใด  ไมม ี
การบรรพชา   ที่นั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย  หรือ  ?    คําปฏิเสธ 
วา   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   เปนของสกวาทีนั้นนั่นแหละ   เพราะหมาย 
เอาการไดเฉพาะซึ่งมรรคของคฤหัสถทั้งหลาย        และของเทพทั้งหลาย 
บางพวก.     ถูกถามซ้ําอีกสกวาทีนั้นนั่นแหละก็ตอบรับรอง     หมายเอา 
มนุษยผูอยูสุดเขตแดน   ซึ่งพระศาสนาไปไมถึง   และอสัญญสีัตว.   แม 
ในคําถามท้ังหลาย  มีคําเปนตนวา    ผูใดบรรพชา    ก็นัยนี้เหมือนกัน 
แมในคําถามอีกวา          การประพฤติพรหมจรรยมีอยูในหมูเทวดา 
หรือ ?     คําตอบรับรองวามีอยูเปนของสกวาที   เพราะหมายเอาการเจริญ 
มรรคเทาน้ัน.   ครั้นเมื่อปรวาทีซักวา      มีอยูในเทวดาทุกหมู  หรือ ? 
คําปฏิเสธเปนของสกวาทีนั้นนั่นแหละ     เพราะหมายเอาอสัญญีสัตวซึ่ง 
ประพฤติพรหมจรรยไมได.    ปญหาวา       การประพฤติพรหมจรรย 
มีอยูในหมูมนุษยหรือ ?      คําตอบรับรอง    หมายเอาชาวชมพูทวีปผู 
เจริญ.   บัณฑิตพึงทราบคําปฏิเสธเพราะหมายเอามนุษยผูอยูสุดเขตแดน 
ซึ่งไมมีความเจริญ.   ขอวา     มีในท่ีไหน  ไมมีที่ไหน ?     คําวิสัชนา 
เปนของสกวาที    โดยหัวขอท่ีแยกคือสัตวและประเทศอยางนี้วา     เทพ 
เหลาน้ันมีอยู  ณ   ทีใ่ด   หรือประเทศน้ันมีอยู ณ   ที่ใดดังน้ี.   โดยนัยนี้  
บัณฑิตพึงทราบปญหาทั้งปวงวา   เปนเอกันตริกปญหา   คือ  เปนปญหา  
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ที่ถามสลับกนั.  ในการซักถามพระสูตรวา      ผลบังเกิดขึ้นในที่ไหน ?  
เปนคําถามขอสกวาทีวา           การเกดิขึ้นแหงอรหัตตผลของพระ- 
อนาคามีนั้น   มี  ณ  ที่ไหน ?    คําตอบวา        ในหมูเทวดานั้นแล 
อธิบายวา  ในชั้นสุทธาวาสท้ังหลาย.   คําวา     หนฺท  ห ิ    เปนนิบาต 
ลงในอรรถแหงเหตุ.    คําน้ี     ทานอธิบายไววา    ก็เพราะพระอนาคามี 
บุคคลทําใหแจงซ่ึงผล  ในสุทธาวาสเหลาน้ันดวยมรรคที่ทานใหเกิดแลว 
ในโลกน้ี    มิไดเจริญมรรคอ่ืนในสุทธาวาสน้ัน   เพราะฉะน้ัน    การอยู 
ประพฤติพรหมจรรย   คือการบรรพชา  ในเทพทัง้หลายจึงไมมี. 
           บัดนี้    คําถามเปรียบเทียบวา       พระอนาคามี        เปนตนอีก 
เปนของสกวาที  เพ่ือแสดงเนื้อความน้ีวา  ถาการทําใหแจงซ่ึงผลในที่อ่ืน 
ดวยมรรคที่เคยอบรมแลวในที่อ่ืนมีอยู   เพราะฉะน้ันการทําใหแจงซ่ึงผล 
ดวยมรรคที่เคยอบรมแลวก็พึงมีแมแกพระโสดาบันเปนตน   ดังน้ี.   การ 
ตอบรับรองการทําใหแจงซ่ึงผลแหงพระอนาคามีในปญหานั้น  แตปฏิเสธ 
การทําใหแจงซ่ึงผลแหงพระอริยะท่ีเหลือ   เปนของพระปรวาที   ก็ลัทธ ิ
ของทานวาพระอนาคามีเวนการเจริญมรรค  ยอมทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล 
ไดดวยสามารถแหงการอุบัติข้ึนนั้นแหละ    เพราะพระบาลีวา       พระ- 
อนาคามี    ผูมีมรรคอันอบรมแลวในโลกน้ียอมชื่อวา     เปนผูถึง 
ความสําเร็จดวยการละกิเลสในโลกนี้  (อิธวิหายนฏิโ)   ก็ทาน 
เจริญอนาคามิมรรคในโลกน้ีแลวเคลื่อนจากโลกนี้ก็เปนโอปปา- 
ติกะและปรินิพพานในเทวโลกเหลาน้ัน    สวนพระโสดาบันและ 
พระสกทาคามีผูชื่อวา   อุปปาติกะมีอยูในเทวโลก   เพราะยังมรรค  
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ใหเกิดในเทวโลกน้ันมีอยู     แตการมาสูโลกนี้ของพระอริยะเหลา  
นั้นยอมไมมเีลย       ดังน้ี        เมื่อถูกถามถึงการทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล 
แหงพระอนาคามี   ก็ตอบรับรอง   แตปฏิเสธการทําใหแจงแหงพระอริยะ 
ทั้งหลายนอกจากน้ี. 
           ในปญหาวา         พระอนาคามีบุคคลทําใหแจงซ่ึงผลในหมู 
เทวดานั้น   ดวยมรรคอนัทานใหเกิดแลวในหมูเทวดานั้น    หรือ ? 
ปรวาทีตอบปฏิเสธ     เพราะขัดกับลัทธิวา       การเจริญมรรคของพระ- 
อนาคามีในเทวโลกไมมี      คําถามวา     จะไมยังมรรคใหเกิดและละ 
กิเลสท้ังหลายอีกหรือ  ?    เปนของสกวาที   คํารับรองเปนของปรวาที 
เพราะหมายเอารูปาวจรมรรค.     จริงอยู    พระอนาคามีนั้นชื่อวา   ผูถึง 
ความสําเร็จดวยการละกิเลสในโลกนี ้    เปนผูเกิดข้ึนแลวในเทวโลกดวย 
รูปาวจรมรรค. 
           ในปญหาวา         พระอนาคามีบุคคลมีกรณียกิจอันทําแลว 
ปรวาทีตอบรับรองวา  ใช  หมายเอาภาวะมีกรณียกิจอันพระอนาคามีนั้น 
ทําแลวดวยการอุบัติเปนตน   เพราะถือเอาพระบาลีวา       พระอนาคามี 
ผูเปนโอปปาติกะปรินิพพานแลวในเทวโลกเหลาน้ัน.     ในปญหา 
วา    " พระอนาคามีผุดเกิดเปนพระอรหันตหรือ "    ปรวาทีตอบปฏิเสธ 
ดวยสามารถแหงพระอรหันตผูปรินิพพานในโลกนี้. ถูกถามอีกวา   พระ- 
อนาคามีผุดเกิดเปนพระอรหันตหรือ     ก็ตอบรับรองวา   ใช  ดวย 
สามารถแหงพระอรหันตผูปรินิพพานแลวในเทวโลกเหลาน้ัน. แมในคํา  
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ทั้งหลายมีคําวา     พระอรหันตมีภพใหมหรือ  ?     เปนตน    บณัฑิต 
พึงทราบเน้ือความดวยสามารถแหงพระอรหันตทั้งหลายที่ปรินิพพาน  
แลวในเทวโลกนั้น หรือผูปรินิพพานแลวในโลกน้ีนั่นแหละ. ถูกสกวาที 
ถามวา       เปนผูมีอกุปปธรรมอันไมแทงตลอดแลวปรินิพพานใน 
หมูเทวดานั้นหรือ          เมื่อปรวาทีไมปรารถนาการแทงตลอดอกุปป- 
ธรรมของพระอรหันตดวยมรรคที่อบรมแลวในโลกน้ีนั่นแหละจึงตอบ 
ปฏิเสธวา  ไมพึงกลาวอยางนั้น.   อุทาหรณแรก   วา     เหมือนเนื้อท่ี 
ถูกยิงดวยลูกศร       เปนคําอุปมาของปรวาที    อุทาหรณที่ ๒   เปน 
ของสกวาที.   คําที่เหลือในที่ทั้งปวงมีอรรถต้ืนทั้งน้ันนั่นแล. 
                             อรรถกถาพรหมจริยกถา  จบ  
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                                        โอธิโสกถา  
           [๒๗๙]  สกวาที   บุคคลละกิเลสไดเปนสวน ๆ  หรือ  ? 
                         ปรวาที   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล  ละ 
                               อะไรไดดวยการเห็นทุกข  ? 
                         ป.   ละสกักายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลพัพตปรามาส  และ 
                               บรรดากิเลสพวกเดียวกันสวนหนึ่งได. 
                         ส.   บุคคลเปนพระโสดาบันแตสวนหนึ่ง     อีกสวน 
หน่ึงไมเปนพระโสดบัน    สวนหนึ่งบรรล ุ. . .  ไดเฉพาะ. . .  ถึงทับ. . . 
ทําใหแจง... เขาถึงอยู . . . ถูกตองดวยกายอยู . . .  ซึง่โสดาปตติผล  แตอีก 
สวนหนึ่งไมถูกตองดวยกายอยู     ซึ่งโสดาปตติผล     สวนหนึ่งเปนพระ 
โสดาบันผูสัตตขัตตุปรมะ. . .  ผูโกลังโกละ. . .  ผูเอกพีชี. . .  ประกอบ 
ดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ 
ในพระสงฆ...  ประกอบดวยอริยกันตศีล    แตอีกสวนหนึ่งไมประกอบ 
ดวยอริยกันตศีล  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล   ละ 
                               อะไรไดดวยการเห็นสมุทัย ? 
                         ป.   ละสกักายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลพัพตปรมาส  และ 
                               บรรดากิเลสพวกเดียวกันสวนหนึ่งได. 
                         ส.   บุคคลเปนพระโสดาบันแตสวนหนึ่ง     อีกสวน  
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หน่ึง  ไมเปนพระโสดาบัน  ฯ ล ฯ    สวนหนึ่งประกอบดวยอริยกันตศีล 
แตอีกสวนหน่ึงไมประกอบดวยอริยกันตศีล  หรอื  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น    ฯ ล ฯ  
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติ  เพ่ือทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล   ละ 
                               อะไรไดดวยการเห็นนิโรธ  ? 
                         ป.   ละวิจิกิจฉา    สีลพัพตปรมาส    และบรรดากิเลส  
                               พวกเดียวกันสวนหนึ่งได. 
                         ส.   บุคคลเปนพระโสดาบันแตสวนหนึ่ง     อีกสวน 
หน่ึงไมเปนพระโสดาบัน  ฯ ล ฯ  สวนหนึ่งประกอบดวยอริยกันตศีล   แต 
อีกสวนหนึ่งไมประกอบดวยอริยกันตศีล  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล   ละ 
                               อะไรไดดวยการเห็นมรรค ? 
                         ป.  ละสีลพัพตปรามาส    และบรรดากิเลสพวกเดียว 
                               กันได. 
                         ส.  บุคคลเปนโสดาบันแตสวนหน่ึง    อีกสวนหนึ่ง 
ไมเปนโสดาบัน    สวนหนึ่งบรรลุ . . .   ไดเฉพาะ. . .  ถึงทับ . . .  ทําให 
แจง. . .  เขาถึงอยู . . .   ถกูตองดวยกายอยู   ซึ่งโสดาปตติผล  แตอีกสวน 
หน่ึงไมถูกตองดวยกายอยูซึ่งโสดาปตติผล   สวนหน่ึงเปนพระโสดาบันผู 
สัตตขัตตุปรมะ...ผูโกลังโกละ...ผูเอกพีชี  ประกอบดวยความเลื่อมใส   
อันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา. . . ในพระธรรม. . . ในพระสงฆ ฯลฯ  
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ประกอบดวยอริยกันตศีล   แตอีกสวนหนึ่งไมประกอบดวยอริยกันตศีล 
หรือ  ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ                           
           [๒๘๐]   ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล    ละ 
                               อะไรไดดวยการเห็นทุกข  ? 
                         ป.   ละกามราคะอยางหยาบ      พยาบาทอยางหยาบ 
                               และบรรดากิเลสพวกเดียวกันสวนหนึ่งได. 
                         ส.  บุคคลเปนพระสกทาคามีแตสวนหนึ่ง   อีกสวน 
หน่ึงไมเปนพระสกทาคามี  สวนหน่ึงบรรลุ. . . ไดเฉพาะ. . .  ถึงทับ. . . 
ทําใหแจง. . .  เขาถึงอยู . . .  ถูกตองดวยกายอยูซึ่งสกทาคามิผล    แตอีก 
สวนหนึ่งไมถูกตองดวยกายอยูซึ่งสกทาคามิผล  หรอื ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล 
                               ละอะไรไดดวยการเห็นสมุทยั ? 
                         ป.   ละกามราคะอยางหยาบ      พยาบาทอยางหยาบ 
                               และบรรดากิเลสพวกเดียวกันสวนหนึ่งได. 
                         ส.   บุคคลเปนพระสกทาคามีแตสวนหนึ่ง   อีกสวน 
หน่ึงไมเปนพระสกทาคามี  สวนหน่ึงบรรลุ . . . ไดเฉพาะ. . . ทําใหแจง. . . 
เขาถึงอยู . . .   ถูกตองดวยกายอยูซึ่งสกทาคามิผล    แตอีกสวนหนึ่งไมถูก 
ตองดวยกายอยูซึ่งสกทาคามิผล  หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ  
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                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล  ละ  
                               อะไรไดดวยการเห็นนิโรธ  ?                   
                         ป.   ละพยาบาทอยางหยาบ      และบรรดากิเลสพวก 
                               เดียวกันสวนหนึ่งได. 
                         ส.   บุคคลเปนพระสกทาคามีแตสวนหนึ่ง   อีกสวน  
หน่ึงไมเปนพระสกทาคามี   สวนหนึง่บรรลุ. . . ไดเฉพาะ ...  ถึงทับ... 
ทําใหแจง...   เขาถึงอยู...    ถูกตองดวยกายอยูซึ่งสกทาคามิผล   แตอีก 
สวนหนึ่งไมถูกตองดวยกายอยูซึ่งสกทาคามิผล  หรอื  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล  ละ 
                               อะไรไดดวยการเห็นมรรค ? 
                         ป.   ละพยาบาทอยางหยาบ      และบรรดากิเลสพวก 
                               เดียวกันได. 
                         ส.   บุคคลเปนพระสกทาคามีแตสวนหนึ่ง   อีกสวน 
หนึ่งไมเปนพระสกทาคามี  สวนหน่ึงบรรลุ ... ไดเฉพาะ ...  ถึงทับ ... 
ทําใหแจง...เขาถึงอยู... ถกูตองดวยกายอยูซึ่งสกทาคามิผล   แตอีก  
สวนหนึ่งไมถูกตองดวยกายซ่ึงสกทาคามิผล  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๒๘๑]   ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล    ละ 
                               อะไรไดดวยการเห็นทุกข  ? 
                         ป.   ละกามราคะอยางละเอียด        พยาบาทอยางละ  
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เอียด และบรรดากิเลสพวกเดียวกันสวนหนึ่งได.  
                         ส.  บุคคลเปนพระอนาคามีแตสวนหนึ่ง     อีกสวน 
หน่ึงไมเปนพระอนาคามี   สวนหนึ่งบรรล ุ...  ไดเฉพาะ...     ถึงทับ... 
ทําใหแจง...   เขาถึงอยู...    ถูกตองดวยกายอยูซึ่งอนาคามิผล     แตอีก 
สวนหนึ่งไมถูกตองดวยกายอยูซึ่งอนาคามิผล   สวนหน่ึงเปนพระอนาคามี 
ผูอันตราปรินิพพายี...  ผูอุปหัจจปรินิพพายี...   ผูอสังขารปรินิพพายี 
...  ผูสังขารปรินิพพายี...  ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี  อีกสวนหนึ่งไม 
เปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล    ละ 
                               อะไรไดดวยการเห็นสมุทัย  ? 
                         ป.  ละกามราคะอยางละเอียด  พยาบาทอยางละเอียด  
                               และกเิลสพวกเดียวกันสวนหนึ่งได.         
                         ส.   บุคคลเปนพระอนาคามีแตสวนหนึ่ง     อีกสวน 
หน่ึงไมเปนพระอนาคามี  ฯลฯ  สวนหนึ่งเปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโต- 
อกนิฏฐคามี  อีกสวนหนึ่งไมเปนพระอนาคามี  ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี 
หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล    ละ 
                               อะไรไดดวยการเห็นนิโรธ  ? 
                         ป.  ละพยาบาทอยางละเอียด   และบรรดากิเลสพวก  
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                               เดียวกันสวนหนึ่งได.  
                         ส.   บุคคลเปนพระอนาคามีแตสวนหนึ่ง     อีกสวน 
หน่ึงไมเปนพระอนาคามี ฯ ล ฯ  สวนหน่ึงเปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโต 
อกนิฏคามี   แตอีกสวนหน่ึงไมเปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี 
หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล    ละ 
                               อะไรไดดวยการเห็นมรรค ? 
                         ป.   ละบรรดากิเลสพวกเดียวกันได. 
                         ส.   บุคคลเปนพระโสดาบันแตสวนหนึ่ง     อีกสวน 
หน่ึงไมเปนพระอนาคามี   สวนหนึ่งบรรล ุ...  ไดเฉพาะ...  ถึงทับ... 
ทําใหแจง ...  เขาถึงอยู ...   ถูกตองดวยกายอยูซึ่งอนาคามิผล    อีกสวน 
หน่ึงไมถูกตองดวยกายอยูซึ่งอนาคามิผล       สวนหน่ึงเปนพระอนาคามี 
ผูอันตราปรินิพพายี...  ผูอุปหัจจปรินิพพายี...  ผูอสังขารปรินิพพายี... 
ผูสสังขารปรินิพพายี...  ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี    แตอีกสวนหนึ่งไม 
เปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๒๘๒]  ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล       ละ 
                               อะไรไดดวยการเห็นทุกข ? 
                         ป.   ละรปูราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา 
                               และบรรดากิเลสพวกเดียวกันสวนหนึ่งได.  
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                         ส.   บุคคลเปนพระอรหัตแตสวนหน่ึง  อีกสวนหนึ่ง  
ไมเปนพระอรหัต    สวนหน่ึงบรรลุ . . . ไดเฉพาะ. . .  ถึงทับ. . .  ทําให 
แจง. . .    เขาถึงอยู. . .   ถกูตองดวยกายอยูซึ่งอรหัตผล    แตอีกสวนหนึ่ง 
ไมถูกตองดวยกายอยูซึ่งอรหัตผล     สวนหนึ่งเปนผูปราศจากราคะโทสะ 
โมหะแลว   ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว    ปลงภาระแลว    บรรลปุระโยชน 
ตนแลว  มีเครื่องผูกไวในภพสิ้นไปรอบแลว  พนวิเศษแลว เพราะรูชอบ 
มีลิ่มอันยกข้ึนแลว  มีคูอันกลบแลว  มีเสาระเนียดอันถอนข้ึนแลว   เปน 
ผูที่ไมมีลิ่มสลัก   เปนอรยิะ   ลดธง    คือมานะ   แลว  มีภาระอันวางแลว 
หมดเครื่องผูกพันแลว    มีชัยชนะอยางดีวิเศษแลว    ทานกําหนดรูทุกข 
แลว   ละสมุทัยแลว   ทํานิโรธใหแจงแลว  ยังมรรคใหเกิดแลว   รูยิ่งซึ่ง 
ธรรมที่ควรรูยิ่งแลว  กําหนดรูธรรมทีค่วรกําหนดรูแลว  ละธรรมที่ควร 
ละแลว   บําเพ็ญธรรมที่ควรบําเพ็ญแลว   ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําให   
แจงแลว   สวนหนึ่งทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจงแลว      แตอีกสวน 
หน่ึงยังไมทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจง  หรือ  ?   
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล     ละ 
                               อะไรไดดวยการเห็นสมุทัย ? 
                         ป.  ละรูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา 
                               และบรรดากิเลสพวกเดียวกันสวนหนึ่งได. 
                         ส.  บุคคลเปนพระอรหันตแตสวนหนึ่ง      อีกสวน 
หน่ึงไมเปนพระอรหันต  ฯ ล ฯ  สวนหน่ึงทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําให  
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แจงแลว   แตอีกสวนหนึ่งยังไมทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจง  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล       ละ 
                               อะไรไดดวยการเห็นทุกข ? 
                         ป.  ละมานะ   อุทธัจจะ   อวิชชา   และบรรดากเิลส 
                               พวกเดียวกันสวนหนึ่งได. 
                         ส.  บุคคลเปนพระอรหันตแตสวนหนึ่ง  อีกสวนหนึ่ง 
ไมเปนพระอรหันต ฯ ล ฯ    สวนหนึ่งทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจง 
แลว   แตอีกสวนหนึ่งยังไมทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล       ละ 
                               อะไรไดดวยการเห็นมรรค  ? 
                         ป.  ละอุทธัจจะ  อวิชชา  และบรรดากิเลสพวกเดียว 
                               กันได. 
                         ส.  บุคคลเปนพระอรหันตแตสวนหนึ่ง      อีกสวน 
หน่ึงไมเปนพระอรหันต   สวนหนึ่งบรรล ุ...  ไดเฉพาะ...   ถึงทับ... 
ทําใหแจง ...  เขาถึงอยู ...  ถูกตองดวยกายอยูซึ่งอรหัตผล   แตอีกสวน 
หน่ึงไมถูกตองดวยกายอยูซึ่งอรหัตผล      สวนหนึ่งเปนผูปราศจากราคะ 
โทสะโมหะแลว ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว  ปลงภาระแลว บรรลุประโยชน 
ตนแลว มีเครื่องผูกไวในภพสิ้นไปรอบแลว  พนวิเศษแลว  เพราะรูชอบ 
มีลิ่มอันยกข้ึนแลว  มีดอันกลบแลว  มีเสาระเนียดอันถอนข้ึนแลว  เปน  
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ผูไมมีลิ่มสลกั   เปนอริยะ    ลดธง     คือมานะ    แลว    วางภาระแลว  
หมดเครื่องผูกพันแลว    มีชัยชนะอยางดีวิเศษแลว    ทานกําหนดรูทุกข 
แลว   ละสมุทัยแลว   ทํานิโรธใหแจงแลว   ยังมรรคใหเกิดแลว  รูยิ่งซึ่ง 
ธรรมที่ควรรูยิ่งแลว  กําหนดรูธรรมทีค่วรกําหนดรูแลว  ละธรรมที่ควร 
ละแลว   บําเพ็ญธรรมที่ควรบําเพ็ญแลว   ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําให 
แจงแลว   สวนหนึ่งทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจงแลว    แตอีกสวน 
หน่ึงยังไมทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจง  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๒๘๓]  ป.  ไมพึงกลาววาบุคคลละกิเลสไดเปนสวน  ๆ หรือ 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ผูมีปญญาพึง 
กําจัดมลทินของตนทีละนอย  ๆ  ทุกขณะโดยลําดับ  เหมือนชาง 
ทองกําจัดมลทินทองฉะนั้น  ดังนี้๑  เปนสูตรมีอยูจริงมิใช   หรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว 
                         ป.  ถาอยางนั้น  บุคคลก็ละกิเลสไดเปนสวน ๆ  นะสิ. 
           [๒๘๔]   ส.  บุคคลละกิเลสไดเปนสวนๆ   หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   พรอมกับการ 
ถึงพรอมดวยทัสสนะของทานไดแกพระโสดาบัน  ทานละธรรม  ๓ 
๑.  ขุ. ธ.   ๒๔/๒๘  
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อยางได   คือสักกายทิฏฐิ   วิจิกิจฉา  และสีลัพพตปรามาส  ที่ยัง  
มีอยูแมหนอยหน่ึง   ทานก็พนจากอบายภูมิ  ๔  เปนผูไมควรเพ่ือ 
จะทําอภิฐานหก   ดังน้ี๑  เปนสูตรสีอยูจริงมิใช  หรอื  ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น     ก็ไมพึงกลาว    บุคคลละกิเลสได 
                               เปนสวน ๆ นะสิ. 
           [๒๘๕]  ส.   บุคคละกิเลสไดเปนสวน ๆ  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา     ดูกอนภิภษ ุ
ทั้งหลาย   ในสมยัใด    ธรรมจักษุปราศจากผงฝาเกิดขึ้นแลว    แก 
อริยสาวกวา  สิ่งใดสิ่งหนึง่มีอันเกิดขึน้เปนธรรมดา  สิ่งน้ันทั้งหมด  
มีอันดับไปเปนธรรมดา  ดูกอนภิกษทุั้งหลาย   พรอมกับการเกิด 
ขึ้นแหงทัสสนะนั้น   อริยสาวกละสัญโญชน ๓  ประการได  คือ 
สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา   สลีัพพตปรามาส  ดังนี้  เปนสูตรมีอยูจริงใช 
                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา   บุคคลละกิเลสได 
                               เปนสวน ๆ นะส ิ
                                        โอธิโสกถา   จบ 
๑.  ขุ.  ขุ.  ๒๕/๗.  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 312 

                                 อรรถกถาโอธิโสกถา 
                        วาดวยการละกิเลสบางสวน 
           บัดนี้    ชื่อวา   เรื่องบางสวน.   ในปญหานั้น    ชนเหลาใดยอม  
ปรารถนาการละกิเลสไดบางสวน ๆ คือ    โดยสวนหน่ึง  ๆ    จากการเห็น 
ทุกขเปนตนดวยสามารถแหงการตรัสรูตาง ๆ    แหงพระโสดาบันเปนตน 
ดุจนิกายสมิติยะท้ังหลายในขณะน้ี     เพ่ือจะทําลายลัทธินิกายเหลาน้ัน 
สกวาทีถึงถามวา     บุคคลละกิเลสไดเปนบางสวนหรือ     คํารบัรอง 
วาใช   เปนของปรวาที.   การซักถามอีกเปนของสกวาที.  คําปฏิเสธเปน 
ของปรวาที   เพราะไมมีความเปนพระโสดาบัน   เปนตน    โดยเอกเทศ  
คือบางสวน.  บัณฑิตพึงทราบเน้ือความในวาระทั้งปวงโดยอุบายนี้. 
                                   อรรถกถาโอธิโสกถา  จบ  
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                                        ชหติกถา 
           [๒๘๖]  สกวาที    ปุถชุนละกามราคะ และพยาบาทได  หรือ ? 
                         ปรวาที    ถูกแลว.  
                         ส.  ละไดหมดสิ้น   ละไดไมมีสวนเหลือ   ละไดไมมี 
เยื่อใย   ละไดกับทั้งราก   ละไดกับทั้งตัณหา   ละไดกับทั้งอนุสัย    ละได 
ดวยญาณอันเปนอริยะ  แทงตลอดอกุปปธรรมละได  ทําใหแจงอนาคามิ- 
ผลละได  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๒๘๗]  ส.  ปุถชุนขมกามราคะ  และพยาบาทได   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ขมไดหมดสิ้น   ไมไดไมมีสวนเหลือ   ขมไดไม 
มีเยื่อใย   ขมไดกับทั้งราก  ขมไดกับทัง้ตัณหา  ขมไดกับทั้งอนุสัย   ขมได 
ดวยญาณอันเปนอริยะ  ขมไดดวยมรรคอันเปนอริยะ  แทงตลอดอกุปป- 
ธรรมขมได   ทําใหแจงอนาคามิผลขมได  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๒๘๘]  ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงอนาคามิผล  ละกาม 
ราคะและพยาบาทได     และบุคคลน้ันละไดหมดสิ้น     ละไดไมมีสวน 
เหลือ  ฯ ล ฯ   ทําใหแจงอนาคามิผลละได  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
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                         ส.   ปุถชุนละกามราคะ   และพยาบาทได    และเขา  
ละไดหมดสิ้น   ละไดไมมีสวนเหลือ  ฯ ล ฯ   ทําใหแจงอนามิผล    ละได 
หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯลฯ 
           [๒๘๙]   ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงอนาคามิผล  ขมกาม 
ราคะพยาบาทได  และบคุคลน้ันขมไดหมดสิ้น  ขมไดไมมีสวนเหลือ  ฯลฯ 
ทําใหแจงอนาคามิผลขมได  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ปุถชุนขมกามราคะและพยาบาทได   และเขาขม 
ไดหมดสิ้น   ขมไดไมมีสวนเหลือ  ฯ ล ฯ   ทําใหแจงอนาคามิผล   ขมได 
หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๒๙๐]  ส.   ปถุุชนละกามราคะและพยาบาทได  แตเขาจะละ 
ไดหมดสิ้นก็หามิได  จะละไดไมมีสวนเหลือก็หามิได   จะละไดไมมีเยื่อใย 
ก็หามิได  จะละไดกับทั้งรากก็หามิได  จะละไดกับทั้งตัณหาก็มิได  จะละ 
ไดกับทั้งอนุสัยก็หามิไดจะละไดดวยญาณอันเปนอริยะก็หามิได  จะละได 
ดวยมรรคอันเปนอริยะก็หามได  จะแทงตลอดอกุปปธรรมละไดก็หามิได 
จะทําใหแจงอนาคามิผลละไดก็หามิได  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงอนาคามิผล  ละกาม  
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ราคะและพยาบาทได  แตบุคคลน้ันจะละไดทั้งหมดก็หามิได  ฯลฯ  จะทํา 
ใหแจงอนาคามิผลละไดก็หามิได  หรอื ?  
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๒๙๑]  ส.  ปถุุชนขมกามราคะและพยาบาทได      แตเขาจะ 
ขมไดหมดสิ้นก็หามิได    จะขมไดไมมีสวนเหลือก็หามิได  ฯ ล ฯ   จะทํา 
ใหแจงอนาคามิผลขมไดก็หามิได หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงอนาคามิผล   ขมกาม 
ราคะและพยาบาทได    แตบุคคลน้ันจะขมไดหมดส้ินก็หามิได   จะขมได 
ไมมีสวนเหลือก็หามิได  ฯ ล ฯ     จะทําใหแจงอนาคามิผลขมไดก็หามิได 
หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๒๙๒]   ส.  ปุถชุนละกามราคะและพยาบาทได  หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ดวยมรรคไหน ? 
                         ป.  ดวยมรรคสวนรูปาวจร. 
                         ส.  มรรคสวนรูปาวจรเปนเหตุนําออกจากสังสารวัฏ 
ใหถึงความส้ินไป   ใหถึงความตรัสรู   ใหถึงนิพพาน  ไมเปนอารมณของ 
อาสวะ  ไมเปนอารมณของสัญโญชน  ไมเปนอารมณของคันถะ   ไมเปน 
อารมณของโอฆะ    ไมเปนอารมณของโยคะ  ไมเปนอารมณของนิวรณ  
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ไมเปนอารมณของปรามาสะ     ไมเปนอารมณของอุปาทาน      ไมเปน 
อารมณของสังกิเลส  หรอื.  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                        ส.   มรรคสวนรูปาวจร    ไมเปนเหตุนําออกจากสัง-  
สารวัฏ  ไมเปนธรรมใหถึงความส้ินไป    ไมเปนธรรมใหถึงความตรัสรู 
ไมเปนธรรมใหถึงนิพพนาน   เปนอารมณของอาสวะ   เปนอารมณของ 
สัญโญชน  ฯ ล ฯ  เปนอารมณของสังกิเลส  มิใช  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   มรรคสวนรูปาวจร    ไมเปนเหตุนําออก 
จากสังสารวัฏ   ไมเปนธรรมใหถึงความส้ินไป  ไมเปนธรรมใหถึงความ 
ตรัสรู    ไมเปนธรรมใหถึงนิพพาน     เปนอารมณของอาสาวะ     เปน 
อารมณของสัญโญชน ฯ ล ฯ  เปนอารมณของสังกิเลส  ก็ตองไมกลาววา 
ปุถุชนละกามราคะและพยาบาทไดดวยมรรคสวนรูปาวจร. 
           [๒๙๓]  ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงอนาคามิผล  ละกาม 
ราคะและพยาบาทไดดวยอนาคามิมรรค    และมรรคนั้นเปนเหตุนําออก 
จากสังสารวัฏ    ใหถึงความส้ินไป     ใหถึงความตรัสรู    ใหถึงนิพพาน 
ไมเปนอารมณของอาสวะ.  ไมเปนอารมณของสัญโญชน  ฯ ล ฯ  ไมเปน 
อารมณของสังกิเลส   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ปุถชุนละกามราคะและพยาบาทไดดวยมรรค 
สวนรูปาวจรและมรรคน้ันเปนเหตุนําออกจากสังสารวัฏ  ใหถงึความส้ิน  
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ไป   ใหถึงความตรัสรู   ใหถึงนิพพาน  ไมเปนอารมณของอาสวะ   ไม 
เปนอารมณของสัญโญชน ฯลฯ  ไมเปนอารมณของสังกิเลส   หรือ ?  
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
           [๒๙๔]   ส.  ปถุชุนละกามราคะและพยาบาทไดดวยมรรค 
สวนรูปาวจรและมรรคน้ันไมเปนเหตุนําออกจากสังสารวัฏ ไมเปนธรรม 
ใหถึงความส้ินไป    ไมเปนธรรมใหถงึความตรัสรู   ไมเปนธรรมใหถึง 
นิพพาน    เปนอารมณของอาสวะ     เปนอารมณของสัญโญชน  ฯ ล ฯ 
เปนอารมณของสังกิเลส   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงอนาคามิผล  ละกาม 
ราคะและพยาบาทไดดวยอนาคามิมรรค       แตมรรคน้ันไมเปนเหตุนํา 
ออกจากสังสารวัฏ   ไมเปนธรรมใหถึงความส้ินไป   ไมเปนธรรมใหถึง 
ความตรัสรู  ไมเปนธรรมใหถึงนิพพาน   เปนอารมณของอาสวะ   เปน 
อารมณของสัญโญชน  ฯ ล ฯ  เปนอารมณของสังกิเลส  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๒๙๕]   ส.   ปถุชุนเปนผูปราศจากความกําหนัดในกามท้ัง- 
                               หลาย        ดํารงอยูในอนาคามิผลพรอมกับการ  
                               บรรลธุรรม  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ดํารงอยูในอรหัตผล   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ  
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           [๒๙๖]  ส.   ปุถชุนเปนผูปราศจากความกําหนัดในกามทั้ง- 
                               หลาย       ดํารงอยูในอนาคามิผลพรอมกับการ 
                               บรรลธุรรม  หรือ  ?.  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ยังมรรคทั้งสามใหเกิดได   ไมกอนไมหลัง   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ส.   ยังมรรคทั้งสามใหเกิดได  ไมกอนไมหลัง  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ทําใหแจงสามัญญผลท้ังสามได  ไมกอนไมหลัง 
                               หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
                         ส.   ทําใหแจงสามัญญผลท้ังสามได    ไมกอนไมหลัง 
                               หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เปนการประชุมแหงผัสสะสาม   แหงเวทนาสาม 
แหงสัญญาสาม   แหงเจตนากาม    แหงจิตนาสาม  แหงจิตสาม  แหงศรัทธาสาม  แหง 
วิริยะสาม   แหงสติสาม   แหงสมาธิสาม   แหงปญญาสาม  หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๒๙๗]  ส.   ปถุชุนเปนผูปราศจากความกําหนัดในกามท้ัง-  
                               หลาย       ดํารงอยูในอนาคามิผลพรอมกับการ 
                               บรรลธุรรม  หรือ  ?  
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                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ดวยโสดาปตติผลมรรค  หรือ ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯ ล ฯ 
                         ส.   ดวยสกทาคามิผลมรรค  หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯ ล ฯ 
                         ส.   ดวยมรรคไหน ? 
                         ป.  ดวยอนาคามิมรรค. 
                         ส.   ละสกักายทิฏฐิ   วิจิกิจฉา  สีลพัพตปรามาส  ได 
                               ดวยอนาคามิมรรค  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
                         ส.   ละสกักายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา   สีลพัพตปรามาส  ได 
                               ดวยอนาคามิมรรค  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสโสดาปตติผล  เพราะละ 
                               สัญโญชนสามมิใช  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา      พระผูมีพระภาคเจาตรัสโสดาปตติผล 
เพราะละสัญโญชนสาม    ก็ตองไมกลาววา    ละสกักายทิฏฐิ    วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาส  ไดดวยอนาคามิมรรค   ฯ ล ฯ 
                         ส.   ละกามราคะอยางหยาบ       พยาบาทอยางหยาบ 
                               ไดดวยอนาคามิมรรค  หรือ ?  
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                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
                         ส.  ละกามราคะอยางหยาบ       พยาบาทอยางหยาบ 
                               ไดดวยอนาคามิมรรค  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส   พระผูมีพระภาคเจาตรัสสกทาคามิผล      เพราะ 
                               ความเบาบางแหงกามราคะและพยาบาท     ม ิ
                               หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  หากวา     พระผูมพีระภาคเจาตรัสสกทาคามิผล 
เพราะความเบาบางแหงกามราคะและพยาบาท  ก็ตองไมกลาววา   ละกาม 
ราคะอยางหยาบ   พยาบาทอยางหยาบไดดวยอนาคามิมรรค. 
           [๒๙๘]  ส.  ปุถชุนเปนผูปราศจากความกําหนัดในกามทั้ง- 
                               หลาย    ดํารงอยูในอนาคามิผล   พรอมกับการ 
                               บรรลธุรรม  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ชนเหลาใดเหลาน้ีบรรลุธรรมได    ชนเหลา 
                               นั้นทัง้หมดดํารงอยูในอนาคามิผลพรอมกับการ 
                               บรรลธุรรม  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯลฯ 
           [๒๙๙]  ป.   ไมพึงกลาววา    ปุถุชนละกามราคะและพยาบาท 
                               ได หรือ ?  
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                         ส.   ถูกแลว.  
                         ป.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา    ในกาลสวน 
อดีต  ไดมีศาสดาท้ังหกเปนผูมียศ    หมดความฉุนโกรธ  แจมใส 
เพราะกรุณา   พนจากความเกี่ยวของในกาม   คลายกามราคะแลว 
เขาถึงพรหมโลก      แมสาวกของศาสดาเหลาน้ัน     อันมีจํานวน 
หลายรอยก็เปนผูหมดความฉุนโกรธ  แจมใสเพราะกรุณา  พนจาก 
ความเกี่ยวของในกาม   คลายกามราคะแลว  เขาถึงพรหมโลก 
ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริงมิใช  หรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  ถาอยางนั้น   ปุถชุนก็ละกามราคะและพยาบาท 
                               ไดนะสิ.   
           [๓๐๐]  ส.  ปุถชุนละกามราคะและพยาบาทได  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษ-ุ 
ทั้งหลาย  ศาสดาช่ือสุเนตตะนั้นแล   เปนผูมีอายุยืนอยางน้ี   ทรง 
ชีพอยูนานอยางน้ี   แตก็ไมไดหลุดพนจาก  ชาติ  ชรา   มรณะ 
โสกะ   ปริเทวะ  ทุกข    โทมนัส  อุปายาส  เรากลาววา  เปนผู 
ไมพนจากทุกข  ขอนั้นเพราะเหตุไร  ? ก็เพราะไมรูตาม  ไมแทง 
๑.  องฺ.  ฉกฺก.  ๒๒/๓๒๕  
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ตลอด   ซึ่งธรรมท้ังส่ี    ธรรมทั้งส่ีเปนไฉน  ?    เพราะไมรูตาม  ไม  
แทงตลอด  ซึ่งศีลอันเปนอริยะ   ซึ่งสมาธิอันเปนอริยะ  ซึ่งปญญา  
อันเปนอริยะ  ซึ่งวิมุติอันเปนอริยะ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ศีลอนั 
เปนอริยะ  สมาธิอันเปนอริยะ  ปญญาอันเปนอริยะ   วิมุติอันเปน 
อริยะ   นี้    อันเรารูตามแลว    แทงตลอดแลว    เราจึงถอนตัณหา 
ในภพเสียไดแลว   ตัณหาอันจะนําไปสูภพส้ินไปแลว  บัดน้ีภพ 
ใหมไมม ี   ดงัน้ี   (พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวยากรณพจนนี้    ครั้น 
แลวจึงไดตรัสคําอันทานประพันธเปนคาถาในภายหลัง   ความวาดังน้ี) 
           ธรรมเหลาน้ี  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา    วิมตุติ  เปนธรรม 
อันยอดเยี่ยม    อันพระโคดมผูมียศทรงตามรูแลว    พระพุทธเจา 
ทรงรูยิ่งดวยประการฉะนีแ้ลว  ไดทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย 
เปนศาสดาผูกระทําท่ีสุดแหงทุกข  ผูมีจักษ ุ ปรินพิพานแลว  ดังน้ี๑ 

เปนสูตรมีอยูจริงมิใช  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา  ปุถุชนละกามราคะ 
                               และพยาบาทไดนะสิ. 
                                           ชหติกถา  จบ 
๑.  อ. สัตตถ.  ๒๓/๖๓  
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                             อรรถกถาปชหติกถา๑ 

                               วาดวยการละกิเลส         

           บัดนี้   ชื่อวาเรื่องการละกิเลส.  ก็ในปญหานั้น  ชนเหลาใดมี 
ความเห็นผิดดุจนิกายสมิติยะเปนตน  ในท่ีนี้วา    ปุถุชนผูไดฌานพรอม  
กับการตรัสรูสัจจะยอมเปนผูชื่อวา   เปนพระอนาคามีและในกาลที่ทาน  
ยังเปนปุถุชนน่ันแหละเปนผูละกามราคะและพยาบาทไดแลว       ดังน้ี 
เพ่ือจะทําลายลัทธินั้นของชนเหลาน้ัน  พระสกวาทีจึงถามวา   ปุถุชน 
ละกามราคะและพยาบาทไดหรือ  ?  เมื่อพระปรวาทีไมเห็นอยูซึ่ง 
ปริยุฏฐานกิเลสของทานผูขมไวดวยฌานจึงตอบรับรอง.    กก็ารละกิเลส  
ไดโดยสิ้นเชิงของฌานลาภีบุคคลเหลานั้นแมขมไวแลวดวยอนาคามิ- 
มรรคนั่นแหละมีอยู  เพราะฉะนั้นคําซักถามของสกวาทีวา      ละกิเลส 
ไดหมดสิ้น     อีก  การปฏเิสธ  เปนของปรวาที   เพราะไมมีการละเชน 
นั้น.   คําวา    ปุถุชนขม     เปนคําถามของสกวาที  หมายเอาการขม 
กิเลสไวโดยไมหมดสิ้นเทาน้ัน.  ตอจากนี้ไป  เปนการเปรียบเทียบปุถุชน 
กับพระอริยบุคคลผูต้ังอยูในอนาคามิมรรค   คําน้ีมีเนื้อความต้ืนทั้งนั้น. 
           เบื้องหนาแตนี้ถูกสกวาทีถามวา  ปุถุชนเปนผูปราศจากความ 
กําหนัดในกามท้ังหลายดํารงอยูในอนาคามิผล ?  กต็อบรับรอง  หมาย  
เอาปุถุชนผูเปนพระอนาคามีดวยฌาน.    ถูกถามวา     ต้ังอยูในพระ- 
อรหัตตผลหรือ ?    ตอบปฏิเสธ    เพราะไมมีการละอุทธัมภาคิยสังโยชน 
๑.  บาลี-เปน  ชหติกถา.  
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ดวยมรรคอันเปนเครื่องเห็น.   ถกูถามวา     ยังมรรคท้ัง  ๓   ใหเกิด  
ไมกอนไมหลังกันหรือ ?   ก็ตอบปฏิเสธ    เพราะไมมีการเจริญเชนนั้น. 
ถูกถามอีกวา     ยังมรรคท้ัง  ๓ ใหเกดิไมกอนไมหลังหรือ ?   ก็ตอบ 
รับรอง   หมายเอาสภาวกิจแหงมรรคทั้ง  ๓.  แมในคําถามถึงสามัญญผล  
ทั้งหลายก็นัยนี้เหมือนกัน. 
           ถูกถามวา       ดวยมรรคไหน ?    ตอบวา   ดวยอนาคามิมรรค 
ทานกลาวหมายเอาปุถุชนผูเปนพระอนาคามีดวยฌาน.  ถูกถามถึง  การ 
ละสัญโญชนมีสักกายทิฏฐิ  เปนตนอีก   ปรวาทีกป็ฏิเสธ  เพราะ 
กิเลสทั้งหลายเหลาน้ันอันพระอนาคามิมรรคมิไดละ.    ถูกถามครั้งท่ี  ๒ 
ก็ตอบรับรอง   หมายเอาความเปนพระอนาคามิมรรคดวยฌานแหงปฐม- 
มรรคนั่นแหละ.  คําท่ีเหลือในที่นี้มีอรรถงายทั้งน้ัน. 
                                   อรรถกถาปชหติกถา  จบ  
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                                สัพพมัตถีติกถา  
           [๓๐๑]  ส.   สกวาที     สิ่งท้ังปวงมีอยู     หรือ ? 
                       ป.   ปรวาที   ถูกแลว. 
                       ส.   สิ่งท้ังปวงมีอยูในสรีระทั้งปวง หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                       ส.   สิ่งท้ังปวงมีอยู  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   สิ่งท้ังปวงมีอยูในการท้ังปวง  หรือ ? 
                       ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                       ส.   สิ่งท้ังปวงมีอยู  หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.   สิ่งท้ังปวงมีอยูโดยอาการทั้งปวง  หรือ ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                       ส.   สิ่งท้ังปวงมีอยู  หรือ  ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.    สิ่งท้ังปวงมีอยูในธรรมท้ังปวง  หรือ ? 
                       ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                       ส.    สิ่งท้ังปวงมีอยู   หรือ ? 
                       ป.   ถูกแลว. 
                       ส.    สิ่งท้ังปวง   ชื่อวามีอยู   เพราะทําอธิบายวา   ไม  
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                              ประกอบ๑   หรือ ?  
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                         ส.   สิ่งท้ังปวงมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   แมสิ่งที่ไมมี  ก็ชือ่วามีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
                         ส.   สิ่งท้ังปวงมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ความเห็นอยางนี้วา   ทฏิฐิที่วาสิ่งท้ังปวงมีอยูดังน้ี 
เปนมิจฉาทิฏฐิ  และวาทิฏฐิดังวาน้ี   เปนสัมมาทิฏฐิ  ดังนี้   ก็มอียู  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
           [๓๐๒]   ส.   อดีตมีอยู  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   อดีตดับไปแลว  ปราศไปแลว  แปรไปแลว  อัสดง- 
                               คตแลว  สาบสูญไปแลว  มิใชหรือ ?                                    
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอดีตดับไปแลว    ปราศไปแลว     แปรไปแลว 
                               อัสดงคตแลว  สาบสูญไปแลว  ก็ตองกลาววา 
                               อดีตมีอยู.         
๑.  ไมประกอบสภาวะตาง  ๆ  คือ  ทํารูปไมใหตางจากเวทนา  หรือทําเวทนาไมให 
ตางจากรูป  คือ  ทําใหมีลักษณะเปนสวนเดียวกัน -อรรถกถา   
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           [๓๐๓]  ส.  อนาคตมีอยู  หรอื ?  
                         ป.  ถูกแลว.                 
                         ส.  อนาคตยังไมเกิด  ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม  ยัง 
                               ไมบังเกิดยังไมบังเกิดข้ึน ยังไมปรากฏมิใชหรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  หากวา   อนาคตยังไมเกิด    ยังไมเปน  ยังไมเกิด 
                               พรอม   ยังไมบังเกิด   ยังไมบังเกิดข้ึน   ยังไม 
                               ปรากฏ  ก็ตองไมกลาววา  อนาคตมีอยู. 
           [๓๐๔]  ส.  ปจจุบันมีอยู   ปจจุบันยังไมดับไป  ยังไมปราศไป 
                               ยังไมแปรไป   ยังไมอัศดงคต   ยังไมสาบสูญไป 
                               หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  อดีตมีอยู  อดีตยังไมดับ   ยังไมปราศไป  ยังไม 
                               แปรไป  ยังไมอัสดงคต  ยังไมสาบสูญไป  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
           [๓๐๕]  ส.  ปจจุบันมีอยู   ปจจุบันเกิดแลว  เปนแลว  เกิด 
                               พรอมแลว  บังเกดิแลว  บังเกดิข้ึนแลว  ปรากฏ 
                               แลว    หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   อนาคตมีอยู   อนาคตเกิดแลว  เปนแลว  เกดิ 
                               พรอมแลว  บังเกดิแลว   บังเกิดข้ึนแลว  ปรากฏ-         
                               แลว   หรือ  ?          
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                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ฯ    
           [๓๐๖]  ส.  อดีตมีอยู  อดีตดับไปแลว  ปราศไปแลว    แปรไป 
                               แลว   อัสดงคตแลว    สาบสูญไปแลว   หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ปจจุบันมีอยู   ปจจุบันดับไปแลว   ปราศไปแลว 
                               แปรไปแลว  อัสดงคตแลว  สาบสูญไปแลว  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
           [๓๐๗]  ส.  อนาคตมีอยู  อนาคตยังไมเกิด  ยังไมเปน  ยังไม 
                               เกิดพรอม   ยังไมบังเกิด  ยังไมบังเกิดข้ึน  ยังไม 
                               ปรากฏ    หรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ส.  ปจจุบันมีอยู  ปจจุบันยังไมเกิด  ยังไมเปน  ยังไม 
                               เกิดพรอม   ยังไมบังเกิด   ยังไมบังเกิดข้ึน  ยังไม 
                               ปรากฏ   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
           [๓๐๘]  ส.  รูปอดีตมีอยู  หรอื  ?          
                        ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  รูปอดีตดับไปแลว    ปราศไปแลว    แปรไปแลว 
                               อัสดงคตแลว   สาบสูญไปแลวมิใช   หรือ ? 
                               ป.  ถกูแลว. 
                         ส.  หากวา  รูปอดีตดับแลว  ฯลฯ  สาบสูญไปแลว  ก ็ 
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                               ตองไมกลาววา  รปูอดีตมีอยู.          
           [๓๐๙]  ส.   รูปอนาคตมีอยู    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   รูปอนาคตยังไมเกิด  ยังไมเปน  ยังไมเกิดพรอม 
                               ยังไมบังเกิดข้ึน  ยังไมปรากฏ   มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา  รูปอนาคตยังไมเกิด   ฯลฯ  ยังไมปรากฏ 
                               ก็ตองไมกลาววา  รูปอนาคตมีอยู. 
           [๓๑๐]  ส.   รูปปจจุบันมีอยู   รปูปจจุบันยังไมดับไป   ยงัไม 
                               ปราศไป  ยังไมแปรไป   ยังไมอัสดงคต   ยังไม 
                               สาบสูญไป  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   รูปอดีตมีอยู  รูปอดีตยังไมดับไป   ยังไมปราศไป 
                               ยังไมแปรไป   ยังไมอัสดงคต   ยังไมสาบสูญไป 
                               หรือ ?         
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ  
           [๓๑๑]  ส.   รูปปจจุบันมีอยู   รปูปจจุบันเกิดแลว   เปนแลว 
                               เกิดพรอมแลว     บังเกิดแลว      บังเกิดข้ึนแลว 
                               ปรากฏแลว   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   รูปอนาคตมีอยู   รูปอนาคตเกิดแลว   เปนแลว  
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                               เกิดพรอมแลว     บังเกิดแลว     บังเกิดข้ึนแลว 
                               ปรากฏแลว  หรือ ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๓๑๒]  ส.   รูปอดีตมีอยู    รูปอดีตดับไปแลว   ปราศไปแลว 
                               แปรไปแลว  อัสดงคตแลว  สาบสูญไปแลว  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   รูปปจจุบันมีอยู  รูปปจจุบันดับไปแลว  ปราศไป 
                               แลว แปรไปแลว อัสดงคตแลว  สาบสูญไปแลว 
                               หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๓๑๓]  ส.   รูปอนาคตมีอยู   รูปอนาคตยังไมเกิด   ยังไมเปน 
                               ยังไมเกิดพรอม   ยงัไมบังเกิด   ยังไมบังเกิดข้ึน 
                               ยังไมปรากฏ   หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   รูปปจจุบันมีอยู  รูปปจจุบันยังไมเกิด   ยังไมเปน 
                               ยังไมเกิดพรอม   ยงัไมบังเกิด   ยังไมบังเกิดข้ึน 
                               ยังไมปรากฏ  หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๓๑๔]   ส.   เวทนาอดีตมีอยูหรือ  ฯลฯ  สัญญา  ฯลฯ  สังขาร 
                               ฯลฯ  วิญญาณอดีต  มีอยู  หรอื  ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.   วิญญาณอดีตดับไปแลว  ปราศไปแลว  แปรไป 
                               แลว  อัสดงคตแลว  สาบสูญไปแลว  มิใชหรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว 
                         ส.   วิญญาณอดีตดับไปแลว  ฯลฯ    สาบสูญไปแลว 
                               ก็ตองไมกลาววา   วิญญาณอดีตมีอยู 
           [๓๑๕]   ส.   วิญญาณอดีตมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว 
                         ส.   วิญญาณอนาคตยังไมเกิด  ยังไมเปน  ยังไมเกิด 
                               พรอม   ยังไมบังเกิด   ยังไมบังเกิดข้ึน   ยังไม 
                               ปรากฏ  มิใชหรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว 
                         ส.   ถาวิญญาณอนาคตยังไมเกิด   ฯลฯ  ยังไมปรากฏ 
                               ก็ตองไมกลาว   วิญญาณอนาคตมีอยู 
           [๓๑๖]  ส.   วิญญาณปจจุบันมีอยู   วิญญาณปจจุบนัยังไมดับ 
                               ฯ ล ฯ  ยังไมสาบสูญไป  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว 
                         ส.   วิญญาณอดีตมีอยู  วิญญาณอดีตยังไมดับไป  ฯลฯ 
                               ยังไมสาบสูญไป   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๓๑๗]  ส.   วิญญาณปจจุบันมีอยู    วิญญาณปจจุบันเกิดแลว 
                               เปนแลว  ฯ ล ฯ   ปรากฏแลว  หรือ ?  
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                         ป.   ถูกแลว.   
                         ส.   วิญญาณอนาคตมีอยู    วิญญาณอนาคตเกิดแลว 
                               ฯลฯ  ปรากฏแลว   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๓๑๘]   ส.   วิญญาณอดีตมีอยู   วิญญาณอดีตดับไปแลว  ฯลฯ 
                               สาบสูญไปแลว  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   วิญญาณปจจุบันมีอยู  วิญญาณปจจุบันดับไปแลว 
                               ฯ ล ฯ   สาบสูญไปแลว  หรือ ? 
                        ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๓๑๙]   ส.  วิญญาณอนาคตมีอยู   วิญญาณอนาคตยังไมเกิด  
                               ฯ ล ฯ  ยังไมปรากฏ  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   วิญญาณปจจุบันมีอยู  วิญญาณปจจุบันยังไมเกิด   
                               ยังไมเปน ฯลฯ   ยงัไมปรากฏ  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๓๒๐]  ส.   บญัญัติวาปจจุบันหรือรูปก็ด ี วารูปหรือวาปจจุบัน 
ก็ดี   รวมเพงถึงรูปปจจุบัน   บัญญัติทัง้   ๒ นี ้   กอ็ยางเดียวกัน   มีอรรถ 
อันเดียวกัน   เสมอกัน   เทากัน   เหมอืนกัน  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.   รูปปจจุบันเม่ือดับไป  ยอมละความเปนปจจุบัน 
                               หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ยอมละความในรูป หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
           [๓๒๑]   ส.  บัญญัติวาปจจุบันหรือวารูปก็ดี      วารูปหรือวา 
ปจจุบันก็ดี   รวมเพงถึงรูปปจจุบัน  บัญญัติทั้ง ๒ นี้   ก็อยางเดียวกัน  ม ี
อรรถอันเดียวกัน  เสมอกนั  เทากัน  เหมือนกัน   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  รูปปจจุบันเมื่อดับไป      ยอมไมละความเปนรูป 
                               หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ยอมไมละความเปนปจจุบัน  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
ผาขาว  บัญญัติทั้ง  ๒  นี ้  ก็อยางเดียวกัน  มีอรรถอันเดียวกัน   เสมอกัน 
เทากัน เหมือนกัน  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ป.   ผาขาว  เมื่อถูกยอม ยอมละความเปนผาขาว หรือ  ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   ยอมละความเปนผา  หรือ  ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯลฯ  
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                         ป.  บัญญติัวาขาวหรือวาก็ดี    วาหรือวาขาวก็ดี  
รวมเพงถึงผาขาว   บัญญติัทั้ง  ๒  นี้   ก็อยางเดียวกัน  มีอรรถอันเดียวกัน 
เสมอกัน   เทากัน   เหมือนกัน  หรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  ผาขาวเมื่อถูกยอม  ยอมไมละความเปนผา หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.  ยอมไมละความเปนผาขาว  หรือ ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๓๒๒]  ส.   รูปยอมไมละความเปนรูป  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   รูปเทีย่ง   ยั่งยืน   คงทน   มีอันไมแปรผันเปน 
                               ธรรมดา  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.  เพราะรูปยอมละความเปนรูป ฉะน้ันรูปจึงชื่อวา 
                               ไมเที่ยง     ไมยั่งยนื   ไมคงทน    มีอันแปรผัน 
                               เปนธรรมดา   มิใชหรือ ?   
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   รูปไมเทีย่ง  ไมยั่งยืน  ไมคงทน    มีอัน 
                               แปรผันเปนธรรมดา    ก็ตองไมกลาววา  รปูยอม                                                         
                               ไมละความเปนรูป.  
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           [๓๒๓]  ส.   เพราะนิพพานยอมไมละความเปนนิพพาน  
                         ฉะน้ันนิพพานจึงชื่อวา เที่ยง  ยั่งยืน คงทน  ม ี
                         อันไมแปรผันไปเปนธรรมดา   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เพราะรูปยอมไมละความเปนรูป  ฉะนั้น  รูปจึง 
                               ชื่อวา  เที่ยง  ยั่งยืน คงทน  มีอันไมแปรผันเปน 
                               ธรรมดา   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๓๒๔]  ส.   เพราะรูปยอมไมละความเปนรูป  ฉะนั้น  รูปจึง                 
                             ชื่อวา  ไมเที่ยง ไมยั่งยืน  ไมคงทน    มีอันแปร 
                             ผันเปนธรรม  หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เพราะนิพพานยอมไมละความเปนนิพพาน 
                               ฉะน้ัน   นิพพานจึงชื่อวา  ไมเที่ยง   ไมยั่งยนื 
                               ไมคงทน  มีอันแปรผันเปนธรรมดา หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกวาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๓๒๕]  ส.   อดีตมีอยู   อดีตยอมไมละความเปนอดีต  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   อนาคตมีอยู  อนาคตยอมไมละความเปนอนาคต 
                               หรือ ?         
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ  
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                         ส.   อดีตมีอยู  อดีตยอมไมละความเปนอดีต   หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ปจจุบันมีอยู ปจจุบันยอมไมละความเปนปจจุบัน 
                               หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๓๒๖]  ส.   อนาคตมีอยู  อนาคตยอมไมละความเปนอนาคต 
                               หรือ ?         
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.  อดีตมีอยู   อดีตยอมไมละความเปนอดีต  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๓๒๗]  ส.   ปจจุบันมีอยู  ปจจุบันยอมไมละความเปนปจจุบัน 
                               หรือ ? 
                         ป.    ถูกแลว. 
                         ส.    อดีตมีอยู  อดีตยอมไมละความเปนอดีต   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯ ล ฯ 
           [๓๒๘] ส.   อดีตมีอยู   อดีตยอมไมละความเปนอดีต    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.    
                         ส.   อดีตเที่ยง    ยั่งยืน  คงทน   มีอันไมแปรผันเปน 
                               ธรรมดา   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
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                         ส.   อดีต   ไมเที่ยง  ไมยั่งยืน  ไมคงทน  มีอันแปรผัน  
                               เปนธรรมดา  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา  อดีตไมเที่ยง  ไมยั่งยืน ไมคงทน   มีอัน 
                               แปรผันเปนธรรมดา  ก็ตองไมกลาววา  อดีตมีอยู 
                               อดีตยอมไมละความเปนอดีต. 
           [๓๒๙]   ส.   เพราะนิพพานมีอยู  นิพพานยอมไมละความเปน 
                               นิพพาน  ฉะนั้น  นิพพานจึงชื่อวา เที่ยง  ยั่งยืน 
                               มั่นคง    มีอันแปรผันเปนธรรมดา หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เพราะอดีตมีอยู     อดีตยอมไมละความเปนอดีต 
                               ฉะน้ัน  อดีตจึงชื่อวา  เที่ยง  ยั่งยืน  มั่นคง  มีอัน 
                               แปรผันเปนธรรมดา หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๓๓๐]   ส.   เพราะอดีตมีอยู     อดีตยอมไมละความเปนอดีต 
                               ฉะน้ัน อดีตจึงชื่อวา ไมเที่ยง ไมยั่งยืน  ไมมัน่คง 
                               มีอันแปรผันเปนธรรมดา   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว.                         
                         ส.   เพราะนิพพานมีอยู  นิพพานยอมไมละความเปน 
                               นิพพาน  ฉะนั้น  นิพพานจึงชื่อวา  ไมเที่ยง  ไม  
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                               ยั่งยืน    ไมมั่นคง   มีอันแปรผันเปนธรรมดา  
                               หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๓๓๑]   ส.   รูปอดีตมีอยู     รปูอดีตยอมไมละความเปนอดีต 
                               หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว 
                         ส.   รูปอนาคตมีอยู    รูปอนาคตยอมไมละความเปน 
                               อนาคต  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ                       
                         ส.   รูปอดีตอยู     รูปอดีตยอมไมละความเปนอดีต 
                               หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   รูปปจจุบันมีอยู   รูปปจจุบันยอมไมละความเปน 
                               ปจจุบัน หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๓๓๒]  ส.   รูปอนาคตมีอยู     รูปอนาคตยอมไมละความเปน 
                               อนาคต   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   รูปอดีตมีอยู     รปูอดีตยอมไมละความเปนอดีต 
                               หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ  
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           [๓๓๓]   ส.   รูปปจจุบันมีอยู   รูปปจจุบันยอมไมละความเปน 
                               ปจจุบัน หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   รูปอดีตมีอยู     รปูอดีตยอมไมละความเปนอดีต 
                               หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๓๓๔]   ส.   รูปอดีตมีอยู    รปูอดีตยอมไมละความเปนอดีต 
                               หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   รูปอดีต   เที่ยง   ยัง่ยืน   มั่นคง    มีอันไมแปรผัน 
                               เปนธรรมดา  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   รูปอดีต   ไมเที่ยง  ไมยั่งยืน  ไมคงทน  มีอันแปร 
                               ผันเปนธรรมดา  มใิชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา  รูปอดีต  ไมเที่ยง  ฯ ล ฯ   มีอันแปรผัน 
                               เปนธรรมดา   ก็ตองไมกลาววา  รูปอดีต  มอียู  รูป 
                               อดีตยอมไมละความเปนอดีต. 
           [๓๓๕]   ส.   นิพพานมีอยู         นิพพานยอมไมละความเปน 
                               นิพาน  นิพพานเที่ยง  ยั่งยืน  มั่นคง  มีอันไม 
                               แปรผันไปเปนธรรมดา  หรือ  ?  
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                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   รูปอดีตมีอยู      รปูอดีตยอมไมละความเปนอดีต 
                               รูปอดีตเที่ยง   ยั่งยืน   มั่นคง   มีอันไมแปรผัน 
                               เปนธรรมดา  หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๓๓๖]   ส.   รูปอดีตมีอยู     รูปอดีตยอมไมละความเปนอดีต 
                               รูปอดีตไมเที่ยง  ไมยั่งยืน  ไมมัน่คง  มีอันแปร 
                               ผันเปนธรรมดา   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   นิพพานมีอยู        นิพพานยอมไมละความเปน 
                               นิพพาน  นิพพานไมเที่ยง  ไมยั่งยืน  ไมมัน่คง 
                               มีอันแปรผันเปนธรรมดา  หรอื ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๓๓๗]   ส.   เวทนาอดีตมีอยู  ฯลฯ    สัญญาอดีตมีอยู  ฯ ล ฯ 
                               สังขารอดีตมีอยู  ฯลฯ 
           [๓๓๘]   ส.   วิญญาณอดีตมีอยู   วิญญาณอดีตยอมไมละความ 
                               เปนอดีต   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   วิญญาณอนาคตมีอยู  วิญญาณอนาคตยอมไมละ 
                               ความเปนอนาคต   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ  
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                         ส.   วิญญาณอดีตมีอยู   วิญญาณอดีตยอมไมละความ 
                               เปนอดีต   หรือ  ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   วิญญาณปจจุบันมีอยู  วิญญาณปจจุบันยอมไมละ 
                               ความเปนปจจุบัน ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๓๓๙]   ส.   วิญญาณอนาคตมีอยู   วิญญาณอนาคตยอมไมละ 
                               ความเปนอนาคต  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   วิญญาณอดีตมีอยู   วิญญาณอดีตยอมไมละความ 
                               เปนอดีต    หรือ ? 
           [๓๔๐]   ส.  วิญญาณปจจุบันมีอยู   วิญญาณปจจุบันยอมไมละ 
                               ความเปนปจจุบัน  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   วิญญาณอดีตมีอยู   วิญญาณอดีตยอมไมละความ 
                               เปนอดีต   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๓๔๑]   ส.   วิญญาณอดีตมีอยู   วิญญาณอดีตยอมไมละความ 
                               เปนอดีต  หรือ ?  
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                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   วิญญาณอดีตเที่ยง  ยั่งยืน  มั่นคง  มีอันไมแปร 
                               ผันเปนธรรมดา   หรือ ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
                         ส.   วิญญาณอดีตไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมมั่นคง  มีอัน 
                               แปรผันเปนธรรมดา  มิใชหรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา  วิญญาณอดีตไมเที่ยง  ไมยั่งยืน  ไมแน 
นอน   มีอันแปรผันเปนธรรมดา   กต็องไมกลาววา   วิญญาณอดีตมีอยู 
วิญญาณอดีตยอมไมละความเปนอดีต. 
           [๓๔๒]  ส.  นิพพานมีอยู       นิพพานยอมไมละความเปน 
นิพพาน นิพพานเที่ยง  ยั่งยืน  มั่นคงมีอันไมแปรผันเปนธรรมดา หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.  วิญญาณอดีตมีอยู  วิญญาณอดีตยอมไมละความ 
เปนอดีตเที่ยง   ยั่งยืน  มัน่คง   มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๓๔๓]  ส.  วิญญาณมีอยู   วิญญาณอดีตยอมไมละความเปน 
อดีต   วิญญาณอดีตไมเที่ยง   ไมยั่งยืน   ไมมั่นคง    มีอันแปรผันเปน 
ธรรมดา   หรือ ? 
                        ป.  ถูกแลว.  
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                         ส.  นิพพานมีอยู        นิพพานยอมไมละความเปน 
                               นิพพาน  นิพพานไมเที่ยง  ไมยั่งยืน  ไมมัน่คง 
                               มีอันแปรผันเปนธรรมดา  หรอื ?  
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯล ฯ 
           [๓๔๔]   ส.   อดีตใชสภาวะท่ีมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   อดีตมิใชสภาวะที่มีอยู    คําวาอดีตมีอยู 
                               ก็ผิด ก็หรือหากวาสภาวะอันมิใชอดีตมีอยู  คําวา 
                               อดีตมีอยูก็ผิด ? 
                         ส.   อนาคตมิใชสภาวะที่อยู  หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   อนาคตมิใชสภาวะท่ีมีอยู  คําวาอนาคต 
                               มีอยูกผิ็ด      ก็หรือหากวาสภาวะอันมิใชอนาคต 
                               มีอยูคําวาอนาคตมีอยูก็ผิด ? 
           [๓๙๕]  ส.   เปนอนาคตแลวจึงเปนปจจุบัน  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   อนาคตก็อันนั้นแหละ    ปจจุบันก็อันนั้นแหละ 
                               หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.   อนาคตก็อันนั้นแหละ     ปจจุบันก็อันนั้นแหละ 
                               หรือ ?          
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                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   สิ่งท่ีเปนอนาคต   แลวเปนปจจุบัน    ชื่อวาเปน 
                               แลวจึงเปนอยู  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   สิ่งท่ีเปนอนาคต  แลวเปนปจจุบัน  ชื่อวาเปน 
                               แลวจึงเปนอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สิ่งท่ีไมเปนอนาคต   แลวไมเปนปจจุบัน  ชือ่วา 
                               ไมเปนแลว  ไมเปนอยู  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๓๔๖]   ส.   เปนปจจุบันแลวจึงเปนอดีต    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ปจจุบันก็อันนั้นแหละ  อดีตก็อันนั้นแหละ  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ                  
                         ส.   ปจจุบันก็อันนั้นแหละ  อดีตก็อันนั้นแหละ  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สิ่งท่ีเปนปจจุบัน   แลวเปนอดีต  ชื่อวาเปนแลว 
                               จึงเปนอยู   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   สิ่งท่ีเปนปจจุบัน   แลวเปนอดีต   ชื่อวาเปนแลว 
                               จึงเปนอยู   หรือ  ?  
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                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   สิ่งท่ีไมเปนปจจุบัน  แลวไมเปนอดีต  ชื่อวาไม 
                               เปนแลว  ไมเปน  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๓๔๗]  ส.   เปนอนาคตแลวจึงเปนปจจุบัน      เปนปจจุบัน 
                               แลวจึงเปนอดีต     หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   อนาคตก็อันนั้นแหละ    ปจจุบันก็อันนั้นแหละ 
                               อดีตก็อันนั้นแหละ  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯ ล ฯ 
                         ส.   อนาคตก็อันนั้นแหละ     ปจจุบันก็อันนั้นแหละ 
                               อดีตก็อันนั้นแหละ  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สิ่งท่ีเปนอนาคต    แลวเปนปจจุบัน  ชื่อวาเปน 
                               แลว    จึงเปนอยู  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.   สิ่งท่ีเปนอนาคต    แลวเปนปจจุบัน  ชื่อวาเปน 
                               แลวจึงเปนอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สิ่งท่ีไมเปนอนาคต    แลวไมเปนปจจุบัน ชื่อวา 
                               ไมเปนแลวไมเปน  หรือ  ?  
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                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
           [๓๔๘]  ส.  จักขุอดีตมีอยู   รปู,    จักขุวิญญาณ,    แสงสวาง, 
                               มนสกิารอดีตมีอยู  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลเห็นรูปอดีตได  ดวยจักขุอดีต   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   โสตะอดีตมีอยู   เสียง,   โสตวิญญาณ,   อากาศ, 
                               มนสกิารอดีตมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลฟงเสียงอดีตได   ดวยโสตอดีต  หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
                         ส.   ฆานะอดีตมีอยู  กลิ่น, ฆานวิญญาณ, ลม, มนสิ- 
                               การอดีตมีอยู  หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลสูดกลิ่นอดีตได  ดวยฆานะอดีต  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   ชิวหาอดีตมีอยู  รส,  ชิวหาวิญญาณ,  น้ํา,  มนสิ- 
                               สิการอดีตมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลลิ้มรสอดีตได   ดวยลิ้นอดีต  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ  
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                         ส.   กายอดีตมีอยู   โผฏฐัพพะ,   กายวิญญาณ,  ดิน, 
                               มนสกิารอดีตมีอยู  หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลถูกตองโผฏฐัพพะอดีตไดดวยกายอดีต  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   มโนอดีตมีอยู  ธรรมารมณ,  มโนวิญญาณ,  วัตถ,ุ 
                               มนสกิารอดีตมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลรูแจงธรรมารมณอดีตได     ดวยมโนอดีต 
                               หรือ ?         
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๓๔๙]   ส.   จักขุอนาคตมีอยู  รูป,  จักขุวิญญาณ,   แสงสวาง, 
                               มนสกิารอนาคตมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.    
                         ส.   บุคคลเห็นรูปอนาคตได  ดวยจักขุอนาคต  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.   โสตะ. . .   ฆานะ . . .  ชิวหา  . . .  กาย . . .  มโน 
                               อนาคตมีอยู  ธรรมารมณ,  มโนวิญญาณ.  วัตถุ,  
                               มนสกิารอนาคตมีอยู  หรือ ? 
                               ป.   ถกูแลว.  
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                         ส.   บุคคลรูแจงธรรมารมณอนาคตได       ดวยมโน 
                               อนาคต    หรือ ?  
                               ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๓๕๐]   ส.   จักขุปจจุบันมีอยู  รูป,  จักขุวิญญาณ,  แสงสวาง, 
                               มนสกิารปจจุบันมีอยู   บุคคลเห็นรูปปจจุบันได 
                               ดวยจักขุปจจุบัน  หรือ ? 
                         ป.    ถูกแลว. 
                         ส.   จักขุอดีตมีอยู   รปู,    จักขุวิญญาณ,    แสงสวาง, 
                               มนสกิารอดีตมีอยู    บุคคลเห็นรูปอดีตได  ดวย 
                               จักขุอดีต  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.   โสตะ... ฆานะ...   ชิวหา...  กาย...  มโนปจจุบัน 
มีอยู   ธรรมารมณ,   มโนวิญญาณ,   วัตถุ,   มนสิการปจจุบันมีอยู  บุคคล 
รูแจงธรรมารมณปจจุบันได   ดวยมโนปจจุบัน  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   มโนอดีตมีอยู  ธรรมารมณ, มโนวิญญาณ, วัตถุ, 
                               มนสกิารอดีตมีอยู  บุคคลรูแจงธรรมารมณอดีต 
                               ไมดวยมโนอดีต  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
           [๓๕๑]   ส.  จักขุปจจุบันมีอยู  รูป,  จักขุวิญญาณ   แสงสวาง,  
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                               มนสกิารปจจุบันมีอยู     บุคคลเห็นรูปปจจุบันได 
                               ดวยจักขุปจจุบัน   หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   จักขุอนาคตมีอยู  รูป,  จักขุวิญญาณ,  แสงสวาง, 
                               มนสกิารอนาคตมีอยู    บุคคลเห็นรูปอนาคตได 
                               ดวยจักขุอนาคต  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.    โสตะ. . .   ฆานะ. . .  ชิวหา. . .  กาย. . .  มโน  ปจจุบัน 
มีอยู   ธรรมารมณ,   มโนวิญญาณ,  วัตถุ   มนสิการปจจุบันมีอยู  บุคคล 
รูแจงธรรมารมณปจจุบันไดดวยมโนปจจุบัน  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   มโนอนาคตมีอยู  ธรรมารมณ,  มโนวิญญาณ,   
                               วัตถ,ุ  มนสิการอนาคตมีอยู  บุคคลรูแจงธรรมา- 
                               รมณอนาคตไดดวยมโนอนาคต  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๓๕๒]  ส.   จักขุอดีตมีอยู   รปู,   จักขุวิญญาณ    แสงสวาง, 
                               มนสกิารอดีตมีอยู      แตบุคคลเห็นรูปอดีตดวย 
                               จักขุอดีตไมได หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.    จักขุปจจุบันมีอยู  รูป,  จักขุวิญญาณ, แสงสวาง,  
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                               มนสกิารปจจุบันมีอยู   บุคคลเห็นรูปปจจุบันได 
                               ไมไดดวยจักขุปจจุบัน หรือ ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   โสตะ. . . ฆานะ . . . ชิวหา . . . มโนอดีตมีอยู 
ธรรมารมณ,    มโนวิญญาณ,    วัตถุ,   มนสิการอดีตมีอยู  แตบุคคลรูแจง 
ธรรมารมณอดีตไมไดดวยมโนอดีต    หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  มโนปจจุบันมีอยู   ธรรมารมณ,   มโนวิญญาณ, 
                               วัตถ,ุ    มนสิการปจจุบันมีอยู    แตบุคคลรูแจง 
                               ธรรมารมณปจจุบันไมไดดวยมโนปจจุบัน  หรือ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๓๕๓]  ส.  จักขุอนาคตมีอยู, รูป,  จักขุวิญญาณ,  แสงสวาง, 
                               มนสกิารอนาคตมีอยู    แตบุคคลเห็นรูปอนาคต  
                               ไมไดดวยจักขุอนาคต     หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว.                                       
                         ส.  จักขุปจจุบันมีอยู  รูป,  จักขุวิญญาณ,  แสงสวาง 
                               มนสกิารปจจุบันมีอยู    แตบคุคลเปนรูปปจจุบัน 
                               ไมไดดวยจักขุปจจุบัน  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.   โสตะ. . .  ฆานะ. . .  ชิวหา . . .   กาย. . .  มโนอนาคต   
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มีอยู    ธรรมารมณ     มโนวิญญาณ,   วัตถุ  มนสิการอนาคตมีอยู   แต 
บุคคลรูแจงธรรมารมณอนาคตไมไดดวยมโนอนาคต   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   มโนปจจุบันมีอยู    ธรรมารมณ    มโนวิญญาณ, 
                               วัตถ,ุ     มนสิการปจจุบันมีอยู     แตบุคคลรูแจง 
                               ธรรมารมณปจจุบันไมไดดวยมโนปจจุบัน หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๓๕๔]  ส.   ญาณอดีตมีอยู  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลทํากิจท่ีพึงทําดวยญาณได    ดวยญาณอดีต 
                               นั้น หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.  บุคคลทํากิจท่ีพึงทําดวยญาณได   ดวยญาณอดีต 
                               นั้น  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลกําหนดรูทกุขได,  ละสมุทัยได,  ทํานิโรธ 
                               ใหแจงได    ยังมรรคใหเกิดไดดวยญาณอดีตน้ัน 
                               หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯ ล ฯ 
           [๓๕๕]  ส.   ญาณอนาคตมีอยู  หรือ ?  
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                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   บุคคลทํากิจท่ีพึงทําดวยญาณได       ดวยญาณ 
                               อนาคตน้ัน  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
                         ส.   บุคคลทํากิจท่ีพึงทําดวยญาณได        ดวยญาณ 
                               อนาคตน้ัน   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลกําหนดรูทกุข  ละสมุทยัได.  ทํานิโรธให 
                               แจงได    ยังมรรคใหเกิดไดดวยญาณอนาคตน้ัน 
                               หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
           [๓๕๖]   ส.  ญาณปจจุบันมีอยู  บุคคลทํากิจท่ีพึงทําดวยญาณ 
                               ไดดวยญาณปจจุบันนั้น  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ญาณอดีตอยู   บุคคลทํากิจท่ีพึงทําดวยญาณได 
                               ดวยญาณอดีตนั้น  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.  ญาณปจจุบันมีอยู ?        บุคคลกําหนดรูทุกขได 
ละสมุทัยได,  ทํานิโรธใหแจงได   ยังมรรคใหเกิดได  ดวยญาณปจจุบัน 
นั้น  หรือ ?                         
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                         ป.  ถูกแลว.  
                         ส.  ญาณอดีตมีอยู บุคคลกําหนดรูทุกขได,  ละสมุทัย 
ได,   ทํานิโรธใหแจงได,  ยังมรรคใหเกิดไดดวยญาณอนาคตน้ัน  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส.  ญาณปจจุบันมีอยู   บุคคลทํากิจท่ีพึงทําดวยญาณ 
                               ไดดวยญาณปจจุบันนั้น หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ญาณอนาคตมีอยู   บุคคลทํากิจท่ีพึงทําดวยญาณ 
                               ไดดวยญาณท่ีเปนอนาคตน้ัน  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.  ญาณปจจุบันมีอยู   บุคคลกําหนดรูทุกขได,   ละ 
สมุทัยได,    ทํานิโรธใหแจงได,   ยังมรรคใหเกิดได   ดวยญาณปจจุบันนั้น 
หรือ   
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ญาณอนาคตมีอยู         บุคคลกาํหนดรูทุกขได, 
ละสมุทัยได,   ทํานิโรธใหแจงได,   ยังมรรคใหเกิดได   ดวยญาณอนาคต 
นั้น หรือ   ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๓๕๗]   ส.  ญาณอดีตมีอยู  แตบุคคลทํากิจท่ีพึงดวยญาณ 
ไมไดดวยญาณอดีตนั้น  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
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                         ส.   ญาณปจจุบันมีอยู      แตบุคคลทํากิจท่ีพึงทําดวย 
ญาณไมไดดวยญาณปจจุบัน  หรือ ?  
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.   ญาณอดีตมีอยู      แตบุคคลกําหนดรูทุกขไมได, 
ละสมุทัยไมได,   ทํานิโรธใหแจงไมได,   ยังมรรคใหเกิดไมไดดวยญาณ 
อดีตน้ัน หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ญาณปจจุบันมีอยู  แตบุคคลกําหนดรูทุกขไมได 
และสมุทัยไมได,   ทํานิโรธใหแจงไมได,  ยังมรรคใหเกิดไมไดดวยญาณ 
ปจจุบันนั้น  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๓๕๘]  ส.   ญาณอนาคตมีอยู  แตบุคคลทํากิจท่ีพึงทําดวย 
ญาณไมไดดวยญาณอนาคตน้ัน หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ญาณปจจุบันมีอยู  แตบุคคลทํากิจท่ีพึงทําดวย 
ญาณไมไดดวยญาณปจจุบันนั้น หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   ญาณอนาคตมีอยู   แตบุคคลกาํหนดรูทุกขไมได 
ละสมุทัยไมได   ทํานิโรธใหแจงไมได,     ยังมรรคใหเกิดไมไดดวยญาณ 
อนาคตน้ัน  หรือ  ?  
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                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   ญาณปจจุบันมีอยู  แตบุคคลกําหนดรูทุกขไมได 
ละสมุทัยไมได,     ทํานิโรธใหแจงไมได     ยังมรรคใหเกิดไมไดดวยญาณ 
ปจจุบันนั้น หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๓๕๙]   ส.   ราคะอดีตของพระอรหันตมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตชื่อวามีราคะดวยราคะน้ัน  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   โทสะอดีตของพระอรหันตมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตชื่อวามีโทสะดวยโทสะน้ัน  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.  โมหะอดีตของพระอรหันตมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตชื่อวามีโมหะดวยโมหะน้ัน  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.  มานะอดีตของพระอรหันตมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตชื่อวามีมานะดวยมานะอดีตน้ัน หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ  
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                         ส.  ทฏิฐิอดีตของพระอรหันตมีอยู  หรือ ?  
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น   หรอื ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.  วิจิกิจฉาอดีตของพระอรหันตมีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตชื่อวามีวิจิกิจฉาดวยวิจิกิจฉานั้น 
                               หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ                
                         ส.   ถีนะอดีตของพระอรหันตมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.                             
                         ส.   พระอรหันตชื่อวามีถีนะดวยถีนะน้ัน  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.   อุทธัจจะอดีตของพระอรหันตมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตชื่อวามีอุทธัจจะดวยอุทธัจจะน้ัน 
                               หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ         
                         ส.   อหิรกิะอดีตของพระอรหันตมีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตชื่อวามีอหิริกะดวยอหิริกะน้ัน  หรือ ?  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 357 

                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ  
                         ส.   อโนตตัปปะอดีตของพระอรหันตมีอยู  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตชื่อวามีอโนตตัปปะดวยอโนตตัปปะ 
                               นั้น หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๓๖๐]   ส.   สักกายทิฏฐิอดีตของพระอนาคามีมีอยู  หรือ  ? 
                         ป.   ถกูแลว. 
                         ส.   พระอนาคามีชื่อวามีทิฏฐินั้น  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.   วิจิกิจฉา,   สีลัพพตปรามาส       กามราคะอยาง 
ละเอียด   พยาบาทอยางละเอียดอดีต   ของพระอนาคามีมีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว 
                         ส.  พระอนาคามีชื่อวามีจิตพยาบาทดวยพยาบาทน้ัน 
                               หรือ ?         
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๓๖๑]   ส.   สักกายทิฏฐิอดีตของพระสกทาคามีมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระสกทาคามีชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
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                         ส.   วิจิกิจฉา,    ลีลัพพตปรามาส,  กามราคะอยาง  
                               หยาบ,  พยาบาทอยางหยาบท่ีเปนอดีตของพระ- 
                               สกทาคามีมีอยู   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระสกทาคามีชื่อวามีจิตพยาบาทดวยพยาบาท 
                               นั้น  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
           [๓๖๒]   ส.  สักกายทิฏฐิอดีตของพระโสดาบันมีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระโสดาบันชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น  หรอื ? 
                         ป   ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
                         ส.  วิจิกิจฉา,  สีลัพพตปรามาส,  ราคะอันเปนอปาย- 
คามี.  โทสะอันเปนอปายคามี,   โมหะอันเปนอปายคามี,   ที่เปนอดีตของ 
พระโสดาบันมีอยู  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระโสดาบันชื่อวามีโมหะดวยโมหะน้ัน  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
           [๓๖๓]   ส.  ราคะอดีตของปุถุชนมีอยู     ปุถุชนชื่อวามีราคะ 
                               ดวยราคะน้ัน  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
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                         ส.  ราคะอดีตของพระอรหันตมีอยู     พระอรหันต 
                               ชื่อวามีราคะดวยราคะน้ัน  หรือ ?  
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.  โทสะอดีตของปุถุชนมีอยู  ฯ ล ฯ    อโนตตัปปะ 
อดีตของปุถุชนมีอยู ปุถชุนชื่อวามีอโนตตัปปะดวยอโนตตัปปะน้ัน  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   อโนตตัปปะอดีตของพระอรหันตมีอยู      พระ- 
                               อรหันตชื่อวามีอโนตตัปปะดวยอโนตตัปปะน้ัน 
                               หรือ ? 
                               ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๓๖๔]  ส.  สักกายทิฏฐิอดีตของปุถุชนมีอยู   ปถุุชนชือ่วามี 
                               ทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สักกายทิฏฐิอดีตของพระอนาคามี  มอียู  พระ- 
                               อนาคามีชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.   วิจิกิจฉาอดีตของปุถุชนมีอยู  ฯ ล ฯ     พยาบาท 
อยางละเอียดที่เปนอดีตของปุถุชนมีอยู      ปถุุชนชื่อวามีจิตพยาบาทดวย 
พยาบาทน้ัน  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.   พยาบาทอยางละเอียดที่เปนอดีตของพระอนาคา- 
                               มี   มอียู    พระอนาคามีชื่อวามีจิตพยาบาทดวย  
                               พยาบาทน้ัน  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
           [๓๖๕ ]  ส.   สักกายทิฏฐิอดีตของปุถุชนมีอยู   ปถุุชนชื่อวามี 
                               ทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สักกายทิฏฐิอดีตของพระสกทาคามี  มีอยู  พระ- 
                               สกทาคามีชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   วิจิกิจฉาอดีตของปุถุชนมีอยู ฯลฯ พยาบาทอยาง 
หยาบท่ีเปนอดีตของปุถุชนมีอยู   ปุถชุนชื่อวามีจิตพยาบาทดวยพยาบาท 
นั้น หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พยาบาทอยางหยาบที่เปนอดีตของพระสกทาคา- 
                               มี  มีอยู    พระสกทาคามีชื่อวามีจิตพยาบาทดวย 
                               พยาบาทน้ัน  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
           [๓๖๖]   ส.   สักกายทิฏฐิอดีตของปุถุชนมีอยู    ปถุุชนชือ่วามี 
                               ทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
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                         ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระโสดาบันมีอยู พระ- 
                              โสดาบันชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
                         ส. วิจิกิจฉาอดีตของปุถุชนมีอยู ฯ ล ฯ โมหะอัน 
เปนอปายคามีที่เปนอดีตของปุถุชนมีอยู ปุถุชนชื่อวามีโมหะดวยโมหะ 
นั้น หรือ ? 
                         ป. ถกูแลว. 
                         ส. โมหะอันเปนอปบายคามีที่เปนอดีตของพระโสดา- 
                              บันมีอยู พระโสดาบันชื่อวามีโมหะดวยโมหะน้ัน 
                              หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
           [ ๓๖๗] ส. ราคะอดีตของพระอรหันตมีอยู แตพระอรหันต 
                               หาชื่อวามีราคะดวยราคะนั้นไม หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
                         ส. ราคะอันอดีตของปุถุชนมีอยู แตปุถุชนหาชื่อวามี 
                              ราคะดวยราคะน้ันไม หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
                         ส. โทสะอดีตของพระอรหันตมีอยู ฯ ล ฯ อโนต- 
ตัปปะอดีตของพระอรหันตมีอยู แตพรอรหันตหาชื่อวามีอโนตตัปปะ 
ดวยอโนตัปปะน้ันไม หรือ ? 
                         ป. ถูกแลว. 
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                         ส.  อโนตตัปปะอดีตของปุถุชนมีอยู  แตปุถชุนหาชื่อ  
                               วามีอโนตตัปปะดวยอโนตตัปปะน้ันไม  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๓๖๘]   ส.   สักกายทิฏฐิอดีตของพระอนาคามี มีอยู  แตพระ- 
                               อนาคามีหาชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สักกายทิฏฐิอดีตของปุถุชนมีอยู  แตปุถชุนหาชื่อ 
                               วามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้นไม  หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
                         ส.   วิจิกิจฉาอดีตของพระอนาคามี   มีอยู  ฯลฯ พยา-  
บาทอยางละเอียดที่เปนอดีตของพระอนาคามี  มีอยู   แตพระอนาคามีหา 
ชื่อวามีจิตพยาบาทดวยพยาบาทน้ันไม   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พยาบาทอยางละเอียดที่เปนอดีตของปุถุชนมีอยู 
                               แตปุถุชนหาชื่อวามีจิตพยาบาทดวยพยาบาทน้ัน 
                               ไม  หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวยอยางนั้น  ฯลฯ  
           [๓๖๙]   ส.   สักกายทิฏฐิอดีตของพระสกทาคามีอยู  แตพระ- 
                               สกทาคามีหาชื่อวาทิฏฐิดวยทิฏฐินั้นไม   หรอื  ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.  สักกายทิฏฐิอดีตของปุถุชนมีอยู  แตปุถชุนหาชื่อ 
                               วามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้นไม  หรือ  ?  
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส.  วิจิกิจฉาอดีตของพระสกทาคามี  มีอยู  ฯลฯ  พยา- 
บาทอยางหยาบที่เปนอดีตของพระสกทาคามี  มีอยู  แตพระสกทาคามีหา 
ชื่อวามีจิตพยาบาทดวยพยาบาทน้ันไม   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พยาบาทอยางหยาบ ที่เปนอดีตของปุถุชนมีอยู 
                               แตปุถุชนหาชื่อวามีจิตพยาบาทดวยพยาบาทน้ัน 
                               ไม  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๓๗๐]  ส.   สกักายทิฏฐิอดีตของพระโสดาบันมีอยู  แตพระ- 
                               โสดาบันหาชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้นไม หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สักกายทิฏฐิอดีตของปุถุชนมีอยู     แตปถุชุนหา 
                               ชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้นไม  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.   วิจิกิจฉาอดีตของพระโสดาบันมีอยู ฯลฯ  โมหะ 
อันเปนอปายคามีที่เปนอดีตของพระโสดาบันมีอยู     แตพระโสดาบันหา 
ชื่อวามีโมหะดวยโมหะน้ันไม   หรือ  ?  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 364 

