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[๑] สกวาที ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ ๑- เปนปรมัตถะ ๒- ทานหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตาม
สภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. ทานจงรับรูนิคหะ ๓- หากวา ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวยเหตุ
นั้นนะทานจึงตองกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น
ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่ง
@๑. สัจฉิกัตถะ สภาวะที่จริงแท ๒. ปรมัตถะ อรรถอันยิ่ง อันอุดม อันไมตอ งยึดถือดวยอาการมีการฟง
ตาม
@กันมาเปนตน ทั้งนี้หมายถึงสภาวธรรมที่จําแนกเปนขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย ๒๒ รวม
๕๗ อยาง
@๓. นิคหะ การขม การปราบปราม
เห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ ผิด แตถาไมพึงกลาว
วา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดย
สัจฉิกตั ถปรมัตถ ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ที่ทานกลาวใน
ปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา
สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถ*ปรมัตถ ดังนี้ ผิด
อนุโลมปญจกะ จบ
---------ปฎิกัมมจตุกกะ
[๒] ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว

ป. สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ทานไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตาม
สภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนัน้
ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม. ๑- หากวา ทานไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่ง
เห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวได
วา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ
เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ ผิด
แตถาไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น
ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถ@๑. ปฏิกรรม การกระทําคืนคือ ปดไมรับนิคหกรรม
*ปรมัตถ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถ*ปรมัตถ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล
นั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ ผิด
ปฏิกัมมจตุกกะ จบ
---------นิคคหจตุกกะ
[๓] ป. ก็ถาทานยังจะยืนยันวา กลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถ*ปรมัตถ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล
นั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ไซร ดวยเหตุนั้น ทานเมื่อยังปฏิญาณอยูขาง
ปฏิเสธบุคคลอยางนี้ ดวยปฏิญญานี้ ก็ตองนิคหะอยางนี้ ดังนัน้ เราจึงนิคหะทาน ทานถูกนิคหะ
ชอบแลวเทียว. หากทานไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง
กลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะ
นั้น โดยสัจฉิกตั ถปรมัตถ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกตั ถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไม
หยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกตั ถปรมัตถ ดังนี้ ผิด แตถาไมพึงกลาววา
สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา
พึงกลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปน
สัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้นตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ดังนี้ นี้เปนความผิดของทาน
นิคคหจตุกกะ จบ
---------อุปนยนจตุกกะ

[๔] ป. หากนิคหะที่เราทําแกทานนี้ เปนนิคหะชั่วไซร ทานจงเห็นอยางเดียวกัน
นั่นแหละในนิคหะที่ทานไดทําแกเรา ในกรณีวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดย
สัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็น
บุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ก็เราผูปฏิญาณอยูขางรับรองบุคคลอยางนี้ ดวย
ปฏิญญานี้ อันทานไมพึงนิคหะอยางนี้ ดังนั้น ทานนิคหะเรา เราจึงถูกนิคหะชั่วเทียว คือนิคหะ
วา หากวา ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา สภาวะ
ใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถ*ปรมัตถ ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตาม
สภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ
เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ก็ตองไมกลาว
วา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา ขาพเจาหยั่ง
เห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ นี้เปนความผิดของทาน
อุปนยนจตุกกะ จบ
---------นิคมจตุกกะ
[๕] ป. เราไมพึงถูกนิคหะอยางนี้ ดวยเหตุนั้นแหละ ที่ทานนิคหะเราวา "หากวา
ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา สภาวะใด เปน
สัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ที่
ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไม
พึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะ
นั้น โดยสัจฉิกตั ถปรมัตถ ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปน
ปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ก็ตองไมกลาววา
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ
เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ ผิด ดังนี้
จึงกลับเปนความผิดของทาน ดวยเหตุนั้นแหละ นิคหะที่ทานทําแลวจึงทําไมชอบ ปฏิกรรม
ขาพเจาไดทําชอบแลว การดําเนินความขาพเจาไดทําชอบแลวแล
นิคมจตุกกะ จบ
นิคหะที่ ๑ จบ
---------นิคหะที่ ๒
ปจจนีกปญจกะ