                         ป.  ถูกแลว.         
                         ส.  โมหะอันเปนอปายคามีที่เปนอดีตของปุถุชนมีอยู  
                               แตปุถุชนหาชื่อวามีโมหะดวยโมหะน้ันไม หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๓๗๑]   ส.  มืออดีตมีอยู  หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  เม่ือมืออดีตมีอยู  การจับ  การวาง  ยังปรากฏอยู 
                               หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.  เทาอดีตมีอยู    หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  เม่ือเทาอดีตมีอยู  การกาวไป   การถอยกลับ  ยัง 
                               ปรากฏอยู  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.   ขอพับอดีตมีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  เม่ือขอพับอดีตมีอยู   การคู   การเหยียด   ยงั 
                               ปรากฏอยู   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส.  ทองอดีตมีอยู   หรอื ?  
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                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   เมื่อทองอดีตมีอยู    ความหิว   ความกระหาย    ยัง 
                               ปรากฏอยู   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.   กายอดีตมีอยู   หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   กายอดีตยังเขาถึงการยกยองและการปราบปราม 
ยังเขาถึงการตัดและการทําลาย  ยังเปนของสาธารณะแกกา   แกแรง 
แกเหยี่ยว   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ           
                         ส.   ยาพิษพึงเขาไป    ศัสตราพึงเขาไป  ไมพึงเขาไป 
                               ในกายอดีต  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.   กายอดีต    ยังจะจองจําไดดวยเครื่องจําคือชื่อคา 
ดวยเครื่องจําคือเชือก      ดวยเครื่องจําคือตรวน     ดวยเครื่องจําคือบาน 
ดวยเครื่องจําคือนิคม    ดวยเครื่องจําคือนคร    ดวยเครื่องจําคือชนบท 
ดวยเครื่องจํา ๕  ประการ  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนี้   ฯ ล ฯ 
           [๓๗๒]  ส.  น้ําอดีตมีอยู  หรอื  ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
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                         ส.  บุคคลทํากิจท่ีตองใชน้ําไดดวยนํ้านั้น  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
                         ส.  ไฟอดีตมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลทํากิจท่ีตองใชไฟไดดวยไฟน้ัน  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.  ลมอดีตมีอยู  หรือ 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลทํากิจท่ีตองใชลมไดดวยลมนั้น  หรอื  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๓๗๓]  ส.  รูปขันธอดีตมีอยู  รูปขันธอนาคตมีอยู  รูปขันธ 
                               ปจจุบันมีอยู  หรอื  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   รูปขันธเปน ๓   หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.  ขันธที่เปนอดีตมีอยู ขันธหาท่ีเปนอนาคตมีอยู 
                               ขันธ ๕ ที่เปนปจจุบันมีอยู  หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.  ขันธเปน ๑๕    หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
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           [๓๗๔]   ส.   จักขายตนะอดีตมีอยู     จักขายตนะอนาคตมีอยู 
                               จักขายตนะปจจุบันมีอยู   หรือ  ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   จักขายตนะเปน  ๓  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
                         ส.   อายตนะ ๑๒  ที่เปนอดีตมีอยู      อายตนะ  ๑๒ 
                               ที่เปนอนาคตมีอยู    อายตนะ ๑๒ ที่เปนปจจุบัน 
                               มีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   อายตนะเปน ๓๖  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๓๗๕]   ส.   จักขุธาตุอดีตมีอยู   จักขุธาตุอนาคตมีอยู   จักขุ- 
                               ธาตุปจจุบันมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   จักขุธาตุเปน  ๓   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.   ธาตุ  ๑๘  ที่เปนอดีตมีอยู    ธาตุ  ๑๘  ที่เปน 
                               อนาคตมีอยู        ธาตุ  ๑๘  ที่เปนปจจุบันมีอยู 
                               หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.   ธาตุเปน  ๕๔  หรือ  ?  
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๓๗๖]   ส.  จักขุนทรียอดีตมีอยู       จักขุนทรียอนาคตมีอยู 
                               จักขุนทรียปจจุบันมีอยู  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   จักขุนทรียเปน  ๓  หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   อินทรีย ๒๒  ที่เปนอดีตมีอยู      อินทรีย  ๒๒ 
                               ที่เปนอนาคตมีอยู    อินทรีย  ๒๒  เปนปจจุบัน 
                               มีอยู  หรือ   ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   อินทรียเปน  ๖๖   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๓๗๗]   ส.   พระเจาจักรพรรดิอดีตมีอยู    พระเจาจักรพรรดิ 
                               อนาคตมีอยู  พระเจาจักรพรรดิปจจุบันมีอยู หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระเจาจักรพรรดิทั้ง  ๓ องคทรงพบกันได  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๓๗๘]   ส.   สัมมาสัมพุทธเจาอดีตมีอยู      สัมมาสัมพุทธเจา 
                               อนาคตมีอยู   สัมมาสัมพุทธเจาปจจุบันมีอยู  หรือ ?  
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                         ป.  ถูกแลว.  
                         ส.   สัมมาสัมพุทธเจาทั้ง  ๓  องคทรงพบกันได หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๓๗๙]   ส.   อดีตมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สิ่งท่ีมีอยูเปนอดีต  หรือ ? 
                         ป.   สิ่งท่ีมีอยูเปนอดีตก็มี  ไมเปนอดีตก็มี 
                         ส.   ทานจงรับรูนิคคหะ,  หากวาอดีตมีอยู  สิ่งที่มีอยู 
เปนอดีตก็มี  ไมเปนอดีตก็มี  ดวยเหตุนั้น  อดีตก็ไมเปนอดีต  สิ่งที่ไมใช 
อดีตก็เปนอดีต, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา  พึงกลาวไดวา อดีตมีอยู  สิ่ง 
ที่มีอยูเปนอดีตก็มี  ไมเปนอดีตก็มี  ดวยเหตุนั้นอดีตก็ไมใชอดีตเปนอดีต 
สิ่งท่ีไมใชอดีตก็เปนอดีต  ดังนี้ผิด,   แตถาไมพึงกลาววา  อดีตไมเปนอดีต 
สิ่งท่ีไมใชอดีตเปนอดีต  ก็ตองไมกลาววาอดีตมีอยู    สิ่งท่ีมีอยู   เปนอดีต 
ก็มี,  ไมเปนอดีตก็มี  ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา  พึงกลาวไดวาอดีตมีอยู 
สิ่งท่ีมีอยู   เปนอดีตก็มี  ไมเปนอดีตก็มี  ดวยเหตุนั้น   อดีตก็ไมเปนอดีต 
สิ่งท่ีไมใชอดีตก็เปนอดีต  ดังนี้ผิด. 
           [๓๘๐]  ส.   อนาคตมีอยู  หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สิ่งท่ีมีอยูเปนอนาคต  หรือ ? 
                         ป.   สิ่งท่ีมีอยู  เปนอนาคตก็มี  ไมเปนอนาคตก็มี  
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                         ส.   ทานจงรับรูนิคคหะ,   หากวาอนาคตมีอยู   สิ่งท่ี 
มีอยู   เปนอนาคตก็มี  ไมเปนอนาคตก็มี  ดวยเหตุนั้น  อนาคตก็ไมเปน  
อนาคต    สิ่งไมใชอนาคตก็เปนอนาคต,   ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา 
พึงกลาวไดวา  อนาคตมีอยู   สิ่งท่ีมีอยู  เปนอนาคตก็มี  ไมเปนอนาคตก็มี 
ดวยเหตุนั้น    อนาคตก็ไมเปนอนาคต    สิ่งท่ีไมใชอนาคตก็เปนอนาคต  
ดังน้ีผิด,   แตถาไมพึงกลาววา  อนาคตไมเปนอนาคต   สิ่งท่ีไมใชอนาคต 
เปนอนาคต    ก็ตองไมกลาววา   อนาคตมีอยู   สิ่งท่ีมีอยู  เปนอนาคตก็มี 
ไมเปนอนาคตก็มี,   ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา  พึงกลาวไดวา  อนาคต 
มีอยู  สิ่งที่มีอยู  เปนอนาคตก็มี  ไมเปนอนาคตก็มี ดวยเหตุนั้น  อนาคต  
ก็ไมเปนอนาคต    สิ่งท่ีไมใชอนาคต   ก็เปนอนาคต   ดังน้ีผิด 
           [๓๘๑]  ส.  ปจจุบันมีอยู   หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  สิ่งที่มอียูเปนปจจุบัน  หรือ  ? 
                         ป.  สิ่งที่มอียูเปนปจจุบันก็มี    ไมเปนปจจุบันก็มี 
                         ส.   ทานจงรับรูนิคคหะ  หากวาปจจุบันมีอยู   สิ่งท่ีมี 
อยู   เปนปจจุบันก็มี  ไมเปนปจจุบันก็มี  ดวยเหตุนั้น    ปจจุบันก็ไมเปน 
ปจจุบัน   สิ่งที่ไมใชปจจุบันก็เปนปจจุบัน   ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา 
พึงกลาวไดวา  ปจจุบันมีอยู   สิ่งท่ีมีอยูเปนปจจุบันก็มี   ไมเปนปจจุบัน 
ก็มี  ดวยเหตุนั้น   ปจจุบันก็ไมเปนปจจุบัน    สิ่งท่ีไมใชปจจุบัน    ก็เปน 
ปจจุบัน   ดังนี้ผิด,แตถาไมพึงกลาววา  ปจจุบันไมเปนปจจุบัน  สิ่งท่ีไม    
ใชปจจุบันเปนปจจุบัน   ก็ตองไมกลาววา   ปจจุบันมีอยู   สิ่งท่ีมีอยู   เปน  
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ปจจุบันก็มี   ไมเปนปจจุบันก็มี,   ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา    พึงกลาว 
ไดวา  ปจจุบันมีอยู   สิ่งท่ีมีอยู  เปนปจจุบันก็มี  ไมเปนปจจุบันก็มี  ดวย 
เหตุนั้น    ปจจุบันก็ไมเปนปจจุบัน     สิ่งท่ีไมใชปจจุบันก็เปนปจจุบัน 
ดังน้ีผิด                                        
           [๓๘๒]   ส.  นิพพานมีอยู    หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว 
                         ส.   สิ่งท่ีมีอยูเปนนิพพาน  หรือ ? 
                         ป.  สิ่งที่มอียูเปนนิพพานก็มี ไมเปนนิพพานก็มี 
                         ส.  ทานจงรับรูนิคคหะ  หากวานิพพานมีอยู  สิ่งที่มี 
อยู  เปนนิพพานก็มี   ไมเปนนิพพานก็มี  ดวยเหตุนั้น  นิพพานก็ไมเปน 
นิพพาน   สิ่งท่ีไมใชนิพพานก็เปนนิพพาน,  ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา 
พึงกลาวไดวา นิพพานมีอยู    สิ่งท่ีมีอยู  เปนนิพพานก็มี  ไมเปนนิพพาน 
ก็มี  ดวยเหตุนั้น  นิพพานก็ไมเปนนิพพาน  สิ่งที่ไมใชนิพพาน  ก็เปน 
นิพพาน  ดังนี้ผิด  แตถาไมพึงกลาววา  นิพพานไมเปนนิพพาน  สิ่งที่ไม 
ใชนิพพานเปนนิพพาน  ก็ตองไมกลาววา นิพพานมีอยู  สิ่งที่มีอยู  เปน 
นิพพานก็มี  ไมเปนนิพพานก็มี   ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา  พึงกลาว 
ไดวา  นิพพานมีอยู    สิ่งท่ีมีอยู   เปนนิพพานก็มี    ไมเปนนิพพานก็มี 
ดวยเหตุนั้น  นิพพานก็ไมเปนนิพพาน  สิ่งท่ีไมใชนพิพานก็เปนนิพพาน 
ดังน้ีผิด  
           [๓๘๓]  ป.  ไมพึงกลาว  อดีตมีอยู  อนาคตมีอยู   หรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว.  
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                         ป.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา    ดูกอนภกิษ ุ
ทั้งหลาย  รูปอยางใดอยางหนึ่ง  ทั้งท่ีเปนอดีต   อนาคต  ปจจุบัน  
ภายในก็ดี   ภายนอกก็ดี  หยาบก็ดี  ละเอียดก็ดี  เลวก็ดี  ประณตี 
ก็ดี   ที่อยูในที่ไกล  ในท่ีใกลก็ดี   นี้เรียกวารูปขันธ   เวทนาอยางใด 
อยางหนึ่ง  ฯ ล ฯ  สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง   ฯ ล ฯ    สังขารเหลาใด 
เหลาหนึ่ง  ฯ ล ฯ วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง  ทั้งท่ีเปนอดีต  อนาคต 
ปจจุบัน  ภายในก็ดี  ภายนอกก็ดี  หยาบก็ดี  ละเอยีดก็ดี  เลวกดี็ 
ประณีตก็ดี   ที่อยูในท่ีไกล  ในท่ีใกลก็ดี   นี้เรียกวา   วิญญาณขันธ 
ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริงมิใชหรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ป.  ถาอยางนั้น  อดีตก็มีอยู   อนาคตก็มีอยู  นะสิ 
           [๓๘๔]   ส.   อดีตมีอยู   อนาคตมีอยู  หรอื  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา     ดูกอนภกิษ ุ
ทั้งหลาย  ครรลองแหงภาษา  ครรลองแหงชื่อ  ครรลองแหงบัญญัติ 
๓   ประการนี้  อันสมณพราหมณผูรูทั้งหลาย  ไมลบลาง  ไมเคย 
ลบลาง  ไมรงัเกียจอยู  จกัไมรังเกียจ  มิไดคัดคาน  ๓  ประการ 
เปนไฉน 
           (๑)   รูปใด   ลวงไปแลว  ดับไปแลว  ปราศไปแลว  แปร  
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ไปแลว   รูปน้ัน   เขากลาวกันวา   ไดมีแลว  เขาเรยีกวา  ไดมีแลว 
เขาบัญญัติวา  ไดมีแลว  แตรูปน้ัน  เขาไมกลาวกันวา  มีอยู  เขา   
ไมกลาวกันวาจักมี    เวทนาใด ฯ ล ฯ  สัญญาใด  ฯ ล ฯ  สังขาร 
เหลาใด  ฯ ล ฯ  วิญญาณใด  ลวงไปแลว  ดับไปแลว  ปราศไปแลว 
แปรไปแลว     ญาณน้ันเขากลาวกันวา   ไดมีแลว    เขาเรียกวา 
ไดมีแลว   เขาบัญญัติวา  ไดมีแลว   แตวิญญาณนั้น   เขาไมกลาว 
กันวามีอยู  เขาไมกลาวกนัวา  จักม.ี 
           (๒)   รูปใด   ยังไมเกิด   ยังไมปรากฏ   รูปน้ัน   เขากลาว 
กันวา   จกัม ี เขาเรียกวา   จักม ี เขาบญัญัติวา  จักมี  แตรูปน้ัน  เขา 
ไมกลาวกันวา  มีอยู  เขาไมกลาวกันวา  ไดมีแลว  เวทนาใด  ฯลฯ 
สัญญาใด  ฯลฯ  สังขารเหลาใด  ฯลฯ  วิญญาณใด  ยังไมเกิด 
ยังไมปรากฏ   วิญญาณน้ัน  เขากลาวกันวา   จกัม ี เขาเรียกวา  จักม ี
เขาบัญญัติวา  จักม ี แตเขาไมกลาวกนัวามีอยู  เขาไมกลาวกันวา 
ไดมีแลว 
           (๓)   รูปใด  เกิดแลว  ปรากฏแลว  รูปนั้น  เขากลาวกันวา 
มีอยู  เขาเรียกวา  มอียู  เขาบัญญัติวา  มีอยู  แตเขาไมกลาวกันวา 
ไดมีแลว  เขาไมกลาวกันวา  จักม ี เวทนาใด  ฯลฯ  สัญญาใด  ฯลฯ 
สังขารเหลาใด  ฯลฯ  วิญญาณใด  เกิดแลว  ปรากฏแลว  วิญญาณ 
นั้น  เขากลาวกันวา  มอียู   เขาเรียกวา  มีอยู  เขาบญัญัติวา  มีอยู  
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แตวิญญาณนั้น   เขาไมกลาวกันวา  ไดมีแลว    เขาไมกลาวกันวา 
จักมี   
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ครรลองแหงภาษา    ครรลองแหงชื่อ 
ครรลองแหงบัญญัติ     ๓  ประการเหลาน้ันแล  อนัสมณพราหมณผู 
รูทั้งหลาย  ไมลบลาง  ไมเคยลบลาง ไมรังเกียจอยู   จักไมรังเกียจ 
มิไดคัดคาน  แมชนท่ีเปนชาวอุกกละ   ชาววัสสภัญญะ  ที่เปน 
อเหตุกวาท    อภิริยวาท    ก็ไดสําคัญครรลองแหงภาษา    ครรลอง 
แหงชื่อ    ครรลองแหงบญัญัติ   ๓  ประการนี้วา    อันตนไมพึง 
ติเตียน   อันตนไมพึงคัดคาน   ขอนั้น  เพราะเหตุไร  เพราะกลัว 
การติเตียน    การเพิดเพยและการโตแยง  ดังนี้๑  เปนสูตรมีอยูจริง 
มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.    ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา  อดีตมีอยู  อนาคต  
                               มีอยูนะสิ. 
           [๓๘๕]  ส.   อดีตมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ทานพระผัคคุณะไดกราบทูลพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา   พระพุทธเจาขา    บุคคลเมื่อยังพระพุทธเจาท้ังหลายท่ี 
ลวงไปแลวปรินิพพานแลว     มีธรรมเครื่องเนิ่นชาอันตัดแลว   ม ี
๑.  ส. ขนฺธ.  ๑๗/๑๓๔  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 375 

ทางอันตัดแลว  มีวัฏฏะอันจํากัดแลว  ลวงทุกขทัง้ปวงไดแลว  ให 
ปรากฏ  พึงใหปรากฏไดดวยจักษุใด   จักษุนั้นมีอยูหรือหนอ  ฯลฯ 
ชิวหานั้นมีอยูหรือหนอ  ฯลฯ  บุคคลเมื่อยังพระพุทธเจาท้ังหลาย 
ที่ลวงไปแลว   ปรินิพพานแลว    มีธรรมเครื่องเนิ่นชาอันตัดแลว  
มีทางอันตัดแลว   มีวฏัฏะอันจํากัดแลว    ลวงทุกขท้ังปวงไดแลว 
ใหปรากฏ    พึงใหปรากฏไดดวยมโนใด   มโนนัน้มีอยูหรือหนอ 
ดูกอนผัคคุณะ     บุคคลเมื่อยังพระพุทธเจาท้ังหลายท่ีลวงไปแลว 
ปรินิพพานแลว  มีธรรมเครื่องเนิ่นชาอันตัดแลว  มีทางอันตัดแลว 
มีวัฏฏะอันจาํกัดแลว  ลวงทุกขทั้งปวงไดแลว  ใหปรากฏ   พึงให 
ปรากฏไดดวยจักษุใด  จักษุนั้นไมมีอยูเลย  ฯ ล ฯ  ชิวหานั้นไมม ี
อยูเลย ฯลฯ      บุคคลยังพระพุทธเจาท้ังหลายท่ีลวงไปแลว   ปริ- 
นิพพานแลว    มีธรรมเครื่องเนิ่นชาอันตัดแลว   มทีางอันตัดแลว 
มีวัฏฏะอันจาํกัดแลว  ลวงพนทุกขทั้งปวงไดแลว  ใหปรากฏ  พึง 
ใหปรากฏไดดวยมโนใด มโนนั้นไมมอียูเลย ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยู 
จริง  มิใชหรอื ?                                                                   
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น  ก็ไมพึงกลาว  อดีตมีอยู   นะส.ิ 
           [๓๘๖]   ส.   อดีตมีอยู  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
ส  สฬา.  ๑๘/๙๙-๑๐๐  
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                         ส.  ทานพระนันทกะไดกลาววา  โลภะไดมีแลวใน 
กาลกอน   ขอนั้นไดเปนความไมดีแลว  โลภะนั้น  บัดนี้ไมมีอยู  
ขอนี้เปนความดี     โทสะไดมีแลวในกาลกอน  ฯ ล ฯ      โมหะไดมี  
แลวในกาลกอน   ขอนั้นไดเปนความไมดีแลว  โมหะนั้น   บัดนี้ 
ไมมีอยู   ขอนี้เปนความดี    ดังน้ี๑    เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น ไมพึงกลาววา  อดีตมีอยู   นะส.ิ 
           [๓๘๗]  ป.   ไมพึงกลาววา   อนาคตมีอยู  หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา     ดูกอนภิกษ ุ
ทั้งหลาย  หากวาความยินดี   ความเพลิน   ความอยาก    ยังมีอยูใน 
กวฬิงการาหาร  วิญญาณก็ต้ังมั่นแลว  งอกงามแลว  ในเพราะกว- 
ฬิงการาหารนั้น  วิญญาณก็ต้ังมั่นแลว  งอกงามแลวในที่ใด  ความ 
หย่ังลงแหงนามรูปก็มีอยูในท่ีนั้น   ความหย่ังลงแหงนามรูปกม็ีอยู 
ในท่ีใด    ความเจริญแหงสังขารทั้งหลายมีอยูในท่ีนั้น  ความเจริญ 
แหงสังขารท้ังหลายมีอยูในท่ีใด      การเกิดในภพใหมตอไปก็มอียู 
ในท่ีนั้น  การเกิดในภพใหมไปมีอยูในท่ีใด  ชาติ  ชรา  มรณะ 
ก็ยังมีอยูตอไปในที่นั้น  ชาติ  ชรา  มรณะ  ยังมอียูตอไปในที่ใด 
๑. อ  ติก.  ๒๐/๕๐๖.    ๒.  ส.  นิ.  ๑๖/๒๔๖.  
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เรากลาววา  ที่นั้นยังมีโศก  ยังมธีุลี  ยงัมีความคับแคน  ดูกอนภิกษ ุ
ทั้งหลาย  หากวา    ความยินดี   ความเพลิน  ความอยาก  ยังมีอยู  
ในผัสสาหาร...  ในนโนสญัเจตนาหาร...  ในวิญญาณาหาร  ฯ ล ฯ   
เรากลาววาท่ีนั้นยังมีโศก  ยังมีธุล ี มีความมีความคับแคน   ดังน้ี๒   
เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ป.   ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา อนาคตมีอยู  นะสิ 
           [๓๘๘]   ส.   อนาคตมีอยู    หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย  หากวาความยินดี     ความเพลิน   ความอยาก   ไมมีอยูใน 
กวฬิงการาหาร วิญญาณก็ไมต้ังมั่นแลว  ไมงอกงามแลว  ในเพราะ 
กวฬิงการาหารนั้น  วิญญาณไมต้ังมั่นแลว  ไมงอกงามแลวในทีใ่ด 
ความหย่ังลงแหงนามรูปก็ไมมีอยูในท่ีนั้น    ความหย่ังลงแหงนาม 
รูปไมมีอยูในท่ีใด     ความเจริญแหงสังขารทั้งหลายก็ไมมีอยูในท่ี 
นั้น     ความเจริญแหงสังขารทั้งหลายไมมีอยูในท่ีใด  การเกิดใน 
ภพใหมตอไปก็ไมมีอยูในท่ีนั้น    การเกิดในภพใหมตอไปไมมีอยู 
ในท่ีใด  ชาติ  ชรา  มรณะ  ก็ไมมีตอไปในท่ีนั้น   ชาติ  ชรา  มรณะ 
ไมมีตอไปในที่ใด  เรากลาววา  ที่นั้นไมมีโศก  ไมมีธุลี  ไมมีความ 
คับแคน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   หากวา   ความยินดี   ความเพลิน  
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ความหยาก      ไมมีอยูในผัสสาหาร...  ในมโนสัญเจตนาหาร...  
ในวิญญาณาหาร ฯลฯ  เรากลาววาท่ีนั้นไมมีโศก  ไมมีธุลีไมมีความ 
คับแคน   ดังน้ี๑   เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.    ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา  อนาคตก็มีอยู  นะสิ 
                                สัพพมัตถีติกถา   จบ 
         

                 อรรถกถาสัพพมัตตถีติวาทกถา 
                         วาดวยส่ิงทั้งปวงมีอยู 
           บัดนี้  ชื่อวา  เรื่องวาทะวาส่ิงท้ังปวงมีอยู.  ในปญหานั้น  ชน          
เหลาใด   มีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายสัพพมัตถีติวาทะทั้งหลาย  ในท่ีนี้วา   
ธรรมทั้งหลายอันตางดวยอดีตเปนตนแมทั้งปวง      ยอมไมเวนซึ่งสภาพ 
แหงขันธ   เพราะพระบาลีวา   รูปอยางใดอยางหนึ่งท่ีเปนอดีต   คือ 
ลวงไปแลวก็ดี   เปนอนาคต   คือยังไมมาถึงก็ดี   เปนปจจุบัน   คือเกิด 
ข้ึนอยูเฉพาะหนาก็ดี ฯลฯ  นี ้ พระตถาคต  ตรัสเรียกวา รูปขันธ  ดังนี้  
เปนตน  เพราะฉะนั้น   สิง่ท้ังปวงจึงชื่อวามีอยูนั้นแหละ  ดังนี้   เพ่ือชําระ 
ลัทธิอันเห็นผิดของชนเหลานั้น     สกวาทีจึงถามวา      สิ่งท้ังปวงมีอยู 
หรือ      คําตอบรับรองเปนของปรวาที   เพราะต้ังอยูในทิฏฐิมีประการ 
ดังกลาวแลว. 
           คําวา  ในสรรีะทั้งปวงหรือ   อธิบายวา  สกวาท่ียอมถามดวย 
คําวา  สิ่งทั้งปวงมีอยูในสรีระทั้งปวงหรือ.  คําวา    มีอยูในกาลทั้งปวง  
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หรือ    อธิบายวา   สกวาทียอมถามวา   สิ่งท้ังปวงมีอยูในกาลท้ังปวงหรือ.  
คําวา    สพฺเพน  สพฺพ    อธิบายวา  สกวาทีถามวา  สิ่งท้ังปวงมีอยูโดย 
อาการท้ังปวงหรือ.   คําวา  สพฺเพสุ  อธิบายวา    สกวาทียอมถามวา  สิ่ง 
ทั้งปวงมีอยูในธรรมท้ังปวงหรือ.  คําวา   ไมประกอบหรือ   ไดแก  ไม 
ประกอบแลว  อธิบายวา   ธรรมที่ประกอบกันไดของสภาพธรรมตาง ๆ  มี 
อยูแตไมมีสภาพธรรมอยางเดียว. ดังนั้น ในปญหานี้  สกวาทีจึงทํารูป 
กับเวทนา  หรือทําเวทนากับรูปไมใหตางกัน  คือใหมีลักษณะอยางเดียว 
กันนั่นแหละ   แลวจึงถามวา     สิ่งท้ังปวงมีอยูหรอื    ขอวา    แมสิ่ง 
ใดท่ีไมมี  ก็ชือ่วามีอยูหรือ   อธิบายวา  สกวาทีถามวา แมสิ่งใดส่ิงหน่ึง 
มีคําวาขันธที่  ๖  เปนตน  หรือคําวา  เขากระตายเปนตน  ยอมไมมีอยู 
เพราะฉะนั้นคําอันทานใหสําเร็จแลว  แมนี้ชื่อวา มีอยูหรือ.  คําวา    สิ่ง 
ทั้งปวงมีอยูหรือ     ความวา    สกวาทียอมถามคํานี้ดวยคําน้ีวา  ทฏิฐิใด 
มีอยู   ทฏิฐินัน้เรียกวา   มจิฉาทิฏฐิ   และทิฏฐิใดมีอยู   ทฏิฐินั้นเรียกวา 
 สัมมาทิฏฐิ  อยางนี้นั้นแหละเรียกวา  สึงทั้งปวงมีอยู  หรือวาในลัทธิของ 
ทานวา  ทิฏฐิอันใดวาส่ิงทั้งปวงมีอยู   ทิฏฐินั้นชื่อวา  มิจฉาทิฏฐิ เพราะ 
ไมทําตามความเปนจริง   ทิฏฐิอันใดมีอยู    ทิฏฐินัน้ชื่อวา    สมัมาทิฏฐิ 
เพราะมีความเห็นถูกตองตามความเปนจริง       อยางนี้ดวยประการฉะน้ี 
จึงกลาววา  สิ่งทั้งปวงเหลาน้ีมีอยูหรือ.  ปรวาทีปฏิเสธวา ไมพึงกลาว 
อยางนั้น    เพราะความไมมีแหงธรรมที่มีอยู   มีประการตามท่ีกลาวแลว 
ในนัยเหลาน้ัน  แมทั้งสิ้น.  ก็ในนัยเหลาน้ีแมทั้งหมด   บัณฑิตพึงทราบ 
ประเภทกถามรรคทั้งปวงโดยพิสดาร เพราะทําคําวา    ทานจงรูนิคคหะ  
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คือความผิดพลาด    ดังน้ีใหเปนตน    ดวยประการฉะน้ีแล.     นี้ชื่อวา  
วาทยุตติ  คือการประกอบวาทะ  ในที่นี้เพียงเทานี้กอน.  
           บัดนี้   เปนการเปรยีบเทียบเวลาวา      อดีตมอียูหรือ       ใน 
ปญหานั้น   คําเปนตนวา     อดีตมีอยูหรือ     เปนคาเปรียบเทียบเพื่อ 
ใหความเห็นน้ันบริสุทธิ์.  คําเปนตนวา    รูปอดีตมอียูหรือ    เปนการ 
เปรียบเทียบกาลกับดวยขันธเปนตน.    ขอวา       รวมเพงถึงรูปปจจุ- 
บัน    ความวา ละรูปอันเปนอดีตและอนาคตเสีย  แลวจึงเพงรูปปจจุบัน 
เทาน้ัน  ไมพึงแยก. ในปญหาวา    ยอมละความเปนรูปหรือ    ปรวาที 
ยอมตอบปฏิเสธ  เพราะความท่ีรูปแมดับไปแลว  ทานก็สงเคราะหเปนรูป 
ขันธ   ในปญหาปฏิโลมวา     ยอมไมละความเปนรูปหรือ     ปรวาที 
ยอมตอบรับรอง       เพราะความท่ีรูปน้ันทานสงเคราะหเขาเปนรูปขันธ.  
ในขอวา     รวมเพงถึงผาขาวน้ี     ความวา   เมื่อปรวาทีกลาววา  รวม 
เพงถึงผาขาว    เพราะไมกลาวคําบัญญัติวา    ผาทัง้หมดเปนสีขาวก็หาไม 
แตกลาวถึงผากับสีขาวน้ี      สกวาทีจึงตอบรับรอบโดยความเปนอรรถอัน 
เดียวกัน.  ในปญหาวา     ยอมละความเปนผาขาวหรือ     คํารับรอง 
นี้เปนของสกวาที   หมายเอาผาท่ีปราศจากสี  ก็ในคําวา     ยอมละความ 
เปนผาหรือ    นี ้  คําปฏิเสธเปนของสกวาทีนั้นนั่นแหละ   เพราะปราศ-   
จากคําบัญญัติ.   แมในปฏิโลมก็นัยนี้เหมือนกัน.   ก็ปรวาทีนั้นถูกถามวา 
อดีตยอมไมละความเปนอดีตหรือ      เมื่อสําคัญวา  ถาพึงละอนาคต 
หรือปจจุบันไซร     อดีตน้ันก็พึงมีดังนี้     จึงรับรองวาใช    กถ็ูกถามวา  
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อนาคตยอมไมละความเปนอนาคตหรือ    ปรวาทีสําคัญวา  ถาพึงละ  
อนาคตเสียเลย  ก็จะไมพึงละบรรลุความเปนปจจุบัน จึงปฏิเสธ.  แมใน 
ปญหาวาดวยความเปนปจจุบัน  ก็ปฏิเสธวา  โทษคือความไมถึงความเปน 
อดีตจะพึงมี.   แมในปญหาอนุโลมทั้งหลาย   บัณฑิตก็พึงทราบเน้ือความ 
โดยนัยนี้.   ครั้นกลาวสุทธิกนัยอยางนี้แลว  เพ่ือแสดงดวยสามารถแหง 
ขันธอีก    ทานจึงกลาวคําวา    รูปอดีต     เปนตน   คําน้ันทั้งหมดอาจ 
เพ่ือจะรูโดยทํานองแหงพระบาลีนั่นแหละ. 
                                   กายสังสันทนา   จบ 
 

                                       วจนโสธนา 
                                   การชําระถอยคํา 
           บัดนี้   ชื่อวา   โสธนา   คือการชําระถอยคํา  เพราะพระบาลีวา 
อดีตมิใชสภาวะท่ีมีอยู  เปนตน.   ในปญหานั้น  คําวา   หากวา 
อดีตมิใชสภาวะท่ีมีอยู   อธิบายวา  ถาอดีตไมมีอยูไซร.  คําวา  อดีต 
มีอยูก็ผิด     อธิบายวา  อดีตน้ันดวยสภาพที่มีอยูดวย   ดังน้ีผิดทั้งน้ัน. 
ถูกถามวา   อนาคตก็อันนั้นนั่นแหละ  ปจจุบันก็อันนั้นแหละหรอื 
ปรวาทีตอบปฏิเสธ หมายเอาความไมมีอนาคตท่ีกําลังเปนปจจุบันในขณะ 
แหงอนาคตนั่นแหละโดยการตางกันแหงเวลา.  ถกูถามครั้งท่ี  ๒  ก็ตอบ 
รับรองเพราะความท่ีอนาคตใดไดมีแลวในกาลกอนแตกาลเกิดข้ึนนั้นเปน 
ปจจุบันที่กําลังปรากฏ.  คําวา     สิ่งท่ีเปนอนาคต        แลวเปนปจจุ- 
บัน    ชื่อวาเปนแลงจึงเปนอยูหรือ    อธิบายวา คําใดน้ีอันทานกลาว  
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วาเปนอนาคตแลวเปนปจจุบันนี้  หมายความวาเปนอนาคตหรือเปนปจจุ-  
บัน  ชื่อวาเปนแลวเปนอยู  ดวยสามารถแหงลัทธิวา    อนาคตก็อันนั้น 
แหละ   ปจจุบันก็อันนั้น     ดังน้ี    คําน้ันก็ชื่อวา   เปนแลวเปนอยูตาม 
ลัทธิของทานหรือ ?  ปรวาทีปฏิเสธวา  ไมพึงกลาวอยางนั้น   เพราะสิ่ง 
ที่เปนแลวเปนสภาพที่ไมมีอยูแกธรรมท่ีเปนแลวมีแลว.  ถูกถามครั้งท่ี  ๒ 
ทานตอบรับรอง   เพราะอนาคตน้ันจะเปนแลว  แตปจจุบันกําลังเปนไป 
จึงนับวาเปนแลวจึงจะเปน.  ลําดับนั้น    สกวาทีจึงถามปญหากะปรวาทีวา 
สิ่งท่ีไมเปนอนาคต    แลวเปนปจจุบัน     ชื่อวาไมเปนแลวไม 
เปนอยู      ดงัน้ี   ดวยประสงคเอาวา      หากวาลัทธิของทาน อนาคต 
นั้นเปนแลวปจจุบันใจไมเปนอยู อันนับวา เปนแลวเปนอยู กอ็นาคตใด 
ไมเปนแลว   ปจจุบันใดไมเปนอยู    อันถึงซ่ึงการนับวา   ไมเปนแลวไม 
เปนอยูดุจเขากระตาย     ความแตกตางกันไมเปนแลวไมเปนอยูแมนั้นมี 
อยูอีกหรือ     ปรวาทีสําคัญอยูวา      สิง่ใดไมเปนอนาคตไมเปนปจจุบัน 
เพราะความไมมีนั่นแหละ  เพราะฉะน้ันสิ่งน้ันจึงชื่อวา  ไมเปนแลวไม 
เปนอยู    ขอน้ันจงยกไวกอน    ก็แตวาสภาพแหงธรรมท่ีไมเปนแลวไม 
เปนอยูแหงส่ิงน้ันจะมี  ณ  ที่ไหน    ดังน้ี  จึงตอบปฏิเสธ.  แมในปญหา 
วา  ปจจุบันก็อันนั้นแหละ  อดีตก็อันนั้นแหละ  หรือ    ปรวาที 
ตอบปฏิเสธ   หมายเอาความไมมีแหงความเปนอดีตในลักษณะแหงความ 
เปนปจจุบันน่ันแหละ   เพราะการตางกันแหงเวลา. 
           ถูกถามในปญหาที่  ๒    ปรวาทีตอบรับรอง    โดยธรรมใดเปน 
ปจจุบัน   ก็เพราะเปนอดีตมากอน  หมายความวา  ปจจุบันนั้นนั่นแหละ  
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เปนอดีต.   คําวา       สิ่งท่ีเปนแลวเปนชื่อวาเปนแลว  จึงเปนอยู  
อธิบายวา  เมื่อทานกลาววา  ปจจุบันหรืออดีตชื่อวาเปนแลวเปนอยูดวย 
สามารถแหงลัทธิวา   ธรรมใดเปนปจจุบัน  ทานกลาววา  ธรรมน้ันเปน 
อดีต   เพราะฉะนั้น ปจจุบันก็อันนั้นนั่นแหละ  อดีตก็อันนั้น  ดังน้ี   คําแม 
นั้นชื่อวาสิ่งที่เปนปจจุบันแลวเปนอดีต    ชื่อวาเปนแลวจึงเปนอยู  หรือ ? 
ปรวาทีตอบปฏิเสธวา  ไมพึงกลาวอยางนั้น  เพราะธรรมที่เปนแลวมีอยู 
เปนสภาพที่เปนแลว  แตไมเปนอยูอีก.  ในปญหาที่ ๒   ปรวาทีตอบรับ 
รองวา ปจจุบันเปนแลว  อดีตเปนอยู อันถึงซ่ึงการนับวาเปนแลวเปนอยู. 
ลําดับนั้น       สกวาทีจึงถามปญหากะปรวาทีนั้นวา           สิ่งท่ีไมเปน 
ปจจุบัน       แลวไมเปนอดีต           ชือ่วาไมเปนแลวไมเปนหรอื 
โดยประสงคเอาวา   หากวา  ปจจุบันเปนแลว  อดตีก็เปน  อันถึงซึ่งการ 
นับวา  ไมเปนแลวจึงไมเปน   ดุจเขากระตาย  ชื่อวา  ไมเปนแลวจึงไม 
เปน  ขอแมนั้นชื่อวา ไมเปนแลวไมเปนตามลัทธิของทานหรือ   ปรวาที 
มีความสําคัญอยูวา      สิง่ใดไมมี   สิง่น้ันไมเปนปจจุบันและไมเปนอดีต 
ดวย   เพราะความไมมีนั่นเทียว  ฉะนั้นสิ่งน้ันจึงชื่อวา ไมเปนแลวจึงไม 
เปน   ขอท่ีแตกตางกันนั้นจงยกไวกอน  ก็ความท่ีธรรมใดไมเปนแลวไม 
เปน   ธรรมนั้นจักมีแตที่ไหน  ดังนี้  จึงตอบปฏิเสธ.  บัณฑิตพึงทําการ 
ประกอบแมในปญหาที่   ๓  อันมาแลวโดยการรวมปญหาทั้ง  ๒  เขาดวย 
กันโดยอุบายน้ี. 
           อีกนัยหนึ่ง   ถาวา อนาคตก็อันนั้นนั่นแหละ  ปจจุบันก็อันนั้นไซร  
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ภาวะคือความเปนอยูอันทานกลาวอนาคตในปจจุบันแลว    และภาวะคือ  
ความเปนแลวอันทานกลาวปจจุบันในอนาคตยอมปรากฏ  ครัน้เมื่อความ 
เปนอยางนั้นมีอยู.  แมอนาคตก็ชื่อวาเปนแลวเปนอยู  แมปจจุบันก็ชื่อวา 
เปนแลวเปนอยูนั่นแหละ.  ดวยเหตุนั้น  ขาพเจาขอถามทานวา     ลัทธ ิ
ของทานวา บรรดาธรรมเหลาน้ันธรรมอยางหน่ึงๆ  เปนแลว   อนาคต 
เปนอยู      ปจจุบัน     ชื่อวาเปนแลวจึงเปนอยูหรือ    ปรวาทีปฏิเสธแลว 
โดยนัยที่ทานปฏิเสธแลวในปญหาวา      อนาคตก็อันนั้นนั่นแหละ  
ปจจุบันก็อันนั้น  ถูกถามอีกก็ตอบรับรองโดยนัยที่ตอบรับรองในปญหา 
ที่   ๒.  ลําดับนั้น   สกวาทีเมื่อจะเปลี่ยนถามปญหาที่ปรวาทีตอบรับรอง 
อยูวา  บรรดาธรรมเหลาน้ัน   ธรรมหนึ่ง  ๆ   เปนแลวเปนอยู  ชื่อวาเปน 
แลวจึงเปนอยู     ดวยสามารถแหงปญหาวา    อนาคตก็อันนั้นนั่นแหละ 
ปจจุบันก็อันน้ัน   กระทําใหเปนปญหาปฏิเสธกอน   จึงถามวา      สิ่งท่ี  
ไมเปนอนาคต         แลวไมเปนปจจุบัน     ชื่อวาไมเปนแลวไม 
เปนอยูหรือ ? 
           เนื้อความแหงปญหาน้ันพึงทราบวา     เมื่อคําวาอนาคตก็อันนั้น 
นั่นแหละ  ปจจุบันก็อันนั้น   ทานปฏิเสธปญหาแรก    ก็เปนอันวาทาน 
ปฏิเสธความเปนอยูแหงอนาคตและความเปนแลวแหงปจจุบัน มิใชหรือ 
ดวยเหตุนั้น อนาคตก็ชื่อวาไมเปนอยู ปจจุบันก็ชื่อวาไมเปนแลว. แตใน 
ปญหาที่  ๒ ทานรับรองตามลัทธิของทานวา   อนาคตก็อันนั้นนั่นแหละ 
ปจจุบันก็อันน้ัน    ครั้นเมือ่ความเปนเชนนั้นมีอยู  แมอนาคตก็ชื่อวาไม  
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เปนแลวไมเปนอยู   แมปจจุบันก็ชื่อวา  ไมเปนแลวไมเปนอยูนั่นแหละ  
ดวยเหตุนั้น   ขาพเจาขอถามทานวา     ตามลัทธิของทาน  บรรดาธรรม 
เหลาน้ัน  ธรรมหน่ึง ๆ ไมเปนแลวไมเปนอยูหรือ ?  ปรวาทีเมื่อไมเห็นอยู 
ซึ่งความมีธรรมเหลาน้ันไมเปนแลวไมเปนอยู ราวกะบุคคลผูอันความมืด  
ปกความแลวโดยประการท้ังปวง    จึงตอบปฏิเสธวา  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
แมในครั้งท่ี  ๒  กลาววา   ถาวาปจจุบันก็อันนั้นนั่นแหละ  อดตีก็อันนั้น 
ไซร   ภาวะคือความเปนอยูอันทานกลาว   ปจจุบันในอดีต  และภาวะคือ 
ความเปนแลวอันทานกลาวอดีตในปจจุบันก็ยอมปรากฏ.ก็ครั้นเม่ือความ 
เปนอยางนี้มีอยู   แมปจจุบันก็ชื่อวา    เปนแลวเปนอยู    แมอดีตก็ชื่อวา 
เปนแลวเปนอยูนั่นแหละ.  ดวยเหตุนั้น  ขาพเจาขอถามทานวา   บรรดา 
ธรรมเหลาน้ัน  ธรรมหน่ึง ๆ ที่เปนแลวเปน   ชื่อวาเปนแลวเปนอยูหรือ 
ปรวาทีปฏิเสธแลวโดยนัยที่ทานกลาวแลวในปญหาท่ีวา     ปจจุบันก็อัน 
นั้นแหละ.  อดีตก็อันนั้นแหละ  ถูกถามอีก  ก็ตอบรับรอง   โดยนัยที่ทาน 
รับรองแลวในปญหาที่  ๒.    ลําดับนั้น    สกวาทีเมื่อจะเปลี่ยนถามปญหา 
ที่รับรองอยูวา     บรรดาธรรมเหลาน้ัน      ธรรมหน่ึง ๆ  ที่เปนแลวเปน 
ชื่อวาเปนแลวเปนอยู   ดวยสามารถแหงปญหาวา  ปจจุบันก็อันนั้นแหละ 
อดีตก็อันนั้นแหละ  กระทําใหเปนปญหาปฏิเสธกอน  จึงถามวา    สิ่งท่ี 
ไมเปนปจจุบัน          แลวไมเปนอดีต         ชื่อวาไมเปนแลวไม 
เปนหรือ 
           เนื้อความแหงปญหาน้ันพึงทราบวา   เมื่อคําวา  ปจจุบันก็อันนั้น 
แหละ    อดีตก็อันนั้นแหละ    ทานปฏิเสธปญหาแรกแลว    ก็เปนอันวา  
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ทานปฏิเสธซ่ึงภาวะคือความเปนอยูแหงปจจุบัน   และภาวะคือความเปน           
แลวแหงอดีตมิใชหรือ     ดวยคําน้ัน   ปจจุบันชื่อวาไมมีอยู  อดีตก็ชื่อวา 
ไมมีแลว.   แตในปญหาที่   ๒   ทานตอบรับรองตามลัทธิวา  ปจจุบันก็อัน 
นั่นนั่นแหละ  อดีตก็อันนั้นดังนี้   ครัน้เมื่อความเปนอยางนั้นมีอยู   แม 
ปจจุบันก็ชื่อวาไมเปนแลวไมเปน   แมอดีตก็ชื่อวาไมเปนแลวไมเปนนั่น 
แหละ   ดวยเหตุนั้น    ขาพเจาขอถามทานวา    ธรรมดาธรรมเหลาน้ัน 
ธรรมหนึ่ง ๆ ไมเปนแลวไมเปน     ชือ่วาไมเปนแลวไมเปนอยูตามลัทธิ 
ของทานหรือ      ปรวาทีเมื่อไมเห็นซึ่งความท่ีธรรมเหลาน้ันไมเปนแลว 
จึงไมเปน    ราวกะบุคคลอันความมืดมนปกคลุมแลวโดยประการท้ังปวง 
จึงปฏิเสธวา ไมพึงกลาวอยางนั้น.  แมในวาระท่ี ๓ กลาววา  ถาวาอนาคต 
ก็อันนั้นแหละ  ปจจุบันก็อันนั้น  อดีตก็อันนั้นไซร  ภาระคือความมีอยู 
อันทานกลาวอนาคต  และปจจุบันในปจจุบันและอดีต  และภาวะคือความ 
เปนแลวอันทานกลาวปจจุบันและอดีตในอนาคตและปจจุบันก็ยอม 
ปรากฏ   ครัน้เมื่อความเปนอยางนั้นมีอยู   แมอนาคตก็ชื่อวาเปนแลวจึง 
เปน    แมปจจุบัน   แมอดตีก็ชื่อวาเปนแลวจึงเปนนั่นแหละ   ดวยคําน้ัน 
ขาพเจาจึงถามทานวา     ในธรรมแมทัง้ ๓  เหลาน้ัน    ธรรมอยางหน่ึง ๆ 
เปนสิ่งท่ีเปนแลวเปน      ชื่อวาเปนแลวจึงเปนอยูตามลัทธิของทานหรือ 
ปรวาทีตอบปฏิเสธวา     อนาคตก็อันนั้น   ปจจุบันก็อันนั้น    อดีตก็อัน 
นั้น   โดยนัยท่ีปฏิเสธแลวน่ันแหละ  ถูกถามอีก  กต็อบรับรองในปญหา 
ที่ ๒  โดยนัยแหงการรับรองน่ันแหละ.  ลําดับนั้น   สกวาทีเมื่อจะเปลี่ยน 
ถามปญหาอันปรวาทีรับรองอยูวา      ในบรรดาธรรมเหลาน้ัน    ธรรม  
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อยางหน่ึง ๆ   เปนสิ่งท่ีเปนแลวเปน     ชื่อวาเปนแลวจึงเปนอยู      ดวย 
สามารถแหงปญหาวา     อนาคตก็อันนั้นแหละ   ปจจุบันก็อันน้ันแหละ  
อดีตก็อันนั้นแหละหรือ     ดังน้ี      กระทําใหเปนปญหาปฏิเสธวากอน 
จึงถามวา   สิง่ท่ีไมเปนแลวไมเปน     ชือ่วาไมเปนแลวไมเปนหรอื 
           เนื้อความแหงปญหาน้ัน  พึงทราบดังน้ี  ครั้นเมื่อคําวา  อนาคต 
ก็อันนั้นแหละ  ปจจุบันกอ็ันนั้น  อดีตก็อันนั้น   ทานปฏิเสธปญหา 
แรกแลว    ภาวะคือความมีอยูแหงอนาคต    ปจจุบัน   และภาวะคือความ 
เปนแลวแหงปจจุบันอดีตท้ังหลายเปนอันทานปฏิเสธแลวมิใชหรือ  ดวย 
คําน้ัน    อนาคตและปจจุบันก็ชื่อวาไมเปน   ปจจุบันและอดีตก็ชื่อวาไม 
เปนแลว.    แตในที่ปญหา  ๒    ทานตอบรับรองตามลัทธิวา     อนาคต 
ก็อันนั้นแหละ   ปจจุบันก็อันนั้นแหละ  อดีตก็อันนัน้แหละ     ครั้นเมื่อ 
ความเปนเชนนั้นมีอยู   แมอนาคตก็ชื่อวาไมเปนแลวจึงไมเปน  ปจจุบัน 
ก็ดี   อดีตก็ดี  กช็ื่อวาไมเปนแลวไมเปนอยูเหมือนกัน ดวยเหตุนั้นขาพ- 
เจาจึงถามทานวา   ในธรรมเหลาน้ัน    ธรรมอยางหน่ึง ๆ     ไมเปนแลว 
ไมเปน   ชื่อวาไมเปนแลวไมเปนอยูตามลัทธิของทานหรือ    ปรวาทีเมื่อ 
ไมเห็นซึ่งความท่ีธรรมเหลานไมเปนแลวไมเปนอยูราวกะผูถูกความมืด 
ปกคลุมแลวโดยประการท้ังปวง   จึงตอบปฏิเสธวา  ไมพึงกลาวอยางนั้น 
ดังน้ีแล. 
                                           วจนโสธนา  จบ 
           อน่ึง    คํานิคคหะเปนตนในที่นี้      บัณฑิตพึงประกอบความโดย 
นัยที่กลาวแลวในหนหลงัน่ันแหละ.   แมในปญหาวา   จักขุอดีตมีอยู  
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เปนตน   ปรวาทีตอบรับรองอดีต   โดยการไมเวนจากความเปนจักขุเปน  
ตน    ถูกถามวา     บุคคลเห็นรูปอดีต     เปนตน    ก็ตอบปฏิเสธดวย 
สามารถแหงความไมมีกิจของวิญญาณเหลาน้ันอีก. 
           ในปญหาวา       บุคคลทํากิจท่ีพึงทําดวยญาณไดดวยญาณ   
อดีตนั้นหรือ      ปรวาทีเมื่อไมเห็นซึ่งความท่ีญาณนั้นมีกิจท่ีพึงกระทํา 
เพราะความท่ีญาณนั้นดับไปแลวจึงตอบปฏิเสธ.   ถูกถามอีก   ปรวาทีทํา 
ปจจุบันนั้นแหละใหเปนอดีตญาณโดยเลสนัยของผูมีอดีตญาณคือผูรู 
ปจจุบันญาณอันมีอดีตเปนอารมณของธรรมอันเปนอดีตอารมณทั้งหลาย 
แลวจึงตอบรับรอง  เพราะความท่ีกิจนั้นอันบุคคลพึงทําญาณไดดวยญาณ 
นั้น.   ที่นั้นสกวาที่ไมใหโอกาสอันมีเลสนัยแกปรวาทีนั้น  จึงกลาวคําวา 
บุคคลกําหนดรูทุกขได  ละสมุทัยได  ทํานิโรธใหแจงได  ยังมรรค 
ใหเกิดได  ดวยญาณอดีตนั้นหรือ  ปรวาทีตอบปฏิเสธ  เพราะความ 
ไมมีกิจ  ๔  ของอธิยสัจเหลาน้ี  ดวยญาณอันมีอดีตเปนอารมณเลย.  แม 
ในปญหาของอนาคตก็นัยนี้นั่นแหละ.      ปญหาวาดวยปจจุบัน  และ 
ปญหาวาดวยการเปรียบเทียบ  มีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
           แมในปญหาวา     ราคะอดีตของพระอรหันตมีอยูหรือ  เปน 
ตน  ปรวาทีตอบรับรองอยางนั้น  เพราะความเปนผูไมเวนจากความเปน 
ผูมีราคะเปนตน.  ในปญหาวา    พระอรหันตชื่อวามีราคะ  เปนตน 
ปรวาทีตอบปฏิเสธ        เพราะกลัวผิดจากพระสูตร    และกลัวผิดจากการ 
ประกอบถอยคํา.    คําแมทั้งปวงอยางนี้ปรากฏแลวขางหนาพึงเขาใจตาม  
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ทํานองพระบาลีนั่นแล.  
           ในคําน้ีวา   สิ่งท่ีมอียูเปนอดีตก็มี  ไมเปนอดีตก็มี    นี้   พึง 
ทราบความอยางนี้วา ธรรมใดเปนอดีตนั่นแหละเปนสภาพที่มี  แตสภาพ 
ที่มีนั้นเปนอดีต    ธรรมใดเปนปจจุบันและอนาคตเปนสภาพท่ีมีแตสภาพ 
ที่มีนั้นไมเปนอดีต.  ขอวา   ดวยเหตุนั้นอดีตก็ไมเปนอดีต  สิ่งที่ไม 
ใชอดีตก็เปนอดีต  อธิบายวา  ดวยเหตุนั้น  อดีตก็เปนสภาพท่ีไมใช 
อดีต   แตสภาพที่ไมใชอดีตก็เปนอดีต  ดังนี้. แมในคําปุจฉาวาดวยอนาคต 
และปจจุบันก็นัยนี้นั่นแหละ.              
           คําถามโดยชําระพระสูตรของปรวาทีวา     ไมพึงกลาววา  อดีต  
มีอยู  อนาคตมีอยูหรือ   คําตอบรับรองเปนของสกวาที.  การซักถาม 
ของปรวาที    อาศัยลัทธิของตนตามพระสูตรอีกวา        ภิกษุทั้งหลาย 
รูปอยางใดอยางหนึ่ง  ทั้งท่ีเปนอดีต   อนาคตปจจุบัน  อันเปนภาย 
ในก็ดี    ภายนอกก็ดี     เปนตน.  ในนัยที่  ๒  เปนคําถามของสกวาที 
คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   คําถามก็ดี  คําปฏิเสธก็ดี คําตอบรับรอง 
ก็ดี  ในฐานะท้ังปวง  บัณฑิตพึงทราบดวยประการฉะน้ี. 
           อน่ึง  คําน้ันใดวา   การเกิดในภพใหมตอไป  ก็มีอยูในท่ีนัน้ 
เปนตน  ที่ปรวาทีแสดงในสุดของพระสูตรที่พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัส 
ไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  หากวา  ความยินดี  ความเพลิดเพลิน 
ความอยาก  ยังมีในกพฬีการาหาร  ดงัน้ีเปนตนนั้น  ก็เพ่ือนํามา 
อางประกอบคําวา   อนาคตเปนสภาพท่ีมีอยู   แตพระสูตรที่นํามาอางนั้น  
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ไมสําเร็จซ่ึงความท่ีอนาคตเปนสภาพที่มีอยู.   จริงอยู  พระสตูรที่พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสไวในท่ีนั้น   หมายเอาธรรมอันบุคคลเจริญแลว   เพราะ  
ความท่ีเหตุทั้งหลายเปนสภาพถึงความสําเร็จแลว.       นี้เปนการอธิบาย 
พระสูตร.  คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวงต้ืนทั้งน้ันแล. 
                            อรรถกถาสัพพมัตถีติวาทกถา  จบ  
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                               อตีตขันธาติกถา 
           [๓๘๙]  ปรวาที  อดีตเปนขันธ   หรือ  ?  
                         สกวาที    ถูกแลว. 
                         ป.  อดีตมีอยู   หรือ  ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ป.  อดีตเปนอายตนะ   หรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  อดีตมีอยู   หรือ ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ป.   อดีตเปนธาตุ   หรอื  ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   อดีตมีอยู   หรือ ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ป.   อดีตเปนขันธ  ธาตุ   อายตนะ   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   อดีตมีอยู   หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๓๙๐]  ป.  อนาคตเปนขันธ  หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว.  
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                         ป.   อนาคตมีอยู   หรอื ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ  
                         ป.   อนาคตเปนอายตนะ     หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.  อนาคตมีอยู  หรือ ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ป.  อนาคตเปนธาตุ   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.  อนาคตมีอยู   หรือ ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                         ป.  อนาคตเปนขันธ   ธาตุ   อายตนะ    หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.  อนาคตมีอยู  หรือ ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๓๙๑]  ป.  ปจจุบันเปนขันธ   ปจจุบันมีอยู   หรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  อดีตเปนขันธ  อดีตมีอยู  หรือ ? 
                               ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ                               
                         ป.  ปจจุบันเปนอายตนะ   ปจจุบันมีอยู   หรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว.  
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                         ป.   อดีตเปนอายตนะ   อดีตมีอยู   หรือ ?  
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ป.   ปจจุบันเปนธาตุ   ปจจุบันมีอยู   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   อดีตเปนธาตุ   อดตีมีอยู   หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ป.   ปจจุบนัเปนขันธ   ธาตุ  อายตนะ   ปจจุบันมีอยู                  
                               หรือ  ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   อดีตเปนขันธ   ธาตุ  อายตนะ  อดีตมีอยู  หรือ  ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๓๙๒]   ป.  ปจจุบันเปนขันธ  ปจจุบันมีอยู  หรือ  ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  อนาคตเปนขันธ   อนาคตมีอยู   หรือ ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ป.  ปจจุบันเปนอายตนะ   ปจจุบันมีอยู   หรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  อนาคตเปนอายตนะ   อนาคตมีอยู   หรือ ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ป.  ปจจุบันเปนธาตุ   ปจจุบนัมีอยู  หรือ ?  
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                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   อนาคตเปนธาตุ   อนาคตมีอยู   หรือ ?  
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ป.   ปจจุบันเปนขันธ  ธาตุ  อายตนะ   ปจจุบันมีอยู 
                               หรือ  ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ป.   อนาคตเปนขันธ   ธาตุ  อายตนะ   อนาคตมีอยู 
                               หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๓๙๓]   ป.   อดีตเปนขันธ   อดีตไมมีอยู   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   ปจจุบันเปนขันธ  ปจจุบันไมมีอยู  หรือ  ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ป.   อดีตเปนอายตนะ  อดีตไมมีอยู   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   ปจจุบันเปนอายตนะ  ปจจุบันไมมีอยู  หรอื ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ป.   อดีตเปนธาตุ  อดีตไมมีอยู  หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   ปจจุบันเปนธาตุ   ปจจุบันไมมีอยู   หรือ ?  
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                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ  
                         ป.  อดีตเปนขันธ   ธาตุ  อายตนะ อดีตไมมีอยู  หรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  ปจจุบันเปนขันธ    ธาตุ   อายตนะ   ปจจุบันไม 
                               มีอยู  หรือ  ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๓๗๔]   ป.  อนาคตเปนขันธ   อนาคตไมมีอยู   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.  ปจจุบันขันธ   ปจจุบันไมมีอยู  หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯลฯ 
                         ป.   อนาคตเปนอายตนะ   ฯ ล ฯ     อนาคตเปนธาตุ 
                               ฯลฯ   อนาคตเปนขันธ  ธาตุ  อายตนะ   อนาคต 
                               ไมมีอยู   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   ปจจุบันเปนขันธ    ธาตุ   อายตนะ   ปจจุบันไม 
                               มีอยูหรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๓๙๕]  ป.  รูปอดีตเปนขันธ  หรือ  ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.  รูปอดีตมีอยู   หรือ ?  
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                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ  
                         ป.   รูปอดีตเปนอายตนะ    หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   รูปอดีตมีอยู   หรอื ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
                         ป.   รูปอดีตเปนธาตุ   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   รูปอดีตมีอยู   หรอื ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ป.   รูปอดีต    เปนขันธ   ธาตุ  อายตนะ   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   รูปอดีตมีอยู  หรอื ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๓๙๖]  ป.   รูปอนาคตเปนขันธ    หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   รูปอนาคตมีอยู  หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
                         ป.   รูปอนาคตเปนอายตนะหรือ  ฯลฯ  รูปอนาคต 
                               เปนธาตุหรือ  ฯลฯ  รูปอนาคตเปนขันธ  ธาตุ 
                               อายตนะ    หรือ ?  
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                          ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   รูปอนาคตมีอยู  หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ  
           [๓๙๗]  ป.   รูปปจจุบันเปนขันธ  รูปปจจุบันมีอยู  หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.  รูปอดีตเปนขันธ   รูปอดีตมีอยู   หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
                         ป.   รูปปจจุบันเปนอายตนะ  ฯลฯ  รูปปจจุบันเปน 
                               ธาตุ  ฯลฯ  รูปปจจุบันเปนขันธ  ธาตุ  อายตนะ 
                               รูปปจจุบันมีอยู   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   รูปอดีตเปนขันธ   ธาตุ  อายตนะ  รูปอดีตมีอยู 
                               หรือ  ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๓๙๘]   ป.   รูปปจจุบันเปนขันธ  รูปปจจุบันมีอยู  หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   รูปอนาคตเปนขันธ   รูปอนาคตมีอยู  หรอื ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ป.   ปจจุบันเปนอายตนะ ฯ ล ฯ  รปูปจจุบันเปนธาตุ 
                               ฯ ล ฯ  รูปปจจุบันเปนขันธ  ธาตุ  อายตนะ  
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                               รูปปจจุบันมีอยู     หรือ ?  
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   รูปอนาคตเปนขันธ  ธาตุ  อายตนะ  รูปอนาคต 
                               มีอยู  หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๓๙๙]   ป.   รูปอดีตเปนขันธ  รูปอดีตไมมีอยู   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   รูปปจจุบันเปนขันธ  รูปปจจุบันไมมีอยู  หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ป.   รูปอดีตเปนอายตนะ   ฯ ล ฯ    รูปอดีตเปนธาตุ 
                               ฯ ล ฯ   รูปอดีตเปนขันธ    ธาตุ   อายตนะ    รูป 
                               อดีตไมมีอยู    หรอื ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   รปูปจจุบันเปนขันธ    ธาตุ  อายตนะ  รูปปจจุบัน 
                               ไมมีอยู  หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ป.   รูปอนาคตเปนขันธ  รูปอนาคตไมมีอยู   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   รูปปจจุบันเปนขันธ  รูปปจจุบันไมมีอยู หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ  
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                         ป.   รูปอนาคตเปนอายตนะ   ฯ ล ฯ  รูปอนาคตเปน 
                               ธาตุ  ฯ ล ฯ  รูปอนาคตเปนขันธ   ธาตุ  อายตนะ 
                               รูปอนาคตไมมีอยู   หรือ ?  
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   รูปปจจุบันเปนขันธ   ธาตุ  อายตนะ  รูปปจจุบัน 
                               ไมมีอยู   หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๔๐๐]   ป.   เวทนาอดีต   ฯ ล ฯ   สัญญาอดีต  ฯลฯ  สังขาร- 
                               อดีต   ฯลฯ  วิญญาณอดีตเปนขันธ   หรือ  ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   วิญญาณอดีตมีอยู   หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ป.   วิญญาณอดีตเปนอายตนะ  ฯ ล ฯ  วิญญาณอดีต 
                               เปนธาตุ   ฯลฯ   วิญญาณอดีตเปนขันธ    ธาตุ 
                               อายตนะ    หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   วิญญาณอดีตมีอยู  หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๔๐๑]   ป.   วิญญาณอนาคตเปนขันธ  หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว.  
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                         ป.   วิญญาณอนาคตมีอยู  หรือ ?  
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ป.   วิญญาณอนาคตเปนอายตนะ ฯลฯ    วิญญาณ 
                               อนาคตเปนธาตุ   ฯลฯ    วิญญาณอนาคตเปน 
                               ขันธ  ธาตุ  อายตนะ  หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   วิญญาณอนาคตมีอยู  หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๔๐๒]   ส.   วิญญาณปจจุบันเปนขันธ   วิญญาณปจจุบันมีอยู 
                               หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   วิญญาณอดีตเปนขันธ วิญญาณอดีตมีอยู หรือ  ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน    ฯ ล ฯ 
                         ป.   วิญญาณปจจุบันเปนอายตนะ   ฯลฯ   วิญญาณ 
                               ปจจุบันเปนธาตุ    ฯ ล ฯ    วิญญาณปจจุบันเปน 
                               ขันธ  ธาตุ อายตนะวิญญาณปจจุบันมีอยู หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   วิญญาณอดีตเปนขันธ    ธาตุ  อายตนะ  วิญญาณ 
                               อดีตมีอยู   หรือ  ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ  
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           [๔๐๓]   ป.   วิญญาณปจจุบันเปนขันธ   วิญญาณปจจุบันมีอยู 
                               หรือ  ?  
                         ส.   ถูกแลว 
                         ป.   วิญญาณอนาคตเปนขันธ   วิญญาณอนาคตมีอยู 
                               หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
                         ป.  วิญญาณปจจุบันเปนอายตนะ  ฯลฯ    วิญญาณ 
                         ป.  ปจจุบันเปนธาตุ   ฯลฯ   วิญญาณปจจุบันเปน 
                               ขันธ   ธาตุ  อายตนะ  วิญญาณปจจุบันมีอยูหรือ 
                         ส.   ถูกแลว 
                         ป.   วิญญาณอนาคตเปนขันธ   ธาตุ   อายตนะ  วิญ- 
                               อนาคตมีอยู  หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ  
           [๔๐๔]   ป.   วิญญาณอดีตเปนขันธ      วิญญาณอดีตไมมีอยู 
                               หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว 
                         ป.  วิญญาณปจจุบันเปนขันธ  วิญญาณปจจุบันไมมี- 
                               อยู    หรือ  ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ป.   วิญญาณอดีตเปนอายตนะ  ฯลฯ  วิญญาณอดีต  
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                               เปนธาตุ   ฯ ล ฯ   วิญญาณอดีตเปนขันธ    ธาตุ 
                               อายตนะ   วิญญาณอดีตไมมีอยู   หรือ ?  
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   วิญญาณปจจุบันเปนขันธ   ธาตุ  อายตนะ  วิญ- 
                               ญาณปจจุบันมีอยู   หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๔๐๕]   ป.   วิญญาณอนาคตเปนขันธ    วิญญาณอนาคตไมมี 
                               อยู   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   วิญญาณปจจุบันเปนขันธ    วิญญาณปจจุบันไมมี 
                               อยู  หรือ  ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ป.   วิญญาณอนาคตเปนอายตนะ   ฯ ล ฯ   วิญญาณ 
                               อนาคตเปนธาตุ ฯลฯ  วิญญาณอนาคตเปนขันธ  
                               ธาตุ   อายตนะ   วิญญาณอนาคตไมมีอยู    หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   วิญญาณปจจุบันเปนขันธ    ธาตุ  อายตนะ  วิญ- 
                               ญาณปจจุบันไมมีอยู    หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ  
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           [๔๐๖]   ส.   ไมพึงกลาวา  ขันธ  ธาตุ  อายตนะ  ที่เปนอดีต 
                               และอนาคตเหลาน้ี   ไมมีอยูเลย   หรือ ?  
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภกิษ ุ
ทั้งหลาย  ครรลองแหงภาษา   ครรลองแหงชื่อ  ครรลองแหงบญัญัติ  
สามประการนี้  อันสมณพราหมณผูรูทั้งหลาย  ไมลบลาง  ไมเคย 
ลบลาง  ไมรงัเกียจอยู   จกัไมรังเกียจ   มิไดคัดคาน  ฯลฯ  ดังน้ี 
เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น   ขันธ  ธาตุ  อายตนะ  ที่เปนอดีต 
                               และอนาคตเหลาน้ี   ก็ไมมีอยูนะสิ. 
           [๔๐๗]   ป.   ขันธ   ธาตุ   อายตนะ    ที่เปนอดีตและอนาคต 
                               เหลาน้ี   ไมมีอยูเลย   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  รูปอยางใดอยางหนึ่งเปนอดีต  อนาคต  ปจจุบัน  ฯลฯ 
นี้เรียกวารูปขันธ   เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง   ฯลฯ  สัญญาอยางใด 
อยางหนึ่ง   ฯลฯ    สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง    ฯลฯ     วิญญาณอยาง 
ใดอยางหน่ึงท่ีเปนอดีต  อนาคต  ปจจุบัน  ฯลฯ  นี้เรียกวา  วญิ-  
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ญาณขันธ    ดังน้ี   เปนสตูรมีอยูจริง  มิใชหรือ ?  
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   ถาอยางนั้นก็ไมพึงกลาววา  ขันธ  ธาตุ  อายตนะ 
                               ที่เปนอดีตและอนาคตเหลาน้ี   ไมมีอยูเลยนะสิ. 
                                      อตีตขันธาติกถา   จบ 
 

                      อรรถกถาอตีตังขันธาติอาทิกถา๑ 

                              วาดวยอดีตขันธเปนตน         

           บัดนี้   ชื่อวา เรื่องอดีตเปนขันธเปนตน.  ในปญหานั้น   คําถาม 
วา   " อดีตเปนขันธ "    เปนตน   เปนของปรวาทีผูปรารถนาซึ่งความ 
มีอยูแหงขันธทั้งหลายอันเปนอดีตและอนาคต     เพราะความไมเวนจาก 
ความเปนขันธ   เปนตน.  คํารับรองวา  ใช   เปนของสกวาที    เพราะ 
ความท่ีขันธเปนอดีตก็สงเคราะหเปนขันธ.     คําถามของปรวาทีอีกวา 
" อดีต  (ขันธ)  มีอยูหรอื ?".    คําปฏิเสธเปนของสกวาที เพราะความ 
ที่อดีตขันธ    ทานปฏิเสธคําวามีอยู    ดวยพระสูตรอันเปนครรลองแหง 
ภาษา.    ในคําถามวาดวย อายตนะ  และ  ธาตุ  กด็ี  ในปญหาวาดวย 
อนาคต   ก็ด ี ในปญหาแหง  อนาคต    โดยอนุโลมและปฏิโลมอันเทียบ 
เคียงกับ ปจจุบัน  ก็ดี  ในปญหาวาดวยคําเปนตนวา  รูปอดีตเปนขันธ 
ก็ดี    บัณฑิตพึงทราบเน้ือความโดยอุบายนี้แล. 
๑.  บาลีเปนอตีตขันธาติกถา.  
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           อน่ึง ในการชําระพระสูตร  คําถามวา "ไมพึงกลาววา"  เปน 
ของสกวาที.   บรรดาคําเหลาน้ัน   คําวา " ขันธเปนตนเหลาน้ี  ไมม ี
อยูเลยหรือ ?"   อธิบายวา    ธรรมท้ังหลายเหลาน้ัน  ไมมีหรือ ?    เมื่อ  
ความเปนขันธเปนตนมีอยู  ปรวาทีผูไมปรารถนาความไมมีแหงอดีตและ 
อนาคตเหลานั้น  จึงตอบรับรองวา ใช. ลําดับนั้น   สกวาทีจึงนําพระสูตร 
มา    เพ่ือชําระความท่ีขันธอันเปนอดีตและอนาคตเหลาน้ันเปนสภาพที่ 
ไมมีอยู.   แมคําถามท่ี  ๒  ก็เปนของปรวาที.   คํารับรองเปนของสกวาที. 
การนําพระสูตรมาเปนของปรวาที.  กก็ารนําพระสูตรมาน้ัน  ยอมสําเร็จ                                                                
ซึ่งความท่ีอดีตและอนาคตธรรมเหลาน้ันเปนขันธเปนตน   แตไมสําเร็จ 
ซึ่งความท่ีธรรมเหลาน้ันวามีอยู   ดังน้ี    เพราะฉะนั้นแมปรวาทีนําพระ- 
สูตรมาแลว   ก็ไมเปนเชนกับที่นํามาน่ันแหละ   ดังน้ีแล. 
                      อรรถกถาอตีตังขันธาติอาทิกถา  จบ  
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                                     เอกัจจมัตถีติกถา 
           [๔๐๘]  สกวาที  อดีตมีอยู  หรือ ? 
                         ปรวาที    อดีตบางอยางมีอยู   อดีตบางอยางไมมีอยู. 
                         ส.  อดีตบางอยางดับไปแลว      บางอยางยังไมดับไป  
บางอยางปราศไปแลว    บางอยางยังไมปราศไป     บางอยางอัสดงคตแลว 
บางอยางยังไมอัสดงคต   บางอยางสาปสูญไปแลว  บางอยางยังไมสาบสูญ 
ไป  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๔๐๙]   ส.  อดีตบางอยางมีอยู   บางอยางไมมีอยู   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีต    บางอยางมีอยู 
                               บางอยางไมมีอยู    หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๔๑๐]   ส.   อดีตบางอยางมีอยู   บางอยางไมมีอยู   หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ธรรมอันใหผลแลวท่ีเปนอดีต      บางอยางมีอยู 
                               บางอยางไมมีอยู   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ  
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           [๔๑๑]   ส.   อดีตบางอยางมีอยู   บางอยางไมมีอยู   หรอื  ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   ธรรมอันไมมีวิบากที่เปนอดีต       บางอยางมีอยู 
                               บางอยางไมมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๔๑๒]   ส.   อดีตบางอยางมีอยู   บางอยางไมมีอยู   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   อะไรมีอยู   อะไรไมมีอยู  ? 
                         ป.   ธรรมอันไมใหผลที่เปนอดีตมีอยู    ธรรมอันให 
                               ผลแลวท่ีอดีตไมอยู. 
           [๔๑๓]  ส.   ธรรมอันยังไมใหผลลวงไปแลว   ธรรมเหลาน้ัน 
                               ยังมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ธรรมอันใหผลแลว  ลวงไปแลว    ธรรมเหลาน้ัน 
                               ยังมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๔๑๔]  ส.   ธรรมอันยังไมใหผล  ลวงไปแลว  ธรรมเหลาน้ัน 
                               ยังมีอยู   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
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                         ส.   ธรรมอันไมมีวิบาก  ลวงไปแลว   ธรรมเหลาน้ัน 
                               ยังมีอยู   หรือ ?  
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๔๑๕]  ส.   ธรรมอันใหผลแลว  ลวงไปแลว   ธรรมเหลาน้ัน 
                               ไมมีอยู    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ธรรมอันยังไมใหผล ลวงไปแลว  ธรรมเหลาน้ัน 
                               ไมมีอยู    หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
                         ส.   ธรรมอันใหผลแลว  ลวงไปแลว   ธรรมเหลาน้ัน 
                               ไมมีอยู    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ธรรมอันไมมีวิบาก   ลวงไปแลว   ธรรมเหลาน้ัน 
                               ไมมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๔๑๖]  ส.   ธรรมอันยังไมใหผล  ลวงไปแลว  ธรรมเหลาน้ัน 
                               ยังมีอยู    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ธรรมอันยังไมใหผล    ที่เปนอดีต     ดับไปแลว  
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                               มิใช  หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.  หากวา     ธรรมยังไมใหผลที่เปนอดีตดับไปแลว 
ก็ตองไมกลาววา   ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีตดับไปแลว    ธรรมเหลา 
นั้นยังมีอยู.    
           [๔๑๗]  ส.  ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีต         ดับไปแลว 
                               ธรรมเหลาน้ันยังมีอยู   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ธรรมอันใหผลแลวท่ีเปนอดีตดับไปแลว    ธรรม 
                               เหลาน้ันยังมีอยู   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.  ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีตดับไปแลว  ธรรม 
                               เหลาน้ันยังมีอยู   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
                         ส.  ธรรมอันไมมีวิบากที่เปนอดีตดับไปแลว   ธรรม 
                               เหลาน้ันยังมีอยู   หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                         ส.  ธรรมอันใหผลแลวท่ีเปนอดีตดับไปแลว    ธรรม 
                               เหลาน้ันไมมีอยู    หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
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                         ส.   ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีตดับไปแลว  ธรรม    
                               เหลาน้ันไมมีอยู   หรือ  ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   ธรรมอันใหผลแลวท่ีเปนอดีตดับไปแลว   ธรรม 
                               เหลาน้ันไมมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ธรรมอันไมมีวิบากที่เปนอดีตดับไปแลว  ธรรม 
                               เหลาน้ันไมมีอยู   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๔๑๘]  ส.   ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีตดับไปแลว  ธรรม 
                               เหลาน้ันยังมีอยู    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ธรรมอันใหผลแลวท่ีเปนอดีตดับไปแลว    ธรรม 
                               เหลาน้ันไมมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   ธรรมอันใหผลแลวสวนหนึ่ง    ยังไมใหผลสวน 
หน่ึงที่เปนอดีตดับไปแลว    ธรรมเหลาน้ัน   บางสวนมีอยู   บางสวนไม 
มีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ  
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           [๔๑๙] ป.  ไมพึงกลาววา    ธรรมอันยังไมใหผลลวงไปแลว  
                               ธรรมเหลาน้ันมีอยู   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีต  ยังจักใหผลมิใช 
                               หรือ ? 
                         ป.   หากวา    ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีต   ยังจัก 
ใหผล   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา     ธรรมอันยังไมใหผลลวงไป 
แลว   ธรรมเหลาน้ันยังมีอยู. 
                         ส.  ธรรมอันยังไมใหผลลวงไปแลว   ธรรมเหลาน้ัน 
                               ชื่อวา   มีอยู     เพราะทําอธิบายวา   ยังจักใหผล 
                               หรือ ?         
                         ป.   ถูกแลว.        
                         ส.   ชื่อวาปจจุบัน   เพราะทําอธิบายวา   ยังจักใหผล 
                               หรือ  ?   
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ส.   ชื่อวาปจจุบัน   เพราะทําอธิบายวา   ยังจักใหผล 
                               หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว.   
                         ส.   ธรรมท่ีเปนปจจุบัน  กช็ื่อวาไมมีอยู  เพราะทํา   
                               อธิบายวา   จักดับไปดวย  
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                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
           [๔๒๐]   ส.  อนาคตมีอยู   หรอื ? 
                         ป.  บางอยางมีอยู   บางอยางไมมีอยู. 
                         ส.  อนาคตบางอยางเกิดแลว       บางอยางยังไมเกิด  
บางอยางเกิดพรอมแลว   บางอยางยังไมเกิดพรอมแลว   บางอยางบังเกิด 
แลว    บางอยางยังไมบังเกิด  บางอยางปรากฏแลว  บางอยางยังไมปรากฏ  
หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๔๒๑]   ส.  อนาคตบางอยางมีอยู   บางอยางไมมีอยู   หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  อุปปาทิธรรม  (ธรรมจักเกิดข้ึน ) ที่เปนอนาคต 
                               บางอยางมีอยู   บางอยางไมมีอยู   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ส.   อนาคตบางอยาง ฯล ฯ  อนุปปาทิธรรม  (ธรรม 
                               จักไมเกิดข้ึน)  ฯ ล ฯ 
           [๔๒๒]  ส.   อนาคตบางอยางมีอยู   บางอยางไมมีอยู    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   อะไรมีอยู   อะไรไมมีอยู ? 
                         ป.   อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตมีอยู  อนุปปาทิธรรม  
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                               ที่เปนอนาคตไมมีอยู. 
                         ส.   อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตมีอยู   หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   อนุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตมีอยู   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   อนุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตไมมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตไมมีอยู   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                         ส.   อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคต ยังไมเกิดมิใช  หรือ   ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา  อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตยังไมเกิด  ก ็
                               ตองไมกลาววา   อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตมีอยู. 
           [๔๒๓]  ส.   อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตยังไมเกดิ        ธรรม 
                               เหลาน้ันมีอยู   หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   อนุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตยังไมเกิด      ธรรม  
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                               เหลาน้ันมีอยู   หรอื ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน    ฯลฯ 
                         ส.   อนุปุปาทิธรรมที่เปนอนาคตยังไมเกิด    ไมมีอยู 
                               หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตยังไมเกิด      ไมมีอยู 
                               หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๔๒๔]  ป.   ไมพึงกลาววา    อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตมีอยู  
                               หรือ ?         
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคต     จักบังเกิดข้ึนมิใช 
                               หรือ ?          
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   หากวา  อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตจักบังเกิดข้ึน 
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตมีอยู. 
           [๔๒๕]  ส.   อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคต   ชื่อวามีอยู   เพราะ 
                               ทําอธิบายวา   จักบังเกิดข้ึน   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ชื่อวาปจจุบัน   เพราะทําอธิบายไววา  จักบังเกิด  
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                               ข้ึน  หรือ ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ส.   ชื่อวาปจจุบัน  เพราะทําอธิบายไววา  จักบังเกิด 
                               ข้ึน   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ธรรมท่ีเปนปจจุบัน   ชื่อวาไมมีอยู    เพราะทํา 
                               อธิบายวา   จักดับไป   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                                 เอกัจจมัตถีติกถา  จบ 
 

                        อรรถกถาเอกัจจมัตถีติกถา 
                             วาดวยบางอยางมีอยู         
           บัดนี้  ชื่อวา  เรื่องบางอยางมีอยู.  ในปญหาเหลาน้ัน  ชนเหลา 
ใด   ยอมสําคัญวาอดีตธรรมบางอยางมีอยู    ดุจนกิายกัสสปกะท้ังหลาย 
เพ่ือทําลายลัทธิแหงชนเหลาน้ัน    สกวาทีจึงถามวา  "อดีตมีอยูหรือ" 
คําวิสัชชนาวา  "อดีตบางอยางมีอยู"  เปนตน    เปนของปรวาที. 
พึงทราบความหมายแหงคําวิสัชชนาของปรวาทีนั้นวา  วิปากธรรมอันยัง 
ไมใหผลมีอยู   วิปากธรรมท่ีใหผลแลวไมมีอยู.  คําซักถามวา  "อดีต    
บางอยางดับไปแลว"      เปนของสกวาที.  
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           อธิบายเน้ือความแหงปญหานั้นวา    ถาวา   อดีตธรรมบางอยางมี 
บางอยางไมมีตามลัทธิของทานไซร        ครั้นเมื่อความเปนเชนนั้นมีอยู  
อดีตธรรมบางอยางที่ดับไป  และอดีตธรรมบางอยางที่ยังไมดับไป  ก็จะ 
ปรากฏวาต้ังอยูเหมือนกัน.     แมในคําท้ังหลาย     คําวา   " บางอยาง 
ปราศจากไปแลว "   ก็นัยนี้เหมือนกัน.    คําน้ีวา  "ธรรมอันยังไม 
ใหผลท่ีเปนอดีตบางอยาง"  ทานสกวาทีกลาวเพ่ือจะทวงวา  ทานยอม 
ตองการความมีอยูแหงวิปากท่ียังไมใหผลทั้งหลาย   แตธรรมแมเหลาน้ัน 
ก็เปนอดีตธรรมทั้งส้ิน    เพราะฉะน้ันตามลัทธิของทาน   อดีตธรรมบาง 
อยางมีอยู  ฉันใด  ธรรมท้ังหลายแมเปนวิบากท่ียังไมใหผลบางอยางมีอยู 
บางอยางไมมีอยู   ฉันนัน้   หรือ.   คําวา  "ธรรมอันใหผลแลว"   นี้  
ทานกลาวเพ่ือจะทวงดวยสามารถแหงวิบากธรรมท่ีปรวาทีนั้น  ปรารถนา 
ความไมมีอยูแหงธรรมเหลาน้ัน    คําวา  " ไมมีวิบาก "  นี้  ทานกลาว 
เพ่ือจะทวงดวยสามารถแหงความเปนอัพยากตะท้ังหลาย.  คํารับรองดวย 
คําปฏิเสธดวย     ในอนุโลมและปฏิโลมท้ังปวง      บัณฑิตพึงทราบดวย 
สามารถแหงราศีทั้ง  ๓  เหลาน้ี  ดวยประการฉะน้ี. 
           ธรรมคือวิบากอันใหผลแลวสวนหนึ่ง      ยงัไมใหผลสวนหน่ึงที่ 
เปนอดีต     ธรรมเหลาน้ัน   ทานเรียกวา   วิบากท่ีใหผลยังไมหมด.     จริง 
อยู  ปฏิสนธ ิ  เกิดแลวดวยธรรมใด   ภวังคจิตก็ดี  จุติจิตก็ดี   ก็เปน 
วิบากของกรรมนั้นนั่นแหละ.     เพราะฉะนั้นวิบากนั้นต้ังแตปฏิสนธิจน 
ถึงจุติ   จึงชื่อวาเปนวิบากที่ยังใหผลไมหมด.    ขอนี้    ทานกลาวหมายเอา  
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ธรรมเชนนัน้.    คําถามวา  " ธรรมเหลาน้ันชื่อวา  มีอยู   เพราะทํา  
อธิบายวา  ยงัจักใหผลหรอื ? "  เปนของสกวาที.   ธรรมทั้งหลายท่ีเปน 
ไปโดยมาก   ทานยอมกลาววา   มีอยู    แมแกบุคคลผูทรงธรรม    แมแก 
ผูหลับ   ฉันใด     คํารับรองของปรวาที      หมายเอาความมีอยูแหงธรรม 
เหลาน้ัน  ดวยสามารถแหงโวหารของชาวโลก  ฉันน้ัน.  ในปญหาที่ ๒ 
"ชื่อวา  ปจจบุัน  เพราะทําอธิบายวา ยงัจักใหผลหรอื  ?"  คํารับ- 
รองเปนของปรวาที  เพราะต้ังอยูในลัทธิวา  ชื่อวา  กรรมปจจัยอันหน่ึง   
อันบัณฑิตนับพรอมแลววาความไมพินาศไปมีอยูแกกรรมท้ังหลาย.   แม 
ในคําเปนตนวา  " อนาคตมีอยูหรือ "  สกวาทีกลาวหมายเอาธรรม 
ทั้งหลายอันจักบังเกิดข้ึนวา  บางอยางมีอยู.  คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  มี 
เนื้อความต้ืนท้ังน้ัน   เพราะมีนัยอันกลาวแลวในหนหลังแล. 
                          อรรถกถาเอกัจจมัตถีติกถา  จบ  
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                                     สติปฏฐานกถา          
           [๔๒๖]   สกวาที   ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน  หรือ ? 
                         ปรวาที  ถูกแลว. 
                         ส.   ธรรมท้ังปวงเปนสติ  เปนสตินทรีย  เปนสติพละ 
เปนสัมมาสติ   เปนสตสมัโพชฌงค  เปนเอกายนมรรค   เปนเหตุใหถึง 
ความส้ินไป   เปนเหตุใหถึงความตรัสรู  เปนเหตุใหถึงนิพพาน  ไมเปน 
อารมณของอาสวะ    ไมเปนอารมณของสัญโญชน   ไมเปนอารมณของ 
คันถะ    ไมเปนอารมณของโอฆะ    ไมเปนอารมณของโยคะ     ไมเปน 
อารมณของนิวรณ    ไมเปนอารมณของปรามาสะ   ไมเปนอารมณของ 
อุปาทาน    ไมเปนอารมณของสังกิเลส     ธรรมทัง้ปวงเปนพุทธานุสสติ 
เปนธรรมานุสสติ  เปนสังฆานุสสติ  เปนสีลานุสสติ  เปนจาคานุสสติ 
เปนเทวตานุสสติ   เปนอานาปานสติ    เปนมรณานุสสติ   เปนกายคตาสติ  
เปนอุปสมานุสสติ  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลางอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๔๒๗] ส.  ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  จักขายตนะเปนสติปฏฐาน  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส.  จักขายตนะเปนสติปฏฐาน  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
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                         ส.   จักขายตนะ  เปนสติ   เปนสตินทรีย  เปนสติพละ 
เปนสัมมาสติ   เปนสติสมัโพชฌงค  เปนเอกายนมรรค   เปนเหตุใหถึง  
ความส้ินไป   เปนเหตุใหถึงความตรัสรู  เปนเหตุใหถึงนิพพาน  ไมเปน 
อารมณของอาสวะ  ไมเปนอารมณของสัญโญชน  ฯลฯ ไมเปนอารมณ 
ของสังกิเลส     จักขายตนะเปนพุทธานุสสติ     เปนธัมมานุสสติ    เปน 
สังฆานุสสติ   เปนสีลานุสสติ  เปนจาคานุสสติ  เปนเทวตานุสสติ   เปน 
อานาปานสติ   เปนมรณานุสสติ   เปนกายคตาสติ   เปนอุปสมานุสสติ 
หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   โสตายตนะ   ฯ ล ฯ   ฆานายตนะ   ชิวหายตนะ 
กายายตนะ   ฯ ล ฯ   รูปายตนะ    สัททายตนะ   คันธายตนะ   รสายตนะ 
โผฏฐัพพายตนะ   ฯ ล ฯ   ราคะ   โทสะ  โมหะ     มานะ   ทฏิฐิ   วิจิกิจฉา 
ถีนะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  ฯลฯ   อโนตตัปปะ  เปนสติปฏฐาน   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   อโนตตัปปะ  เปนสติปฏฐาน  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   อโนตตัปปะ  เปนสติ  เปนสตินทรีย   เปนสติ 
พละ   เปนสมัมาสติ   ฯ ล ฯ   เปนกายคตาสติ  เปนอุปสมานุสสติ   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๔๒๘]   ส.   สติเปนสติปฏฐาน  และสตินัน้เปนสติ  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.   จักขายตนะเปนสติปฏฐาน  และจักขายตนะนั้น 
                               เปนสติ   หรือ  ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
                         ส.   สติเปนสติปฏฐาน  และสตินั้นเปนสติ  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   โสตายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ  รูปายตนะ  ฯลฯ 
โผฏฐัพพายตนะ  ราคะ  โทสะ   โมหะ   มานะ   ฯลฯ   อโนตตัปปะ 
เปนสติปฏฐาน   และอโนตตัปปะนั้นเปนสติ   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๔๒๙]  ส.   จักขายตนะ  เปนสติปฏฐาน  แตจักขายตนะนั้น 
                               ไมเปนสติ   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สติเปนสติปฏฐาน  แตสตินั้นไมเปนสติ  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   โสตายตนะ ฯลฯ  กายายตนะ  รูปายตนะ  ฯ ล ฯ 
โผฏฐัพพายตนะ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  ฯลฯ อโนตตัปปะ  เปนสติปฏฐาน 
แตอโนตตัปปะนั้นไมเปนสติ    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.    สติเปนสติปฏฐาน   แตสตินั้นไมเปนสติ  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ  
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           [๔๓๐]  ป.   ไมพึงกลาววา    ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน  หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว.  
                         ป.   ปรารภธรรมทั้งปวงต้ังม่ันได   มิใชหรือ ? 
                         ส.   หากวาสติ  ปรารภธรรมทั้งปวง   ต้ังม่ันได ดวย 
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา    ธรรมท้ังปวงเปนสติปฏฐาน. 
           [๔๓๑]   ส.   เพราะสติปรารภธรรมท้ังปวงต้ังม่ันได    ฉะน้ัน 
                               ธรรมท้ังปวงจึงชื่อวา   สติปฏฐาน   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เพราะผัสสะปรารภธรรมท้ังปวงต้ังม่ันได  ฉะนั้น 
                               ธรรมท้ังปวงจึงชื่อวา  ผัสสปฏฐาน  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๔๓๒]  ส.   เพราะสติปรารภธรรมท้ังปวงต้ังม่ันได    ฉะน้ัน 
                               ธรรมท้ังปวงจึงชื่อวา   สติปฏฐาน  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เพราะเวทนา ฯ ล ฯ  สัญญา  ฯ ล ฯ  เจตนา  ฯ ล ฯ  
จิตปรารภธรรมทั้งปวง  ต้ังมั่นได  ฉะนั้นธรรมท้ังปวงจึงชื่อวา  จิตต- 
ปฏฐาน  หรอื ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๔๓๓]  ส.   ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สัตวทั้งปวงเปนผูตั้งสติมั่น  เปนผูประกอบดวย  
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สติ  เปนผูมั่นคงดวยสติ    สติเปนธรรมชาติเขาไปต้ังม่ันแกสัตวทั้งปวง 
หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ  
           [๔๓๔]  ส.   ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา     ดูกอนภิกษ ุ
ทั้งหลาย  ชนเหลาใดไมไดบริโภคกายคตาสติ   ชนเหลาน้ันไมได 
บริโภคอมตะ     ชนเหลาใดบริโภคกายคตาสติ     ชนเหลาน้ันได 
บริโภคอมตะ   ดังน้ี๑     เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สัตวทั้งปวงเจริญ  ปฏิบัติ  เสพ  อบรมทําใหมาก 
                               ซึ่งกายคตาสติ   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๔๓๕]  ส.   ธรรมท้ังปวงเปนสติปฏฐาน   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา     ดูกอนภิกษ ุ
ทั้งหลาย  นีม้รรคเปนเอกายนะทางอันเอก  เพ่ือความบริสุทธิแ์หง 
สัตวทั้งหลาย   เพ่ือความกาวลวงซ่ึงโสกะปริเทวะ เพ่ือความสาป- 
สูญแหงทุกขและโทมนัส  เพ่ือบรรลุอริยมรรค  เครื่องออกไปจาก 
๑.  องฺ.  เอก.  ๒๐/๒๓๕  
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ทุกข    เพ่ือทําใหแจงซ่ึงนิพพาน    นี้คือสติปฏฐานท้ัง  ๔   ดังน้ี๑ 

เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ธรรมท้ังปวงเปนเอกายมรรค   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๔๓๖]  ส.   ธรรมท้ังปวงเปนสติปฏฐาน  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา     ดูกอนภกิษ ุ
ทั้งหลาย   รตันะ    ๗    ประการ  ยอมปรากฏ  เพราะความปรากฏแหง 
พระเจาจักรพรรดิ  ๗ ประการเปนไฉน     จักรรัตนะ   คือจักรแกว 
ปรากฏ  ๑  หตัถิรัตนะ  คือชางแกว  ปรากฏ  ๑  อัสสรัตนะคือมาแกว 
ปรากฏ  ๑     มณีรัตนะ    คือดวงมณีแลว   ปรากฏ       อิตถีรัตนะ 
คือนางแกว  ปรากฏ  ๑  คหปฏิรัตนะ คือคหบดีแกว  ปรากฏ  ๑ 
ปริณายกรัตนะ    คือขุนพลแกว  ปรากฏ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
รัตนะ  ๗   ประการ    เหลาน้ียอมปรากฏ    เพราะความปรากฏแหง 
พระเจาจักรพรรดิ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  รัตนะคือโพชฌงค  ๗ ประการ  ยอม 
ปรากฏเพราะความปรากฏแหงพระตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
๗  ประการ  เปนไฉน รัตนะคือสติสัมโพชฌงคปรากฏ ๑  รัตนะ 
คือธรรมวิจยสัมโพชฌงคปรากฏ  ๑       รัตนะคือวิริยสัมโพชฌงค 
๑.  ม.ม.  ๑๓/๑๓๒  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 424 

ปรากฏ  ๑   รัตนะคือปติสัมโพชฌงคปรากฏ ๑  รตันะคือปสสัทธิ 
สัมโพชฌงคปรากฏ ๑ รัตนะคือสมาธิสัมโพชฌงคปรากฏ  ๑ รตันะ  
คืออุเบกขาสมัโพชฌงคปรากฏ ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  รัตนะคือ 
โพชฌงค ๗  ประการเหลาน้ี  ยอมปรากฏ  เพราะความปรากฏแหง 
พระตถาคต    ผูอรหันตสมัมาสัมพุทธะ     ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง 
มิใชหรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   ธรรมท้ังปวงเปนรัตนะคือสติสัมโพชฌงคปรากฏ 
เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ส.   ธรรมท้ังปวงเปนสติปฏฐาน   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ธรรมท้ังปวงเปนสัมมัปปธาน     ฯ ล ฯ     เปน 
อิทธิบาท  ฯลฯ  เปนอินทีย  ฯ ล ฯ  เปนพละ   ฯ ล ฯ  เปนสัมโพชฌงค 
หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                                     สติปฏฐานกถา  จบ 
๑. ส.  มหา.  ๑๙/๕๐๕,๕๐๖  
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                         อรรถกถาสติปฏฐานกถา   

                                วาดวยสติปฏฐาน 
           บัดนี้  ชื่อวาเรื่องสติปฏฐาน.  ในเรื่องนั้น  ลทัธิแหงชนเหลาใด 
วา       ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน       เพราะถือเอาธรรมทั้งหลายมีกาย 
เปนตนเปนอารมณดวยสติ   โดยนัยทีพ่ระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในสติ- 
ปฏฐานสังยุตวา  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภิกขฺเว  สมุทยฺจ  อตฺถงฺค-  
มฺจ      เทสิสฺสามิ     ดังน้ี    แปลวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดง 
เหตุเกิดข้ึน   และความดับไปแหงสติปฏฐานท้ัง  ๔  ดุจลัทธินกิายอันธกะ 
ทั้งหลายในขณะน้ี. นิกายเหลาน้ี คือ ปุพพเสลิยะ อปรเสลิยะ ราชคิริยะ 
และสิทธัตถิกะท้ังหลายเหลาน้ี ชื่อวา นิกายอันธกะซ่ึงเปนนิกายที่เกิดข้ึน 
ในภายหลัง.       คําถามเพ่ือตําหนิลัทธิแหงชนเหลานั้นเปนของสกวาที 
คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
           บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยคําวาสติปฏฐาน  ดังนี้:- 
           ชื่อวา   ปฏฐาน   เพราะอรรถวา   ยอมต้ังม่ันในธรรมท้ังหลาย 
มีกายเปนตน   ถามวาอะไรยอมต้ังข้ึน   ตอบวา  สติ.   การต้ังม่ันแหงสติ 
ทั้งหลายแมมีสติเปนอารมณก็ยอมต้ังมั่นดวยอรรถนี้วา  สติยา  ปฏ- 
านา    สติปฏานา        แปลวา     การต้ังม่ันแหงสติชื่อวาสติปฏฐาน 
เพราะฉะนั้น    การต้ังม่ันแหงสติเหลานั้นจึงชื่อวา  ปฏฐาน  ถามวา 
ปฏฐานอะไรยอมต้ังม่ัน  ตอบวา  สติยอมต้ังม่ัน.  ปฏฐาน  คือสติชื่อวา  
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สติปฏฐาน   ยอมไดดวยอรรถวา     สติยา   ว  ปฏานา  สติปฏานา 
แปลวา   ปฏฐาน   คือ   สติ   ชื่อวา    สติปฏฐาน    นี้     เหตุใด   เพราะ 
เหตุนั้น   วาทะแมทั้ง  ๒    คือวาทะของสกวาทีและปรวาที   ยอมถูกตอง  
โดยปริยาย.  
           อน่ึง   ชนเหลาใดละปริยายน้ีแลวยอมกลาววา      ธรรมทั้งปวง 
เปนสติปฏฐาน  โดยสวนเดียวเทาน้ัน   คําถามของสกวาทีหมายถึงชน 
เหลาน้ัน    คําตอบรับรองดวยสามารถแหงอารมณเปนของปรวาที.    แต 
เมื่อสกวาทีซักวา       ธรรมทั้งปวงเปนสติ       เปนตน    ปรวาทีก็ตอบ 
ปฏิเสธเพราะความท่ีธรรมท้ังปวงไมเปนสติทั้งหมด. 
           บรรดาคําเหลาน้ัน   คําวา     ขยคามี      เปนเหตุใหถึงความส้ิน 
ไป   เปนตน   เปนชื่อพิเศษแหงมรรค    จริงอยู    เอกายนมรรคชื่อวา 
ขยคามี    เพราะอรรถวา  บรรลุพระนพิพานอันเปนเหตุสิ้นไปแหงกิเลส 
ทั้งหลาย.    ชื่อวา    โพธคามี     เปนเหตุใหถึงการตรัสรูเพราะอรรถวา 
ถึงการตรัสรูสัจจะ ๔.   ชือ่วา  อปจยคามี  เปนเหตุใหถึงพระนิพพาน  
เพราะอรรถวา  ถึงการทําลายวัฏฏะ.  สกวาทีถามดวยบทเหลานี้โดยหมาย 
เอาอยางนี้วา         ธรรมท้ังปวงเปนเอกายนมรรคมีอยูตามลัทธิของทาน 
อยางนี้หรือ       คําท้ังหลายแมมีคําวา     ธรรมอันไมเปนอารมณของ 
อาสวะ  อันไมเปนอารมณของสังโยชน    เปนตน  สกวาทีกลาวเพ่ือ 
ตองการถามโดยความเปนโลกุตตระ.  คําทั้งหลายวา        พุทธานุสสติ 
เปนตน   ทานกลาวโดยคําท่ีแยกประเภท   จากโลกุตตระ.   คําเปนตนวา  
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จักขายตนะ   เปนสติปฏฐาน         ทานกลาวดวยสามารถแหงคําถาม 
อันเปนประเภทแหงธรรมทั้งปวง.  ในปญหาทั้งปวงแมเหลาน้ัน  บัณฑิต  
พึงทราบเน้ือความอยางนี้วา   คําตอบปฏิเสธมีอยู  ดวยสามารถแหง 
สติ  คําตอบรับรองมอียู     ดวยสามารถแหงอารมณ. การชําระพระสูตร 
มีเนื้อความงายทั้งน้ัน   ดวยประการฉะน้ีแล. 
                             อรรถกถาสติปฏฐานกถา  จบ  
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                                     เหวัตถีติกถา         
           [๔๓๗]  สกวาที    อดีตมีอยู   หรือ  ? 
                         ปรวาที    มีอยูโดยภาวะอยางนี้      ไมมีอยูโดยภาวะ 
                               อยางนี้. 
                         ส.   มีอยูก็นั่นแหละ  ไมมีอยูก็นั้นแหละ   หรือ ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ส.   ก็มีอยูนั้นแหละ  ไมมีอยูก็นั้นแหละ   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู    อรรถวาไมมี 
อยูก็คืออรรถวามีอยู    ความมีอยูก็คือความไมมีอยู     ความไมมีอยูก็คือ 
ความมีอยู    บัญญัติวามีอยูหรือวาไมมีอยูก็ดี     วาไมมีอยูหรือวามีอยูก็ดี 
บัญญัติทั้ง   ๒  นี้    ก็อยางเดียวกัน  มีอรรถอันเดยีวกัน  เสมอกัน  เทากัน 
เหมือนกัน  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๔๓๘]  ส.   อนาคตมีอยู   หรอื ? 
                         ป.   มีอยูโดยภาวะอยางนี้  ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้. 
                         ส.   มีอยูก็นั้นแหละ  ไมมีอยูก็นั้นแหละ   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.   มีอยูก็นั้นแหละ  ไมมีอยูก็นั้นแหละ   หรือ ?  
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                         ป.  ถูกแลว.  
                         ส.  อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู อรรถวาไมมีอยู 
ก็คืออรรถวามีอยู   ความมีอยูก็คือความไมมีอยู    ความไมมีอยูก็คือความ 
มีอยู   บญัญติัวามีอยูหรือวาไมมีอยูก็ดี   วาไมมีอยูหรือวามีอยูก็ดี  บัญญัติ 
ทั้ง  ๒ นี้ก็อยางเดียวกัน   มีอรรถอันเดียวกัน  เสมอกัน  เทากัน  เหมือน 
กัน  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๔๓๙]  ส.  ปจจุบันมีอยู   หรอื  ?  
                         ป.  มีอยูโดยภาวะอยางนี้   ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้. 
                         ส.  มีอยูกน็ั้นแหละ  ไมมีอยูก็นั้นแหละ   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.  มีอยูกน็ั้นแหละ  ไมมีอยูก็นั้นแหละ  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู   ฯ ล ฯ   เสมอ 
                               กัน    เทากัน   เหมือนกัน    หรอื ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๔๔๐]  ป.   อดีตมีอยูโดยภาวะอยางนี้   ไมมีอยูโดยภาระอยาง 
                               นี้  หรือ ?         
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.  มีอยูโดยภาวะอยางไร  ไมมีโดยภาวะอยางไร.  
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                         ป.   อดีตมีอยูโดยภาวะวาอดีต   อดีตไมมีอยูโดยภาวะ 
วาอนาคต   อดีตไมมีอยูโดยภาวะวาปจจุบัน. 
                         ส.   มีอยูก็นั้นแหละ   ไมมีอยูก็นั้นแหละ   หรือ ?  
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.   มีอยูก็นั้นแหละ  ไมมีอยูก็นั้นแหละ   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู     อรรถวาไมมี 
อยูก็คืออรรถวามีอยู     ความมีอยูก็คือความไมมีอยู     ความไมมีอยูก็คือ 
ความมีอยู.    บัญญัติวามีอยูหรือวาไมมีอยูก็ดี    วาไมมีอยูหรือวามีอยูก็ดี 
วาไมมีอยูหรือวามีอยูก็ดี    บัญญัติทั้ง  ๒  นี้ก็อยางเดียวกัน       มีอรรถอัน 
เดียวกัน   เสมอกัน   เทากัน   เหมือนกัน   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๔๔๑]   ส.   อนาคตมีอยูโดยภาวะอยางนี้    ไมมีอยูโดยภาวะ 
                               อยางนี้    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   อนาคตมีอยูโดยภาวะอยางไร   ไมมีอยูโดยภาวะ 
                               อยางไร ? 
                         ป.   อนาคตมีอยูโดยภาวะวาอนาคต   อนาคตไมมีอยู 
                               โดยภาวะวา     อดีต   อนาคตไมมีอยูโดยภาวะวา 
                               ปจจุบัน.  
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                         ส.  มีอยูกน็ั้นแหละ  ไมมีอยูก็นั้นแหละ   หรือ  ?   
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
                         ส.  มีอยูกน็ั้นแหละ  ไมมีอยูก็นั้นแหละ   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว.                 
                         ส.  อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู    อรรถวาไมมี 
                               อยูก็คืออรรถวามีอยู   ฯลฯ    เสมอกัน  เทากัน 
                               เหมือนกัน   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๔๔๒]   ส.  ปจจุบันมีอยูโดยภาวะอยางนี้    ไมมีอยูโดยภาวะ 
                               อยางนี้    หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  มีอยูโดยภาวะอยางไร   ไมมีอยูโดยภาวะอยางไร 
                         ป.  ปจจุบันมีอยูโดยภาวะวาปจจุบัน   ปจจุบันไมมีอยู 
                               โดยภาวะวาอดีต       ปจจุบันไมมีอยูโดยภาวะวา 
                               อนาคต. 
                         ส.   มีอยูก็นั้นแหละ   ไมมีอยูก็นั้นแหละ  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.  มีอยูกอ็ยางนั้นแหละ   ไมมีอยูก็อยางนั่นแหละ 
                               หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
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                         ส.   อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู ฯลฯ เสมอกัน  
                               เทากัน    เหมือนกัน   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๔๔๓]   ป.  ไมพึงกลาววา  อดีตมีอยูโดยภาวะอยางนี้    ไมมี 
อยูโดยภาวะอยางนี้    อนาคตมีอยูโดยภาวะอยางนี้  ไมมีอยูโดยภาวะอยาง 
นี้   ปจจุบันมีอยูโดยภาวะอยางนี้   ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้    หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   อดีตมีอยูโดยภาวะวาอนาคต   อดีตมีอยูโดยภาวะ 
วาปจจุบัน  อนาคตมีอยูโดยภาวะวาอดีต  อนาคตมีอยูโดยภาวะวาปจจุบัน 
ปจจุบันมีอยูโดยภาวะวาอดีต   ปจจุบันมีอยูโดยภาวะวาอนาคต   หรือ  ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ป.   ถาอยางนั้น   อดีตก็มีอยูโดยภาวะอยางนี้     ไมมี 
อยูโดยภาวะอยางนี้      อนาคตมีอยูโดยภาวะอยางนี้       ไมมอียูโดยภาวะ 
อยางนี้   ปจจุบันมีอยูโดยภาวะอยางนี้  ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้  นะสิ 
           [๔๔๔]   ส.   รูปมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   มีอยูโดยภาวะอยางนี้  ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้. 
                         ส.   มีอยูก็นั่นแหละ  ไมมีอยูก็นั่นแหละ   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ส.   มีอยูก็นั่นแหละ  ไมมีอยูก็นั่นแหละ   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.  อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู อรรถวาไมมีอยู 
ก็คืออรรถวามีอยู   ความมีอยูก็คือความไมมีอยู    ความไมมีอยูก็คือความ  
มีอยู   บญัญติัวามีอยูหรือวาไมมีอยูก็ดี   วาไมมีอยูหรือวามีอยูก็ดี บัญญัติ   
ทั้งสองนี้ก็อยางเดียวกัน   มีอรรถอันเดียวกัน  เสมอกัน  เทากัน  เหมือน 
กัน  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส.  เวทนา   ฯลฯ   สญัญา   ฯลฯ   สังขาร   ฯลฯ 
                               วิญญาณมีอยู   หรอื ? 
                         ป.  มีอยูโดยภาวะอยางนี้   ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้. 
                         ส.  มีอยูกน็ั่นแหละ  ไมมีอยูก็นั่นแหละ    หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.  มีอยูกน็ั่นแหละ  ไมมีอยูก็นั่นแหละ    หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  อรรถวามีอยู  ก็คืออรรถวาไมมีอยู  ฯ ล ฯ   เสมอ 
                               กัน  เทากัน  เหมือนกัน   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.   รูปมอียูโดยภาวะอยางนี้ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้  
                               หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.  มีอยูโดยภาวะอยางไร   ไมมีโดยภาวะอยางไร ?  
                         ป.  รูปมีอยูโดยภาวะวารูป     รูปไมมีอยูโดยภาวะวา 
เวทนา  ฯ ล ฯ  รูปไมมีอยูโดยภาวะวาสัญญา  ฯ ล ฯ   รูปไมมอียูโดยภาวะ 
วาสังขาร  ฯ ล ฯ  รูปไมมอียูโดยภาวะวาวิญญาณ. 
                         ส.  มีอยูกน็ั่นแหละ  ไมมีอยูก็นั่นแหละ   หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.  ก็มีอยูนั่นแหละ  ไมมีอยูก็นั่นแหละ   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  อรรถวามีอยูก็คือวาอรรถวาไมมีอยู  ฯ ล ฯ  เสมอ 
                               กัน  เทากัน  เหมือนกัน   หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.  เวทนา   ฯ ล ฯ   สญัญา   ฯ ล ฯ    สังขาร   ฯลฯ 
                         ป.  วิญญาณมีอยูโดยภาวะอยางนี้    ไมมีอยูโดยภาวะ 
                               อยางนี้    หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  มีอยูโดยภาวะอยางไร  ไมมีอยูโดยภาวะอยางไร ? 
                         ป.  วิญญาณมีอยูโดยภาวะวาวิญญาณ   วิญญาณไมมี 
อยูโดยภาวะวารูป  ฯ ล ฯ  วิญญาณไมมีอยูโดยภาวะวาเวทนา  ฯ ล ฯ  วิญ- 
ญาณไมมีอยูโดยภาวะวาสัญญา  ฯ ล ฯ  วิญญาณไมมีอยูโดยภาวะวาสังขาร. 
                         ส.  มีอยูกน็ั่นแหละ  ไมมีอยูก็นั่นแหละ   หรือ ?  
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                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
                         ส.  มีอยูกน็ั่นแหละ  ไมมีอยูก็นั่นแหละ   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู  ฯ ล ฯ เสมอกัน 
                               เทากัน    เหมือนกัน    หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๔๔๕]  ป.  ไมพึงกลาววารูปมีอยูโดยภาวะอยางนี้    ไมมีอยู 
โดยภาวะอยางนี้  เวทนา  ฯลฯ  สัญญา  ฯลฯ  สังขาร  ฯลฯ  วิญญาณ 
มีอยูโดยภาวะอยางนี้   ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้    หรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  รูปมีอยูโดยภาวะวาเวทนา   ฯ ล ฯ   รูปมีอยูโดย 
ภาวะวาสัญญา  ฯลฯ  รปูมีอยูโดยภาวะวาสังขาร  ฯลฯ  รูปมีอยูโดยภาวะ 
วาวิญญาณ  เวทนา  สัญญา   สังขาร  วิญญาณ   มีอยูโดยภาวะวารูป  วิญ- 
ญาณมีอยูโดยภาวะวาเวทนา ฯลฯ  วิญญาณมีอยูโดยภาวะวาสังขาร  หรือ ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ป.  ถาอยางนั้น    รูปกม็ีอยูโดยภาวะอยางนี้    ไมมี 
อยูโดยภาวะอยางนี้   เวทนา   สัญญา     สังขาร    วิญญาณ  ก็มีอยูโดย 
ภาวะอยางนี้  ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้   นะสิ. 
                                          เหวัตถีติกถา  จบ  
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                           อรรถกถาเหวัตถีติกถา  

                     วาดวยมีอยูโดยภาวะอยางน้ี 
           บัดนี้    ชื่อวา   เรื่องมีอยูโดยภาวะอยางนี้.     ในเรื่องนั้น    ลัทธ ิ
แหงชนเหลาใด       ดุจลทัธินิกายอันธกะท้ังหลายในขณะน้ีซึ่งมีประเภท 
ตามท่ีกลาวมาแลววา       ธรรมทั้งหลายอันตางดวยอดีตธรรมเปนตนแม 
ทั้งปวงมีอยูดวยสามารถแหงธรรมมีรปูเปนตน   หรือวาอดีตธรรมไมมีอยู 
ดวยสามารถแหงอนาคตและปจจุบัน   หรืออนาคต    และปจจุบันไมมีอยู 
ดวยสามารถแหงอดีตธรรมเปนตน    เพราะฉะนั้น    จึงวาส่ิงท้ังปวงน้ัน 
แหละอยางนี้มีอยู   อยางนี้ไมมีอยู    ดังน้ี    สกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน 
จึงถามปรวาทีวา       อดีตมีอยูหรือ      คําวาวิสัชนาวา       มีอยูโดย 
ภาวะอยางน้ี   ไมมีอยูโดยภาวะอยางน้ี  เปนของปรวาที. 
           บรรดาคําเหลาน้ัน     คําวา       เหว       ทานแกวาไดแก    เอว 
แปลวา  อยางนี้   หรือโดยภาวะอยางนี้     ลําดับนัน้    สกวาท่ีเมื่อจะถามวา 
ถาอดีตธรรมอยางนี้มี    อยางนี้ไมมีไซร  ครั้นเมื่อมีความเปนอยางนั้นมี 
อยู   อดีตธรรมน้ันแหละชื่อวามีอยู  อดีตธรรมนั้นแหละชื่อวาไมมีอยู 
จึงกลาววา     มีอยูก็อันนัน่แหละ   ไมมีอยูก็อันนั่นแหละ  หรือ 
ปรวาทีหมายเอาความมีอยูแหงธรรมเหลาน้ันโดยสภาวะนั้นเทาน้ัน  และ 
หมายเอาความไมมีอยูแหงธรรมเหลาน้ันโดยสภาวะนั้นเทาน้ัน    จึงตอบ 
ปฏิเสธ.    ถกูถามครั้งท่ี ๒   ก็ตอบรบัรองหมายเอาความมีอยูโดยสภาวะ 
ของตน    และความไมมีอยูโดยสภาวะอ่ืน.     เบื้องหนาแตนี้ไป    คําวา  
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อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู           อธิบายวา       สกวาทีถามวา 
ภาวะอันเปนของตนมีอยู      ภาวะอันเปนของตนไมมีอยู    ชื่อวายอมมี 
หรือ     บัณฑิตพึงทราบเน้ือความในวาระทั้งปวงโดยอุบายน้ี.  ก็ในท่ีสุด  
ปรวาทีจึงกลาวคําวา    ถาอยางน้ัน  อดีตก็มีอยูโดยภาวะอยางน้ี  ไม 
มีอยูโดยภาวะอยางน้ี  ดังนี้   และคําเปนตนวา   ถาอยางน้ัน   รปู 
ก็มีอยูโดยภาวะอยางน้ี  ไมมีอยูโดยภาวะอยางน้ี     ดังน้ี    เพ่ือให 
ลัทธิต้ังไวแมก็จริง  ถึงอยางนั้น  ลัทธินั้นก็เปนลัทธิที่ต้ังอยูไมไดนั่น 
แหละ   เพราะเปนลัทธิที่ต้ังไวโดยปราศจากโยนิโสมนสิการ  ดังน้ีแล. 
                                อรรถกถาเหวัตถีติกถา  จบ 
         

                          รวมกถาที่มีในวรรคนีค้อื  

           ๑.    ปุคคลกถา      ๒.   ปริหานิกถา       ๓.    พรหมจริยกถา 
๔. โอธิโสกถา   ๕. ชหติกถา   ๖. สัพพมัตถีติกถา   ๗. อตีตขันธาติกถา 
๘.   เอกัจจมัตถิกถา    ๙.  สติปฏฐานกถา  ๑๐.  เหวัตถีติกถา 
                                      มหาวรรคท่ี  ๑  จบ  
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                                         วรรคท่ี   ๒ 
                                        ปรูปหารกถา 
           [๔๔๖]  สกวาที   การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมี 
                         อยู   หรือ ? 
                         ปรวาที    ถูกแลว. 
                         ส.   ราคะ     กามราคะ     ความกลุมรุมแหงกามราคะ  
สัญโญชนคือกามราคะ   โอฆะคือกาม    โยคะคือกาม   กามฉันทนิวรณ 
ของพระอรหันตมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๔๔๗]  ส.   ราคะ     กามราคะ     ความกลุมรุมแหงกามราคะ 
สัญโญชนคือกามราคะ    โอฆะคือกาม    โยคะคือกาม   กามฉันทนิวรณ 
ไมมีแกพระอรหันต   หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา    ราคะ   กามราคะ    ความกลุมรุมแหง 
กามราคะ    สัญโญชนคือกามราคะ  โอฆะคือกาม  โยคะคือกาม  กาม 
ฉันทนิวรณไมมีแกพระอรหันต   ก็ตองไมกลาววา   การปลอยสุกกะคือ 
อสุจิของพระอรหันตมีอยู. 
           [๔๔๘]  ส.   การปลอยสุกกะคืออสุจิของปุถุชนมีอยู  และราคะ 
กามราคะ    ความกลุมรุมแหงกามราคะ   สัญโญชนคือกามราคะ   โอฆะ 
คือกาม   โยคะคือกาม   กามฉันทนิวรณ  ของเขาก็ยังมีอยู  หรอื ?   



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 439 

                         ป.  ถูกแลว.  
                         ส.  การปลอยสุกกะคือ อสุจิของ พระอรหันตมีอยู 
และราคะ    กามราคะ   ความกลุมรุมแหงกามราคะ ฯลฯ กามฉันทนิวรณ 
ของทานก็ยังมีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๔๔๙]  ส.  การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตยังมีอยู 
แตราคะ   กามราคะ   ความกลุมรุมแหงกามราคะ  ฯลฯ กามฉันทนิวรณ 
ไมมีแกทาน   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  การปลอยสุกกะคืออสุจิของปุถุชนมีอยู  แตราคะ 
กามราคะ   ความกลุมรุมแหงกามราคะ  ฯ ล ฯ  กามฉันทนิวรณ    ไมม ี
แกเขา  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๔๕๐]  ส.  การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยูหรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  โดยอรรถาธิบายอยางไร ? 
                         ป.  โดยอรรถาธิบายวา   เทวดาผูนับเนื่องในหมูมาร 
นําเขาไปซ่ึงการปลอยสุกกะคืออสุจิแกพระอรหันต. 
           [๔๕๑]  ส.  เทวดาผูนับเนื่องในหมูมาร       นําเขาไปซ่ึงการ 
ปลอยสุกกะคืออสุจิแกพระอรหันตได  หรือ  ?  
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                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  การปลอยสุกกะคืออสุจิ    ของเทวดาผูนับเนื่อง 
ในหมูมารมีอยู  หรือ ?  
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
           [๔๕๒]  ส.  การปลอยสุกกะคืออสุจิไมมีแกเทวดาผูนับเนื่อง 
ในหมูมาร   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  หากวา     การปลอยสุกกะคืออสุจิไมมีแกเทวดา 
ผูนับเนื่องในหมูมาร   ก็ตองไมกลาววา   เทวดาผูนับเนื่องในหมูมารนํา 
เขาไปซ่ึงการปลอยสุกกะคืออสุจิแกพระอรหันต. 
           [๔๕๓]  ส.  เทวดาผูนับเนื่องในหมูมารนําเขาไปซ่ึงการปลอย 
สุกกะ  คืออสุจิแกพระอรหันต  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  เทวดาผูนับเนื่องในหมูมารนําเขาไปซ่ึงการปลอย 
สุกกะ  คืออสุจิแกตนได  นําเขาไปซ่ึงการปลอยสุกกะคืออสุจิแกคนอ่ืน ๆ 
ได  และนําเขาไปซ่ึงการปลอยสุกกะคืออสุจิแกบุคคลน้ันได  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯล ฯ 
           [๔๕๔]  ส.  เทวดาผูนับเนื่องในหมูมารนําเขาไปซ่ึงการปลอย 
สุกกะคืออสุจิแกตนก็ไมได  แกคนอ่ืน  ๆ ก็ไมได   แกบุคคลน้ันก็ไมได 
หรือ ?  
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                         ป.  ถูกแลว.  
                         ส.  หากวา  เทวดาผูนับเนื่องในหมูมารนําเขาไปซึ่ง 
การปลอยสุกกะคืออสุจิแกตนไมได  แกคนอ่ืน  ๆ  ก็ไมได  แกบุคคลน้ัน 
ก็ไมได   ก็ตองไมกลาววา  เทวดาผูนับเนื่องในหมูมารนําเขาไป  ซึ่งการ 
ปลอยสุกกะคืออสุจิแกพระอรหันต. 
           [๔๕๕ ]  ส.  เทวดาผูนับเนื่องในหมูมารนําเขาไปซ่ึงการปลอย 
สุกกะคืออสุจิแกพระอรหันตได  หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  นําเขาไปทางชุมขน  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๔๕๖]  ส.  เทวดาผูนับเน่ืองในหมูมารนําเขาไปซ่ึงการปลอย 
สุกกะ  คืออสุจิแกพระอรหันตได  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  เพราะเหตุไร ? 
                         ป.  เพราะจะยังทานใหตกอยูในความสงสัย. 
                         ส.  ความสงสัยของพระอรหันตยังมีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๔๕๗]  ส.  ความสงสัยของพระอรหันตยังมีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ความสงสัยในพระศาสดา   ความสงสัยในพระ-  
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ธรรม    ความสงสัยในพระสงฆ    ความสงสัยในสิกขา    ความสงสัยใน 
สวนเบื้องตน   ความสงสัยสวนเบ้ืองปลาย   ความสงสัยในสวนเบื้องตน  
และสวนเบื้องปลาย  ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา  เพราะ ธรรม 
นี้เปนปจจัย    ธรรมน้ีจึงเกิดข้ึนของพระอรหันตยังมีอยู  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๔๕๘]  ส.  ความสงสัยในพระศาสดา   ความสงสัยในพระ- 
ธรรม   ความสงสัยในพระสงฆ   ความสงสัยในสิกขา   ความสงสัยใน 
สวนเบื้องตน    ความสงสัยในสวนเบื้องปลาย   ความสงสัยในสวนเบื้อง 
ตนและสวนเบื้องปลาย   ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา    เพราะ 
ธรรมนี้เปนปจจัย   ธรรมน้ีจึงเกิดข้ึน  ไมมีแกพระอรหันต  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  หากวา  ความสงสัยในพระศาสดา  ฯล ฯ  ความ 
สงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา   เพราะธรรมน้ีเปนปจจัย    ธรรมนี้จึง 
เกิดข้ึน   ไมมีแกพระอรหันต    ก็ตองไมกลาววา   ความสงสัยของพระ- 
อรหันตยังมีอยู. 
           [๔๕๙]  ส.  ความสงสัยของปุถุชนยังมีอยู    และความสงสัย 
ในพระศาสดา  ฯ ล ฯ   ความสงสัยปฏิจจสมุปปาทธรรมวา   เพราะธรรม 
นี้เปนปจจัย   ธรรมนี้จึงเกิดข้ึน   ของเขาก็ยังมีอยู   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ความสงสัยของพระอรหันตยังมีอยู    และความ  
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สงสัยในพระศาสดา  ฯ ล ฯ  ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา  เพราะ 
ธรรมนี้เปนปจจัย   ธรรมน้ีจึงเกิดข้ึน   ของทานก็ยังมีอยู  หรือ ?  
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๔๖๐]   ส.  ความสงสัยของพระอรหันตยังมีอยู      แตความ 
สงสัยในพระศาสดา  ฯลฯ  ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา  เพราะ 
ธรรมนี้เปนปจจัย    ธรรมนี้จึงเกิดข้ึน   ของทานไมมี  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ความสงสัยของปุถุชนมีอยู     แตความสงสัยใน 
พระศาสดา   ฯ ล ฯ   ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา   เพราะธรรม 
นี้เปนปจจัย  ธรรมนี้จึงเกิดข้ึน  ของเขาไมมี  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ความสงสัยของปุถุชนมีอยู      แตความสงสัยใน 
พระศาสดา  ฯ ล ฯ  ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรม  
น้ีเปนปจจัย    ธรรมน้ีจึงเกิดข้ึน   ของเขาไมมี  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๔๖๑]   ส.  การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยูหรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตเปนผล 
                               ของอะไร  ? 
                         ป.  เปนผลของการกิน  การด่ืม  การเค้ียง  การลิม้  
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                         ส.   การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต    เปน 
                               ผลของการกิน    การด่ืม    การเค้ียว     การลิม้  
                               หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ชนเหลาหนึ่งเหลาใด   ยังกิน   ยังดื่ม   ยังเค้ียว 
ยังลิ้มอยู  การปลอยสุกกะคืออสุจิของชนเหลาน้ันทุกจําพวกเทียวยังมีอยู 
หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ                          
           [๔๖๒]  ส.   ชนเหลาหนึ่งเหลาใด   ยังกิน   ยังดื่ม   ยังเค้ียว 
ยังลิ้มอยู  การปลอยสุกกะคืออสุจิของชนเหลาน้ันทุกจําพวกเทียวยังมีอยู 
หรือ  ? 
                         ส.   พวกทารก   ยังกิน   ยังดื่ม  ยงัเค้ียว  ยังลิ้มอยู 
                               การปลอยสุกกะคืออสุจิของทารกมีอยู  หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯลฯ 
           [๔๖๓]  ส.   พวกบัณเฑาะก    ยังกิน  ยังกิน  ยังดื่ม  ยังเค้ียว  ยังลิ้มอยู 
การปลอยสุกกะคืออสุจิของบัณเฑาะกมีอยู  หรอื ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๔๖๔]  ส.   พวกเทวดา   ยังกิน   ยังดื่ม   ยงัเค้ียว  ยังลิ้มอยู 
การปลอยสุกกะคืออสุจิของพวกเทวดามีอยู  หรือ ?  
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                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
           [๔๖๕]  ส.  การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต  เปนผล 
ของการกิน   การด่ืม   การเค้ียว   การลิ้ม   หรือ ? 
                        ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ความประสงคของทานมีอยู    หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๔๖๖]   ส.  อุจจาระ    ปสสาวะ   ของพระอรหันตเปนผลของ 
                               การกิน    การด่ืม    การเค้ียว    การลิ้ม   ความ 
                               ประสงคของทานมีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตเปนผล 
                               ของการกิน   การด่ืม   การเค้ียว  การลิ้ม  ความ 
                               ประสงคของทานมีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
           [๔๖๗]  ส.  การปลอยสุกกะคือ อสุจิของพระอรหันตเปนผล 
                               ของการกิน   การด่ืม    การเค้ียว    การลิ้ม    แต 
                               ความประสงคไมมีแกทาน  หรือ ? 
                        ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  อุจจาระ   ปสสาวะ  ของพระอรหันตเปนผลของ 
                               การกิน   การด่ืม   การเค้ียว   การล้ิม   แตความ 
                               ประสงคไมมีแกทาน  หรือ ?  
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                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
           [๔๖๘]   ส.  การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู  
                               หรือ ?          
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตพึงเสพเมถุนธรรม     พึงยังเมถุน- 
ธรรมใหเกิด    พึงนอนที่นอนอันเบียดเสียดดวยบุตร     พึงใชผากาสิก 
พัสตรและจุณจันทน   พึงทัดทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล  พึง 
ยินดีทองเงิน  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
           [๔๖๙]   ส.  การปลอยสุกกะคืออสุจิของปุถุชนมีอยู   ปถุุชน 
                               พึงเสพเมถุนธรรม  ยังเมถุนธรรมใหเกิด   ฯลฯ 
                               พึงยินดีทองเงิน  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู 
พระอรหันตพึงเสพเมถุนธรรม   ยังเมถุนธรรมใหเกิด   ฯ ล ฯ   พึงยินดี 
ทองเงิน  หรอื ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๔๗๐]   ส.  การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู  แต 
พระอรหันตจะพึงเสพเมถุนธรรม     จะพึงยังเมถุนธรรมใหเกดิ   ฯ ล ฯ 
จะพึงยินดีทองเงิน   ก็หามิไดเลย  หรอื ?  
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                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   การปลอยสุกกะคืออสุจิของปุถุชนมีอยู        แต 
ปุถุชนจะพึงเสพเมถุนธรรม   จะพึงยังเมถุนธรรมใหเกิด    จะพึงนอนที่ 
นอนอันเบียดเสียดดวยบุตร  จะพึงใชผากาสิกพัสตรและจุณจันทร  จะ 
พึงทัดทรงดอกไมของหอมเละเครื่องลูบไล    จะพึงยินดีทองเงิน    ก็หา 
มิไดเลย   หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๔๗๑]  ส.   การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู 
                               หรือ ?         
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว     ถอนรากข้ึน 
แลว    ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน   ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง    ทําใหม ี
อันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดาแลว   มิใช  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว   ถอน 
รากข้ึนแลว     ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน     ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง   
ทําใหมีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดาแลว  ก็ไมตองกลาววา  การปลอย 
สุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู. 
           [๔๗๒]  ส.   การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู 
                               หรือ  ?         
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.   โทสะ   ฯ ล ฯ   โมหะ    มานะทิฏฐิ    วิจิกิจฉา 
ถีนะ   อุทธัจจะ   อหิริกะ  ฯ ล ฯ  อโนตตัปปะ   อันพระอรหันตละขาด  
แลว    ถอนรากข้ึนแลว   ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน   ทําใหไมเกิดไดใน 
ภายหลัง   ทาํใหมีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดาแลว   มิใช  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   อโนตตัปปะอันพระอรหันตละขาดแลว 
ถอนรากข้ึนแลว  ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน  ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง 
ทําใหมีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดาแลว    ก็ตองไมกลาววาการปลอย 
สุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู. 
           [๔๗๓]  ส.   การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู 
                              หรือ ?.                
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตยังมรรคใหเกิดแลวเพ่ือละขาดซ่ึง 
                               ราคะ  มิใช  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   พระอรหันตยังมรรคใหเกิดแลว    เพ่ือ 
                               ละขาดซ่ึงราคะ    ก็ตองไมกลาววา    การปลอย 
                               สุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู. 
           [๔๙๔]  ส.   การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู 
                               หรือ ?  
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                         ป.  ถูกแลว.  
                         ส.  พระอรหันตยังสติปฏฐานใหเกิดแลว  ฯ ล ฯ   ยัง 
สัมมัปปธานใหเกิดแลว   ยังอิทธิบาทใหเกิดแลว     ยังอินทรียใหเกิดแลว 
ยังพละใหเกิดแลว   ฯ ล ฯ     ยังโพชฌงคใหเกิดแลวเพ่ือละขาดซ่ึงราคะ 
มิใช   หรือ ?                                                                 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  หากวา       พระอรหันตยังโพชฌงคใหเกิดแลว 
เพ่ือละขาดซ่ึงราคะ     ก็ตองไมกลาววาการปลอยสุกกะคืออสุจิของพระ- 
อรหันตมีอยู. 
           [๔๗๕]   ส.  การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู 
                               หรือ ?             
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตยังมรรคใหเกิดแลว     ฯ ล ฯ     ยัง 
โพชฌงคใหเกิดแลว    เพ่ือละขาดซ่ึงโทสะ  ฯ ล ฯ    เพ่ือละขาดซึ่งโมหะ 
ฯ ล ฯ   เพ่ือละขาดซ่ึงอโนตตัปปะ  มิใช  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  หากวา        พระอรหันตยังโพชฌงคใหเกิดแลว 
เพ่ือละขาดซ่ึงอโนตตัปปะ    ก็ตองไมกลาววา     การปลอยสุกกะคืออสุจิ 
ของพระอรหันต มีอยู. 
           [๔๗๖]  ส.  การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู 
                               หรือ ?  
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                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   พระอรหันตเปนผูปราศจากราคะ  โทสะ   โมหะ 
แลว   ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว   ปลงภาระแลว  บรรลุประโยชนตนแลว 
มีเครื่องผูกไวในภพส้ินไปรอบแลว    พนวิเศษแลวเพราะรูชอบ    มลีิ่ม 
อันยกข้ึนแลว    มีคูอันกลบแลว   มีเสาระเนียดอันถอนข้ึนแลว   เปนผู 
ไมมีลิ่มสลัก   เปนอริยะ   ลดธง    คือมานะ   แลว   วางภาระแลว   หมด 
เครื่องผูกพันแลว    มชีัยชนะอยางดีวิเศษแลว    ทานกําหนดรูทุกขแลว 
ละสมุทัยแลว   ทํานิโรธใหแจงแลว   ยังมรรคใหเกิดแลว   รูยิง่ซ่ึงธรรม 
ที่ควรรูยิ่งแลว    ไดกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรูแลว    ละธรรมที่ควร 
ละแลว   บําเพ็ญธรรมที่ควรบําเพ็ญแลว     ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําให 
แจงแลว   มิใช  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา  พระอรหันตเปนผูปราศจากราคะ  โทสะ 
โมหะแลว   ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว  ฯ ล ฯ   ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทํา 
ใหแจงแลว    ก็ตองไมกลาววา   การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต 
มีอยู  ?    
           [๔๗๗]  ส.   การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตยังมีอยู 
                         ป.   การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตผูฉลาด 
ในธรรม     ของตนผูปญญาวิมุตมีอยู     การปลอยสุกกะคืออสุจิไมมีแก 
พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน   ผูอุภโตภาควิมุต.  
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                         ส.   การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต  ผูฉลาด  
                               ในธรรมของตนมีอยู   หรือ  ?  
                         ป.   ถูกแลว.                      
                         ส.   การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต ผูฉลาด 
                               ในธรรมอ่ืนมีอยู   หรือ 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๔๗๘]  ส.   การปลอยสุกกะคืออสุจิไมมีแกพระอรหันต    ผู 
                               ฉลาดในธรรมอ่ืน  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   การปลอยสุกกะคืออสุจิไมมีแกพระอรหันต  ผู 
                               ฉลาดในธรรมของตน  หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๔๗๙]  ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน      ละขาด  
                               ราคะแลว    แตการปลอยสุกกะคืออสุจิของทาน 
                               ยังมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืนละขาดราคะแลว 
                               แตการปลอยสุกกะคืออสุจิของทานยังมีอยู 
                               หรือ ?                                        
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ  
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           [๔๘๐]  ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตนละขาดโทสะ  
แลวละขาดโมหะแลว  ฯลฯ    ละขาดอโนตตัปปะแลว      แตการปลอย 
สุกกะคืออสุจิของทานยังมีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืนละขาดอโนต- 
                               ตัปปะแลว   แตการปลอยสุกกะคืออสุจิของทาน 
                               ยังมีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๔๘๑]   ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตนยังมรรคให 
เกิดแลว   ฯ ล ฯ    ยังโพชฌงคใหเกิดแลว    เพ่ือละขาดซ่ึงราคะ   ฯ ล ฯ 
เพ่ือละขาดซ่ึงโทสะ  ฯลฯ  เพ่ือละขาดซ่ึงโมหะ  ฯ ล ฯ  เพ่ือละขาดซ่ึง 
อโนตตัปปะ   แตการปลอยสุกกะคืออสุจิของทานยังมีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน  ยังโพชฌงคให 
เกิดแลว  เพ่ือละขาดซ่ึงอโนตตัปปะ   แตการปลอยสุกกะคืออสุจิของทาน 
ยังมีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๔๘๒]  ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน        เปนผู 
ปราศจากราคะ    โทสะ   โมหะแลว  ฯ ล ฯ   ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทํา 
ใหแจงแลว   แตการปลอยสุกกะคืออสุจิของทานยังมีอยู  หรือ ?  
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                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืนเปนผูปราศจาก 
ราคะ   โทสะ   โมหะแลว  ฯ ล ฯ  ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจงแลว 
แตการปลอยสุกกะคืออสุจิของทานยังมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯ ล ฯ 
           [๔๘๓]  ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืนละขาดแลว  และ 
การปลอยสุกกะคืออสุจิก็ไมมีแกทาน  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตนละขาดราคะ 
แลว   และการปลอยสุกกะคืออสุจิก็ไมมีแกทาน  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯลฯ 
           [๔๘๔]  ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืนละขาดโทสะแลว 
ละขาดโมหะแลว  ฯ ล ฯ   ละขาดอโนตตัปปะแลว    และการปลอยสุกกะ 
คืออสุจิก็ไมมีแกทาน  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน   ละอโนต- 
ตัปปะแลว   และการปลอยสุกกะคืออสุจิก็ไมมีแกทาน  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯ ล ฯ 
           [๔๘๕]  ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน  ยังมรรคใหเกิด 
แลว   ฯ ล ฯ   ยังโพชฌงคใหเกิดแลว   เพ่ือละขาดซึ่งราคะ  ฯ ล ฯ   เพ่ือ  
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ละขาดซ่ึงโทสะ   เพ่ือละขาดซ่ึงโมหะ  ฯ ล ฯ   ยังมรรคใหเกิดแลว  ฯลฯ 
ยังโพชฌงคใหเกิดแลว      เพ่ือละขาดซึ่งอโนตตัปปะ     และการปลอย 
สุกกะคืออสุจิไมมีแกทาน  หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตนยังโพชฌงค 
ใหเกิดแลว   เพ่ือละขาดซ่ึงอโนตตัปปะ    และการปลอยสุกกะคืออสุจิไม 
มีแกทาน  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๔๘๖]   ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน  เปนผูปราศจาก 
ราคะ  โทสะ  โมหะ  ฯ ล ฯ  ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจงแลว  และ 
การปลอยสุกกะคืออสุจิไมมีแกทาน  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน       เปนผู 
ปราศจากราคะ   โทสะ  โมหะแลว  ฯ ล ฯ  ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทํา 
ใหแจงแลว   และการปลอยสุกกะคืออสุจิไมมีแกทาน  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๔๘๗]   ส.   การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู หรือ  
                         ป    ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภกิษ-ุ 
ทั้งหลาย   ภกิษุเหลาใด   เปนปุถุชน   ถึงพรอมดวยศีล   มีสติ-  
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สัมปชัญญะ    กาวลงสูความหลับ   อสุจิของภิกษุเหลาน้ัน   ยอม 
ไมเคลื่อน      แมฤๅษีนอกศาสนาเหลาใด     เปนผูปราศจากราคะ  
ในกามแลว  อสุจิของพวกฤาษีเหลาน้ัน   ก็หาเคลือ่นไม   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    ขอท่ีอสจุิของพระอรหันตจะพึงเคล่ือนนี้     มใิช 
ฐานะ      มิใชโอกาสท่ีจะเปนไปได  ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริงมิใช 
หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น  ก็ไมพึงไมกลาววา  การปลอยสุกกะ 
                               คืออสุจิของพระอรหันตมีอยู. 
           [๔๘๘]  ป.   ไมพึงกลาววา มีการนําเขาไปสูแหงผูอ่ืนแกพระ- 
                               อรหันต   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   ผูอ่ืนพึงนําเขาไปซ่ึงจีวร   บิณฑาต   เสนาสนะ 
                               คิลานปจจัยเภสัชบริขาร   แกพระอรหันต  มิใช 
                               หรือ ?         
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาผูอ่ืนพึงนําเขาไปซึ่งจีวร บิณฑบาต  เสนาสนะ 
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร    แกพระอรหันต   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง 
กลาววา   มีการนําปจจัยเขาไปแหงผูอ่ืนแกพระอรหันต  หรือ ? 
           [๔๘๙]  ส.   เพราะผูอ่ืนพึงนําเขาไปซ่ึงจีวร  บิณฑบาต  เสนา- 
สนะ    คิลานปจจัยเภสัชบริขาร   แกพระอรหันต   ฉะน้ัน   จึงมีการนํา  
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เขาไปแหงผูอ่ืน   แกพระอรหันต  หรอื ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ผูอ่ืนพึงนําเขาไป   ซึ่งโสดาปตติผล   หรือสกทา- 
คามิผล   หรอือนาคามิผล   หรืออรหตัผล   แกพระอรหันต  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                                      ปรูปหารกถา  จบ  
       

                               อรรกถาปรูปหารกถา 
                               วาดวยผูอ่ืนนํามาให 
           บัดนี้    ชื่อวา   เรื่องผูอ่ืนนํามาให.  ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใดยอม 
สําคัญวา     เทวดาผูนับเนื่องในหมูมารนอมนํานาสุกกะ   คือนํ้าอสุจิเขา 
ไปแกพระอรหันตได      เพราะเห็นการสละน้ําสุกกะ    คืออสุจิของชน 
ทั้งหลายผูปฏิญาณตนวาเปนพระอรหันต   ผูหลอกลวง    ผูเยอหยิ่ง   ผู 
สําคัญในธรรมอันตนไมบรรลุวาบรรลุแลว     หรอืผูปฏิบัติอยูเพ่ือความ 
เปนพระอรหันต    ดุจนิกายปุพพเสลิยะ     และอปรเสลิยะท้ังหลายใน 
ขณะนี้   สกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ันจึงถามปรวาทีวา   การปลอยสุกกะ 
คืออสุจิของพระอรหันตมีอยูหรือ      คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
           บัดนี้   ชื่อวาการปลอยนํ้าสุกกะ  ยอมมีเพราะราคะเปนสมุฏฐาน 
เหตุใด    เพราะเหตุนั้น      สกวาทีจึงเริ่มซักถามวา        ราคะของพระ 
อรหันตมีอยูหรือ      เนื้อความน้ันแมทั้งปวงมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน.  
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           ในปญหาวา       เทวดาผูนับเนื่องในหมูมารนําเขาไปซึ่งการ  
ปลอยสุกกะคืออสุจิแกตนได    เปนตน   ความวา    ข้ึนชื่อวาการ 
ปลอยนํ้าสุกกะของเทวดาเหลาน้ันยอมไมมี       ทัง้เทวดาเหลานั้นถือเอา 
น้ําสุกกะของชนแมเหลาอ่ืนแลวนอมนําเขาไปก็ไมมี     ทั้งนํ้าสุกกะของ 
พระอรหันตนั้นแหละก็ไมมี  เหตุใด   เพราะเหตุนั้น  ปรวาทีจึงปฏิเสธ   
วา  ไมพึงกลาวอยางนั้น. 
           ในปญหาวา        เทวดาผูนับเน่ืองในหมูมารนําเขาไปซึ่งการ 
ปลอยสุกกะคืออสุจิแตตนก็ไมมี      ความวา   ปรวาทีนั้นยอมตอบ 
รับรองเพราะลัทธิวา       ก็เทวดานิรมิตแลวก็นําเขาไป        ในปญหาวา 
นําเขาไปทางขุมขนหรือ         ปรวาทีปฏิเสธ     เพราะเห็นวาไมมีการ 
นําเขาไปตามรูขนทั้งหลาย    เหมือนการนําเนยใสและน้ํามันทั้งหลาย ฯ 
คําวา   "หนฺท  ห"ิ  เปนนิบาตลงในอรรถท่ีเปนไปดวยอํานาจพิเศษ. 
 อธิบายวา    พวกเทวดาผูนับเนื่องในหมูมารคิดวา       เราจักถือเอาความ 
สงสัยอยางนี้วา    ทานเปนพระอรหันต       หรือมิใชพระอรหันตหนอ 
แลวนําเขาไปทําใหเปนไปในอํานาจพิเศษอยางนี้.        ถูกสกวาทีถามวา 
ความสงสัยของพระอรหันตยังมีอยูหรือ  ?      ปรวาที หมายเอาความ 
สงสัยมีวัตถุ  ๘ ประการ  จึงตอบปฏิเสธ.  ถูกถามครั้งท่ี ๒  ก็ตอบรับรอง 
เพราะหมายเอาไมมีการตกลงใจคือไมรูในนามและโคตรเปนตนแหง- 
หญิงและชายเปนตน. 
           คําวา     ความประสงคของทานยังมีอยูหรอื         ความวา 
สกวาทียอมถามวา   โอกาสอันเปนที่ต้ังอยูแหงนํ้าสุกกะนั้นมีอยู   ราวกะ  
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โอกาสเปนที่ต้ังอยูแหงอุจจาระ   ปสสาวะ  หรือ ?  
           คําวา    ผูฉลาดในธรรมของตน     ไดแก    ผูฉลาดในสักวา 
ธรรมอันเปนพระอรหันตของตนเทานั้น ขอน้ีทานหมายเอาพระอรหันต 
ผูหลุดพนดวยปญญาจึงกลาวเชนนั้น.   คําวา        ผูฉลาดในธรรมอื่น 
ไดแก  ผูฉลาดแมในธรรมอันเปนสมาบัติ  ๘  อ่ืนนอกจากพระสัทธรรม 
ขอน้ี    ทานหมายเอาพระอรหันตผูอุภโตภาควิมุติจึงกลาวอยางนั้น.  คําท่ี  
เหลือในที่นี้  บัณฑิตพึงทราบโดยทํานองท่ีกลาวแลวในพระบาลีนั่นแหละ 
ดังน้ีแล. 
                                   อรรถกถาปรูปหารกถา  จบ  
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                                      อญัญาณกถา                          
           [๔๙๐]  สกวาที   ความไมรูของพระอรหันตมีอยู   หรือ  ? 
                         ปรวาที   ถูกแลว. 
                         ป.   อวิชชา  โอฆะคืออวิชชา  โยคะคืออวิชชา  อนุสัย 
คืออวิชชา  ปริยุฏฐานคืออวิชชา  สญัโญชนคืออวิชชา  นิวรณคืออวิชชา 
ของพระอรหันตมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๔๙๑]  ส.   อวิชชา โอฆะคืออวิชชา  โยคะคืออวิชชา  อนุสัย 
คืออวิชชา  ปริยุฏฐานคืออวิชชา  สญัโญชนคืออวิชชา  นิวรณคืออวิชชา 
ไมมีแกพระอรหันต   หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา    อวิชชา    โอฆะคืออวิชชา    โยคะคือ 
อวิชชา   อนุสัยคืออวิชชา    ปริยฏุฐานคือวิชชา    สัญโญชนคืออวิชชา 
นิวรณคืออวิชชา  ไมมีแกพระอรหันต    ก็ตองไมกลาววา  ความไมรูของ 
พระอรหันตมีอยู. 
           [๔๙๒]   ส.   ความไมรูของปุถุชนมีอยู    และอวิชชา    โอฆะ 
คืออวิชชา    โยคะคืออวิชชา    อนุสัยคืออวิชชา    ปริยุฏฐานคืออวิชชา 
สัญโญชนคืออวิชชา   นวิรณคืออวิชชา   ของเขาก็มีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ความไมรูของพระอรหันตมอียู        และอวิชชา  
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โอฆะคืออวิชชา    โยคะคืออวิชชา    อนุสัยคืออวิชชา     ปรยิฏุฐานคือ 
อวิชชา   สัญโญชนคืออวิชชา  นิวรณคืออวิชชา  ของทานก็มีอยู   หรือ ?  
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๔๙๓]   ส.  ความไมรูของพระอรหันตมีอยู  แตอวิชชา  โอฆะ 
คืออวิชชา    โยคะคืออวิชชา     อนุสัยคืออวิชชา   ปริยุฎฐานคืออวิชชา 
สัญโญชนคืออวิชชา   นวิรณคืออวิชชา  ไมมีแกทาน   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ความไมรูของปุถุชนมีอยู   แตอวิชชา  โอฆะคือ 
อวิชชา     โยคะคืออวิชชา     อนุสัยคืออวิชชา    ปรยิุฏฐานคืออวิชชา 
สัญโญชนคืออวิชชา   นวิรณคืออวิชชา  ไมมีแกเขา   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๔๙๔]   ส.  ความไมรูของพระอรหันตมีอยู   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันต  อันความไมรูครอบงํา   พึงฆาสัตว 
พึงลักทรัพย   พึงพูดเท็จ   พึงพูดสอเสียด   พึงพูดเพอเจอ    พึงตัดชอง 
ยองเบา   พึงปลนตลอดบาน   พึงปลนเฉพาะหลังคาเรือน   พึงซุมดักที่ 
ทางเปลี่ยว    พึงคบหาทาระของผูอ่ืน    พึงฆาชาวบาน    พึงฆาชาวนิคม 
หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๔๙๕]  ส.  ความไมรูของปุถุชนมีอยู     และปุถุชนอันความ  
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ไมรูครอบงํา   พึงฆาสัตว   พึงลักทรัพย   ฯ ลฯ   พึงฆาชาวบาน   พึงฆา 
ชาวนิคม   หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ความไมรูของพระอรหันตมีอยู และพระอรหันต 
อันความไมรูครอบงํา  พึงฆาสัตว   พึงลักทรัพย   ฯ ล ฯ   พึงฆาชาวบาน 
พึงฆาชาวนิคม   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๔๙๖]   ส.   ความไมรูของพระอรหันตมีอยู   แตพระอรหันต 
จะไดถูกความไมรูครอบงํา    ฆาสัตว    ลักทรัพย    ฯ ล ฯ    ฆาชาวบาน 
ฆาชาวนิคม   ก็หาไม   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.                                    
                         ส.   ความไมรูของปุถุชนมีอยู       แตปุถุชนจะไดถูก 
ความไมรูครอบงํา  ฆาสัตว   ลกัทรัพย  ฯ ล ฯ  ฆาชาวบาน  ฆาชาวนิคม 
ก็หาไม   หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๔๙๗ ]   ส.   ความไมรูของพระอรหันตมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ความไมรูในพระศาสดา ความไมรูในพระธรรม 
ความไมรูในพระสงฆ    ความไมรูในสิกขา  ความไมรูในสวนอนาคต 
ความไมรูในสวนอดีต        ความไมรูทั้งในสวนอนาคตและในสวนอดีต  
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ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา   เพราะธรรมน้ีเปนปจจัย   ธรรมนี ้ 
จึงเกิดข้ึน   ของพระอรหันตมีอยู   หรอื  ?  
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๔๙๘]   ส.  ความไมรูในพระศาสดา ความไมรูในพระธรรม 
ความไมรูในพระสงฆ    ความไมรูในสิกขา    ความไมรูในสวนอนาคต 
ความไมรูในสวนอดีต  ความไมรูทั้งในสวนอนาคตและสวนอดีต  ความ 
ไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา   เพราะธรรมน้ีเปนปจจัย    ธรรมนี้จึง 
เกิดข้ึน   ไมมีแกพระอรหันต   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  หากวา     ความไมรูในพระศาสดา    ความไมรู 
ในพระธรรม   ความไมรูในพระสงฆ   ฯ ล ฯ   ความไมรูในปฏิจจสมุป- 
ปาทธรรมวา     เพราะธรรมน้ีเปนปจจัย     ธรรมนี้จึงเกิดข้ึน     ไมมีแก 
พระอรหันต   ก็ตองไมกลาววา   ความไมรูของพระอรหันตมีอยู 
           [๔๙๙]   ส.  ความไมรูของปุถุชนมีอยู        และความไมรูใน 
พระศาสดา    ความไมรูในพระธรรม    ความไมรูในพระสงฆ    ฯ ล ฯ 
ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา  เพราะธรรมน้ีเปนปจจัย    ธรรมนี้  
จึงเกิดข้ึน   ของเขาก็มีอยู   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ความไมรูของพระอรหันตมีอยู     และความไมรู 
ในพระศาสดา   ความไมรูในพระธรรม   ความไมรูในพระสงฆ    ฯ ล ฯ  
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ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา   เพราะธรรมน้ีเปนปจจัย   ธรรมนี ้ 
จึงเกิดข้ึน   ของทานก็มีอยู   หรือ ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๕๐๐]   ส.   ความไมรูของพระอรหันตมีอยู  แตความไมรูใน 
พระศาสดา   ความไมรูในพระสงฆ  ฯ ล ฯ  ความไมรูในปฏิจจสมุปปาท 
ธรรมวา  เพราะธรรมนี้เปนปจจัย  ธรรมนี้จึงเกิดข้ึน ไมมีแกทาน หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ความไมรูของปุถุชนมีอยู  แตความไมรูในพระ- 
ศาสดา   ความไมรูในพระธรรม   ความไมรูในพระสงฆ  ฯ ล ฯ   ความ 
ไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา    เพราะธรรมนี้เปนปจจัย     ธรรมน้ีจึง 
เกิดข้ึน  ไมมีแกเขา   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๕๐๑]   ส.   ความไมรูของพระอรหันตมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว     ถอนรากข้ึน 
แลว   ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน   ทําใหไมเกิดข้ึนไดในภายหลัง  ทําให 
มีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดาแลว   มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากราคะอันพระอรหันตละขาดแลว    ถอนราก 
ข้ึนแลว     ทาํใหเปนดุจตาลยอดดวน     ทําใหไมเกิดข้ึนไดในภายหลัง  
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ทําใหมีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดาแลวก็ตองไมกลาววา     ความไมรู 
ของพระอรหันตมีอยู   ฯ ล ฯ    
                         ส.   โทสะ   ฯ ล ฯ  โมหะ  ฯ ล ฯ   อโนตตัปปะ   อัน 
พระอรหันตละขาดแลว    ถอนรากข้ึนแลว    ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน 
ทําใหไมเกิดข้ึนไดในภายหลัง    ทําใหมีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา 
แลว   มิใชหรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   อโนตตัปปะอันพระอรหันตละขาดแลว 
ถอนรากข้ึนแลว  ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน  ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง 
ทําใหมีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดาแลว     กต็องไมกลาววาความไมรู 
ของพระอรหันตมีอยู.                                                             
           [๕๐๒]   ส.   ความไมรูของพระอรหันตมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตยังมรรคใหเกิดแลว     ฯ ล ฯ     ยัง 
โพชฌงคใหเกิดแลว   ฯ ล ฯ   เพ่ือละขาดซ่ึงราคะ   มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาพระอรหันตยังโพชฌงคใหเกิดแลว    เพ่ือละ 
ขาดซ่ึงราคะก็ตองไมกลาววา  ความไมรูของพระอรหันตมีอยู. 
           [๕๐๓]   ส.   ความไมรูของพระอรหันตมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.   พระอรหันตยังมรรคใหเกิดแลว     ฯ ล ฯ     ยัง 
โพชฌงคใหเกิดแลว   เพ่ือขาดซ่ึงโทสะ  ฯ ล ฯ   เพ่ือละขาดซ่ึงอโนต- 
ตัปปะ  มิใชหรือ  ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาพระอรหันต  ยังโพชฌงคใหเกิดแลว  เพ่ือละ 
ขาดซ่ึงอโนตตัปปะ   ก็ตองไมกลาววา   ความไมรูของพระอรหันตมีอยู. 
           [๕๐๔]   ส.   ความไมรูของพระอรหันตมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.   
                         ส.   พระอรหันตเปนผูปราศจากราคะ   โทสะ  โมหะ 
แลว   ฯ ล ฯ   ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจงแลว   มใิชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาพระอรหันตเปนผูปราศจากราคะ โทสะ  โมหะ 
แลว    ฯ ล ฯ    ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจงแลว    ก็ตองไมกลาววา 
ความไมรูของพระอรหันตมีอยู. 
           [๕๐๕ ]   ส.   ความไมรูของพระอรหันตมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ความไมรูของพระอรหันตผูฉลาดในธรรมของ 
ตนมีอยู   แตความไมรูไมมีแกพระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน. 
                         ส.   ความไมรูของพระอรหันตผูฉลาดในธรรมของ 
ตนมีอยู  หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ความไมรูของพระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน  
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                               มีอยู   หรือ ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๕๐๖]   ส.   ความไมรูไมมีแกพระอรหันตผูฉลาดในธรรม 
                               อ่ืน   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ความไมรูไมมีแกพระอรหันตผูฉลาดในธรรม 
                               ของตน   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๕๐๗]   ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน      ละขาด 
                               ราคะแลว   แตความไมรูของทานยังมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน  ละขาดราคะ 
                               แลว   แตความไมรูของทานมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๕๐๘]   ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน      ละขาด 
โทสะแลว   ละขาดโมหะแลว   ฯ ล ฯ   ละขาดอโนตตัปปะแลว  แตความ 
ไมรูของทานยังมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.   
                         ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน   ละขาดอโนต- 
                               ตัปปะแลว  แตความไมรูของทานยังมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ  
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           [๕๐๙]   ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน  ยังมรรคให 
เกิดแลว   ฯ ล ฯ   ยังโพชฌงคใหเกิดแลว   เพ่ือละขาดซ่ึงราคะ   แตความ 
ไมรูของทานยังมีอยู   หรอื ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน  ยังโพชฌงคให 
เกิดแลวเพ่ือละขาดซึ่งราคะ   แตความไมรูของทานยังมีอยู   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๕๑๐]   ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน     ยังมรรค 
ใหเกิดแลว   ฯ ล ฯ   ยังโพชฌงคใหเกิดแลว   เพ่ือละขาดซ่ึงโทสะ  ฯ ล ฯ 
เพ่ือละขาดซ่ึงอโนตตัปปะ   แตความไมรูของทานยังมีอยู   หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน  ยังโพชฌงคให 
เกิดแลวเพ่ือละขาดซึ่งอโนตตัปปะ     แตความไมรูของทานยังมีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๕๑๑]   ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตนเปนผูปราศ- 
จากราคะ    โทสะ   โมหะแลว   ฯ ล ฯ  ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจง 
แลว   แตความไมรูของทานยังมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน    เปนผูปราศ- 
จากราคะ   โทสะ   โมหะแลว  ฯ ล ฯ   ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจง 
แลว   แตความไมรูของทานยังมีอยู   หรือ ?  
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                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
           [๕๑๒]   ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน     ละขาดราคะ 
                               แลว   และความไมรูไมมีแกทาน   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน      ละขาด 
                               ราคะแลว   และความไมรูไมมีแกทาน   หรอื ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๕๑๓]   ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน    ละขาดโทสะ 
แลว  ฯ ล ฯ   ละขาดอโนตตัปปะแลว  และความไมรูไมมีแกทาน  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน      ละขาด 
อโนตตัปปะแลว   และความไมรูไมมีแกทาน   หรอื ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๕๑๔]   ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน  ยังมรรคใหเกิด 
แลว  ฯ ล ฯ  ยังโพชฌงคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ  เพ่ือละขาดซ่ึงราคะ  ยังมรรค 
ใหเกิดแลว   ฯ ล ฯ   ยังโพชฌงคใหเกิดแลว    เพ่ือละขาดซ่ึงอโนตตัปปะ 
และความไมรูไมมีแกทาน   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                          ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตนยังโพชฌงค 
ใหเกิดแลวเพ่ือละขาดซ่ึงอโนตตัปปะ   และความไมรูไมมีแกทาน  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 469 

           [๕๑๕]    ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน     เปนผูปราศ- 
จากราคะ   โทสะ   โมหะแลว   ฯ ล ฯ   ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจง 
แลว   และความไมรูไมมีแกทาน   หรอื ?  
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน        เปนผู 
ปราศจากราคะ    โทสะ    โมหะแลว    ฯ ล ฯ    ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควร 
ทําใหแจงแลว   และความไมรูไมมีแกทาน   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๕๑๖]   ส.  ความไมรูของพระอรหันตมีอยู    หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เรากลาวความส้ินอาสวะ  สําหรับผูที่รูอยูเห็นอยู  ไม 
กลาวสําหรับผูไมรูอยูไมเห็นอยู   กบ็ุคคลรูอยูอยางไรเห็นอยูอยาง 
ไร    ความสิน้อาสวะจึงมิได    บุคคลรูอยูเห็นอยูวา    อยางน้ีรูป 
อยางน้ีความเกิดขึ้นแหงรปู  อยางน้ีความดับแหงรปู  อยางน้ันเวทนา 
ฯลฯ อยางน้ีสัญญา   ฯ ล ฯ   อยางน้ีสงัขาร  ฯ ล ฯ  อยางน้ีวิญญาณ 
อยางน้ีความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ      อยางน้ีความดับแหงวิญญาณ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลรูอยูอยางน้ี  เห็นอยูอยางน้ีแล  ความ 
สิ้นอาสวะจึงมิได   ดังน้ี๑   เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
๑.  ส.  ขนฺธ.  ๑๗/๒๖๐.  
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                         ส.   ถาอยางนั้นก็ไมพึงกลาววา  ความไมรูของพระ- 
                               อรหันตมีอยู. 
           [๕๑๗]   ส.   ความไมรูของพระอรหันตมีอยู   หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว.                                                  
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา    ดูกอนภกิษ ุ
ทั้งหลาย   เรากลาวความส้ินอาสวะ   สําหรับผูที่รูอยูเห็นอยู   ไม 
กลาวสําหรับผูไมรูอยูไมเห็นอยู   กบ็ุคคลรูอยูอยางไรเห็นอยูอยาง 
ไร  ความสิ้นอาสวะจึงมีได   บุคคลรูอยูเห็นอยูวา  นี้ทุกข   นี้เหตุ 
เกิดแหงทุกข   นี้ธรรมเปนที่ดับแหงทุกข  นี้ทางใหถึงธรรมเปนที่ 
ดับแหงทุกข  ดังน้ี  ความสิ้นอาสวะจึงมีได   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลรูอยูอยางน้ีเห็นอยูอยางน้ีแล  ความสิ้นอาสวะจึงมีได  ดังนี้๑ 

เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้นก็ไมพึงกลาววา  ความไมรูของพระ- 
                               อรหันต  มีอยู. 
           [๕๑๘]   ส.   ความไมรูของพระอรหันตมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา     ดูกอนภิกษ ุ
ทั้งหลาย  บคุคลเมื่อไมรูดวยปญญาอันยิ่ง   ไมกําหนดรู   ไมสาํรอก 
๑.  ส.  มหา.   ๑๙/๑๗๐๕.  
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ไมละซึ่งส่ิงท้ังปวง   ยอมเปนผูไมควรเพ่ือความส้ินทุกข   ตอเมื่อ  
รูดวยปญญาอันยิ่งกําหนดรู   สํารอกละซึ่งส่ิงท้ังปวง   จึงเปนผูควร 
เพ่ือความส้ินทุกข  ดังน้ี๑   เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้นก็ตองไมกลาววา  ความไมรูของพระ- 
                               อรหันตมีอยู. 
           [๕๑๙]   ส.   ความไมรูของพระอรหันตมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   พรอมกบัการ 
บรรลุโสดาปตติมรรคของทาน   ทานละธรรม  ๓  ประการไดแลว 
คือ  สักกายทฏิฐิ  วิจิกิจฉา   และสีลัพพตปรามาส  ทีย่ังมีอยูบาง 
อยางใดอยางหนึ่ง    ทานจึงพนจากอบายภูมิทั้ง  ๔  และเปนผูไม 
ควรทําความผิดสถานหนัก ๖  ประการ    ดังน้ี๑      เปนสูตรมีอยูจริง 
มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้นก็ตองไมกลาววา  ความไมรูของพระ- 
                               อรหันตมีอยู. 
           [๕๒๐]   ส.   ความไมรูของพระอรหันตมีอยู   หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
๑.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๑๗๕.  
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                         ส.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
ในสมัยใด  ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากผงฝาเกิดขึ้นแกอริยสาวก 
วา  สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา  สิ่งน้ันทั้งหมดมีความ 
ดับเปนธรรมดา   ดังน้ี   ในสมัยน้ัน   พรอมกับความเกิดขึ้นแหง 
ทัศนะ  อริยสาวกก็ละสัญโญชน  ได  ๓  ประการ  คือ  สกักายทิฏฐิ  
วิจิกิจฉา   สลีัพพตปรามาส   ดังน้ี   เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้นก็ตองไมกลาววา  ความไมรูของพระ- 
                               อรหันตมีอยู.                                            
           [๕๒๑]  ป.  ไมพึงกลาววา     ความไมรูของพระอรหันตมีอยู 
                               หรือ  ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   พระอรหันตอาจไมรูนามและโคตรของสตรีและ 
บุรุษท้ังหลาย   อาจไมรูทางและมิใชทาง  อาจไมรูชื่อของหญาไม  ตนไม 
เจาปาท้ังหลายก็ได   มิใชหรือ  ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   หากวา   พระอรหันตอาจไมรูนามและโคตรของ 
สตรีและบุรษุท้ังหลาย   อาจไมรูทางและมิใชทาง    อาจไมรูชือ่ของหญา 
ไม   และไมเจาปาก็ได   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   ความไมรู 
ของพระอรหันตมีอยู.  
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                         ส.   เพราะพระอรหันตอาจไมรูนามและโคตรของ  
สตรีและบุรษุท้ังหลาย  อาจไมรูทางและมิใชทาง  อาจไมรูจักชื่อของหญา 
ไม  และไมเจาปาก็ได  ฉะนั้น  ความไมรูของพระอรหันต    จึงมีอยู 
หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันต   อาจไมรูโสดาปตติผล  หรือสกทา- 
คามิผล   หรอือนาคามิผล   หรืออรหตัผล   ก็ไดหรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                                  อัญญาณกถา๑  จบ  
๑. อรรถกถาทานอธิบายรวมท้ัง  ๓  เร่ือง  คือ  เร่ืองความไมรู   เร่ืองความ 
สงสัย  เร่ืองการแนะนาํของผูอ่ืนพรอมกันไป    เพราะเนื้อเร่ืองท้ัง   ๓  นี้เปนทํานอง 
เดียวกันท้ังส้ิน    สําหรับเร่ืองความไมรู    กับเร่ืองความสงสัย   เหมือนกับเกือบ 
ท้ังหมดตลอดถึงพระสูตรท่ียกมาอางดวย  เพราะฉะนั้นสําหรับอภิธรรมจะคัดเฉพาะ 
ความท่ีเหมือนกันออก  สวนท่ีแปลกกันก็จะนํามาแสดงไวท้ังหมด   แตอรรถกถา 
ไมมีการตัดเนือ้ความอะไร  ๆ  ออกเลย.  
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                                            กังขากถา 
           [๕๒๒]   สกวาที   ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู   หรือ  ?  
                               ปรวาที   ถูกแลว. 
                         ส.   วิจิกิจฉา  วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน  วิจิกิจฉาสัญโญชน 
                               วิจิกิจฉานิวรณ   ของพระอรหันตมีอยู   หรอื ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๕๒๓]   ส.  วิจิกจิฉา  วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน  วิจิกิจฉาสัญโญชน 
                               วิจิกิฉานิวรณ  ของพระอรหันตไมมี  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา  วิจิกิจฉา  วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน  วิจิกิจฉา- 
สัญโญชน   วิจิกิจฉานิวรณ     ของพระอรหันตไมมี    ก็ตองไมกลาววา 
ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู. 
           [๕๒๔]   ส.   ความสงสัยของปุถุชนมีอยู   และวิจิกิจฉา   วิจิ- 
กิจฉาปริยุฏฐาน   วิจิกิจฉาสัญโญชน   วิจิกิจฉานิวรณ  ของเขาก็ยังมีอยู  
หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู    และวิจิกิจฉา 
วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน  วิจิกิจฉาสัญโญชน  วิจิกิจฉานิวรณ   ของทานก็ยังมี  
อยู   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ  
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           [๕๒๕]   ส.   ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู   แตวิจิกิจฉา  
วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน  วิจิกิจฉาสัญโญชน   วิจิกิจฉานิวรณ   ของทานไมมี 
อยู  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ความสงสัยของปุถุชนมีอยู   แตวิจิกิจฉา  วิจิกิจ-  
ฉาปริยุฏฐาน  วิจิกิจฉาสัญโญชน   วิจิกิจฉานิวรณ   ของเขาไมมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๕๒๖]   ส.   ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ความสงสัยในพระศาสดา    ความสงสัยในพระ- 
ธรรม   ความสงสัยในพระสงฆ  ความสงสัยในสิกขา  ความสงสัยใน 
สวนอนาคต   ความสงสัยในสวนอดีต  ความสงสัยทั้งในสวนอนาคตและ 
สวนอดีต    ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา    เพราะธรรมน้ีเปน 
ปจจัยธรรมนี้จึงเกิดข้ึน   ของพระอรหันตมีอยู   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๕๒๗]   ส.   ความสงสัยในพระศาสดา    ความสงสัยในพระ- 
ธรรม    ความสงสัยในพระสงฆ  ฯลฯ   ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาท- 
ธรรมวา   เพราะธรรมน้ีเปนปจจัยธรรมนี้จึงเกิดข้ึน    ของพระอรหันต 
ไมมี   หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
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                         ส.  หากวา   ความสงสัยในพระศาสดา  ความสงสัย  
ในพระธรรม ฯลฯ  ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมน้ี 
เปนปจจัยธรรมนี้จึงเกิดข้ึน     ของพระอรหันตไมมี     ก็ตองไมกลาววา 
ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู. 
           [๕๒๘]   ส.  ความสงสัยของปุถุชนมีอยู    และความสงสัยใน 
พระศาสดา   ความสงสัยในพระธรรม  ฯลฯ   ความสงสัยในปฏิจจสมุป- 
ปาทธรรมวา   เพราะธรรมน้ีเปนปจจัยธรรมน้ีจึงเกิดข้ึน   ของเขาก็ยังมี 
อยู   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ความสงสัยของพระอรหันตยังมีอยู    และความ 
สงสัยในพระศาสดา    ความสงสัยในพระธรรม   ฯลฯ   ความสงสัยใน 
ปฏิจจสมุปปาทธรรมวา   เพราะธรรมน้ีเปนปจจัยธรรมน้ีเกิดข้ึน    ของ 
ทานก็ยังมีอยู   หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๕๒๙]   ส.  ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู   แตความสงสัย 
ในพระศาสดา  ความสงสัยในพระธรรม  ฯ ล ฯ    ความสงสัยในปฏิจจ- 
สมุปปาทธรรมวา   เพราะธรรมน้ีเปนปจจัยธรรมนี้จึงเกิดข้ึน  ของทาน 
ไมมีอยู   หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   ความสงสัยของปุถุชนมีอยู     แตความสงสัยใน  
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พระศาสดา   ความสงสัยในพระธรรม  ฯ ลฯ  ความสงสัยในปฏิจจสมุป-  
ปาทธรรมวา   เพราะธรรมน้ีเปนปจจัยธรรมน้ีจึงเกิดข้ึน    ของเขาไมมี 
หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๕๓๐]   ส.   ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว     ถอนรากข้ึน 
แลว  ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน   ทําใหไมเกิดข้ึนไดในภายหลัง  ทําให 
มีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดาแลว  มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว ถอน                
รากข้ึนแลว    ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน     ทําใหเกิดข้ึนไดในภายหลัง  
ทําใหมีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดาแลว   ก็ตองไมกลาววา  ความ 
สงสัยของพระอรหันตมีอยู. 
           [๕๓๑]   ส.   ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   โทสะ  ฯ ล ฯ  โมหะ   ฯ ล ฯ  อโนตตัปปะ    อัน 
พระอรหันตละขาดแลว  ฯ ล ฯ   พระอรหันตยังมรรคใหเกิดแลว  ฯ ล ฯ 
ยังโพชฌงคใหเกิดแลว  ฯ ล ฯ  เพ่ือละขาดซ่ึงราคะ  มิใชหรือ ฯ ล ฯ  ยัง  
มรรคใหเกิดแลว  ฯ ล ฯ  ยังโพชฌงคใหเกิดแลว   เพ่ือละขาดซ่ึงอโนต-  
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ตัปปะ  ฯลฯ   พระอรหันตเปนผูปราศจาก  ราคะ  โทสะ  โมหะแลว  ทําให 
แจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจงแลว  มิใชหรือ ?  
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  หากวา พระอรหันตเปนผูปราศจาก  ราคะ  โทสะ 
โมหะแลว  ฯลฯ  ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจงแลว  ก็ตองไมกลาว 
วา  ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู. 
           [๕๓๒]   ส.  ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู   หรือ ? 
                         ป.  ความสงสัยของพระอรหันตผูฉลาดในธรรมของ 
ตนมีอยู   แตความสงสัยไมมีแกพระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน. 
                         ส.  ความสงสัยของพระอรหันตผูฉลาดในธรรมของ 
                               ตนมีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ความสงสัยของพระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน 
                               มีอยู  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
           [๕๓๓]   ส.  ความสงสัยไมมีแกพระอรหันตผูฉลาดในธรรม 
                               อ่ืน   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ความสงสัยไมมีแกพระอรหันตผูฉลาดในธรรม 
                               ของตน   หรือ ?  
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                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ  
           [๕๓๔]   ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตนละขาดราคะ 
                               แลว   แตความสงสัยของทานยังมีอยู   หรอื  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืนละขาดราคะแลว 
                               แตความสงสัยของทานยังมีอยู   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๕๓๕ ]   ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตนละขาดโทสะ 
แลว   ฯ ล ฯ   ละขาดโมหะแลว   ฯ ล ฯ    ละขาดอโนตตัปปะแลว   ฯ ล ฯ 
ยังมรรคใหเกิดแลว  ฯ ล ฯ  ยังโพชฌงคใหเกิดแลว   เพ่ือละขาดซ่ึงราคะ 
ฯ ล ฯ   ยังมรรคใหเกิดแลว  ฯ ล ฯ  ยงัโพชฌงคใหเกิดแลว   เพ่ือละขาด 
ซึ่งโทสะ  ฯ ล ฯ   เพ่ือละขาดซ่ึงอโนตตัปปะ   หรอื  ฯลฯ 
           [๕๓๖]  ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน        เปนผู 
ปราศจากราคะโทสะโมหะแลว  ฯ ล ฯ  ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจง 
แลว   แตความสงสัยของทานยังมีอยู   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน เปนผูปราศจาก 
ราคะโทสะโมหะแลว  ฯ ล ฯ  ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจงแลว  แต 
ความสงสัยของทานยังมีอยู   หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 480 

           [๕๓๗]   ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืนละขาดราคะแลว 
                               และความสงสัยของทานก็ไมมี   หรือ ?  
                         ป.    ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตนละขาดราคะ 
                               แลว   และความสงสัยของทานก็ไมมี   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๕๓๘]  ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืนละขาดโทสะแลว 
ฯ ล ฯ  ละขาดโมหะแลว  ฯ ล ฯ  ละขาดอโนตตัปปะแลว  ฯ ล ฯ   ยังมรรค 
ใหเกิดแลว ฯ ล ฯ   ยังโพชฌงคใหเกิดแลว   เพ่ือละขาดซ่ึงโทสะ  ฯ ล ฯ 
เพ่ือละขาดซ่ึงอโนตตัปปะหรือ   ฯ ล ฯ 
           [๕๓๙] ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน เปนผูปราศจาก 
ราคะ  โทสะ  โมหะแลว   ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจงแลว     และ 
ความสงสัยของทานก็ไมมี  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน        เปนผู 
ปราศจากราคะ   โทสะ   โมหะแลว  ฯ ล ฯ   ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําให 
แจงแลว   และความสงสัยของทานก็ไมมี   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๕๔๐]  ส.   ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     เรากลาวความส้ินอาสวะสําหรับผูที่รูอยูเห็นอยู    ไม  
กลาวสําหรับผูที่ไมรูอยูไมเห็นอยู.    ก็บุคคลผูรูอยูอยางไรเห็นอยู 
อยางไร   ความสิ้นอาสวะจึงมีได   บุคคลผูรูอยูวา  อยางน้ีรูป  ฯลฯ  
อยางน้ีความดับแหงวิญญาณ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลผูรูอยู 
อยางน้ีเห็นอยูอยางน้ีแล  ความสิ้นอาสวะจึงมีได   ดังน้ี๑   เปนสูตร  
มีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น  ก็ไมพึงกลาววา    ความสงสัยของ  
                               พระอรหันตมีอยู. 
           [๕๔๑]   ส.   ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภกิษ ุ
ทั้งหลาย      เรากลาวความส้ินอาสวะสําหรับผูที่รูอยูเห็นอยู    ไม 
กลาวสําหรับผูที่ไมรูอยูไมเห็นอยู.  กบ็ุคคลผูรูอยูอยางไรเห็นอยู 
อยางไร   ความสิ้นอาสวะ   จึงมีได  บคุคลรูอยูวา  นี้ทุกข  ฯลฯ 
นี้ทางใหถึงธรรมเปนที่ดับแหงทุกข  ดังน้ี   ความสิ้นอาสวะจึงม ี
๑.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๙๓.  
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ได   ดูกอนภกิษุทั้งหลาย  บุคคลรูอยูเห็นอยูอยางน้ีแล   ความสิ้น  
อาสวะจึงมีได   ดังน้ี๑   เปนสูตรที่มีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น    ก็ไมพึงกลาววา    ความสงสัยของ 
                               พระอรหันตมีอยู. 
           [๕๔๒]   ส.   ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา    ดูกอนภกิษ ุ
ทั้งหลาย   บคุคลเมื่อไมรูดวยปญญาอันยิ่ง  ไมกําหนดรู  ไมสํา- 
รอก  ไมละซึง่ส่ิงท้ังปวง  ยอมเปนผูไมควรเพ่ือความส้ินทุกข  ตอ 
เมื่อรูดวยปญญาอันยิ่ง  กําหนดรู   สาํรอก   ละซึง่ส่ิงท้ังปวง   จึง  
เปนผูควรเพ่ือความส้ินทุกข   ดังน้ี๒    เปนสูตรมีอยูจริงมิใช   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา    ความสงสัยของ 
                               พระอรหันตมีอยู. 
           [๕๔๓]   ส.   ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
๑.  ขุ. อิติ.  ๒๕/๒๙๓. 
๒.   ขุ.อุ.  ๒๕/๓๘,๓๙,๔๐          
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                         ส.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  พรอมกบัการ 
บรรลุโสดาปตติมรรคของทาน  ฯลฯ  เปนผูไมควรเพ่ือจะทําความ  
ผิดสถานหนัก  ๖ ประการ  ดังนี้  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา     ความสงสัยของ 
พระอรหันตมีอยู. 
           [๕๔๔]  ส.  ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู   หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ในสมัยใด  ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากผงฝา  เกิดขึ้น 
แกอริยสาวกวาส่ิงใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา     สิ่งนั้น 
ทั้งหมดมีความดับไปเปนธรรมดา  ดังน้ี  ในสมัยน้ัน   พรอมกบั 
ความเกิดขึ้นแหงทัศนะ   อริยสาวกก็ละสัญโญชนได  ๓  ประการ 
คือ  สักกายทฏิฐิ  วิจิกิจฉา   สีลัพพตปรามาส   ดังน้ี    เปนสูตรมี 
อยูจริง   มิใชหรือ ? 
                        ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา     ความสงสัยของ 
พระอรหันตมีอยู. 
           [๕๔๕]   ส.  ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
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                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา       เมื่อใดแล  
ธรรมทั้งหลาย   ปรากฏแกพราหมณผูมีความเพียรเพงอยู   เมือ่นั้น 
ความสงสัยท้ังปวงของพราหมณนัน้   ยอมวบัหายไป    เพราะมารู 
ธรรมกบัท้ังเหตุ. 
                         เมื่อใดแล     ธรรมทั้งหลายปรากฏแกพราหมณผู 
มีความเพียรเพงอยู     เมือ่นั้นความสงสัยท้ังปวงของพราหมณนั้น 
ยอมวับหายไป   เพราะไดรูถึงความส้ินไปแหงปจจัยท้ังหลาย. 
                         เมื่อใดแล     ธรรมทั้งหลายปรากฏแกพราหมณ 
ผูมีความเพียรเพงอยู   เมือ่นั้น    พราหมณนั้น   ยอมกําจัดมารและ 
เสนามารเสียได   ดุจดวงอาทิตยอุทัยกําจัดมืด   ยงัอากาศใหสวาง 
ฉะนั้น.๑ 

                         ความสงสัยในโลกนี้หรือโลกอื่น      ในประวัติ 
ของตน     หรือในประวัติของผูอื่นไมวาอยางใด      ผูมีความเพียร 
ประพฤติพรหมจรรยเพงอยู   ยอมละความสงสัยเหลาน้ันไดหมด.๑ 

                         บุคคลเหลาใด   ขามความสงสัยท้ังหลายเสียได 
ในเมื่อคนท้ังหลายยังมีความสงสัยอยู  เปนผูไมมีความสงสัย  ไม 
ของขัด  ทานท่ีใหในบุคคลเหลาน้ันมีผลมาก. 
                         การประกาศธรรมในพระศาสนาน้ี   เปนเชนนี้ 
๑.  ขุ.อุ.  ๒๕/๑๒๓.  
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บรรดาพระสาวกเหลาน้ัน  องคไรหรอืจะยังสงสัย  ขาพเจาท้ังหลาย 
ขอนมัสการพระพุทธเจาผูจอมคน        ทรงขามพนหวงสังสารวัฏ  
และทรงตัดความสงสัยเสียได   ดังนี้๑  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น    ก็ไมพึงกลาววา     ความสงสัยของ 
                               พระอรหันตมีอยู. 
           [๕๔๖]  ป.   ไมพึงกลาววา   ความสงสัยของพระอรหันต  ยัง 
                               มีอยู   หรือ  ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   พระอรหันต     อาจสงสัยในนามและโคตรของ  
สตรีและบุรษุ  อาจสงสัยในทางและมิใชทาง    อาจสงสัยในชื่อของ   หญา 
ไม   และตนไมเจาปาก็ได   มิใชหรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   หากวา   พระอรหันตอาจสงสัยในนามและโคตร 
ของสตรีและบุรุษ   อาจสงสัยในทางและมิใชทาง   อาจสงสัย  ในชื่อของ  
หญา   ไม    และตนไมเจาปาก็ได     ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา 
ความสงสัยของพระอรหันต   ยังมีอยู. 
                         ส.   เพราะพระอรหันต   อาจสงสัยในนามและโคตร 
ของสตรี  และบุรุษ  อาจสงสัยในทางมิใชทาง   อาจสงสัยในชื่อของหญา 
๑.  ที. มหา. ๑๐/๓๒๕.  
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ไม   และตนไมเจาปาก็ได    ฉะน้ัน   ความสงสัยของพระอรหันตจึงยังมี 
อยู  หรือ  ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันต   อาจสงสัยในโสดาปตติผล    หรือ 
                               ในสกทาคามิผล   หรือในอนาคามิผล    หรอืใน 
                               อรหัตผลก็ได   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                                          กังขากถา   จบ          
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                                ปรวติารณากถา 
           [๕๔๗]   สกวาที   การแนะนําของผูอ่ืน   สาํหรับพระอรหันต 
                               ยังมีอยู  หรือ  ?  
                               ปรวาที    ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตอันผูอ่ืนพึงนําไปได   อันผูอ่ืนพึงจูง 
                               ไปได    อาศัยผูอ่ืน   เกาะผูอ่ืน   ไมรู   ไมเห็น 
                               หลง  ไมรูตัว   หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๕๔๘]  ส.   พระอรหันตอันผูอ่ืนไมพึงนําไปได   อันผูอ่ืนไม 
                               พึงจูงไปได   ไมอาศัยผูอ่ืน    ไมเกาะผูอ่ืน    รู 
                               เห็น  ไมหลง   รูตัวอยู    มิใชหรือ   ?                                                  
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   พระอรหันตอันผูอ่ืนไมพึงนําไปได  อัน 
ผูอ่ืนไมพึงจูงไปได   ไมอาศัยผูอ่ืน    ไมเกาะผูอ่ืน   รู   เห็น    ไมหลง   รู 
ตัวอยู   ก็ตองไมกลาววา   การแนะนําของผูอ่ืน     สําหรับพระอรหันตยัง 
มีอยู 
           [๕๔๙]   ส.   การแนะนําของผูอ่ืนสําหรับปุถุชนมีอยู  และเขา 
ผูอ่ืนพึงนําไปได อันผูอ่ืนพึงจูงไปได   อาศัยผูอ่ืน   เกาะผูอ่ืน  ไมรู   ไม 
เห็น   หลง  ไมรูตัว    หรอื ?  
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                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   การแนะนําของผูอ่ืนสําหรับพระอรหันตยังมีอยู 
และทานอันผูอ่ืนพึงนําไปได   อันผูอ่ืนพึงไปได  อาศัยผูอ่ืน  เกาะผูอ่ืน 
ไมรู  ไมเห็น   หลง  ไมรูตัว   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๕๕๐]   ส.   การแนะนําของผูอ่ืน     สําหรับพระอรหันตยังมี 
อยู   แตทานอันผูอ่ืนไมพึงนําไปได   อันผูอ่ืนไมพึงจูงไปได   ไมอาศัยผู    
อ่ืน  ไมเกาะผูอ่ืน   รู  เหน็  ไมหลง  รูตัวอยู    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   การแนะนําของผูอ่ืนสําหรับผูอ่ืนสําหรับปุถุชนมี 
อยู   แตเขาอันผูอ่ืนไมพึงนําไปได  อันผูอ่ืนไมพึงจูงไปได  ไมอาศัยผูอ่ืน 
ไมเกาะผูอ่ืน   รู  เห็น  ไมหลง   รูตัวอยู   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๕๕๑]   ส.   การแนะนําของผูอ่ืน    สําหรับพระอรหันตยังมี 
อยู    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   การแนะนําของผูอ่ืนในพระศาสดา      ในพระ- 
ธรรม    ในพระสงฆ    ในการศึกษา    ในสวนอนาคต    ในสวนอดีต 
ทั้งในสวนอนาคตและสวนอดีต     ในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา     เพราะ 
ธรรมนี้เปนปจจัยธรรมนี้จึงเกิดข้ึน   สําหรับพระอรหันตยังมีอยู   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
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           [๕๕๒]  ส.   การแนะนําของผูอ่ืนในพระศาสดา       ในพระ-  
ธรรม  ในพระสงฆ  ฯลฯ  ในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา    เพราะธรรมน้ี  
เปนปจจัย   ธรรมนี้จึงเกิดข้ึน  ไมมีแกพระอรหันต   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   การแนะนําของผูอ่ืนในพระศาสดา ใน 
พระธรรม  ฯ ล ฯ ในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา    เพราะธรรมนี้เปนปจจัย 
ธรรมนี้จึงเกิดข้ึน  ไมมีแกพระอรหันต   ก็ตองไมกลาววา    การแนะนํา 
ของผูอ่ืนสําหรับพระอรหันต  ยังมีอยู. 
           [๕๕๓]   ส.   การแนะนําผูอ่ืน   สําหรับปุถชุนมีอยู    และการ 
แนะนําของผูอ่ืนในพระศาสดา ในพระธรรม  ฯ ล ฯ ในปฏิจจสมุปปาท- 
ธรรมวา   เพราะธรรมน้ีเปนปจจัย   ธรรมน้ีจึงเกิดข้ึน    สําหรับปุถุชน 
นั้นก็มีอยู   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   การแนะนําของผูอ่ืน    สําหรบัพระอรหันตยังมี 
อยู   และการแนะนําของผูอ่ืนในพระศาสดา   ในพระธรรม  ฯลฯ   ใน- 
ปฏิจจสมุปปาทธรรมวา     เพราะธรรมน้ีเปนปจจัย     ธรรมนีจึ้งเกิดข้ึน 
สําหรับพระอรหันตนั้น   ก็ยังมีอยู   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๕๕๔]   ส.   การแนะนําของผูอ่ืน     สําหรับพระอรหันตยังมี 
อยู   แตการแนะนําของผูอ่ืนในพระศาสดา   ในพระธรรม   ฯ ล ฯ     ใน  
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ปฏิจจสมุปปาทธรรมวา  เพราะธรรมน้ีเปนปจจัย   ธรรมนี้จึงเกิดข้ึน  ไม 
มีแกทาน    หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   การแนะนําของผูอ่ืนสําหรับปุถุชนมีอยู   แตการ 
แนะนําของผูอ่ืนในพระศาสดา  ในพระธรรม ฯลฯ  ในปฏิจจสมุปปาท- 
ธรรมวา   เพราะธรรมน้ีเปนปจจัย      ธรรมนี้จึงเกิดข้ึน    ไมมีแกเขา 
หรือ   ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๕๕๕]   ส.   การแนะนําของผูอ่ืน    สําหรับพระอรหันตยังมี 
                               อยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว    ถอนรากข้ึน 
แลว   ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน   ทําใหไมเกิดข้ึนไดในภายหลัง   ทําให 
มีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดาแลว   มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว   ถอน 
รากข้ึนแลว     ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน     ทําใหเกิดข้ึนไดในภายหลัง  
ทําใหมีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดาแลว      กต็องไมกลาววา  การ 
แนะนําของผูอ่ืนสําหรับพระอรหันตมีอยู  ฯลฯ  โทสะ  ฯลฯ  โมหะ 
ฯ ล ฯ   อโนตตัปปะ   อันพระอรหันตละขาดแลว  ฯ ล ฯ  มิใชหรือ ?  
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           [๕๕๖]   ส.   พระอรหันตยังมรรคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ  ยงัโพช-  
ฌงคใหเกิดแลว  ฯ ล ฯ  เพ่ือละขาดซ่ึงราคะ   ยังมรรคใหเกิดแลว  ฯ ล ฯ 
ยังโพชฌงคใหเกิดแลว  เพ่ือละขาดซ่ึงโทสะ ฯลฯ  เพ่ือละขาดซึ่งอโนต- 
ตัปปะ   มิใชหรือ  ?                                                           
           [๕๕๗]   ส.   พระอรหันต  เปนผูปราศจากราคะ โทสะ  โมหะ 
แลว  ฯ ล ฯ   ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจงแลว   มใิชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา  พระอรหันตเปนผูปราศจากราคะ โทสะ 
โมหะแลว  ฯ ล ฯ  ทําใหแจงธรรมที่ควรทําใหแจงแลว   ก็ตองไมกลาว 
วา   การแนะนําของผูอ่ืนสําหรับพระอรหันต   ยังมีอยู. 
            
           [๕๕๘]   ส.   การแนะนําของผูอ่ืน     สําหรับพระอรหันตยังมี 
                               อยู   หรือ ? 
                         ป.   การแนะนําของผูอ่ืน  สําหรับพระอรหันตผูฉลาด 
ในธรรมของตนยังมีอยู      แตการแนะนําของผูอ่ืนไมมีแกพระอรหันตผู 
ฉลาดในธรรมอ่ืน. 
                         ส.   การแนะนําของผูอ่ืน สําหรับพระอรหันตผูฉลาด 
                               ในธรรมของตนยังมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   การแนะนําของผูอ่ืน  สําหรับพระอรหันตผูฉลาด 
                               ในธรรมอ่ืนยังมีอยู  หรือ ?  
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                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
           [๕๕๙]  ส.  การแนะนําของผูอ่ืน       ไมมแีกพระอรหันตผู 
                               ฉลาดในธรรมอ่ืน   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  การแนะนําของผูอ่ืน       ไมมแีกพระอรหันตผู 
                               ฉลาดในธรรมของตน   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๕๖๐]   ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน      ละขาด 
                               ราคะแลว    แตการแนะนําของผูอ่ืนสําหรับทาน 
                               ยังมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน     ละขาดราคะ 
                               แลว   แตการแนะนําของผูอ่ืน     สําหรับทานยัง 
                               มีอยู   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๕๖๑]   ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน      ละขาด 
                              โทสะแลว  ฯ ล ฯ   ละขาดโมหะแลว  ฯ ล ฯ   ละ 
                               ขาดอโนตตัปปะแลว   ฯ ล ฯ 
           [๕๖๒]   ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ยังมรรคให 
เกิดแลว  ฯ ล ฯ   ยังโพชฌงคใหเกิดแลว   เพ่ือละขาดซ่ึงราคะ  ฯลฯ   ยัง  
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มรรคใหเกิดแลว  ฯ ล ฯ   ยังโพชฌงคใหเกิดแลว     เพ่ือละขาดซึ่งโทสะ 
ฯ ล ฯ   เพ่ือละขาดซ่ึงอโนตตัปปะ   ฯ ล ฯ  
           [๕๖๓]   ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน       เปนผู 
ปราศจากราคะ   โทสะ   โมหะแลว  ฯ ล ฯ     ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทํา 
ใหแจงแลว   แตการแนะนําของผูอ่ืน   สําหรับทานยังมีอยู   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน  เปนผูปราศจาก 
ราคะ   โทสะ   โมหะแลว  ฯ ล ฯ   ทาํใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจงแลว 
แตการแนะนําของผูอ่ืนสําหรับทานยังมีอยู   หรอื ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๕๖๔]   ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน    ละขาดราคะ 
                               แลว    และการแนะนําของผูอ่ืน    ก็ไมมีแกทาน 
                               หรือ ?    
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน  ละขาด 
                               ราคะแลว   และการแนะนําของผูอ่ืนก็ไมมีแก 
                               ทาน    หรือ ?                                       
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ส.   พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน   ละขาดโทสะ  
แลว  ฯ ล ฯ    ละขาดโมหะแลว  ฯ ล ฯ  ละขาดอโนตตัปปะแลว  ฯ ล ฯ  
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           [๕๖๕]   ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน  ยังมรรคใหเกิด  
แลว  ฯ ล ฯ   ยังโพชฌงคใหเกิดแลว  ฯ ล ฯ   เพ่ือละชาดซึ่งราคะ  ฯ ล ฯ 
ยังมรรคใหเกิดแลว  ฯ ล ฯ  ยังโพชฌงคใหเกิดแลว   เพ่ือละขาดซ่ึงโทสะ 
ฯ ล ฯ   เพ่ือละขาดซ่ึงอโนตตัปปะ   ฯ ล ฯ 
           [๕๖๖]   ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอ่ืน  เปนผูปราศจาก 
ราคะ  โทสะ  โมหะแลว  ฯ ล ฯ     ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจงแลว 
และการแนะนําของผูอ่ืนก็ไมมีแกทาน   หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน        เปนผู 
ปราศจากราคะ  โทสะ   โมหะแลว  ฯ ล ฯ   ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําให 
แจงแลว   และการแนะนําของผูอ่ืนก็ไมมีแกทาน   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๕๖๗]   ส.  การแนะนําของผูอ่ืน    สําหรับพระอรหันตยังมี 
                               อยู  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภกิษ ุ
ทั้งหลาย     เรากลาวความส้ินอาสวะสําหรับผูที่รูอยูเห็นอยู   ไมได 
กลาวสําหรับผูที่ไมรูอยูไมเห็นอยู  กบ็ุคคลรูอยูอยางไร   เห็นอยู 
อยางไร   ความสิ้นอาสนะจึงมีได   บคุคลรูอยู   เห็นอยูวา  อยางน้ี 
รูป  ฯ ล ฯ   อยางน้ี   ความดับแหงวิญญาณ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
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บุคคลรูอยูอยางน้ี      เหน็อยูอยางน้ีแล     ความสิน้อาสวะจึงมีได 
ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ  ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น    ก็ไมพึงกลาววา    การแนะนําของ 
                               ผูอ่ืน    สําหรับพระอรหันต   ยงัมีอยู.  
           [๕๖๘]   ส.   การแนะนําของผูอ่ืน สําหรับพระอรหันตยังมีอยู 
                               หรือ ?         
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภกิษ ุ
ทั้งหลาย     เรากลาวความส้ินอาสวะสําหรับผูที่รูอยูเห็นอยู   ไมได 
กลาวสําหรับผูที่ไมรูอยูไมเห็นอยู    กบ็ุคคลรูอยูอยางไร    เห็นอยู 
อยางไร  ความสิ้นอาสวะจึงมีได  บุคคลรูเห็นอยูวา  นี้ทุกข  ฯ ล ฯ 
นี้เหตุเกิดแหงทุกข  ฯ ล ฯ  นี้ธรรมเปนที่ดับแหงทุกข  ฯ ล ฯ  นี้ 
ทางใหถึงธรรมเปนที่ดับแหงทุกข  ดังน้ี  ความสิน้อาสวะจึงมีได 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลรูอยูอยางน้ี  เห็นอยูอยางน้ีแล  ความ 
สิ้นอาสวะจึงมีได  ดังนี้๑  เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา    การแนะนําของ 
                               ผูอ่ืน   สําหรับพระอรหันต  ยังมีอยู.  
๑.  ขุ. อิติ.  ๒๕/๒๙๓.  
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           [๕๖๙]   ส.   การแนะนําของผูอ่ืน  สําหรับพระอรหันตยังมีอยู 
                               หรือ  ?    
                         ป.   ถูกแลว.   
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา    ดูกอนภกิษ ุ
ทั้งหลาย   บคุคลเมื่อไมรูดวยปญญาอันยิ่ง   ไมกําหนดรู   ไมสาํ- 
รอก   ไมละ  ซึ่งส่ิงท้ังปวง    ยอมเปนผูไมควรเพ่ือความส้ินทุกข 
ตอเมื่อรูดวยปญญาอันยิ่งกําหนดรู  สํารอก  ละซึ่งส่ิงท้ังปวง  จึง 
เปนผูควรเพ่ือความส้ินทุกข   ดังน้ี๑    เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น    ก็ไมพึงกลาววา    การแนะนําของ 
                               ผูอ่ืน   สําหรับพระอรหันต   ยังมีอยู. 
           [๕๗๐]   ส.   การแนะนําของผูอ่ืน  สําหรับพระอรหันตยังมีอยู 
                               หรือ  ?                          
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   พรอมกบัการ 
บรรลุโสดาปตติมรรคของทาน  ฯลฯ    เปนผูไมควรเพ่ือจะทําความ 
ผิดสถานหนัก ๖ ประการ   ดังน้ี    เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
๑.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๙๓.  
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                         ส.   ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา     การแนะนําของ  
                               ผูอ่ืน   สําหรับพระอรหันต  ยังมีอยู. 
           [๕๗๑]   ส.   การนําของผูอ่ืน  สําหรับพระอรหันตยังมีอยู 
                               หรือ  ?         
                         ป.   ถูกแลว.                                                 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา    ดูกอนภกิษ ุ
ทั้งหลาย    ในสมัยใด   ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากผงฝาเกิดขึ้น 
แกอริยสาวกกวาส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา   สิง่น้ัน 
ทั้งหมด  มีความดับไปเปนธรรมดา  ดังน้ี  ในสมยัน้ัน  พรอมกับ 
ความเกิดขึ้นแหงทัศนะ  อริยสาวกก็ละสัญโญชนได   ๓  ประการ 
คือ  สักกายทฏิฐิ    วิจิกิจฉา   สีลัพพตปรามาส  ดงัน้ี   เปนสูตรมี 
อยูจริง   มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา    การแนะนําของ 
                               ผูอ่ืน   สําหรับพระอรหันต   ยังมีอยู. 
           [๕๗๒]   ส.    การแนะนําของผูอ่ืน สําหรับ พระอรหันตยังมีอยู 
                               หรือ  ?         
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนโธตกะ 
เราจักไมอุตสาหะเพ่ือจะเปลื้องใคร  ๆ  ที่มีความสงสัยในโลก  แต  
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ทานเมื่อรูดวยปญญาอันยิ่งซ่ึงธรรมอนัประเสริฐ  ก็ขามโอฆะนี้โดย 
อาการอยางน้ี   ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น    ก็ไมพึงกลาววา    การแนะนําของ 
                               ผูอ่ืน  สําหรับพระอรหันตยังมีอยู. 
           [๕๗๓]   ป.   ไมพึงกลาววา  การแนะนําของผูอ่ืนสําหรับพระ- 
                               อรหันตยังมีอยู   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   ผูอ่ืนพึงแนะนํา นามและโคตรของสตรีและบุรุษ 
พึงแนะนําทางและมิใชทาง   พึงแนะนําชื่อของหญา  ไม  และตนไมเจา-  
ปา   แกพระอรหันต   มใิชหรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   หากวา    ผูอ่ืนพึงแนะนํานามและโคตรของสตรี 
และบุรุษ   พึงแนะนําทางและมิใชทาง  พึงแนะนําชื่อของหญา  ไม   และ 
ตนไมเจาปา   แกพระอรหันต   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   การ 
แนะนําของผูอ่ืนสําหรับพระอรหันตยังมีอยู. 
           [๕๗๔]   ส.   เพราะผูอ่ืนพึงแนะนํา    นามและโคตรของสตรี 
และบุรุษ     พึงแนะนําทางและมิใชทาง     พึงแนะนําชื่อของหญา  ไม 
๑.  ขุ. สุ.  ๒๕/ ๔๒๙.  
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และตนไมเจาปา   แกพระอรหันต   ฉะนั้น  การแนะนําของผูอ่ืนสําหรับ 
พระอรหันตจึงยังมีอยู   หรือ   ?  
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ผูอ่ืนพึงแนะนําโสดาปตติผล  หรือสกทาคามิผล 
                               อนาคามิผล   หรืออรหัตผล     แกพระอรหันต 
                               หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                                     ปรวิตารณากถา   จบ 
 

                อรรถกถาอัญญาณ  กังขา  ปรวิตรณกถา 
วาดวยความไมรู   ความสงสัย  และการแนะนําของผูอ่ืน 
           บัดนี้    ชื่อวา   เรื่องทั้ง  ๓  คือ  เรื่องความไมรู  ความสงสัย  และ 
การแนะนําของผูอ่ืน.  ในเรื่องเหลาน้ัน  ชนเหลาใดมีลัทธิ   คือมีความ 
เห็นผิด    ดุจลัทธิของนิกาย   ปุพพเสลิยะท้ังหลายในขณะน้ีวา      อัญ- 
ญาณ  คือความไมรูของพระอรหันตมีอยู   เพราะไมมีญาณเกิดข้ึนในชื่อ 
และโคตรเปนตน  แหงชนท้ังหลายมีหญิงชาวเปนตนดวย,  กังขา  คือ 
ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู   เพราะความไมมีสันนิษฐาน    คือการ 
ตกลงใจ  ในเรื่องนั้นนั่นแหละดวย  อน่ึง    ชนเหลาอ่ืนยอมแนะนํา  ยอม 
ประกาศ  ยอมบอกเรื่องทั้งหลายแกพระอรหันตเหลาน้ัน  เพราะเหตุนั้น 
การแนะนําแกพระอรหันตเหลาน้ันจึงมีอยู       ดังน้ี    คําถามในเรื่องแม  
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ทั้ง  ๓ ของสกวาที    เพ่ือทําลายลัทธิแหงชนเหลานั้น.    คําตอบรับรอง  
และคําปฏิเสธเปนของปรวาที.        ในปญหาและคําวิสัชชนาแมทั้งปวง 
บัณฑิตพึงทราบเนื้อความตามพระบาลีที่มาแลวตามลําดับนั้น   เทอญ. 
                อรรถกถาอัญญาณ   กังขา   และปรวิตรณกถา  จบ  
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                                          วจีเภทกถา  
           [๕๗๕]   สกวาที    การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู  หรือ  ? 
                         ปรวาที    ถูกแลว. 
                        ส.   การเปลงวาจาของผูเขาฌานในภพทั้งปวงมีอยู 
                               หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๕๗๖]    ส.   การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   การเปลงวาจาของผูเขาฌานในกาลท้ังปวงมีอยู 
                               หรือ ?               
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯลฯ 
           [๕๗๗]   ส.   การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   การเปลงวาจาของผูเขาฌานท้ังปวงมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๕๗๘]   ส.   การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   การเปลงวาจามีอยูในสมาบัติทั้งปวง  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯลฯ  
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           [๕๗๙]   ส.   การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู  หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   การไหวกายของผูเขาฌานมีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๕๘๐]  ส.   การไหวกายไมมีแกผูเขาฌาน  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาฌาน  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๕๘๑]   ส.   วาจาของผูเขาฌานมีอยู       การเปลงวาจาก็มีอยู 
                               หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   กายของผูเขาฌานมีอยู         การไหวกายก็มีอยู 
                               หรือ  ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๕๘๒]   ส.   กายของผูเขาฌานมีอยู        แตการไหวกายไมมี 
                               หรือ ?         
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   วาจาของผูเขาฌานมีอยู     แตการเปลงวาจาไมมี 
                               หรือ  ?         
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ  
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           [๕๘๓]   ส.   เมื่อรูวาทุกข   ยอมเปลงวาจาวาทุกข  หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เมื่อรูวาสมุทัย   ยอมเปลงวาจาวาสมุทัย   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๕๘๔]   ส.   เมื่อรูวาทุกข   ยอมเปลงวาจาวาทุกข  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เมื่อรูวานิโรธ    ยอมเปลงวาจาวานิโรธ   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๕๘๕]    ส.   เมื่อรูวาทุกข   ยอมเปลงวาจาวาทุกข  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เมื่อรูวามรรค   ยอมเปลงวาจาวามรรค   หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๕๘๖]   ส.   เมื่อรูวาสมุทัย   ก็ไมเปลงวาจาวาสมุทัย  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เมื่อรูวาทุกข   ก็ไมเปลงวาจาวาทุกข  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๕๘๗]   ส.   เมื่อรูวานิโรธ   กไ็มเปลงวาจาวานิโรธ  หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.  เม่ือรูวาทุกข   ก็ไมเปลงวาจาวาทุกข  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
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           [๕๘๘]   ส.   เมื่อรูวามรรค   กไ็มเปลงวาจาวามรรค  หรอื  ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   เมื่อรูวาทุกข   ก็ไมเปลงวาจาวาทุกข   หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
           [๕๘๙]   ส.   การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ญาณ   คือความรู  มีอะไรเปนโคจร ? 
                         ป.   ญาณมีสัจจะเปนโคจร. 
                         ส.   โสตวิญญาณมีสัจจะเปนโคจร  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
           [๕๙๐]   ส.   การเปลงวาจาของผูเขาญาณมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   โสตวิญญาณมีอะไรเปนโคจร ? 
                         ป.   โสตวิญญาณมีเสียงเปนโคจร.   
                         ส.   ญาณมีเสียงเปนโคจร  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๕๙๑]   ส.   การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู     ญาณมีสัจจะ 
                               เปนโคจร  โสตวิญญาณมีเสียงเปนโคจร  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   ญาณมีสจัจะเปนโคจร   โสตวิญญาณมี  
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                         เสียงเปนโคจร  ก็ตองไมกลาววา  การเปลงวาจา 
                         ของผูเขาฌานมีอยู.  
           [๕๙๒]   ส.   การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู    ญาณมสีัจจะ 
                               เปนโคจร  โสตวิญญาณมีเสียงเปนโคจร  หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   การประชุมแหงผัสสะ  ๒   แหงเวทนา  ๒   แหง 
                               สัญญา  ๒   แหงเจตนา  ๒  แหงจิต  ๒   เปนได 
                               หรือ  ?                                 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯ ล ฯ 
           [๕๙๓]   ส.   การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู  หรือ ? 
                         ป.    ถูกแลว. 
                         ส.    การเปลงวาจาของผูเขาสมาบัติ      ที่มีปฐวีกสิณ 
                               เปนอารมณมีอยู  หรือ  ? 
                         ป.    ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๕๙๔]   ส.    การเปลงวาจาของผูเขาฌาณมีอยู  หรือ  ? 
                         ป.    ถูกแลว. 
                         ส.    การเปลงวาจาของผูเขาสมาบัติ      ที่มีอาโปกสิณ 
เปนอารมณ ฯ ล ฯ  ที่มีเตโชกสิณเปนอารมณ  ที่มวีาโยกสิณเปนอารมณ 
ที่มีนีลกสิณเปนอารมณ     ที่มีปติกสณิเปนอารมณ  ที่มีโลหิตกสิณเปน 
อารมณ  ที่มโีอทาตกสิณเปนอารมณ ฯลฯ ของผูเขาอากาสานัญจายตน-  
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สมาบัติ     วิญญาณัญจายตนสมาบัติ      อากิญจัญญายตนสมาบัติ   ฯ ล ฯ 
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติอยู  หรือ ?  
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๕๙๕]   ส.  การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาสมาบัติ    ที่มีปฐวีกสิณ 
                               เปนอารมณ  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา      การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาสมาบัติที่มี 
                               ปฐวีกสิณเปนอารมณ    ก็ตองไมกลาววา   การ 
                               เปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู. 
           [๕๙๖]   ส.  การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาสมาบัติ  ที่มีอาโปกสิณ 
เปนอารมณ   ฯ ล ฯ   ที่มีโอทาตกสิณเปนอารมณ  ฯ ล ฯ    ไมมีแกผูเขา 
อากาสานัญจายตนสมาบัติ   วิญญาณัญจายตนสมาบัติ  อากิญจัญญายตน- 
สมาบัติ  ฯลฯ  เนวสัญญนาสัญญายตนสมาบัติ   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว 
                         ส.   หากวา     การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาเนวสัญญา- 
                               นาสัญญายตนสมาบัติ     ก็ตองไมกลาววา   การ 
                               เปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู. 
           [๕๙๗]   ส.   การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว 
                         ส.   การเปลงวาจาของผูเขาโลกิยสมาบัติมีอยู หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ  
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           [๕๙๘]   ส.   การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู  หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   การเปลงวาจาของผูเขาปฐมฌาน       ที่เปนชั้น 
                               โลกิยะ    มีอยู  หรอื ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๕๙๘]   ส.   การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.  การเปลาวาจาของผูทุติฌาน  ฯลฯ  ตติยฌาน 
                               ฯ ล ฯ   จตุตถฌาน   ที่เปนโลกยิะมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๕๙๙]   ส.   การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาโลกิยสมาบัติ  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาโลกิยสมาบัติ 
                               ก็ตองไมกลาววา      การเปลงวาจาของผูเขาฌาน 
                               มีอยู. 
           [๖๐๐]   ส.   การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาปฐมฌานท่ีเปนโลกิยะ 
                               หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา     การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาปฐมฌานท่ี 
เปนโลกิยะ     ก็ตองไมกลาววา    การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู.  
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           [๖๐๑]    ส.  การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาทุติยฌาน ฯ ล ฯ   ตติย-  
                               ฌาน   ฯ ล ฯ  จตุตถฌาน   ที่เปนโลกิยะ  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  หากวา    การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาจตุตถฌานท่ี 
                               เปนโลกิยะ    ก็ตองไมกลาววา     การเปลงวาจา 
                               ของผูเขาฌานมีอยู. 
           [๖๐๒]    ส.  การเปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานท่ีเปนโลกุตตระ 
                               อยู  หรือ  ?  
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  การเปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานท่ีเปนโลกยิะมี 
                              อยู  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๖๐๓]   ส.  การเปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานท่ีเปนโลกตุตระ 
                               มีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  การเปลงวาจาของผูเขาทุติยฌาน  ตติยฌาน  ฯ ล ฯ 
                         ส.  จตุตถฌานท่ีเปนโลกิยะ มีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๖๐๔]   ส.  การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาปฐมฌานท่ีเปนโลกิยะ 
                               หรือ ?  
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                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาปฐมฌานท่ีเปนโลกุต- 
                               ตระ  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๖๐๕]   ส.  การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาทุติยฌาน    ตติยฌาน 
                               ฯ ล ฯ   จตุตถฌานท่ีเปนโลกิยะ  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาปฐมฌานท่ีเปนโลกุต- 
                               ตระ  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๖๐๖]   ส.   การเปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานท่ีเปนโลกุตตระ 
                               มีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   การเปลงวาจาของผูเขาทุติยฌานที่เปนโลกุตตระ 
                               มีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๖๐๗]   ส.   การเปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานเปนโลกุตตระ- 
                               มีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   การเปลงวาจาของผูเขาตติยฌาน  ฯ ล ฯ   จตุตถ- 
                               ฌานท่ีเปนโลกุตตระมีอยู  หรอื ?  
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                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
           [๖๐๘]   ส.  การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาทุติยฌานที่เปนโลกุต- 
                               ตระ  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาปฐมฌานท่ีเปนโลกุต- 
                               ตระ  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๖๐๙]   ส.   การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาตติยฌาน  ฯลฯ  จตุตถ- 
                               ฌานท่ีเปนโลกุตตระ  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาปฐมฌานท่ีเปนโลกุต- 
                               ตระ  หรือ ?     
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๖๑๐]   ป.   ไมพึงกลาววา   การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู 
                               หรือ ?            
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวิตก       วิจารวาเปน 
วจีสังขาร  คือธรรมชาติปรุงแตงวาจา  และวิตก  วิจารของผูเขาปฐมฌาน 
ก็มีอยูมิใชหรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   หากพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวิตก   วิจาร   วา  
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เปนวจีสังขาร  และวิตก   วิจารของผูเขาปฐมฌานก็มีอยู     ดวยเหตุนั้น  
นะทานจึงตองกลาววา   การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู. 
           [๖๑๑]   ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวิตก       วิจารวาเปน 
วจีสังขาร   และวิตก   วิจารของผูเขาปฐมฌานก็มีอยู   การเปลงวาจาของ 
ผูเขาปฐมฌานน้ันจึงมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   วิตก   วิจาร   ของผูเขาปฐมฌาน   ที่มีปฐวีกสิณ 
                               เปนอารมณมีอยู  การเปลงวาจาของผูนั้นจึงมีอยู 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๖๑๒]   ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวิตก     วิจาร    วาเปน 
วจีสังขาร   และวิตก   วิจารของผูเขาปฐมฌานก็มีอยู  การเปลงวาจาของ 
ผูเขาปฐฌานน้ัน   จึงมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   วิตก    วิจาร   ของผูเขาปฐมฌานท่ีมีอาโปกสิณ 
เปนอารมณ ฯ ล ฯ  ที่มีเตโชกสิณเปนอารมณ    ทีม่ีวาโยกสิณเปนอารมณ 
ที่มีนีลกสิณเปนอารมณ   ที่มีปตกสิณเปนอารมณ  ที่มีโลหิตกสิณเปน 
อารมณ  ฯ ล ฯ   ที่มีโอทาตกสิณเปนอารมณ  ก็มีอยู   การเปลงวาจาของ 
ผูเขาปฐมฌานท่ีมีโอทาตกสิณเปนอารมณนั้นก็มีอยู   หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
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           [๖๑๓]   ป.   ไมพึงกลาววา การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู 
                               หรือ ?                     
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวาจาวามีวิตกเปน 
สมุฏฐาน   และวิตก   วิจารของผูเขาปฐมฌานก็มีอยูมิใชหรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   หากวา     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาจาวามีวิตก 
เปนสมุฏฐาน   และวิตกวิจารของผูเขาปฐมฌานก็มีอยู    ดวยเหตุนั้นนะ 
ทานจึงตองกลาววา   การเปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานมีอยู. 
           [๖๑๔]   ส.   เพราะพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวาจาวา   มีวิตก 
เปนสมุฏฐาน   และวิตกวิจารของผูเขาปฐมฌานก็มีอยู    ฉะน้ัน     การ 
เปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานน้ันจึงมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวาจาวามีสัญญาเปน 
สมุฏฐาน      และสัญญาของผูเขาทุติยฌานก็มีอยู      วิตกวิจารของผูเขา 
ทุติยฌานน้ันจึงมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๖๑๕]   ส.   เพราะพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวาจาวา   มีวิตก 
เปนสมุฏฐาน    และวิตกวิจารของผูเขาปฐมฌานก็มีอยู  ฉะนั้น  การ 
เปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานน้ันจึงมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวาจาวามีปญญาเปน  
สมุฏฐาน   และสัญญาของผูเขาตติยฌาน  ฯ ล ฯ   จตุตถฌาน    อากาสา- 
นัญจายตนสมาบัติ     วิญญาณัญจายตนสมาบัติ    ฯ ล ฯ  อากิญจัญญายตน- 
สมาบัติ     กม็ีอยู    วิตกวิจารของผูเขาอากิญจัญญายตนสมาบัตินั้น  จึงยัง 
มีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๖๑๖]   ส.  การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  คําวา  วาจาของผูเขาปฐมฌานเปนธรรมชาติ 
ดับแลว   ดังน้ี๑   เปนสูตรมีอยูจริงมิใชหรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  หากวา   คําวา    วาจาของผูเขาปฐมฌานเปน 
ธรรมชาติดับแลว    ดังน้ี    เปนสูตรมอียูจริง   ก็ตองไมกลาววา   การ 
เปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู. 
           [๖๑๗]   ส.  คําวา   วาจาของผูเขาปฐมฌานเปนธรรมชาติ 
ดับไปแลว   ดังน้ี    เปนสูตรมีอยูจริง   ถึงกระน้ัน  การเปลงวาจาของ 
ผูนั้น   ก็มีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  คําวา   วิตกวิจารผูเขาทุติยฌานเปนธรรมชาติ 
๑.  ส.  สฬา.  ๑๘/๓๙๒.  
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ดับแลว    ดังน้ี     เปนสูตรมีอยูจริง    ถึงกระน้ัน    วิตกวิจารของผูนั้น 
ก็มีอยู  หรือ ?                                                                 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
           [๖๑๘]   ส.  คําวา   วาจาของผูเขาปฐมฌานเปนธรรมชาติ 
ดับไปแลว  ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง  ถึงกระน้ัน  การเปลงวาจาของผูนั้น 
ก็มีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว 
                         ส.  คําวา    ปติของผูเขาตติยฌานเปนธรรมชาติ 
ดับแลว   ฯ ล ฯ  อัสสาสะ   ปสสาสะ  ของผูเขาจตุตถฌานเปน   
ธรรมชาติดับแลว    รูปสัญญาของผูเขาอากาสานัญจายตนสมาบัติ 
เปนธรรมชาติดับแลว   อากาสนัญจายตนสัญญาของผูเขาวิญญา 
ณัญจายตนสมาบัติเปนธรรมชาติดับแลว  วิญญาณัญจายตนสัญญา 
ของผูเขาอากิญจัญญายตนสมาบัติ  เปนธรรมชาติดับแลว  อากิญ- 
จัญญายตนสัญญาของผูเขาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเปน 
ธรรมชาติดับแลว   สัญญาและเวทนาของผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ 
เปนธรรมชาติดับแลว  ดงัน้ี๑   เปนสูตรมีอยูจริง  ถงึกระน้ัน  สญัญา 
และเวทนาของผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธนั้นก็มีอยู  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
๑.  ส.  สฬา. ๑๘/๓๙๒.   
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           [๖๑๙]   ป.   ไมพึงกลาววา   การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู 
                               หรือ ?   
                         ส.   ถูกแลว 
                         ป.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเสียงวาเปนขาศึกของ 
                               ปฐมฌาน  มิใชหรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   หากวา  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเสียงวา  เปน 
ขาศึกของปฐมฌาน   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   การเปลงวาจา 
ของผูเขาฌานมีอยู. 
           [๖๒๐]   ส.   เพราะพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเสียงวา  เปน 
                               ขาศึกของปฐมฌาน  ฉะนั้น  การเปลงวาจาของ   
                               ของผูเขาปฐมฌานจึงมีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวิตกวิจารวา       เปน 
ขาศึกของทุติยฌาน   ฯ ล ฯ    ตรัสปติวาเปนขาศึกของตติยฌาน    ตรัส 
อัสสาสะปสสาสะวาเปนขาศึกของจตุตถฌาน  ตรสัรูปสัญญาวาเปนขาศึก 
ของผูเขาอากาสานัญจายตนสมาบัติ      ตรัสอากาสานัญจายตนสัญญาวา 
เปนขาศึกของผูเขาวิญญาณัญจายตนสมาบัติ        ตรัสวิญญาณัญจายตน- 
สัญญาวาเปนขาศึกของผูเขาอากิญจัญญายตนสมาบัติ    ตรัสอากิญจัญญา- 
ยตนสัญญาวาเปนขาศึกของผูเขาเนวสัญญานาสูญญายตนสมาบัติ   ฯ ล ฯ  
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ตรัสสัญญาและเวทนาวา  เปนขาศึกของผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ   สัญญา 
และเวทนาของผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น  จึงมีอยู  หรือ ?  
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๖๒๑]   ป.  ไมพึงกลาววา   การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู 
                               หรือ  ?          
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนอานนท 
สาวกช่ืออภิภู     ของพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวา   สิขีสถิตอยูในพรหมโลก    ไดประกาศกะหมื่นโลก 
ธาตุดวยเสียงวา  ทานท้ังหลายจงเริ่มตน   จงบากบั่น   จงประกอบ 
ความเพียรในพระพุทธศาสนา   จงกําจัดเสนาของพระยามัจจุราช 
ดุจกุญชรรื้อเรือนท่ีมุงบัง  ดวยไมออ   ฉะนั้น    ดวยวา   ผูที่ไม 
ประมาทอยูในธรรมวินัยน้ี  จักละชาติสงสารแลวทําท่ีสุดแหงทุกข 
ได   ดังน้ี๑   เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรอื 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  ถาอยางนั้น    การเปลงวาจาของผูเขาฌานก็มีอยู 
                               นะสิ. 
                                         วจีเภทกถา  จบ 
๑.  ส.  สคา.  ๑๕/๖๑๘.  
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                                  อรรถกถาวจีเภทกถา  

                                  วาดวยการเปลงวาจา         

           บัดนี้    ชื่อวา   เรื่องการเปลงวาจา.   ในปญหานั้น   ชนเหลาใด 
มีลัทธิคือความเห็นผิด  ดุจนิกายท้ังหลาย   มีกายปุพพเสลิยะ    เปนตน 
ในขณะนี้วา      เมื่อบุคคลเขาปฐมฌานในขณะแหงโสดาปตติมรรคเกิด 
เขายอมเปลงวาจาวา  ทุกข   ดังน้ี  สกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  จึงถามวา 
การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยูหรือ        คําตอบรับรอง   เปนของ 
ปรวาที   เพราะต้ังอยูในลัทธิ.  ถูกถามหมายเอาภพท้ัง  ๓   ดวยคําวา  ใน 
ภพท้ังปวง    อีก   ปรวาทีปฏิเสธหมายเอาอรูปภพ.   ถูกถามถึงกาลดวย 
คําวา   ในกาลท้ังปวง   ปรวาทีปฏิเสธโดยหมายเอากาลเปนที่เขาฌาน 
ทั้งปวงอ่ืนนอกจากการเขาฌานอันประกอบดวยปฐมฌานในขณะแหง 
โสดาปตติมรรค.   ถูกถามดวยคําวา  ของผูเขาฌานท้ังปวง  ปรวาที 
ปฏิเสธหมายเอาผูเขาโลกียสมาบัติ.    ถูกถามวา       ในสมาบัติทั้งปวง 
หรือ  ?      ก็ตอบปฏิเสธหมายเอาโลกุตตรอันสัมปยุตดวยทุติยฌาน  และ 
โลกิยสมาบัติทั้งปวง  ฯ  คําวา   การไหวกาย     ไดแก    กายวิญญัติ 
คือการเคลื่อนไหวทางกาย   อันเปนไปดวยสามารถแหงอิริยาบถทั้งหลาย 
มีการกาวไปขางหนา   เปนตน.    สกวาทีนั้นยอมถามเพ่ือทวงดวยคําวา 
จิตเหลาใด       ยอมยังวจีวิญญัติใหเกิดข้ึน     จิตเหลาน้ันนั้นแหละยอม 
ยังกายวิญญัติใหเกิดข้ึนเชนกัน  ครั้นเม่ือความเปนเชนนั้นมีอยู   เพราะ 
เหตุไร แมการไหวกายจึงไมมี.  ปรวาทีตอบปฏิเสธดวย  ตอบรบัรองดวย 
ดวยสามารถแหงลัทธิ.  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 518 

           บัดนี้    ทานกลาวปญหาทั้งหลาย   มีคําวา        เมื่อรูวาทุกข  
เปนตน   เพ่ือทวงดวยคําวา    ถาวาบุคคลน้ันยอมกลาววาจาในขณะแหง 
มรรควา     ทุกข     ดังน้ีไซร      เขาก็พึงกลาวแมซึ่งคําวา     สมุทัย 
เปนตน    หรอืวาถาเขายอมไมกลาวคําน้ันไซร    เขาก็ไมพึงกลาวคําแม 
นอกน้ี  ดังนี้   ฝายปรวาทีตอบรับรองดวย  ตอบปฏิเสธดวย  ดวยสามารถ 
แหงลัทธิของตน   จริงอยู   ลัทธิของเขาวา  บุคคลเขาโลกุตตรปฐมฌาน 
แลวยอมเห็นแจงซ่ึงทุกขวาเปนทุกข  ดังนี้. 
           คําวา     ญาณ    ไดแกสัจจญาณ      อันเปนโลกุตตระ.   คําวา 
โสต     ทานประสงคเอาโสตวิญญาณ     อธิบายวา    ยอมฟงเสียงนั้น 
ดวยจิตใด. 
           คําวา     การประชมุแหงผัสสะท้ัง  ๒    ไดแก แหงโสตสัมผัส 
และมโนสัมผัส.     ขอวา     ก็ตองไมกลาววา     อธิบายวา   ถาวาการ 
เปลงวาจามีแกผูเขาฌานอยางใดอยางหนึ่งไซร    ก็ตองไมกลาววา    การ 
เปลงวาจามีแกผูเขาฌานอยางใดอยางหนึ่งดวย   คําท่ีเหลือในที่นี้   พรอม 
ทั้งการชําระพระสูตรมีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
           อน่ึง   พระสูตรที่ปรวาทีนํามาในท่ีสุดแหงปญหาวา   ดูกอน 
อานนท  สาวกช่ือวา  อภภิู  ของพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจา  พระนามวา  สุขี  สถิตอยูในพรหมโลก   ไดประกาศ 
กะหมื่นโลกธาตุดวยเสียงวา  ทานท้ังหลาย  จงเริม่ตน  จงบากบั่น 
จงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนา         จงกําจัดเสนาของ 
พระยามัจจุราช  ฯ ล ฯ  
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           ในพระสูตรนั้น     การเปลงวาจานั้น     ยอมเกิดข้ึนดวยจิตแหง 
สมาบัติใด     แมกายเภทคือการไหวกายก็ยอมเกิดข้ึนดวยจิตแหงสมาบัติ  
นั้นนั่นแหละ     แตจิตท่ีทําใหวจีวิญญัติและกายวิญญัติเกิดนั้น     ไมใช 
ปฐมฌานจิตท่ีเปนโลกุตตระ   เพราะฉะนั้น  พระสูตรที่ปรวาทีนํามานั้น 
จึงไมสําเร็จประโยชน   ดังน้ีแล. 
                                     อรรถกถาวจีเภทกถา  จบ  
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                                             ทุกขาหารกถา          
           [๖๒๒]   สกวาที    การกลาววา    ทุกข    เปนองคของมรรค 
                               นับเนืองในมรรค   หรือ ? 
                         ปรวาที    ถูกแลว. 
                         ส.   ทุกคนท่ีกลาวคําวาทุกข  ชื่อวายังมรรคใหเกิดได 
                               หรือ ?                                 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๖๒๓]   ส.   ทุกคนท่ีกลาวคําวาทุกข  ชื่อวายังมรรคใหเกิดได 
                               หรือ ?         
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พาลปุถุชนท่ีกลาวคําวาทุกข  ก็ชื่อวายังมรรคให 
                               เกิดได   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ส.   บุคคลผูฆามารดา   ฯ ล ฯ   ผูฆาบิดา   ผูฆาพระ- 
                               อรหันต   ผูทําโลหิตุบาท   ฯ ล ฯ   ผูทําสังฆเภท 
                               กลาวคําวาทุกข  ก็ชื่อวายังมรรคใหเกิดได   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                                               ทุกขาหารกถา  จบ  
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                           อรรถกถาทุกขาหารกถา 
                           วาดวยการกลาววาทุกข                                                         
           บัดนี้  ชื่อวา  เรื่องการกลาววาทุกข. ในปญหานั้น ลัทธิแหงชน 
เหลาใด   ดุจลัทธิของนิกายปุพพเสลิยะท้ังหลาย   ในขณะนี้วา      เมื่อ  
ผูใด    กลาววาจาวา   ทุกข   ทุกข    ดงัน้ี    ผูนั้นชือ่วายอมนํามาซึ่งญาณ  
ในทุกขนี้    ทานเรียกวา   ทุกขาหาร   และทุกขาหารน้ันนั่นแหละ  ทาน 
วาเปนมัคคังคะ    คือองคแหงมรรค    และนับเนื่องดวยมรรค       ดังน้ี  
สกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน    จึงถามปรวาทีวา   การกลาววาทุกข    การ  
นํามาซึ่งญาณในทุกข     คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   ในปญหาแรก 
วา      ผูใดผูหน่ึง       ปรวาทีหมายเอาผูไมเห็นแจง     จึงตอบปฏิเสธ. 
ในปญหาขอที่ ๒   ปรวาทีตอบรับรอง   หมายเอาผูเห็นแจง.    ก็การเห็น 
แจง   หรือการไมเห็นแจงน้ันสักวาเปนลัทธิของปรวาทีนั่นเทียว  เพราะ 
ฉะน้ัน   เพ่ือทําลายวาทะวาชนเหลาน้ันทั้งปวงเห็นแจง  หรือไมเห็นแจง 
ของปรวาทีนั้น   สกวาทีจึงถามวา     พาลปุถุชน     เปนตน.   ขอความ 
นั้นมีอรรถงายทั้งน้ันแล. 
                              อรรถกถาทุกขาหารกถา  จบ  
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                                         จิตตฐิติกถา  
           [๖๒๔]   สกวาที   จิตดวงหน่ึงอยูไดตลอดวัน    หรือ ?  
                         ปรวาที   ถูกแลว. 
                         ส.   กิ่งวันเปนอุปปาทขณะ  กึ่งวันเปนวยขณะ หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๖๒๕]   ส.   จิตดวงหน่ึงต้ังอยูไดตลอด  ๒  วัน   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   วันหนึ่งเปนอุปปาทขณะ     อีกวันหน่ึงเปนวย- 
                               ขณะ  หรือ ?                                     
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๖๒๖]   ส.   จิตดวงหน่ึงต้ังอยูไดตลอด ๔ วัน  ฯ ล ฯ  ต้ังอยู 
ไดตลอด ๘ วัน  ต้ังอยูไดตลอด  ๑๐ วัน  ต้ังอยูไดตลอด  ๒๐ วัน  ต้ังอยู 
ไดตลอดเดือน ๑      ต้ังอยูไดตลอด ๒ เดือน   ต้ังอยูไดตลอด  ๔  เดือน 
ต้ังอยูไดตลอด ๘  เดือน    ต้ังอยูไดตลอด ๑๐ เดือน  ต้ังอยูไดตลอดป ๑ 
ต้ังอยูไดตลอด ๒  ป         ต้ังอยูไดตลอด  ๔   ป        ต้ังอยูไดตลอด ๘  ป 
ต้ังอยูไดตลอด  ๑๐ ป     ต้ังอยูไดตลอด ๒๐ ป     ต้ังอยูไดตลอด  ๓๐ ป 
ต้ังอยูไดตลอด  ๔๐ ป    ต้ังอยูไดตลอด  ๕๐ ป    ต้ังอยูไดตลอด  ๑๐๐ ป 
ต้ังอยูไดตลอด  ๒๐๐ ป   ต้ังอยูไดตลอด  ๔๐๐ ป   ต้ังอยูไดตลอด  ๕๐๐  ป 
ต้ังอยูไดตลอด  ๑,๐๐๐  ป     ต้ังอยูไดตลอด  ๒,๐๐๐  ป      ต้ังอยูไดตลอด 
๔,๐๐๐   ป  ต้ังอยูไดตลอด  ๘,๐๐๐  ป  ต้ังอยูไดตลอด  ๑๖,๐๐๐  ป  ต้ังอยู  
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ไดตลอดกัลป     ต้ังอยูไดตลอด  ๒ กัลป     ต้ังอยูไดตลอด ๔ กัลป    ต้ังอยู 
ไดตลอด ๘ กัลป           ต้ังอยูไดตลอด ๑๖ กัลป   ต้ังอยูไดตลอด ๓๒ กัลป 
ต้ังอยูไดตลอด  ๖๔  กัลป    ต้ังอยูไดตลอด ๕๐๐ กลัป      ต้ังอยูไดตลอด  
๑,๐๐๐ กลัป   ต้ังอยูไดตลอด ๒,๐๐๐ กัลป   ต้ังอยูไดตลอด ๔,๐๐๐๐ กลัป 
ต้ังอยูไดตลอด    ๘,๐๐๐ กัลป     ต้ังอยูไดตลอด ๑๖,๐๐๐  กัลป     ต้ังอยูได 
ตลอด  ๒๐,๐๐๐  กลัป  ต้ังอยูไดตลอด  ๖๐,๐๐๐  กัลป  ฯ ล ฯ  ต้ังอยูได 
ตลอด   ๘๔,๐๐๐  กลัป   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ๒,๐๐๐ กัลป  เปนอุปปาทขณะอีก  ๔๘,๐๐๐ กัลป 
                               เปนวยขณะ  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๖๒๗]   ส.   จิตดวงหน่ึงต้ังอยูตลอดวัน ๑     หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ธรรมอ่ืน ๆ   ที่เกิดข้ึนดับไป   แมมากครั้งในวัน 
                               ๑  มีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ธรรมเหลาน้ันเปลี่ยนแปลงไปเร็วกวาจิต หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๖๒๘]   ส.   ธรรมเหลาน้ันเปล่ียนแปลงไปเร็วกวาจิต  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา     ดูกอนภิกษุ  
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ทั้งหลาย   เราไมพิจารณาเห็นธรรมอืน่  แมสักอยาง  ๑    ที่เปลีย่น 
แปลงไปเร็วเหมือนจิตเลย      แมการเปรียบเทียบวาจิตไดเปลี่ยน  
แปลงไปเร็วเพียงไร    ก็ทาํไดไมงายเลยทีเดียว    ดงัน้ี๑    เปนสตูร 
มีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น        กไ็มพึงกลาววาธรรมเหลาน้ัน 
                               เปลี่ยนแปลงไปเร็วกวาจิต. 
           [๖๒๙]   ส.   ธรรมเหลาน้ันเปล่ียนแปลงไปเร็วกวาจิต หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.                                                 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา    ดูกอนภกิษ ุ
ทั้งหลาย   ลงิเท่ียวไปในปา   ในไพร  จับกิ่งไม   ปลอยกิ่งน้ันแลว 
จับกิ่งอื่น    ปลอยกิ่งน้ันแลวจับกิ่งอืน่    แมฉันใด    ธรรมชาติที่  
เรียกวา    จิต    บาง   วา   มโน   บาง   วา   วิญญาณ  บาง  ก็ฉนันั้น 
เรียกวา   จิต  บาง   วา   มโน   บาง   วา   วิญญาณ   บาง   ก็ฉันนัน้ 
แล  ดวงอื่นเทียวเกิดขึ้น  ดวงอื่นเทียวดับไป   ทั้งคืนทั้งวัน  ดังน้ี 
เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น    ก็ไมพึงกลาววา    ธรรมเหลาน้ัน 
                               เปลี่ยนแปลงไปเร็วกวาจิต. 
           [๖๓๐]   ส.   จิตดวง ๑   ต้ังอยูไดตลอดวัน  ๑      หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
๑. องฺ. เอก.  ๒๐/๕๒.  
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                         ส.   จักขุวิญญาณต้ังอยูไดตลอดวัน  ๑    หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ  
                         ส.   โสตวิญญาณ ฯ ล ฯ  ฆานวิญญาณ  ชิวหาวิญญาณ 
กายวิญญาณ    จิตเปนอกุศล   จิตสหรคตดวยราคะ  จิตสหรคตดวยโทสะ 
จิตสหรคตดวยโมหะ   จิตสหรคตดวยมานะ    จิตสหรคตดวยทิฏฐิ   จิต-  
สหรคตดวยวิจิกิจฉา   จิตสหรคตดวยถีนะ  จิตสหรคตดวยอุทธัจจะ  จิต- 
สหรคตดวยอหิริกะ   จิตสหรคตดวยอโนตตัปปะ     ต้ังอยูไดตลอดวัน ๑ 
หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๖๓๑]   ส.   จิตดวง ๑  ต้ังอยูไดตลอดวัน ๑      หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลเห็นรูปดวยตาทางจิตใจ     ก็ฟงเสียงทางหู 
ดวยจิตดวงเดียวกันนั่นแหละ   ฯลฯ   ดมกลิ่นทางจมูก   ลิ้มรสทางลิ้น 
ถูกตองโผฏฐัพพะทางกาย    ฯ ล ฯ   รูธรรมารมณทางใจดวยจิตเดียวกัน 
นั้นแหละ   ฯ ล ฯ   บุคคลรูธรรมารมณทางใจดวยจิตใด  ก็เห็นรูปทางตา 
ดวยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละ   ฯ ล ฯ   ฟงเสียงทางหู    ดมกลิน่ทางจมูก 
ลิ้มรสทางลิ้น   ฯ ล ฯ   ถกูตองโผฏฐัพพะทางกายดวยจิตดวงเดียวกันนั้น 
แหละ  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๖๓๒]   ส.   จิตดวง ๑   ต้ังอยูไดตลอดวัน  ๑    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.   บุคคลกาวไปดวยจิตใจ      กถ็อยกลับดวยจิตดวง  
เดียวกันนั้นแหละ   ถอยกลับดวยจิตใด  ก็กาวไปดวยจิตดวงเดียวกันนั้น 
แหละ   แลดดูวยจิตใด  กเ็หลียวซายแลขวาดวยจิตดวงเดียวกันน้ันแหละ 
เหลียวซายแลขวาดวยจิตใจ    ก็แลดูดวยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละ    คูเขา 
ดวยจิตใด   ก็เหยียดออกดวยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละ   เหยียดออกดวย 
จิตใด   ก็คูเขาดวยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละ   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ                
           [๖๓๓]   ส.   เทพทั้งหลายผูอุบัติในอากาสานัญจายตนภพ มี 
                               จิตดวงเดียวต้ังอยูจนตลอดอายุ   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   มนุษยทั้งหลายก็มีจิตดวงเดียวต้ังอยูจนตลอด 
                               อายุ   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๖๓๔]   ส.   เทพทั้งหลายผูอุปบัติในอากาสานัญจายตนภพ  ม ี
                               จิตดวงเดียวต้ังอยูจนตลอดอายุ   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เทพชั้นจาตุมหาราช  ฯ ล ฯ  เทพชั้นดาวดึงส... 
เทพชั้นยามา... เทพชั้นดสุิต... เทพชัน้นิมมานรตี...  เทพชั้นปรนิมมิต- 
วสวัตตี...    เทพชั้นพรหมปาริสัช...  เทพชั้นพรหมปุโรหิต...   เทพชั้น 
มหาพรหม...   เทพชั้นปรติตาภา...   เทพชั้นอัปปมาณาภา...    เทพชั้น 
อาภัสสรา...   เทพชั้นปรติตสุภา...   เทพชั้นอัปปมาณสุภา...   เทพชั้น  
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สุภกิณหา...   เทพชั้นเวหัปผลา...   เทพชั้นอวิหา...   เทพชั้นอาตัปปา...  
เทพชั้นสุทัสสา... เทพชั้นสุทัสสี  ฯ ล ฯ  เทพชั้นอกนิฏฐา  มีจิตดวงเดียว 
ต้ังอยูจนตลอดอายุ   หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๖๓๕]   ส.  เทพทั้งหลายผูอุบัติในอากาสานัญจายตนภพ  ม ี
ประมาณอายุ  ๒๐,๐๐๐ กลัป    เทพเหลาน้ัน    มีจิตดวงเดียวต้ังอยูตลอด 
๒๐,๐๐๐  กลัป   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  มนุษยทั้งหลายมีประมาณอายุ  ๑๐๐ ป    มนุษย 
เหลาน้ันก็มีจิตดวงเดียวต้ังอยูตลอด ๑๐๐ ป   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๖๓๖]   ส.  เทพทั้งหลายผูอุปบัติในอากาสานัญจายตนภพ  ม ี
ประมาณอายุ  ๒๐,๐๐๐  กลัป      เทพเหลาน้ันมีจิตดวงเดียวต้ังอยูตลอด 
๒๐,๐๐๐  กลัป    หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   เทพชั้นจาตุมหาราช     มีประมาณอายุ  ๕๐๐ ป 
เทพเหลาน้ันก็มีจิตดวงเดียวต้ังอยูตลอด  ๕๐๐ ป     ฯ ล ฯ    ต้ังอยูตลอด  
๑,๐๐๐  ป    คือชั้นดาวดึงส ...   ต้ังอยูตลอด  ๒,๐๐๐  ป    คือชั้นยามา...    
ต้ังอยูตลอด   ๔,๐๐๐  ป  คือชั้นดุสิต...  ต้ังอยูตลอด  ๘,๐๐๐  ป  คือชั้น 
นิมมานรตี ...    ต้ังอยู ๑๖,๐๐๐ ป     คือชั้นปรนิมมติวสวัตตี   ต้ังอยู 
ตลอด  ๑ ใน  ๓ สวน  ของกัลป  คือชัน้พรหมปาริสัช...  ต้ังอยูตลอด  
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กึ่งกัลป  คือชั้นพรหมปุโรหิต ... ต้ังอยูตลอดกัลป ๑    คือชั้นมหาพรหม  
...  ต้ังอยูตลอด  ๒ กลัป   คือชั้นปริตตาภา  ต้ังอยูตลอด  ๔ กลัป  คือชั้น 
อัปปมาณาภา   ...    ต้ังอยูตลอด ๘ กัลป    คือชั้นอาภัสสรา ...    ต้ังอยู 
ตลอด  ๑๖ กลัป    คือชั้นปริตตสุภา ...    ต้ังอยูตลอด ๓๒ กัลป   คือชั้น 
อัปปมาณสุภา   ...  ต้ังอยูตลอด  ๖๔ กัลป    คือชัน้สุภกิณหา...   ต้ังอยู 
ตลอด  ๕๐๐ กัลป    คือชัน้เวหัปผลา ...  ต้ังอยูตลอด  ๑,๐๐๐  กลัปคือชั้น 
อวิหา   ...   ต้ังอยูตลอด    ๒,๐๐๐  กัลป     คือชั้นอตัปปา ...    ต้ังอยูตลอด 
๔,๐๐๐  กลัป  คือ  ชั้นสทุัสสา... ต้ังอยูตลอด  ๘,๐๐๐  กลัป  คือชั้นสุทัสสี 
ฯ ล ฯ   เทพชั้นอกนิฏฐา   มีประมาณอายุ  ๑๖,๐๐๐   กลัป    เทพเหลาน้ัน 
มีจิตดวงเดียว   ต้ังอยูตลอด ๑๖,๐๐๐  กัลป   หรือ  ?  
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๖๓๗]   ป.  จิตของเทพท้ังหลายผูอุปบัติในอากาสานัญจาย- 
                               ตนภพ  เกิดข้ึนครูหน่ึง ๆ ดับไปครูหน่ึง ๆ  หรือ ?                                                    
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  เทพทั้งหลายผูอุปบัติในอากาสานัญจายตนภพ 
                               จุติครูหน่ึง ๆ   อุบติัครูหน่ึง ๆ หรือ ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๖๓๘]   ส.  เทพทั้งหลายผูอุปบัติอากาสานัญจายตนภพ 
                               มีจิตดวงเดียวต้ังอยูตลอดอายุ   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
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                         ส.   เทพทั้งหลายผูอุบัติในอากาสานัญจายตนภพ  
อุบัติดวยจิตดวงใด    ก็จุติดวยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละ   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                                            จิตตฐิติกถา  จบ 
 

                                 อรรถกถาจิตตัฏฐิติกถา 
                                วาดวยการตั้งอยูแหงจิต 
           บัดนี้    ชื่อวา   เรื่องการต้ังอยูแหงจิต.   ในปญหานั้น   ลัทธิแหง  
ชนเหลาใดวา    จิตดวง ๑   เทาน้ันยอมต้ังอยูตลอดกาลนาน     เพราะ 
เห็นจิตแหงสมาบัติ   และภวังคจิตอันเปนไปติดตอกันโดยลาํดับ  ดุจลัทธิ 
นิกายอันธกะท้ังหลายในขณะน้ี อันมีประเภทตามท่ีกลาวแลวในหนหลัง 
เพ่ือชําระลัทธินั้น    สกวาทีจึงถามปรวาทีวา       จติดวงหน่ึงต้ังอยูได 
แมตลอดวันหรือ  เปนตน   ปรวาทีตอบรับรองวา  ใช. 
           ในปญหาวา      กึง่วันเปนขณะเกิด  นี้   ทานทําคําถามดวย 
สามารถแหงความเกิดและความดับโดยนัยเทศนาวา      สังขารท้ังหลาย 
ไมเท่ียงหนอ        มีความเกิดขึ้นและมคีวามเสื่อมไปเปนธรรมดา 
โดยไมถือเอาขณะต้ังอยูแหงจิต. 
           ถูกสกวาทีถามวา         ธรรมเหลาน้ันเปลี่ยนแปลงไปเร็วกวา 
จิตหรือ       ปรวาทีนั้นเมื่อไมเห็นธรรมทั้งหลายเกิดดับเร็วกวาจิต    จึง 
ตอบปฏิเสธ      ถูกถามครั้งท่ี  ๒     ทานปรารถนาความต้ังอยูอันเปนเวลา 
นานแหงจิตใด    โดยหมายเอาจิตน้ัน   จึงตอบรับรอง.  
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           ในปญหาทั้งหลายวา           จติดวงเดียวต้ังอยูจนตลอดอายุ  
หรือ       ความวา    ปรวาทียอมตอบปฏิเสธโดยเวนอรูป   และยอมตอบ 
รับรองผูที่เกิดในอรูปดวยสามารถแหงพระบาลีวา           เทวดาทั้งหลาย 
เหลาใด   ยอมต้ังอยูตลอด  ๘๔,๐๐๐ กัลป   เปนตน   ดังน้ี. 
           ในปญหาวา       จิตยอมเกิดขึ้นครูหน่ึง.       เปนของปรวาที 
สกวาทีตอบรับรองเพราะกลัวผิดจากพระสูตรวา       สังขารท้ังหลายมี  
ความเกิดขึ้น    และมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา       เปนตนแต 
ปรวาทีนั้นยอมปรารถนาความต้ังอยูแหงจิตดวยสามารถแหงลัทธิของ 
ตน.   คําท่ีเหลือในที่นี้มีอรรถงายทั้งน้ัน   แล. 
                             อรรถกถาจิตตัฏฐิติกถา   จบ  
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                                        กุกกุฬกถา  
           [๖๓๙]          สกวาที    สังขารทั้งปวง   เปนดุจเถาลึง    คือรอนระอุ 
                                               ไมมีระยะวางเวน   หรือ  ? 
                         ปรวาที    ถูกแลว. 
                         ส.   สุขเวทนา  สุขทางกาย  สุขทางใจ  สุขเปนทิพย 
สุขของมนุษย  สุขในลาภ  สุขในสักการะ  สุขในการไป  สุขในการนอน 
สุขในความเปนใหญ   สขุในความเปนอธิบดี   สขุของคฤหัสถ   สุขของ 
สมณะ   สุขมีอาสวะ   สุขไมมีอาสวะ    สุขมีอุปธิ    สุขไมมีอุปธิ  สุขมี 
อามิส   สุขไมมีอามิส   สขุมีปติ   สุขไมมีปติ   สุขในฌาน    สุขคือความ 
หลุดพน   สขุในกาม   สขุในการออกบวช    สุขเกดิแตความวิเวก     สุข 
คือความสงบ   สุขเกิดแตความตรัสรู  มีอยู   มใิชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   สุขเวทนา ฯ ล ฯ  สุขเกิดแกความตรัสรู 
มีอยู   ก็ไมตองกลาววา   สังขารทั้งปวงเปนดุจเถาลึง   ไมมีระยะวางเวน. 
           [๖๔๐]   ส.   สังขารท้ังปวงเปนดุจเถาลึง     ไมมีระยะวางเวน 
                               หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สังขารท้ังปวงเปนทุกขเวทนา  เปนทุกขทางกาย 
เปนทุกขทางใจ     เปนความโศกความร่ําไร     ทุกขโทมนัส      อุปายาส   
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คือความคับแคน    หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ  
           [๖๔๑]   ป.  ไมพึงกลาววา   สังขารทั้งปวงเปนดุจเถาลึง    ไม 
                               มีระยะวางเวน   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภกิษ ุ
ทั้งหลาย    สิง่ท้ังปวงเปนของรอน    อะไรเลาชื่อวาส่ิงท้ังปวงเปน 
ของรอน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   จักขุเปนของรอน    รูปท้ังหลาย 
เปนของรอน  จักขุวิญญาณเปนของรอน  จักขุสัมผัสเปนของรอน 
แมความรูสกึเสวย   อารมณอันใด    เปนสุขก็ตาม     ทุกขก็ตาม 
มิใชสขุมิใชทุกขก็ตาม   เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย   แม 
อันนั้น   ก็เปนของรอน  รอนดวยอะไร  รอนดวยไฟคือราคะ  ดวย 
ไฟคือโทสะ    ดวยไฟคือโมหะ    รอนดวยชาติ      ดวยชรามรณะ 
ดวยโศก  ดวยปริเทวะ   ดวยทุกข   ดวยโทมนัส    ดวยอุปายาส 
เรากลาววา    สิ่งท้ังปวงเปนของรอน    ฉะนี้    โสตะเปนของรอน 
เสียงท้ังหลายเปนของรอน   ฯลฯ     มานะเปนของรอน       กลิ่น 
ทั้งหลายเปนของรอน  ฯลฯ  ชิวหาเปนของรอน   รสทั้งหลายเปน 
ของรอน  ฯลฯ   ภายเปนของรอน  โผฏฐัพพะท้ังหลายเปนของรอน 
ฯลฯ  มโนเปนของรอน   ธรรมทั้งหลายเปนของรอน  มโนวิญญาณ  
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เปนของรอน    มโนสัมผัสเปนของรอน    ความรูสกึเสวยอารมณ 
อันใด  เปนสขุก็ตาม ทุกขก็ตาม ไมใชสุขไมใชทุกขก็ตาม  เกิด  
ขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย  แมอนันั้น   ก็เปนของรอน  รอน 
ดวยอะไร  รอนดวยไฟราคะ  ดวยไฟคือโทสะ   ดวยไฟคือโมหะ 
รอนดวยชาติ  ดวยชรามรณะ  ดวยโศก  ดวยปริเทวะ  ดวยทุกข 
ดวยโทมนัส     ดวยอุปายาส     เรากลาววาส่ิงท้ังปวงเปนของรอน 
ฉะนี้   ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ป.   ถาอยางนั้น   สังขารทั้งปวงก็เปนดุจเถาลึง  ไมมี 
                               ระยะวางเวนนะสิ. 
           [๖๔๒]   ส.   สังขารท้ังปวงเปนดุจเถาลึง     ไมมีระยะวางเวน 
                               หรือ ?  
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา     ดูกอนภิกษ ุ
กามคุณมี ๕ ประการนี้  ๕  ประการอะไรบาง    รปูท้ังหลายอันเปน 
วิสัยแหงจักขุวิญญาณ  ที่นาปรารถนา  นาใคร  นาพึงใจ  มีลกัษณะ 
นารัก    ยั่วกามเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด   เสียงท้ังหลายอันเปน 
วิสัยแหงโสตวิญญาณ ฯลฯ   กลิ่นทั้งหลายอันเปนวิสัยแหงฆาน- 
๑.   วิ. มหา.  ๔/๕๕.  
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วิญญาณ   ฯลฯ   รสทั้งหลายอันเปนวิสัยแหงชิวหาวิญญาณ    ฯลฯ  
โผฏฐัพพะท้ังหลายอันเปนวิสัยแหงกายวิญญาณ     ที่นาปรารถนา  
น้ําใคร    นาพึงใจ     มีลกัษณะนารักยั่วกาม     เปนที่ต้ังแหงความ 
กําหนัด     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กามคุณ  ๕  ประการเหลาน้ีแล 
ดังน้ี๑   เปนสตูรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น  ก็ไมพึงกลาววา  สังขารท้ังปวงเปน 
                               ดุจเถาลึง   ไมมีระยะวางเวน.  
           [๖๔๓]   ป.   ไมพึงกลาววา   สังขารทั้งปวงเปนดุจเถาลึง    ไม 
                               มีระยะวางเวน   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภกิษ ุ
ทั้งหลาย   เปนลาภของพวกเธอ   พวกเธอไดดีแลว  ขณะเพ่ือการ 
อยูประพฤติพรหมจรรย     พวกเธอแทงตลอดแลว     ดูกอนภกิษ ุ
ทั้งหลาย   เราไดเห็นนรกชื่อวา    ฉผัสสายตนิกา      ในนรกช่ือวา 
ฉผัสสายตนิกาน้ัน  บุคคลเห็นรูปอยางใดอยางหนึ่งดวยจักษุ ยอม 
เห็นแตรูปท่ีมีลักษณะไมนาปรารถนา    มิไดเห็นรูปท่ีมีลักษณะนา 
ปรารถนา   ยอมเห็นแตรปูท่ีมีลักษณะไมนาใคร    มิไดเห็นรูปที่มี 
ลักษณะนาใคร  ยอมเห็นแตรูปท่ีมีลักษณะไมนาพึงใจ   มิไดเหน็ 
๑.  ส.  สฬา.  ๑๘/๔๑๓,  องฺ.  นวก.  ๒๓/๒๓๘.  
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รูปท่ีมีลักษณะนาพึงใจ  ฟงเสียงอยางใดอยาหน่ึงดวยโสต   ฯลฯ 
ดมกลิ่นอยางใดอยางหนึ่งดวยจมูก   ฯลฯ   ลิ้มรสอยางใดอยางหนึ่ง  
ดวยลิ้น    ฯลฯ   ถูกตองโผฏฐัพพะ   อยางใดอยางหนึ่งดวยกาย 
ฯลฯ   รูแจงธรรมารมณอยางใดอยางหนึ่งดวยใจ       ยอมรูแจงแต 
ธรรมารมณที่มีลักษณะไมนาปรารถนา     มิไดรูแจงธรรมารมณที่มี  
ลักษณะนาปรารถนา     ยอมรูแจงแตธรรมารมณทีม่ีลักษณะไมนา 
ใคร มิไดรูแจงธรรมารมณที่มีลักษณะนาใคร ยอมรูแจงแตธรรมา-  
รมณที่มีลกัษณะไมนาพึงใจ   มิไดรูแจงธรรมารมณที่มีลักษณะนา 
พึงใจ   ดังน้ี    เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   ถาอยางนั้น   สังขารทั้งปวงก็เปนดุจเถาลึง     ไม 
                               มีระยะวางเวนนะสิ. 
           [๖๔๔]   ส.   สังขารทั้งปวงเปนดุจเถาลึง     ไมมีระยะวางเวน 
                               หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.                 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภกิษ ุ
ทั้งหลาย   เปนลาภของพวกเธอ   พวกเธอไดดีแลว   ขณะเพ่ืออยู 
ประพฤติพรหมจรรย    พวกเธอแทงตลอดแลว     ดูกอนภิกษทุั้ง 
หลาย    เราไดเห็นสวรรค    ชื่อวาฉผัสสายตนิกา    ในสวรรคชื่อ  
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ฉผัสสายตนิกาน้ัน  บุคคลเห็นรูปอยางใดอยางหนึ่งดวยจักษุ  ยอม 
เห็นแตรูปท่ีมีลักษณะนาปรารถนา   มิไดเห็นรูปท่ีมีลักษณะไมนา  
ปรารถนา     ยอมเห็นแตรปูท่ีมีลักษณะนาใคร     มไิดเห็นรูปท่ีม ี
ลักษณะไมนาใคร  ยอมเห็นแตรูปท่ีมลีักษณะนาพึงใจ   มิไดเหน็ 
รูปท่ีมีลักษณะไมนาพึงใจ       ฟงเสียงอยางใดอยางหนึ่งดวยโสต 
ฯลฯ   ดมกลิน่อยางใดอยางหน่ึงดวยจมูก   ฯลฯ    ลิ้มรสอยางใด 
อยางหนึ่งดวยลิ้น  ฯลฯ     ถูกตองโผฏฐัพพะอยางใดอยางหนึ่งดวย 
กาย   ฯลฯ    รูแจงธรรมารมณอยางใดอยางหนึ่งดวยใจ   ยอมรูแจง 
ในธรรมารมณที่มีลักษณะนาปรารถนา     มิไดรูแจงธรรมารมณที่มี  
ลักษณะที่มีลกัษณะไมนาปรารถนา    ยอมรูแจงแตธรรมารมณที่มี 
ลักษณะนาใคร  มิไดรูแจงธรรมารมณที่มีลักษณะไมนาใคร  ยอม 
รูแจงแตธรรมารมณทีม่ีลกัษณะนาพึงใจ    มิไดรูแจงธรรมารมณที่ 
มีลักษณะไมนาพึงใจ   ดังนี้    เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น  ก็ไมพึงกลาววา  สังขารท้ังปวงเปน 
                               ดุจเถาลึง   ไมมีระยะวางเวน. 
           [๖๔๕]   ป.   ไมพึงกลาววา   สังขารทั้งปวงเปนดุจเถาลึง   ไม 
                               มีระยะวางเวน   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   สิ่งใดไมเที่ยง   สิ่งน้ันพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  
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เปนทุกข   สงัขารทั้งปวงไมเที่ยง   มิใชหรือ ?  
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   หากวา   สิ่งใดไมเที่ยง   สิ่งน้ันพระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสวาเปนทุกข   สังขารทั้งปวงไมเที่ยง    ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง 
กลาววา   สังขารทั้งปวงเปนดุจเถาลึง    ไมมีระยะวางเวน. 
           [๖๔๖]   ส.   สังขารท้ังปวงเปนดุจเถาลึง      ไมมีระยะวางเวน 
                               หรือ ?    
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ทาน   มีผลไมนาใคร   มีผลไมเปนที่ฟูใจ    มีผล  
แสลง    มีทกุขเปนกําไร   เปนทุกขเปนวิบาก   หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   ศีล ฯลฯ อุโบสถ ฯล ฯ ภาวนา  ฯล ฯ พรหม- 
จรรยมีผลไมนาปรารถนา  มีผลไมนาใคร  มีผลไมเปนที่ฟูใจ  มผีลแสลง 
มีทุกขเปนกําไร   มีทุกขเปนวิบาก   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯลฯ 
                         ส.   ทาน   มีผลนาปรารถนา   มีผลนาใคร  มีผลเปน 
ที่นาฟูใจ   มผีลไมแสลง   มีสุขเปนกําไร   มีสุขเปนวิบาก   หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว                                
                         ส.   หากวา   ทานมีผลนาปรารถนา   มีผลนาใคร   ม ี
ผลเปนที่ฟูใจ   มีผลไมแสลง    มีสุขเปนกําไร   มสีุขเปนวิบาก   ก็ตองไม  
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กลาววา   สังขารทั้งปวง   เปนดุจเถาลึง   ไมมีระยะวางเวน.                      
                         ส.   ศีล ฯล ฯ  อุโบสถ ฯลฯ  ภาวนา ฯล ฯ  พรหม-  
จรรยมีผลนาปรารถนา   มีผลนาใคร   มีผลเปนที่ฟูใจ   มีผลไมแสลง    ม ี
สุขเปนกําไร   มีสุขเปนวิบาก   มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.  หากวา  พรหมจรรยมีผลนาปรารถนา  มีผลนา  
ใคร    มีผลเปนที่ฟูใจ    มีผลไมแสลง    มีสุขเปนกําไร    มีสุขเปนวิบาก 
ก็ตองไมกลาววา   สังขารทั้งปวง    เปนดุจเถาลึง   ไมมีระยะวางเวน. 
           [๖๔๗]   ส.   สังขารทั้งปวงเปนดุจเถาลึง     ไมมีระยะวางเวน 
                         หรือ ?   
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา     ความสงัด 
ของบุคคลผูยินดีแลว   ผูมีธรรมอันไดสดับแลว  เห็นอยู  เปนสุข 
ความไมเบียดเบียน   คือความสํารวมในสัตวทั้งหลาย   เปนสขุใน 
โลก ความคลายกําหนัด คือความลวงกามท้ังหลายเสียได เปนสุข 
ในโลก     การท่ีนําอัสมิมานะออกเสียได     นี่แลเปนสุขอยางย่ิง๑  
สุขยิ่งกวาความสุขนั้น  เราไดถึงแลวน้ันเปนสุขเต็มท่ีทีเดียว  วิช- 
ชา ๓ เราไดบรรลุโดยลําดับแลว    ขอนี้แลเปนสุขอยางย่ิง    ดงัน้ี 
เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
๑.    ขุ.  อุ.  ๒๕/๕๑.  
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                         ส.   ถาอยางนั้น  ก็ไมพึงกลาววา  สังขารท้ังปวงเปน  
                               ดุจเถาลึง   ไมมีระยะวางเวน. 
                                               กุกกฬุกถา  จบ 
 

                                     อรรถกถากุกกุฬกถา 
                       วาดวยเถาลึง   คอืความรอนระอุ 
           บัดนี้    ชื่อวา   เรื่องเถาลึง.    ในเรื่องนั้น   ชนเหลาใดมีลัทธิคือ 
มีความเห็นผิดดุจนิกายโคลิกะท้ังหลาย   ในขณะนี้วา       สังขารทั้งปวง 
เปนดุจเถาลึง   คือเปนเชนกับฉาริกนรกอันเจือดวยถานเพลิง     โดยแน 
นอน      เพราะไมพิจารณาถือเอาพระสูตรที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สิ่งทั้งปวงเปนของรอน  สังขารท้ังปวงเปน 
ทุกข      ดังน้ีเปนตน   คําถามของสกวาทีเพ่ือวิพากษ   คือตําหนิ   ลัทธ ิ
นั้นดวยการชี้แจงถึงความสุขมีประการตาง ๆ   ของสังขารเหลาน้ัน.    คํา 
ตอบรับรองเปนของปรวาที.   ในปญหานั้น  คําวา    ไมมีระยะวางเวน 
หรือ      ไดแก    ไมทําเขตแดนสวนหน่ึง    คือหมายความวา    ไมทําส่ิง 
ทั้งปวงน่ันแหละใหแปลกกัน.    คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง    พึงทราบโดยนัย 
ที่แสดงไวแลวในบาลี   พรอมท้ังการชําระพระสูตรนั่นแล. 
                                      อรรถกถากุกกฬุกถา   จบ  
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                                          อนุปุพพาภิสมยกถา  
           [๖๔๘]   สกวาที   การตรัสรูธรรมเปนการตรัสรูโดยลําดับ 
                               หรือ ? 
                         ปรวาที   ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลยังโสดาปตติมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ     
                         ส.  บุคคลยังโสดาปตติมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ 
                               หรือ ?             
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผลไดโดยลาํดับ 
                               หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๖๔๙]  ส.   การตรัสรูธรรมเปนการตรัสรูโดยลําดับ   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลยังสกทาคามิมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ 
                               หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                         ส.   บุคคลยังสกทาคามิมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ 
                               หรือ ?  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 541 

                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   บุคคลกระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผลไดโดยลําดับ 
                               หรือ ?         
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๖๕๐]   ส.   การตรัสรูธรรมเปนการตรัสรูโดยลําดับ  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลยังอนาคามิมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                         ส.   บุคคลยังอนาคามิมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ 
                               หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลกระทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผลไดโดยลําดับ 
                               หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๖๕๑]   ส.   การตรัสรูธรรมเปนการตรัสรูโดยลําดับ    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลยังอรหัตมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ  
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                         ส.   บุคคลยังอรหัตมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   บุคคลกระทําใหแจงซ่ึงอรหัตผลไดโดยลําดับ 
                               หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๖๕๒]   ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล 
                               ละอะไรไดดวยการเห็นทุกข ? 
                         ป.   ละสกักายทิฏฐิ  วิจิกจิฉา  สีลพัพตปรามาส  และ 
                               บรรดากิเลสพวกเดียวกัน   ได ๑ ใน ๔ สวน. 
                         ส.   ๑ ใน ๔ สวน   เปนพระโสดาบัน อีก ๓ ใน ๔ 
สวน   ไมเปนพระโสดาบัน,  ๑ ใน ๔ สวน  ถึง   ได   บรรล ุ  ทําใหแจง 
เขาถึงอยู    ถกูตองดวยนามกายอยูซึ่งโสดาปตติผล    อีก ๓ ใน ๔ สวน 
ไมถูกตองดวยนามกายอยูซึ่งโสดาปตติผล    ๑  ใน  ๔  สวน    เปนพระ- 
โสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะ ผูโกลังโกละ  ผูเอกพีชี     ประกอบดวยความ 
เลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา  ฯลฯ   ในพระธรรม  ฯลฯ  ใน 
พระสงฆ  ฯลฯ   ประกอบดวยอริยกันตศีล    อีก  ๓ ใน  ๔  สวน    ไม 
ประกอบดวยอริยกันตศีล   หรือ ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                         ป.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล  ละ 
อะไรดวยการเห็นสมุทัย  ฯลฯ  ดวยการเห็นนิโรธ  ฯลฯ  ดวยการเห็น 
มรรค.  
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                               ป.   ละ สักกายทิฏฐิ    วิจิกิจฉา    สีลัพพตปรามาส  
                                 และบรรดากิเลสพวกเดียวกันได ๑ ใน ๔ สวน. 
                                 ส.   ๑ ใน ๔ สวน  เปนพระโสดาบัน อีก ๓ ใน  ๔ 
สวน  ไมเปนพระโสดาบัน,   ๑  ใน ๔ สวน  ถึง  ได  บรรล ุ  ทําใหแจง 
เขาถึงอยู   ถกูตองดวยนามกายอยูซึ่งโสดาปตติผล   อีก ๓ ใน ๔  สวน 
ไมถูกตองดวยนามกายอยูซึ่งโสดาปตติผล,  ๑ ใน ๔ สวน   เปนพระโส- 
ดาบันผูสัตตขัตตุปรมะ    ผูโกลังโกละ    ผูเอกพีชี    ประกอบดวยความ 
เลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา  ฯลฯ  ในพระธรรม  ฯลฯ  ใน  
พระสงฆ  ฯลฯ    ประกอบดวยอริยกันตศีล  อีก  ๓ ใน  ๔ สวน   ไม 
ประกอบดวยอริยกันตศีล  หรือ ? 
                              ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ. 
           [ ๖๕๓]   ส.    บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล  ละ 
                                อะไรไดดวยการเห็นทุกข. 
                                 ป.   ละกามราคะอยางหยาบ       พยาบาทอยางหยาบ 
                                และบรรดากิเลสพวกเดียวกันได ๑ ใน ๔ สวน. 
                                ส.   ๑ ใน ๔ สวน   เปนพระสกทาคามี  อีก ๓ ใน 
๔  สวน  ไมเปนพระสกทาคามี.    ๑ ใน ๔ สวน    ถึง  ได  บรรลุ   ทํา 
แจง   เขาถึงอยู  ถกูตองดวยนามกายอยูซึ่งสกทามิผล  อีก ๑ ใน ๔ สวน 
ไมถูกตองดวยนามกาย   อยูซึ่งสกทาคามิผล  หรอื ? 
                                 ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล  ละ  
อะไรไดดวยการเห็นสมุทัย  ฯลฯ  ดวยการเห็นนิโรธ   ฯลฯ   ดวยการ 
เห็นมรรค. 
                         ป.   ละกามราคะอยางหยาบ      พยาบาทอยางหยาบ 
                               และบรรดากิเลสพวกเดียวกันได ๑ ใน ๔ สวน. 
                         ส.   ๑ ใน ๔  สวน  เปนพระสกทาคามี  อีก ๓  ใน 
๔  สวน  ไมเปนพระสกทาคามี,    ๑ ใน ๔ สวน  ถงึ ได บรรลุ   ทําให 
แจง    เขาถึงอยู   ถูกตองดวยนามกายอยูซึ่งสกทาคามิผล    อีก ๓  ใน  ๔ 
สวน  ไมถูกตองดวยนามกายอยูซึ่งสกทาคามิผล  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๖๕๔]   ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล    ละ 
                               อะไรไดดวยการเห็นทุกข. 
                         ป.   ละกามราคะอยางละเอียด  พยาบาทอยางละเอียด 
                               และบรรดากิเลสพวกเดียวกันได ๑ ใน ๔ สวน. 
                         ส.   ๑ ใน ๔ สวน  เปนพระอนาคามิ อีก ๓ ใน  ๔ 
สวน  ไมเปนพระอนาคามี    ๑ ใน ๔ สวน  ถึง  ได  บรรล ุ  ทาํใหแจง 
เขาถึงอยู    ถกูตองดวยนามกายอยูซึ่งอนาคามิผล,    อีก ๓ ใน  ๔  สวน 
ไมถูกตองดวยนามกายอยูซึ่งอนาคามิผล,  ๑ ใน ๔ สวน   เปนพระอนา- 
คามีผูอันตราปรินิพพายี   ฯลฯ   ผูอุปหัจจปรินิพพายี ฯลฯ  ผูอสงัขาร- 
ปรินิพพายี ฯลฯ  ผูสสังขารปรินิพพายี  ฯลฯ   ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐ-  
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คามี   อีก ๓ ใน ๔ สวน   ไมเปนพระอนาคามี    ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐ- 
คามี  หรือ ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล    ละ 
อะไรไดดวยการเห็นสมุทัย  ฯลฯ   ดวยการเห็นนิโรธ   ฯลฯ   ดวยการ 
เห็นมรรค. 
                         ป.   ละกามราคะอยางละเอียด   พยาบาทอยางละเอียด  
                               และบรรดากิเลสพวกเดียวกันได  ๑ ใน  ๔ สวน. 
                         ส.   ๑  ใน ๔ สวน   เปนพระอนาคามี อีก ๓ ใน ๔ 
สวน  ไมเปนพระอนาคามี,   ๑ ใน ๔ สวน   ถึง  ได  บรรล ุ  ทาํใหแจง 
เขาถึงอยู   ถกูตองดวยนามกายซึ่งอนาคามิผล   อีก ๓ ใน  ๔ สวน    ไม 
ถูกตองดวยนามกายอยูซึ่งอนาคามิผล,  ๑  ใน ๔ สวน  เปนพระอนาคามี 
ผูอันตราปรินิพพายี  ฯลฯ   ผูอุปหัจจปรินิพพายี  ฯลฯ   ผูอสังขารปริ- 
นิพพายี  ฯลฯ   ผูสสังขารปรินิพพายี   ฯลฯ  ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี 
อีก  ๓ ใน ๔  สวน    ไมเปนพระอนาคามี    ผูอุทธงัโสโตอกนิฏฐคามี 
หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๖๕๕]   ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล     ละ 
                               อะไรไดดวยการเห็นทุกข. 
                         ป.   ละรปูราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ   อวิชชา  
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                               และบรรดากิเลสพวกเดียวกัน ๑ ใน  ๔ สวน.  
                         ส.   ๑ ใน ๔ สวน  เปนพระอรหันต  อีก ๓ ใน ๔ 
สวน  ไมเปนพระอรหันต,   ๑ ใน ๔ สวน   ถึง  ได  บรรล ุ  ทาํใหแจง 
เขาถึงอยู   ถกูตองดวยนามกายอยูซึ่งอรหัตผล,  อีก ๓ ใน ๔ สวน  ไม 
ถูกตองดวยนามกายอยูซึ่งอรหัตผล, ๑ ใน ๔ สวนเปนผูปราศจากราคะ 
โทสะ     โมหะแลว    ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว     ปลงภาระแลว     บรรล ุ
ประโยชนตนแลว   มีเครื่องผูกไวในภพ  สิ้นไปรอบแลว  พนวิเศษแลว 
เพราะรูชอบ   มลีิ่มอันยกข้ึนแลว    มคูีอันกลบแลว    มีเสาระเนียดอัน 
ถอนข้ึนแลว    เปนผูไมมีลิ่มสลัก    เปนอริยะ      ลดธง     คือมานะ     
วางภาระแลว   หมดเครือ่งผูกพันแลว   มชีัยชนะอยางดีวิเศษแลว   ทาน 
กําหนดรูทุกขแลว   ละสมุทัยแลว  ทํานิโรธใหแจงแลว   ยังมรรคใหเกิด  
แลว     รูยิ่งซึง่ธรรมที่ควรรูยิ่งแลว    กาํหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรูแลว 
ละธรรมท่ีควรละแลว   บําเพ็ญธรรมที่ควรบําเพ็ญแลว  ฯลฯ  ทําใหแจง 
ซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว    อีก  ๓  ใน ๔  สวน    ยังไมทําใหแจงซ่ึง 
ธรรมที่ควรทําใหแจง   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล     ละ 
อะไรไดดวยการเห็นสมุทัย  ฯลฯ   ดวยการเห็นนิโรธ  ฯลฯ    ดวยการ 
เห็นมรรค. 
                         ป.   ละรปูราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา  
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                              และบรรดากิเลสพวกเดียวกันได ๑ ใน  ๔ สวน.  
                         ส.   ๑ ใน ๔ สวน  เปนพระอรหันต  อีก ๓ ใน ๔ 
ไมเปนพระอรหันต,   ๑ ใน ๔ สวน   ถึง  ได   บรรลุ   ทําใหแจง   เขา 
ถึงอยู   ถูกตองดวยนามกายอยูซึ่งอรหัตผล   อีก ๓ ใน ๔ สวน  ไมถูก 
ตองดวยนามกายอยูซึ่งอรหัตผล.   ๑ ใน  ๔ สวน  เปนผูปราศจากราคะ 
โทสะ    โมหะแลว     ทาํกิจท่ีควรทําเสร็จแลว     ปลงภาระแลว      บรรล ุ
ประโยชนตนแลว   มีเครื่องผูกไวในภพสิ้นไปรอบแลว    พนวิเศษแลว 
เพราะรูชอบ   มลีิ่มสลักอันยกข้ึนแลว    มีคูอันกลบแลว   มีเสาระเนียด  
อันถอนข้ึนแลว  เปนผูไมมีลิ่มสลัก    เปนอริยะ  ลดธง       คือมานะ 
แลว    มีเครือ่งผูกพันแลว   มชีัยชนะอยางดีวิเศษแลว   ทานกําหนด 
รูทุกขแลว   ละสมุทัยแลว   ทํานิโรธใหแจงแลว  ยังมรรคใหเกิดข้ึนแลว 
รูยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรูยิ่งแลว     กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรูแลว    ละ 
ธรรมที่ควรละแลว    บําเพ็ญธรรมทีค่วรบําเพ็ญแลว  ฯลฯ   ทาํใหแจง 
ซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว   อีก  ๓ ใน  ๔  สวน    ยังไมทําใหแจงซ่ึง 
ธรรมที่ควรทําใหแจง   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๖๕๖]   ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล  เมื่อ 
                               เห็นทุกข   พึงกลาววา   ผูดําเนินไปแลว  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เมื่อเห็นทุกขแลว   พึงกลาววา    ผูต้ังอยูแลวใน 
                               ผล  หรือ ?  
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                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ  
                         ส.   เมื่อเห็นสมุทัย  ฯลฯ  เมื่อเห็นนิโรธ   พึงกลาว 
                               วา   ผูดําเนินไปแลว   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เมื่อเห็นนิโรธแลว   พึงกลาววา  ผูต้ังอยูแลวใน 
                               ผล  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯลฯ 
           [๖๕๗]   ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล เมื่อ 
เห็นมรรค   พึงกลาววา  ผูดําเนินไปแลว   เมื่อเห็นมรรคแลว   พึงกลาว 
วา   ผูต้ังอยูแลวในผล    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เมื่อเห็นทุกข  พึงกลาววา  ผูดําเนินไปแลว  เมื่อ 
                               เห็นทุกขแลว    พึงกลาววา    ผูต้ังอยูแลวในผล 
                               หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   เมื่อเห็นมรรค     พึงกลาววา    ผูดําเนินไปแลว 
                               เมื่อเห็นมรรคแลว     พึงกลาววา     ผูต้ังอยูแลว 
                               ในผล   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เมื่อเห็นสมุทัย  ฯลฯ  เมื่อเห็นนิโรธ    พึงกลาว  
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                               วา   ผูดําเนินไปแลว    เมื่อเห็นนิโรธแลว    พึง 
                               กลาววา   ต้ังอยูแลวในผล   หรอื ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๖๕๘]   ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล เมื่อ 
เห็นทุกข   พึงกลาววา  ผูดําเนินไปแลว   เมื่อเห็นทุกขแลว  ไมพึงกลาว 
วา   เปนผูที่ควรกลาววาต้ังอยูแลวในผล    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เมื่อเห็นมรรค     พึงกลาววา    ผูดําเนินไปแลว 
เมื่อเห็นมรรคแลว   ไมพึงกลาววา    เปนผูที่ควรกลาววาต้ังอยูแลวในผล 
หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
                         ส.   เมื่อเห็นสมุทัย  ฯลฯ  เมื่อเห็นนิโรธ    พึงกลาว 
วา   ผูดําเนินไปแลว   เมื่อเห็นนิโรธแลว   ไมพึงกลาววา    เปนผูที่ควร 
กลาววาต้ังอยูแลวในผล    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เมื่อเห็นมรรค     พึงกลาววา      ผูดําเนินไปแลว 
                               เมื่อเห็นมรรคแลว  ไมพึงกลาววา   เปนผูที่ควร  
                               กลาววาต้ังอยูแลวในผล   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๖๕๙]   ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล เมื่อ 
เห็นทุกข   พึงกลาววา  ผูดําเนินไปแลว   เมื่อเห็นทุกขแลว  ไมพึงกลาว  
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วา  เปนผูที่ควรกลาววาต้ังอยูแลวในผล   หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   การเห็นทุกขไรประโยชน  หรอื  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   เมื่อเห็นสมุทัย  ฯลฯ  เมื่อเห็นนิโรธ    พึงกลาว 
วา   ผูดําเนินไปแลว   เมื่อเห็นนิโรธแลว  ไมพึงกลาววา     เปนผูที่ควร 
กลาววาต้ังอยูแลวในผล   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.                                              
                         ส.   การเห็นนิโรธไรประโยชน  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๖๖๐]   ป.   เมื่อเห็นทุกขแลว    สัจจะ ๔  ก็เปนอันไดเห็น 
                               แลว   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ป.   ทุกขสัจเปนสัจจะ  ๔  หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยาน้ัน  ฯลฯ 
           [๖๖๑]   ส.   เมื่อเห็นรูปขันธโดยความไมเที่ยงแลว   ขันธ ๕ 
                               ก็เปนอันไดเห็นโดยความไมเที่ยง   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   รูปขันธเปนขันธ  ๕  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ  
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           [๖๖๒]   ส.   เมื่อเห็นจักขายตนะโดยความไมเที่ยงแลว  อาย-  
                               ตนะ  ๑๒     ก็เปนอันไดเห็นโดยความไมเที่ยง  
                               หรือ ?  
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   จักขายตนะเปนอายตนะ ๑๒   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๖๖๓]   ส.   เมื่อเห็นจักขุธาตุโดยความไมเที่ยงแลว  ธาตุ ๑๘ 
                               ก็เปนอันไดเห็นโดยความไมเที่ยง   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   จักขุธาตุเปนธาตุ ๑๘   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๖๖๔]   ส.   เมื่อเห็นจักขุนทรีย    โดยความไมเท่ียงแลว 
                               อินทรีย ๒๒  ก็เปนอันไดเห็นโดยความไมเที่ยง 
                               หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   จักขุนทรีย  เปนอินทรีย ๒๒  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๖๖๕]   ส.   บุคคลทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผลไดดวยญาณ  ๔ 
                               หรือ๑ ? 
๑.  ญาณ  ๔  คือ ญาณในอริยสัจ  ๔.  
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                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   โสดาปตติผล   เปน  ๔   หรือ ?  
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                         ส.   บุคคลทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผลไดดวยญาณ   ๘ 
                               หรือ๑ ?    
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   โสดาปตติผลเปน ๘   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   บุคคลทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผลไดดวยญาณ ๑๒ 
                               หรือ๒ ?    
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   โสดาปตติผลเปน ๑๒   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                         ส.   บุคคลทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผลดวยญาณ    ๔๔ 
                               หรือ๓ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
๑.  ญาณ  ๘  คือ  ญาณในอริยสัจ  ๔ และญาณในปฏิสัมภทิา ๔. 
๒.  ญาณ  ๑๒  คือ   ญาณในปฏิจจสมุปบาทอันมีองค   ๑๒.  
๓.  ญาณ  ๔๔  คือ  ญาณวัตถุ  ๔๔  ท่ีมาใน  ส. นิ.  ๑๖/๑๑๙.     