[๖] ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ทานไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตาม
สภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ป. ทานจงรับรูนิคหะ, หากทานไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็น
บุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ
เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ ผิด,
แตถาไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น
ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิ*กัตถปรมัตถ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิ*กัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็น
บุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ ผิด
ปจจนีกปญจกะ จบ
---------ปฏิกัมมจตุกกะ
[๗] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ทานหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตาม
สภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. ทานจงรับรูปฏิกรรม. หากวา ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็น
บุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ
เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ ผิด,
แตถาไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตาม
สภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ,
ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แต
ไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตาม
สภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ ผิด
ปฏิกัมมจตุกกะ จบ

-----------นิคคหจตุกกะ
[๘] ส. ก็ทานยังจะยืนยันวา กลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถ*ปรมัตถ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น
ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ไซร ดวยเหตุนั้น ทานเมื่อยังปฏิญาณอยูขางรับรอง
บุคคลอยางนี้ ดวยปฏิญญาอยางนี้ ก็ตองนิคหะอยางนี้ ดังนั้น เราจึงนิคหะทาน ทานถูกนิคหะ
ชอบแลวเทียว. หากวา ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวยเหตุนนั้ นะทานจึงตอง
กลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดย
สัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่ง
เห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา สภาวะใด
เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึง
กลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปน
สัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ดังนี้ นี้เปนความผิดของทาน
นิคคหจตุกกะ จบ
----------อุปนยนจตุกกะ
[๙] ส. หากนิคหะที่เราทําแกทานนี้ เปนนิคหะชั่วไซร ทานจงเห็นอยางเดียวกัน
นั่นแหละ ในนิคหะที่ทานไดทําแกเรา ในกรณีวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไม
หยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกตั ถปรมัตถ, ก็เราผูปฏิญาณอยูขางปฏิเสธบุคคล
อยางนี้ ดวยปฏิญญานี้ อันทานไมพึงนิคหะอยางนี้ ดังนั้นทานนิคหะเรา เราจึงถูกนิคหะชั่วเทียว
คือนิคหะวา หากวา ทานไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวยเหตุนนั้ นะทานจึงตอง
กลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะ
นั้น โดยสัจฉิกตั ถปรมัตถ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจา
ไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา
สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดย
สัจฉิกัตถปรมัตถ ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ที่ทาน
กลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไม
พึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะ
นั้น โดยสัจฉิกตั ถปรมัตถ ดังนี้ นี้เปนความผิดของทาน

อุปนยนจตุกกะ จบ
---------นิคมจตุกกะ
[๑๐] ส. เราไมพึงถูกนิคหะอยางนี้ ดวยเหตุนั้นแหละ ที่ทานนิคหะเราวา "หากวา
ทานไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา สภาวะใด
เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถ*ปรมัตถ ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถ*ปรมัตถ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล
นั้น ตามสภาวนั้น โดยสัจฉิกตั ถปรมัตถ ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา สภาวะใด เปน
สัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา สภาวะใด
เปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลนั้น ตามสภาวะนั้น โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ดังนี้ ผิด" ดังนี้ จึงกลับเปนความผิดของทานดวยเหตุนั้นแหละ นิคหะที่ทานทําแลว จึงทําไม
ชอบ ปฏิกรรมขาพเจาไดทําชอบแลว การดําเนินความขาพเจาไดทําชอบแลวแล
นิคมจตุกกะ จบ
นิคหะที่ ๒ จบ
นิคหะ ที่ ๓
[๑๑] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. ทานจงรับรูนิคหะ, หากวา ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ที่ทาน
กลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึง
กลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ ผิด แตถา
ไมพึงกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง โดยสัจฉิกตั ถปรมัตถ ก็ตองไมกลาววา
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ ผิด ฯลฯ
นิคหะที่ ๓ จบ
----------

นิคหะ ที่ ๔
[๑๒] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. ทานจงรับรูนิคหะ, หากวา ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ที่ทาน
@๑. หมายถึง สรีระ เอาความวา สรรพางคกาย
กลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึง
กลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึง
กลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ก็ตองไมกลาววา ขาพเจา
หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจา
หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ ผิด ฯลฯ
นิคหะ ที่ ๕
[๑๓] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมในสภาวะทั้งปวง ๑- โดยสัจฉิกตั ถปรมัตถ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. ทานจงรับรูนิคหะ, หากวา ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ,
ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไม
พึงกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ ผิด, แตถา
ไมพึงกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ก็ตองไม
กลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลในสภาว*ธรรมทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ ผิด ฯลฯ
@๑. หมายถึง ขันธ และอายตนะเปนตน
นิคหะ ที่ ๖
[๑๔] ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น