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 553 

                         ส.   โสดาปตติผล   เปน ๔๔    หรอื ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   บุคคลทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผลไดดวยญาณ ๗๗ 
                               หรือ๑ ?               
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   โสดาปตติผลเปน  ๗๗   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๖๖๖]   ป.   ไมพึงกลาววา   ตรสัรูธรรมโดยลําดับ   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  มหาสมุทรลาดไปโดยลําดับ  ลุมไปโดยลําดับ   ลึกไป 
โดยลําดับ   มิไดลึกเปนเหวแตเบื้องตนทีเดียว    แมฉันใด    ใน 
ธรรมวินัยน้ี   ก็ฉันนั้นเทียวแล     เปนการศึกษาโดยลําดับ    เปน 
การกระทําโดยลําดับ   เปนการปฏิบติัโดยลําดับ  มิไดเปนการแทง 
ตลอดโดยรูทั่วถึงแตเบื้องตนทีเดียว   ดังน้ี๒    เปนสูตรมีอยูจริง  มิใช 
หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
๑.  ญาณ ๗๗  คือ  ญาณวัตถุ ๗๗   ท่ีมาใน  ส. นิ.  ๑๖/๑๒๗. 
๒.  องฺ   อฏก.   ๒๓/๑๑๐.  
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                         ป.  ถาอยางนั้น       การตรัสรูธรรมก็เปนการตรัสรู 
                               โดยลาํดับนะสิ.  
           [๖๖๗]   ป.   ไมพึงกลาววา   ตรัสรูธรรมโดยลําดับ   หรือ ? 
                               ถูกแลว. 
                         ป.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ผูเปนปราชญ 
พึงกําจัดมลทินของตนทีละนอย ๆ ทกุ ๆ ขณะโดยลําดับ  ดุจชาง 
ทองกําจัดมลทินทอง   ฉะนั้น   ดังน้ี๑    เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   ถาอยางนั้น การตรัสรูธรรมก็เปนการตรัสรูโดย 
                               ลําดับนะสิ. 
           [๖๖๘]   ส.   การตรัสรูธรรมเปนการตรัสรูโดยลําดับ  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ทานพระควัมปติเถระไดกลาวกะภิกษุทั้งหลาย ดังน้ี   
วา   คําน้ีขาพเจาไดสดับมาโดยตรง    ไดรับมาโดยตรงตอพระผูมี- 
พระภาคเจาวา   ดูกอนภกิษุทั้งหลาย   ผูใดเห็นทุกข    ผูนั้นยอม 
เห็นเหตุเกิดขึ้นแหงทุกขดวย    ยอมเห็นธรรมเปนที่ดับแหงทุกข 
ดวย  ยอมเหน็ปฏิปทาอันใหถึงธรรมเปนที่ดับแหงทุกขดวย ผูใด  
เห็นเหตุเกิดขึ้นแหงทุกข  ผูนั้นยอมเห็นทุกขดวย ยอมเห็นธรรม 
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๘.  
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เปนที่ดับแหงทุกขดวย  ยอมเห็นปฏิปทาใหถึงธรรมเปนที่ดับแหง 
ทุกขดวย   ผูใดเห็นธรรมเปนที่ดับแหงทุกข   ผูนั้นยอมเห็นทุกข 
ดวย    ยอมเห็นเหตุเกิดขึ้นแหงทุกขดวย    ยอมเหน็ปฏิปทาอัน  
ใหถึงธรรมเปนที่ดับแหงทุกข  ผูใดเหน็ปฏิปทาอันใหถึงธรรมเปน 
ที่ดับแหงทุกข    ผูนั้นยอมเห็นทุกขดวย     ยอมเหน็เหตุเกิดขึ้น 
แหงทุกขดวย   ยอมเห็นธรรมเปนทีดั่บแหงทุกขดวย  ดังน้ี๑    เปน 
สูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.        
                         ส.   ถาอยางนั้น    ก็ไมพึงกลาววา    การตรัสรูธรรม 
                               เปนการตรัสรูโดยลําดับ. 
           [๖๖๙]   ส.    การตรัสรูธรรมเปนการตรัสรูโดยลําดับ  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   พรอมกบัการ 
ถึงพรอมดวยทัศนะของทาน     พระโสดาบัน    ทาน   ฯลฯ   เปน 
ผูไมควรทําความผิดสถานหนัก ๖ ประการ   ดังน้ี   เปนสูตรมีอยูจริง 
มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น    ก็ไมพึงกลาววา   การตรัสรูธรรม 
                               เปนการตรัสรูโดยลําดับ. 
๑.    ส.  มหา. ๑๙/๑๗๑๑.  
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           [๖๗๐]   ส.   การตรัสรูธรรมเปนการตรัสรูโดยลําดับ   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภกิษ ุ
ทั้งหลาย  สมัยใดธรรมจักษุ  คือ ดวงตาเห็นธรรม  ปราศจากผงฝา 
ไดเกิดขึ้นแกพระอริยสาวกวา     สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปน 
ธรรมดา   สิง่น้ันทั้งมวลลวนมีความดับเปนธรรมดา       สมยัน้ัน 
พรอมกับความเกิดขึ้นแหงโสดาปตติมรรค   อริยสาวกน้ันละสัญ- 
โยชนได ๓ คือ  สักกายทฏิฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพตปรามาส  ดังนี ้
เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น    ก็ไมพึงกลาววา   การตรัสรูธรรม 
                               เปนการตรัสรูโดยลําดับ. 
                                   อนุปุพพาภิสมยกถา  จบ 
 

                          อรรถกถาอนุปุพพาภิสมยกถา 
                             วาดวยการตรสัรูโดยลําดับ 
           บัดนี้   เปนเรื่องการตรัสรูโดยลาํดับ. ในเรื่องน้ัน  ลัทธิแหงการ 
ตรัสรูตาง ๆ ของชนเหลาใด  ดุจลัทธขิองนิกายอันธกะ  นิกายสัพพัตถิกะ 
นิกายสมิติยะ     และนิกายภัทรยานิกะท้ังหลายในขณะน้ีอันเกิดข้ึนแลว  
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อยางนี้วา    บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล    ยอมละกิเลส  
ทั้งหลายไดบางอยางดวยการเห็นซึ่งทุกข      ยอมละกิเลสบางอยางไดดวย 
การเห็นสมุทัย . . . นิโรธ  . . . มรรคโดยทํานองเดียวกัน และยอมละกิเลส 
ทั้งหลายท่ีเหลือ   เพราะทําการละกิเลสโดยลําดับ  ๑๖ สวนอยางนี้    ดวย 
ประการฉะน้ี    จึงบรรลคุวามเปนพระอรหันต  ดังนี้     โดยไมพิจารณา 
ถือเอาพระสูตรทั้งหลายท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                               ผูมีปญญา    พึงกาํจัดมลทินของตนที- 
                         ละนอย ๆ ทุกๆ ขณะ  ดุจชางทองกําจัดมลทิน- 
                         ทอง  ฉะน้ัน  ดังนี้. 
           เพ่ือตําหนิลัทธิแหงชนเหลาน้ัน   สกวาทีจึงถามวา   การตรัสรู 
ธรรมเปนการตรัสรูโดยลําดับหรือ       คําตอบรับรองเปนของปรวาที. 
ถูกถามวา           บุคคลยังโสดาปตติมรรคใหเกิดไดโดยลําดับหรือ 
ปราวาทีปฏิเสธเพราะกลัววา  การตรัสรูมีจํานวนมากมายของมรรคเดียว. 
ถูกถามครั้งท่ี ๒ ตอบรับรองดวยสามารถแหงการเห็นทุกขเปนตน.    อีก 
อยางหน่ึง   ปรวาทียอมตอบรับรองวา    ญาณแมทั้ง ๔  เหลาน้ัน    เปน 
โสดาปตติมรรคหนึ่งเทานั้น     แตยอมปรารถนาผลเพียงหน่ึง      เพราะ 
ฉะน้ัน  จึงปฏิเสธ.   แมในสกทาคามิมรรค  เปนตน   ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
           ในปญหาวา       เมื่อเห็นมรรคแลวพึงกลาววาต้ังอยูแลวใน 
ผลหรือ       อธิบายวา   การเห็นทุกขเปนตนยังไมสําเร็จ    แตการเห็น 
นั้นชื่อวาสําเร็จดวยการเห็นของมรรคแลว    จากน้ันจึงถึงซ่ึงการนับวาผู  
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นั้นต้ังอยูในผล  เหตุใด   เพราะเหตุนั้น   ปรวาทีจึงตอบรับรองวา  ใช. 
            คําถามของปรวาทีวา      เมื่อเหน็ทุกขแลว  สัจจะทั้ง  ๔  ก็  
เปนอันไดเห็นแลวหรือ         สกวาทีตอบรับรองดวยสามารถแหงการ 
ตรัสรูสัจจะท้ัง  ๔   นั้นพรอมกัน    เม่ือซักอีกวา       ทุกขสัจจะเปน 
สัจจะทั้ง  ๔ หรือ       สกวาทีนั้นนั่นแหละตอบปฏิเสธ     เพราะสัจจะทั้ง 
๔  มีสภาวะตางกัน.  คําถามวา     เมือ่เห็นรูปขันธโดยความเปนของ 
ไมเท่ียงแลว      เปนของสกวาที.    คํารับรองเปนของปรวาที   เพราะ 
ลัทธิของทานวา     เมื่อบุคคลแทงตลอดธรรมอันหน่ึงโดยความเปนของ 
ไมเที่ยงแลว   ยอมชื่อวาเปนผูแทงตลอดธรรมแมทั้งปวง   ดุจบุคคลรูรส 
แหงน้ําเพียงหยาดเดียวจากสมุทร ยอมเปนผูชื่อวารูรสนํ้าท่ีเหลือ   ดังน้ี.  
           คําวา     ดวยญาณ  ๔     ไดแก  ดวยญาณในทุกขเปนตน  ได 
แก   ญาณในอริยสัจจ  ๔.   คําวา     ดวยญาณ  ๘     ไดแก  ดวยสัจจ- 
ญาณ  ๔  อันทั่วไป  แกพระสาวกทั้งหลาย  และปฏสิัมภิทาญาณ  ๔.  คําวา 
ดวยญาณ  ๑๒       ไดแก     ดวยญาณในปฏิจจสมุปบาทอันมีองค   ๑๒.  
คําวา     ดวยญาณ   ๔๔       ไดแก   ดวยญาณท่ีทานกลาวไวในนิทาน. 
วรรคอยางนี้วา   ญาณในชรา   มรณะ    และญาณในเหตุเกิดข้ึนแหงชรา 
และมรณะ.  คําวา     ดวยญาณ ๗๗       ไดแก  ดวยญาณท่ีทานกลาว 
ไวในนิทานวรรคนั้นนั่นแหละอยางนี้วา       ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ชรา 
และมรณะเปนของไมเที่ยงเปนสังขตะเกิดข้ึนเพราะอาศัยกัน       มีความ 
สิ้นไปเปนธรรมดา    มีความคลายไปเปนธรรมดา     มีความดับไปเปน  
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ธรรมดา.   คําท่ีเหลือในที่นี้    พึงทราบโดยนัยแหงพระบาลีพรอมกับการ  
ชําระพระสูตร  นั้นแล.                                     
                            อรรถกถาอนุปุพพาภิสมยกถา   จบ  
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                                       โวหารกถา  
           [๖๗๑]   สกวาที   พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจาเปน 
                                       โลกุตตระ  หรือ ?          
                         ปรวาที   ถูกแลว 
                         ส.   พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา   กระทบ 
โสตที่เปนโลกุตตระ   ไมกระทบโสตท่ีเปนโลกิยะ    รับรูไดดวยวิญญาณ 
ที่เปนโลกุตตระ  รับรูไมไดดวยวิญญาณที่เปนโลกิยะ  พระสาวกท้ังหลาย 
รับรูได   ปถุชุนทั้งหลายรับรูไมได   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๖๗๒]   ส.   พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา   กระทบ 
                               โสตที่เปนโลกิยะ   มิใชหรือ   ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   พระดํารสัของพระผูมีพระภาคพุทธเจา 
กระทบโสตท่ีเปนโลกิยะ   ก็ตองไมกลาววา   พระดํารัสของพระผูมีพระ- 
ภาคพุทธเจาเปนโลกุตตระ 
           [๖๗๓]   ส.   พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา  รับรูได 
                               ดวยวิญญาณที่เปนโลกิยะ   มใิชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   พระดํารสัของพระผูมีพระภาคพุทธเจา 
รับรูไดดวยวิญญาณที่เปนโลกิยะ  ก็ตองไมกลาววา  พระดํารัสของพระ-   
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ผูมีพระภาคพุทธเจา   เปนโลกุตตระ.   
           [๖๗๔]   ส.   พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจาปุถุชน 
                               ทั้งหลายรับรูได   มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.                                                  
                         ส.   หากวา    ปถุุชนรบัรูพระดํารัสของพระผูมีพระ- 
ภาคพุทธเจาได    ก็ตองไมกลาววา    พระดํารัสของผูมีพระภาคพุทธเจา 
เปนโลกุตตระ. 
           [๖๗๕]   ส.   พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา      เปน 
                               โลกุตตระหรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เปนมรรค  เปนผล  เปนนิพพาน   เปนโสดา- 
ปตติมรรค   เปนโสดาปตติผล  เปนสกทาคามิมรรค   เปนสกทาคามิผล 
เปนอนาคามิมรรค   เปนอนาคามิผล  เปนอรหัตมรรค  เปนอรหัตผล 
เปนสติปฏฐาน  เปนสัมมัปปธาน   เปนอิทธิบาท   เปนอินทรีย   เปน 
พละ  เปนโพชฌงค  หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๖๗๖]   ส.   พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา      เปน 
                               โลกุตตระ   หรือ ? 
                        ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ใคร ๆ  ที่ฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธ- 
                               เจาได   มีอยูหรือ ?  
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                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   โลกตุตรธรรม   พึงรับรูไดดวยโสต   กระทบท่ี 
                               โสตมาสูคลองแหงโสต   หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๖๗๗]   ส.   โลกุตตรธรรม ไมพึงรับรูไดดวยโสตไมกระทบ 
                               ที่โสตไมมาสูคลองแหงโสต   มิใชหรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา  โลกุตตรธรรมไมพึงรับรูไดดวยโสต   ไม 
กระทบที่โสต   ไมมาสูคลองแหงโสต    ก็ตองไมกลาววา   พระดํารัสของ 
พระผูมีพระภาคพุทธเจา   เปนโลกุตตระ. 
           [๖๗๘]   ส.   พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา      เปน 
                               โลกุตตระ   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ใครๆ   ที่พึงยินดีในพระดํารัสของพระผูมีพระ- 
                               ภาคพุทธเจามีอยู   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   โลกตุตรธรรมเปนที่ต้ังแหงราคะ เปนที่ต้ังแหง 
ความยินดี  เปนที่ต้ังแหงความใคร   เปนที่ต้ังแหงความมัวเมา  เปนที่ต้ัง 
แหงความติด   เปนที่ต้ังแหงความสยบ   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ  
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           [๖๗๙]   ส.   โลกุตตรธรรมไมเปนที่ต้ังแหงราคะ  ไมเปนที่ต้ัง         
แหงความยินดี  ไมเปนที่ต้ังแหงความใคร   ไมเปนที่ต้ังแหงความมัวเมา  
ไมเปนที่ต้ังแหงความติด   ไมเปนที่ต้ังแหงความสยบ  มิใชหรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา  โลกุตตรธรรมไมเปนที่ต้ังแหงราคะ   ไม 
เปนที่ต้ังแหงความยินดี  ไมเปนที่ต้ังแหงความใคร  ไมเปนที่ต้ังแหงความ 
มัวเมา   ไมเปนที่ต้ังแหงความติด    ไมเปนที่ต้ังแหงความสยบ    ก็ตองไม 
กลาววา   พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจาเปนโลกุตตระ. 
           [๖๘๐]   ส.   พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา      เปน 
                               โลกุตตระ    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ใคร ๆ   ที่พึงขัดเคืองพระดํารัสของพระผูมีพระ- 
                               ภาคพุทธเจามีอยู   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว.            
                         ส.   โลกตุตรธรรมเปนที่ต้ังแหงโทสะ   เปนทีต้ั่งแหง 
ความขัดเคือง   เปนที่ต้ังแหงความกระทบกระเทือน   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๖๘๑]   ส.    โลกตุตรธรรมไมเปนที่ต้ังแหงโทสะ   ไมเปนที่ต้ัง 
แหงความขัดเคือง   ไมเปนที่ต้ังแหงความกระทบกระเทือน   มิใชหรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.   หากวา   โลกุตตรธรรม   ไมเปนที่ต้ังแหงโทสะ  
ไมเปนที่ต้ังแหงความขัดเคือง     ไมเปนที่ต้ังแหงความกระทบกระเทือน 
ก็ตองไมกลาววา  พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา  เปนโลกุตตระ. 
           [๖๘๒]   ส.   พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา      เปน 
                               โลกุตตระ   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ใคร ๆ    ที่พึงหลงในพระดํารัสของพระผูมีพระ- 
                               ภาคเจามีอยูจริง   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   โลกตุตรธรรมเปนที่ต้ังแหงโมหะ    กระทําความ 
ไมรู    กระทําใหตาบอด     เปนที่เสื่อมส้ินแหงปญญา    เปนฝกฝายแหง 
ความคับแคน  ไมเปนไปพรอมเพ่ือนิพพาน   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๖๘๓]   ส.   โลกุตตรธรรมไมเปนที่ต้ังแหงโมหะ    ไมกระทํา 
ความไมรู  ไมกระทําใหตาบอด  เปนที่เจริญแหงปญญา  ไมเปนฝกฝาย 
แหงความคับแคน   เปนไปพรอมเพ่ือนิพพาน   มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา  โลกุตตรธรรมไมเปนที่ต้ังแหงโมหะ ไม 
กระทําความไมรู   ไมกระทําใหตาบอด   เปนที่เจริญแหงปญญา   ไมเปน 
ฝกฝายแหงความคับแคน    เปนไปพรอมเพ่ือนิพพาน   ก็ตองไมกลาววา 
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา   เปนโลกตุตระ.  
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           [๖๘๔]   ส.   พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา      เปน 
                               โลกุตตระ   หรือ  ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง   ฟงพระดํารัสของพระผูมี- 
พระภาคพุทธเจาอยู   ชนเหลาน้ันทั้งหมดชื่อวายังมรรคใหเกิดได หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๖๕๘]   ส.   ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง  ฟงพระดํารัสของพระผูมี- 
พระภาคพุทธเจาอยู  ชนเหลาน้ันทั้งหมดชื่อวายังมรรคใหเกิดได  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พาลปุถุชน   ฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาค- 
พุทธเจาอยู   พาลปุถุชนกช็ื่อวายังมรรคใหเกิดได   หรือ ? 
                          ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
                         ส.   คนทํามาตุฆาต  ฯ ล ฯ   คนทําปตุฆาต...   คนทํา 
อรหันตฆาต...   คนทําโลหิตุปบาท  ฯลฯ  คนทําสังฆเภท    ฟงพระดํารัส 
ของพระผูมีพระภาคพุทธเจาอยู   คนทําสังฆเภท  ก็ชื่อวายังมรรคใหเกิด  
ได   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๖๘๖]   ป.   กองขาวก็ดี   กองทองก็ดี   ใชไมเทาทองชี้บอก 
                               ได  หรือ  ? 
                         ส.   ถูกแลว.  
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                         ป.   เหมือนกันนั่นแหละ    ธรรมท่ีเปนโลกิยะกด็ี    ที ่
เปนโลกุตตระก็ดี        พระผูมีพระภาคเจายอมตรัสดวยพระดํารัสที่เปน 
โลกุตตระ  
           [๖๘๗]   ส.   กองขาวก็ดี    กองทองก็ดี    ใชไมเทาตนละหุง 
                               ชี้บอกก็ได   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เหมือนกันนั่นแหละ   ธรรมที่เปนโลกิยะกด็ี  ที ่
เปนโลกุตตระก็ดี   พระผูมีพระภาคพุทธเจายอมตรัสดวยพระดําริที่เปน 
โลกิยะ. 
           [๖๘๘]   ส.   พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา  เมื่อตรัส 
โลกิยธรรมกเ็ปนโลกิยะ  เมื่อเปนโลกตุตรธรรม ก็เปนโลกุตตระ  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เมื่อตรัสโลกิยธรรม  พระดํารัสนั้น  กระทบโสต 
ที่เปนโลกิยะ    เมื่อตรัสโลกุตตรธรรม     ก็กระทบโสตท่ีเปนโลกุตตระ 
เมื่อตรสัโลกยิธรรม  ชนท้ังหลายรับรูไดดวยวิญญาณที่เปนโลกิยะ   เมื่อ 
ตรัสโลกุตตรธรรม     ก็รบัรูไดดวยวิญญาณที่เปนโลกุตตระ     เมื่อตรัส 
โลกิยธรรม   ปุถชุนทั้งหลายรับรูได  เมื่อตรัสโลกตุตรธรรม  พระสาวก 
ทั้งหลายรับรูได   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ  
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           [๖๘๙]   ป.   ไมพึงกลาววา    พระดํารัสของพระผูมีพระภาค-  
พุทธเจา   เมือ่ตรัสโลกิยธรรม   ก็เปนโลกิยะ    เมื่อตรัสโลกตุตรธรรม 
ก็เปนโลกุตตระ    หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว.         
                         ป.   พระผูมีพระภาคพุทธเจาตรัสทั้งโลกิยธรรมและ         
                               โลกุตตรธรรม มใิช  หรือ ?          
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   หากวา    พระผูมีพระภาคพุทธเจาตรัสทั้งโลกิย- 
ธรรมและโลกุตตรธรรม   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  พระดํารัส 
ของพระผูมีพระภาคพุทธเจา   เมื่อตรัสโลกิยธรรม   ก็เปนโลกยิะ   เมื่อ 
ตรัสโลกุตตรธรรม   ก็เปนโลกุตตระ. 
           [๖๙๐]   ส.   พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา  เมื่อตรัส  
โลกิยธรรม    ก็เปนโลกิยะ    เมื่อตรัสโลกุตตรธรรม    ก็เปนโลกุตตระ 
หรือ ?   
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เมื่อตรัสมรรค  ก็เปนมรรค  เมือ่ตรัสธรรมมิใช 
มรรค   ก็เปนธรรมมิใชมรรค   เมื่อตรัสผล   ก็เปนผล   เมื่อตรัสธรรม 
มิใชผล    ก็เปนธรรมมิใชผล   เมื่อตรสันิพพาน   ก็เปนนิพพาน   เมื่อ 
ตรัสธรรมมิใชนิพพาน   ก็เปนธรรมมใิชนิพพาน   เมื่อตรัสสังขตะ   ก ็
เปนสังขตะ   เมื่อตรัสอสังขตะ   กเ็ปนอสังขตะ   เมื่อตรัสรูป    ก็เปนรูป  
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มิใชเวทนา     ก็เปนธรรมมิใชเวทนา    เมื่อตรัสสัญญา   ก็เปนสัญญา  
เมื่อตรัสธรรมมิใชสัญญา     ก็เปนธรรมมิใชสัญญา     เมื่อตรัสสังขาร 
ก็เปนสังขาร  เมื่อตรัสธรรมมิใชสังขาร  ก็เปนธรรมมิใชสังขาร  เมื่อ 
ตรัสวิญญาณ   ก็เปนวิญญาณ   เมื่อตรัสธรรมมิใชวิญญาณ  ก็เปนธรรม 
มิใชวิญญาณ หรือ. 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                                         โวหารกถา    จบ 
 

                                  อรรถกถาโวหารกถา 
                                          วาดวยโวหาร 
           บัดนี้    ชื่อวา   เรื่องโวหาร   คือถอยคําท่ีกลาวเรียกส่ิงตาง  ๆ. 
ในเรื่องนั้น       ลัทธิแหงชนเหลาใดในขณะน้ีดุจลัทธิของนิกายอันธกะ 
ทั้งหลายวา     พระผูมีพระภาคพุทธเจาผูตรัสรูแลว   ยอมตรัสรู   เรียก 
ดวยคําอันเปนโลกุตตระ     ดังน้ี    คําถามของสกวาทีหมายชนเหลาน้ัน. 
คําตอบรับรองเปนของปรวาที   ดวยสามารถแหงลัทธิ.   คําวา     โสตที่  
เปนโลกุตตระ    เปนตน    ทานกลาวแลว   เพ่ือแสดงความท่ีปรวาที 
นั้นไมควรจะกลาว   คือเปนคําท่ีไมถูกตอง.   ในขอน้ีทานอธิบายไวดังน้ี 
วา    สัททายตนะนั่นแหละ  ทานไมควรกลาววา  เปนโลกุตตระ   หรือวา 
แมโสตะ   เปนตน  ก็เชนเดียวกัน.  
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           ในขอวา      หากวา   พระดํารสัของพระผูมีพระภาคพุทธเจา 
กระทบโสตที่เปนโลกิยะ       นี้ความวา   บุคคลไมพึงถือเอาเน้ือความ  
อยางนี้วา   ถาวา  พระดํารัสของพระผูมีพระภาคน้ันพึงกระทบโลกุตตระ 
ทั้งหลาย  พระดํารัสนั้นพึงเปนโลกุตตระไซร.  ในขอน้ี  ก็เมื่อพระดํารัส 
ของพระผูมีพระภาคกระทบอยูซึ่งโลกิยะ พระดํารัสนั้น  มิไดชื่อวา  เปน 
โลกุตตระ.   แมในคําวา      ดวยวิญญาณท่ีเปนโลกิยะ       นี้ไดแก 
ดวยโลกียเทาน้ัน.   ความเปนโลกียโดยประการอ่ืนนั้น   มีประการมิใช 
นอย.   จริงอยูโลกุตตระยอมรูไดดวยญาณแมอันเปนโลกีย.   บัณฑิตพึง 
ทราบเนื้อความท้ังปวง  โดยสมควรอยางนี้. 
           ในปญหาทั้งหลายวา         ชนเหลาน้ันทั้งหมดชื่อวายังมรรค 
ใหเกิดไดหรอื      ปรวาทียอมปฏิเสธ    เพราะหมายเอาเฉพาะผูไมได 
มรรค    แตรบัรอง    หมายเอาผูไดมรรค.    คําวา          ใชไมเทาทอง 
ไดแกไมเทาสําเร็จแลวดวยทองคํา    อุทาหรณนี้เปนของปรวาที.    คําวา 
ไมเทาตนละหุง      ไดแก   ไมเทาท่ีทําจากตนละหุง คําน้ีเปนอุทาหรณ 
ของสกวาที. 
           อน่ึง     ลัทธิหน่ึงของนิกายอันธกะบางพวกวา      เมื่อพระผูมี- 
พระภาคพุทธเจาตรัสโลกิยธรรมก็เปนโลกิยธรรม   ดังน้ี.  คําท่ีเหลือในที่นี้  
มีเนื้อความต้ืนทั้งนั้น   แล. 
                                     อรรถกถาโวหารกถา  จบ  
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                                        นิโรธกถา  
           [๖๙๑]    ส.   นิโรธ    เปน   ๒    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                          ส.   ทุกขนิโรธ    เปน    ๒    หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ส.   ทุกขนิโรธ    เปน   ๒     หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   นิโรธสัจจะ   เปน   ๒    หรอื ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส.   นิโรธสัจจะ   เปน    ๒    หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ทุกขสัจจะ   เปน    ๒    หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯ ล ฯ 
                         ส.   นิโรธสัจจะ   เปน    ๒     หรอื  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สมุทยัสัจจะ   เปน    ๒    หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   นิโรธสัจจะ   เปน    ๒     หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   มรรคสัจจะ   เปน    ๒    หรอื ?  
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                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   นิโรธสัจจะ   เปน ๒ หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ตาณะ๑ คือท่ีตานทาน เปน  ๒    หรือ ?  ฯ ล ฯ 
เลณะ  คือท่ีเรน   เปนที่  สอง  หรือ. . .    สรณะ   คือ ที่พ่ึง    เปน  ๒ 
หรือ. . .   ปรายนะ  คือท่ีหมาย   เปน   ๒   หรือ. . .   อัจจุตะ คือท่ีมั่น 
เปน  ๒    หรือ . . .   อมตะ  เปน   ๒      หรือ  ฯ ล ฯ   นิพพาน   เปน 
๒     หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   นิพพาน  เปน   ๒    หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ความสูงและตํ่า    ความเลวและประณีต    ความ          
ยิ่งและหยอนเขตแดน   ความแตกตาง   รองรอย  ระหวาง  แหงนิพพาน 
ทั้ง  ๒   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๖๙๒]   ส.   นโิรธ  เปน ๒  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สังขารท่ียังไมดับดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา 
                               คือโลกุตตรญาณ  จะพิจารณาแลวใหดับได  มิใช 
                               หรือ  ? 
๑.  คําวา  ตาณะ  เปนตนนี้  เปนไวพจนของ  นิพพาน.  
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                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   หากวา    สังขารท่ียังไมดับดวยปญญาเปนเครื่อง 
                               พิจารณา    จะพิจารณาแลวใหดับได     ก็ตองไม 
                               กลาววา   นิโรธเปนสอง. 
           [๖๙๓]   ป.   ไมพึงกลาววา   นิโรธเปน  ๒  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ป.   สังขารท้ังท่ียังไมดับดวยปญญาเปนเครื่องพิจาร- 
ณา   ทั้งท่ีดับแลวดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา  ตางก็ยอยยับไปสิ้นแลว 
มิใชหรือ  ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   หากวา        สังขารทั้งท่ียังไมดับดวยปญญาเปน 
เครื่องพิจารณา    ทั้งที่ดบัดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา   ตางก็ยอยยับ 
ไปส้ินแลว   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา    นิโรธเปน ๒ 
           [๖๙๔]   ส.   นิโรธเปน  ๒    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สังขารท่ีดับแลวดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา 
                               ชื่อวาดับแลวเพราะอาศัยอริยมรรค  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   แมสังขารท่ียังไมดับดวยปญญาเปนเครื่องพิจาร- 
                               ณา กช็ื่อวาดับแลวเพราะอาศัยอริยมรรค หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ  
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           [๖๙๕]   ส.   นิโรธเปน  ๒    หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สังขารท่ีดับแลวดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา 
                               ยอมไมเกิดข้ึนไดอีก  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สังขารท่ีมิไดดับดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา 
                               ก็ยอมไมเกิดข้ึนไดอีก  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.  ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา   นิโรธเปน   ๒. 
                                           นิโรธกถา  จบ   
 

                                  อรรถกถานิโรธกถา                                                            

                                         วาดวยนิโรธ                           

           บัดนี้    ชื่อวา   เรื่องนิโรธคือความดับ.   ในเรื่องนั้นชนเหลาใด  
มีความเห็นวารวมนิโรธทัง้  ๒  คืออัปปฏิสังขานิโรธ   คือการดับโดยไม 
ใชปญญาเปนเครื่องพิจารณา     และปฏิสังขานิโรธ     คือการดับโดยใช 
ปญญาเปนเครื่องพิจารณา   ทั้ง  ๒  นี้เขาดวยกัน   จึงชื่อวา      นิโรธ- 
สัจจะ     ดังนี้    ดุจนิกายมหิสาสกะและนิกายอันธกะท้ังหลายในขณะน้ี 
สกวาทีหมายชนเหลาน้ัน  จึงถามวา     นิโรธเปน  ๒  หรือ    คําตอบ 
รับรองเปนของพระปรวาที.    ในปญหาวา     ทุกขนิโรธเปน  ๒  หรือ 
ปรวาทีไมปรารถนาทุกขสัจจะเปน  ๒  เหตุใด   เพราะเหตุนั้น   จึงตอบ  
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ปฏิเสธ  แตปรารถนาวาทุกขยอมดับไปโดยอาการ ๒  อยาง เพราะฉะนั้น  
จึงตอบรับรอง.  ในปญหาวา     นิโรธสัจจะเปน  ๒  หรือ     ปรวาที 
เมื่อไมปรารถนาดวยสามารถแหงการดับทุกขสัจจะทั้ง  ๒  อยาง   จึงตอบ 
ปฏิเสธ     แตยอมตอบรับรองเพราะการดับทุกขโดยอาการทั้ง   ๒  อยาง. 
ในคําท้ังหลาย    แมคําวา      ตาณะเปน  ๒  หรือ      เปนตน   กใ็นนี้  
นั่นแหละ    ตาณะ  คือ  ธรรมเปนเครื่องตานทาน  เปนตน  นี้เปนไวพจน 
ของพระนิพพาน.                                                        
           ในคําถามท้ังหลายมีคําวา      มคีวามสูงและตํ่าแหงนิพพาน 
ทั้ง   ๒   หรอื     เปนตน     ปรวาทีเมื่อไมเห็นพระนิพพานมีการสูงตํ่า 
เปนตน  จึงตอบปฏิเสธ.   คําวา      สังขารที่ยังไมดับดวยปญญาเปน 
เครื่องพิจารณา     ดังน้ี  อธิบายวา สังขารเหลาใดไมดับไปดวยโลกุตตร- 
ญาณอันเปนเครื่องพิจารณา    ทานเรยีกสังขารเหลาน้ันวา    ดบัไปแลว 
ตามปกติของตนเอง          หรือเพราะไมมีการปฏิบัติดวยสามารถแหงการ 
สอบถามอุทเทสเปนตน. คําวา สังขารท่ีดับแลวดวยปญญาเปนเครื่อง 
พิจารณา       ไดแก   สังขารเหลาน้ันยอมดับไปดวยโลกุตตรญาณ   คือ 
ยอมถึงซ่ึงความไมเกิดข้ึนอีก.  คําถามวา      สังขารทั้งท่ียังไมดับดวย 
ปญญาเปนเครื่องพิจารณา         ทั้งท่ีดับแลวดวยปญญาเปนเครื่อง 
พิจารณา  ตางก็ยอยยับไปสิ้นแลวมิใชหรือ    ดังน้ี  เปนของปรวาที. 
ในคําวิสัชนาน้ัน  สกวาทียอมตอบรับรองซ่ึงความท่ีสังขารทั้งหลายเหลา- 
นั้นมีการแตกดับไปเปนธรรมดา โดยมิตองใชปญญาเปนเครื่องพิจารณา 
เพราะการแตกดับแหงสังขารทั้งหลายเปนสภาพตองแตกดับไปโดยสวน-  
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เดียว   หรือวาความท่ีสังขารเหลาน้ัน   เมื่ออริยมรรคเกิดข้ึนแลว  ก็ตอง  
แตกดับไปเพราะการแตกดับนั้นเทียว.    คําท่ีเหลือในที่นี้มีเนื้อความต้ืน 
ทั้งน้ันแล. 
                                  อรรถกถานิโรธกถา  จบ 
 

                           รวมกถาที่มีในวรรคนีค้อื 
           ๑.  ปรูปหารกถา              ๒.  อัญญาณกถา            ๓.  กงัขากถา 
๔.  ปรวิตารณกถา    ๕.  วจีเภทกถา   ๖.  ทกุจาหารกถา        ๗.  จิตตฐิติกถา 
๘.  กุกกุฬกถา           ๙.   อนุปุพพาภิสมยกถา             ๑๐.   โวหารกถา 
๑๑.  นโิรธกถา. 
                                          วรรคท่ี  ๒  จบ 
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                                         วรรคท่ี  ๓ 
                                           พลกถา 
           [๖๙๖]  ส.   สกวาที   กําลังพระตถาคตท่ัวไปแกพระ-  
                               สาวก   หรือ ? 
                         ปรวาที    ถูกแลว. 
                         ส.   กําลังของพระตถาคต  ก็คือ  กําลังของพระสาวก 
กําลังของพระสาวก  ก็คือ  กําลังของพระตถาคต    หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๖๙๗]   ส.   กําลังของพระตถาคตท่ัวไปแกพระสาวก  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   กําลังของพระตถาคตอันนั้น กําลังของพระสาวก 
ก็อันนั้นแหละ    กําลังของพระสาวกอันนั้น   กําลังของพระตถาคตก็อัน 
นั้นแหละ   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๖๙๘]   ส.   กําลังของพระตถาคตท่ัวไปแกพระสาวก  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   กําลังของพระตถาคตเชนใด  กาํลังแหงพระสาวก 
กเ็ชนนั้น   กาํลังแหงพระสาวกเชนใด  กําลังของพระตถาคต  ก็เชนนั้น 
หรือ ? 
                        ป.   ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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           [๖๙๙]   ส.   กําลังของพระตถาคตท่ัวไปแกพระสาวก     หรือ ?.  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุรพประโยค   บรุพจริยา   การกลาวธรรม  การ 
แสดงธรรมแหงพระตถาคต  เชนใด  บุรพประโยค   บรุพจริยา   การ 
กลาวธรรม   การแสดงธรรม  แหงพระสาวกก็เชนน้ัน  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๗๐๐]   ส.   กําลังของพระตถาคตท่ัวไปแกพระสาวก  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระตถาคต  คือ   พระชินะ  พระศาสดา   พระ- 
สัมมาสัมพุทธะ   พระสัพพัญู   คือผูรูธรรมท้ังปวง   พระสัพพทัสสาวี 
คือ  ผูเห็นธรรมทั้งปวง  พระธรรมสามี   คือเจาแหงธรรม   พระธรรมปฏ-ิ 
สรณะ  คือ ผูมีธรรมเปนที่อาศัย  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว.     
                         ส.   พระสาวก   ก็คือ   พระชินะ  พระศาสดา  พระ- 
สัมมาสัมพุทธะ   พระสัพพัญู  พระสัพพทัสสาวี   พระธรรมสามี   พระ- 
ธรรมปฏิสรณะ  หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๗๐๑]   ส.   กําลังของพระตถาคตท่ัวไปแกพระสาวก  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระตถาคต เปนผูยังมรรคที่ยังมิไดบังเกิดใหเกิด 
ข้ึน เปนผูยังมรรคที่ยังมิไดปรากฏใหปรากฏข้ึน  เปนผูกลาวมรรคท่ีใคร ๆ  
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มิเคยไดกลาว  เปนผูรูมรรค  เปนผูรูแจงมรรค  เปนผูฉลาดในมรรค  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
                         ส.   พระสาวก  ก็เปนผูยังมรรคที่ยังมิไดบังเกิดใหเกิด 
ข้ึน  เปนผูยังมรรคที่ยังมิไดปรากฏใหปรากฏข้ึนเปนผูกลาวมรรคที่ใคร ๆ 
มิเคยไดกลาว  เปนผูรูมรรค  เปนผูรูแจงมรรค  เปนผูฉลาดในมรรค  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๗๐๒]   ส.   กําลังของพระตถาคต  คือ  การรูตามจริงซึ่งความ 
                               ยิ่งและหยอนแหงอินทรีย  ทั่วไปแกพระสาวก 
                         หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระสาวก  เปนพระสัพพัญู   เปนพระสัพพ-                         
                               ทัสสาวี   หรือ ?         
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๗๐๓]   ป.   พระสาวกรูฐานะและอฐานะ  หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   หากวา   พระสาวกรูฐานะและอฐานะ  ดวยเหตุ 
นั้นนะทานจึงตองกลาววา   กําลังของพระตถาคต   คือ   การรูตามจริงซ่ึง 
ฐานะและอฐานะ  ทั่วไปแกพระสาวก  ดังน้ี. 
           [๗๐๔]   ป.   พระสาวกรูผลอันสุกวิเศษโดยฐานะ  โดยเหตุ 
                               แหงกรรมสมาทานท้ังอดีตและปจจุบัน  หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว.  
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                         ป.   หากวา     พระสาวกรูผลอันสุกวิเศษโดยฐานะ  
โดยเหตุแหงกรรมสมาทานท้ังอดีตอนาคตและปจจุบัน    ดวยเหตุนั้นนะ 
ทานจึงตองกลาววา   กําลงัของพระตถาคต   คือ   การรูตามจริงซึ่งผลอัน 
สุกวิเศษโดยฐานะ.   โดยเหตุแหงกรรมสมาทานท้ังอดีตอนาคตและปจจุ- 
บัน   ทั่วไปแกพระสาวก.                                                      
           [๗๐๕]   ป.   พระสาวก  รูปฏปิทาอันนําไปสูคติทั้งปวง หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   หากวา  พระสาวกรูปฏิปทาอันนําไปสูคติทั้งปวง 
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   กําลังของพระตถาคต  คือ การรูตาม 
จริงซ่ึงปฏิปทาอันจะนําไปในคติทั้งปวง   ทั่วไปแกพระสาวก   ดังน้ี. 
           [๗๐๖]   ป.   พระสาวกรูโลกอันมีธาตุตาง ๆ    มีธาตุมิใชนอย  
                               หรือ ?         
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   หากวา   พระสาวกรูโลกอันมธีาตุตาง  ๆ   มีธาตุ 
มิใชนอย  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  กําลังของพระตถาคต  คือ 
การรูตามจริงซ่ึงโลกอันมีธาตุตาง  ๆ  มีธาตุมิใชนอย  ทั่วไปแกพระสาวก 
           [๗๐๗]   ป.   พระสาวก    รูความที่สัตวทั้งหลายเปนผูมีอธิมุติ 
คืออัธยาศัยตาง  ๆ กัน  หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   หากวา   พระสาวกรูความท่ีสัตวทั้งหลายเปนผูมี  
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อธิมุติตาง  ๆ  กัน     ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา    กําลังของพระ-  
ตถาคต คือ การรูตามจริงซึ่งความท่ีสัตวทั้งหลายเปนผูมีอธิมุตติตาง ๆ  กัน 
ทั่วไปแกพระสาวก.                                         
           [๗๐๘]    ป.   พระสาวกรูความเศราหมอง  ความผองแผว  การ 
                               ออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ  และสมาบัติ  หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.    หากวา   พระสาวกรูความเศราหมอง   ความผอง 
แผว   การออกแหงฌาน   วิโมกข    สมาธิ  และสมาบัติ   ดวยเหตุนั้นนะ 
ทานจึงตองกลาววา   กําลงัของพระตถาคต   คือ   การรูตามจริงซึ่งความ 
เศราหมอง   ความผองแผว    การออกแหงฌาน   วิโมกข สมาธิ    และ 
สมาบัติ    ทัว่ไปแกพระสาวก.  
           [๗๐๙]   ป.   พระสาวกรูญาณเปนเครื่องระลึกถึงขันธที่เคย 
อยูอาศัยในกาลกอนไดแกระลึกชาติหนหลังได  หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว  
                         ป.   หากวา  พระสาวกรูญาณเปนเครื่องระลึกถงึขันธ 
ที่เคยอยูอาศัยในกาลกอน  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  กําลังของ 
พระตถาคต   คือ   การรูตามจริงซ่ึงญาณเปนเครื่องระลึกถึงขันธที่เคยอยู 
อาศัยในกาลกอน   ทั่วไปแกพระสาวก.       
         [๗๑๐]   ป.   พระสาวกรูจุติและอุปบัติแหงสัตวทั้งหลาย  หรือ  ? 
                         ส.   ถูกแลว.  
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                         ป.   หากวา      พระสาวกรูจุติและอุปบัติแหงสัตวทั้ง  
หลาย    ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   กําลังของพระตถาคต  คือ 
การรูตามจริงซ่ึงจุติและอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย   ทัว่ไปแกพระสาวก. 
           [๗๑๑]   ป.   อาสวะทั้งหลาย  ทั้งของพระตถาคต  ทั้งของพระ- 
                               สาวกตางก็สิ้นไปแลว   มิใชหรือ ? 
                          ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   มีเหตุอะไร ๆ ที่ทําใหตางกันในระหวางความสิ้น 
อาสวะแหงพระตถาคต      กับความส้ินอาสวะแหงพระสาวก      หรือใน 
ระหวางความหลุดพนแหงพระตถาคต      กับความหลุดพนแหงพระสาวก 
หรือ  ? 
                         ส.   ไมมี. 
                         ป.   หากวา     ไมมีเหตุอะไร ๆ     ที่ทําใหตางกันใน 
ระหวางความสิ้นอาสวะแหงพระตถาคต      กับความส้ินอาสวะแหงพระ- 
สาวก   หรือในระหวางความหลุดพนแหงพระตถาคต   กับความหลุดพน 
แหงพระสาวก  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  กําลังของพระตถาคต 
คือ  การรูตามจริงในความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย   ทั่วไปแกพระสาวก. 
           [๗๑๒]   ป.   กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความ 
สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย   ทั่วไปแกพระสาวก  หรือ  ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.   กําลังของพระตถาคต  คือ การรูตามจริงในฐานะ 
                                และอฐานะ  ทั่วไปแกพระสาวก   หรือ ?  
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                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
           [๗๑๓]   ป.  กําลงัของพระตถาคต  คือ  การรูตามจริงในความ 
                               สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย    ทั่วไปแกพระสาวก  
                               หรือ ?         
                         ป.  กําลังของพระตถาคต  คือ    การรูตามจริงในจุติ 
                               และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย  ทั่วไปแกพระสาวก 
                               หรือ  ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๗๑๔]   ป.   กําลังของพระตถาคต   คือ การรูตามจริงในฐานะ 
                               และอฐานะ  ไมทั่วไปแกพระสาวก   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   กําลังของพระตถาคต  คือ การรูตามจริงในความ 
                               สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย  ไมทั่วไปแกพระสาวก 
                               หรือ ?                                                
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯลฯ 
           [๗๑๕]   ป.   กําลังของพระตถาคต  คือ  การรูตามจริงในจุติ 
                               และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย  ไมทั่วไปแกพระ-         
                               สาวก   หรือ  ? 
                         ส.  ถูกแลว.  
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                         ป.   กําลังของพระตถาคต  คือ  การรูตามจริงในความ 
                               สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย  ไมทั่วไปแกพระสาวก  
                               หรือ  ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๗๑๖]    ป.   กําลังของพระตถาคต  คือ  การรูตามจริงซ่ึงความ 
                               ยิ่งและหยอนแหงอินทรีย  ไมทั่วไปแกพระสาวก 
                               หรือ  ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   กําลังของพระตถาคต  คือ  การรูตามจริงในฐานะ 
                               และอฐานะ  ไมทั่วไปแกพระสาวก หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๗๐๗]   ป.   กําลังของพระตถาคต  คือ  การรูตามจริงซึ่งความ 
                               ยิ่งและหยอนแหงอินทรีย  ไมทั่วไปแกพระสาวก 
                               หรือ  ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   กําลังของพระตถาคต  คือ การรูตามจริงในความ 
                               สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย   ไมทั่วไปแกพระสาวก 
                               หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๗๑๘]   ป.   กําลงัของพระตถาคต   คือ  การรูตามจริงในฐานะ 
                               และอฐานะ  ทั่วไปแกพระสาวก   หรือ  ?                                           
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                         ส.   ถูกแลว.  
                         ป.   กําลังของพระตถาคต  คือ  การรูตามจริงซ่ึงความ 
                               ยิ่งและหยอนแหงอินทรีย   ทั่วไปแกพระสาวก 
                               หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ         
           [๗๑๙]   ป.   กําลังของพระตถาคต  คือ การรูตามจริงในความ 
                               สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย     ทั่วไปแกพระสาวก  
                               หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว.         
                         ป.   กําลังของพระตถาคต   คือ  การรูตามจริงซ่ึงความ 
                               ยิ่งและหยอนแหงอินทรีย    ทัว่ไปแกพระสาวก 
                               หรือ ?             
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
                                             พลกถา  จบ 
 

                                      อรรถกถาพลกถา          

                              วาดวย   พละ  คือ  กําลัง 
           บัดนี้   ชื่อวา  เรื่องพละ    คือกําลัง.  ในเรืองนั้น  ชนเหลาใดมี 
ลัทธิ    ดุจนิกายอันธกะทั้งหลายในขณะน้ีวา      กําลังพระตถาคตท่ัวไป 
แกพระสาวกท้ังหลาย   เพราะถือเอาพระสูตร  ๑๐  สูตร  มีอนุรุทธสังยุต 
สูตรเปนตน   โดยไมพิจารณาวา  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  ก็แล  เรายอมรู  
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ชัดซึ่งฐานะโดยความเปนฐานะ        และยอมรูชัดอฐานะโดยความเปน  
อฐานะตามความเปนจริง    เพราะความท่ีสติปฏฐานทั้ง  ๔   เหลาน้ีเรา 
เจริญแลว  กระทําใหมากแลว ดังน้ี    คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลา 
นั้น.   คําตอบรับรองเปนของปรวาที  เพราะต้ังอยูในลัทธิ.  อนึ่ง  ชื่อวา 
กําลังแหงพระตถาคตนี้      ทั่วไปแกพระสาวกทั้งหลายก็มี    ไมทั่วไปก็มี 
ทั้งท่ัวไปและไมทั่วไปก็มี  มีอยู  ในกาํลังเหลาน้ัน   ญาณในความส้ินไป 
แหงอาสวะท้ังหลายชื่อวา     สาธารณะ      คือท่ัวไปแกพระสาวก   แตอิน- 
ทริยปโรปริยตัติญาณ  ไดแกญาณรูความยิ่งและหยอนแหงอินทรีย  เปน 
อสาธารณญาณ     คือญาณไมทั่วไป      ญาณที่เหลือเปนสาธารณะดวย 
อสาธารณะดวย.   จริงอยูพระสาวกท้ังหลายยอมรูซึ่งฐานาฐานญาณเปน 
ตนไดบางอยาง  แตพระตถาคตท้ังหลายยอมรูฐานาฐานญาณเปนตนได 
โดยสิ้นเชิง.   พระสาวกท้ังหลายยอมรูสาธารณาณเหลาน้ันโดยอุทเทส 
คือโดยหัวขอ  ไมรูโดยนิทเทส   คือโดยนําออกแสดงโดยพิสดาร.  ก็ลัทธ ิ
นี้กลาววา     กําลังของพระตถาคตแมทั้งปวงวาท่ัวไปแกพระสาวก 
โดยไมแปลกกัน    ดังน้ี  เพ่ือตําหนิลัทธินั้น ๆ  เพราะเหตุนั้น  จึงเริ่ม 
ซักถามอีกวา      กําลังของพระตถาคตก็คือกําลังพระสาวก   ดังน้ี 
เปนตน. 
           ในการตอบปญหาเหลาน้ัน   ปญหาที่   ๑   ปรวาทีหมายเอาความ 
ที่กําลังเหลานั้น    เปนวิสัยคือเปนอารมณแหงอาการทั้งปวงโดยนิทเทส 
จึงตอบปฏิเสธ.  ในปญหาท่ี  ๒  ตอบรบัรองดวยสามารถแหงญาณมีฐานา-  
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ฐานญาณเปนตนโดยอุทเทส.   ในปญหาวา      กาํลังของพระตถาคต  
อันนั้น     กําลังของพระสาวกก็อันนั้นแหละ       ปรวาทีตอบปฏิเสธ   
เพราะไมมีการกระทําท่ีแตกตางกันโดยอาการท้ังปวง.      บรุพประโยค 
คือการประกอบในเบ้ืองตน  ก็ด ี  บุรพจริยา   คือการประพฤติเบื้องตน 
ก็ดี  ยอมเปนอยางเดียวกันโดยอรรถ.  การกลาวธรรมดวย  การแสดง 
ธรรมดวย   ก็เปนเชนเดียวกัน. 
           ในปญญาวาดวยอินทริยปริยัตติญาณ     ปรวาทีตอบรับรองใน 
วิสัย  คืออารมณแหงพระสาวก หมายเอาทั่วไปโดยเอกเทส  คือบางสวน. 
            บัดนี ้  ปญหาของปรวาที    มีคําวา       พระสาวกรูฐานะและ 
อฐานะหรือ  เปนตน   เพ่ือใหต้ังไวซึ่งความท่ีญาณเหลาน้ันเปนสาวก 
สาธารณญาณ   โดยความท่ีทานยอมรูฐานาฐานญาณเปนตนโดยอุทเทส 
เพราะฉะนั้นจึงประกาศความรูอรรถของพระสาวกสักวาการรูนั้น.    ใน 
ปญหานั้นปรวาทีไมถือเอาอินทริยปโรปปริยัตติญาณซึ่งเปนญาณอยางใด 
อยางหน่ึงแหงอสาธารณญาณ  ๖. 
           คําวา      ความสิ้นอาสวะแหงพระตถาคต     กบัความส้ิน 
อาสวะแหงพระสาวก     ดังน้ี  อธิบายวา  คําใดอันบุคคลควรกลาวพึงมี 
เพราะอาศัยการส้ินอาสวะของพระตถาคต     กับการส้ินอาสวะของพระ- 
สาวกน้ัน  ความแตกตางกันหามีไม.  แมในบทวา   ความหลุดพน 
แหงพระตถาคต    กบัความหลุดพนแหงพระสาวก  ก็นัยนี้นั่น  
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แหละ.   คําท่ีเหลือในที่นี้มีเนื้อความงายทั้งน้ัน.  
           บัดนี้    ปญหาของปรวาทีวา      ในความสิ้นไปแหงอาสวะท้ัง 
หลาย      เปนตนนั่นแหละอีก    เพ่ือเปรียบเทียบญาณในความสิ้นไป 
แหงอาสวะท้ังหลายของพระตถาคตกับพระสาวกท่ีสกวาทีตอบรับรองเปน 
สาธารณญาณนั้น    แลวจึงถามซ่ึงความเปนสาธารณญาณท้ังหลายแมที่  
เหลือ.    ญาณนั้นอันสกวาทีผูแกปญหารับรองแลววาเปนสาธารณญาณ 
เพราะไมมีอะไรแปลกกนัในการสิ้นอาสวะเลย.     ในญาณท้ังหลายนอก 
จากน้ีทานตอบปฏิเสธความเปนญาณสาธารณะเพราะไมมีพิเศษในพระ-  
สาวก.   คําถามเรื่องอสาธารณญาณ๑    ของปรวาทีเปรียบเทียบอาสวัก- 
ขยญาณน้ันนั่นแหละกับบรรดาญาณทั้งหลายมีฐานาฐานญาณเปนตน 
อีก. ในการวิสัชนาปญหานั้น  สกวาทีปฏิเสธในอาสวักขยญาณแตรับรอง  
ในญาณแมที่เหลือ.  ตอจากนี้เปนคําถามอสาธารณญาณของปรวาที  
เปรียบเทียบกับอินทริยปโรปริยัตติญาณ.   ญาณนั้นทานแสดงไวโดยยอ. 
๑ อสาธารณญาณ  ๖  ไดแก  ญาณท่ีไมท่ัวไปแกพระสาวกท้ังหลาย  ๖  คือ :- 
๑.  อินทริยปโรปริยัตติญาณ  ไดแก  ปญญาหยั่งรูความยิ่งและหยอนแหงอิน- 
ทรียของสัตวท้ังหลาย. 
๒.  อาสยานุสยญาณ  ไดแก  ปญหาหยั่งรูอาสยะ  คือ  อัธยาศัย  และกิเลสท่ี 
นอนเนื่องในสันดานของสัตว. 
๓.  ยมกปาฏิหริญาณ  ไดแก  ปญญาหยั่งรูการทํายมกปาฏิหาริย 
๔.  มหากรุณาสมาปตติญาณ  ไดแก   ปญญาหยั่งรูในการเขามหากรุณาสมบัติ 
๕.  สัพพัญุตญาณ  ไดแก  ปญญาหยั่งรูธรรมท้ังปวง 
๖.  อนาวรณญาณ  ไดแก  ปญญาหยั่งรูธรรมอันไมมีอะไรขัดของ.  
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แมในการวิสัชนาปญหา   สกวาทีตอบรับรองในอินทริยปโรปริยัตติญาณ   
ตอบปฏิเสธในญาณท่ีเหลือท้ังหลาย.    ตอจากนั้นคําถามสาธารณญาณ 
แหงอนทริยปโรปรยัตติญาณ ของปรวาทีซึ่งเปรียบเทียบกับฐานาฐาน- 
ญาณทั้งหลาย.   ญาณแมนั้น    ทานกแ็สดงไวโดยยอ.  ในการวิสัชนา 
ปญหานั้น   สกวาทีตอบปฏิเสธในอินทริยปโรปริยัตติญาณ   ตอบรับรอง 
ในญาณท้ังหลายที่เหลือ   ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                  อรรถกถาพลกถา  จบ  
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                                      อริยันติกถา  
           [๗๒๐]   สกวาที    กําลังของพระตถาคต     คือ   การรูตามจริง 
                               ในฐานะและอฐานะ   เปนอรยิะ   หรือ  ? 
                         ปรวาที    ถูกแลว.  
                         ส.   เปนมรรค   เปนมงคล   เปนนิพพาน   เปนโส-  
ดาปตติมรรค  เปนโสดาปตติผล   เปนสกทาคามิมรรค   เปนสกทาคามิ-  
ผล   เปนอนาคามิมรรค   เปนอนาคามิผล   เปนอรหัตมรรค   เปนอร- 
หัตผล  เปนสติปฏฐาน   เปนสัมมัปปธาน  เปนอิทธิบาท  เปนอินทรีย 
เปนพละ  เปนโพชฌงค  หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๗๒๑]   ส.   กําลงัของพระตถาคต  คือ การรูตามจริงในฐานะ 
                               และอฐานะ    เปนอริยะ   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   มีสุญญตะ  เปนอารมณ  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ส.    มีสญุญตะ  เปนอารมณ  หรอื  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระตถาคตทรงทําไวในพระทัยซึ่งฐานะและ 
อฐานะดวย ทรงทําไวในพระทัยซึ่งสุญญตะดวย  หรือ ?  
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                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ  
                         ส.  พระตถาคตทรงทําไวในพระทัยซึ่งฐานะและ 
                               อฐานะดวย ทรงทําไวในพระทัยซึ่งสุญญตะดวย 
                               หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ความประชุมแหงผัสสะ ๒  อยาง     แหงจิต 
                               ๒ ดวง   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   กําลังของพระตถาคต  คือ การรูตามจริงในฐานะ 
                               และอฐานะ   เปนอริยะ   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   มีอนิมิตตะเปนอารมณ หรือ  ฯลฯ  มีอัปปณิ- 
                               หิตะเปนอารมณ  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.  มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ  หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระตถาคตทรงทําไวในพระทัยซึ่งฐานะและ 
                               อฐานะดวย   ทรงทําไวในพระทัยซึ่งอัปปณิหิตะ 
                               ดวย   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ  
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                         ส.   พระตถาคตทรงทําไวในพระทัยซึ่งฐานะและ  
                               อฐานะดวย  ทรงทําไวในพระทัยซึ่งอัปปณิหิตะ 
                               ดวย  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เปนความประชุมแหงผัสสะ ๒  อยาง     แหงจิต  
                               ๒   ดวง     หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๗๒๒]   ส.   สติปฏฐาน  เปนอริยะ    มีสญุญตะเปนอารมณ 
                               หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   กําลังของพระตถาคต คือ  การรูตามจริงในฐานะ 
                               และอฐานะ  เปนอริยะ   มีสุญญตะเปนอารมณ  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   สติปฏฐาน   เปนอริยะ   มีอนิมิตตะเปนอารมณ 
                               ฯลฯ  มีอัปปณิหิตะ  เปนอารมณ   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ 
และอฐานะ เปนอริยะ มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ  
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           [๗๒๓]   ส.   สัมมัปปธาน  อิทธิบาท  อินทรีย  พละ  โพช-    
                               ฌงค  เปนอริยะ  มสีุญญตะอารมณ  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   กําลังของพระตถาคต  คือ การรูตามจริงในฐานะ 
                               และอฐานะ   เปนอริยะ   มีสญุญตะเปนอารมณ 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   โพชฌงคเปนอริยะ     มีอนิมิตตะเปนอารมณ 
                               ฯ ล ฯ  มีอัปปณิหติะเปนอารมณ  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ 
                               และอฐานะ เปนอริยะ มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ 
                               หรือ  ?  
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๗๒๔]   ส.   กําลงัของพระตถาคต  คือ การรูตามจริงในฐานะ 
                               และอฐานะ    เปนอริยะ   แตไมพึงกลาววา     ม ี
                               สุญญตะเปนอารมณ  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว.                                                
                         ส.   สติปฏฐานเปนอริยะ   แตไมพึงกลาววามีสุญญ- 
                               ตะเปนอารมณ  หรือ ?  
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                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ  
                         ส.   กําลังของพระตถาคต  คือ   การรูตามจริงในฐานะ 
และอฐานะ  เปนอริยะ   แตไมพึงกลาววา   มีอนิมิตตะเปนอารมณ ฯลฯ 
อัปปณิหิตะเปนอารมณ   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สติปฏฐานเปนอริยะ  แตไมพึงกลาววา  มีอัปป- 
                               ณิหิตะเปนอารมณ   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   กําลังของพระตถาคต  คือ การรูตามจริงในฐานะ 
และอฐานะ   เปนอริยะ   แตไมพึงกลาววา   มีสุญญตะเปนอารมณ  ฯ ล ฯ 
มีอนิมิตตะเปนอารมณ  ฯลฯ  มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  สัมมปัปธาน  ฯ ล ฯ   โพชฌงค  เปนอริยะ  แต 
                               ไมพึงกลาววา   มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๗๒๕]   ส.   กําลังของพระตถาคต    คือ   การรูตามจริงในจุติ 
                               และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย  เปนอริยะ  หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เปนมรรค   เปนผล   เปนนิพพาน   เปนโสดา- 
ปตติมรรค   เปนโสดาปตติผล   ฯลฯ   เปนโพชฌงค   หรือ  ?  
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                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
           [๗๒๖]   ส.  กําลงัของพระตถาคต   คือ   การรูตามจริงในจุติ 
                               และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย  เปนอริยะ   หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  มีสุญญตะเปนอารมณ   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                         ส.   มีสุญญตะเปนอารมณ  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระตถาคตทรงทําไวในพระทัย   ซึ่งจุติและอุ- 
                               บัติแหงสัตวทั้งหลายดวย    ทรงทําไวในพระทัย 
                               ซึ่งสุญญตะดวย  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                         ส.  พระตถาคตทรงทําไวในพระทัย   ซึ่งจุติและอุ- 
                               บัติแหงสัตวทั้งหลายดวย    ทรงทําไวในพระทัย 
                               ซึ่งสุญญตะดวย  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เปนความประชุมแหงผัสสะ  ๒  อยาง     แหงจิต 
                               ๒ ดวง   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
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                         ส.   กําลังของพระตถาคต    คือ  การรูตามจริงในจุติ 
                               และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย   เปนอริยะ  หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
                         ส.  อนิมติตะเปนอารมณ  ฯลฯ  มอัีปปณิหิตะเปน 
                               อารมณ   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น    ฯ ล ฯ 
                         ส.  มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ   หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระตถาคตทรงทําไวในพระทัย  ซึ่งจุติและอุ- 
                               บัติแหงสัตวทั้งหลายดวย   ทรงทําไวในพระทัย 
                               ซึ่งอัปปณิหิตะดวย    หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                         ส.  พระตถาคตทรงทําไวในพระทัย  ซึ่งจุติและอุ- 
                               บัติแหงสัตวทั้งหลายดวย    ทรงทําไวในพระทัย 
                               ซึ่งอัปปณิหิตะดวย   หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  เปนความประชุมแหงผัสสะ  ๒  อยาง  แหงจิต 
                               ๒  ดวง  หรือ ?         
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
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           [๗๒๗]   ส.   สติปฏฐาน   เปนอริยะ   มีสญุญตะเปนอารมณ 
                               ฯลฯ  มีอนิมิตตะเปนอารมณ  ฯลฯ  มีอัปปณิ-  
                               หิตะเปนอารมณ  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   กําลังของพระตถาคต   คือ   การรูตามจริงในจุติ 
                               และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย  เปนอริยะ   มีอัปป- 
                               ณิหิตะเปนอารมณ  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   สัมมปัปธาน  ฯลฯ  โพชฌงค   เปนอริยะ  มี 
สุญญตะอารมณ  ฯ ล ฯ  มีอนิมิตตะเปนอารมณ ฯลฯ  มีอัปปณิหิตะเปน 
อารมณ  หรอื  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   กําลังของพระตถาคต  คือ  การรูตามจริงในจุติ 
                               และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย  เปนอริยะ    มีอัปป- 
                               ณิหิตะเปนอารมณ  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๗๒๘]   ส.  กําลงัของพระตถาคต    คือ   การรูตามจริงในจุติ 
และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย  เปนอริยะ  แตไมพึงกลาววา   มีสญุญตะ 
เปนอารมณ   ฯลฯ   มีอนิมิตตะเปนอารมณ  ฯ ล ฯ   มีอัปปณิหติะเปน 
อารมณ  หรอื  ?                                                             
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                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   สติปฏฐาน   เปนอริยะ    แตไมพึงกลาววา   มี  
                               อัปปณิหิตะเปนอารมณ  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๗๒๙]   ส.   กําลงัของพระตถาคต   คือ   การรูตามจริงในจุติ 
และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย  เปนอริยะ    แตไมพึงกลาววา   มสีุญญตะ 
เปนอารมณ ฯลฯ มีอนิมติตะเปนอารมณ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ 
หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สัมมปัปธาน ฯ ล ฯ  โพชฌงค  เปนอริยะ  แต     
                               ไมพึงกลาววา  มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๗๓๐]   ป.   กําลงัของพระตถาคต  คือ  การรูตามจริงในความ 
                               สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย  เปนอริยะ  หรือ  ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   กําลังของพระตถาคต  คือ   การรูตามจริงในฐานะ 
                               และอฐานะ  เปนอริยะ  หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๗๓๑]   ป.   กําลงัของพระตถาคต  คือ  การรูตามจริงในความ 
                               สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย  เปนอริยะ  หรือ  ?  
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                         ส.   ถูกแลว.  
                         ป.   กําลังของพระตถาคต   คือ   การรูตามจริงในจุติ 
                               และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย   เปนอริยะ  หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๗๓๒]   ป.   กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ 
                               และอฐานะ  แตไมพึงกลาววา เปนอริยะ หรอื ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความ 
                               สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย     แตไมพึงกลาววา 
                               เปนอริยะ   หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๗๓๓]   ป.   กําลงัของพระตถาคต   คือ   การรูตามจริงในจุติ 
                               และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย ไมพึงกลาววา เปน 
                               อริยะ   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   กําลังของพระตถาคต  คือ  การรูตามจริงในความ 
                               สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย   ก็ไมพึงกลาววา  เปน 
                               อริยะ   หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ  
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           [๗๓๔]   ป.   กําลังของพระตถาคต  คือ  การรูตามจริงในความ  
                               สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย   เปนอริยะ  มสีุญญตะ 
                              เปนอารมณ  หรือ  ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  กําลังของพระตถาคต  คือ การรูตามจริงในฐานะ 
                               และอฐานะก็เปนอริยะ    มีสญุญตะเปนอารมณ 
                               หรือ ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๗๓๔]   ป.  กําลงัของพระตถาคต  คือ การรูตามจริงในความ 
สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย   เปนอริยะ   มีอนิมิตตะเปนอารมณ  ฯลฯ  ม ี
อัปปณิหิตะเปนอารมณ  หรือ ? 
                          ป.  กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ 
                               และอฐานะก็เปนอริยะ  มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ 
                               หรือ ?            
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๗๓๕]   ป.  กาํลงัของพระตถาคต  คือ การรูตามจริงในความ 
สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย  เปนอริยะ   มีสุญญตะอารมณ  ฯลฯ   มีอนิ- 
มิตตะเปนอารมณ  ฯลฯ   มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ  หรือ  ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
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                         ป.   กําลังของพระตถาคต   คือ   การรูตามจริงในจุติ  
                               และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย    กเ็ปนอริยะ     มี 
                               อัปปณิหิตะเปนอารมณ  หรือ  ? 
                         ส.    ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๗๓๖]   ป.   กําลงัของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ 
และอฐานะ  เปนอริยะ   แตไมพึงกลาววา  มีสุญญตะเปนอารมณ  หรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  กําลังของพระตถาคต  คือ  การรูตามจริงในความ 
สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย   เปนอริยะ   แตไมพึงกลาววา    สญุญตะเปน 
อารมณ  หรอื  ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ป.   กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะ 
และอฐาน   เปนอริยะ   แตไมพึงกลาววา  มีอนิมิตตะเปนอารมณ  ฯลฯ 
มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ  หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   กําลังของพระตถาคต  คือ การรูตามจริงในความ 
สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย  ก็เปนอริยะ   แตไมพึงกลาววา  มีอัปปณิหิตะ 
เปนอารมณ  หรือ  ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ  
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           [๗๓๗]   ป.   กําลังของพระตถาคต    คือ   การรูตามจริงในจุติ 
และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย   เปนอริยะ   แตไมพึงกลาววา    มสีุญญตะ  
เปนอารมณ  ฯลฯ   มีอนิมติตะเปนอารมณ  ฯลฯ   มอัีปปณิหิตะเปน 
อารมณ   หรอื  ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความ 
สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย   ก็เปนอริยะ    แตพึงกลาววา   มีอัปปณิหิตะ 
เปนอารมณ   หรือ  ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                                      อริยันติกถา   จบ  
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                                 อรรถกถาอริยันติกถา 
                                     วาดวยเปนอริยะ         

           บัดนี้  ชื่อวา  เรื่องเปนอริยะ.  ในปญหานั้น  ลัทธิแหงชนเหลา 
ใด  ดุจลัทธขิองนิกายอันธกะท้ังหลายในขณะน้ีวา    อาสวักขยญาณเปน  
อริยะอยางเดียวเทาน้ัน    หามิไดโดยที่แทแมญาณเบ้ืองตน๑   ๙  อยาง   ที ่
เปนกําลัง   กเ็ปนอริยะดวย      ดังน้ี    สกวาทีหมายชนเหลาน้ัน  จึงถามวา 
การรูตามจรงิในฐานะและอฐานะ      เปนอริยะหรอื      คําตอบรับ- 
รองเปนของปรวาที.  คําถามดวยสามารถแหงมรรคเปนตนวา  ญาณ 
นี้ใดในอริยมรรค   เปนตน   ญาณอยางใดอยางหนึ่ง   นั้นพึงเปน 
อริยะหรือ     อีก  เปนของสกวาที   คําตอบปฏิเสธเปนของปรวาที.   คํา 
ถามวาดวย  สุญญตารมณ  เปนตนอีก   เปนของสกวาที.  ในคําถามน้ัน 
สุญญตา  ๒ อยาง  คือ  สัตตสุญญตา  ความวางเปลาจากสัตว  ๑  สัง- 
ขารสุญญตา   ความวางเปลาจากสังขาร ๑.  ปญจขันธ  เปนสภาพวาง 
         ๑.  ทสพลญาณ  ญาณอันเปนกําลัง  ๑๐  คือ  :-  ๑. ฐานาฐานญาณ  ปรีชา 
หยั่งรูฐานะ  และอฐานะ    ๒.  วิปากญาณ  ปรีชาหยั่งรูผลแหงกรรม     ๓.   สัพ- 
พัตถคามินีปฏิปทาญาณ   ปรีชาหยั่งรูทางไปสูภูมิท้ังปวง      ๔.  นานาธาตุญาณ  ปรีชา 
หยั่งรูธาตุตาง ๆ    ๕.  นานาธิมุตติญาณ    ปรีชาหยั่งรูอธิมุตติ  คือ   อัธยาศัยของ 
สัตวตาง ๆ   ๖.  อินทริโยปริยัตติญาณ   ปรีชาหยั่งรูความยิ่งและหยอนแหงอินทรีย 
ของสัตว    ๗.  ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ   ปรีชาหยั่งรูอาการมีความเศราหมองเปนตน 
แหงธรรมมีฌานเปนตน     ๘.   ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ     ๙.   จุตูปปาตญาณ 
๑๐.   อาสวักขยญาณ.  
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เปลาจากสัตว    อันชาวโลกสมมติไวดวยทิฏฐิ    ชื่อวา   สัตตสุญญตา  
พระนิพพาน   เปนสภาพวางเปลาสงัดแลว   เปนธรรมชาติออกไปแลว 
จากสังขารทั้งปวง    ชื่อวา   สังขารสญุญตา.    ในปญหานั้น  ปรวาที 
หมายเอาความวางเปลาท่ีเปนอารมณของพระนิพพาน   จึงปฏิเสธ   แต 
รับรองเพราะหมายเอาความวางเปลาที่เปนอารมณของสังขาร.     แมถูก 
ถามวา    ทรงทําไวในพระทัย     ก็ปฏเิสธเพราะหมายเอาพระนิพพาน 
เทาน้ัน  ยอมตอบรับรองเพราะหมายเอาสังขารทั้งหลาย.   ตอจากนั้นถูก 
สกวาทีถามวา      เปนการประชุมแหงผัสสะ  ๒ อยาง   แหงจิต  ๒ 
ดวงหรือ     เพราะถือเอานัยนี้วา     ผูมีมนสิการในฐานญาณ   และ 
อฐานญาณเปนตนมีสังขารเปนอารมณ  แตผูมมีนสิการในความวาง 
เปลามีพระนิพพานเปนอารมณ     ปรวาทีนั้น  เมื่อไมไดโอกาสอันมี 
เลสนัย  จึงปฏิเสธ.  แมอนิมิตตะ   และ  อัปปณิหิตะ   ก็นัยนี้นัน้แหละ. 
จริงอยู   ขันธทั้งหลาย   ชื่อวา   ไมมนีิมิต    เพราะไมมีนิมิตคือสัตว 
พระนิพพาน  ชื่อวา ไมมนีิมิต   เพราะไมมีนิมิต  คือสังขาร.    ขันธ 
ทั้งหลาย  ชื่อวา  อัปปณิหติะ  คือไมมีที่ต้ัง  โดยการต้ังความปรารถนา 
แหงสัตวอันถึงการนับวา  ปณิธิ  เพราะอรรถวาพึงต้ังไว   กลาวคืออันเขา 
ยกข้ึนแลวพึงต้ังไวแมในธรรมอยางหน่ึง.   พระนพิพาน   ชื่อวา  อัปป- 
ณิหิตะ    คือไมมีที่ต้ัง    ดวยการต้ังไวซึ่งตัณหา     หรือดวยการต้ังไวซึ่ง 
สังขารทั้งปวงอันเปนอารมณแหงตัณหา.   เพราะฉะน้ันในการวิสัชชนา 
แมนี้  ทั้งการปฏิเสธและการรับรอง     บัณฑิตพึงทราบโดยนัยกอนน่ัน 
เทียว.  
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           ตอจากน้ี  อนุโลมและปฏิโลมปญหาวา    โลกุตตรธรรมท้ังหลาย  
มีสติปฏฐานเปนตน   เปนอริยะดวย   มีสุญญตะเปนตน   เปนอารมณ 
ดวย   ฉันใด    ญาณเปนเครื่องหยั่งรูฐานะและอฐานะโดยลัทธขิองทาน 
ฉันนั้นหรือ      ในการวิสชัชนาปญหานั้น    การตอบรับรองแมทั้งปวง 
และการปฏิเสธท้ังปวง    เปนของปรวาที     บัณฑิตพึงทราบคําถามและ 
คําตอบแมในญาณที่เหลือโดยอุบายน้ี.  แตในบาลีทานยอญาณท่ีเหลือไว 
แลวก็จําแนกจุตูปปาตญาณไวสุดทาย.   ขางหนาตอจากนี้   เปนคําถามถึง 
ความเปนพระอริยะท้ังโดยอนุโลม  และปฏิโลมแหงญาณท้ังหลายที่เหลือ 
เปรียบเทียบกับอาสวักขยญาณอันสําเร็จแลววาเปน  อริยะ   แมในลัทธ ิ
ของตน.   คําถามท้ังปวงเปนของปรวาที.   สกวาทีตอบรับรองดวย   ปฏ-ิ 
เสธดวย.    เน้ือความเหลาน้ันมีอรรถงายทั้งน้ัน.    สวนในบาลทีานยอ 
ญาณทั้ง ๗ ไวในท่ีนี้แลวแสดงดุจนัยที่ ๑  นั่นแล. 
                              อรรถกถาอริยันติกถา   จบ  
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                                        วิมุจจติกถา          
           [๗๓๘]   สกวาที   จิตมีราคะหลุดพนได   หรือ ?  
                         ปรวาที    ถูกแลว. 
                         ส.  จิตสหรคตดวยราคะ  เกิดพรอมกับราคะ  ระคน 
ดวยราคะ   สัมปยุตดวยราคะ   ปรากฏพรอมกับราคะ   แปรไปตามราคะ 
เปนอกุศล    เปนโลกิยะ    เปนอารมณของอาสวะ     เปนอารมณของ 
สัญโญชน  เปนอารมณของคันถะ  เปนอารมณของโอฆะ  เปนอารมณ 
ของโยคะ    เปนอารมณของนิวรณ   เปนอารมณของปรามาสะ    เปน 
อารมณของอุปทาน   เปนอารมณของสังกิเลส   หลุดพนได  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๗๓๙]   ส.   จิตมีผัสสะหลุดพนได   หลุดพนทั้ง  ๒   คือ ทั้ง  
                               ผัสสะและจิต  หรือ  ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   จิตมีราคะ หลุดพนได  หลุดพนทั้ง ๒  คือ ทั้ง 
                               ราคะและจิต   หรอื  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๗๔๐]   ส.   จิตมีเวทนา   ฯลฯ   จิตมีสัญญา  ฯลฯ  จิตมี 
เจตนา  ฯลฯ   จิตมีปญญา  หลุดพนได  หลุดพนทั้ง  ๒   คือ  ทั้งปญญา 
และจิต  หรอื  ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.    จิตมีราคะหลุดพนได    หลุดพนไดทั้ง ๒      คือ 
                               ทั้งราคะและจิต   หรือ ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๗๔๑]   ส.   จิตมีผัสสะ  มีราคะ   หลุดพนได  หลุดพนทัง้   ๒ 
                               คือ   ทั้งผัสสะและจิต   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หลุดพนทั้ง ๒     คือ   ทั้งราคะและจิต    หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๗๔๒]   ส.   จิตมีเวทนา   มีราคะ  ฯ ล ฯ  จิตมีสัญญา  มีราคะ 
ฯลฯ   จิตมีเจตนา   มีราคะ   ฯ ล ฯ  จิตมีปญญา   มีราคะ   หลดุพนได 
หลุดพนทั้ง ๒    คือ   ทั้งปญญาและจิต   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หลุดพนทั้ง  ๒    คือ   ทั้งราคะและจิต   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๗๔๓]   ส.   จิตมีโทสะ   หลดุพนได  หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   จิตสหรคตดวยโทสะ เกิดพรอมกับโทสะ  ระคน 
ดวยโทสะ   สัมปยุตดวยโทสะ  ปรากฏพรอมกับโทสะ  แปรไปตามโทสะ 
เปนอกุศล   เปนโลกิยะ   เปนอารมณของอาสวะ    ฯลฯ    เปนอารมณ 
ของสังกิเลส   หลุดพนได   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ  
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           [๗๔๔]   ส.   จิตมีผัสสะ   หลดุพนได   หลุดพนทั้ง  ๒    คือ 
                               ทั้งผัสสะและจิต   หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   จิตมีโทสะ    หลดุพนได   หลุดพนทั้ง  ๒   คือ 
                               ทั้งโทสะและจิต   หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๗๔๕]   ส.   จิตมีเวทนา ฯ ล ฯ  จิตมีสัญญา ฯลฯ   จิตมีเจตนา 
ฯลฯ    จิตมีปญญา   หลดุพนได   หลุดพนทั้ง  ๒    คือ  ทั้งปญญาและจิต 
หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   จิตมีโทสะ    หลดุพนได    หลุดพนทั้ง  ๒    คือ 
                               ทั้งโทสะและจิต  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๗๔๖]   ส.   จิตมีผัสสะ   มีโทสะ  หลุดพนได หลุดพนทั้ง  ๒ 
                               คือ   ทั้งผัสสะและจิต  หรือ ? 
                         ป.    ถูกแลว. 
                         ส.   หลุดพนทั้ง  ๒  คือ   ทั้งโทสะและจิต  หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๗๔๗]   ป.    จิตมีเวทนา  มีโทสะ  ฯ ล ฯ  จิตมีสัญญา  มีโทสะ 
 ฯลฯ   จิตมีเจตนา   มีโทสะ  ฯลฯ   จิตมีปญญา  มโีทสะ  หลุดพนได 
หลุดพนทั้งสอง   คือ   ทั้งปญญาและจิต   หรือ  ?  
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                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   หลุดพนทั้ง  ๒    คือ  ทั้งโทสะและจิต   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๗๔๘]   ส.   จิตมีโมหะ    หลุดพนได  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   จิตสหรคตดวยโมหะ  เกิดพรอมกับโมหะ   ระคน 
ดวยโมหะ    สัมปยุตดวยโมหะ  ปรากฏพรอมกับโมหะ  แปรไปตามโมหะ 
เปนอกุศล   เปนโลกิยะ   เปนอารมณของอาสวะ   ฯ ล ฯ   เปนอารมณ 
ของสังกิเลส  หลุดพนได   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๗๔๙]   ส.   จิตมีผัสสะ   หลุดพนได    หลดุพนทั้ง ๒    คือ 
                               ทั้งผัสสะและจิต     หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   จิตมีโมหะ   หลุดพนได   หลดุพนทั้ง  ๒     คือ 
                               ทั้งโมหะแลวจิต   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๗๕๐]   ส.   จิตมีเวทนา ฯลฯ  จิตมีสัญญา  ฯลฯ  จิตมีเจตนา 
ฯลฯ  จิตมีปญญา   หลุดพนได   หลดุพนทั้ง  ๒    คือ  ทั้งปญญาและจิต 
หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.   จิตมีโมหะ   หลุดพนได   หลดุพนทั้ง  ๒    คือ 
                               ทั้งโมหะและจิต    หรือ   
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ  
           [๗๕๑]   ส.   จิตมีผัสสะ  มีโมหะ  หลุดพนได หลุดพนทั้ง  ๒ 
                               คือ   ทั้งผัสสะและจิต   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หลุดพนทั้ง  ๒     คือ   ทั้งโมหะและจิต   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๗๕๒]   ส.   จิตมีเวทนา  มิโมหะ  ฯ ล ฯ  จิตมีสัญญา  มีโมหะ  
ฯ ล ฯ  จิตมีเจตนา   มีโมหะ    ฯ ล ฯ   จิตมีปญญา   มีโมหะ   หลุดพนได 
หลุดพนทั้ง ๒        คือ   ทั้งปญญาและจิต    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หลุดพนทั้ง  ๒  คือ  ทั้งโมหะและจิต    หรอื  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๗๕๓]   ส.   ไมพึงกลาววา    จิตมีราคะ    มีโทสะ     มโีมหะ 
                               หลุดพนได   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   จิตท่ีปราศจากราคะ   ปราศจากโทสะ  ปราศจาก 
                               โมหะ  หมดกิเลส  หลุดพน  หรอื  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๗๕๐]   ส.   ถาอยางนั้น   จิตมีราคะ   มีโทสะ   มโีมหะ   ก ็
                               หลุดพนไดนะสิ. 
                                         วิมุจจติกถา จบ  
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                            อรรถกถาวิมุตติกถา๑ 