ป. ทานจงรับรูนิคหะ, หากวา ทานไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ,
ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไม
พึงกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง โดยสัจฉิกตั ถปรมัตถ ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึง
กลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ก็ตองไมกลาววา ขาพเจา
ไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาไม
หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลในที่ทั้งปวง
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ ผิด ฯลฯ
นิคหะ ที่ ๗
[๑๕] ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ป. ทานจงรับรูนิคหะ, หากวา ทานไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แต
ไมพงึ กลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ ผิด, แต
ถาไมพึงกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ก็ตองไมกลาว
วา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล
ในกาลทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ ผิด ฯลฯ
นิคหะ ที่ ๘
[๑๖] ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ป. ทานจงรับรูนิคหะ, หากวา ทานไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมทั้งปวง โดยสัจฉิกตั ถ*ปรมัตถ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถ*ปรมัตถ แตไมพึงกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถ*ปรมัตถ ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ที่ทานกลาวใน
ปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา
ขาพเจาไมหยั่งเห็นบุคคลในสภาวธรรมทั้งปวง โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดังนี้ ผิด ฯลฯ

นิคหะ ๘ จบ
------------------------สุทธิกสังสันทนา
[๑๗] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. ทานจงรับรูนิคหะ, หากวา ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจ
หยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา รูปเปนอื่น บุคคลก็
เปนอื่น, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถ*ปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น
ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่ง
เห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ที่ทานกลาวในปญหา
นั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิ*กัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด ฯลฯ
[๑๘] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นเวทนา โดยสัจฉิ*กัตถปรมัตถ หรือ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสัญญา ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสังขาร ฯลฯ ดุจหยั่งเห็น
วิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. ทานจงรับรูนิคหะ, หากวา ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจ
หยั่งเห็นวิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา วิญญาณเปนอื่น
บุคคลก็เปนอื่น, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจ
หยั่งเห็นวิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา วิญญาณเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น
ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา วิญญาณเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ก็ตองไมกลาววา ขาพเจา
หยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ที่ทานกลาว
ในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็น
วิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา วิญญาณเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้
ผิด ฯลฯ
[๑๙] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นจักขายตนะ โดย
สัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นโสตายตนะ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นฆานายตนะ ฯลฯ
ดุจหยั่งเห็นชิวหายตนะ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นกายายตนะ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นรูปายตนะ ฯลฯ ดุจ

หยั่งเห็นสัททายตนะ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นคันธายตนะ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นรสายตนะ ฯลฯ ดุจ
หยั่งเห็นโผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นมนายตนะ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นธัมมายตนะ โดย
สัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ ฯลฯ
[๒๐] ... ดุจหยั่งเห็นจักขุธาตุ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็น
โสตธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นฆานธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นชิวหาธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นกายธาตุ ฯลฯ
ดุจหยั่งเห็นรูปธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสัททธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นคันธธาตุ ฯลฯ ดุจ
หยั่งเห็นรสธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นโผฏฐัพพธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นจักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ ดุจ
หยั่งเห็นโสตวิญญาณธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นฆานวิญญาณธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นชิวหาวิญญาณ
ธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นกายวิญญาณธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นมโนธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นมโน*วิญญาณธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นธัมมธาตุ ฯลฯ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ ฯลฯ
[๒๑] ... ดุจหยั่งเห็นจักขุนทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ ฯลฯ ดุจหยัง่ เห็น
โสตินทรีย ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นฆานินทรีย ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นชิวหินทรีย ฯลฯ ดุจหยั่งเห็น
กายินทรีย ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นมนินทรีย ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นชีวิตินทรีย ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นอิตถิน*ทรีย ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นปุริสินทรีย ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสุขินทรีย ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นทุกขินทรีย ฯลฯ
ดุจหยั่งเห็นโสมนัสสินทรีย ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นอุเปกขินทรีย ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสัทธินทรีย ฯลฯ
ดุจหยั่งเห็นวิรยิ ินทรีย ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสตินทรีย ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสมาธินทรีย ฯลฯ
ดุจหยั่งเห็นปญญินทรีย ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นอนัญญตัญญัสสามีตินทรีย ฯลฯ ดุจหยั่งเห็น
อัญญินทรีย ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ
ป. ถูกแลว
ส. อัญญาตาวินทรีย เปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. ทานจงรับรูนิคหะ หากวา ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจ
หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา อัญญาตา*วินทรียเปนอืน่ บุคคลก็เปนอื่น, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็น
บุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึง
กลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา อัญญาตา*วินทรียเปนอืน่ บุคคลก็เปนอื่น ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ดุจหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
แตไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด ฯลฯ
[๒๒] ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู ๑- และ
ทานก็หยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?