                                   วาดวยวิมุติ 
           บัดนี้  ชื่อวา  เรื่องวิมุติ  คือความหลุดพน.  ในปญหานั้น  ลัทธ ิ
แหงชนเหลาใด  ดุจลัทธขิองนิกายอันธกะท้ังหลายในขณะน้ีวา    ชื่อวา  
การปฏิบัติเพ่ือความหลุดพนของจิตท่ีปราศจากราคะแลวหามีไม เหมือน 
อยางวา     ผาท่ีเขาซักฟอกเอามลทินออกไปยอมพนจากมลทินไดฉันใด 
จิตมีราคะก็ฉันนั้น   ยอมหลุดพนจากราคะได    ดงัน้ี     สกวาทีหมายชน 
เหลานั้น  จึงถามปรวาทีวา     จิตมีราคะหลุดพนหรอื    คําตอบรับรอง 
เปนของปรวาที.    จากน้ันถูกถามโดยนัยวา       จติสหรคตดวยราคะ 
เปนตนหลุดพนไดหรือ     ปรวาทีปฏิเสธโดยหมายเอาวา    ในขณะ 
แหงมรรคจิต   จิตนั้นชือ่วายอมหลดุพน   แตในกาลน้ัน   จิตเห็น 
ปานน้ียอมไมมี.     แมถกูถามโดยนัยวา        จิตมผัีสสะ       เปนตน 
ปรวาทีเมื่อไมเห็นความหลุดพนจากราคะเหมือนธรรมท้ัง ๒    คือผัสสะ 
และจิตหลุดพนจากราคะ    ซึ่งตอบรับรองแลว    จึงตอบปฏิเสธ.  แมใน 
จิตมีโทสะ    เปนตน   บณัฑิตพึงทราบเนื้อความโดยอุบายน้ี   แล. 
                                  อรรถกถาวิมุตติกถา   จบ 
๑.  บาลีเปน  วมุิจจติกถา  
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                                      วมิุจจมานกกถา                 
           [๗๕๔]   สกวาที    จิตท่ีหลุดพนแลว   ยังหลุดพนอยู   หรือ ?  
                         ปรวาที    ถูกแลว. 
                         ส.   สวนหนึ่งหลุดพนแลว    อีกสวนหนึ่งยังไมหลุด 
                               พน  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๗๕๕]   ส.   สวนหน่ึงหลุดพนแลว    อีกสวนหนึ่งยังไมหลุด 
                               พน  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สวนหนึ่ง   เปนพระโสดาบัน  อีกสวนหนึ่ง  ไม 
เปนพระโสดาบัน   สวนหน่ึง      ถึงแลว  ไดเฉพาะแลว   บรรลุแลว    ทํา 
ใหแจงแลว   เขาถึงอยูถูกตองดวยกายอยู  ซึ่งโสดาปตติผล   อีกสวนหนึ่ง 
ไมถูกตองดวยกายอยู  ซึง่โสดาปตติผล   สวนหนึ่ง   เปนพระโสดาบัน 
ผูสัตตขัตตุปรมะ   ผูโกลงัโกละ   ผูเอกพีชี   ประกอบดวยความเลื่อมใส 
อันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา ฯลฯ ในพระธรรม  ฯลฯ ในพระสงฆ 
ฯลฯ   ประกอบดวยอริยกันตศีล    อีกสวนหนึ่ง  ไมประโยคกอบดวยอริย- 
กันตศีล   หรอื  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๗๕๖]   ส.   สวนหน่ึง    หลดุพนแลว   อีกสวนหนึ่ง   ยังไม 
                         หลุดพน  หรือ ?  
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                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สวนหนึ่ง     เปนพระสกทาคามี    อีกสวนหนึ่ง 
ไมเปนพระสกทาคามี    สวนหนึ่ง   ถงึแลว   ไดเฉพาะแลว    บรรลุแลว  
ทําใหแจงแลว เขาถึงอยู ถูกตองดวยกายอยู  ซึ่งสกทาคามิผล  อีกสวนหนึ่ง 
ไมถูกตองดวยกายอยูซึ่งสกทาคามิผล   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๗๕๗]   ส.   สวนหน่ึง   หลดุพนแลว   อีกสวนหนึ่ง   ยังไม 
                               หลุดพน  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว 
                         ส.   สวนหนึ่งเปนพระอนาคามี    สวนหนึ่งไมเปน 
พระอนาคามี   สวนหนึ่ง   ถึงแลว   ไดเฉพาะแลว    บรรลุแลว     ทําให 
แจงแลว   เขาถึงอยู   ถกูตองดวยกายอยู   ซึ่งอนาคามิผล    อีกสวนหนึ่ง 
ไมถูกตองดวยกายอยูซึ่งอนาคามิผล  สวนหนึ่งเปนพระอนาคามีผูอันตรา- 
ปรินิพพายี    ผูอุปหัจจปรินิพพายี    ผูอสังขารปรินิพพายี   ผูสสังขาร- 
ปรินิพพายี   ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี   อีกสวนหนึ่งไมเปนพระอนาคามี 
ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๗๕๘]   ส.   สวนหน่ึงหลุดพนแลว    อีกสวนหนึ่งยังไมหลุด 
                               พน  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.   สวนหนึ่งเปนพระอรหันต   อีกสวนหนึ่งไมเปน 
พระอรหันต   สวนหนึ่งถงึแลว   ไดเฉพาะแลว   บรรลุแลว    ทาํใหแจง  
แลว    เขาถึงอยู    ถกูตองดวยกายอยู    ซึ่งอรหัตผล    อีกสวนหนึ่งไม 
ถูกตองดวยกายอยูซึ่งอรหัตผล  สวนหนึ่งปราศจากราคะ  โทสะ  โมหะ 
แลว ฯลฯ สวนหนึ่งทําใหแจงแลวซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจง  อีกสวนหนึ่ง 
ไมทําใหแจงแลวซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจง   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๗๕๙]   ส.   จิตท่ีหลุดพนแลว  ยังหลุดพนอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   จิตหลุดพนแลวในขณะเกิดข้ึน    ยังหลุดพนอยู 
                               ในขณะดับไป  หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๗๖๐]   ป.   ไมพงกลาววา  จิตที่หลุดพนแลว  ยังหลุดพนอยู 
                               หรือ ?            
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  เมื่อบุคคลน้ัน 
รูอยูอยางน้ี     เห็นอยูอยางน้ี    จิตยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ 
จิตยอมหลุดพนแมจากภวาสวะ  จิตยอมหลุดพนแมจากอวิชชา- 
สวะ    ดังน้ี   เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว.  
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                         ป.   ถาอยางนั้น   จิตที่หลุดพนแลว   ก็ยังหลุดพนอยู 
                               นะสิ. 
           [๗๖๑]   ส.   จิตท่ีหลุดพนแลว  ยังหลุดพนอยู  หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา    บุคคลนั้น 
เมื่อจิตต้ังมั่นแลว   เปนจิตบริสุทธิ์  ผุดผอง    ไมมีกิเลสเครื่อง 
ยั่วยวน   ปราศจากอุปกิเลส   เปนจิตออน   ควรแกการงาน   ถึง 
ความเปนจิตไมหว่ันไหว  ต้ังอยูแลวอยางน้ี   ยอมนอมจิตไปเพ่ือ 
ญาณเปนเครื่องส้ินไปแหงอาสวะ   ดังนี้๑  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น  ก็ไมพึงกลาววา  จิตที่หลุดพนแลว 
                               ยังหลดุพนอยู. 
           [๗๖๒]   ส.   จิตท่ีหลุดพนอยู  มีอยู  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   จิตท่ีกําหนัดอยู  ขัดเคืองอยู หลงอยู  เศราหมอง 
                               อยู   มีอยู    หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   จิตมีแตกําหนัดแลวและไมกําหนัดแลว   ขัดเคือง 
แลวและไมขัดเคืองแลว   หลงแลวและไมหลงแลว   ขาดแลวและไมขาด  
๑.  ม. อุ.  ๑๔/๒๖  
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แลว   แตกแลวและไมแตกแลว   อันปจจัยทําแลวและอันปจจัยไมทําแลว 
เทาน้ัน  มิใชหรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาจิตมีแตกําหนัดแลวและไมกําหนัดแลว   ขัด- 
เคืองแลวสละไมขัดเคืองแลว      หลงแลวและไมหลงแลว     ขาดแลวและ 
ไมขาดแลว     แตกแลวและไมแตกแลว     อันปจจัยทําแลวและอันปจจัย 
ไมทําแลว   เทาน้ัน   ก็ตองไมกลาววา   จิตหลุดพนอยู   มีอยู. 
                                         วิมุจจมานกถา  จบ 
 

                               อรรถกถาวิมุจจมานกถา         

                                 วาดวยจิตหลุดพนอยู 
           บัดนี้  ชื่อวา  เรื่องจิตหลุดพนอยู.  ในปญหาน้ัน  ลัทธิแหงชน 
เหลาใดวา      จิตหลุดพนแลวดวยวิกขัมภนวิมุติโดยฌาน   ในขณะแหง 
มรรค จิตน้ันชื่อวาหลุดพนอยูดวยสมุจเฉทวิมุติ    ดังน้ี  สกวาทีหมายชน 
เหลาน้ัน  จึงถามวา    จิตที่หลุดพนแลวยังหลุดพนอยูหรือ   คําตอบ 
รับรองเปนของปรวาที.   สกวาทีถามอีกวา   สวนหน่ึงหลุดพนแลว    ใน 
บรรดาคําเหลาน้ันคําวา       สวนหน่ึง       เปนคําไมปรากฏตามความ 
เปนจริง   อธิบายวา  ทานถามวา      จติหลุดพนแลวสวนหน่ึง   ไม 
หลุดพนแลวสวนหน่ึง   ฉันใด   จิตน้ันสวนหนึ่งหลุดพนแลว   แตอีก 
สวนหนึ่งไมหลุดพนแลว  ฉันนั้นหรือ     ดังน้ี.  
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           ถามวา     พระสกวาทียอมถามอยางนี้    เพราะเหตุไร  ? 
           ตอบวา เพราะปรวาทีนั้นกลาวผิดภาวะปกติวา    จิตท่ีหลุดพน 
แลววายังหลุดพนอยู     ดงัน้ี   เหมือนอยางวา  ชางไมทําวัตถุทั้งหลาย 
มีไมเปนตน  เขาทําเสร็จแลวบางสวน  บางสวนยังไมเสร็จเพราะความที่  
ของน้ันยังไมเรียบรอยฉันใด จิตแมนี้ก็ยอมจะปรากฏตามลัทธิวา   สวน 
หน่ึงหลุดพนแลว  อีกสวนหนึ่งไมหลุดพน  ฉันนัน้. 
           ลําดับนั้น     ปรวาทีตอบปฏิเสธในปญหาแรก      เพราะจิตไมมี 
บางสวนดุจชางทําไม   เปนตน   ในปญหาที่ ๒ ตอบรับรองเพราะความ 
ที่จิตน้ันกําลังหลุดพนไมใชหลุดพนแลวและทํากิจยังไมเสร็จ.   อีกอยาง 
หน่ึง   ทานตอบปฏิเสธหมายเอาลักขณจิตแหงโลกียฌาน   แตวาลักขณ- 
จิตแหงโลกียฌานน้ันไมใชกําลังหลุดพนดวยสมุจเฉทวิมุติในกาลน้ัน  จึง 
ตอบรับรองหมายเอาลักขณจิตแหงโลกุตตรฌาน.  ลัทธิของทานวา    ก ็
ในกาลน้ัน    จิตน้ันกําลังหลุดพนดวยสมุจเฉทวิมุติโดยสวนหนึ่งแหงจิต  
ที่หลุดพน     ดังน้ี.   ลําดับนั้น   สกวาทีจึงกลาววา      สวนหน่ึงเปน 
พระโสดาบัน     เปนตน   เพ่ือทวงดวยคําวา   หากวาจิตดวงน้ันแหละ 
หลุดพนไดสวนหนึ่ง  อีกสวนหนึ่งไมหลุดพนมีอยูไซร   ครั้นเมื่อความ 
เปนเชนนั้นมีอยู     บุคคลใดเปนพระโสดาบันดวยจิตดวงหน่ึงนั้นแหละ 
บุคคลแมนั้นก็ตองเปนพระโสดาบันเพียงสวนหนึ่งไมเปนสวนหนึ่งดวย 
จิตดวงนั้น   ดังน้ี  ปรวาทีเมื่อไมเห็นธรรมเนียม เชนนั้นจึงตอบปฏิเสธ. 
แมในวาระท่ีเหลือท้ังหลายก็นัยนั่นแหละ.  
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           ในปญหาวาดวย  จิตหลุดพนแลวในขณะการเกิดขึ้น   อธิบาย 
วา      ถาจิตดวงหน่ึงนั้นแหละหลุดพนแลวดวย   กําลังหลุดพนอยูดวย 
ไซร      จิตท่ีหลุดพนแลวและกําลังหลุดพนยอมปรากฏในขณะเดียวกัน  
จิตเห็นปานน้ีเปนลัทธิของทานหรือ.    ในการชําระพระสูตร   พระสูตร 
แรกเปนของปรวาที.  ในพระสูตรนี้      อธิบายวา     จิตยอมหลดุพน 
เปนการชี้แจงไมคงท่ี.   หมายความวา  ไมกลาววาเปนขณะเกิดหรือขณะ 
ดับ  เพราะฉะนั้น   ปรวาทีจึงนําพระสูตรมาวา      เมื่อบุคคลน้ัน   รูอยู 
อยางนี้    เห็นอยูอยางนี้   จิตใดยอมหลุดพนจากอาสวะเหลาน้ี    จิตน้ัน 
ชื่อวายอมหลุดพน    ดังน้ี.   พระสูตรที่ ๒  เปนของสกวาที  เนื้อความ 
นั้นอธิบายวา     ถาจิตหลุดพนแลวชื่อวากําลังหลุดพน   เพราะพระบาลี 
วา    ยอมหลุดพน     ตามลัทธิของทานมีอยูไซร  จิตน้ันก็พึงหลุดพน 
แลวน่ันแหละมิใชกําลังหลุดพน       เพราะไมมีคําบาลีในพระสูตรนี้วา 
ยอมหลุดพน    ดังน้ี. 
           บัดนี้   เพ่ือจะทวงวา    จิตกําลงัหลุดพนเพราะความหลุดพนอัน 
ผิดปกติตามลัทธิของทานมีอยู   ฉันใด    แมจิตที่กําลังกําหนัดอยูเปนตน 
มีอยูเพราะราคะอันผิดปกติเปนตนฉันน้ันหรือ    ดงัน้ี   จึงเริ่มคําเปนตน 
อีกวา    จิตหลุดพนอยูมีอยูหรือ     เปนตน.   แมปรวาที  เมื่อไมเห็น 
จิตเชนนั้น   จึงปฏิเสธแลวท้ังส้ิน.    ลาํดับนั้น   สกวาทีเมื่อจะยังปรวาที 
ใหรูวา    สวนสุดมี ๒ อยางเทาน้ัน   ไมใช  ๓ อยาง    จึงกลาวคําวา 
จิตมีแตกําหนัดแลวและไมกําหนัดแลวมิใชหรือ         เปนตน  
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พึงทราบเน้ือความแหงปญหานั้นวา       ดูกอนภัทรมุข    ผูมีพักตรงาม 
สวนสุดมี  ๒  อยางเทานั้น  คือ   จิตอันราคะยอมแลวสัมปยุตแลวดวย  
ราคะ   และจิตอันราคะไมยอมแลวปราศจากราคะแลว  มใิชหรอื ?  สวน  
สุดที่  ๓   คือจิตชื่อวากําลังกําหนัดยอมไมมี ดังน้ี.  ในคําวา  จิตขัดเคือง 
แลวเปนตน   ก็นัยนี้.   ลําดับนั้น   สกวาทียังปรวาทีใหรับรองวาใชแลว 
เพ่ือแสดงสวนสุดทั้ง  ๒  นั้นแหละแมในฝายจิตวิมุติ  จึงกลาววา  ถา 
จิตมีแตกําหนัดแลว   เปนตน.   เนื้อความแหงปญหาน้ันพึงทราบวา 
ถาทานรับรองสวนสุดทั้ง  ๒  นี ้  คือ  จิตไมหลุดพนแลวและจิตหลุดพน 
แลว  ทานจงรับรองสวนสุดแมเหลานี้  คือ   จิตอันสัมปยุตดวยกิเลส 
ชื่อวาไมหลุดพนแลว  จิตปราศจากกิเลสชื่อวาหลุดพนแลว  เมือ่วาโดย 
ปรมัตถ  สวนสุดที่  ๓  วา  จิตชื่อวา  กําลังหลุดพน   ดังน้ี  ยอมไมมี 
ตามพระสูตร  ดังนี้    แล. 
                               อรรถกถาวิมุจจมานกถา  จบ  
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                                            อัฏฐมกกถา        
           [๗๖๓]  สกวาที   บุคคลท่ี  ๘๑   ละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิได 
                               แลว   หรือ  ? 
                         ปรวาที   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลท่ี  ๘ เปนพระโสดาบัน  เปนผูถึงแลว   ได 
เฉพาะแลว   บรรลุแลว   กระทําใหแจงแลว   เขาถึงอยู   ถกูตองดวยกาย 
อยู   ซึ่งโสดาปตติผล    หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๗๖๔]   ส.   บุคคลท่ี   ๘  ละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉาไดแลว 
                               หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลท่ี  ๘   เปนพระโสดาบัน    เปนผูถึงแลว 
                               ฯลฯ ถูกแลวดวยกายอยู ซึ่งโสดาปตติผล หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๗๖๕]   ส.   บุคคลท่ี   ๘    ละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไดแลว 
                               หรือ ?         
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลท่ี   ๘   ละอนุสัยคือทิฏฐิไดแลว   หรือ ? 
๑.  บุคคลท่ี ๘  คือ   พระอริยบุคคล   ผูตั้งอยูในโสดาปตติ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 620 

                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ  
                         ส.   บุคคลท่ี    ๘    ละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไดแลว 
                                หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลท่ี  ๘  ละอนุสัยคือวิจิกิจฉา  ฯลฯ  สลีัพ- 
                               พตปรามาสไดแลว   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๗๖๖]     ส.   บคุคลท่ี ๘   ละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉาไดแลว 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลท่ี ๘   ละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉาไดแลว 
                               หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลท่ี ๘  ละอนสุัยคือทิฏฐิ ฯลฯ  สีลัพพต- 
                               ปรามาสไดแลว  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๗๖๗]   ส.  บุคคลที่  ๘   ยังละอนุสัยคือทิฏฐิไมได   หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลท่ี  ๘    ยังละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไมได 
                               หรือ  ?  
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                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส.  บุคคลท่ี ๘   ยังละอนุสัยคือทิฏฐิไมได  หรอื ?  
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลท่ี ๘ ยังละเคร่ืองกลุมรุมคือวิจิกิจฉาไมได  
                               หรือ ?          
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.  บุคคลท่ี ๘   ยังละอนุสัยคือวิจิกิจฉา  ฯ ล ฯ   ส-ี      
                               ลัพพตปรามาสไมได  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลท่ี  ๘    ยังละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไมได 
                               หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.  บุคคลท่ี  ๘  ยังละสีลัพพตปรามาสไมได  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลท่ี ๘ ยังละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉาไมได 
                               หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๗๖๘]   ส.  บุคคลท่ี  ๘    ละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไดแลว 
                               หรือ  ?         
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.   บุคคลท่ี ๘   ยังมรรคใหเกิดแลว   เพ่ือละเครื่อง 
                               กลุมรมุคือทิฏฐิ  หรือ ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ส.   บุคคลท่ี  ๘      ละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไดแลว 
                               หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลท่ี ๘   ยังสติปฏฐานใหเกิดแลว ฯ ล ฯ  ยัง 
                               สัมมปัปธาน   ฯ ล ฯ     ยังโพชฌงคใหเกิดแลว 
                                  เพ่ือละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิ   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๗๖๙]   ส.   บุคคลท่ี ๘   ละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉาไดแลว 
                               หรือ  ?         
                         ส.   บุคคลท่ี ๘  ยังมรรคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ  ยังโพช- 
                               ฌงคใหเกิดแลว  เพ่ือละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจ- 
                               ฉา   หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
        [๗๗๐]   ส.   บุคคลที่  ๘   ไมไดยังมรรคใหเกิดเพ่ือละเคร่ือง 
                               กลุมรมุคือทิฏฐิ  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิอันบุคคลท่ี ๘   ละไดแลว  
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ดวยธรรมท่ีมิใชมรรค  เปนโลกิยะ   เปนอารมณของอาสวะ ฯ ล ฯ  เปน  
อารมณของสังกิเลส   หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.   บุคคลท่ี  ๘ ไมไดยังสติปฏฐาน  ฯ ล ฯ  ยังโพช- 
                               ฌงค  ใหเกิดแลว   เพ่ือละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิ 
                               หรือ ?            
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิอันบุคคลท่ี ๘   ละไดแลว 
ดวยธรรมท่ีมิใชมรรค    เปนโลกิยะ   เปนอารมณของอาสวะ   ฯ ล ฯ  เปน 
อารมณของสังกิเลส    หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๗๗๑]   ส.   บุคคลท่ี ๘ ไมไดยังมรรคใหเกิดแลว ฯ ล ฯ  ไม 
ไดยังสติปฏฐาน  ฯ ล ฯ  ยังโพชฌงคใหเกิดแลว    เพ่ือละเครื่องกลุมรุม 
คือวิจิกิจฉา   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉา  อันบุคคลท่ี  ๘  ละได 
แลวดวยธรรมท่ีมิใชมรรค   เปนโลกิยะ   เปนอารมณของอาสวะ   ฯ ล ฯ 
เปนอารมณของสังกิเลส    หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ  
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           [๗๗๒]   ป.   ไมพึงกลาววา   บุคคลท่ี  ๘   ละเครื่องกลุมรุม  
                               คือทิฏฐิไดแลว    หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   เครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิยังจักเกิดข้ึน   หรือ ? 
                         ส.   จักไมเกิดข้ึน. 
                         ป.   หากวา   จักไมเกิดข้ึน   ดวยเหตุนั้นนะทานจึง 
ตองกลาววา   บุคคลที่ ๘   ละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไดแลว. 
           [๗๗๓]   ป.   ไมพึงกลาววา   บุคคลท่ี  ๘  ละเครื่องกลุมรุมคือ 
                               วิจิกิจฉาไดแลว   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   เครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉายังจักเกิดข้ึน    หรือ  ? 
                               จักไมเกิดข้ึน. 
                         ป.   หากวา   จักไมเกิดข้ึน    ดวยเหตุนั้นนะทานจึง 
                               ตองกลาววา  บุคคลท่ี ๘    ละเครื่องกลุมรุมคือ 
                               วิจิกิจฉาไดแลว. 
           [๗๗๙]   ส.   บุคคลที่   ๘    ชือ่วาละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิได 
                               แลว   เพราะทําอธิบายวาจักไมเกิดข้ึน   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลท่ี ๘  ชื่อวาละอนุสัยคือทิฏฐิไดแลว  เพราะ  
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                               ทําอธิบายวาจักไมเกิดข้ึน   หรือ ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๗๗๕]   ส.   บุคคลท่ี   ๘    ชือ่วาละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิได 
                               แลว   เพราะทําอธิบายวาจักไมเกิดข้ึน   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลท่ี  ๘   ชื่อวาละอนุสัยคือวิจิกิจฉา   ฯ ล ฯ 
                              สลีัพพตปรามาสไดแลว    เพราะทําอธิบายวาจัก 
                               ไมเกิดข้ึน   หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๗๗๖]   ส.   บุคคลที่   ๘    ชือ่วาละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉา 
                               ไดแลว   เพราะทําอธิบายวาจักไมเกิดข้ึน  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลท่ี  ๘   ชื่อวาละอนุสัยคือวิจิกิจฉา   ฯ ล ฯ 
                               สีลัพพตปรามาสไดแลว    เพราะทําอธิบายวาจัก 
                               ไมเกิดข้ึน   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๗๗๗]   ส.   บุคคลท่ี  ๘    ชือ่วาละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิได 
                               แลว   เพราะทําอธิบายวาจักไมเกิดข้ึน   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 626 

                         ส.   บุคคลผูโคตรภู    ชื่อวาละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิ  
                               ไดแลว   เพราะทําอธิบายวาจักไมเกิดข้ึน  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๗๗๘]   ส.   บุคคลท่ี  ๘   ชื่อวาละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉา 
                               ไดแลว   เพราะทําอธิบายวาจักไมเกิดข้ึน  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลผูโคตรภูชือ่วาละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉา 
                               ไดแลว เพราะทํา  อธิบายวาจักไมเกิดข้ึน  หรือ  ? 
                         ป.    ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                                         อัฏฐมกกถา   จบ 
 

                                 อรรถกถาอัฏฐมกกถา 
                                    วาดวยบุคคลที่   ๘๑ 

           บัดนี้   ชื่อวา   เรื่องบุคคลท่ี  ๘   คือ  พระอริยบุคคลผูต้ังอยูใน 
โสดาปตติมรรค.    ในเรือ่งนั้น    ลัทธิแหงชนเหลาใดดุจลัทธิของนิกาย 
อันธกะ  และสมิติยะท้ังหลายในขณะน้ีวา  บุคคลผูต้ังอยูในโสดาปตติ- 
๑.  ในคัมภีรนี ้  ทานลําดับพระอริยบุคคลอยางนี้  คือ   บุคคลผูตั้งอยู 
ในอรหัตผล    เปนท่ี  ๑  บุคคลผูตั้งอยูในอรหัตมรรค   เปนท่ี  ๒  บุคคลผูตั้งอยู 
ในอนาคามิผล  เปนท่ี  ๓ ฯลฯ  บุคคลผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค  เปนท่ี  ๘.  
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มรรคซ่ึงเปนบุคคลท่ี  ๘     ละปริยฏุฐานกิเลสทั้ง  ๒  แลว   คือทิฏฐิและ 
วิจิกิจฉา    เพราะไมมีกิเลสทั้งหลายเกิดข้ึนในขณะแหงอนุโลม  โคตรภู  
และมรรค   ดังน้ี  คําถามของสกวาทีหมายชนพวกใด  พวกหนึ่งเหลาน้ัน 
คําตอบรับรองของปรวาที  หมายเอาความไมเกิดข้ึนแหงทิฏฐิ  จําเดิมแต 
ขณะแหงมรรค.    ธรรมดาวา  ทิฏฐินี้   พระโสดาบันเปนผูละแลว   มิใช 
บุคคลท่ี  ๘   เหตุในเพราะเหตุนั้น   ลาํดับนั้น  สกวาทีจึงซักวา    บุคคล 
ที่ ๘ เปนพระโสดาบันหรือ     ดังน้ีเปนตน.   แมในปญหาวาดวย  วิจ-ิ 
กิจฉา  ก็นัยน้ีนั่นแหละ. 
               ในปญหาวาดวย  อนุสัย   ลทัธิทานวา      อนุสัยเปนอยางอื่น 
นอกจากปริยุฏฐาน     เพราะฉะนั้น    จึงตอบปฏิเสธวา   ไมพึงกลาว 
อยางนั้น.  ในปญหาวาดวย  สีลัพพตปรามาส  ปรวาทีไมเห็นโวหารวา 
สีลัพพตปรามาสเปน  ปรยิุฏฐาน  จึงตอบปฏิเสธ.   ลัทธิวา  บุคคลท่ี  ๘ 
ละปริยุฏฐานไดแลวเทานั้น.  ในปญหาวา     บุคคลท่ี  ๘  ยังมรรคให 
เกิดแลว      ความวา  ในขณะนั้น   กําลังเจริญมรรค   มิใชเจริญเสร็จ 
แลว   เพราะฉะนั้นทานจึงตอบปฏิเสธ.  ในคําซักถามวา     ละไดแลว 
ดวยธรรมทีม่ิใชมรรค    เปนตน  ปรวาทีตอบปฏิเสธ      หมายเอาความ 
ที่กิเลสเหลาน้ันทานละไดแลวดวยมรรคท่ี   ๑ นั่นแหละ.   ลัทธิของทาน 
วา      ก็ถาวาบุคคลพึงละกิเลสดวยธรรมท่ีมิใชมรรคไดไซร    บุคคลแม 
ผูโคตรภูบุคคลเปนตน   ก็พึงละกิเลสได  
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           คําถามของปรวาทีวา    เครื่องกลุมรุม  คือ ทฏิฐิยังจักเกิดขึ้น 
หรือ     คําวิสัชชนาเปนของสกวาที.    คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง   มีอรรถ  
งายทั้งน้ัน   แล. 
                                       อรรถกถาอัฏฐมกกถา  จบ  
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                                อัฏฐมกัสส    อินทริยกถา  
           [๗๗๙]    สกวาที   บุคคลท่ี ๘ ไมมีสัทธินทรีย หรือ ? 
                         ปรวาที   ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลท่ี ๘ ไมมีศรทัธา  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๗๘๐]   ส.  บุคคลท่ี  ๘  ไมมวิีริยินทรีย ฯลฯ ไมมีสตินทรีย 
                         ฯ ล ฯ ไมมีสมาธินทรีย  ฯลฯ ไมมปีญญินทรียหรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลท่ี ๘ ไมมีปญญา  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๗๘๑]   ส.  บุคคลท่ี ๘  มีศรทัธา  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลท่ี  ๘  มีสัทธนิทรีย หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส.  บุคคลท่ี  ๘   มีวิริยะ ฯลฯ   มีสติ ฯลฯ  มีสมาธิ 
                               ฯลฯ  มีปญญา  หรอื  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลท่ี  ๘  มีปญญินทรีย  หรอื  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
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           [๗๘๒]   ส.  บุคคลท่ี  ๘  มีมโน  มีมนินทรีย หรือ ?  
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลท่ี  ๘  มีศรทัธา  มีสัทธนิทรีย  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.  บุคคลท่ี  ๘  มีมโน  มีมนินทรยี หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลท่ี  ๘  มีปญญา   มีปญญนิทรีย หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๗๘๓]   ส.  บุคคลท่ี  ๘  มีโสมนัส   มีโสมนัสสินทรีย   ฯลฯ 
                               มีชีวิต   มีชีวิตินทรยี หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลท่ี ๘  มีศรัทธา  มีสัทธินทรีย  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส.  บุคคลท่ี ๘  มีชีวิต   มีชีวิตินทรีย  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลท่ี  ๘ มีวิริยะ ฯลฯ  มีปญญา  มีปญญนิทรีย 
                               หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ                   
           [๗๘๔]   ส.   บุคคลที่  ๘  มีศรัทธา แตไมมีสัทธินทรีย   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลท่ี ๘ มีมโน  แตไมมีมนินทริย  หรือ ?  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 631 

                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
           [๗๘๕]   ส.   บุคคลท่ี  ๘ มีศรทัธา แตไมมีสัทธินทรีย หรือ ? 
                         ป.  ไมมี. 
                         ส.  บุคคลท่ี   ๘  มีโสมนัส  แตไมมีโสมนัสสินทรีย 
                               ฯลฯ    ชีวิต    แตไมมีชีวิตินทรีย  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๗๘๖]   ส.  บุคคลท่ี  ๘ มีปญญา  แตไมมีปญญินทรีย   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลท่ี  ๘  มีมโน  แตไมมีมนินทรีย  ฯลฯ  ม ี
โสมนัส   แตไมมีโสมนัสสินทรีย  ฯลฯ  มชีีวิต   แตไมมีชีวิตินทรีย  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น    ฯ ล ฯ 
           [๗๘๗]   ส.  บุคคลที่  ๘      ไมมีสัทธินทรีย  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลท่ี   ๘  เปนผูไมมีศรัทธา  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.  บุคคลท่ี  ๘  ไมมีวิริยินทรีย  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลท่ี  ๘ เปนผูเกียจคราน   ละความเพียร หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.  บุคคลท่ี  ๘  ไมมีสตินทรีย   หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
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                         ส.  บุคคลท่ี ๘ เปนผูลมืสติ  ไมมีสมัปชัญญะ  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
                         ส.  บุคคลท่ี  ๘  ไมมีสมาธินทรีย  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลท่ี  ๘ เปนผูไมมีสมาธิ  มจิีตวอกแวก  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๗๘๘]    ส.  บุคคลที่  ๘  ไมมีปญญินทรยี  หรือ ?  
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลท่ี   ๘   เปนผูมีปญญาทราม      บานํ้าลาย 
                               คือโงเขลา  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๗๘๙]   ส.  บุคคลท่ี  ๘  มีศรทัธา  และศรทัธานั้นเปนนิยยา- 
                               นิกะ   ไดแกเครื่องนําออกไป    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   บุคคลท่ี  ๘  มีศรัทธา   และศรัทธาน้ัน 
                               เปนนิยยานิกะ  ก็ตองไมกลาววา  บุคคลท่ี ๘ ไม 
                               มีสัทธินทรีย. 
                         ส.   บุคคลท่ี  ๘  มีวิรยิะ และวิริยะน้ันเปนนิยยานิกะ 
ฯ ล ฯ มีสติและสตินั้นเปนนิยยานิกะ ฯ ล ฯ  มีสมาธิ  และสมาธินั้นเปน 
นิยยานิกะ ฯลฯ   มีปญญา   และปญญาน้ันเปนนิยยานิกะ   หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.  หากวา บุคคลท่ี  ๘  มีปญญา และปญญาน้ันเปน                  
                               นิยยานิกะ   ก็ตองไมกลาววา  บุคคลท่ี ๘  ไมมี              
                               ปญญนิทรีย. 
           [๗๙๐]   ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล 
                               มีศรทัธา  มีสัทธนิทรีย หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลท่ี  ๘  มีศรทัธา  มีสัทธนิทรีย  หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล 
                               มีปญญา   มีปญญนิทรีย  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลท่ี ๘  มีปญญา  มีปญญินทรีย   หรือ ?                 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ                 
           [๗๙๑]   ส.  บุคคลผูปฏิบัติ เพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล 
ฯลฯ  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล   มีศรัทธา  มีสัทธิน- 
ทรีย ฯลฯ  มปีญญา  ปญญินทรีย   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.           
                         ส.  บุคคลท่ี ๘  มีปญญา  มีปญญินทรีย  หรือ  ?                 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๗๙๒]   ส.  บุคคลท่ี ๘  มีศรทัธา   แตไมมีสัทธินทรีย  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว.          
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                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล  
                               มีศรทัธา   แตไมมีสัทธินทรีย  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.  บุคคลท่ี  ๘  มีปญญา แตไมมีปญญินทรีย หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล 
                               มีปญญา  แตไมมีปญญินทรีย หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๗๙๓]   ส.  บุคคลท่ี  ๘  มีศรทัธา  แตไมมีสัทธินทรีย ฯลฯ 
                               มีปญญา   แตไมมปีญญินทรีย  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล 
ฯลฯ บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซึ่งอรหัตผล   มีปญญา   แตไมมี 
ปญญินทรีย  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๗๙๔]   ส.  บุคคลท่ี  ๘  ไมมอิีนทรีย ๕  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้ง  
หลาย  อินทรียนี้  ๕ ประการ, ๕  ประการ  เปนไฉน  สัทธินทรยี  ๑ 
วิริยินทรีย  ๑  สตินทรีย   สมาธินทรีย  ๑  ปญญินทรีย ๑  อินทรยี  
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๕  ประการฉะนี้แล,  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะความเต็มบรบิูรณ  
แหงอินทรีย  ๕   ประการนี้แล   จึงเปนพระอรหันต  เพลากวาน้ัน  
ก็เปนผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล   เพลากวาน้ัน   ก ็
เปนพระอนาคามี   เพลากวาน้ัน   ก็เปนผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจง 
ซึ่งอนาคามิผล  เพลากวาน้ัน  ก็เปนพระสกทาคามี   เพลากวาน้ัน 
ก็เปนผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล  เพลากวาน้ัน  ก ็
เปนพระโสดาบัน  เพลากวาน้ัน  ก็เปนผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจง 
ซึ่งโสดาปตติผล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผูใดแล  ไมมีอินทรีย  ๕ 
ประการนี้เสียเลย  โดยประการท้ังปวง   เราเรียกผูนั้นวา   เปนคน 
ภายนอก  เปนผูต้ังอยูในฝายปุถุชน   ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง  มิใช 
หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว.                          
                         ส.   บุคคลท่ี ๘   เปนคนภายนอก   เปนผูต้ังอยูใน 
                               ฝายปุถุชน  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   ถาอยางนั้น  บุคคลท่ี ๘  ก็มีอินทรีย  ๕  นะสิ. 
                            อัฏฐมกสัส  อินทริยกถา  จบ 
๑.  ส.  มหา.  ๑๙/๘๘๘.๘๘๙  
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                        อรรถกถาอัฏฐมกัสส  อินทริยกถา 
                            วาดวยอินทรียของบุคคลที่  ๘                                       

              บัดนี้  ชื่อวา เรื่องอินทรียของบุคคลท่ี  ๘๑  ในเรื่องนั้น   ลัทธ ิ
แหงชนเหลาใด     ดุจลัทธิของนิกายอันธกะในขณะนี้วา     บุคคลท่ี  ๘  
กําลังไดอินทรียทั้งหลายในขณะแหงมรรคเกิด   มใิชไดมากอน     ดังน้ี  
สกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ันจึงถามปรวาทีวา  บุคคลท่ี  ๘ ไมมสีัทธิน- 
ทรียหรือ     คําตอบรับรองเปนของปรวาที.   ถูกถามวา    บุคคลท่ี  ๘ 
ไมมีศรัทธาหรือ    ปรวาทีกําหนดเอาความท่ีศรัทธาตางจากสัทธินทรีย 
จึงตอบปฏิเสธ     แมในปญหาที่เหลือท้ังหลายก็นัยนี้.   สกวาทีเริ่มคําเปน 
ตนวา   บุคคลท่ี  ๘  มีศรทัธามีสัทธินทรียหรือ    ดังน้ี   เพ่ือแสดงวา 
เหมือนอยางวา  ใจของบุคคลใดมีอยู แมมนินทรีย  ไดแกอินทรียคือใจ 
ของบุคคลน้ัน   ก็มีอยูฉันใด   อินทรียทั้งหลายมีศรัทธาเปนตน    ของ 
บุคคลใดมีอยู   แมอินทรยีทั้งหลายมีสัทธินทรียเปนตนของบุคคลน้ันก็มี 
อยูฉันนั้น.  คําน้ันทั้งหมด พรอมท้ังการชําระพระสูตรมีอรรถงายทั้งน้ัน 
ดังน้ีแล. 
 
                          อรรถกถาอัฏฐมกัสส   อินทริยกถา  จบ 
๑.  อินทรีย  ๕ ของพระอริยบุคคลต้ังแตท่ี  ๑-๘ คือ  ๑.  สัทธินทรีย  ๒.  วิริยินทรีย 
๓.  สตินทรีย    ๔.  สมาธินทรีย    ๕.  ปญญินทรีย.  
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                                     ทิพพจักขุกถา  
           [๗๙๕]   สกวาที   มังสจักษุ    อันธรรมอุปถัมภแลว    เปน 
                               ทิพยจักษุ  หรือ  ? 
                         ปรวาที    ถูกแลว. 
                         ส.   มังสจักษุ   ก็คือทิพยจักษุ    ทพิยจักษุ    กคื็อ 
                               มังสจักษุ  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
           [๗๙๖]   ส.   มังสจักษุ   อันธรรมอุปถัมภแลว  เปนทิพยจักษุ 
                               หรือ  ?                         
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  มังสจักษุเปนเชนใด      ทิพยจักษุก็เปนเชนนั้น 
                               ทิพยจักษุเปนเชนใด     มังสจักษุก็เปนเชนนั้น 
                               หรือ ?               
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๗๙๗]   ส.   มังสจักษุอันธรรมอุปถัมภแลว    เปนทิพยจักษุ 
                               หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   มังสจักษุอันนั้น ทิพยจักษุอันนั้นแหละ  ทพิย- 
                               จักษุอันนั้น   มังสจักษุก็อันนั้นแหละ  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ  
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           [๗๙๘]    ส.   มังสจักษุ   อันธรรมอุปถัมภแลว  เปนทพิยจักษุ                 
                               หรือ ?          
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   วิสัย   อานุภาพ   โคจร    ของมังสจักษุ   เปน 
เชนใด  วิสัยอานุภาพ  โคจร   ของทิพยจักษุ   ก็เปนเชนนั้น  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๗๙๙]   ส.  มังสจักษุ  อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยจักษุ         
                               หรือ ?                                     
                         ป.  ถูกแลว.                 
                         ส.  เปนอุปาทินนะแลวเปนอนุปาทินนะ   หรอื ?                   
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๘๐๐]   ส.  เปนอุปาทินนะแลวเปนอนุปาทินนะ  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  เปนกามาวจรแลวเปนรูปาวจร  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ         
           [๘๐๑]   ส.  เปนกามาวจรแลวเปนรูปาวจร   หรือ  ?               
                         ป.  ถูกแลว.                    
                         ส.  เปนรปูาวจรแลวเปนอรูปาวจร  หรือ  ?                 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
๑.  อุปาทินนะ-อนุปาทินนะดูนิทเทสในธรรมสังคณี  ขอ  ๗๗๙  และขอ  ๙๕๕  
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           [๘๐๒]   ส.   เปนรูปาวจรแลวเปนอรูปาวร  หรือ ?          
                         ป.   ถูกแลว.                 
                         ส.   เปนปริยาปนนะแลวเปนอปริยาปนนะ๑   หรือ ?                 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ                 
           [๘๐๓]   ส.   มังสจักษุ   อันธรรมอุปถัมภแลว  เปนทพิยจักษุ                 
                               หรือ ?         
                         ป.  ถูกแลว.  
                         ส.  ทิพยจักษุ  อันธรรมอุปถัมภแลว ก็เปนมังสจักษุ 
                               หรือ ?   
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
           [๘๐๔]   ส.  มังสจักษุ   อันธรรมอุปถัมภแลว  เปนทิพยจักษุ 
                               หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว.         
                         ส.  ทิพยจักษุ    อันธรรมอุปถัมภแลว   เปนปญญา                 
                               จักษุ  หรือ  ?                 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ                 
           [๘๐๕]   ส.  มังสจักษุ   อันธรรมอุปถัมภแลว  เปนทิพยจักษุ         
                         หรือ ? 
๑.  ปริยาปนนะ-อปริยาปนนะ ดูนิทเทสในธรรมสังคณี  ขอ  ๘๓๑  และขอ  ๙๘๓          
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                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ทิพยจักษุ   อันธรรมอุปถัมภแลว  เปนมังสจักษุ  
                               หรือ ?                         
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๘๐๖]   ส.   มังสจักษุ   อันธรรมอุปถัมภแลว  เปนทิพยจักษุ 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   จักษุ  ๒  อยางเทานั้น   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๘๐๗]   ส.   จักษุ   ม ี ๒  อยางเทาน้ัน  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสจักษุวามี ๓  คือ มังส- 
                               จักษุ   ทิพยจักษุ   ปญญาจักษุ  มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสจักษุวามี  ๓ 
คือ   มังสจักษุ    ทิพยจักษุ   ปญญาจักษุ    ก็ตองไมกลาววา   จักษุมี  ๒ 
อยางเทาน้ัน 
           [๘๐๘]   ส.   จักษุมี  ๒  อยางเทาน้ัน  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.                                                 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษุ- 
ทั้งหลาย   จักษุนี้   ม ี  ๓   อยาง,  ๓   อยางเปนไฉน    มังสจักษุ  
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ทิพยจักษุ   ปญญาจักษุ   จักษมุี  ๓  อยาง   ฉะนีแ้ล.  
           พระผูมีพระภาคเจาเปนบุรุษผูสูงสุดไดตรัสจักษุ ๓  อยางน้ี 
คือ  มังสจักษุ   ทิพยจักษุ  และปญญาจักษุ  อันยอดเยี่ยมไวแลว 
ความเกิดขึ้นแหงมังสจักษุ      เปนทางแหงทิพยจักษุ      ก็เมื่อใด 
ญาณ   คือ  ปญญาจักษุ  อันยอดเยี่ยมมาเกิดขึ้นแลว  เมื่อนั้น  ยอม 
พนจากทุกขทั้งปวงได    เพราะการไดจักษุนั้น   ดังน้ี๑     เปนสูตร 
มีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น    ก็ไมพึงกลาววา   จักษุมี  ๒  อยาง 
                               เทาน้ัน. 
                                           ทิพยจักขุกถา   จบ 
 

                                อรรถกถาทิพยจักขุกถา 
                                       วาดวยทิพพจักษ ุ
           บัดนี้  ชื่อวา  เรื่องทิพพจักขุ.๒  ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใดมีความ 
เห็นผิดดุจนิกายอันธกะและสมิติยะท้ังหลาย    ในขณะน้ีวา      มังสจักขุ 
๑.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๓๙. 
๒.   จักษุ  ๓. คือ:-   ๑.  มังสจักขุ  ไดแก   จักขุปสาท  ๒  ทิพพจักขุ  ไดแก 
อภิญญาจิตตุปบาทท่ีเปนทุตยิวิชชาญาณ   ๓.  ปญญาจักขุ  ไดแก   อาสวักขยญาณ 
(ในปกรณนีห้รือในขุททกนกิาย   อิตวิุตตกะ)   จักขุ  ๕  คือ :-  มังสจักขุ 
ทิพพจักขุ    ปญญาจักขุ     พทุธจักขุ    สมันตจักขุ  (ในขุททกนิกาย   มหานิทเทส)  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 642 

นั่นแหละ  อันธรรม  คือ จตุตถฌานอุปถัมภแลว   ชื่อวาเปน  ทิพพจักขุ 
ดังน้ี   สกวาทีหมายชนเหลาน้ัน  จึงถามปรวาทีวา     มังสจักขุ    อัน-  
ธรรมอุปถัมภแลวเปนทิพพจักขุหรือ           คําตอบรับรองเปนของ 
ปรวาที.  กถ็กูถามอีกวา    มังสจักขุกคื็อทิพพจักขุ  ทิพพจักขุกคื็อ 
มังสจักขุหรอื     ปรวาทีปฏิเสธวา    มังสจักขุนั้นก็เปนเพียงมังสจักษุ 
นั้นเทาน้ัน     ไมเปนอยางอ่ืน.   แมในคําถามท้ังหลายวา        มังสจักข ุ
เปนเชนใด     เปนตน   ปรวาทีตอบปฏิเสธ     เพราะความท่ีจักษุทั้ง  ๒ 
นั้น  ไมมีสภาพอยางเดียวกัน.  แมในปญหามีคําวา    วิสัย     เปนตน 
ความวา    รปูายตนะน่ันแหละเปนวิสัยแหงจักษุแมทั้ง  ๒.    อธิบายวา 
ก็มังสจักขุยอมเห็นรูปอันมาสูคลองแหงจักษุเทานั้น     สวนทิพพจักขุนี้ 
ยอมเห็นรูปอันไมมาสูคลองแหงจักษุได           แมรูปนั้นจะมีภูเขากั้นไว 
เปนตน.  อน่ึง รูปแมละเอียดยิ่งนัก  ก็เปนโคจรคืออารมณของทิพพจักขุ 
ได     แตรูปเชนนี้เปนอารมณของมังสจักขุไมไดเลย       เพราะฉะนั้น 
อานุภาพ     คือ  อํานาจ     และโคจร     คือ  อารมณ     แหงจักษุทั้ง ๒ 
นี้    จึงไมเหมือนกัน   ดวยประการฉะน้ี.  ถูกถามวา  เปนอุปาทินนะ 
คือเปนกัมมชรูป        แลวเปนอนุปาทนนะ          คือมิใชกัมมชรูป 
หรือ      ปรวาทีนั้น  ยอมปรารถนาวา    มังสจักขุเปนอุปาทินนะ  สวน 
ทิพพจักขุเปนอนุปาทินนะ  ทั้งมังสจักขุนั้นและก็ไมเปนทิพพขุ เพราะ- 
ฉะน้ันจึงตอบปฏิเสธ.   ถกูถามครั้งท่ี ๒  ปรารถนา    ทิพพจักขุยอมเกิด 
ข้ึนเพราะอาศัยมังสจักขุเปนปจจัย     เพราะอาศัยพระบาลีวา       ความ 
เกิดข้ึนแหงมังสจักขุเปนทางแหงทิพพจักขุ      ดังน้ี     ทั้งมังสจักขุนั้นก็  
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เปนความผองใสของมหาภูตรูปทั้ง ๔ อันเปนไปในรูปาวจร เพราะฉะนั้น  
จึงตอบรับรอง.   แมถูกถามวา     เปนกามาวจร     ปรวาท่ีไมปรารถนา 
ซึ่งมังสจักขุนั่นแหละเปนทิพพจักขุ   เหตุใด   เพราะเหตุนั้น   จึงตอบ 
ปฏิเสธ.   ถูกถามครั้งท่ี  ๒  ก็ตอบรับรองวา      ธรรมดาวา  รูปาวจรเกิด 
เพราะความท่ีมังสจักขุเกิดข้ึนแลว   โดยมีรูปาวจรฌานเปนปจจัย.    แม 
ถูกถามวา        เปนรูปาวจรแลวเปนอรปูาวจรหรือ       ตอจากนี้ไป 
ทานตอบปฏิเสธ      เพราะความไมมีรูปาวจรจิต     ในขณะแหงอรูปาวจร 
ดวยการภาวนา.  ถูกถามครั้งท่ี  ๒ ก็ตอบรับรอง  เพราะลัทธิวา  มังสจักขุ 
นั้นเปนสภาพผองใสของมหาภูตรูปทั้ง    ๔    อันเปนปจจัยใหอรูปาวจร 
เกิดข้ึน   ดังน้ี      ก็แตปรวาทีนั้นไมปรารถนาความท่ีมังสจักขุนั้นเปน 
โลกุตตธรรม   (อปริยาปนนะ)  เพราะฉะน้ัน  จึงตอบปฏิเสธน้ันเทียว. 
คําวา   ทิพพจักขุอันธรรมอุปถัมภแลว  ไดแก    เปนธรรมกามาวจร 
อุปถัมภแลว.   คําวา  อันธรรมอุปถัมถแลว  ไดแก   เปนธรรม   คือ 
โลกุตตรอุปถัมภแลว.  ถกูถามวา  จักขุมี ๒    อยางเทาน้ันหรือ  ปรวาที 
ไมปรารถนาความท่ีทิพพจักขุอันธรรมอุปถัมภแลวเปนปญญาจักขุ   แม 
ก็จริง   ถาอยางนั้น   ก็ตอบปฏิเสธ      เพราะความท่ีปญญาจักขุเปนสภาพ 
มีอยู.     ถกูถามอีก   ก็ตอบรับรองดวยสามารถแหงลัทธิวา    มังสจักขุอัน 
ธรรมอุปถัมภแลวยอมเปนทิพพจักขุ    ดังนี้  คําท่ีเหลือในที่นี้มีอรรถงาย 
ทั้งน้ัน   แล. 
                                  อรรถกถาทิพพจักขุ  จบ  
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                                              ทิพพโสตกถา  
           [๘๐๙]   สกกวาที   มังสโสต   อันธรรมอุปถัมถแลว   เปน 
                               ทิพยโสต   หรือ ? 
                         ปรวาที     ถูกแลว. 
                         ส.   มังสโสต   ก็คือทิพยโสต   ทิพยโสต  ก็คือ  มังสโสต 
                               หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๘๑๐]   ส.   มังสโสต  อันธรรมอุปถัมภแลว  เปนทิพยโสต 
                               หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   มังสโสตเปนเชนใด    ทิพยโสตก็เปนเชนนั้น 
                               ทิพยโสตเปนเชนใด    มังสโสตก็เปนเชนนั้น 
                               หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๘๑๑]   ส.   มังสโสต   อันธรรมอุปถัมภแลว  เปนทิพยโสต 
                               หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   มังสโสตอันนั้น  ทิพยโสตก็อันนั้นแหละ   ทิพย- 
                               โสตอันนั้น  มังสโสตก็อันนั้นแหละ   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ                                                  
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           [๘๑๒]   ส.   มังสโสต   อันธรรมอุปถัมภแลว  เปนทพิยโสต 
                               หรือ ?          
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   วิสัย    อานุภาพ    โคจร    แหงมังสโสต    เปน 
                               เชนใด   วิสัย   อานุภาพ  โคจร  แหงทิพยโสต 
                               ก็เปนเชนนั้น  หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๘๑๓]   ส.   มังสโสต   อันธรรมอุปถัมภแลว   เปนทิพยโสต 
                               หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เปนอุปาทินนะแลวเปนอนุปาทินนะ    หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯลฯ 
           [๘๑๔]   ส.   เปนอุปาทินนะแลวเปนอนุปาทินนะ   หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เปนกามาวจรแลวเปนรูปาวจร   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๘๑๕]   ส.   เปนกามาวจรแลวเปนรูปาวจร   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เปนรปูาวจรแลวเปนอรูปาวจร    หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน     ฯ ล ฯ  
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           [๘๑๖]   ส.   เปนรปูาวจรแลวเปนอรูปาวจร   หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เปนปริยาปนนะแลวเปนอปริยาปนนะ  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๘๑๗]   ส.   มังสโสต     อันธรรมอุปถัมภแลว   เปนทิพยโสต 
                               หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ทิพยโสต  อันธรรมอุปถมัภแลว  ก็เปนมังสโสต 
                               หรือ  ?  
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๘๑๘]   ส.   มังสโสต   อันธรรมอุปถัมภแลว   เปนทิพยโสต 
                               หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   โสตมีอยางเดียวเทาน้ัน    หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๘๑๙]   ส.   โสตมีอยางเดียวเทาน้ัน   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสโสตวามี  ๒  อยาง คือ 
                               มังสโสตและทิพยโสต    มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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           ส.  หากวา     พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสโสตวามี  ๒  
อยาง   คือ   มังสโสต  และทิพยโสต  ก็ตองไมกลาววา  โสตมีอยางเดียว 
เทาน้ัน. 
                                      ทิพพโสตกถา   จบ 
 

                             อรรถกถาทิพพโสตกถา 
                                     วาดวยทิพพโสต๑ 

           บัดนี้  ชื่อวา   เรื่องทิพพโสต.   ในเรื่องนั้น   ปรวาทีถูกสกวาที 
ถามวา     โสตมีอยางเดียวเทาน้ันหรือ     ก็ตอบปฏเิสธ   เพราะโสต  
มีอยู ๒   คือ   มังสโสต   ทิพยโสต   ถกูถามอีก  กต็อบรับรอง  เพราะวา 
มังสโสตน้ันนั่นแหละ    อันธรรมอุปถัมภแลว    ชื่อวาเปนทิพพโสต. 
คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวในหนหลงัน่ันแล. 
                                อรรถกถาทิพพโสตกถา  จบ 
๑.  โสต  ๒ อยาง คือ    ๑.  มังสโสต    ไดแก   โสตปสาท 
                                      ๒. ทิพพโสต   ไดแก   อภิญญาญาณ                                 
ในคัมภีรยมกกลาว     โสต   ๓  คือ     ๑.  มังสโสต      ไดแก   โสตปสาท 
                                                               ๒.  ทิพยโสต     ไดแก   อภิญญาจิตตุปสาท                                                      
                                                               ๓.  ตัณหาโสต         ไดแก   โลกเจตสิก          
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                                  ยถากัมมูปคตญาณกถา  
           [๘๒๐]   สกวาที    ยถากัมมูปคตญาณ  คือ  ญาณเปนเครื่องรู 
ความท่ีสัตวทั้งหลายเปนไปตามกรรม   เปนทิพยจักษุ   หรือ ? 
                         ปรวาที    ถูกแลว. 
                         ส.  ทําไวในใจซึ่งความท่ีสัตวเปนไปตามกรรมดวย 
                               เห็นรูปไดดวยทิพยจักษุดวย   หรือ ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๘๒๑]   ส.  ทําไวในใจซึ่งความท่ีสัตวทั้งหลายเปนไปตาม 
                               กรรมดวย   เห็นรปูดวยทิพยจักษุดวย   หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  เปนการประชุมแหงผัสสะ  ๒ อยาง        แหงจิต 
                               ๒ ดวง   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลางอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๘๒๒]   ส.   ยถากัมมูปคตญาน   เปนทิพยจักษุ   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ทําไวในใจซึ่งบทวา     สัตวเหลาน้ีหนอ   ทาน 
ทั้งหลาย      ดังน้ีดวย   ทาํไวในใจซึ่งบทวา     เปนผูประกอบดวยกาย 
ทุจริต    ดังน้ีดวย  ทําไวในใจซึ่งบทวา       เปนผูประกอบดวยวจีทุจริต 
ดังน้ีดวย   ทาํไวในใจซึ่งบทวา     เปนผูประโยคกอบดวยมโนทุจริต     ดงัน้ี  
ดวย  ทําไวในใจซึ่งบทวา    เปนผูติเตียนพระอริยะท้ังหลาย   ดงัน้ีดวย  
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ทําไวในใจซึ่งบทวา     เปนมิจฉาทิฏฐิ    ดังน้ีดวย  ทําไวในใจซึ่งบทวา   
สมาทานกรรมคือมิจฉาทิฏฐิ    ดังน้ีดวย     ทําไวในใจซึ่งบทวา    สัตว 
เหลาน้ันเขาถึงแลวซ่ึงอบาย   ทุคติ  วินิบาต  นรก  เบื้องหนา  แตมรณะ 
เพราะกายแตก      ดังน้ีดวย   ทําไวในใจซ่ึงบทวา     ก็หรือสัตวเหลาน้ี  
นะทานทั้งหลาย    ดังน้ีดวย   ทําไวในใจซ่ึงบทวา    เปนผูประกอบดวย 
กายสุจริต   ดังน้ีดวย  ทําไวในใจซึ่งบทวา    เปนผูประกอบดวยวจีสุจริต 
ดังน้ีดวย   ทาํไวในใจซึ่งบทวา     เปนผูประกอบดวยมโนสุจริต      ดังน้ี  
ดวย   ทําไวในใจซ่ึงบทวา    เปนผูไมติเตียนพระอริยะท้ังหลาย    ดังน้ี  
ดวย   ทําไวในใจซ่ึงบทวา     เปนสัมมาทิฏฐิ      ดงัน้ีดวย  ทําไวในใจ 
ซึ่งบทวา      สมาทานกรรมคือสัมมาทิฏฐิ      ดังน้ีดวย    ทําไวในใจซึ่ง 
บทวา    สัตวเหลาน้ันเขา  แลวซ่ึงสุคติ โลกสวรรค  เบื้องหนาแตมรณะ 
เพราะกายแตก     ดังน้ีดวย   เห็นรูปดวยทิพยจักษุดวย   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๘๒๓]   ส.   ยถากัมมูปคตญาณเปนทิพยจักษุ  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ทําไวในใจซึ่งบทวา   สัตวเหลาน้ีหนอ  ทาน 
ทั้งหลาย"   ดังน้ีดวย   ฯ ล ฯ   ทําไวในใจซึ่งบทวา      สัตวเหลาน้ันได 
เขาถึงแลวซ่ึงสุคติ   โลกสวรรค    เบือ้งหนาแตมรณะ      เพราะกายแตก 
ดังน้ีดวย  เห็นรูปโดยทิพยจักษุดวย   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.   เปนการประชุมแหงผัสสะ  ๒  อยาง    แหงจิต ๒         
                               ดวง   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ  
           [๘๒๔]   ส.   ยถากัมมูปคตญาณเปนทิพยจักษุ   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลบางคน  เปนผูไมมีทิพยจักษุ  เปนผูไมได 
เฉพาะแลว  ไมบรรลุแลว  ไมการทําใหแจงแลวซ่ึงทิพยจักษุ   แตรูความ 
ที่สัตวทั้งหลายเปนไปตามกรรมได   มีอยู   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา    บุคคลบางคน     เปนผูไมมีทิพยจักษุ 
เปนผูไมไดเฉพาะแลว  ไมบรรลุแลว  ไมกระทําใหแจงแลวซ่ึงทิพยจักษุ 
แตรูความที่สัตวทั้งหลายเปนไปตามกรรมไดมีอยู  ก็ตองไมกลาววา  ยถา- 
กัมมูปคตญาณเปนทิพยจักษุ. 
           [๘๒๕]   ส.   ยถากัมมูปคตญาณเปนทิพยจักษุ   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ทานพระสารีบุตรรูความท่ีสัตวทั้งหลายเปนไป 
                               ตามกรรม   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา ทานพระสารีบุตร  รูความที่สัตวทั้งหลาย          
เปนไปตามกรรม   ก็ตองไมกลาววา   ยถากัมมูปคตญาณเปนทิพยจักษุ.  
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           [๘๒๖]   ส.   ทานพระสารีบุตร  รูความที่สัตวทั้งหลายเปนไป 
                               ตามกรรม   หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ทานพระสารีบุตรมีทิพยจักษุ  หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๘๒๗]   ส.   ทานพระสารีบุตรมีทิพยจักษุ   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ทานพระสารีบุตร    ไดกลาวคํานี้ไววา  การต้ัง 
ความปรารถนา   เพ่ือปุพเพนิวาสญาณ     ทิพพจักขุญาณ    เจโต 
ปริยญาณ  อทิธิวิธิ  ความหมดจดแหงโสตธาตุ  และจุตูปปาตญาณ 
ของเราไมม ี   ดังน้ี๑    เปนสูตรมีอยูจริง   มใิชหรอื  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น  ก็ไมพึงกลาววา   ยถากัมมูปคตญาณ 
                               เปนทิพยจักษุ   ดังน้ี. 
                              ยถากมัมูปคตญาณกถา   จบ 
 

                    อรรถกถายถากัมมูปคตญาณกถา         

                           วาดวยยถากัมมูปคตญาณ 
           บัดนี้    ชื่อวา  เรื่องยถากัมมูปคตญาณ  ไดแก    ญาณเปนเครื่อง 
รูความที่สัตวทั้งหลายเปนไปตามกรรม.    ในเรื่องน้ัน    ชนเหลาใด    ม ี
๑.  ขุ.เถร.  ๒๖/๓๙๖  
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ความเห็นวา    ยถากัมมูปคตญาณน่ันแหละเปนทิพยจักขุ   ดังน้ี  เพราะ 
ไมพิจารณาถือเอาพระสูตรวา     ตถาคต       ยอมทรงรูแจงซ่ึงความท่ีสัตว  
ทั้งหลายผูเปนไปตามกรรม   ฯ ล ฯ  ดวยทิพยจักขุอันบริสุทธิ์ดวยประการ 
ฉะน้ี    ดังนี้   คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปน 
ของปรวาที.    ถูกสกวาทถีามอีกวา       ทําไวในใจซ่ึงความท่ีสัตวเปน 
ไปตามกรรมดวย       ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะอารมณ ๒ อยางของจิต 
ดวงเดียวกันไมมี.  ถูกถามครั้งท่ี   ๒  ตอบรับรองดวยสามารถแหงจิตตาง ๆ 
สกวาทีไมใหโอกาสอันพลั้งพลาดของปรวาทีนั้น   จึงถามอีกวา  เปน 
การประชุมแหงผัสสะ  ๒  อยาง        ปรวาทีตอบปฏิเสธ.     พึงทราบ 
เนื้อความในการประกอบบทยถากัมมูปคตนี้ฉันใด  ก็พึงประกอบแมดวย 
บทวา     อิเม  วต   โภนฺโต   สตฺตา     แปลวา   สัตวเหลาน้ีหนอ  ทาน 
ทั้งหลาย   เปนตน   ฉันนัน้นั่นแหละ.   คําวา      ทานพระสารีบตุรรู 
ความท่ีสัตวทั้งหลายเปนไปตามกรรมหรือ         ดังน้ี       อธิบายวา 
พระสารีบุตรเถระยอมไมใชอภิญญาญาณท้ังหลาย       เพราะความเปนผู 
ปรารถนานอย   แตชนบางพวกไมรูจิตสําคัญวา     อภิญญาญาณเหลาน้ัน 
ไมมีแกพระเถระเลย       ดังน้ีเหตุใด   เพราะฉะนั้น   ทานสกวาทีจึงถาม 
ปรวาทีผูสําคัญวา      พระเถระไมไดทิพพจักขุ      ดังน้ี.    ดวยเหตุนั้น 
นั่นแหละ     จึงถูกสกวาทีถามเน้ือความตอไปวา        ทานพระสารีบุตร 
มีทิพพจักษหุรือ   ปรวาทีก็ตองปฏิเสธ.      ถูกถามครั้งท่ี  ๒   ก็ตอบ      
รับรองวา     อภิญญาญาณอยางไดอยางหน่ึงท่ีพระสาวกพึงบรรลุแลว  
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ญาณนั้นทั้งหมด   ทานพระเถระบรรลุแลวโดยลาํดับ.   บัดนี้   สกวาทีเมื่อ  
จะใหปรวาทีสับสน    จึงกลาวคําวา      ทานพระสารีบุตรไดกลาวคําน้ี 
ไววา   การต้ังความปรารถนาเพ่ือปุพเพนิวาสญาณ  ทิพพจักขญุาณ 
เจโตปริยญาณ   อิทธิวิธ    ความหมดจดแหงโสตธาตุ    และจุตูป- 
ปาตญาณของเราไมมี     ดังน้ี      จริงอยูทานกลาวคาถาน้ีก็เพราะไมมี 
ความปรารถนาจะใช      ทานมิไดกลาวเพราะไมมีอภิญญาญาณทั้งหลาย 
มิใชหรือ  แตปรวาทีกําหนดเนื้อความพระสูตรวา     ความปรารถนาเพ่ือ 
ฯ ล ฯ     ของเราไมมีเทาน้ัน      เพราะฉะนั้น   จึงตอบรับรองตามลัทธิ 
นั้นวา   พระเถระมีเพียงยถากัมมูปคตญาณ ไมมีทิพพจักขุญาณ ดวยเหตุ 
นั้นนั่นแหละ     สกวาทีจึงกลาววา    ถาอยางน้ัน   ทานก็ไมพึงกลาววา 
ยถากัมมูปคตญาณเปนทิพพจักขุ     ดงัน้ีแล. 
                           อรรถกถายถากัมมูปคตญาณกถา  จบ  
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                                                  สังวรกถา  
           [๘๒๘]   สกวาที   ความสํารวมมีอยูในหมูเทวดา หรือ ? 
                         ปรวาที   ถูกแลว. 
                         ส.   ความไมสํารวมก็มีอยูในหมูเทวดา   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๘๒๙]   ส.   ความไมสํารวมไมมีในหมูเทวดา  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ความสํารวมก็ไมมีในหมูเทวดา  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๘๓๐]   ส.   ศีล   คือความสํารวมจากความไมสํารวม     มิใช 
หรือ   ความสํารวมมีอยูในหมู เทวดา   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ศีล  คือความสํารวมจากความไมสํารวมใด  ความ 
                               ไมสํารวมน้ัน   ก็มอียูในหมูเทวดา  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯ ล ฯ 
                         ส.   ทานจงรับรูนิคคหะ,  หากวา  ศีล  คือความสํารวม 
จากความไมสํารวม      ความสํารวมมีอยูในหมูเทวดา   ดวยเหตุนั้นนะ 
ทานจึงตองกลาววาศีล     คือความสํารวมจากความไมสํารวมใด  ความไม 
สํารวมน้ันก็มีอยูในหมูเทวดา,  ที่ทานกลาวในปญหานั้น  พึงกลาวได 
วา     ศีล   ความสํารวมจากความไมสํารวม   ความสํารวมมีอยูในหมู-  
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เทวดา     แตไมพึงกลาววา   ศลี   คือความสํารวมจากความไมสํารวมใด 
ความไมสํารวมน้ันก็มีอยูในหมูเทวดา   ดังน้ี    ผิด,   แตถาไมพึงกลาววา  
ศีล   คือความสํารวมจากความไมสํารวมใด   ความไมสํารวมน้ันก็มีอยูใน 
หมูเทวดา    ก็ตองไมกลาววา    ศลี   คือความสํารวมจากความไมสํารวม 
ความสํารวมมีอยูในหมูเทวดา,   ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา  พึงกลาวได 
วา   ศีล   คือความสํารวมจากความไมสํารวม     ความสํารวมมีอยูในหมู 
เทวดา    แตไมพึงกลาววา   ศลี   คือความสํารวมจากความไมสํารวมใด 
ความไมสํารวมน้ันก็มีอยูในหมูเทวดา  ดังนี้   ผิด. 
           [๘๓๑]   ส.   ความสํารวมมีอยูในมนุษย     ความไมสํารวมก็มี                 
                               อยูในหมูมนุษยนั้น    หรือ ?                 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ความสํารวมมีอยูในหมูเทวดา  ความไมสํารวมก็ 
                               มีอยูในหมูเทวดาน้ัน  หรือ ?                 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ         
           [๘๓๒]   ส.   ความสํารวมมีอยูในหมูเทวดา    ความไมสํารวม                 
                               ไมมีอยูในหมูเทวดานั้น  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ความสํารวมมีอยูในหมูมนุษย   ความไมสํารวม 
                               ไมมีอยูในหมูมนุษย   หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
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           [๘๓๓]    ส.   การเวนจากปาณาติบาต  มีอยูในหมูเทวดา  หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ปาณาติบาตก็มีอยูในหมูเทวดา   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   การเวนจากเหตุเปนที่ต้ังแหงความประมาท   คือ 
                               ดื่มน้ําเมา  กลาวคือสุราเมรัย  มีอยูในหมูเทวดา 
                               หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เหตุเปนที่ต้ังแหงความประมาท   คือ   ดื่มน้ําเมา 
                               กลาวคือสุราและเมรัย ก็อยูในหมูเทวดา  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๘๓๔]   ส.   ปาณาติบาตไมมีอยูในหมูเทวดา  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.                                                                     
                         ส.   การเวนจาnปาณาติบาต      ก็ไมมีในหมูเทวดา 
                               หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.   เหตุเปนที่ต้ังแหงความประมาท   คือ   ดื่มน้ําเมา 
                               กลาวคือสุราและเมรัย       ไมมีอยูในหมูเทวดา 
                               หรือ  ?                                
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   การเวนจากเหตุเปนที่ต้ังแหงความประมาท  คือ  
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                               ดื่มน้ําเมากลาวคือสุราและเมรัย     ก็ไมมีในหมู 
                               เทวดา    หรือ  ?   
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯลฯ 
           [๘๓๕ ]   ป.   การเวนจากปาณาติบาตมีอยูในหมูมนุษย  ปาณา- 
                               ติบาตก็มีอยูในหมูมนุษยนั้น   หรือ ? 
                         ส.   การเวนจากปาณาติบาตมีอยูในหมูเทวดา ปาณา- 
                               ติบาตก็มีอยูในหมูเทวดา   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส.   การเวนจากเหตุเปนที่ต้ังแหงความประมาท  คือ 
ดื่มน้ําเมากลาวคือสุราเมรัย   มีอยูในหมูมนุษย   เปนเหตุที่ต้ังแหงความ 
ประมาท  คือ   ดื่มน้ําเมากลาวคือสุราและเมรัย   กม็ีอยูในหมูมนุษยนั้น 
หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว.           
                         ส.   ก็เวนจากเหตุเปนท่ีต้ังแหงความประมาท   คือ            
ดื่มน้ําเมากลาวคือสุราและเมรัย    มีอยูในหมูเทวดา    เหตุเปนท่ีต้ังแหง 
ความประมาท   คือด่ืมน้ําเมากลาวคือสุราและเมรัย   ก็มีอยูในหมูเทวดา 
นั้น  หรือ  ?                                      
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ         
           [๘๓๖]   ส.   การเวนจากปาณาติบาตมีอยูในหมูเทวดา ปาณา-             
                               ติบาตไมมีในหมูเทวดานั้น  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.   การเวนจากปาณาติบาตมีอยูในหมูมนุษย  ปาณา- 
                               ติบาตไมมีในหมูมนุษยนั้น   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ  
                         ส.   การเวนจากเหตุเปนที่ต้ังแหงความประมาท  คือ            
ดื่มน้ําเมากลาวคือสุราและเมรัย มีอยูในหมูเทวดา เหตุเปนที่ต้ังแหงความ 
ประมาท  คือ  ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยไมมีอยูในหมูเทวดาน้ัน  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว.         
                         ส.   การเวนจากเหตุเปนที่ต้ังแหงความประมาท  คือ         
ดื่มน้ําเมากลาวคือสุราและเมรัย มีอยูในหมูมนุษย เหตุเปนที่ต้ังแหงความ 
ประมาท คือ   ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย ไมมีในหมูมนุษยนั้น หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ         
           [๘๓๗]   ป.   ความสํารวมไมมีในหมูเทวดา   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว.           
                         ป.   เทวดาทั้งปวง  เปนผูผลาญชีวิต  เปนผูถือเอาส่ิง                     
ของท่ีเจาของมิไดให    เปนผูประพฤติผิดในกาม  เปนผูพูดเท็จ   เปนผู 
ต้ังอยูในความประมาท  คือ  ดื่มน้ําเมากลาวคือสุราและเมรัย   หรือ  ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น ความสํารวมก็มีอยูในหมูเทวดา   นะสิ. 
                                           สังวรกถา  จบ  
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                               อรรถกถาสังวรกถา 
                                วาดวยความสํารวม                                  

           บัดนี้  ชื่อวา  เรื่องความสํารวม. ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใดมีความ 
เห็นวา  เทวดาทั้งหลายเบ้ืองบนต้ังแตชั้นดาวดึงสข้ึนไป  ยอมไมประพฤติ 
ลวงเวร  ๕   คือไมลวงศีล ๕  เหตุในเพราะเหตุนั้น  ความสํารวมจึงมีอยู 
แกเทพเหลานั้น  ดังนี้    คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบ 
รับรองเปนของปรวาที  เพราะไมเห็นความปรากฏแหงเวร  ๕. ลําดับนั้น 
สกวาทีจึงถามความไมสํารวม   เพราะธรรมดาวาความสํารวมมีอยู   ความ 
ไมสํารวมท่ีบุคคลพึงสํารวมก็ตองมีอยู.  แตปรวาทีตอบปฏิเสธ  เพราะ 
ในเทวดาทั้งหลายไมมีปาณาติบาต   เปนตน.  คําวา    ความสํารวมมีอยู 
ในหมูมนุษย    เปนตน   สกวาทีกลาว  เพ่ือแสดงความเปนไปแหงความ 
ไมสํารวม ก็ครั้นเมื่อความสํารวมและความเปนไปแหงความสํารวม มีอยู 
ความไมสํารวมก็ตองมีอยู. ในปญหาวา    ปาณาติปาตา เวรมณี    เปน 
ตน   พึงทราบคําตอบรับรองดวยสามารถแหงการไมประพฤติปาณาติบาต 
เปนตน   และพึงทราบคําตอบปฏิเสธ    เพราะความไมมีปาณาติบาต  เปน 
ตน.    ปญหาวาดวยปฏิโลม  มีเนื้อความงายทั้งน้ัน.  ในปญหาวา   ปาณา- 
ติบาตไมมีในหมูเทวดาหรือ          พึงทราบคําตอบรับรองของปรวาที 
ดวยสามารถแหงการไมประพฤติปาณาติบาตเปนตน   และคําปฏิเสธของ 
ปรวาที    เพราะความไมมีปาณาติบาตเปนตน.    ปญหาวาดวยปฏิโลมมี 
เนื้อความงายท้ังน้ัน.    
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           ในปญหาทั้งหลายบทสุดทายวา         ความสํารวมไมมีในหมู  
เทวดาหรือ      คําตอบรับรองของสกวาที   หมายเอาความไมมีความสํา- 
รวมจากการทําปาณาติบาตเปนตนอีก.     ตอจากนั้นคําถามของปรวาทีวา 
ถาความสํารวมของเทวดาทั้งหลายไมมี      เทวดาทั้งปวงก็ตองเปน 
ผูลางผลาญชีวิต       เปนตน    ดวยสามารถแหงคําอันมีเลสนัย.   คํา 
ปฏิเสธเปนของสกวาที     เพราะไมมีความประพฤติลวงเวรของเทวดาทั้ง 
หลาย.   ปรวาทีใหลัทธิต้ังไว  เพราะถือเอาสักแตคําวา   ไมพึงกลาว 
ของสกวาที.   แตลัทธิที่ต้ังไวแลวอยางนี้ยอมต้ังไวไมไดเลย   ดงัน้ีแล. 
                                  อรรถกถาสังวรกถา   จบ  
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                                              อสัญญากถา  
           [๘๓๘]   สกวาที    สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย   หรือ  ? 
                         ปรวาที    ถูกแลว. 
                         ส.   เปนสัญญภพ  เปนสัญญคติ  เปนสัญญสัตตาวาส 
เปนสัญญสงสาร    เปนสญัญโยน ิ  คือ  กําเนิดแหงสัตวผูมีสัญญา   เปน 
สัญญัตตภาวปฏิลาภ  คือ การไดอัตภาพแหงสัตวผูมีสัญญา  หรอื  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๘๓๙]   ส.   เปนอสัญญภพ   เปนอสัญญคติ   เปนอสัญญ- 
สัตตาวาส   เปนอสัญญสงสาร  เปนอสัญญโยน ิ   เปนอสัญญัตตภาวปฏิ- 
ลาภ  มิใชหรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา  เปนอสัญญภพ   เปนอสัญญคติ   เปน 
อสัญญสัตตาวาส    เปนอสัญญสงสาร   เปนอสัญญโยนิ   เปนอสัญญัตต- 
ภาวปฏิลาภ   ก็ตองไมกลาววา   สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย. 
           [๘๔๐]   ส.   สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เปนปญจโวการภพ๑   เปนปญจโวการคติ   สัต- 
                               ตาวาส    สงสาร   โยน ิ  อัตตภาวปฏิลาภ  หรือ ? 
๑. ภพมีขันธ  ๕  ไดแกกามภพ   และรูปภพ.  
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                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ  
           [๘๔๑]  ส.   เปนเอกโวการภพ๑    เปนเอกโวการคติ   สตัตา- 
                               วาส   สงสาร  โยน ิ อัตตภาวปฏิลาภ  มใิชหรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  หากวา   เปนเอกโวการภพ     คติ     สัตตาวาส 
สงสาร  โยน ิ  อัตตภาวปฏิลาภ   ก็ตองไมกลาววา    สัญญามีอยูในอสัญญ- 
สัตวทั้งหลาย. 
           [๘๔๒]   ส.  สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ทํากิจท่ีพึงทําดวยสัญญาไดดวยสัญญานั้น  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๘๔๓]   ส.  สัญญามีอยูในมนุษยทั้งหลาย      และน้ันเปน 
สัญญภพ  เปนสัญญคติ  เปนสัญญสัตตาวาส  เปนสัญญสงสาร   เปน 
สัญญโยน ิ เปนสัญญัตตภาวปฏิลาภ  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย  และนัน้เปน 
สัญญภพ   เปนสัญญคติ  เปนสัญญสตัตาวาส  เปนสัญญสงสาร   เปน 
สัญญโยน ิ เปนสัญญัตตภาวปฏิลาภ  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
๑.  ภพมีขันธ  ๑  คือมีแตรูปขันธ  ไดแก   อสัญญภพ.  
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           [๘๔๔]   ส.   สัญญามีอยูในหมูมนุษยทั้งหลาย   และนัน้เปน  
                               ปญจโวการภพ   คติ   สัตตาวาส   สงสาร   โยน ิ
                               อัตตภาวปฏิลาภ   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย  และนัน้เปน 
                               ปญจโวการภพ   คติ   สัตตาวาส  สงสาร  โยน ิ
                               อัตตภาวปฏิลาภ    หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๘๔๕]   ส.   สญัญามีอยูในมนุษยทั้งหลาย ทํากิจท่ีพึงทําดวย 
                               สัญญาไดดวยสัญญานั้น   หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว.                 
                         ส.    สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย   ทํากิจท่ีพึง 
                               ทําดวยสัญญาไดดวยสัญญานั้น  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ                                         
           [๘๔๖]   ส.   สญัญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย  และนั้นเปน 
อสัญญภพ  เปนอสัญญคติ  เปนอสัญญสัตตาวาส   เปนอสัญญสงสาร 
                               เปนอสัญญโยน ิ  เปนอสัญญัตตภาวปฏิลาภ   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สัญญามีอยูในมนุษยทั้งหลาย   และนั้นเปน            
อสัญญภพ     ฯลฯ    เปนอสัญญัตตภาวปฏิลาภ   หรือ  ?  
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                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ  
           [๘๔๗]   ส.   สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย      และนั้น 
                               เปนเอกโวการภพ  คติ  สัตตาวาส   สงสาร   โยน ิ
                               อัตตภาวปฏิลาภ   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.    สัญญามีอยูในมนุษยทั้งหลาย  และนั้นเปนเอก- 
                               โวการภพ  ฯ ล ฯ   อัตตภาวปฏิลาภ   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๘๔๘]   ส.   สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย    แตทํากิจท่ี 
                               พึงทําดวยสัญญาไมไดดวยสัญญานั้น   หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  สัญญามีอยูในมนุษยทั้งหลาย   แตทํากิจท่ีพึงทํา 
                               ดวยสัญญาไมไดดวยสัญญานั้น  หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๘๔๙]   ป.   ไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย 
                               หรือ  ?         
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เทวดาชื่อสัญญสัตว  มีอยู   ก็เทวดาเหลานั้น   ยอมจุติ  
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จากหมูนั้น  เพราะความเกิดขึ้นแหงสัญญา  ดังน้ี  เปนสูตรมีอยูจริง 
มิใชหรือ  ?  
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   ถาอยางนั้น   สัญญาก็มีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย 
                               นะสิ.  
           [๘๕๐]   ส.   สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย  หรือ  ? 
                         ป.   มีในกาลบางคราว ไมมีในกาลบางคราว. 
                         ส.   เปนสัญญสัตวในกาลบางคราว     เปนอสัญญ- 
สัตวในกาลบางคราว   เปนสัญญภพในกาลบางคราว   เปนอสัญญภพใน 
กาลบางคราว    เปนปญจโวการภพในกาลบางคราว    เปนเอกโวการภพ 
ในกาลบางคราว   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๘๕๑]   ส.   สญัญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลายในกาลบาง 
                               คราว  ไมมีในกาลบางคราว   หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว.                               
                         ส.   มีอยูในกาลไหน  ไมมีในกาลไหน ? 
                         ป.   มีอยูในกาลจุติ ในกาลอุบัติ  ไมมีในกาลต้ังอยู. 
                         ส.   เปนสัญญสัตวในกาลจุติ   ในกาลอุบัติ  เปน 
อสัญญสัตวในกาลต้ังอยู          เปนสัญญภพในกาลจุติ    ในกาลอุบัติ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 666 

เปนอสัญญภพในกาลต้ังอยู  เปนปญจโวการภพในกาลจุติ  ในกาลอุบัติ 
เปนเอกโวการภพในกาลต้ังอยู   หรือ  ?  
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                                     อสัญญกถา    จบ 
 

                             อรรถกถาอสัญญกถา         

                  วาดวยอสัญญา   คือไมมีสัญญา         

           บัดนี้  ชื่อวา   เรื่องสัญญา๑.  ในเรื่องนั้น  ชนเหลาใด  มีความ  
เห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะท้ังหลาย  ในขณะน้ีวา    สญัญามีอยูใน 
ขณะแหงจุติ   และปฏิสนธิแมของอสัญญสัตวทั้งหลาย   วา     ขึ้นชื่อวา 
ปฏิสนธิ   เวนจากวิญญาณยอมไมม ี เพราะคําวา  วิญญาณมีสังขาร 
เปนปจจัย   ดังน้ี  และคําวา   ก็แล  อสัญญีเทพเหลาน้ัน   ยอมจุติ 
จากกายน้ัน    เพราะความเกิดขึ้นแหงสัญญา      ดังน้ี   คําถามของ 
สกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปราวาที.  ตอจากนั้น 
๑.  เร่ืองนี้ในคัมภีรยมกอธิบายวา    สัตวในปญจโวการภพและจตุโวการภพ 
ขณะปฏิสนธิมีสัญญาเกิดขึ้นในขณะจตุิไมมีสัญญาเพราะสัญญากําลังดับ   ผูเขา 
นิโรธสมาบัติในขณะนิโรธ   สัญญาไมมี   สวนสัตวท่ีเปนเอกโวการภพ  คือ  อสัญ- 
ญีสัตวท้ังหลาย   ขณะเกดิกด็ี    ขณะต้ังอยูก็ดี    ขณะจุตกิ็ดี   ไมมีสัญญาเกิดเลย.  
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สกวาทีเพ่ือจะทวงปรวาทีดวยคําเปนตน    วา      ทีน่ั้นเปนภพมีสัญญา  
ตามลัทธิของทานหรือ     จึงกลาวคําวา     เปนสัญญีภพ  เปนสัญญ- 
คติ     เปนตน.    คําน้ันทั้งปวง   และคําอ่ืนจากคํานั้นพึงทราบโดยนัย 
แหงพระบาลีนั่นแล. 
                                     อรรถกถาอสัญญกถา  จบ  
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                             เนวสัญญานาสัญญายตนกถา    
           [๘๕๒]    สกวาที   ไมพึงกลาววาสัญญามีอยูในเนวสัญญานา- 
                               สัญญายตนภพ  หรือ ?                                   
                         ปรวาที    ถูกแลว. 
                         ส.   เปนอสัญญภพ  เปนอสัญญคติ เปนอสัญสัตตา- 
วาส  เปนอสัญญาสงสาร    เปนอสัญญโยนิ    เปนอสัญญัตตภาวปฏิลาภ 
หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯ ล ฯ 
           [๘๕๓]   ส.   เปนสัญญภพ  สญัญคติ  สญัญสัตตาวา   สัญญ- 
                               สงสาร   สัญญโยนิ สัญญัตตภาวปฏิลาภ  มใิชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา  เปนสัญญภพ  เปนสญัญคติ ฯลฯ เปน 
สัญญัตตภาวปฏิลาภ  ก็ตองไมกลาววา   ไมพึงกลาววาสัญญามีอยูในเนว- 
สัญญานาสัญญายตนภพ. 
           [๘๕๔]   ส.   ไมพึงกลาววาสัญญามีอยูในเนวสัญญานาสัญญา. 
                               ยตนภพ  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เปนเอกโวการภพ  คติ  ฯลฯ  อัตตภาวปฏิลาภ 
                               หรือ   
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯลฯ  
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                         ส.   เปนจตุโวการภพ๑  เปนจตุโวการคติ ฯลฯ  อัตต- 
                               ภาวปฏิลาภ   มิใชหรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                        ส.   หากวา   เปนจตุโวการภพ  คติ ฯล ฯ   อัตตภาว 
ปฏิลาภ ก็ตองไมกลาววาไมพึงกลาววาสัญญามีอยูในเนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนภพ. 
           [๘๕๕]   ป.   ไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย 
และนั้นเปนสัญญภพ  เปนอสัญญคติ  เปนอสัญญสัตตาวาส  เปนอสัญญ- 
สงสาร   เปนอสัญญโยน ิ เปนอสัญญัตตภาวปฏิลาภ  หรือ  ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   ไมพึงกลาววา         สัญญามีอยูในเนวสัญญานา 
สัญญายตนภพ  และนั้นก็เปนอสัญญภพ   เปนสัญญคติ    เปนอสัญญ- 
สัตตาวาส   เปนอสัญญสงสาร   เปนอสัญญโยน ิ  เปนอสัญญัตตภาวปฏิ- 
ลาภ  หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
                         ป.  ไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในอสัญญีสัตวทั้งหลาย 
                               และนัน้เปนเอกโวการภพ   คติ ฯ ล ฯ  อัตตภาว 
                               ปฏลิาภ   หรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
๑.  ภพมีขันธ  ๔  คือ   อรูปขันธ   ๔  ไดแกบุคคล  
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                         ป.  ไมพึงกลาววา  สัญญามีอยูในเนวสัญญานาสัญญา-  
ยตนภพ   และนั้นก็เปนเอกโวการภพ   คือ    คติ   สตัตาวาส    สงสาร   โยน ิ
อัตตภาวปฏิลาภ  หรือ  ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๘๕๖]   ส.  ไมพึงกลาววา        สัญญามีอยูในเนวสัญญานา 
สัญญายตนภพ  และนั้นเปนสัญญภพ   สัญญคติ  ฯลฯ   สัญญตัตภาวา 
ปฏลิาภ  หรอื  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   ไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในอสัญญีสัตวทั้งหลาย 
และนั้นเปนสัญญภพ   สญัญคติ ฯลฯ  สูญญัตตภาวปฏิลาภ  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๘๕๗]   ส.  ไมพึงกลาววา       สัญญามีอยูในเนวสัญญานา- 
                               สัญญายตนภพ   และนั้นเปนจตุโวการภพ   คติ 
                               ฯลฯ อัตตภาวปฏิลาภ   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ไมพึงกลาววา  สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย 
                               และนัน้เปนจตุโวการภพ ฯลฯ อัตตภาวปฏิลาภ 
                               หรือ  ?             
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ  
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           [๘๕๘]  ส.  ไมพึงกลาววา    สัญญามีอยูในเนวสัญญานา  
                               สัญญายตนภพ  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เนวสัญญานาสัญญายตนภพ  เปนจตุโวการภพ 
                               มิใชหรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว.                              
                         ส.   หากวา   เนวสัญญานาสัญญายตนภพเปนจตุโว- 
การภพก็ตองไมกลาววาไมพึงกลาวาสัญญามีอยูในเนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนภพ. 
           [๘๕๙]   ส.   เนวสัญญาสัญญายตนภพ   เปนจตุโวการ- 
                               ภพ  แตไมพึงกลาวสัญญามีอยูในเนวสัญญานา- 
                               สัญญายตนภพ  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   อากาสานัญจายตนภพ    เปนจตุโวการภพ   แต 
                               ไมพึงกลาววา  สัญญามีอยูในอากาสานัญจายตน- 
                               ภพ    หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯลฯ 
           [๘๖๐]   ส.   เนวสัญญานาสัญญายตนภพ    เปนจตุโวการภพ 
                               แตไมพึงกลาววา     สัญญามีอยูในเนวสัญญานา 
                               สัญญายตนภพ หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.   วิญญาณัญจายตนภพ ฯลฯ อากิญจัญญายตนภพ  
เปนจตุโวการภพ      แตไมพึงกลาววาสัญญามีอยูในอากิญจัญญายตนภพ 
หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๘๖๑]   ส.   อากาสานัญจายตนภพเปนจตุโวการภพ  สญัญามี 
                               อยูในภพนั้น  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว.          
                         ส.  เนวสัญญานาสัญญายตนภพเปนจตุโวการภพ     
                               สัญญามีอยูในภพนั้น  หรือ  ?         
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯล ฯ 
                         ส.  วิญญาณัญจายตนภพ  ฯลฯ อากิญจัญญายตนภพ 
                               เปนจตุโวการภพ  สัญญามีอยูในภพน้ัน  หรอื  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  เนวสัญญานาสัญญายตนภพเปนจตุโวการภพ 
                               สัญญามีอยูในภพนั้น  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๘๖๒]   ส.  ไมพึงกลาววาสัญญามีอยู    หรือวาไมมีอยู   ใน 
                               เนวสัญญานาสัญญายตนภพ  หรือ  ?                 
                         ป.   ถูกแลว.              
                         ส.   เนวสัญญานาสัญญายตนภพ  เปนจตุโวการภพ 
                               มิใชหรือ ?  
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                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  หากวา  เนวสัญญานาสัญญายตนภพเปนจตุโว-  
การภพ   ก็ตองไมกลาววา  ไมพึงกลาววาสัญญามีอยู  หรือวา ไมมีอยูใน 
เนวสัญญานาสัญญายตนภพ. 
           [๘๖๓]   ส.  เนวสัญญานาสัญญายตนภพเปนจตุโวการภพแต 
ไมพึงกลาววาสัญญามีอยู  หรือวาไมมีอยู  ในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ 
หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  อากาสานัญจายตนภพ ฯลฯ  วิญญาณัญจายตน- 
ภพ ฯลฯ อากิญจัญญายตนภพ เปนจตุโวการภพ  แตไมพึงกลาววาสัญญา 
มีอยู   หรือวาไมมีอยู  ในอากิญจัญญายตนภพ หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๘๖๔]   ส.  อากาสานัญจายตนภพเปนจตุโวการภพ   สัญญา 
                               มีอยูในภพนั้น  หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  เนวสัญญานาสัญญายตนภพ    เปนจตุโวการภพ 
                               สัญญามีอยูในภพนั้น หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.  วิญญาณัญจายตนภพ ฯลฯ อากิญจัญญายตนภพ 
                               เปนจตุโวการภพ   สัญญามีอยูในภพนั้น  หรอื ?  
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                         ป.  ถูกแลว.  
                         ส.  เนวสัญญานาสัญญายตนภพ  เปนจตุโวการภพมี 
                               อยูในภพนั้น หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
           [๘๖๕]   ป.  ไมพึงกลาววา๑  ในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ 
หาควรกลาวไมวา  มีสัญญาหรือวาไมมีสัญญา  หรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว.         
                         ป.  เปนเนวสัญญานาสัญญายตนภพ  มิใชหรือ  ?         
                         ส.  ถูกแลว.     
                         ป.  หากวาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนภพ     ดวย 
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   ในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ   หาควร 
กลาวไมวา   มีสัญญาหรือวาไมมีสัญญา. 
           [๘๖๖]   ส.  เพราะทําอธิบายวา   เปนเนวสัญญานาสัญญาย- 
ตนภพ   จึงหาควรกลาวไมวา  สัญญามีอยูหรือวาไมมีอยู  ในเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนภพ  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว.           
                         ส.   เพราะทําอธิบายวา       เปนอทุกขมสุขเวทนาจึง         
                               หาควรกลาวไมวาเวทนา       หรือวามิใชเวทนา 
๑.  คํานี้เติมเขามาในเวลาแปล  เพื่อใหรับกบักระบวนความตอไป  และเม่ือเทียง 
กับอสัญญากถาก็เห็นวา   บาลีตรงนี้ควรเปน  "นวตฺตพฺพ  เนวส ฺานาส ฺา- 
ยตเน..."  
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                               ในอทุกขมสุขเวทนา   หรือ ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                               เนวสัญญานาสัญญายตนกถา   จบ 
         

                 อรรถกถาเนวสัญญานาสัญญายตนกถา 
                        วาดวยเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
           บัดนี้   ชื่อวา เรื่องเนวสัญญานาสัญญายตนะ   คือ  อายตนะท่ีมี 
สัญญาก็ไมใชไมมีก็ไมใช.   ในเรื่องนั้น   ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจ 
ลัทธิของนิกายอันธกะท้ังหลายในขณะน้ีวา  ไมพึงกลาววา   สญัญามีอยู 
ในภพน้ัน  เพราะพระบาลีวา  อายตนะน้ัน  มีสัญญาก็ไมใช  ไมม ี
ก็ไมใช  ดังน้ี  คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปน 
ของปรวาที.  คําท่ีเหลือในที่นี้   พึงทราบโดยนัยแหงพระบาลีนั่นแล.  
                    อรรถกถาเนวสัญญานาสัญญายตนกถา  จบ 

                              รวมกถาที่มีในวรรคนีค้ือ 
           ๑.   พลกถา   ๒.   อริยนฺติกถา         ๓.  วิมุจจติกถา    ๔.  วิมุจจ- 
มานกถา   ๕.  อัฏฐมกกถา        ๖.   อัฏฐมกัสสอินทริยกถา    ๗.  ทิพพจักขุกถา 
๘.   ทิพพโสตกถา     ๙.   ยถากัมมูปคตญาณกถา      ๑๐.  สังวรกถา 
๑๑.  อสัญญกถา   ๑๒.  เนวสัญญานาสัญญายตนกถา. 
                                                วรรคท่ี   ๓  จบ  
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                                                   วรรคที่  ๔ 
                                            คิหิสส   อรหาติกถา 
           [๘๖๗]   สกวาที    คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได   หรอื ?  
                         ปรวาที   ถูกแลว. 
                         ส.  คิหิสญัโญชนของพระอรหันตยังมีอยู   หรอื ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.  คิหิสญัโญชนของพระอรหันตไมมี  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   คิหิสัญโญชนของพระอรหันตไมมี   ก ็
                         ตองไมกลาววา   คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได. 
           [๘๖๘]   ส.   คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   คิหิสัญโญชนอันพระอรหันตละขาดแลว    ถอน 
รากข้ึนแลว    ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน  ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง 
ทําใหมีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดาแลว   มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา  คิหิสัญโญชนอันพระอรหันตละขาดแลว 
ถอนรากข้ึนแลว  ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน  ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง 
ทําใหมีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดาแลว    ก็ตองไมกลาววา    คฤหัสถ 
พึงเปนพระอรหันตได.  
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           [๘๖๙]   ส.   คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได  หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   คฤหัสถไร ฯ   ที่ยงัมิไดละคิหิสัญโญชนแลวเปน 
                               ผูกระทําท่ีสุดแหงทุกขไดในปจจุบันเทียวมีอยู 
                         ป.  ไมมี. 
                         ส.   หากวา   คฤหัสถไร ๆ  ที่ยังมไิดละคิหิสัญโญชน 
แลวเปนผูกระทําท่ีสุดแหงทุกขในปจจุบันเทียวไมมี       ก็ตองไมกลาววา 
คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตไดดังน้ี. 
           [๘๗๐]   ส.   คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ปริพาชก  ผูวัจฉโคตร  ไดกราบทูลพระผูม-ี 
พระภาคเจาวาดังน้ี   ขาแตพระโคดมผูเจริญ   คฤหัสถไร ๆ  ทีย่ัง 
มิไดละคิหิสูญโญชนแลวเปนผูกระทําท่ีสุดแหงทุกขได      เพราะ 
กายแตกมีอยูหรือหนอ    พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา    ดูกอน 
วัจฉะ      ไมมีคฤหัสถไร ๆ    ที่ยังมิไดละไดหิสัญโญชนแลวเปนผู 
กระทําท่ีสุดแหงทุกขไดเพราะกายแตก     ดังน้ี๑    เปนสูตรมีอยูจริง 
มิใชหรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
๑. ม.ม.  ๑๓/๒๔๓  
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                         ส.   ถาอยางนั้น    ก็ไมพึงกลาววา   คฤหัสถพึงเปน  
                               พระอรหันตไดดังนี้. 
           [๘๗๑]   ส.   คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.          
                         ส.   พระอรหันตทรงเสพเมถุนธรรม    พึงยังเมถุน- 
ธรรมใหเกิดข้ึน   พึงนอนที่นอนอันคับแคบดวยบุตร  พึงใชผากาสิกและ 
จุรณจันทน พึงทัดทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล  พึงยนิดีเงินทอง 
พึงรับแพะ   แกะ   ไก   สกุร   พึงรับชาง   วัว  มา  ลา  พึงรับนกกระทา 
นกคุม   และหางนกยูง    พึงทรงเกี้ยว   คือ เครื่องประดับมวยผม   มีข้ัว 
อันเหลือง  พึงทรงผาขาวมีชายยาว พึงเปนผูครองเรือนตลอดชวิีต  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๘๗๒]   ป.   ไมพึงกลาววา     คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได 
                               หรือ  ?               
                         ส.   ถูกแลว.                                        
                         ป.   ยสกลุบุตร  อุตติยคฤหบดี  เสตุมาณพ  ไดบรรล ุ
                               พระอรหัตท้ังเพศคฤหัสถ  มิใชหรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   ยสกลุบตุร   อุตติยคฤหบดี   เสตุมาณพ 
ไดบรรลุพระอรหัตท้ังเพศคฤหัสถ      ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา 
คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได. 
                                      คิหิสส     อรหาติกถา   จบ  
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                     อรรถกถาคิหิสส๑    อรหาติกถา 
               วาดวยคฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได 
           บัดนี้      ชื่อวา   เรือ่งคฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได.  ในเรื่องนั้น   
ชนเหลาใดมีความเห็นผิด        ดุจลัทธขิองนิกายอุตตราปถกะท้ังหลายวา 
คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได   เพราะเห็นความเกิดข้ึนแหงพระอรหันต 
ของชนท้ังหลายมีพระยส     กุลบุตร     เปนตน    ผูดํารงอยูในเพศของ 
คฤหัสถ ดังน้ี  คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน.  บรรดาคําเหลาน้ัน 
คําวา     คิหสิฺส     อธิบายวา   ผูใดชื่อวา   คฤหัสถ   เพราะประกอบ 
พรอมแลวดวยสัญโญชนของคฤหัสถ    ผูนั้น     พึงเปนพระอรหันตได 
หรือ ?   สวนปรวาทีไมรูความประสงค   เมื่อเห็นอยูซึ่งสักวาเพศคฤหัสถ 
เทาน้ัน จึงตอบรับรองวา  ใช.  บัดนี้สกวาทีจึงเริ่มคําวา  คิหิสญัโญชน 
ของพระอรหันตยังมีอยูหรือ     เปนตน   เพ่ือแสดงนัยนี้วา  ชื่อวาพึง 
เปนคฤหัสถ   ยอมเปนดวยสัญโญชนของคฤหัสถ   มิใชเปนคฤหัสถดวย 
สักแตเพศ   เหมือนคําทีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                               แมหากวา     ผูใดมธีรรมอันประดับแลว 
                         สงบแลว    มีตนฝกแลว    เปนผูเท่ียง      เปน 
                         พรหมจารี   ละอาชญาในสัตวทั้งปวงแลว   พึง 
๑.  ขอนี้แยกบทวา   คิหิ  อสฺส  อรหา   แปลวา   คฤหัสถพึงเปนพระอรหันต 
อีกอยางหนึ่ง  แปลวา   พระอรหันตพึงเปนคฤหัสถ   ดังนี้ก็ได.  
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                         ประพฤติธรรมเสมอ   เรากลาววา  ผูนั้น  เปน                  
                         พราหมณ  เปนสมณะ  เปนภิกษุ  ดงัน้ี. 
           คําน้ันทั้งปวงมีเนื้อความงายทั้งน้ัน   แล. 
                               อรรถกถาคิหิสส  อรหาติกถา  จบ  
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                                               อุปปตติกถา   

           [๘๗๓ ]   สกวาที   เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได 
                                        หรือ ?                         
                         ปรวาที   ถูกแลว. 
                         ส.  เปนพระโสดาบันพรอมกับการผุดเกิดก็ได  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
           [๘๗๔]   ส.  เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เปนพระสกทาคามีพรอมกับการผุดก็เกิดไดหรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
        [๘๗๕]   ส.  เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได  หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เปนพระอนาคามีพรอมกับการผุดเกิดก็ได หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๘๗๖]   ส.  เปนพระโสดาบันพรอมกับการผุดเกิดไมได 
                               หรือ  ?    
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   เปนพระโสดาบันพรอมกับการผุดเกิด 
                               ไมได  ก็ตองไมกลาววา  เปนพระอรหันตพรอม 
                               กับการผุดเกิดได   
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           [๘๗๗]   ส.   เปนพระสกทาคามีพรอมกับการผุดเกิดไมได  
                               หรือ ?          
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   เปนพระสกทาคามีพรอมกับการผุดเกิด 
                               ไมได  ก็ตองไมกลาววา  เปนพระอรหันตพรอม 
                               กับการผุดเกิดได. 
           [๘๗๘] ส.   เปนพระอนาคามีพรอมกับการผุดเกิดไมได 
                               หรือ ?                 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา     เปนพระอนาคามีพรอมกับการผุดเกิด 
                               ไมได  ก็ตองไมกลาววา  เปนพระอรหันตพรอม 
                               กับการผุดเกิดได                                   
           [๘๗๙]   ส.   เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระสารีบุตรเถระ     เปนพระอรหันตพรอมกับ 
                               การผุดเกิด   หรือ ?                                                        
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
                         ส.   พระโมคคัลลานเถระ  ฯลฯ  พระมหากัสสป- 
เถระ  ฯ ล ฯ   พระมหากัจจายนเถระ  ฯ ล ฯ  พระมหาโกฏฐิตเถระ  ฯ ล ฯ 
พระมหาปณฐกเถระ  เปนพระอรหันต   พรอมกับการผุดเกิด  หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ  
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            [๘๘๐]   ส.   พระสารีบุตรเถระ   มิไดเปนพระอรหันตพรอม 
                               กับการผุดเกิด   หรอื ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา พระสารีบุตรเถระ   มไิดเปนพระอรหันต 
พรอมกับการผุดเกิด   ก็ตองไมกลาววา   เปนพระอรหันตพรอมกับการ 
ผุดเกิดได 
           [๘๘๑]   ส.   พระมหาโมคคัคลานเถระ   ฯ ล ฯ     พระมหา- 
                               กัสสปเถระ   พระมหากัจจายนเถระ  พระมหา- 
                               โกฏฐิตเถระ   ฯ ล ฯ 
           [๘๘๒]   ส.   พระมหาปณฐกเถระ        มิไดเปนพระอรหันต 
                               พรอมกับการผุดเกิด   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา       พระมหาปณฐกเถระ       มิไดเปน 
พระอรหันตพรอมกับผุดเกิด   ก็ตองไมกลาววา   เปนพระอรหันตพรอม 
กับการผุดเกิดได. 
           [๘๘๓]   ส.   เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ทําใหแจงซ่ึงพระอรหัตไดดวยจิตดวงแสวงหาการ 
ผุดเกิด๑ อันเปนโลกิยะ  มีอาสวะ  ฯ ล ฯ ประกอบดวยสังกิเลส  หรือ ? 
๑.  คําบาลีวา   อุปปตฺเตสิเยน   จิตฺเตน,  นีห้มายถึง  ปฏิสนธิจิต  
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                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ          
           [๘๘๔]   ส.   เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได  หรือ ?         
                         ป.   ถูกแลว.           
                         ส.   จิตดวงแสวงหาการผุดเกิด    เปนเหตุนําออกจาก            
สังขารวัฏใหถึงความส้ินไป   ใหถึงความตรัสรู  ใหถึงนิพพาน   ไมเปน 
อารมณของอาสวะ  ฯ ล ฯ  ไมเปนอารมณของสังกิเลส  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๘๘๕]   ส.   จิตดวงแสวงหากการผุดเกิด  ไมเปนเหตุนําออก 
จากสังสารวัฏไมเปนธรรมใหถึงความส้ินไป      ไมเปนธรรมใหถึงความ 
ตรัสรู  ไมเปนธรรมใหถงึนิพพาน   เปนอารมณของอาสวะ ฯ ล ฯ  เปน 
อารมณของสังกิเลส   มใิชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   จิตดวงแสวงหาการผุดเกิด   ไมเปนเหตุ 
นําออกจากสังสารวัฏ   ไมเปนธรรมใหถึงความส้ินไป    ไมเปนธรรมให 
ถึงความตรัสรู  ไมเปนธรรมใหถึงนิพพาน  เปนอารมณของอาสวะ  ฯลฯ 
เปนอารมณของสังกิเลส    ก็ตองไมกลาววา    เปนพระอรหันตพรอมกับ 
การผุดเกิดได. 
           [๘๘๖]   ส.   เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได  หรือ   ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ละราคะได    ละโทสะได      ละโมหะได  ฯ ล ฯ 
ละอโนตตัปปะไดดวยจิตดวงแสวงหาการผุดเกิด    หรือ ?  
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                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ  
           [๘๘๗]   ส.   เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.           
                         ส.   จิตดวงแสวงหาการผุดเกิด    เปนมรรค    ฯ ล ฯ 
เปนสติปฏฐาน  เปนสัมมัปปธาน  เปนอิทธิบาท  เปนอินทรีย    เปน 
พละ  ฯลฯ  เปนโพชณงค หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๘๘๘]   ส.   เปนพระอรหันตพรอมการผุดเกิดได  หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   กําหนดรูทุกข     ละสมุทัย       ทําใหแจงนิโรธ 
                              ยังมรรคใหเกิดไดดวยจิตดวงแสวงหาการผุดเกิด   
                               หรือ ?          
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๘๘๙]   ส.   เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   จุติจิตเปนมรรคจิต    จิตดวงแสวงหาการผุดเกิด 
                               เปนผลจิต  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                                          อุปปตติกถา  จบ  
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                               อรรถกถาอุปปตติกถา  

                                   วาดวยการผุดเกิด 
           บัดนี้    ชื่อวา  เรื่องการเกิด.   ในเรื่องนั้น   ชนเหลาใด   มีความ 
เห็นผิดวา   พระอนาคามี  อุบัติในสุทธาวาส ยอมเปนพระอรหันตพรอม 
กับการอุบัติ    เพราะถือเอาพระบาลีทั้งหลาย   โดยไมพิจารณาซึ่งมีคําวา 
เปนอุปปาติกกําเนิด    คือเกิดผุดขึ้นในเทวโลกนั้น    ปรินิพพาน 
แลวในเทวโลกนั้น       ดังน้ีเปนตน    หรือวา     ชนเหลาใดผูศึกษา    
พระพุทธพจนอยู      มีความเห็นวา         พระอนาคามีเปนพระอรหันต 
พรอมกับการอุบัติข้ึน     ดังน้ี   เพราะเปลี่ยนแปลงบทวา  อุปหัจจปรินิพ- 
พายี  ซึ่งเปนชื่อของพระอนาคามีจําพวกหนึ่งใน ๔๘ จําพวก พระอนา- 
คามีชื่อวา    อุปหัจจปรินิพพายี    นี ้   ทานมีอายุกาวลวงกึ่งหนึ่งแหงอายุ 
ลวงไปแลว อันเปนเวลาใกลจะปรินิพพาน ทานก็สําเร็จเปนพระอรหันต 
แลวจึงปรินิพพาน     พวกเห็นผิดเหลาน้ัน   ไดเปลี่ยนชื่อจาก    คําวา 
อุปหัจจปรินิพพายี   มาเปน   อุปปชชปรินิพพายี   ซึ่งมีความหมายวา 
พอเกิดข้ึนก็ปรินิพพาน    ดังน้ี    ดุจลทัธิของนิกายอุตตราปถกะท้ังหลาย 
ในขณะนี้    คําถามของสกวาที   หมายชนเหลาน้ัน    คําตอบรับรองเปน 
ของปรวาที.     ในปญหานั้น     ชื่อวา    จิตตที่เกิดข้ึนยอมเปนโลกียจิต 
ทั้งบุคคลท้ังหลาย เปนพระโสดาบันเปนตนดวยโลกียจิตตนั้น  ก็ไมมีเลย 
จะปวยกลาวไปใยถึงความเปนพระอรหันตเลา  เพราะเหตุนั้น  เพ่ือแสดง 
นัยนี้แกปรวาทีนั้น   สกวาทีจึงเริ่มคําเปนตนวา       เปนพระโสดาบัน  
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พรอมกับการผุดเกิดก็ไดหรือ.       สกวาทีกลาวคําวา    พระสารีบุตร 
เปนตน   เพ่ือทวงวา   บรรดาพระมหาเถระเหลานี้  แมองคหน่ึง   ชื่อวา  
เปนพระอรหันตพรอมกับการเกิดมีหรือ.   คําวา    จิตดวงแสวงหาการ 
ผุดเกิด     ไดแก   ปฏิสนธิจิต   จริงอยู   ปฏิสนธิจิตน้ี     ยอมแสวงหา 
การเกิด    คือ    สืบตออยู   เพราะเหตุนั้นทานจึงเรียกปฏิสนธจิิตน้ีวา 
จิตดวงแสวงหาการผุดเกิด.   คําท่ีเหลือในที่นี้   มีเนื้อความงายทั้งน้ัน      
ดังน้ีแล. 
                                 อรรถกถาอุปปตติกถา  จบ  
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                                        อนาสวกถา  
           [๘๙๐]   สกวาที   ธรรมทั้งปวงของพระอรหันต   ไมเปนอา- 
                                รมณของอาสวะ   หรือ ?  
                                     ปรวาที    ถูกแลว. 
                         ส.   เปนมรรค   เปนผล   เปนนิพพาน   เปนโสดา- 
ปตติมรรค   เปนโสดาปตติผล   เปนสกทาคามิมรรค    เปนสกทาคามิผล 
เปนอนาคามิมรรค   เปนอนาคามิผล  เปนอรหัตมรรค  เปนอรหัตผล 
เปนสติปฏฐาน   เปนสัมมัปปธาน   เปนอิทธิบาท    เปนอินทรยี   เปน 
พละ   เปนโพชฌงค   หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๘๙๑]   ส.   ธรรมท้ังปวงของพระอรหันต     ไมเปนอารมณ 
                               ของอาสวะ   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   จักษุของพระอรหันตไมเปนอารมณของอาสวะ 
                               หรือ ?         
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   จักษุของพระอรหันต  ไมเปนอารมณของอาสวะ 
                               หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.   เปนมรรค   เปนผล   เปนนิพพาน   เปนโสดา-          
                               ปตติมรรค   เปนโสดาปตติผล  ฯ ล ฯ  เปนโพช- 
                               ฌงค   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   โสตะของพระอรหันต   ฯ ล ฯ   ฆานะของพระ- 
อรหันต   ฯ ล ฯ  ชิวหาของพระอรหันต ฯ ล ฯ  กายของพระอรหันต  ไม 
เปนอารมณของอาสวะ   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๘๙๒]   ส.   กายของพระอรหันต  ไมเปนอารมณของอาสวะ 
                               หรือ ?         
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  เปนมรรค   เปนผล   เปนนิพพาน   เปนโสดา-         
ปตติมรรค   เปนโสดาปตติผล  ฯ ล ฯ  เปนโพชฌงค หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๘๙๓]   ส.  กายของพระอรหันต   ไมเปนอารมณของอาสวะ 
                               หรือ ?         
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   กายของพระอรหันต    ยังเขาถึงการยกยองและ 
การขมข่ี      ยังเขาถึงการตัดและการทําลาย     ยังทัว่ไปแกฝูงกา    ฝูงแรง 
ฝูงเหย่ียว   หรือ ?  
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                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   ธรรมอันไมเปนอารมณของอาสวะ      ยังเขาถึง 
การยกยองและการขมข่ี     ยังเขาถึงการตัดและการทําลาย    ยังทั่วไปแก 
ฝูงกา   ฝูงแรง   ฝูงเหย่ียว   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๘๙๔]    ส.   พิษพึงเขาไป  ศัสตราพึงเขาไป  ไฟพึงเขาไป  ใน 
                               กายของพระอรหันต   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พิษพึงเขาไป   ศัสตราพึงเขาไป     ไฟพึงเขาไป 
                               ในธรรมอันไมเปนอารมณของอาสวะ   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๘๙๕]   ส.   กายของพระอรหันต   ยังจะจองจํา    ดวยเครื่อง 
จองจําคือข่ือ  ดวยเครื่องจองจําคือเชือก  ดวยเครื่องจองจําคือตรวน  ดวย 
เครื่องจองจําคือบาน     ดวยเครื่องจองจําคือนิคม     ดวยเครื่องจองจําคือ 
เมือง   ดวยเครื่องจองจําคือชนบท    ดวยเครื่องจองจํา ๕ ประการ    ได 
หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ธรรมอันไมเปนอารมณของอาสวะ  ยังจะจองจํา 
ดวยเครื่องจองจําคือข่ือ     ดวยเครื่องจองจําคือเชือก     ดวยเครื่องจองจํา 
คือตรวน    ดวยเครื่องจองจําคือบาน     ดวยเครื่องจองจําคือนิคม     ดวย  
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เครื่องจองจําคือเมือง   ดวยเครื่องจองจําคือชนบท  ดวยเครื่องจองจํา  ๕ 
ประการ  ไดหรือ  ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๘๙๖]   ส.   ผิวา  พระอรหันตใหจีวรแกปุถุชน  จีวรนัน้เปน 
                               อารมณของอาสวะแลวเปนอารมณของอาสวะ 
                               หรือ  ?              
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ส.   จีวรนั้นไมเปนอารมณของอาสวะแลวเปนอารมณ 
                               ของอาสวะ    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ของท่ีไมเปนอารมณของอาสวะอันนั้น     ของท่ี 
                               เปนอารมณของอาสวะก็อันนั้นแหละ    หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   ของท่ีไมเปนอารมณของอาสวะอันนั้น     ของท่ี 
                               เปนอารมณของอาสวะก็นั้นแหละ   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   มรรคไมเปนอารมณของอาสวะ  แลวเปนอารมณ 
                               ของอาสวะ   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ    
                         ส.    ผล   สติปฏฐาน  สัมมัปปธาน  อิทธิบาท  อินทรีย  
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                               พละ  โพชฌงค   ไมเปนอารมณของอาสวะแลว  
                               เปนอารมณของอาสวะ    หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๘๙๗]    ส.   ผิวา   พระอรหันต    ใหบิณฑบาต  ใหเสนาสนะ 
ใหคิลานปจจยเภสัชชบริขาร   แกปถุชุน  คิลานปจจยเภสัชชบริขารน้ัน 
ไมเปนอารมณของอาสวะแลวเปนอารมณของอาสวะ   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   คิลานปจจยเภสัชชบริขารน้ัน    ไมเปนอารมณ 
                               ของอาสวะแลวเปนอารมณของอาสวะ     หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ของท่ีไมเปนอารมณของอาสวะอันนั้น ของเปน 
                               อารมณที่ของอาสวะก็อันนั้นแหละ  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ส.   ของท่ีไมเปนอารมณของอาสวะอันนั้น    ของท่ี 
                               เปนอารมณของอาสวะก็อันนั้นแหละ     หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  มรรคไมเปนอารมณของอาสวะ   แลวเปนอารมณ 
                               หรือ ?        
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
                         ส.  ผล  สติปฏฐาน  สัมมัปปธาน  อิทธิบาท  อินทรีย  
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พละ    โพชฌงค  ไมเปนอารมณของอาสวะแลว  เปนอารมณของอาสวะ  
หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๘๙๘]   ส.  ผิวา   ปถุุชน   ถวายจีวรแกพระอรหันต    จีวร 
                               นั้นเปนอารมณของอาสวะ   แลวไมเปนอารมณ 
                               ของอาสวะ   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๘๙๙]   ส.  จีวรนัน้   เปนอารมณของอาสวะ    แลวไมเปน 
                               อารมณของอาสวะ   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   ของท่ีเปนอารมณของอาสวะอันนั้น    ของท่ีไม         
                               เปนอารมณของอาสวะก็อันนั้นแหละ   หรือ ?         
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.  ของที่เปนอารมณของอาสวะอันนั้น    ของท่ีไม               
                               เปนอารมณของอาสวะก็อันนั้นแหละ    หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ราคะเปนอารมณของอาสวะแลว ไมเปนอารมณ 
                               ของอาสวะ   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                         ส.  โทสะ   โมหะ  ฯลฯ  อโนตตัปปะ  เปนอารมณ  
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                               ของอาสวะแลวไมเปนอารมณของอาสวะ  หรือ ?  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๙๐๐]    ส.   ผิวา  ปุถุชน   ถวายบิณฑบาต   ถวายเสนาสนะ 
ถวายคิลานปจจยเภสัชชบริขารแกพระอรหันต   คิลานปจจยเภสัชชบร-ิ 
ขารน้ัน  เปนอารมณของอาสวะ   แลวไมเปนอารมณของอาสวะ  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๙๐๐]   ส.   ผิวา    ปุถชุน   ถวายบิณฑบาต     ถวายเสนาสนะ 
ถวายคิลานปจจยเภสัชชบริขารแกพระอรหันต   คิลานปจจยเภสัชชบร-ิ 
ขารน้ัน   เปนอารมณของอาสวะ   แลวไมเปนอารมณของอาสวะ  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๙๐๑]  ส.   คิลานปจจยเภสัชชบริขารน้ัน   เปนอารมณของ 
                         อาสวะ   แลวเปนอารมณของอาสวะ   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ของท่ีเปนอารมณของอาสวะอันนั้น    ของท่ีไม 
                               เปนอารมณของอาสวะก็อันนั้นแหละ   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   ของท่ีเปนอารมณของอาสวะอันนั้น     ของท่ีไม 
                               เปนอารมณของอาสวะก็อันนั้นแหละ     หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.   ราคะเปนอารมณของอาสวะ  แลวไมเปนอารมณ  
                               ของอาสวะ   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ส.   โทสะ  ฯ ล ฯ  โมหะ  ฯลฯ  อโนตตัปปะ   เปน 
                               อารมณของอาสวะแลว        ไมเปนอารมณของ 
                               อาสวะ   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯลฯ 
           [๙๐๒]  ป.  ไมพึงกลาววา ธรรมทั้งปวงของพระอรหันต ไม 
                               เปนอารมณของอาสวะ   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.  พระอรหันตเปนผูไมมีอาสวะ   มิใชหรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   หากวา    พระอรหันตเปนผูไมมีอาสวะ     ดวย 
เหตุนั้นนะทาน  จึงตองกลาววา   ธรรมท้ังปวงของพระอรหันต  ไมเปน 
อารมณของอาสวะ  ดังน้ี.  
                                           อนาสวกถา  จบ  
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                              อรรถกถาอนาสวกถา  

                                    วาดวยอนาสวะ 
           บัดนี้    ชื่อวา   เรื่องอนาสวะ    คือ   ไมเปนอารมณของอาสวะ ๑. 
ในเรื่องนั้นชนเหลาใด       มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะ 
ทั้งหลาย   ในขณะนี้วา     ธรรมเหลาใด    ของพระอรหันตผูไมมีอาสวะ 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมดไมเปนอารมณของอาสวะ  ดังนี้  สกวาทีหมายถึงชน 
เหลาน้ัน จึงถามวา    ธรรมทั้งปวงของพระอรหันต   เปนตน  คําตอบ 
รับรองเปนของปรวาที.   ลําดับนั้น  สกวาที   เพ่ือทวงวา    ธรรมท้ังหลาย 
มีมรรคเปนตน   ชื่อวาไมมีอาสวะ   มีอยู   ธรรมเหลาน้ันเทาน้ัน    ยอม 
เกิดแกพระอรหันตหรือ ?  จึงเริ่มคําวา     ธรรมทั้งปวงเปนมรรค  เปน 
ผล      เปนตน.     ถูกสกวาทีถามวา      จักขขุองพระอรหันตไมเปน 
อารมณของอาสวะหรือ      ปรวาทีตอบปฏิเสธ   เพราะความท่ีจักษุนั้น 
เปนอารมณของอาสวะ.   ถูกถามครั้งท่ี ๒   ปรวาทีตอบรับรองวา    จักขุ 
ของพระอรหันตไมเปนอาสวะแตเปนอารมณของอาสวะ. 
           ในปญหาวาดวย การใหจีวร  ปรวาทีตอบปฏิเสธ  เพราะกลัวผิด 
จากลักษณะแหงปญหานี้วา       ธรรมอยางหน่ึงเท่ียวไมเปนอาสวะ     แต 
       ๑.  คําวา  "อาสวะ"  คือ  กิเลสเปนเคร่ืองมักดองอยูในสันดานของสัตว 
มี ๔  คือ  ๑.  กามาสวะ  ๒.  ภวาสวะ  ๓.  ทิฏฐาสวะ  ๔.  อวิชชาสวะ. 
       คําวา  "ไมเปนอารมณของอาสวะ"  ไดแก  โลกุตตรจิต  ๘  เจตสิก  ๓๖ 
นิพพาน.  
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เปนอารมณของอาสวะ.     ถูกถามครัง้ท่ี  ๒ ปรวาทีตอบรับรองวา   จีวร  
ของพระอรหันตไมเปนอาสวะ  แตเปนอารมณของอาสวะ    แมใน ๒ 
ปญหาวา      ของที่ไมเปนอารมณของอาสวะอันนั้น      ก็นัยนีน้ั่น 
แหละ.   แตสกวาทียอมทวงเพราะการรับรองของปรวาทีในคําวา   ของ 
ที่ไมเปนอารมณของอาสวะอันนั้น     ดวยคําเปนตนวา   มรรคไม 
เปนอารมณของอาสวะ   แลวเปนอารมณของอาสวะหรือ.       พึง 
ทราบเนื้อความในที่ทั้งปวงโดยอุบายน้ีแล. 
                                 อรรถกถาอนาสวะกถา  จบ  
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                                           สมันนาคตกถา  
           [๙๐๓]   สกวาที   พระอรหันตประกอบดวยผล ๔   หรอื  ? 
                         ปรวาที   ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตประกอบดวยผัสสะ ๔  ดวยเวทนา ๔ 
ดวยปญญา  ๔   ดวยเจตนา  ๔   ดวยจิต  ๔  ดวยศรัทธา  ๔ ดวยวิริยะ ๔ 
ดวยสติ  ๔  ดวยสมาธิ  ๔  ดวยปญญา  ๔  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๐๔]   ส.  พระอนาคามีประกอบดวยผล ๓   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอนาคามีประกอบดวยผัสสะ ๓   ฯ ล ฯ  ดวย 
                               ปญญา ๓  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๐๕]   ส.  พระสกทาคามีประกอบดวยผล  ๒   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระสกทาคามีประกอบดวยผัสสะ ๒  ฯลฯ  ดวย 
                               ปญญา ๒  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
           [๙๐๖]   ส.  พระอรหันตประกอบดวยโสดาปตติผล   หรอื  ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
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                         ส.  พระอรหันตเปนพระโสดาบันผูสัตตขัตตุปรมะ  
                               ผูโกลงัโกละ   ผูเอกพีชี   หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.  พระอรหันตประกอบดวยสกทาคามิผล   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตเปนพระสกทาคามี  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.  พระอรหันตประกอบดวยอนาคามิผล   หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตเปนพระอนาคามีผูอันดราปรินิพ  
พายี   ผูอุปหัจจปรินิพพายี   ผูอสังขารปรินิพพายี  ผูสสังขารปรินิพพายี 
ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๙๐๗]  ส.  พระอนาคามีประกอบดวยโสดาปตติผล   หรอื ? 
                       ป.  ถูกแลว. 
                       ส.   พระอนาคามีเปนพระโสดาบันผูสัต ขัตตุปรมะ 
                               ผูโกลงัโกละ   ผูเอกพีชี    หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯล ฯ 
                         ส.   พระอนาคามีประกอบดวยสกทาคามิผล   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.   พระอนาคามีเปนพระสกทาคามี  หรือ ?   
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๐๘]   ส.  พระสกทาคามีประกอบดวยโสดาปตติผล  หรือ   ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระสกทาคามีเปนพระโสดาบันผูสัตตขัตตุปรมะ 
                               ผูโกลงัโกละ   ผูเอกพีชี   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๙๐๙ ]   ส.  ผูประกอบดวยโสดาปตติผล พึงกลาววา  โสดาบัน 
                               หรือ ?         
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตประกอบดวยโสดาปตติผล   หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตองคนั้น      พระโสดาบันก็องคนั้น 
                               แหละ   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๙๑๐]   ส.  ผูประกอบดวยสกทาคามิผล   พึงกลาววา   สก- 
                               ทาคามิ  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตประกอบดวยสกทาคามิผล  หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
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                         ส.  พระอรหันตองคนั้น     พระสกทาคามีก็องคนั้น  
                               แหละ   หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๙๑๑]    ส.  ผูประกอบดวยอนาคามิผล  พึงกลาววา  อนาคามี 
                               หรือ ?                   
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตประกอบดวยอนาคามิผล   หรอื  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตองคนั้น      พระอนาคามีองคนั้น 
                               แหละ    หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๙๑๒]   ส.  ผูประกอบดวยโสดาปตติผล พึงกลาววาโสดาบัน 
                               หรือ ?                
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอนาคามีประกอบดวยโสดาปตติผล   หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอนาคามีองคนั้น      พระโสดาบันก็องคนั้น 
                               แหละ   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๑๓]   ส.  ผูประกอบดวยสกทาคามิผล    พึงกลาววา    สก- 
                               ทาคามี   หรือ ?  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 702 

                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอนาคามีประกอบดวยสกทาคามิผล   หรือ  ?    
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอนาคามีองคนั้น    พระสกทาคามีก็องคนั้น 
                               แหละ   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๙๑๔]   ส.   ผูประกอบดวยโสดาปตติผลพึงกลาววา  โสดาบัน 
                               หรือ ?     
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระสกทาคามีประกอบดวยโสดาปตติผล  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระสกทาคามีองคนั้น    พระโสดาบันก็องคนั้น 
                               แหละ   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๙๑๕]   ส.   พระอรหันตประกอบดวยโสดาปตติผล   หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตเลยโสดาปตติผลไปแลว มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   พระอรหันตเลยโสดาปตติตอไปแลว  ก ็
ตองไมกลาววา   พระอรหันตประกอบดวยโสดาปตติผล.  
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           [๙๑๖]   ส.  พระอรหันตเลยโสดาปตติผลเลย  ยังชื่อวาประ-  
                               กอบดวยโสดาปตติผลนั้น   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตเลยโสดาปตติมรรคไปแลว      เลย 
สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา   สีลัพพตปรามาส    ราคะท่ีเปนอปายคามี   โทสะ 
ที่เปนอปายคามี  โมหะท่ีเปนอปายคามี  ไปแลว   ยังชื่อวาประกอบดวย 
โมหะท่ีเปนอปายคามีนั้น   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๑๗]   ส.  พระอรหันตประกอบดวยสกทาคามิผล   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตเลยสกทาคามิผลไปแลว  มิใชหรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  หากวา       พระอรหันตเลยสกทาคามิผลไปแลว 
ก็ตองไมกลาววา   พระอรหันตประกอบดวยสกทาคามิผล. 
           [๙๑๘]   ส.  พระอรหันตเลยสกทาคามิผลไปแลว     ยังชื่อวา 
                               ประกอบดวยสกทาคามิผลนั้น   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตเลยสกทาคามิมรรคไปแลว      เลย 
กามราคะอยางหยาบ  พยาบาทอยางหยาบไปแลว ยังชื่อวา ประกอบดวย 
พยาบาทอยางหยาบน้ัน   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
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           [๙๑๙ ]   ส.  พระอรหันตประกอบดวยอนาคามิผล    หรอื ?  
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตเลยอนาคามิผลไปแลว   มิใชหรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  หากวา   พระอรหันตเลยอนาคามิผลไปแลว  ก ็
ตองไมกลาววา   พระอรหันตประกอบดวยอนาคามิผล. 
           [๙๒๐]   ส.  พระอรหันตเลยอนาคามิผลไปแลว      ยังชื่อวา 
                               ประกอบดวยอนาคามิผลนั้น  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พรอรหันตเลยอนาคามิมรรคไปแลว  เลยกาม-  
ราคะอยางละเอียด   พยาบาทอยางละเอียดไปแลว    ยังชื่อวา    ประกอบ 
ดวยพยาบาทอยางละเอียดนั้น   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๒๑]   ส.  พระอนาคามีประกอบดวยโสดาปตติผล   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอนาคามีเลยโสดาปตติผลไปแลวมิใชหรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  หากวา    พระอนาคามีเลยโสดาปตติผลแลว    ก ็
ตองไมกลาววา   พระอนาคามีประกอบดวยโสดาปตติผล.                             
           [๙๒๒]   ส.  พระอนาคามีเลยโสดาปตติผลไปแลว    ยงัชื่อวา 
                               ประกอบดวยโสดาปตติผลนั้น   หรือ ?  
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                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอนาคามีเลยโสดาปตติมรรคไปแลว      เลย 
สักกายทิฏฐิ   ฯ ล ฯ   โมหะท่ีเปนอปายคามีไปแลว  ยังชื่อวา   ประกอบ  
ดวยโมหะท่ีเปนอปายคามีนั้น   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๙๒๓]   ส.   พระอนาคามีประกอบดวยสกทาคามิผล   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอนาคามีเลยสกทาคามิผลไปแลว มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา      พระอนาคามีเลยสกทาคามิผลไปแลว 
ก็ตองไมกลาววา   พระอนาคามีประกอบดวยสกทาคามิผล. 
           [๙๒๔]   ส.   พระอนาคามีเลยสกทาคามิผลไปแลว   ยงัชื่อวา 
                               ประกอบดวยสกทาคามิผลนั้น   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอนาคามีเลยสกทาคามิมรรคไปแลว      เลย 
กามราคะอยางหยาบ   พยาบาทอยางหยาบไปแลว  ยังชื่อวาประกอบดวย 
พยาบาทอยางหยาบน้ัน   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๙๒๕]   ส.   พระสกทาคามีประกอบดวยโสดาปตติผล  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.   
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                         ส.   พระสกทาคามีเลยโสดาปตติผลไปแลว       มิใช 
                               หรือ ?        
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา    พระสกทาคามีเลยโสดาปตติผลไปแลว 
ก็ตองไมกลาววา   พระสกทาคามีประกอบดวยโสดาปตติผล. 
           [๙๒๖]   ส.   พระสกทาคามีเลยโสดาปตติผลไปแลว  ยงัชื่อวา 
                               ประกอบดวยโสดาปตติผลนั้น   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระสกทาคามีเลยโสดาปตติมรรคไปแลว    เลย 
สักกายทิฏฐิ ฯ ล ฯ  โมหะท่ีเปนอปายคามีไปแลว   ยังชื่อวาประกอบดวย 
โมหะท่ีเปนอปายคามีนั้น   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๙๒๗]   ป.   ไมพึงกลาววา    พระอรหันตประกอบดวยผล  ๔ 
                               หรือ ?                          
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   พระอรหันตไดผล ๔ แลว และไมเสื่อมจากผล  ๔  
                               นั้น  มิใชหรือ  ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   หากวา   พระอรหันตไดผล ๔   และไมเสื่อมจาก 
ผล ๔  นั้นดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระอรหันตประกอบดวย 
ผล ๔  
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           [๙๒๘]   ป.   ไมพึงกลาววา   พระอนาคามีประกอบดวยผล  ๓  
                               หรือ ?         
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   พระอนาคามีไดผล ๓  แลว      และไมเสื่อมจาก 
                               ผล ๓ นั้น  มิใชหรอื  ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   หากวา  พระอนาคามีไดผล ๓  และไมเสื่อมจาก 
ผล ๓  นั้น   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   พระอนาคามีประกอบ 
ดวยผล ๓ 
           [๙๒๙]  ป.   ไมพึงกลาววา  พระสกทาคามีประกอบดวยผล ๒ 
                               หรือ ?      
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   พระสกทาคามี  ไดผล ๒  แลว  และไมเสื่อมจาก 
                               ผล ๒ นั้น  มิใชหรอื ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   หากวา    พระสกทาคามี  ไดผล ๒ แลว    และ 
ไมเสื่อมจากผล ๒ นั้น ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระสกทาคามี 
ประกอบดวยผล ๒. 
           [๙๓๐]   ส.   พระอรหันต  ไดผล  ๔  แลว   และไมเสื่อมจาก 
ผล  ๔  นั้น   เพราะเหตุนั้น   พระอรหันตจึงชื่อวา   ประกอบดวยผล ๔ 
หรือ ?  
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                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันตไดมรรค ๔  แลวไมเสื่อมจากมรรค  
๔  นั้น    เพราะเหตุนั้น    พระอรหันตจึงชื่อวา    ประกอบดวยมรรค ๔ 
หรือ ?   
                          ป.  ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๙๓๑]   ส.  พระอนาคามี   ไดผล  ๓  แลว    และไมเสื่อมจาก 
ผล  ๓ นั้น   เพราะเหตุนั้น    พระอนาคามีจึงชื่อวา   ประกอบดวยผล ๓ 
หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.  พระอนาคามีไดมรรค ๓ แลว  และไมเสื่อมจาก 
มรรค ๓ นั้น    เพราะเหตุนั้น    พระอนาคามีจึงชื่อวา    ประกอบดวย 
มรรค ๓   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๓๒]   ส.  พระสกทาคามี    ไดผล  ๒  แลว     และไมเสื่อม 
จากผล ๒ นั้น   เพราะเหตุนั้น   พระสกทาคามีจึงชื่อวา   ประกอบดวย 
ผล  ๒  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระสกทาคามีไดมรรค  ๒  แลว    และไมเสื่อม 
จากมรรค ๒ นั้น  เพราะเหตุนั้น  พระสกทาคามีจึงชื่อวา   ประกอบดวย 
มรรค ๒   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                                      สมันนาคตกถา  จบ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 709 

                       อรรถกถาสมันนาคตกถา๑  

                              วาดวยผูประกอบ 
              บัดนี้    ชื่อวา    เรื่องผูประกอบ.  ในเรื่องนั้น   การประกอบมี 
๒ อยาง.    คือ.-       การประกอบในความเปนผูพรอมเพรียงกันในขณะ  
แหงปจจุบัน   ๑.    การประกอบคือการไดเฉพาะโดยบรรลุภูมใิดภูมิหน่ึง 
มีรูปาวจรเปนตน ๑.    การประกอบคือการบรรลุภูมิใดภูมิหน่ึงนั้นยังไม 
เสื่อมจากคุณวิเศษที่ตนบรรลุแลวเพียงใด   กช็ื่อวา   เปนผูไดคุณวิเศษ 
อยูเพียงนั้นนั่นแหละ. 
              อน่ึง   ชนเหลาใดมีความเห็นผิด   ดุจลัทธขิองนิกายอุตตราปถกะ 
ทั้งหลายในขณะน้ีวา    ยกเวนการประกอบ ๒ อยางนี้แลว   ชือ่วาการ 
ประกอบอยางอ่ืนอันหน่ึงมีอยูดวยสามารถแหงปตติธรรม  คือ  ธรรมท่ี 
บรรล ุ   ดังน้ี  เพ่ือใหชนเหลาน้ันเขาใจตามวา   ชื่อวาปตติธรรม 
คือธรรมเปนเครื่องบรรลุของพระอรหันต   อะไร ๆ   มีอยู  ปตติธรรม 
อะไร ๆ ไมมอียู  จึงถามวา    พระอรหนัตประกอบดวยผล ๔    หรือ 
คําตอบรับรองหมายเอาการบรรลุผลเปนของปรวาที.  ลําดับนั้น  สกวาที 
จึงเริ่มคําเปนตนวา      พระอรหันตประกอบดวยผัสสะ  ๔๒  หรอื 
เพ่ือทวงวา    ถาพระอรหันตประกอบดวยผลทั้ง  ๔  ดุจถึงพรอมดวยนาม 
ขันธ  ๔  ไซร  ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้นมีอยู   ธรรมท้ังหลายเหลาใด 
๑.  คําวา "สมนฺนาคตกถา"  แปลวา  เร่ืองผูประกอบ หรือ  เร่ืองผูถึงพรอมแลว 
๒.  คําวา  ผัสสะ  ๔  คือ ผัสสะเจตสิกท่ีเกดิกับโสดาปตติผลจิต   สกทาคามิผลจิต 
       อนาคามิผลจิต   และ  อรหัตตผลจิต.  
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อยางละ  ๔    ในผลทั้ง  ๔   เปนตน      ธรรมเหลาน้ันก็ยอมถึงพรอมแก  
พระอรหันตเพราะการประกอบแลวดวยธรรมอยางละ ๔  นั้น       ดังน้ี.  
คําท้ังปวงน้ัน    ปรวาทีตอบปฏิเสธแลวเพราะความไมมีผัสสะ   เปนตน 
อยางละ ๔  ในขณะเดียวกัน.   แมในปญหาวาดวย   พระอนาคามี    ก ็
นัยนี้เหมือนกัน.     คําวา        พระอรหันตเลยโสดาปตติผลไปแลว 
มิใชหรือ     อธิบายวา   ก็สกวาทียอมถามวา   พระอรหันตเลย  เพราะ 
การไมเกิดข้ึนอีกไมเหมือนทุติยฌานลาภีบุคคลผูผานเลยปฐมฌานไป 
แลว.   คําวา    โสดาปตติมรรค    เปนตนที่สกวาทีปรารภแลว   ก็เพ่ือ 
แสดงถึงความไมเกิดข้ึนอีกของมรรคน้ัน   เพราะปฏิบัติผานเลยไปแลว. 
               ในปญหาวา      ไมเส่ือมจากผล ๔ นั้น      ความวา    ธรรม 
คือโลกียฌานท้ังหลายยอมเสื่อมดวยธรรมอันเปนขาศึก  ฉันใด  โลกุตตร- 
ธรรมจะเปนฉันนั้นก็หาไม.   จริงอยูกิเลสเหลาใดท่ีมรรคละอยู    กิเลส  
เหลาน้ันยอมสงบระงับไปดวยผล   ทัง้กิเลสเหลานั้นทานก็ละแลว   เปน 
ธรรมชาติสงบระงับไปแลว  เหตุใดเพราะเหตุนั้น  สกวาทีจึงตอบรับรอง  
วา  ใช. เนื้อความน้ีนั้นแหละ   ทานอธิบายไวแลวในคําท้ังหลายขางหนา 
ซึ่งมีคําวา     พระอรหันตไดมรรค ๔ แลว และไมเสื่อมจากมรรค  ๔ 
นั้น     เปนตน.   คําท่ีเหลือมีเนื้อความงายทั้งน้ัน   แล. 
                             อรรถกถาสมันนาคตกถา  จบ  
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                                  อุเบกขาสมันนาคตกถา           
           [๙๓๓]   สกวาที   พระอรหันตประกอบดวยอุเบกขา ๖ หรือ ? 
                         ปรวาที   ถูกแลว.  
                         ส.   พระอรหันตประกอบดวยผัสสะ ๖ ดวยเวทนา ๖ 
ดวยสัญญา  ๖ ฯ ล ฯ  ดวยปญญา  ๖  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๙๓๔]   ส.   พระอรหันตประกอบดวยอุเบกขา ๖  หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตเห็นรูปดวยจักษุอยู       ยังฟงเสียง 
ดวยโสตได  ยังสูดกลิ่นดวยฆานะได  ยังลิ้มรสดวยชิวหาได  ยังถูกตอง 
โผฏฐัพพะดวยกายไดยังรูธรรมารมณดวยใจได ฯ ล ฯ  รูธรรมารมณดวย 
ใจอยู   ยังเห็นรูปดวยจักษุได    ยังฟงเสียงดวยโสตได    ยังสูดกลิ่นดวย 
ฆานะได  ยังลิ้มรสดวยชวิหาได  ยังถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายได  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๙๓๕]   ส.   พระอรหันตประกอบดวยอุเบกขา ๖   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ประกอบ    ต้ังม่ันดวยอุเบกขา ๖    อุเบกขา ๖ 
                               ปรากฏเนือง ๆ   สม่ําเสมอ  ไมระคนกัน  หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯลฯ  
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           [๙๓๖]   ป.  ไมพึงกลาว   พระอรหันตประกอบดวยอุเบกขา  ๖   
                               หรือ  ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   พระอรหันตมีอุเบกขา  ๖  มิใชหรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   หากวา   พระอรหันตมีอุเบกขา  ๖  ดวยเหตุนั้นนะ 
ทานจึงตองกลาววา  พระอรหันตประกอบดวยอุเบกขา  ๖. 
                                    อุเบกขาสมันนาคกถา  จบ 
 

                         อรรถกถาอุเบกขาสมันนาคตกถา           

                          วาดวยผูประกอบดวยอุเบกขา 
           แมในเรื่องวา   "พระอรหันตประกอบดวยอุเบกขา  ๖"  
บัณฑิตพึงทราบเนื้อความโดยนัยนี้   คือนัยที่กลาวมาแลว.  จรงิอยู  พระ- 
อรหันต  พระผูมีพระภาคเจายอมตรัสเรียกวา  ผูประกอบดวยอุเบกขา 
เกิดแกทาน   แตอุเบกขาท้ัง  ๖  ทวารนั้นมิไดเกิดข้ึนแกทานในขณะเดียว 
กันเทาน้ัน. 
                            อรรถกถาอุเบกขาสมันนาคตกถา  จบ 
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                                โพธยิา  พุทโธติกถา 
           [๙๓๗]   ส.   สกวาที    ชื่อวา  พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่อง 
                               ตรัสรู   หรือ ? 
                          ปรวาที   ถูกแลว.  
                         ส.   เมื่อปญญาเปนเครื่องตรัสรูดับไปแลว ปราศจาก 
                               ไปแลวระงับไปแลว       ก็กลับเปนผูมิใชพุทธะ 
                               หรือ ?          
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๙๓๘]   ส.   ชื่อวา  พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรู หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ชื่อวา    พุทธะ  เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่ 
                               เปนอดีต  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๙๓๙]   ส.   ชื่อวา  พุทธะ   เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่ 
                               เปนอดีต  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ยังกระทํากิจท่ีพึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรู 
                               ไดดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น   หรือ  ?      
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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           [๙๔๐]  ส.   ยังกระทํากิจท่ีพึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรู 
                               ไดดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น  หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ยังกําหนดรูทุกข  ละสมุทัย  ทาํใหแจงซ่ึงนิโรธ  
                               ยังมรรคใหเกิดได   ดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรู 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๙๔๑]    ส.   ชื่อวา  พุทธะ  เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรู หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ชื่อวา  พุทธะ   เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่ 
                               เปนอนาคต  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๙๔๒]   ส.   ชื่อวา   พุทธะ   เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที ่
                               เปนอนาคต  หรือ  ?   
                         ป.  ถูกแลว.                           
                         ส.   กระทํากิจท่ีพึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูได 
                               ดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๙๔๓]   ส.   กระทํากิจท่ีพึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูได 
                               ดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.   กําหนดรูทุกข  ฯลฯ     ยังมรรคใหเกิดไดดวย  
                               ปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น  หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๙๔๔]   ส.   ชื่อวา   พุทธะ   เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที ่
เปนปจจุบัน   กระทํากิจท่ีพึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูไดดวยปญญา 
เปนเครื่องตรัสรูนั้น   หรอื  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ชื่อวา  พุทธะ    เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่ 
เปนอดีต       กระทํากิจท่ีพึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูไดดวยปญญา 
เปนเครื่องตรัสรูนั้น  หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๙๔๕]   ส.   ชื่อวา   พุทธะ   เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที ่
เปนปจจุบนั   กําหนดรูทกุข   ละสมุทัย  ทําใหแจง   นิโรธ   ยังมรรคให 
เกิดไดดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ชื่อวา   พุทธะ   เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่  
เปนอดีต   กาํหนดรูทุกข  ฯ ล ฯ  ยังมรรคใหเกิดไดดวยปญญาเปนเครื่อง 
ตรัสรูนั้น หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯลฯ 
           [๙๔๖]   ส.   ชื่อวา   พุทธะ   เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่  
เปนปจจุบัน   กระทํากิจท่ีพึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูไดดวยปญญา  
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เปนเครื่องตรัสรูนั้น  หรอื ?   
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ชื่อวา   พุทธะ   เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่ 
เปนอนาคต      กระทํากิจที่พึงกระทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูไดดวย 
ปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ                                     
           [๙๔๗]   ส.  ชื่อวา   พุทธะ   เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่  
เปนปจจุบัน   กําหนดรูทกุข  ฯ ล ฯ    ยังมรรคใหเกิดไดดวยปญญาเปน 
เครื่องตรัสรูนั้น  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ชื่อวา   พุทธะ   เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่ 
เปนอนาคต    กําหนดรูทกุข  ฯ ล ฯ    ยังมรรคใหเกิดไดดวยปญญาเปน 
เครื่องตรัสรูนั้น  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๙๔๘]   ส.  ชื่อวา   พุทธะ    เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่ 
เปนอดีต    แตกระทํากิจที่พึงทํา    ดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูไมไดดวย 
ปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว.                                                     
                         ส.  ชื่อวา   พุทธะ   เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่ 
เปนปจจุบัน    แตกระทํากิจท่ีพึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูไมไดดวย 
ปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น  หรือ ?  
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                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ   
           [๙๔๙]   ส.  ชื่อวา   พุทธะ    เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่ 
เปนอดีต    แตกําหนดรูทุกข  ฯ ล ฯ   ยังมรรคใหเกิดไมไดดวยปญญาเปน 
เครื่องตรัสรูนั้น  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
                         ส.  ชื่อวา   พุทธะ    เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่  
เปนปจจุบัน   แตกําหนดรูทุกข ฯ ล ฯ    ยังมรรคใหเกิดไมไดดวยปญญา 
เปนเครื่องตรัสรู หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๙๕๐]   ส.  ชื่อวา   พุทธะ    เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่ 
เปนอนาคต   แตกระทํากิจท่ีพึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูไมไดดวย 
ปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ชื่อวา  พุทธะ   เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่ 
เปนปจจุบัน   แตกระทํากจิท่ีพึงกระทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูไมได 
ดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๙๕๑]   ส.  ชื่อวา   พุทธะ    เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่ 
เปนอนาคต  แตกําหนดรูทุกข ฯลฯ  ยงัมรรคใหเกิดไมไดดวยปญญาเปน 
เครื่องตรัสรูนั้น  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
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                         ส.   ชื่อวา   พุทธะ    เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่ 
เปนปจจุบัน    แตกําหนดรูทุกข  ฯ ล ฯ   ยังมรรคใหเกิดไมไดดวยปญญา  
เปนเครื่องตรัสรูนั้น   หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
           [๙๕๒]   ส.   ชื่อวา   พุทธะ   เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที ่
เปนอดีต    ชือ่วา    พุทธะ    เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนอนาคต 
ชื่อวา   พุทธะ   เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนปจจุบัน   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ชื่อวา  พุทธะ  เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรู   ๓ 
                               หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๙๕๓]   ส.   ชื่อวา  พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรู  ๓ 
                               หรือ  ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ประกอบ  ต้ังมั่น  ดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูทั้ง 
๓    ปญญาเปนเครื่องตรัสรูทั้ง ๓    ปรากฏเนือง ๆ   สม่ําเสมอ  ไมระคน 
กัน  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๙๕๔]   ป.   ไมพึงกลาววา   ชื่อวา  พุทธะ  เพราะปญญาเปน 
เครื่องตรัสรู  หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว.   
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                         ป.   ชื่อวา    พุทธะ    เพราะการไดปญญาเปนเครื่อง  
                               ตรัสรู  มิใชหรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   หากวา   ชื่อวา  พุทธะ  เพราะการไดปญญาเปน 
เครื่องตรัสรู  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา   ชื่อวา  พุทธะ  เพราะ 
ปญญาเปนเครื่องตรัสรู. 
           [๙๕๕]   ส.   ชื่อวา    พุทธะ    เพราะการไดปญญาเปนเครื่อง 
ตรัสรู เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ชื่อวา โพธิ  คือปญญาเปนเครื่องตรัสรู  ก็เพราะ 
                               การไดปญญาเปนเครื่องตรัสรู หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                                      โพธิยา   พุทโธติกถา  จบ  
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                       อรรถโพธิยา   พทุโธติกถา 
              วาดวยคําวา  ช่ือวาพุทธะเพราะโพธิ๑  

               บัดนี้   ชื่อวา  เรือ่งชื่อวาพุทธะเพราะโพธิ  คือปญญาเปนเครื่อง 
ตรัสรู.  ในเรือ่งนั้น   คําวา " โพธิ "  เปนชื่อของมัคคญาณ  ๔ บาง 
เปนชื่อของสัพพัญุตญาณบาง.   เพราะฉะน้ัน   ชนเหลาใดมีความเห็น 
ดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะทั้งหลาย   นั่นแหละในขณะน้ีวา     ชื่อวา 
เปนพระพุทธเจาเพราะโพธิ   เหมือนคําวา    ชื่อวาคนขาวเพราะผิวขาว 
ชื่อวาคนดําเพราะผิวดํา   ฉะน้ัน     ดังน้ี    คําถามก็ดี  คําซักถามก็ดีของ 
สกวาทีหมายชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรองก็ดี.    คําปฏิเสธก็ดี   เปนของ 
ปรวาที. ในปญหาวา  เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนอดีต  เปน 
ตน   ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะขณะนั้นไมมี.  ถูกถามครั้งท่ี ๒  ทานตอบ 
รับรองหมายเอาการไดโดยเฉพาะ. ถูกถามดวยดวยสามารถแหงกิจอีก 
๑. คําวา  โพธิ   แปลวาปญญาเคร่ืองตรัสรู   ในท่ีนี้  ทานหมายเอามัคคญาณบาง 
     สัพพัญุตญาณบาง ทานผูรูไดกลาวคําวา  " โพธิ "  ไว  ๕  นยั  คือ.- ๑. ตน 
     โพธิท่ีพระพุทธเจาตรัสรู  อุทาหรณวา  โพธิรุกฺขมูเล  ปมาภิสมฺพุทฺโธ.  แปลวา 
     เปนพระอภิสัมพุทธะคร้ังแรกท่ีควงไมโพธ์ิ    ๒.  มัคคจิต  อุทาหรณวา  โพธิ 
     วุจฺจติ   จตสุู  มคฺเคสุ  าณ.  แปลวา  ญาณในมรรค  ๔  พระผูมีพระภาคเจา 
     ตรัสเรียกวา  โพธิ      ๓. สัพพัญุตญาณ   อุทาหรณวา  ปปฺโปตี  โพธิ   วรภูริ 
     เมธโส.  แปลวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงบรรลุโพธิ   คือสัพพัญุตญาณ 
     ดวยภูมิปญญาอันยอดเยี่ยม   ๔.  พระนิพพานอุทาหรณวา   ปตฺวาน  โพธิ  อมต 
     อสงฺขต.   แปลวา   ทรงบรรลุแลวซ่ึงโพธิ   คือพระนิพพาน   อันเปนอมตะอัน 
     ปจจัยอะไร  ๆ  ปรุงแตงไมไดแลว       ๕.  เปนช่ือเฉพาะ   อุทาหรณวา   โพธิ 
     ภนฺเต  ราชกุมาโร.  แปลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ราชกุมาร  ช่ือวา  โพธิ.  
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ทานตอบปฏิเสธเพราะไมมีกิจท่ีพึงทํา.  ถูกถามครั้งท่ี ๒  ทานตอบรับรอง  
ซึ่งความท่ีกิจอันใดที่ปญญาน้ันทําแลวเปนผูไมหลงลืมในกิจนั้น.     ก็แล 
สกวาทีไมใหโอกาสอันมีเลศนัยจึงถามโดยนัยวา        ยังกําหนดรูทุกข 
เปนตน     ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะความไมมีกิจนั้น.   ในปญหาวาดวย 
อนาคต  ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะไมมีมรรคญาณในขณะน้ัน.   ถูกถาม 
ครั้งท่ี   ๒   ปรวาทีผูสําคัญอยูซึ่งความเปนพระพุทธเจา   เพราะโพธิอัน 
เปนอนาคตดวยบาลีวา           พระพุทธเจาไดเสด็จถึงเมืองราชคฤหแลว 
เปนตน  จึงตอบรับรอง.   ถูกถามวา      กระทํากิจท่ีพึงทําดวยปญญา 
เปนเครื่องตรัสรู      ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะความไมมีกิจในขณะน้ัน. 
ถูกถามครั้งท่ี ๒  ทานตอบรับรองดวยคําวา     ชื่อวากําลังทําอยูนั่นแหละ 
เพราะใคร ๆ  ไมพึงกลาววาพระพุทธเจาไมพึงทํากรณียกิจควรกลาวไดวา 
จักทําแน    เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวากระทําอยูนั่นแหละ.    ถูกสกวาทีถาม 
แลวโดยไมใหโอกาสอันมีเลศนัยอีก   ก็ตอบปฏิเสธ.  ปญหาวาดวยปจจุ- 
บันพรอมท้ังการเปรียบเทียบมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน. 
           ถูกถาม  รวมโพธิ    ๓    คือท่ีเปนอดีตอนาคตและปจจุบัน 
เปนอยางเดียวกัน  ทานหมายเอาสัพพัญุตญาณจึงตอบรับรอง  เพราะ 
ภาวะอันบุคคลพึงกลาววาเปนพระพุทธเจาดวยโพธิทั้ง ๓.     ถูกถามรวม 
โพธิทั้ง  ๓  อีก   ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะญาณท้ัง  ๓  นั้น  ไมมีในขณะ 
เดียวกัน. ถูกถามครั้งท่ี  ๒ ทานก็ตอบรับรองดวยสามารถแหงสัพพัญุต- 
ญาณที่เปนทั้งอดีตอนาคตและปจจุบัน.  สกวาท่ีไมใหโอกาสอันมีเลศนัย 
แกปรวาทีอีก  จึงถามวา    ประกอบต้ังมั่น    เปนตน ทานตอบปฏิเสธ.  
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คําถามวา   ไมพึงกลาววา  ชื่อวาพุทธะเพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรู  
หรือ      เปนของปรวาที.    คํารับรองเปนของสกวาที   เพราะไมบรรล ุ
ความเปนพระพุทธเจาในขณะแหงโพธิหามีไม. อนึ่งในปญหาวา  เพราะ   
การไดปญญาเปนเครื่องตรัสรูมิใชหรือ           สกวาทีนั้นนั่นแหละ 
ตอบรับรองวา  ใช  เพราะสภาพแหงสมมุติวา   มคัคญาณอันบัณฑิตเรียก 
วาโพธิเกิดข้ึนแลวในสันดานใด     ในสันดานน้ันชื่อวาเปนพระพุทธเจา. 
เพราะไมทราบถึงคําอธิบายของสกวาที      ปรวาทีจึงต้ังลัทธิไวดวยคําวา 
วา     หากวาช่ือวาพุทธะเพราะการไดปญญาเปนเครื่องตรัสรู  ดวย 
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววาชื่อวาพุทธะเพราะปญญาเปนเครื่อง 
ตรัสรู        บดันี้เปนคําถามของสกวาทีวา     ชื่อพุทธะเพราะการได 
ปญญาเปนเครื่องตรัสรู  เพราะฉะน้ันจึงชื่อวา  พุทธะเพราะปญญา 
เปนเครื่องตรัสรูหรือ       เพ่ือทําเนื้อความที่ปรวาทีนั้นไมกําหนดไวให 
ปรากฏ.    บณัฑิตพึงทราบเนื้อความแหงปญหานั้นวา     ชื่อวาเปนพระ- 
พุทธเจาเพราะการไดเฉพาะซึ่งโพธิตามลัทธิของทาน   เหตุใดเพราะเหตุ 
นั้นจึงชื่อวาเปนพระพุทธเจาเพราะโพธิหรือ.       เม่ือปรวาทีไมกําหนด 
การวิภาคน้ีวา   ครั้นเมื่อโพธิเกิดข้ึนแมดับไปแลวภาวะที่เกิดข้ึนแลวใน 
สันดานน่ันแหละ    ชื่อวาการไดปญญาเปนเครื่องตรัสรู    ญาณในขณะ 
แหงมรรค  ชือ่วาโพธิ      ดังน้ี     จึงตอบรับรองอีก.    ที่นั้นจึงถูกถามวา 
ชื่อวาโพธิก็เพราะการไดปญญาเปนเครื่องตรัสรูหรือ   เมื่อไมได 
โอกาสที่จะกลาวอะไรได ทานจึงตอบปฏิเสธ   ดงัน้ีแล.  
                           อรรถกถาโพธิยาพุทโธติกถา   จบ  
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           เรื่องทั้ง  ๓  ดังพรรณนามาน้ีเปนของนิกายอุตตราปถกะท้ังหลาย  
นั้นแล.  
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                                            ลักขณกถา          

           [๙๕๖]   สกวาที   ผูประกอบดวยลักษณะเปนพระโพธิสัตว  
                               หรือ ?         
                               ปรวาที    ถูกแลว. 
                         ส.   ผูประกอบดวยลักษณะบางสวน   เปนพระโพธิ- 
                               สัตว   บางสวน   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๕๗]   ส.  ผูประกอบดวยลักษณะเปนพระโพธิสัตว  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ผูประกอบดวยลักษณะ ๑ ใน ๓  สวน    เปน 
                               พระโพธิสัตว ๑ ใน ๓ สวน  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๕๘]   ส.  ผูประกอบดวยลักษณะเปนพระโพธิสัตว  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ผูประกอบดวยลักษณะกึ่งหนึ่ง    เปนพระโพธิ- 
                               สัตวกึ่งหน่ึง   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ   
           [๙๕๙]   ส.  ผูประกอบดวยลักษณะเปนพระโพธิสัตว  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
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                         ส.   จักกวัตตสัตวเปนผูประกอบดวยลักษณะ  จักก-  
                               วัตติสัตวก็เปนพระโพธิสัตว   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๙๖๐]   ส.   จักกวัตติสัตวเปนผูประกอบดวยลักษณะ   จักก- 
                               วัตติสัตวก็เปนพระโพธิสัตว   หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุรพประโยค   บรุพจริยา  การกลาวธรรม  การ 
แสดงธรรมของพระโพธิสัตว   เปนเชนใด    บุรพประโยค   บุรพจริยา 
การกลาวธรรม   การแสดงธรรม  ของพระเจาจักรพรรดิ  ก็เปนเชนนั้น 
หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๖๑]   ส.  เม่ือพระโพธิสัตวประสูติ      พวกเทวดารับกอน 
พวกมนุษยรับภายหลัง   ฉันใด   เมื่อจักกวัตติสัตวประสูติ    พวกเทวดา 
รับกอน  พวกมนุษยรับภายหลัง  ฉันนั้นเหมือนกัน   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๖๒]    ส.   เมื่อพระโพธิสัตวประสูติ   เทวบุตร  ๔  องครับ 
แลววางไวเบื้องหนาพระมารดา    ทลูวา   ขาแตพระเทวี   ทรงดีพระทัย 
เถิด   พระโอรสผูมีศักดิ์ใหญของพระองคบังเกิดแลวฉันใด   เมื่อจักกวัตติ- 
สัตวประสูติ   เทพบุตร ๔  องครับแลววางไวเบื้องหนาพระมารดา  ทูลวา  
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ขาแตพระเทวี  ทรงดีพระทัยเถิด    พระโอรสผูมีศักดิ์ใหญของพระองค  
บังเกิดแลว   ฉันนั้นเหมือนกัน   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๖๓]   ส.  เม่ือพระโพธิสัตวประสูติ      ธารนํ้าท้ัง  ๒  คือ 
ธารนํ้าเย็น ๑   ธารนํ้ารอน ๑   ปรากฏจากอากาศ     สําหรับเปนน้ําสรง 
ของพระโพธิสัตวและพระมารดา   ฉันใด   เมื่อจักกวัตติประสูติ   ธารนํ้า 
ทั้ง ๒ คือ   ธารนํ้าเย็น ๑    ธารนํ้ารอน ๑  ก็ปรากฏจากอากาศ   สําหรับ 
เปนน้ําสรงของจักกวัตติสัตวและพระมารดา   ฉันนั้นเหมือนกัน   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๖๔]   ส.  พระโพธิสัตวพอประสูติแลวเด๋ียวน้ัน  ก็ทรงยืน 
ไดดวยพระบาทท้ัง ๒  อันเสมอกัน    ผันพระพักตรทางทิศอุดร   ทรงดํา- 
เนินได  ๗ กาว   มีพระกรดขาวกั้นตามไป  ทรงแลดูทิศทั้งปวง  และทรง 
เปลงอาสภิวาจาวา    เราเปนผูเลิศแหงโลก     เราเปนผูใหญแหงโลก 
เราเปนผูประเสริฐสุดแหงโลก    ชาตินี้เปนที่สุด  บัดนี้   ภพใหม 
เปนไมมีอีกละ   ดังน้ี     ฉันใด     จักกวัตติสัตวพอประสูติแลวเด๋ียวน้ัน 
ก็ยินไดดวยพระบาทท้ัง  ๒  อันเสมอ   ผันพระพักตรไปทางทิศอุดร  ทรง 
ดําเนินไปได ๗ กาว    มพีระกรดขาวก้ันตามไป      ทรงแลดูทศิทั้งปวง 
และทรงเปลงอาสภิวาจาวา     เราเปนผูเลิศแหงโลก      เราเปนผูใหญ 
แหงโลก   เราเปนผูประเสริฐสุดแหงโลก   ชาตินี้เปนที่สุด  บัดนี้  
ภพใหมเปนไมมีละ   ฉันน้ันเหมือนกัน   หรือ   ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ  
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           [๙๖๕]    ส.  เมื่อพระโพธิสัตวประสูติ   ยอมปรากฏแสงสวาง  
ใหญ  โอภาสใหญ   แผนดินไหวใหญ  ฉันใด    เม่ือจักกวัตติสัตวประสูติ 
ก็ยอมปรากฏแสงสวางใหญ   โอภาสใหญ   แผนดินไหวใหญ   ฉันนั้น 
เหมือนกัน  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๙๖๖]   ส.  พระกายตามปกติของพระโพธิสัตว    ฉายพระ- 
รัศมีออกไปวา ๑   โดยรอบ   ฉันใด   พระกายตามปกติของจักกวัตติสัตว 
ก็ฉายพระรัศมีออกไปวา ๑   โดยรอบ  ฉันนั้นเหมือนกัน  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๖๗]   ส.  พระโพธิสัตว  ทรงเห็นมหาสุบิน  ฉันใด  จักก- 
                               วัตตสัตว  ก็ทรงเห็นมหาสุบิน   ฉันนั้นเหมือน 
                               กัน  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๖๘]   ป.  ไมพึงกลาววา    ผูประกอบดวยลักษณะ    เปน 
                               พระโพธิสัตว    หรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว                                                   
                         ป.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   มหาปุริสลักษณะของพระมหาบุรษุ  ๓๒  ประการนี้   ที่ 
พระมหาบรุษุผูประกอบมีคติเปน  ๒  เทาน้ัน   ไมเปนอยางอ่ืน   คือ   



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 728 

ถาครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม      เปนธรรม  
ราชา   ทรงพิชิตตลอดปฐพี     มมีหาสมุทรท้ัง  ๔  เปนที่สุด    ทรง 
เจนจบรัฐประศาสโนบายเปนเหตุมั่นคงแหงชนบท  ทรงประกอบ 
ดวยรัตนะ  ๗   ประการ   เพราะรัตนะ   ๗  ประการนี้  ยอมบังเกิดแก 
ทาวเธอ    คือจักกรัตนะ   ไดแกจักรแกว   หัตถิรัตนะ   ไดแกชาง 
แกว   อัสสรตันะ   ไดแกมาแกว    มณีรัตนะ   ไดแกดวงมณีแกว 
อิตถีรัตนะ     ไดแกนางแกว   คหปติรตันะ  ไดแกขุนคลังแกว 
ปริณายกรัตนะ   ไดแกขนุพลแกว   เปนที่  ๗    และทาวเธอมีพระ- 
ราชบุตรจํานวนพันปลาย   ลวนแกลวกลาองอาจ    สามารถย่ํายี 
กองทัพฝายปรปกษ   ทรงพิชิตยิ่งแลว   ครอบครองแผนดินนี้  อัน 
มีสาครเปนขอบเขต    โดยธรรม     โดยไมตองใชอาญา    โดยไม 
ตองใชศัสตรา   แตถาออกจากเรือนบวชเปนอนาคาริยะ   จะเปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    ผูนี้หลังคาคือกิเลสอันเปดแลวใน 
โลก   ดังน้ี๑    เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  ถาอยางนั้น    ผูประกอบดวยลักษณะ     ก็เปน 
                               พระโพธิสัตวนะสิ. 
                                        ลักขณกถา  จบ 
๑.  ที.  ปา.  ๑๑/๑๓๐          
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                                อรรถกถาลักขณกถา  

                                    วาดวยลักษณะ 
           บัดนี้   ชื่อวา  เรื่องลักษณะ.   ในปญหานั้น   ชนเหลาใด    ม ี
ความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะทั้งหลายในขณะน้ีวา    พระ- 
โพธิสัตวเทานั้น      ถึงพรอมแลวดวยลักษณะ     เพราะไมพิจารณาถือเอา 
พระสูตรนี้วา    มีคติเปน  ๒ เทาน้ัน   คือ.-  ถาครองเรือนจะไดเปน  
พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม  ฯลฯ   แตถาออกจากเรือนบวชเปนอนา- 
คาริยะ   จะตรัสรูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ยอมมีแกพระมหา- 
บุรุษผูประกอบดวยลักษณะดังนี้    ปญหาของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน 
คําตอบรับรองเปนของปรวาที.     ในปญหาทั้งหลายวา    จักภวัตติสัตว 
ความวา   สตัวผูจักรพรรดิ   ผูเปนพระโพธิสัตวก็ดี    ผูมิใชโพธิสัตวก็ดี 
มีอยู    เหตุใด    เพราะเหตุนั้น    ปรวาทีหมายเอาจักรพรรดิผูมิใชพระ- 
โพธิสัตวจึงตอบปฏิเสธ.   ยอมตอบรับรอง  เพราะหมายเอาพระเจาจักร- 
พรรดิผูเปนพระโพธิสัตว.   พระสูตรที่ปรวาทีกลาวแลววา    มหาปุริส- 
ลักษณะ ๓๒  ประการ       หมายเอาพระโพธิสัตว    เพราะวาในภพ 
สุดทายพระโพธิสัตวนั้นยอมเปนพระพุทธเจา   ในชนท้ังหลายนอกจาก 
นี้เปนพระเจาจักรพรรดิ   แตไมเปนพระพุทธเจา   เพราะฉะนั้น  พระ- 
สูตรที่ปรวาทีนํามาอางแลว   เชนกับไมนํามานั่นแหละ   ดังน้ีแล. 
                              อรรถกถาลักขณกถา  จบ  
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                                นิยาโมกกันติกถา          
           [๙๖๙]   สกวาที   พระโพธิสัตวไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน 
                               คืออริยมรรค  มีพรหมจรรยอันประพฤติ 
                               แลว  ในศาสนาของ  พระผูมีพระภาคเจา 
                               พระนามวากัสสปะ  หรือ  ?             
                         ปรวาที    ถูกแลว. 
                         ส.   พระโพธิสัตวเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา 
                               พระนามวา  กัสสปะ  หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๙๗๐]   ส.   พระโพธิสัตวเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา 
                               พระนามวา   กัสสปะ  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เปนสาวกแลว   จึงเปนพระพุทธเจา  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๙๗๑]   ส.   เปนสาวกแลว   จึงเปนพระพุทธเจา  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เปนผูตรัสรูดวยการฟงตาม  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ  
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           [๙๗๒]   ส.  เปนผูตรัสรูดวยการฟงตาม  หรือ ?  
                         ป.  ถูกแลว.                        
                         ส.  พระผูมีพระภาคเจาเปนพระสยัมภู  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ถาพระผูมีพระภาคเจาเปนพระสยัมภู   ก็ตองไม 
                               กลาววา   เปนผูตรัสรูดวยการฟงตาม. 
           [๙๗๓]   ส.  พระโพธิสัตว   ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน    ม ี
พรหมจรรยอันประพฤติแลวในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา  พระนาม 
วา   กัสสปะ  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสรูสามัญญผลอีก  ๓ 
                               เทาน้ัน   ณ   ควงไมโพธิ  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๙๗๔]   ส.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสรูสามัญญผลท้ัง  ๔  ณ 
                               ควงไมโพธิ   มิใชหรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  หากวา   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสรูสามัญญผล 
ทั้ง  ๔   ณ  ควงไมโพธิ์    ก็ตองไมกลาววา   พระโพธิสัตวไดหยั่งลงสูทาง 
อันแนนอน     มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว     ในศาสนาของพระผูมี 
พระภาคเจา   พระนามวา   กัสสปะ.  
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           [๙๗๕]   ส.  พระโพธิสัตว   ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน    ม ี 
พรหมจรรยอันประพฤติแลว ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา  พระนาม 
วา   กัสสปะ  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระโพธิสัตวไดกระทําทุกกรกิริยา   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูถึงพรอมดวยทัสสนะ  พึงกระทําทุกกร- 
                               กริิยา  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๙๗๖]   ส.  พระโพธิสัตว  ไดกระทําความเพียรอยางอ่ืนได 
                               นับถอืศาสดาอ่ืน  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูเขาถึงพรอมดวยทัสสนะ  พึงนับถือ 
                               ศาสดาอ่ืน  หรือ ? 
                         ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๙๗๗]   ส.  ทานพระอานนทไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน   ม ี
พรหมจรรยอันประพฤติแลว  ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา    ทาน 
พระอานนทเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระโพธิสัตว   ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน    ม ี 
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พรหมจรรยอันประพฤติแลวในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนาม 
วา  กัสสปะ  พระโพธิสัตวเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  พระนามวา  
กัสสปะ    หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๙๗๘]   ส.  ทานจิตตคฤหบดี   ทานหัตถกะ   ชาวเมืองอาฬวี 
ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน   มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว   ในศาสนา 
ของพระผูมีพระภาคเจา   ทานจิตตคฤหบดี  ทานหัตถกะ  ชาวเมืองอาฬวี 
เปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระโพธิสัตว   ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน    ม ี
พรหมจรรยอันประพฤติแลว   ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา   พระ- 
นามวา   กัสสปะ   พระโพธิสัตวเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  พระ- 
นามวา   กัสสปะ  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๙๗๙]   ส.  พระโพธิสัตว  ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน    ม ี  
พรหมจรรยอันประพฤติแลว   ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา   พระ- 
นามวา   กัสสปะ    แตไมเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา     พระนามวา 
กัสสปะ  หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   ทานพระอานนท     ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน 
มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว    ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา   แต  
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ไมเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ            
           [๙๘๐]   ส.  พระโพธิสัตว  ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน    ม ี
พรหมจรรยอันประพฤติแลว  ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา   พระ- 
นามวา   กัสสปะ   แตไมเจตนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา   พระนามวา 
กัสสปะ  หรอื  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ทานจิตตคฤหบดี    ทานหัตถกะ   ชาวเมืองอาฬวี 
ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน   มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว   ในศาสนา 
ของพระผูมีพระภาคเจา  แตไมเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๙๘๑]   ส.  พระโพธิสัตว  ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน     ม ี
พรหมจรรยอันประพฤติแลว   ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา   พระ-  
นามวา   กัสสปะ   แตไมเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา   พระนามวา 
กัสสปะ  หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว.            
                         ส.   เปนสาวก   ครั้นลวงชาติ ๑  ไปแลว   กลับเปน 
                               ผูมีใชสาวก  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๙๘๒]   ป.  ไมพึงกลาววา   พระโพธิสัตวไดหยั่งลงสูทางอัน            



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 735 

แนนอน  มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว ในศาสนาของพระผูมีพระภาค-  
เจา   พระนามวา   กัสสปะ  หรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา          ดูกอน 
อานนท       เราไดประพฤติพรหมจรรย       ในพระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวา   กัสสปะ   เพ่ือความตรัสรูตอไป   ดังน้ี   เปนสูตรมีอยู 
จริง  มิใชหรอื ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  ถาอยางนั้น    พระโพธิสัตว   กไ็ดหยั่งลงสูทาง 
อันแนนอน      มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว    ในศาสนาของพระผูมี 
พระภาคเจา   พระนามวา   กัสสปะ  นะสิ. 
           [๙๘๓]   ส.  พระโพธิสัตว  ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน     ม ี
พรหมจรรยอันประพฤติแลว  ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา   พระ- 
นามวา   กัสสปะ  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา:- 
           เราเปนผูครอบงําเสียซ่ึงธรรมทั้งปวง         เปนผูรูแจงธรรม 
ทั้งปวง   ไมติดแลวในธรรมท้ังปวง    ละเสียซ่ึงโลกิยธรรมทั้งปวง 
หลุดพนแลว เพราะส้ินไปแหงตัณหาเรารูดวยปญญาอันยิ่งเองแลว 
จะพึงอางศาสดาไรเลา    อาจารยของเราไมมี     ผูที่จะเสมอดวยเรา  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 736 

ก็ไมมี   เราไมมีบุคคลเปรียบในโลกนี ้  กับท้ังเทวโลก     เพราะเรา 
เปนพระอรหันตในโลก     เราเปนศาสดาท่ีไมมีศาสดาอ่ืนยิ่งกวา  
เราผูเดียวเปนสัมมาสัมพุทธะ     เปนผูเย็นแลว     เปนผูดับแลว 
เราจะไปยังเนื่องแหงชาวกาสี    เพ่ือยงัธรรมจักรใหเปนไป   เราจัก  
ไดตีอมตเภรี    ใหบรรลือขึ้นในโลกอนัมืดน้ี    อุปกาชีวกกลาววา 
อาวุโสตามท่ีทานปฏิญาณน้ันแล  ทานท่ีควรเปนอนันตชิน  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา      คนเชนเราน่ีแล     ที่ถึงแลวซ่ึงความส้ิน 
อาสวะ   เปนผูชื่อวา   ชินะ   ดูกอนอุปกะ    เราชนะบาปธรรมท้ัง 
หลายแลว   เพราะฉะน้ัน   เราจึงชื่อวา   ชินะ  ดังน้ี๑   เปนสูตรมี 
อยูจริง  มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ถาอยางนั้น   ก็ไมพึงกลาววา    พระโพธิสัตวได 
หยั่งลงสูทางอันแนนอน   มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว ในศาสนาของ 
พระผูมีพระภาคเจา   พระนามวา   กสัสปะ  นะสิ  
           [๙๘๔]   ส.   พระโพธิสัตว   ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน     ม ี
พรหมจรรยอันประพฤติแลว   ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา   พระ- 
นามวา   กัสสปะ  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
๑. ม.ม.  ๑๓/๕๑๓.  
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                         ส.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   จกัษุญาณ   ปญญา   วิชชา   แสงสวาง   ไดเกิดขึ้นแลว  
แกเรา  ในธรรมทั้งหลายที่มีไดสดับมาแลวในกาลกอนวา  นี้ทกุข- 
อริยสัจ   ดังน้ี   อนึ่งเลา   จักษ ุ ฯลฯ    แสงสวาง    ไดเกิดขึ้นแลว 
แกเรา  ในธรรมทั้งหลาย  ที่มิไดสดับมาแลวในกาลกอนวา   ทุกข- 
อริยสัจนี้นั้น  อันเราพึงกาํหนดรู  ดังน้ี  ฯลฯ   วาทุกขอริยสัจนี้นั้น 
อันเราไดกําหนดรูแลว    ดังน้ัน    ฯ ล ฯ    วาน้ีทุกขสมุทัยอรยิสัจ 
ดังน้ี    ฯ ล ฯ     วาทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั้น  อันเราพึงละเสีย  ดังน้ี 
ฯ ล ฯ   วาทุกขสมุทัยอรยิสัจนี้นั้น  อนัเราละไดแลว   ดังน้ี   ฯ ล ฯ   
วาน้ีทุกขนิโรธอริยสัจ  ดังน้ี   ฯ ล ฯ   วาทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้น 
อันเราพึงทําใหแจง   ดังนี้  ฯ ล ฯ     วาทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้น  อัน 
เราไดทําใหแจงแลว   ดังน้ี    ฯ ล ฯ   วาน้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
อริยสัจดังน้ี   ฯ ล ฯ     วาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้น  อัน 
เราพึงใหเกิด  ดังน้ี   อนึ่งเลา  จักษ ุ ญาณ  ปญญา  วชิชา 
แสงสวาง    ไดเกิดขึ้นแลว     แกเรา     ในธรรมทั้งหลายที่เราไมได 
สดับมาแลวมนกาลกอน  วาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้น 
อันเราใหเกิดแลว   ดังน้ี๑  เปนสูตรมีอยูจริง   มิใชหรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
๑. วิ.มหา.  ๔/๑๕., ส.  มหา. ๑๙/๑๖๖๖.          
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                         ส.   ถาอยางนั้น     ก็ไมพึงกลาววา     พระโพธสิัตว 
ไดหยั่งละทางอันแนนอน   มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว   ในศาสนา  
ของพระผูมีพระภาคเจา   พระนามวา   กัสสปะ. 
                                นิยาโมกกันติกถา  จบ 
 

                       อรรถกถานิยาโมกกันติกถา๑ 

                         วาดวยการหย่ังลงสูนิยาม 
           บัดนี้   ชื่อวา   เรื่องการหยั่งลงสูนิยาม   การหยั่งลงสูทางอันแน- 
นอนคืออริยมรรค.   ในเรื่องนั้น   ชนเหลาใด   มีความเห็นผิดดุจลัทธิ 
ของนิกายอันธกะท้ังหลายในขณะน้ีวา       พระโพธิสัตวมีนิยามอันหยั่ง 
ลงแลว       มพีรหมจรรยอันประพฤติแลวในพระธรรมวินัยของพระผูมี 
พระภาคเจาพระนามวากัสสปสัมมาสัมพุทธเจา       เพราะหมายเอาการ 
บรรพชาของโชติปาละในฆฏิการสูตรสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ันจึงถาม 
ดวยคําวา      พระโพธิสัตว      เปนตน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที 
เพราะต้ังอยูในลัทธิ.   เนื้อความจากน้ัน   คําวา      นิยาม   คือทางอัน 
แนนอนก็ดี       พรหมจรรยก็ดี    เปนชื่อของอริยมรรค.      อนึ่ง 
ยกเวนการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวเสียแลว      ชื่อวาการหยั่งลงสู 
นิยามอยางหน่ึงยอมไมมี   ถาพระโพธิสัตวพึงเปนพระโสดาบัน  พึงเปน 
๑.  คําวา   "นยิาโมกฺกนฺติ"   แยกเปน  นยิาม  ไดแก   อริยมรรค  โอกฺกนฺติ ไดแก 
      การหยั่งลง.  
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อริยสาวกไซร   ขอน้ันหาเปนไปไดไม.   จริงอยู   พระพุทธเจาท้ังหลาย  
ยอมทรงพยากรณพระโพธิสัตวนั้นวา   ผูนี้จักเปนพระพุทธเจา   เพราะ 
พระองคดํารงอยูในญาณอันเปนกําลังของพระองคนั่นแหละ      เพราะ- 
ฉะน้ัน    สกวาทีจึงซักถามดวยคําวา      พระโพธิสัตว     อีก.    คําตอบ 
ปฏิเสธเปนของปรวาที   หมายเอาปจฉิมภพ   คือภพสุดทาย. 
           ในปญหาที่   ๒   ปรวาทีนั้นนั่นแหละ    ตอบรับรอง   หมายเอา 
เวลาท่ีพระพุทธเจา    เม่ือครั้งเปนโชติปาละ.    แมในคําท้ังหลายมีคําวา 
เปนพระสาวก     เปนตน      ก็นัยนี้แหละ.      คําวา        การฟงตาม 
หมายความวา        ผูมีธรรมอันแทงตลอดแลวดวยการฟงสืบ ๆ   กันมา. 
ปรวาทีตอบปฏิเสธ   เพราะหมายเอาปจฉิมภพ  ยอมตอบรับรองหมายเอา 
การฟงตอ ๆ กันมาในกาลเปนโชติปาละ.     คําวา     นับถือศาสดาอ่ืน 
ที่สกวาทีกลาวแลวน้ันหมายเอาอาฬารดาบส     และรามบุตรดาบส.  คําวา 
ทานพระอานนท      เปนตน      ที่สกวาทีกลาวแลวเพ่ือแสดงวา    ผูม ี
นิยามอันหยั่งลงแลวเทานั้นเปนพระสาวก      นอกจากน้ีไมใช    แตผูมี 
นิยามอันหยั่งลงแลวเชนนี้มีอยู     ดังน้ี.  ขอวา     เปนสาวกครั้นลวง 
ชาติหน่ึงไปแลว     ความวา   สกวาทียอมถามดวยคําวา  เปนพระสาวก 
ดวยชาติใดแตพอลวงเลยชาตินั้นไปแลวไมเปนสาวกในภพอื่นหรือ  ดังนี ้
ปรวาทีตอบปฏิเสธ   เพราะความท่ีพระโสดาบันเปนตน  เปนพระสาวก. 
คําท่ีเหลือในท่ีนี้เนื้อความงายทั้งน้ัน   แล.   
                             อรรถกถานิยาโมกกันติกถา  จบ          
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                              สมันนาคตกถา  อีกกถาหนึ่ง  

           [๙๘๕]   สกวาที   บุคคลผูปฏบิัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล 
                               เปนผูประกอบดวยผล  ๓   หรอื  ?             
                         ปรวาที   ถูกแลว.         
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล เปนผู                
ประกอบดวย   ผัสสะ  ๔  เวทนา  ๔  สัญญา  ๔  เจตนา  ๔  จิต  ๔ 
สัทธา  ๔  วิริยะ  ๔  สติ  ๔  สมาธิ  ๔  ปญญา  ๔   หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๙๘๖]   ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล  เปน 
                               ผูประกอบดวยผล ๒   หรือ  ?   
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล  เปน 
ผูประกอบดวยผัสสะ  ๓  เวทนา  ๓  ฯลฯ  ปญญา  ๓  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๙๘๗]   ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผลเปน 
                               ผูประกอบดวยโสดาปตติผล   หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                       ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผลเปน         
ผูประกอบดวยผัสสะ ๒  เวทนา ๒  ฯ ล ฯ  ปญญา ๒  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
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           [๙๘๘]   ส.  บุคคลปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล   เปนผู 
                               ประกอบดวยโสดาปตติผล    หรือ   ?  
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล   เปน 
พระโสดาบันผูสัตตขัตตุปรมะ  ผูโกลังโกละ   ผูเอกพีชี  หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๘๙]   ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล   เปน 
                               ผูประกอบดวยสกทาคามิผล   หรือ  ?   
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล   เปน 
                               พระสกทาคามี  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๙๙๐]   ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล   เปน 
                               ผูประกอบดวยอนาคามิผล    หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว.           
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล    เปน 
พระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี   ผูอุปหัจจปรินิพพายี   ผูอสังขารปริ- 
นิพพายี  ผูสสังขารปรินิพพายี  ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น    ฯ ล ฯ 
           [๙๙๑]   ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล  เปน 
                               ผูประกอบดวยโสดาปตติผล  หรือ ?  
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                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล  เปน  
พระโสดาบันผูสัตตขัตตุปรมะ   ผูโกลังโกละ  ผูเอกพีชี  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๙๙๒]   ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล  เปน 
                               ผูประกอบดวยสกทาคามิผล   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล  เปน 
                               พระสกทาคามี  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๙๙๓]   ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผลเปน 
                               ผูประกอบดวยโสดาปตติผล   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผลเปน 
พระโสดาบน  ผูสัตตขัตตุปรมะ   ผูโกลังโกละ   ผูเอกพีชี   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๙๔]   ส.  ผูประกอบดวยโสดาปตติผล  พึงเรียกวา    พระ- 
                               โสดาบัน    หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล  เปนผู  
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                               ประกอบดวยโสดาปตติผล   หรอื ?  
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ผูปฏบิัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผลองคนั้นพระ- 
                               โสดาบันก็องคนั้นแหละ   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๙๕]   ส.  ผูประกอบดวยสกทาคามิผล   พึงเรียกวา   พระ- 
                              สกทาคามี   หรือ  ? 
                         ป.  ถกูแลว. 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล 
                               เปนผูประกอบดวยสกทาคามิผล   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว 
                         ส.  ผูปฏบิัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผลองคนั้น  พระ- 
                               สกทาคามีก็องคนั้นแหละ    หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๙๙๖]   ส.  ผูประกอบดวยอนาคามิผล   พึงเรียกวา   พระ- 
                               อนาคามี   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล  เปน 
                               ผูประกอบดวยอนาคามิผล  หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว.  
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                         ส.  ผูปฏบิัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผลองคนั้น  พระ-  
                               อนาคามีองคนั้นแหละ    หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๙๗]   ส.  ผูประกอบดวยโสดาปตติผล   พึงเรียกวา   พระ- 
                               โสดาบัน   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล  เปน 
                               ผูประกอบดวยโสดาปตติผล  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ผูปฏบิัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผลองคนั้น 
                               พระโสดาบันก็องคนั้นแหละ   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๙๙๘]   ส.  ผูประกอบดวยสกทาคามิผล   พึงเรียกวา   พระ- 
                               สกทาคามี    หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติ เพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล   เปน 
                               ประกอบดวยสกทาคามิผล  หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ผูปฏบิัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผลองคนั้น 
                               พระสกทาคามีก็องคนั้นแหละ    หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ  
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           [๙๙๙]   ส.   ผูประกอบดวยโสดาปตติผล   พึงเรียกวา   พระ- 
                               โสดาบัน  หรือ  ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผลเปน 
                               ผูประกอบดวยโสดาปตติผล   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ผูปฏบิัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผลองคนั้น 
                               พระโสดาบันก็องคนั้นแหละ   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๑๐๐๐]   ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล เปนผู 
                               ประกอบดวยโสดาปตติผล   หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล    เลย 
                               โสดาปตติผลไปแลว   มิใชหรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัต- 
ผล   เลยโสดาปตติผลไปแลว   ก็ตองไมกลาววา  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําให 
แจงซ่ึงอรหัตผลเปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล. 
           [๑๐๐๑]   ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล  เลย 
โสดาปตติผลไปแลว   แตยังประกอบดวยโสดาปตติผลนั้น   หรือ  ?  
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                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล    เลย  
โสดาปตติมรรคไปแลว   เลยสักกายทิฏฐิ   วิจิกิจฉา    สีลัพพตปรามาส  
ราคะท่ีเปนอปายคามี  โทสะท่ีเปนอปายคามี  โมหะท่ีเปนอปายคามีไป 
แลว   แตยังประกอบดวยโมหะท่ีเปนอปายคามีนั้น    หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๑๐๐๒]   ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล   เปน 
                               ผูประกอบดวยสกทาคามิผล   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล    เลย 
                               สกทาคามิผลไปแลว   มิใชหรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัต- 
ผล   เลยสกทาคามิผลไปแลว   ก็ตองไมกลาววา  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําให 
แจงซ่ึงอรหัตผลเปนผูประกอบดวยสกทาคามิผล. 
           [๑๐๐๓]   ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล   เลย 
สกทาคามิผลไปแลว   แตยังประกอบดวยสกทาคามิผล   หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล    เลย 
สกทาคามิมรรคไปแลว    เลยกามราคะอยางหยาบ   พยาบาทอยางหยาบ  
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ไปแลว   แตยังประกอบดวยพยาบาทอยางหยาบน้ัน   หรือ ?  
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๑๐๐๔]   ส.  บุคคลผูปฏิบัติ  เพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล   เปน 
                               ผูประกอบดวยอนาคามิผล   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว.           
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล    เลย 
                               อนาคามิผลไปแลว   มิใชหรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  หากวา   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัต- 
ผล   เลยอนาคามิผลไปแลว   ก็ตองไมกลาววา    บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําให 
แจงซ่ึงอรหัตตผลเปนผูประกอบดวยสกทามิผล. 
           [๑๐๐๕]    ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล    เลย 
อนาคามิผลไปแลว   แตยังประกอบดวยอนาคามิผลนั้น  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล    เลย 
อนาคามิมรรคไปแลว       เลยกามราคะอยางละเอียด       พยาบาทอยาง 
ละเอียดไปแลว   แตยังประกอบดวยพยาบาทอยางละเอียดนั้น   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๑๐๐๖]   ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล  เปน 
                               ผูประกอบดวยโสดาปตติผล   หรือ ?  
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                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล   เลย 
                               โสดาปตติผลไปแลว   มิใชหรอื ?                                
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิ-  
ผล    เลยโสดาปตติผลไปแลว    ก็ตองไมกลาววา   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทํา 
ใหแจงซ่ึงอนาคามิผล   เปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล. 
           [๑๐๐๗]   ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล  เลย 
โสดาปตติผลไปแลว  แตยังประกอบดวยโสดาปตติผลนั้น  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล   เลย 
โสดาปตติมรรคไปแลว   เลยสักกายทิฏฐิ   ฯ ล ฯ   โมหะท่ีเปนอปายคามี 
ไปแลว   แตยังประกอบดวยโมหะท่ีเปนอปายคามีนั้น   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๑๐๐๘]   ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล  เปน 
                               ผูประกอบดวยสกทาคามิผล   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล   เลย 
                               สกทาคามิผลไปแลว   มิใชหรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว.  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 749 

                         ส.  หากวา    บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคา-                  
ผล   เลยสกทาคามิผลไปแลว  ก็ตองไมกลาววา   บุคคลผูปฏบิัติเพ่ือทําให 
แจงซ่ึงอนาคามิผล   เปนผูประกอบดวยสกทาคามิผล. 
           [๑๐๐๙]   ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล   เลย                 
สกทาคามิผลไปแลว   แตยังประกอบดวยสกทาคามิผลนั้น   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว.                 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล   เลย 
สกทาคามิมรรคไปแลว    เลยกามราคะอยางหยาบ    พยาบาทอยางหยาบ 
ไปแลว   แตยังประกอบดวยพยาบาทอยางหยาบน้ัน   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๑๐๑๐]   ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล เปน 
                               ผูประกอบดวยโสดาปตติผล   หรือ ?              
                         ป.   ถูกแลว.            
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล  เลย 
                               โสดาปตติผลไปแลว   มิใชหรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว.            
                         ส.   หากวา  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคา-                    
มิผล    เลยโสดาปตติผลไปแลว   ก็ตองไมกลาววา    บุคคลปฏิบัติเพ่ือทํา 
ใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล   เปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล.  
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           [๑๐๑๑]   ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล เลย  
โสดาปตติผลไปแลว   แตยังประกอบดวยโสดาปตติผลนั้น   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล เลย 
โสดาปตติมรรคไปแลว   เลยสักกายทิฏฐิ   ฯ ล ฯ   โมหะท่ีเปนอปายคามี 
ไปแลว   แตยังประกอบดวยโมหะท่ีเปนอปายคามีนั้น    หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๑๐๑๒]   ป.   ไมพึงกลาววา     บุคคลผูปฏบิัติเพ่ือทําไดแจงซ่ึง 
                               อรหัตผลเปนผูประกอบดวยผล  ๓   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล  ไดผล 
                               ๓ แลว  และไมเสื่อมจากผล ๓ นั้น  มิใชหรอื ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   หากวา   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัต- 
ผล    ไดผล ๓ แลว    และไมเสื่อมจากผล  ๓  นั้น   ดวยเหตุนั้นนะทาน 
จึงตองกลาววา  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล  เปนผูประกอบ 
ดวยผล ๓. 
           [๑๐๑๓]   ป.   ไมพึงกลาววา     บุคคลผูปฏบิัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึง 
                               อนาคามิผลเปนผูประกอบดวยผล ๒   หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผลไดผล  
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                               ๒  แลว  และไมเสื่อมจากผล ๒ นั้น  มิใชหรือ  ?  
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  หากวา    บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคา- 
มิผล   ไดผล ๒ แลว   และไมเสื่อมจากผล ๒ นั้น   ดวยเหตุนั้นนะทาน 
จึงตองกลาววา บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล เปนผูประกอบ 
ดวยผล ๒. 
           [๑๐๑๔ ]  ป.   ไมพึงกลาววา     บุคคลผูปฏบิัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึง 
สกทาคามิผลเปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล   หรอื ? 
                         ส.   ถูกแลว.                
                         ป.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล  ได                 
โสดาปตติผลแลว   และไมเสื่อมจากโสดาปตติผลน้ัน   มิใชหรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว.        
                         ป.  หากวา  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคา- 
มิผล   ไดโสดาปตติผลแลว   และไมเสื่อมจากโสดาปตติผลนั้น   ดวยเหตุ 
นั้นนะทานจึงตองกลาววา    บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล 
เปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล. 
           [๑๐๑๕]   ส.   เพราะบุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล 
ไดผล  ๓ แลว   และไมเสื่อมจากผล  ๓  นั้น  ฉะนั้น  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือ 
ทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล   จึงเปนผูประกอบดวยผล ๓   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  เพราะบุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล  
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ไดมรรค ๔ แลว   และไมเสื่อมจากมรรค  ๔  นั้น  ฉะน้ัน  บุคคลผูปฏิบัติ  
เพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล   จึงเปนผูประกอบดวยมรรค  ๔   หรือ  ?  
                         ป.  ไมพึงกลางอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๑๐๑๖]   ส.  เพราะบุคคลผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอนา- 
คามิผล  ไดผล ๒ แลว   และไมเสื่อมจากผล ๒ นั้น   ฉะน้ัน   บคุคลผู 
ปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล   จึงเปนผูประกอบดวยผล ๒   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  เพราะบุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล 
ไดมรรค ๓ แลว   และไมเสื่อมจากมรรค ๓ นั้น  ฉะน้ัน  บุคคลผูปฏิบัติ 
เพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล   จึงเปนผูประกอบดวยมรรค ๓   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๑๐๑๗]   ส.  เพราะบุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิ- 
ผล    ไดโสดาปตติผลแลว    และไมเสื่อมจากโสดาปตติผลนั้น    ฉะน้ัน 
บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล  จึงเปนผูประกอบดวยโสดา- 
ปตติผล  หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  เพราะบุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิ- 
ผล  ไดมรรค ๒ แลว    และไมเสื่อมจากมรรค ๒  นั้น   ฉะน้ัน   บุคคล 
ผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล      จึงเปนผูประกอบดวยมรรค ๒ 
หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                            สมันนาคตกถา   อีกกถาหน่ึง  จบ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 753 

                           อรรถกถาอปราปสมันนาคตกถา  

                          วาดวยเปนผูประกอบอีกเรื่องหน่ึง         

               บัดนี้    ชื่อวา   เรื่องเปนผูประกอบอีกเรื่องหนึ่ง.    ในเรื่องนั้น 
ชนเหลาใดมีความเห็นผิดวา   บุคคลผูต้ังอยูในมรรคท่ี  ๔   เปนผูประกอบ 
ดวยผล  ๓   ดวยสามารถแหงการบรรลุ    ดังน้ี   ดจุลัทธิของนิกายอันธกะ 
ทั้งหลายในขณะน้ี คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน คําตอบรับรอง 
เปนของปรวาที.   คําท่ีเหลือในที่นี้    บัณฑิตพึงทราบเนื้อความโดยนัยที ่
กลาวแลวในเรื่องวาดวยบุคคลผูประกอบดวยผล  ๔  ในหนหลงัน่ันแล. 
                          อรรถกถาอปราปสมันนาคตกถา  จบ  
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                               สัพพสัญโญชนปหานกถา         
           [๑๐๑๘]   สกวาที   การละสังโยชนทั้งปวง  ชื่อวา  อรหตัผล                  
                               หรือ ? 
                         ปรวาที   ถูกแลว.  
                         ส.   สังโยชนทั้งปวงละไดดวยอรหัตมรรค   หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๑๐๑๙ ]   ส.   สังโยชนทั้งปวง  ละไดดวยอรหัตมรรค  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สักกายทิฏฐิ   วิจิกิจฉา  สีลัพพตปรามาส  ก็ละ 
                               ไดดวยอรหัตมรรค   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๑๐๒๐]   ส.   สักกายทิฏฐิ   วิจิกิจฉา   สีลพัพตปรามาส   ก็ละ 
                               ไดดวยอรหัตมรรค   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละสังโยชน   ๓  วา 
                               โสดาปตติผล   มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละสังโยชน 
๓ วา    โสดาปตติผล    กต็องไมกลาววา    สังโยชนทั้งปวงละไดดวยอร-  
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หัตมรรค. 
                         ส.   สังโยชนทั้งปวงละไดดวยอรหัตมรรค  หรอื ?  
                         ป.   ถูกแลว.                 
                         ส.   กามราคะอยางหยาบ   พยาบาทอยางหยาบ  กล็ะ 
                               ไดดวยอรหัตมรรค    หรือ ?         
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ                 
           [๑๐๒๑]   ส.   กามราคะอยางหยาบ   พยาบาทอยางหยาบ  กล็ะ 
                               ไดดวยอรหัตมรรค   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสความเบาบางแหงกาม-                
                               ราคะ   และพยาบาทวาสกทาคามิผล  มิใชหรือ ?               
                         ป.   ถูกแลว.                 
                         ส.   หากวา      พระผูมีพระภาคเจาตรัสความเบาบาง                    
แหงกามราคะ    และพยาบาท   วาสกทาคามิผล    ก็ตองไมกลาววา   สัง- 
โยชนทั้งปวงละไดดวยอรหัตมรรค  ดังน้ี. 
           [๑๐๒๒]   ส.   สังโยชนทั้งปวงละไดดวยอรหัตมรรค   หรือ  ? 
                          ป.   ถูกแลว.                   
                         ส.   กามราคะอยางละเอียด    พยาบาทอยางละเอียด                  
                               ก็ละไดดวยอรหัตมรรค   หรือ ?                 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ          
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          [๑๐๒๓ ]   ส.   กามราคะอยางละเอียด     พยาบาทอยางละเอียด 
                               ก็ละไดดวยอรหัตตมรรค   หรอื ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละไมมีสวนเหลือ 
                               แหงกามราคะและพยาบาทวา  อนาคามิผล  มิใช                                  
                               หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   หากวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละไมมีสวน 
เหลือแหงกามราคะและพยาบาทวา   อนาคามิผล   ก็ตองไมกลาววา  สัง- 
โยชนทั้งปวงละไดดวยอรหัตมรรค. 
           [๑๐๒๔]   ส.   สังโยชนทั้งปวง  ละไดดวยอรหัตมรรค  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว.                      
                         ส.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละไมมีสวนเหลือ         
แหงรูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  และอวิชชาวา เปนอรหัตผล 
มิใชหรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว.                 
                        ส.   หากวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละไมมีสวน                         
เหลือแหงรูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  และอวิชชาวา   เปน 
อรหัตผล   กต็องไมกลาววา   สังโยชนทั้งปวงละไดดวยอรหัตมรรค.  
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           [๑๐๒๕]    ป.  ไมพึงกลาว    การละสังโยชนทั้งปวง    ชือ่วา  
                               อรหัตผล  หรือ  ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   พระอรหันตมีสังโยชนทั้งปวงเสื่อมส้ินแลว  มิใช 
                               หรือ  ?                                             
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   หากวา   พระอรหันตมีสังโยชนทั้งปวงเส่ือมส้ิน 
แลว   ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา  การละสงัโยชนทั้งปวง  ชื่อวา 
อรหัตผล   ดงัน้ี. 
                                     สพัพสัญโญชนปหานกถา  จบ 
 

                      อรรถกถาสัพพสัญโญชนัปปหานกถา 
                            วาดวยการละสัญโญชนทั้งปวง 
               บัดนี้    ชื่อวา    เรื่องการละสัญโญชนทั้งปวง.  ในเรื่องน้ัน  ชน- 
เหลาใด     มคีวามเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะท้ังหลายในขณะน้ีวา 
ความเปนพระอรหันตละสัญโญชนทัง้ปวงไดโดยส้ินเชิง     ดังน้ี       คํา 
ถามของสกวาทีหมายชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปนของปรวาที.    ถูก 
สกวาทีถามดวยคําวา  สัญโญชนทั้งปวง  อีก   ปรวาทีตอบปฏิเสธหมาย 
เอาการละกิเลสโดยมรรคทั้ง ๓   ตามท่ีกลาวแลวในหนหลัง.   ถูกถามครั้ง  
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ที่  ๒   ปรวาทีตอบรับรอง   เพราะไมมีการละกิเลสดวยมรรคนั้น.    แม 
ในคําวา  สักกายทิฏฐิ   เปนตน   ปรวาทีก็ตอบปฏิเสธ    หมายเอาความ 
เปนผูละกิเลสไดแลวดวยปฐมมรรค.   ยอมตอบรับรอง  หมายเอาการละ  
กิเลสไมเหลือดวยมรรคที่  ๔.   เนื้อความในท่ีทั้งปวง   ก็นัยนีน้ั้นแหละ. 
                           อรรถกถาสัพพสัญโญชนัปปหานกถา  จบ 
 

                                  รวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ 
           ๑.  คิหิสสอรหาติกถา        ๒.  อุปปตติกถา        ๓.  อนาสวกถา 
๔.  สมันนาคตกถา         ๕.  อุเปกขาสมันนาคตกถา       ๖.   โพธิยาพุทโธติกถา 
๗.  ลักขณกถา         ๘.  นิยาโมกกันติกถา        ๙.  อปราปสมนันาคตกถา 
๑๐.  สัพพสัญโญชนัปปหานกถา. 
                                                   วรรคท่ี  ๔  จบ    



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 759 

                                                 วรรคท่ี  ๕  
                                                 วิมุตตกถา 
           [๑๐๒๖]   สกวาที   วิมุตติญาณ   ชื่อวาหลุดพนแลว  หรอื ? 
                         ปรวาที   ถูกแลว. 
                         ส.   วิมุตติญาณ   ไมวาอยางใดหมด   ชื่อวาหลดุพน 
                               แลว    หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.   วิมุตติญาณ  ชื่อวาหลุดพนแลว   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ปจจเวกขณญาณ   ชื่อวาหลุดพนแลว   หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   วิมุตติญาณ    ชื่อวาหลุดพนแลว   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   วิมุตติญาณของโคตรภูบุคคล  ชื่อวาหลุดพนแลว 
                               หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
           [๑๐๒๗]   ส.   วิมตุติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจง  ซึ่ง 
                               โสดาปตติผล   ชื่อวาหลุดพนแลว    หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.  ญาณของพระโสดาบัน   เปนญาณของผูถึง   ได 
                               เฉพาะ       บรรล ุ     ทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล  
                               หรือ  ?      
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.  วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจง    ซึ่ง 
                               สกทาคามิผล   ชื่อวาหลุดพนแลว   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  ญาณของพระสกทาคามี  เปนญาณของผูถึง  ได  
                               เฉพาะ บรรล ุ ทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                         ส.   วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจง   ซึ่ง 
                               อนาคามิผล   ชื่อวาหลุดพนแลว   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ญาณของพระอนาคามี  เปนญาณของบุคคลผูถึง 
                               ไดเฉพาะ  บรรล ุ ุ ทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                         ส.   วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจง  ซึ่ง 
                               อรหัตผล   ชื่อวาหลุดพนแลว   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ญาณของพระอรหันต ชื่อวา  ญาณของผูถึง  ได  
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                               เฉพาะ   บรรล ุ  ทาํใหแจงซ่ึงอรหัตผล  หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน    ฯ ล ฯ 
           [๑๐๒๘]   ส.   วิมตุติญาณของบุคคล ผูมีความพรอมเพรียงดวย 
                               โสดาปตติผล   ชื่อวาหลุดพนแลว   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจง   ซึ่ง 
                               โสดาปตติผล   ชื่อวาหลุดพนแลว   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ส.   วิมุตติญาณของบุคคล  ผูมีความพรอมเพรียงดวย 
                               สกทาคามิผล   ชื่อวาหลุดพนแลว  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจง   ซึ่ง 
                               สกทาคามิผล   ชื่อวาหลุดพนแลว   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.   วิมุตติญาณของบุคคล ผูมีความพรอมเพรียงดวย 
                               อนาคามิผล  ชื่อวาหลุดพนแลว   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจง    ซึ่ง 
                               อนาคามิผล   ชื่อวาหลุดพนแลว   หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ  
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                         ส.   วิมุตติญาณของบุคคล  ผูมีความพรอมเพรียงดวย 
                               อรหัตผล  ชื่อวาหลุดพนแลว  หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.    วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจง  ซึ่ง 
                               อรหัตผล  ชื่อวาหลุดพนแลว  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๑๐๒๙]   ส.   วิมุตติญาณของบุคคล ผูมีความพรอมเพรียงดวย 
                               โสดาปตติผล   ชื่อวาหลุดพนแลว   และนั้นเปน 
                               ญาณของผูบรรลุผล   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจง   ซึ่ง 
                               โสดาปตติผล   ชื่อวาหลุดพนแลว   และนั้นเปน 
                               ญาณของผูบรรลุผล   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
                         ส.   วิมุตติญาณของบุคคล ผูมีความพรอมเพรียงดวย 
                               สกทาคามิผล   ชื่อวาหลุดพนแลว   และนั้นเปน 
                               ญาณของผูบรรลุผล   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจง   ซึ่ง  
สกทาคามิผล   ชื่อวาหลุดพนแลว   และนั้นเปนญาณของผูบรรลุ    หรือ  ?  
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                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ   
                         ส.  วิมุตติญาณของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
                               อนาคามิผล   ชื่อวาหลุดพนแลว    และนั้นเปน 
                               ญาณของผูบรรลุผล    หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจง   ซึ่ง 
                               อนาคามิผล  ชื่อวาหลุดพนแลว    และนั้นเปน 
                               ของผูบรรลุผล   หรือ  ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                         ส.  วิมุตติญาณของบุคคล ผูมีความพรอมเพรียงดวย 
                               อรหัตตผล   ชื่อวาหลุดพนแลว  และนั้นเปน 
                               ญาณของบุคคลผูบรรลุผล   หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.   วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจง   ซึ่ง 
                               อรหัตผล     ชื่อวาหลุดพนแลว    และนั้นเปน 
                               ญาณของบุคคลผูบรรลุผล   หรือ ?       
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                                                  วิมุตตกถา  จบ   
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                                อรรถกถาวิมุตตกถา  

                                       วาดวยวิมุตติ         

           บัดนี้   ชื่อวา  เรื่องวิมุตติ   คือการหลุดพน.  ในเรื่องนั้น   คําวา 
วิมุตตญาณ      เปนชื่อของญาณท้ัง  ๔      คือ   วิปสสา  ๑.  มัคค  ๑. 
ผล  ๑.  และปจจเวกขณญาณ  ๑.    บรรดาญาณเหลาน้ัน   วิปสสนา 
ชื่อวา  วมิุตติญาณ  เพราะหลุดพนแลวจากนิมิตตารมณเปนนิตย  หรือ 
เพราะความเปนตทังควิมุติ  มรรค  ชื่อวา  สมุจเฉทวิมุติ  ผล  ชือ่วา 
ปฏิปสสัทธิวิมุติ  ก็ปจจเวกขณญาณยอมรูซึ่งวิมุติ   เพราะฉะน้ัน   จึง 
ชื่อวา   วิมุตติญาณ   ในวิมุตติญาณ  ๔  อยาง   อยางน้ี     ผลญาณเทาน้ัน 
หลุดพนแลวโดยส้ินเชิง   วิมุตติญาณ ๓ ที่เหลืออันใคร ๆ  ไมพึงกลาววา 
หลุดพนแลว   หรือวาไมหลุดพนแลว   ดังน้ี    เพราะฉะนั้น  ชนเหลาใด  
มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะท้ังหลายวา      วิมุตติญาณหลุด- 
พนแลวโดยไมแปลกกันเลย    เพราะไมกลาววา   วิมุตติญาณชื่อนี้หลุด- 
พนแลว   ดังน้ี    คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรอง 
เปนของปรวาที.   ถูกถามอีกวา    วมิุตติญาณไมวาอยางใดหมดชื่อวา 
หลุดพนแลว     ปรวาทีตอบปฏิเสธ   เพราะหมายเอาปจจเวกขณญาณ 
เปนตน   ถกูถามวา      ของบุคคลผูปฏิบัติ     เปนตน   ก็ตอบรบัรอง 
หมายเอาความไมมีอาสวะของมรรคญาณ.   สกวาทีกลาววา    ญาณของ  
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พระโสดาบัน     ดังน้ี   เปนตนอีก   เพ่ือทวงวา   ก็ญาณนั้นไมใชญาณ 
ของพระโสดาบันผูต้ังอยูในผล     แตก็ชื่อวา    วิมุตติญาณหรือ     ดังน้ี.  
พึงทราบเน้ือความในที่ทั้งปวงโดยอุบายนี้    ดังน้ีแล.   
                                       อรรถกถาวิมุตตกถา  จบ  
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                                         อเสกขญาณกถา  
           [๑๐๓๐]    สกวาที   พระเสกขะ  มีญาณของพระเสกขะ  หรือ ? 
                               ปรวาที   ถูกแลว. 
                         ส.  พระเสกขะ       รูเห็นธรรมของพระอเสกขะได 
เขาถึงอยู   ถกูตองดวยกายอยู     ซึ่งธรรมของพระอเสกขะท่ีตนเห็นแลว 
รูแลว   ทําใหแจงแลวได   หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.  ธรรมของพระอเสกขะ  อันพระเสกขะ  รูไมได 
เห็นไมได   เมื่อมิไดเห็น   มิไดรู   ก็เขาถึงไมได    ถูกตองดวยกายไมได 
มิใชหรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  หากวา   ธรรมของพระอเสกขะ  อันพระเสกขะ 
รูไมได   เห็นไมได   เมือ่มิไดเห็น   มิไดรู   มิไดทําใหแจง    ก็เขาถึงไม 
ได    ถกูตองดวยกายไมได     ก็ตองไมกลาววา     พระเสกขะมีญาณของ 
พระอเสกขะ. 
           [๑๐๓๑]   ส.  พระอเสกขะ   มีญาณของพระอเสกขะ    พระ- 
อเสกขะรูเห็นธรรมของพระอเสกขะได    เขาถึงอยู    ถูกตองดวยกายอยู 
ซึ่งธรรมของพระอเสกขะ  ที่ตนเห็นแลว  รูแจงแลว  ทําใหแจงแลวได 
หรือ ?  
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                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระเสกขะ มีญาณของพระอเสกขะ พระเสกขะ  
รูเห็นธรรมของพระอเสกขะได   เขาถึงอยู  ถูกตองดวยกายอยู   ซึ่งธรรม 
ของพระอเสกขะท่ีตนเห็นแลว   รูแลว   ทําใหแจงแลวได   หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๑๐๓๒]   ส.   พระเสกขะ   มีญาณของพระอเสกขะ   แตธรรม 
ของพระอเสกขะอันพระเสกขะรูไมได   เห็นไมได   เมื่อไมไดเห็น   ม ิ
ไดรู  มิไดทําใหแจง   ก็เขาถึงไมได   ถกูตองดวยกายไมได    หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอเสกขะ   มีญาณของพระอเสกขะ  แตธรรม 
ของพระเสกขะ    อันพระอเสกขะรูไมได  เห็นไมได    เมื่อมิไดเห็น 
มิไดรู   มิไดทําใหแจง   ก็เขาถึงไมได   ถูกตองดวยกายไมได   หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯลฯ 
           [๑๐๓๓]   ส.   พระอเสกขะ   มีญาณของพระอเสกขะ   หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   โคตรภูบุคคล  มีญาณในโสดาปตติมรรค  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล    ม ี
                               ญาณในโสดาปตติผล   หรือ  ?  
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                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจง      ซึ่งสกทาคามิผล  
ฯ ล ฯ   เพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล   ฯ ล ฯ   เพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล 
มีญาณในอรหัตผล  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ         
           [๑๐๓๔]   ป.  ไมพึงกลาววา  พระเสกขะมีญาณของพระอเสก-            
                               ขะ   หรือ  ?         
                         ส.  ถูกแลว.                  
                         ป.  ทานพระอานนทเมื่อยังเปนเสกขะ    ก็ทราบได         
วาพระผูมีพระภาคเจามีพระคุณอันยิ่ง    ทราบไดวา    พระสารีบุตรเถระ 
พระมหาโมคคัลลานเถระ   มีคุณอันยิ่ง   มิใชหรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว.                 
                         ป.  หากวา   ทานพระอานนทเมื่อยังเปนเสกขะ    ก็         
ทราบไดวา   พระผูมีพระภาคเจามีพระคุณอันยิ่ง   ทราบไดวา  พระสารี- 
บุตรเถระ    พระโมคคัลลานเถระ    มีคุณอันยิ่ง    ดวยเหตุนั้นนะทานจึง 
ตองกลาววาพระเสกขะมีญาณของพระอเสกขะ. 
                                             อเสกขญาณกถา  จบ  
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                              อรรถกถาอเสกขญาณกถา 
                             วาดวยญาณของพระอเสกขะ 
              บัดนี้    ชื่อวา   เรื่องญาณของพระอเสกขะ   คือผูไมตองศึกษา.  
ในเรื่องนั้นชนเหลาใด      มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะ 
ทั้งหลายวา  พระเสกขะท้ังหลายมีพระอานนทเปนตน   ยอมรูซึง่อเสกข- 
บุคคลท้ังหลาย   โดยนัยเปนตนวา    พระผูมีพระภาคเจาเปนผูประเสริฐ 
ที่สุดเปนตน   เหตุใด   เพราะเหตุนั้น   อเสกขญาณ   คือญาณของพระ- 
อเสกขะ     ยอมมีแกพระเสกขบุคคล   ดังน้ี   คําถามของสกวาทีหมายถึง 
ชนเหลาน้ัน   คําตอบรับรองเปนของปรวาที.    คําวา      รูเห็น       นี้  
สกวาทีกลาวดวยอํานาจแหงการรูที่ตนเองบรรลุแลว.   คําวา      โคตรภู 
บุคคล     เปนตน    สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงความไมมีแหงญาณในเบื้อง 
บนและเบื้องบนของของพระอริยบุคคล      ผูต้ังอยูในภูมิธรรมเบื้องตํ่า. 
ขอวา     ทานพระอานนทเมื่อยังเปนพระเสกขะกท็ราบไดวา  พระ- 
ผูมีพระภาคเจามีพระคุณอันยิ่ง       อธิบายวา   ปรวาทียอมปรารถนา 
พระเสกขะน้ันวาเปนผูมีญาณของพระอเสกขะ   เพราะความเปนไปแหง 
ญาณวา    พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอเสกขะ    แตไมปรารถนาญาณ 
นั้นวาเปนอเสกขะ  เพราะฉะนั้น  ลัทธิแมปรวาทีต้ังแลวอยางน้ีก็ไมเปน 
อันต้ังไวนั่นแหละ  ดังนี้แล. 
                             อรรถกถาอเสกขญาณกถา  จบ  
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                                  วิปรีตกถา  
           [๑๐๓๕]    สกวาที   ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ  มีความ 
                               รูวิปรติหรือ  ? 
                         ปรวาที   ถูกแลว.                 
                         ส.   มีความเห็นผิดในสภาวะที่ไมเที่ยงวาเที่ยง หรือ  ?                    
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ               
                         ส.   มีความเห็นผิดในสภาวะที่เปนทุกขวาเปนสุข             
หรือ  ฯ ล ฯ  มีความเห็นผิดในสภาวะที่เปนอนัตตาวาเปนอัตตาหรือ ฯลฯ 
มีความเห็นผิดในสภาวะที่ไมงามวางาม  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯลฯ                  
           [๑๐๓๖]   ส.   ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ     มคีวามรู 
                               วิปริต  หรือ  ?                                 
                         ป.   ถูกแลว.                 
                         ส.   เปนอกุศล  หรือ ?         
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯลฯ                 
                         ส.   เปนกุศลไมใช   หรือ ?                 
                         ป.   ถูกแลว.         
                         ส.   หากวาเปนกุศล  ก็ตองไมกลาววา ผูเขาสมาบัติ         
                               มีปฐวีกสิณเปนอารมณ  ความรูวิปริต                            
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           [๑๐๓๗]    ส.   สภาวะท่ีไมเที่ยงเห็นวาเที่ยง   เปนความเห็นผิด 
                               และนัน้เปนอกุศล  หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.  ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ  มีความรู 
                               วิปริต   และนั้นเปนอกุศล  หรอื ?                  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ลฯ 
                         ส.   สภาวะที่เปนทุกขเห็นวาเปนสุข  ฯลฯ  สภาวะที่         
เปนอนัตตาเห็นวาเปนอัตตา ฯลฯ   สภาวะท่ีไมงามเห็นวางาม เปนความ 
เห็นผิด   และนั้นเปนอกุศล  หรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว.                 
                         ส.  ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ     มีความรู 
                               วิปริต   และนั้นเปนอกุศล  หรอื ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ         
           [๑๐๓๘]   ส.   ผูเขาสมาบัติปฐวีกสิณเปนอารมณ    มีความรู  
                               วิปริต   และนั้นเปนอกุศล  หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   สภาวะที่ไมเที่ยงเห็นวาเที่ยง    และนั้นเปนกุศล                 
                               หรือ ?               
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯลฯ 
                         ส.   ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ     มีความรู 
                                วิปรติ   และนั้นเปนกุศล หรอื  ?                               
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                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   สภาวะที่เปนทุกขเห็นวาเปนสุข  ฯ ล ฯ   สภาวะที่ 
เปนอนัตตาเห็นวาเปนอัตตา ฯ ลฯ  ภาวะที่ไมงามเห็นวางาม เปนความ 
เห็นผิด    และน้ันเปนกุศล  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯลฯ 
           [๑๐๓๙]   ส.   ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ     มคีวามรู 
                               วิปริต  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระอรหันตพึงเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปน         
                               อารมณ  หรือ ?         
                         ป.  ถูกแลว.                 
                         ส.  หากวา  พระอรหันตพึงเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณ                 
เปนอารมณ   ก็ตองไมกลาววา  ผูที่เขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ   ม ี
ความรูวิปริต 
           [๑๐๔๐]   ส.  ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ     มีความรู                  
วิปริต    พระอรหันตพึงเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ   หรอื  ? 
                         ป.  ถูกแลว.       
                         ส.  พระอรหันตยังมีความเห็นผิดอยู  หรือ  ?                
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ          
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           [๑๐๔๑]   ส.  พระอรหันต  ยังมีความเห็นผิดอยู  หรือ ?  
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  พระอรหันต  ยังมคีวามสําคัญผิด  มีความคิดผิด 
                               มีความเห็นผิดอยู  หรือ  ?                 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ                                      
           [๑๐๔๒]   ส.  พระอรหันตไมมีความสําคัญผิด      ความคิดผิด                 
                               ความเห็นผิด  หรอื ? 
                         ป.  ถูกแลว.                 
                         ส.  หากวา  พระอรหันต  ไมมีความสําคัญผิด   ความ                      
คิดผิด  ความเห็นผิด  ก็ตองไมกลาว   พระอรหันตยังมีความเห็นผิดอยู. 
           [๑๐๔๓]   ป.  ไมพึงกลาววาผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ                 
                               มีความรูวิปริต   หรือ ?                  
                         ส.  ถูกแลว.                 
                         ป.  ปฐวีกสิณปรากฏแกทานผูเขาสมาบัติ  มีปฐวีกสิณ               
                               อารมณอยู   เปนดนิลวนเทียว  หรือ  ?         
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ                
                         ป.  ถาอยางนั้น  ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ             
                               ก็มีความรูวิปริตนะสิ.                      
           [๑๐๔๔]   ส.  ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ     มีความรู                 
                               วิปริต   หรือ  ?                  
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                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ดินมอียู  และบางคนท่ีเขาปฐวีกสิณจากดินก็มีอยู                  
                               มิใชหรือ  ?                 
                         ป.   ถูกแลว.                    
                         ส.   หากวา   ดินมีอยู  และบางคนท่ีถาปฐวีกสิณจาก              
ดินก็มีอยู  กต็องไมกลาววา  ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ  มีความ 
รูวิปริต 
           [๑๐๔๕]   ส.   ดินมีอยู     แตความรูของผูเขาปฐวีกสิณจากดิน                 
                               เปนความรูวิปริต  หรือ ?         
                         ป.  ถูกแลว.                  
                         ส.   นิพพานมีอยู   แตความรูของผูเขาสมาบัติมีนิพ-         
                               พานเปนอารมณจากนิพพาน       ก็เปนความรู 
                               วิปริต   หรือ ?                                                  
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ             
                         ส.   ถาอยางนั้น  ก็ไมพึงกลาววา  ผูเขาสมาบัติมีปฐ- 
                               วีกสณิเปนอารมณ  มีความรูวิปริต.                       
                                           วิปริตกถา   จบ                          
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                              อรรถกถาวิปรีตกถา 
                                 วาดวยญาณวิปริต 
               บัดนี้  ชื่อวา  เรือ่งญาณวิปริต.  ในเรื่องนัน้  ชนเหลาใดมีความ 
เห็นดุจลัทธิของนิกายอันธกะท้ังหลายวา     ผูใดมีสัญญาในปฐวียอมเขา  
สมาบัติมีปฐวีเปนอารมณ    ญาณนั้นของผูนั้นเปนญาณวิปริต      ดังน้ี 
คําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ันคําตอบรับรองเปนของปรวาที พึง 
ทราบคําอธิบายของปญหาน้ันดังน้ีวา       นิมิตท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยปฐวี 
แตนิมิตท่ีเกิดนั้นไมใชปฐวีเลย  อน่ึง ผูใดมีความสําคัญในปฐวีกสินยอม 
เขาฌานมีปฐวีเปนอารมณ    ฌานน้ันชือ่วามีญาณอันวิปริต    คือผิดจาก 
ความเปนจริงดังน้ี. 
               ลําดับนั้น  สกวาทีเพ่ือจะทวงวา  ลักขณปฐวีก็ดี   สสมัภารปฐวีก็ดี 
นิมิตตปฐวีก็ดี  ปฐวีเทวดาก็ดี  ปฐวีทั้งหมดน่ันแหละ  ในปฐวีเหลาน้ัน 
ญาณวาปฐวีมิใชเปนญาณวิปริต     สวนความเห็นอันผิดปกติในธรรมท่ี 
ไมเที่ยงวาเที่ยงเปนตนชื่อวาญาณวิปริต      ญาณในปฐวีทั้งหลายเหลาน้ี  
ญาณใดญาณหน่ึงตามลัทธิของทานเปนญาณวิปริตหรือ     จึงกลาวคําวา 
มีความเห็นผิดในสภาวะที่ไมเท่ียงวาเที่ยง    เปนตน     ปรวาทีตอบ 
ปฏิเสธ     หมายเอาความไมมีลักขณะอันคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 
ยอมตอบรับรองหมายเอาปฐวีนิมิต.   คําวา     กุสล     ทานกลาวหมาย 
เอาญาณของพระเสกขะและปุถุชนท้ังหลาย.  
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                      แมในปญหาวา         พระอรหันตยังมีความเห็นผิดอยู หรือ   
ปรวาทีตอบปฏิเสธ   เพราะความไมมีลักขณะอันวิปลลาสเชนนั้น    ยอม  
ตอบรับรองหมายเอาปฐวีนิมิต. 
                คําวา     เปนคนลวนเทียวหรอื     ความวา    ปรวาทีถามดวย 
คําวา    ปฐวีกสินทั้งปวงน้ันเปนลักขณปฐวีทั้งหมดหรือ      สกวาทีตอบ 
ปฏิเสธเพราะความไมมีเชนนั้น. 
                คําถามของสกวาทีวา    ดินมอียู   และบางคนท่ีเขาปฐวีกสิน 
จากดินก็มีอยูมิใชหรือ     ดังน้ี     พึงทราบเน้ือความแหงปญหาน้ันวา 
สกวาทีถามวา     นิมิตตปฐวีอยู  บุคคลยอมเขาสมาบัติมีดินเปนนิมิตจาก 
ดินนั้นแหละก็มีอยู    มิไดเขาจากอาโป    หรือจากเตโชมิใช  หรือ ดังน้ี. 
คําวา     ดินมีอยู    เปนตน   สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงดวยคําวา  ถาญาณ 
ของผูเขาปฐวีกสินเปนญาณวิปริตฉันน้ันไซร     นพิพานมีอยูเมื่อบุคคล 
เขาสมาบัติ  มีนิพพานเปนอารมณก็ดี  มรรคญาณอันถอนซึ่งความวิปริต 
ทั้งปวงก็ดี   ก็ยอมจะวิปริตตามลัทธิของทาน   ดงัน้ี. 
                                       อรรถกถาวิปรีตกถา  จบ  
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                                              นิยามกถา  
           [๑๐๔๖]   สกวาที  บุคคลผูไมแนนอน  คือยังเปนปุถุชน  ม ี
ญาณเพ่ือไปสูทางอันแนนอน   คืออรยิมรรค   หรอื ? 
                         ปรวาที   ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูแนนอน  คืออริยบุคคล  มีญาณเพ่ือไปสู 
                               โลกกยิธรรมอันมิใชทางแนนอน  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ 
           [๑๐๔๗]   ส.  บุคคลผูแนนอนไมมีญาณเพ่ือไปสู   โลกยิธรรม 
                               อันมิใชทางแนนอน   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูไมแนนอนไมมีญาณเพ่ือไปสูทางอันแน 
                               นอน  หรือ ?                                             
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
           [๑๐๔๘]   ส.  บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพ่ือไปสูทางอันแน 
                               นอน  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลผูแนนอนมีญาณเพ่ือไปสูทางอันแนนอน 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ  
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           [๑๐๔๙]   ส.   บุคคลผูแนนอนไมมีญาณเพ่ือไปสูทางอันแนนอน 
                               หรือ  ?          
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลผูไมแนนอนไมมีญาณเพ่ือไปสูทางอันแน 
                               นอน หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๑๐๕๐]   ส.   บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพ่ือไปสูทางอันแน 
                               นอน หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพ่ือไปสู   โลกยิธรรม 
                               อันมิใชทางแนนอน หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๐๕๑]   ส.   บุคคลผูไมแนนอนไมมีญาณเพ่ือไปสู     โลกิย- 
                               ธรรมอันมิใชทางแนนอน  หรอื  ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   บุคคลผูไมแนนอนไมมีญาณเพ่ือไปสูทางอันแน 
                               นอน หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๑๐๕๒]   ส.   บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพ่ือไปสูทางอันแน 
                               นอน หรือ  ?  
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                         ป.   ถูกแลว.  
                         ส.   บุคคลผูไมแนนอนมีทางอันแนนอน    เพ่ือไปสู         
                               ทางอันแนนอน  หรือ ?         
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ         
           [๑๑๕๓]   ส.   บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพ่ือไปสูทางอันแน                 
                               นอน   หรือ  ?         
                         ป.   ถูกแลว.        
                         ส.   บุคคลผูไมแนนอนมีสติปฏฐาน  ฯ ล ฯ  สมัมัปป-                 
ธาน   อิทธิบาท  อินทรีย   พละ   โพชฌงค   เพ่ือไปสูทางอันแนนอน 
หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯลฯ                 
           [๑๐๕๔]   ส.   บุคคลผูไมแนนอน  ไมมีทางอันแนนอนเพ่ือไป 
                         สูทางอันแนนอน  หรอื ?                 
                         ป.   ถูกแลว.             
                         ส.   หากวา   บุคคลผูไมแนนอน ไมมีทางอันแนนอน                     
เพ่ือไปสูทางอันแนนอน   ก็ตองไมกลาววา    บุคคลผูไมแนนอนมีญาณ 
เพ่ือไปสูทางอันแนนอน   หรือ ? 
           [๑๐๕๕] ส.   บุคคลผูไมแนนอนไมมีสติปฏฐาน  ฯลฯ  โพช- 
                               ฌงค  เพ่ือไปสูทางอันแนนอน  หรือ ?                 
                         ป.   ถูกแลว.        
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                         ส.  หากวา   บุคคลผูไมแนนอน  ไมมีโพชฌงคเพ่ือ  
ไปสูทางอันแนนอน  ก็ตองไมกลาววา  บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพ่ือไป 
สูทางอันแนนอน. 
           [๑๐๕๖]   ส.  บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพ่ือไปสูทางอันแน 
                               นอน หรือ ?            
                         ป.   ถูกแลว.             
                         ส.  โคตรภูบุคคลมีญาณในโสดาปตติมรรค  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๐๕๗]   ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล   ม ี
                               ญาณในโสดาปตติผล  หรือ ?         
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                         ส.  บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล  ฯลฯ 
เพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล ฯ ล ฯ   เพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล   มีญาณ 
ในอรหัตผล  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
           [๑๐๕๘]   ป.  ไมพึงกลาววา  บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพ่ือไป 
                               ทางอันไมแนนอน  หรือ ?  
                         ส.  ถูกแลว.                 
                         ป.  พระผูมีพระภาคเจา   ทรงทราบไดวา   บุคคลน้ี 
จักกาวลงสูทางอันแนนอนเพ่ือความชอบ บุคคลน้ีเปนรูควรเพ่ือจะตรัสรู 
ธรรมนี้   มใิชหรือ  ?  
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                         ส.  ถูกแลว.  
                         ป.  หากวา    พระผูมีพระภาคเจา    ทรงทราบไดวา 
บุคคลน้ีจักกาวลงสูทางอันแนนอนเพ่ือความชอบ      บุคคลน้ีเปนผูควร 
เพ่ือจะตรัสรูธรรม  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงกลาววา   บุคคลผูไมแนนอน 
มีญาณเพ่ือไปสูทางอันแนนอน. 
                                         นิยามกถา   จบ 
 

                                   อรรถกถานิยามกถา 
                                        วาดวยนิยาม         

               บัดนี้   ชื่อวา  เรือ่งนิยาม คือทางอันแนนอนไดแก  อริยมรรค. 
ในเรื่องนั้นชนเหลาใด     มีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอุตตราปถกะ 
ทั้งหลายวา     พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบวา   บุคคลใดจักหยั่งลง 
สูสัมมัตตนิยาม คือมรรคอันถูกตอง บุคคลน้ันควรเพ่ือจะตรัสรูธรรมนั้น 
เหตุใด   เพราะเหตุนั้น   ญาณเพ่ือการบรรลุนิยาม    คือทางอันแนนอน 
ของอนิยตบุคคลผูเปนปุถุชนนั่นแหละมีอยู  ดังน้ี    คําถามวา     อนิยต  
คือบุคคลผูไมแนนอน  เปนตน  ของพระสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน. 
คําวา    เพ่ือไปสูทางอันแนนอน     ในปญหานั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงตรัสเรียกมรรควานิยาม   อธิบายวา   เพ่ือการบรรลุมรรค   เพ่ือการ 
หยั่งลงสูมรรค.   ก็คําวา   พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบวา  บุคคลน้ี  
ควรเพ่ือบรรลุนิยาม   เพราะเห็นญาณอันใดของบุคคลน้ัน   พระปรวาที 
หมายญาณน้ัน  จึงตอบรับรอง.  ลําดับนั้น  สกวาทีเพ่ือแสดงวา  วาทะ  



พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ เลม ๔ ภาค ๑ - หนาท่ี 782 

ของปรวาทีนั้นไมถูกตอง๑    จึงซักถามถึงเน้ือความอันตรงกันขาม  ดวยคํา 
วา     บุคคลผูแนนอน     เปนตน.  
              บรรดาปญหาเหลาน้ัน ในปญหาแรก  ปรวาทีตอบปฏิเสธเพราะ 
ชื่อวาญาณเพ่ือการบรรลุนยิามของบุคคลผูแนนอนไมมีดวยมรรค.    ใน 
ปญหาที่  ๒  ยอมตอบรับรองเพราะความไมมี.   ปญหาที่  ๓  ตอบปฏิเสธ  
เพราะถูกถามดวยคําวา     ผูไมแนนอนไมมีญาณเพ่ือไปสูทางอันแน 
นอน   โดยผิดจากลัทธิ     สกวาทีทําปญหาแรกนั่นแหละใหเปนปญหา 
ที่   ๔  อีก   แลวทํา  ๓   ปญหาของนิยตบุคคลดวยสามารถแหงการบรรล ุ
นิยามเปนตน. ในปญหาเหลาน้ัน ปญหาที่ ๑  ปรวาทีตอบปฏิเสทเพราะ 
ญาณ   เพ่ือการบรรลุนิยามนั้นอีกของนิยตบุคคลไมมีดวยมรรคตน.  ใน 
ปญหาที่ ๒  ตอบรับรองเพราะความไมมีนั้นแหละ.  ในปญหาท่ี  ๓  ยอม 
ตอบปฏิเสธเพราะผิดจากลัทธิ.      สกวาทีทําปญหาแรกน่ันแหละใหเปน 
ปญหาที่   ๘  อีก   แลวทํา ๓ ปญหาของอนิยตบุคคลดวยสามารถแหงการ 
ไมบรรลุนิยามเปนตน.      บัณฑิตพึงทราบเนื้อความแหงปญหาเหลาน้ัน 
โดยนัยที่กลาวแลวน่ันแหละ.       สกวาทีทําปญหาแรกน่ันแหละใหเปน 
ปญหาที่ ๑๒ อีก  แลวทํา  ๓ ปญหามีคําวา    มีทางอันแนนอน    เปน 
ตนจากมูลนั้น.    ในปญหาทั้งหลายเหลาน้ัน    มคัคญาณเทานั้น   ชื่อวา 
ญาณเพ่ือไปสูทางอันแนนอน  เหตุใด  เพราะเหตุนั้น  สกวาทีหมายญาณ 
๑.  บาลีอรรถกถาไทย   ใชคําวา   อยุตฺตนฺต ิ หมายถึง  คําไมถูกตอง  ของพมา  ใช 
     คําวา  อยุตตฺวาทีตีติป  หมายถึง   มีวาทะอันไมถูกตองคือใชไดดวยกันท้ัง  ๒  นัย  
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นั้น  จึงวา     มีทางอันแนนอน    ดังน้ี   ครั้นเมื่อคําวา   มีทางอันแน 
นอนอันสกวาทีกลาวแลว     ปรวาทีก็ตอบปฏิเสธ.    เมื่อสกวาทีกลาววา  
มีญาณ    ปรวาทีก็ตอบรับรอง.    แมในคําท้ังหลายมีคําวา สติปฏฐาน 
เปนตน ก็นัยนี้. คําปจจนิก มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล.  คําวา    โคตรภู- 
บุคคล    เปนตน   สกวาทีกลาวเพ่ือแสดงวา     ญาณใดอันบุคคลใดไม 
บรรลุแลว   ญาณนั้นของบุคคลน้ันยอมไมมี.   คําวา      พระผูมพีระ-   
ภาคเจาทรงทราบ      ความวา    พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบดวย 
ญาณพละของพระองคเอง      ไมใชทรงทราบจากสภาพการบรรลุนิยาม 
ธรรมของผูนั้น   เพราะฉะนั้น   ดวยเหตุนี้     ปรวาทีแมต้ังลัทธิไวแลวก็ 
ต้ังอยูไมไดเลย  ดังน้ีแล.                                  
                               อรรถกถานิยามกถา  จบ  
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                                          ปฏิสมัภิทากถา  
           [๑๐๕๙]   สกวาที   ความรูทั้งปวงเปนปฏิสัมภิทา  หรือ ?  
                         ปรวาที   ถูกแลว. 
                         ส.   ความรูสมมติเปนปฏิสัมภิทา  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   ความรูสมมติเปนปฏิสัมภิทา  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ชนเหลาใดเหลาหนึ่งรูสมมติ    ชนเหลาน้ันทั้ง- 
                               หมดเปนผูถึงปฏิสัมภิทาแลว  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   ความรูทั้งปวงเปนปฏิสัมภิทา  หรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ความรูในการกําหนดรูใจผูอ่ืน   เปนปฏิสัมภิทา 
                               หรือ ?                     
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   ความรูในการกําหนดใจผูอ่ืน     เปนปฏิสัมภิทา 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ชนเหลาใดเหลาหนึ่งรูจิตของบุคคลอ่ืน      ชน 
                               เหลาน้ันทั้งหมดเปนผูถึงปฏิสัมภิทาแลว  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ  
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           [๑๐๖๐]   ส.   ความรูทั้งปวงเปนปฏิสัมภิทา  หรือ ?  
                         ป.   ถูกแลว.                    
                         ส.   ปญญาทั้งปวงเปนปฏิสัมภิทา  หรือ ?             
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ         
                         ส.   ปญญาทั้งปวงเปนปฏิสัมภิทา   หรือ ?              
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ   ก็มีปญญา            
                               นั้นเปนปฏิสัมภิทา  หรือ ?                 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ         
                         ส.   ผูเขาสมาบัติมีอาโปกสิณเปนอารมณ  ฯ ล ฯ    มี         
เตโชกสิณเปนอารมณ  ฯลฯ  มีวาโยกสิณเปนอารมณ  ฯลฯ  มนีีลกสิณ 
เปนอารมณ  ฯลฯ   มีปตกสิณเปนอารมณ  ฯ ล ฯ   มีโลหิตกสิณเปน 
อารมณ  ฯ ล ฯ   มีโอทาตกสิณเปนอารมณ  ฯ ล ฯ   ผูเขาอากาสานัญจา- 
ยตนสมาบัติ   ฯลฯ  วิญญาณญัญจายตนสมาบัต ฯลฯ  อากิญจัญญายตน 
สมาบัติ  ฯลฯ  เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  ฯลฯ  ผูใหทาน ฯลฯ 
ผูใหจีวร  ฯลฯ  ผูใหบิณฑบาต  ฯลฯ  ผูใหเสนาสนะ  ฯลฯ  ผูให 
คิลานปจจยเภสัชชบริขารก็มีปญญา  ปญญานั้น   เปนปฏิสัมภิทา  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๑๐๖๑] ป.   ไมพึงกลาววา    ความรูทั้งปวง     เปนปฏสิัมภิทา 
                               หรือ ?                 
                         ส.   ถูกแลว.                   
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                         ป.  ปญญาอันเปนโลกุตตระมีอยู   ปญญาน้ันไมเปน  
                               ปฏิสมัภิทา  หรือ ? 
                         ส.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ 
                          ป.  ถาอยางนั้น ความรูทั้งปวงก็เปนปฏิสัมภิทา  นะสิ.  
                                        ปฏิสัมภิทากถา  จบ 
         

                             อรรถกถากถาปฏิสัมภิทากถา 
                                       วาดวยปฏิสัมภิทา         

              บัดนี้    ชื่อวา   เรื่องปฏิสัมภิทา   คือปญญาเครื่องแตกฉาน.  ใน 
เรื่องนั้น    ชนเหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะทั้งหลายวา 
ญาณ   คือความรู     ทั้งปวงเปนปฏิสัมภิทา      เพราะถือเอาพระบาลีวา 
ญาณ  คือความรู    ของพระอริยะท้ังหลายอยางใดอยางหนึ่งเปนโลกุตตระ 
ดังน้ีคําถามของสกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ันคําตอบรับรองเปนของปรวาที 
ในปญหาวาดวยญาณ  คือความรูสมมติทั้งหลาย   ปรวาทีตอบปฏิเสธ 
หมายเอาญาณในสมาบัติที่เปนปฐวีกสิณอันเปนสมมติ     คือเปนบัญญัติ 
อารมณ    ยอมตอบรับรองหมายเอานิรุตติญาณ.    ในปญหาทั้งหลายวา 
ชนเหลาใดเหลาหนึ่งรูสมมติ        ปรวาทีตอบปฏิเสธหมายเอาปุถุชน 
ทั้งหลาย.   ในปญหาวาดวย   เจโตปรยิายะ   ความรูในการกําหนดใจ 
ผูอื่น   ปรวาทีตอบปฏิเสธหมายเอาญาณของปุถุชน    ตอบรับรองหมาย 
เอาญาณของพระอริยะ.      ในปญหาทั้งหลายวา    ปญญาทั้งปวงเปน 
ปฏิสัมภิทาหรือ    ปรวาทีตอบปฏิเสธหมายเอาปญญาในกสิณ  
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สมาบัติ    ตอบรับรองหมายเอาโลกุตตระ.   คําวา  สมาบัติมปีฐวีกสิญ  
เปนอารมณ    เปนตน        สกวาทีกลาวเพ่ือถามดวยคําวา      ปญญา 
ในที่ทั้งหลายมีประมาณเทาน้ีนั้น  ปญญาน้ันเปนปฏิสัมภิทาท้ังหมดหรือ. 
คําวา  ถาอยางน้ันความรูทั้งปวงเปนปฏิสัมภิทาหรือ   อธิบายวา 
โลกุตตรปญญาท้ังส้ิน   เปนปฏิสัมภทิา   เหตุใด   เพราะเหตุนั้น 
คําวา     ทั้งปวง    ทานจึงใหต้ังไวเฉพาะกันสามัญญผล  ดังน้ีแล. 
                           อรรถกถาปฏิสัมภิทากถา  จบ  
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                                    สมัมติญาณกถา          
           [๑๐๖๒]   ปรวาที   ไมพึงกลาววา     ญาณใหสมมติ    มสีัจจะ 
                               เปนอารมณเทาน้ัน      ไมมีธรรมอ่ืนเปน         
                               อารมณ  หรือ  ?         
                         สกวาที   ถูกแลว.         
                         ป.  บุคคลผูเขาสมาบัติปฐวีกสิณเปนอารมณ      ม ี
                               ญาณ  และปฐวีกสิณเปนสมมติสัจจะ มิใชหรือ  ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  หากวา      บุคคลผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปน 
อารมณ  มีญาณ   และปฐวีกสิณเปนสมมติสัจจะ    ดวยเหตุนั้นนะทาน 
จึงตองกลาววา   ญาณในสมมติมีสัจจะเปนอารมณเทาน้ัน  ไมมีธรรมอ่ืน 
เปนอารมณ. 
           [๑๐๖๓]   ป.   ไมพึงกลาววา   ญาณในสมมติ    มีสัจจะเปนอา- 
                               รมณเทาน้ัน  ไมมีธรรมอ่ืนเปนอารมณ   หรือ ? 
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  บุคคลผูเขาสมาบัติมีอาโปกสิณเปนอารมณ  ฯลฯ 
มีเตโชกสิณเปนอารมณ  ฯลฯ  บุคคลผูใหอยูซึ่งคิลานปจจยเภสัชชบร-ิ 
ขาร  มีญาณและคิลานปจจัยเภสัชชบริขารเปนสมมติสัจจะ  มิใชหรือ  ? 
                         ส.  ถูกแลว.  
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                         ป.  หากวา  บุคคลผูใหอยูซึ่งคิลานปจจยเภสัชชบร-ิ 
ขาร   มีญาณและคิลานปจจยเภสัชชบริขารเปนสมมติสัจจะ  ดวยเหตุนั้น  
นะทานจึงตองกลาววา    ญาณในสมมติมีสัจจะเปนอารมณเทานั้น   ไมมี 
ธรรมอ่ืนเปนอารมณ. 
           [๑๐๖๔]   ส.  ญาณในสมมติ     มีสัจจะเปนอารมณเทานั้น  ไม 
                               มีธรรมอ่ืนเปนอารมณ   หรือ ?                   
                         ป.  ถูกแลว.                 
                         ส.  กําหนดรูทุกขได   ละสมุทัยได   กระทํานิโรธ              
                               ใหแจงได  ยังมรรคใหเกิดไดดวยญาณน้ัน  หรือ ?                 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯ ล ฯ                 
                                          สัมมติญาณกถา  จบ 
                             

                                 อรรถกถาสัมมติญาณกถา 
                                         วาดวยสมมติญาณ 
           บัดนี้  ชื่อวา  เรื่องสมมติญาณ    คือญาณในสมมติ.  ในเรื่องนั้น 
สัจจะมี ๒  คือสมมติสัจจะ  และปรมัตถสัจจะ.   กบ็ุคคลเหลาใดไมทําการ 
แยกสัจจะอยางนี้    ยอมกลาวแมซึ่งสมมติญาณวามีสัจจะเปนอารมณนั่น 
เทียว     ดวยการกลาวอางคําวา       สจัจะ       ดุจลทัธิของนิกายอันธกะ 
ทั้งหลาย      สกวาทีจึงเริ่มคําน้ี      เพ่ือชําระลางวาทะของชนเหลาน้ันวา  
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พวกเขาเหลานั้นมีวาทะไมถูกตอง.     ในคําเหลาน้ัน    คําถามวา    ไม  
พึงกลาว      เปนของปรวาที.    คําตอบรับรองเปนของสกวาที   หมาย 
เอาปรมัตถสัจจะ.   คําวา      ญาณในสมมติสัจจะ     ไดแก    ญาณใน 
สัจจะท่ีเขาไปอาศัยคําสมมติ  อีกอยางหนึ่ง  คําวา  ญาณในสมมติ- 
สัจจะ   เปนสัตตมีวิภัตติใชในอรรถแหงปฐมาวิภัตติ  อธิบายวา  ไดแก 
สมมติสัจจะ.    คําถามของสกวาทีวา       ญาณในสมมติมีสัจจะเปน 
อารมณเทาน้ัน  ไมมีธรรมอื่นเปนอารมณ     คําตอบรับรองเปนของ 
ปรวาที.    ลําดับนั้น    สกวาทีเพ่ือจะทวงดวยคําวํา      ถาญาณในสมมติ 
นั้นมีสัจจะเปนอารมณโดยไมแปลกกัน   บุคคลกพึ็งทํากิจท้ังหลายมีการ 
กําหนดรูทุกข  เปนตนดวยญาณน้ันได     ดังน้ี   จึงกลาวคําวา       กํา- 
หนดรูทุกขได  ฯลฯ  ดวยญาณน้ันหรือ   ดังน้ี. 
                                อรรถกถาสมมติญาณกถา  จบ  
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                                    จติตารัมมณกถา  
           [๑๐๖๕]   สกวาที   ความรูในการกําหนดรูใจผูอ่ืน   มีจิตเปน 
                               อารมณเทาน้ัน   ไมมีธรรมอ่ืนเปนอารมณ 
                               หรือ ? 
                         ปรวาที    ถูกแลว. 
                         ส.   มีบางคน    เมื่อจิตมีราคะ     ก็รูชัดวาจิตมีราคะ         
                               มิใชหรือ ? 
                         ป.   ถูกแลว.                 
                         ส.  หากวา   มีบางคนเม่ือจิตมีราคะ     ก็รูชัดวาจิตมี 
ราคะ     ก็ตองไมกลาววา    ความรูในการกําหนดรูใจผูอ่ืน     มจิีตเปน 
อารมณเทาน้ัน  ไมมีธรรมอ่ืนเปนอารมณ.          
                         ส.  มีบางคน      เมื่อจิตปราศจากราคะ      ก็รูวาจิต 
ปราศจากราคะ  ฯ ล ฯ  เมื่อจิตมีโทสะ ฯ ล ฯ  เมื่อจิตปราศจากโทสะ   เมื่อ 
จิตมีโมหะ   เมื่อจิตปราศจากโมหะ   เมื่อจิตหดหู   เมื่อจิตกวัดแกวง  เมื่อ 
จิตใหญ  เมื่อจิตไมใหญ   เมื่อจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา  เมื่อจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา 
เมื่อจิตเปนสมาธิ   เมื่อจิตไมเปนสมาธิ  เมื่อจิตหลุด  ฯ ล ฯ  เมื่อจิตยังไม 
หลุด  ก็รูชัดวาจิตยังไมหลุด    มิใชหรอื  ? 
                         ป.  ถูกแลว.                 
                         ส.   หากวา    มีบางคนเมื่อจิตยังไมหลุด    ก็รูชัดวา          
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จิตยังไมหลุด   ก็ตองไมกลาววา   ความรูในการกําหนดรูใจผูอ่ืน    มีจิต  
เปนอารมณเทาน้ัน  ไมมีธรรมอ่ืนเปนอารมณ. 
           [๑๐๖๖]   ส.   ความรูในการกําหนดรูใจผูอ่ืน         พึงกลาววา 
                               ความรูในอารมณ  คือ  ผัสสะ   หรือ ?         
                         ป.   ถูกแลว.              
                         ส.  หากวา    ความรูในการกําหนดรูใจผูอ่ืน     พึง            
กลาววา  ความรูในอารมณ  คือ  ผัสสะ  ก็ตองไมกลาววา  ความรูในการ 
กําหนดรูใจผูอ่ืน   มีจิตเปนอารมณเทานั้น  ไมมีธรรมอ่ืนเปนอารมณ. 
                         ส.  ความรูในการกําหนดใจผูอ่ืน  พึงกลาววา  ความ                 
รูในอารมณคือเวทนา  ฯ ล ฯ    วาความรูในอารมณคือสัญญา   วาความ 
รูในอารมณคือเจตนา   วาความรูในอารมณคือจิต   วาความรูในอารมณ 
คือศรัทธา    วาความรูในอารมณคือวิริยะ     วาความรูในอารมณคือสติ 
วาความรูในอารมณคือสมาธิ   วาความรูในอารมณคือปญญา  ฯลฯ   วา 
ความรูในอารมณคือราคะ  ฯลฯ  วาความรูในอารมณคือโทสะ  ฯ ล ฯ  วา 
ความรูในอารมณคืออโนตตัปปะ   หรอื  ? 
                         ป.  ถูกแลว.                 
                         ส.  หากวา    ความรูในการกําหนดรูใจผูอ่ืน     พึง                      
กลาววา   ความรูในอารมณคืออโนตตัปปะ    ก็ตองไมกลาววา    ความรู 
ในการกําหนดรูใจผูอ่ืน    มีจิตเปนอารมณเทาน้ัน    ไมมีธรรมอ่ืนเปน 
อารมณ.  
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           [๑๐๖๗]   ส.   ความรูในการกําหนดรูใจผูอ่ืน    ไมพึงกลาววา 
                               ความรูในอารมณ  คือ  ผัสสะ  หรือ ?                  
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   เปนความรูในการกําหนดรูผัสสะ     หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
                         ส.   ความรูในการกําหนดรูใจผูอ่ืน    ไมพึงกลาววา             
ความรูในอารมณคือเวทนา  ฯ ล ฯ   วาความรูในอารมณคือสัญญา  ฯลฯ 
วาความรูในอารมณคืออโนตตัปปะ   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว.            
                         ส.  เปนความรูในการกําหนดรูอโนตตัปปะ   หรือ ?                 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ         
           [๑๐๖๘]   ป.  ไมพึงกลาววา     ความรูในการกําหนดรูใจผูอ่ืน 
                               มีจิตเปนอารมณเทาน้ัน       ไมมีธรรมอ่ืนเปน                  
                               อารมณ  หรือ ?                 
                         ส.  ถูกแลว.                 
                         ป.  เปนความรูในการกําหนดรูใจผูอ่ืน   มใิชหรอื ?         
                         ส.  ถูกแลว. 
                         ป.  หากวา เปนความรูในการกําหนดรูใจผูอ่ืน  ดวย 
เหตุนั้นนะทาน    จึงตองกลาววาความรูในการกําหนดรูใจผูอ่ืน    มีจิต 
เปนอารมณเทาน้ัน  ไมมีธรรมอ่ืนเปนอารมณ. 
                                          จิตตารัมมณกถา  จบ  
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                             อรรถกถาจิตตารัมมณกถา 
                           วาดวยญาณมีจิตเปนอารมณ                         
              บัดนี้   ชื่อวา   เรือ่งญาณมีจิตเปนอารมณ.    ในเรื่องนั้น    ชน 
เหลาใด    มคีวามเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะท้ังหลายวา    ญาณนั้น  
มีจิตเปนอารมณอยางเดียวเทาน้ัน     เพราะถือเอาเหตุสักแตคําวา  เจโต-   
ปริยญาณ   ความรูในการกําหนดรูใจผูอ่ืน.    ดังน้ี    คําถามของสกวาที 
หมายถึงชนเหลาน้ัน  คําตอบรับรองเปนของปรวาที. ลําดับนัน้    สกวาที 
เพ่ือทวงดวยคําวา         บคุคลใดยอมรูจิตของผูอ่ืนดวยสามารถแหงจิตมี 
ราคะเปนตน  แมราคะเปนตนก็ยอมเปนอารมณของผูนั้น  เพราะฉะนั้น 
ทานไมพึงกลาววา     ญาณน้ันมีจิตเปนอารมณเพียงอยางเดียวไมมีอยาง 
อ่ืนเปนอารมณ     ดังน้ี    จึงเริ่มคําวา    มีบางคนเมือ่จิตมีราคะก็รูชัด 
วาจิตมีราคะมิใชหรือ.       คําวา     ในอารมณคือผสัสะ      ไดแก 
ในอารมณกลาวคือผัสสะ    แมในคําท้ังหลายมีคําวา     ในอารมณคือ    
เวทนา     เปนตน   ก็นยันี้แหละ. 
              ถูกสกวาทีถามอีกวา      ไมพึงกลาววา   ความรูในอารมณ   คือ 
ผัสสะหรือ    อีก  ปรวาทีตอบรับรองดวยคําวา    เมื่อมนสิการซ่ึงผุสน- 
ลักขณะของผัสสะ   ยอมเปนอารมณของผัสสะ     ดังน้ี.   ถูกสกวาทีถาม 
วา      เปนความรูในภารกําหนดรูผัสสะหรือ       ปรวาทีตอบปฏิเสธ 
เพราะความไมมีบทพระสูตรเชนนั้น.   แมในเวทนาเปนตนก็นัยนี้.  
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               ในบัดนี้    ลัทธขิองปรวาทีนั้นอาศัยคําใดท่ีตนกลาว   ครั้นแสดง  
คําน่ันแลว   เพ่ือใหลัทธิต้ังไว. จึงกลาวดวยคําวา      นั่น   เปนความรู 
ในการกําหนดรูใจผูอื่นมิใชหรือ     แต ลัทธินี้แมเปนลัทธิอันปรวาที 
ใหต้ังไวดวยสามารถการอาศัยสักแตถอยคําน้ัน    ยอมไมเปนอันต้ังไวได 
เลย   ดังน้ีแล. 
                                     อรรถกถาจิตตารัมมณกถา  จบ  
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                                 อนาคตญาณกถา  
           [๑๐๖๙]   สกวาที   ความรูในอนาคต  คือ สภาวะที่ยังไมมาถึง  
                               มีอยู  หรือ   ? 
                         ปรวาที    ถูกแลว.         
                         ส.   อนาคตรูไดโดยมูล    รูไดโดยเหตุ     รูไดโดย         
นิทาน  คือเหตุเปนแดนมอบใหซึ่งผล  รูไดโดยสมภพ คือเหตุเปนแดน 
เกิด      รูไดโดยประภพ    คือเหตุเปนแดนเกิดกอน   รูไดโดยสมุฏฐาน 
รูไดโดยอาหาร  คือเหตุนํามาซึ่งผล  รูไดโดยอารมณ   คือเหตุเปนที่ยึด 
หนวง       รูไดโดยปจจัย   คือเหตุเปนท่ีอาศัยเปนไป    รูไดโดยสมุทัย 
หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯ ล ฯ 
           [๑๐๗๐]   ส.   ความรูในอนาคตมีอยู  หรือ ?         
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   รูความเปนเหตุปจจัยที่เปนอนาคตได     รูความ 
เปนอารัมณปจจัยที่เปนอนาคตได   รูความเปนอธิปติปจจัยที่เปนอนาคต 
ได   รูความเปนอนันตรปจจัยที่เปนอนาคตได  รูความเปนสมันตรปจจัย 
ที่เปนอนาคตได  หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน   ฯ ล ฯ 
           [๑๐๗๑]   ส.   ความรูในอนาคตมีอยู  หรือ  ? 
                         ป.   ถูกแลว.  
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                         ส.   โคตรภูบุคคล         มีความรูในโสดาปตติมรรค  
                               หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล  ม ี
                               ความรูในโสดาปตติผล  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   บุคคลผูปฏิบัติ เพ่ือทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล  ฯ ล ฯ 
เพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล ฯ ล ฯ   เพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล  มีความ 
รูในอรหัตตผล หรือ  ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๑๐๗๒]   ป.   ไมพึงกลาววา   ความรูในอนาคตมีอยู  หรือ  ? 
                         ส.   ถูกแลว.                                                            
                         ป.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ดูกอนอานนท         
อันตราย  ๓  อยาง  จักเกิดแกเมืองปาฏลีบุตร  คือ  จากไฟ  หรอื 
จากนี้     หรอืจากการแตกความสามัคคี๑     ดังน้ี    เปนสูตรมีอยูจริง 
มิใชหรือ  ?                                              
                         ส.   ถูกแลว.             
                         ป.   ถาอยางนั้น   ความรูในอนาคตก็มีอยู   นะสิ          
                                       อนาคตญาณกถา  จบ 
๑.  วิ.  มหา   ๕/๗๑.  
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                         อรรถกถาอนาคตญาณกถา  

                             วาดวยความรูในอนาคต 
              บัดนี้   ชื่อวา  เรือ่งความรูในอนาคต.   ในปญหานั้น   ขณะอัน 
เปนอันตระก็ดี   หมายเอาขณะจิต   เปนอนันตระก็ดี   ชื่อวา    อนาคต. 
ในขณะทั้ง   ๒   เหลาน้ัน    ญาณยอมรูอนาคตท่ีเปนอนันตระมีอยูอยาง 
เดียวเทาน้ัน   อน่ึงญาณอนาคตที่เปนอนันตระมีอยูโยประการใด  แม 
ญาณที่หยั่งลงในชวนะหน่ึงของวิถีหน่ึงก็มีอยูโดยประการน้ัน.  ในปญหา 
นั้น   ชนเหลาใด  ยอมปรารถนาญาณในอนาคตแมทั้งปวง  ดุจลัทธิของ 
นิกายอันธกะท้ังหลาย     คําถามของสกวาทีหมายชนเหลาน้ัน    คําตอบ 
รับรองเปนของปรวาที.    ลําดับนั้น     สกวาทีเพ่ือทวงดวยคําวา    ญาณ 
ในอนาคตอันไมมีอยูตามลัทธิของทาน.       บุคคลยอมรูอนาคตท่ีเกิดใน 
ภายหลังแตนั้นไดดวยสามารถแหงมูลเปนตนหรือดังน้ีจึงกลาวกะปรวาที 
นั้นวา     อนาคตรูไดโดยมูล    เปนตน.   บรรดาคําเหลาน้ัน   คําท้ัง 
ปวงวา      โดยมูล      เปนตน      คือ  โดยมูล   โดยเหตุ   โดยนิทาน 
โดยสมภพ   โดยประภพ   โดยสมุฏฐาน   โดยอาหาร  โดยอารมณ  โดย 
ปจจัย   และโดยสมุทัย     นี้เปนคําไวพจนของคําวา การณะ  คือ การณะ 
แปลวา   เครือ่งกระทํา  หรือ  เหตุ     ทัง้ส้ิน.   จริงอยู   การณะ   ชื่อวา 
มูล    เพราะอรรถวา   ยอมทําธรรมใดใหเปนผลของตน       ธรรมท่ีเปน 
ผลนั้นในที่นั้นจึงอาศัยต้ังอยูได.   ชื่อวา   เหตุ   เพราะอรรถวา   ใหผล  
ธรรมนั้นเจริญและเปนไปท่ัว.   ชื่อวา  นิทาน  เพราะอรรถวา  เปนแดน 
มอบใหซึ่งผลธรรมนั้น ๆ  นั่นแหละ   ราวกะการมอบใหอยูดวยคําวา  
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เชิญเถิดทานท้ังหลาย   จึงถือเอาสิ่งน้ี     ดังน้ี.     ชือ่วา   สมภพ  เพราะ  
อรรถวา   ยอมใหผลธรรมเกพรอมแตเหตุนั้น.  ชื่อวา  ประภพ  เพราะ 
อรรถวา  เปนแดนเกิดกอน.  ชื่อวา   สมุฏฐาน  เพราะอรรถวา  ผลธรรม 
นั้นยอมต้ังข้ึนพรอมในเพราะธรรมอันเปนเหตุนั้น อีกอยางหน่ึง  เพราะ 
อรรถวา   ยอมยังผลธรรมน้ัน ๆ ใหต้ังข้ึนพรอม.  ชือ่วา  อาหาร  เพราะ 
อรรถวา   ยอมนํามาซึ่งผลธรรมนั้น ๆ   นั่นแหละ.    ก็เหตุนั้น   ชื่อวา 
อารมณ  เพราะอรรถวา  ไมสละซึ่งผลธรรมนั้น.  ชื่อวา  ปจจัย  เพราะ 
อรรถวา    ผลธรรมน้ันอาศัยธรรมอันเปนเหตุเปนไป.   สภาวะใด    ยอม 
ยังผลธรรมนัน้ใหเกิดข้ึนแตเหตุ  เพราะเหตุนั้นสภาวะน้ัน  ทานจึงเรียก 
วา   สมุทัย    ที่ชื่อวา    สมุทัย    เพราะอรรถวา   ยงัผลธรรมใหเกิดข้ึน 
จากเหตุ.    กใ็คร ๆ ไมอาจเพ่ือรูอนันตรจิตไดดวยอาการเหลานี้  คือเหตุ 
เหลาน้ี     เหตุใด   เพราะเหตุนั้น   ปรวาทีจึงตอบปฏิเสธวา  ไมพึงกลาว 
อยางนั้น.  คําวา     รูความเปนเหตุปจจัยท่ีเปนอนาคตได    ความวา 
เมือจิ อันเปนอนาคตท่ีจะเกิดติดตอกันไป  บุคคลยอมรูซึ่งจิตน้ัน เพราะ 
ความเปนเหตุปจจัย    อธบิายวา  ธรรมเหลาใดมีเหตุปจจัยในธรรมเหลา 
นั้น  ยอมรูซึง่ธรรมเหลาน้ัน.  แมในบทท่ีเหลือท้ังหลายก็นัยนี้นั่นแหละ. 
คําวา     โคตรภูบุคคล   เปนตน  สกวาทีกลาวแลวเพ่ือแสดงญาณ 
ที่เกิดข้ึนในอนาคตน้ันโดยยอ.  พระสูตรวา  ปาฏลีบุตร   ที่ปรวาที 
นํามาก็เพ่ือแสดงญาณที่เกิดข้ึนในอนาคตน้ัน   แตพระสูตรนั้นไมสําเร็จ 
ประโยชนแกญาณในอนาคตท้ังปวง   เหตุใด   เพราะเหตุนั้น   พระสูตร 
นั้นจึงสักแตวานํามาเทานั้น  ดวยประการฉะน้ีแล. 
                           อรรถกถาอนาคตญาณกถา  จบ  
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                                     ปจจุปปนนญาณกถา  
           [๑๐๗๓]   สกวาที   ความรูในปจจุบันคือสภาวะท่ีเกิดข้ึนเฉพาะ 
                               หนา    มีอยูหรือ ? 
                         ปรวาที   ถูกแลว. 
                         ส.  บุคคลรูความรูนั้นไดดวยความรูนั้น  หรือ ?                 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ        
                         ส.  บุคคลรูความรูนั้นไดดวยความรูนั้น  หรือ ?         
                         ป.  ถูกแลว.                    
                         ส.  บุคคลรูความรูนั้นวาความรู       ดวยความรูนั้น                 
                               หรือ ?          
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ                 
                         ส.   บุคคลรูความรูนั้นวาความรู   ไดดวยความรูนั้น 
                               หรือ ?                                                    
                         ป.  ถูกแลว.                                 
                         ส.  ความรูนั้น   เปนอารมณแหงความรูนั้น  หรือ ?              
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯ ล ฯ         
                         ส.  ความรูนั้น   เปนอารมณแหงความรูนั้น  หรือ ?         
                         ป.   ถูกแลว.                 
                         ส.  บุคคลถูกตองผัสสะนั้นไดดวยผัสสะน้ัน  เสวย               
เวทนาน้ันไดดวยเวทนานั้น   จําสัญญาน้ันไดดวยสัญญานั้น   ต้ังเจตนา  
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นั้นไดดวยเจตนานั้น  คิดจิตน้ันไดดวยจิตน้ัน   ตรกึวิตกน้ันไดดวยวิตก  
นั้น   ตรองวิจารน้ันไดดวยวิจารน้ัน   ดื่มปตินั้นไดดวยปตินั้น    ระลึก 
สตินั้นไดดวยสตินั้น  ทราบชดปญญาน้ันไดดวยปญญานั้น  ตัดขันธนั้น 
ไดดวยขันธนั้น  ถากขวานน้ันไดดวยขวานนั้น  ถากผ่ึงน้ันไดดวยผ่ึงน้ัน 
ถากมีดนั้นไดดวยมีดนั้น  เย็บเข็มนั้นไดดวยเข็มนั้น  ลูบคลําปลายองคุลี 
นั้นไดดวยปลายองคุลีนั้น  ลูบคลําปลายนาสิกนั้นไดดวยปลายนาสิกนั้น 
ลูบคลํากระหมอมน้ันไดดวยกระหมอมน้ัน  ลางคูถนั้นไดดวยคูถนั้น  ลาง 
มูตรนั้นไดดวยมูตรนั้น   ลางเขฬะน้ันไดดวยเขฬะน้ัน   ลางหนองนั้น 
ไดดวยหนองนั้น   ลางเลือดน้ันไดดวยเลือดน้ัน  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
           [๑๐๗๔]   ป.  ไมพึงกลาววา   ความรูในปจจุบันมีอยู   หรอื ? 
                               ถูกแลว. 
                         ป.  เม่ือพระโยคาวจรเห็นสังขารทั้งปวง    โดยความ 
เปนของไมเที่ยงแลว     แมความรูนั้น    ก็เปนพระโยคาวจรน้ันไดเห็น 
โดยความเปนของไมเที่ยงดวย   มิใชหรือ  ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  หากวา       เม่ือพระโยคาวจรเห็นสังขารท้ังปวง 
โดยความเปนของไมเที่ยงแลว  แมความรูนั้นก็เปนอันพระโยคาวจรน้ัน 
ไดเห็นโดยความเปนของไมเที่ยงดวย  ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา 
ความรูในปจจุบันมีอยู. 
                                  ปจจุปปนนญาณกถา   จบ  
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                      อรรถกถาปจจุปปนนญาณกถา  

                            วาดวยความรูในปจจุบนั 
              บัดนี้    ชื่อวา    เปนเรื่องปจจุบันนญาณ   คือความรูในปจจุบัน. 
ในเรื่องนั้น ชนเหลาใดมีความเห็นผิด ดุจลัทธิของนิกายอันธกะท้ังหลาย 
วา     ญาณในปจจุบันทั้งปวงมีอยูโดยไมแปลกกัน  เพราะอาศัยพระบาลี 
วา  เมื่อเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเปนของไมเที่ยง  ญาณแมนั้น  ยอม 
ชื่อวาเปนญาณอันบุคคลน้ันเห็นแลวโดยความเปนของไมเที่ยง     ดังน้ี 
สกวาทีหมายถึงชนเหลาน้ัน   จึงถามวา  ความรูในปจจุบัน     เปนตน 
คํารับรองเปนของปรวาที.   ลําดับนั้น  สกวาทีจึงกลาวซักถามปรวาทีนั้น 
ดวยคําวา      บุคคลรูความรูนั้นไดดวยความรูนั้น   หรือ     เพ่ือทวง 
วา   ผิวา   ญาณในปจจุบันมีโดยไมแปลกกันแลว   บุคคลก็พึงรูญาณแม 
ในปจจุบันขณะ  ดวยญาณน้ันได  เมื่อเปนเชนนี้  ญาณทั้ง ๒  ก็ไมใช 
ญาณอันเดียวกัน  บุคคลจะพึงรูญาณนั้นดวยญาณน้ันไดอยางไร. 
              ในปญหาเหลานั้นปญหาที่  ๑      ปรวาทีปฏิเสธวา      ไมอาจรู 
ญาณนั้นดวยญาณน้ันได.    ในปญหาที่ ๒  ปรวาทีตอบรับรอง  หมาย 
เอาการสืบตอ.  ปญหานั้น  อธิบายวา  เมื่อบุคคลเห็นอยูซึ่งความแตกดับ 
ไปแหงสังขารท้ังหลายโดยลําดับ      บคุคลน้ันชื่อวายอมเห็นภังคานุปส- 
สนาญาณไดดวยภังคานุปสสนาญาณน้ันนั่นแหละ.     แมในคําทั้งหลาย 
คําวา    บุคคลรูความรูนัน้ไดดวยความรูนั้น  หรือ   เปนตน ก็นยันี้.  
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คําท้ังหลายท่ีสกวาทีกลาววา    บุคคลถูกตองผัสสะน้ันไดดวยผัสสะ  
นั้น     เปนตน   เพ่ือหามโอกาสอันมีเลศนัยของปรวาทีนั้น.   กเ็พ่ือให 
ลัทธิต้ังไว  ปรวาทีกลาวคําใดวา      เมื่อพระโยคาวจรเห็นสังขารท้ังปวง 
โดยความเปนของไมเที่ยงแลว  แมความรูนั้นก็เปนอันพระโยคาวจรน้ัน 
ไดเห็นโดยความเปนของไมเที่ยงดวยมิใชหรือ    คําตอบรับรองเปนของ 
สกวาที  ในปญหานั้นอธิบายวา    ญาณนั้นชื่อวาเห็นแลวโดยนัย   แต 
ไมเห็นโดยอารมณ.    เพราะฉะนั้น   ลทัธิที่ปรวาทีต้ังไวแลวอยางนี้    ก ็
ไมเปนอันต้ังไวไดเลย   ดังน้ีแล. 
                                 อรรถกถาปจจุปปนนญาณกถา  จบ  
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                                ผลญาณกถา  
           [๑๐๗๕]   สกวาที   พระสาวกมีความรูในผล  หรือ ? 
                         ปรวาที    ถูกแลว. 
                         ส.  พระสาวกประกาศคุณสมบัติแหงผลได  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส.  พระสาวกมีความรูในผล  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  การรูความยิ่งความหยอนแหงผล  การรูความยิ่ง 
ความหยอนแหงอินทรีย   การรูความย่ิงความหยอนแหงบุคคล  ของ 
พระสาวกมีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น  ฯลฯ 
                         ส.  พระสาวกมีความรูในผล  หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว. 
                         ส.  การบัญญัติขันธ  การบัญญัติอายตนะ  การบัญญัติ 
ธาตุ   การบัญญัติสัจจะ  การบัญญัติอินทรีย  การบัญญัติบุคคล  ของ 
พระสาวกมีอยู  หรือ ? 
                         ป.  ไมพึงกลาวอยางนั้น   ฯลฯ 
                         ส.  พระสาวกมีความรูในผล   หรือ ? 
                         ป.  ถูกแลว.          
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                         ส.   พระสาวก  เปนพระชินะ   เปนพระศาสดา  เปน  
พระสัมมาสัมพุทธะ  เปนพระสัพพัญู  เปนผูเห็นธรรมท้ังปวง   เปน 
เจาแหงธรรม   เปนที่อาศัย    เปนไปแหงธรรม  หรือ ? 
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
                         ส.   พระสาวกมีความรูในผล  หรอื ? 
                         ป.   ถูกแลว. 
                         ส.   พระสาวกเปนผูยังมรรคที่ยังไมเกิดข้ึน   ใหเกิด  
ข้ึน    เปนผูยังมรรคที่ยังไมเกิดพรอมใหเกิดพรอม    เปนผูกลาวมรรคท่ี  
ใคร ๆ  ยังไมกลาวเปนผูรูมรรค  เปนผูรูแจงมรรค  เปนผูฉลาดในมรรค 
หรือ ?   
                         ป.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน  ฯ ล ฯ 
           [๑๐๗๖]   ป.   ไมพึงกลาววา   พระสาวกมีความรูในผล หรือ ? 
                         ส.   ถูกแลว. 
                         ป.   พระสาวกเปนผูไมมีความรู หรือ ? 
                         ส.   ไมพึงกลาวอยางน้ัน ฯ ล ฯ 
                         ป.   ถาอยางนั้น   พระสาวกก็มีความรูในผลนะสิ 
                                         ผลญาณกถา  จบ  
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                                อรรถกถาผลญาณกถา 
                                       วาดวยผลญาณ          

           บัดนี้   ชื่อวา   เรื่องผลญาณ   คือความรูในผล.  ในเรื่องนัน้  ชน 
เหลาใดมีความเห็นผิดดุจลัทธิของนิกายอันธกะท้ังหลายวา   ผลญาณอัน 
สัตวนั้น ๆ    พึงบรรลุแมของพระสาวกทั้งหลาย   ดุจของพระพุทธเจาท้ัง 
หลายโดยสามัญน้ีวา พระพุทธเจาท้ังหลายก็ดี  พระสาวกทั้งหลายก็ดี ยอม 
แสดงธรรมเพื่อความเกิดข้ึนแหงอริยผลของสัตวทั้งหลาย     ดังน้ี    พระ- 
สกวาทีหมายถึงชนเหลานั้น    จึงถามวา       พระสาวกมีความรูในผล 
เปนตน    คําตอบรับรองเปนของปรวาที.    ลําดับนั้น    สกวาทีเพ่ือทวง 
ปรวาทีนั้นดวยคําวา  ผิวา  ผลญาณของพระสาวกมีอยูเหมือนพระพุทธเจา 
ไซร       พระพุทธเจาท้ังหลายยอมทรงบัญญัติการทําผลในโสดาปตติผล 
แมมีอยูวา   พระโสดาบันรูปนี้เปนเอกพีชี    รูปนี้เปนโกลังโกละ   รูปนี ้ 
เปนสัตตักขัตตุปรมะไดดวยญาณพละของพระองค  ฉันใด   แมพระสาวก 
ตามลัทธิของทานก็บัญญัติการทําผลเชนนั้นหรือ     ดังน้ี      จึงกลาววา 
พระสาวกประกาศคุณสมบัติแหงผลไดหรือ        ปรวาทียอมตอบ 
ปฏิเสธ.   คําวา     การรูความยิ่งความหยอนแหงผลของพระสาวกม ี
อยูหรือ    เปนตน  สกวาทีกลาว เพ่ือถามถึงปจจัยเพราะผลญาณมีปจจัย 
ของผลก็ตองมี  ดังนี้. 
           ในปญหานั้นอธิบายวา   ผลทั้งหลายอันบัณฑิตนับพรอมแลววา 
การรูความสูงและตํ่าแหงผลท้ังหลายของพระพุทธเจาท้ังหลายอยางน้ีวา  
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สภาวะนี้เปนผลอันนี้        สภาวะนี้เปนผลอันอ่ืน       สภาวะนี้เปนผลท่ี 
ปราศจากไปแลว   ดังน้ี    ชื่อวา   ปโรปริยัตติ  หรอืผลปโรปรยิัตติ   การ  
รูความยิ่งความหยอนแหงผล       อินทริยปโรปริยตัติและปุคคลปโรปร-ิ 
ยัตติ    ของพระพุทธเจาท้ังหลายก็มีอยูโดยทํานองน้ัน    พระพทุธเจาท้ัง 
หลายยอมรูซึ่งผลน้ัน ๆ ดวยความสามารถแหงการรูบุคคลน้ัน  ๆ   หรือวา 
ดวยความสามารถแหงการรูอินทรียเหลาน้ัน      เพราะความท่ีญาณเหลา 
นั้นมีอยู   ปโรปริยัตติญาณทั้งหลายเหลาน้ี    แมของพระสาวกมีอยูหรือ. 
คําท้ังหลาย       แมมีคําวา       การบัญญัติขันธของพระสาวกมหีรือ 
เปนตน   สกวาทีกลาวแลวก็เพ่ือทวงวา  ผิวา ผลญาณของพระสาวกมีอยู 
เหมือนของพระพุทธเจาไซร        พระสาวกก็พึงบัญญัติธรรมเหลาน้ีได 
บัญญัติเหลาน้ีของพระสาวกยอมมี  พระสาวกยอมอาจเพ่ือรู    หรือเพ่ือ 
บัญญัติซึ่งบัญญัติเหลาน้ีดวยกําลังของตนหรือ   ดงัน้ี.   คําวา  พระสาวก 
เปนพระชินะ    เปนตน     สกวาทีกลาว    เพ่ือทวงวา   ผิวา  ผลญาณ 
ของพระสาวกมีเหมือนของพระพุทธเจาท้ังหลายไดไซร  เมื่อความเปน 
เชนนั้นมีอยู     พระสาวกน้ันนั่นแหละก็เปนพระชินพุทธเจา.     แมใน 
ปญหาวา    พระสาวกเปนผูยังมรรคท่ียังไมเกิดใหเกิดขึ้น  เปนตน 
ก็นัยนี้เหมือนกัน.    ในปญหาวา     พระสาวกเปนผูไมมีความรูหรือ 
สกวาทีตอบปฏิเสธ      เพราะวาความไมรูคืออวิชชาอันพระสาวกขจัดได 
แลว  แตวาผลญาณของพระสาวกมีอยูเหมือนพระพุทธเจาก็หาไม  เพราะ 
ฉะน้ัน   วาทะ  คือลัทธิ  ของปรวาที  จึงเปนการต้ังอยูไมไดเลยดังนี้แล. 
                             อรรถกถาผลญาณกถา   จบ  
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