ส. ถูกแลว
ป. รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม, หากวา พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และทานก็หยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง
กลาววา รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา พระผูมี
@๑. อํ.จตุกก หนา ๑๒๕, ขอ ๙๖ อภิ. ป หนา ๑๓๖ ขอ ๑๐
พระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และขาพเจาก็หยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิ*กัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา
รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ก็ตองไมกลาววา พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อ
เกื้อกูลตน มีอยู และขาพเจาก็หยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา
พึงกลาวไดวา พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และ
ขาพเจาก็หยั่งเห็นรูป โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้
ผิด ฯลฯ
ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมพี ระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และ
ทานก็หยั่งเห็นเวทนา ฯลฯ และทานก็หยั่งเห็นสัญญา ฯลฯ และทานก็หยั่งเห็นสังขาร ฯลฯ และ
ทานก็หยั่งเห็นวิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ
ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม หากวา พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และทานก็หยั่งเห็นวิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวยเหตุนั้นนะทานจึง
ตองกลาววา วิญญาณเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา พระ
ผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และขาพเจาก็หยั่งเห็นวิญญาณ
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา วิญญาณเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด, แตถา
ไมพึงกลาววา วิญญาณเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ก็ตองไมกลาววา พระผูมีพระภาคไดตรัสไว
วา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และขาพเจาก็หยั่งเห็นวิญญาณ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ,
ที่ทานกลาวในปญหานั้น พึงกลาวไดวา พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล
ตน มีอยู และขาพเจาก็หยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา วิญญาณเปน
อื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด ฯลฯ
[๒๓] ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และ
ทานก็หยั่งเห็นจักขายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ ฯลฯ และทานก็หยั่งเห็นโสตายตนะ ฯลฯ
และทานก็หยั่งเห็นธัมมายตนะ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ ฯลฯ

[๒๔] ... ทานก็หยั่งเห็นจักขุธาตุ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ ฯลฯ
และทานก็หยั่ง เห็นกายธาตุ ฯลฯ และทานก็หยั่งเห็นรูปธาตุ ฯลฯ และ
ทานก็หยั่งเห็นโผฏฐัพพธาตุ ฯลฯ และทานก็หยั่งเห็นจักขุวญ
ิ ญาณธาตุ
ฯลฯ และทานก็หยั่งเห็นมโนวิญญาณธาตุ ฯลฯ และทานก็หยั่ง
เห็นธัมมาธาตุ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ ฯลฯ
[๒๕] ... และทานก็หยั่งเห็นจักขุนทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ
ฯลฯ และทาน
ก็หยั่งเห็นโสตินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ ฯลฯ และทานก็หยั่ง
เห็นอัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ ฯลฯ
ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมพี ระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และ
ทานก็หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม หากวา พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และทานก็หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวยเหตุนั้น
นะทานจึงตองกลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึง
กลาวไดวา พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และขาพเจาก็
หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย โดยสัตฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น
บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น
ก็ตองไมกลาววา พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และขาพ*เจาก็หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวได
วา พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และขาพเจาก็หยั่งเห็น
อัญญาตาวินทรีย โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลอื่น
ก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด ฯลฯ
สุทธิกสังสันทนา จบ
---------โอปมมสังสันทนา
[๒๖] ส. ทานหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถ*ปรมัตถ รูปเปนอื่น เวทนาก็เปนอื่น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถ-

ปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. ทานจงรับรูนิคหะ, หากวาทานหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่ง
เห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ รูปเปนอื่น เวทนาก็เปนอื่น (อยางเดียวกัน) ทานหยั่งเห็น
บุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวยเหตุนั้นนะทาน จึงตอง
กลาววา รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น. ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่ง
เห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ รูปเปนอื่น เวทนาก็เปน
อื่น ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึง
กลาววา รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา รูปเปนอื่น บุคคลก็
เปนอื่น ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดย
สัจฉิกัตถปรมัตถ รูปเปนอื่น เวทนาก็เปนอื่น ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจ
หยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ. ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา ขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถ*ปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ รูปเปนอื่น เวทนาก็เปนอื่น ขาพเจาหยั่งเห็น
บุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา รูปเปนอื่น
บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด ฯลฯ
[๒๗] ส. ทานหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นสัญญาโดยสัจฉิกัตถ*ปรมัตถ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสังขาร ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ รูปเปนอื่น
วิญญาณก็เปนอื่น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถ*ปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. ทานจงรับรูนิคหะ, หากวา ทานหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจ
หยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ รูปเปนอื่น วิญญาณก็เปนอื่น (อยางเดียวกัน) ทาน
หยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวยเหตุนั้นนะทาน
จึงตองกลาววา รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจา
หยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ รูปเปนอื่น วิญญาณ
ก็เปนอื่น ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แต
ไมพึงกลาววา รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา รูปเปนอื่น บุคคลก็
เปนอื่น ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดย

สัจฉิกัตถปรมัตถ รูปเปนอื่น วิญญาณก็เปนอื่น ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไววา ขาพเจาหยั่ง
เห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ รูปเปนอื่น วิญญาณก็
เปนอื่น ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
แตไมพึงกลาววา รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด ฯลฯ
[๒๘] ส. ทานหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นสัญญา ฯลฯ ดุจ
หยั่งเห็นสังขาร ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ เวทนา
เปนอื่น รูปก็เปนอื่น หรือ ฯลฯ
[๒๙] ส. ทานหยั่งเห็นสัญญาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นสังขาร ฯลฯ ดุจ
หยั่งเห็นวิญญาณ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นรูป ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ สัญญา
เปนอื่น เวทนาก็เปนอื่น หรือ ฯลฯ
[๓๐] ส. ทานหยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกตั ถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณ ฯลฯ ดุจ
หยั่งเห็นรูป ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นเวทนา ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสัญญาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ สังขารเปน
อื่น สัญญาก็เปนอื่น หรือ ฯลฯ
[๓๑] ส. ทานหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นรูป ฯลฯ ดุจหยั่ง
เห็นเวทนา ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสัญญา ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ วิญญาณเปน
อื่นสังขารก็เปนอื่น หรือ ฯลฯ
ป. ถูกแลว
ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. ทานจงรับรูนิคหะ, หากวา ทานหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจ
หยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ วิญญาณเปนอื่น สังขารก็เปนอื่น (อยางเดียวกัน) ทาน
หยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวยเหตุนั้นนะ
ทานจึงตองกลาววา วิญญาณเปนอื่น บุคคลก็เปน
อื่น ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
ขาพเจาหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ดุจหยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกตั ถปรมัตถ วิญญาณ
เปนอื่น สังขารก็เปนอื่น ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดย
สัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา วิญญาณเปนอื่น
บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึง

กลาววา วิญญาณเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถ*ปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ วิญญาณเปนอื่น สังขารก็เปนอื่น ขาพเจา
หยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ที่ทานกลาวในปญหา
นั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นสังขารโดย
สัจฉิกัตถปรมัตถ วิญญาณเปนอื่น สังขารก็เปนอื่น ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ดุจหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา วิญญาณเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น
ดังนี้ ผิด ฯลฯ
[๓๒] ส. ทานหยั่งเห็นจักขายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นโสตายนะ ฯลฯ
ดุจหยั่งเห็นธัมมายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ จักขายตนะเปนอื่น ธัมมายตนะก็เปนอื่น หรือ ฯลฯ
[๓๓] ส. ทานหยั่งเห็นโสตายตนะ ฯลฯ ทานหยั่งเห็นธัมมายตนะโดยสัจฉิกัตถ*ปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นจักขายตนะ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นมนายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ธัมมายตนะ
เปนอื่น มนายตนะก็เปนอื่น หรือ ฯลฯ
[๓๔] ส. ทานหยั่งเห็นจักขุธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นโสตธาตุ ฯลฯ
ดุจหยั่งเห็นธรรมธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ จักขุธาตุเปนอื่น ธรรมธาตุก็เปนอื่น หรือ ฯลฯ
[๓๕] ส. ทานหยั่งเห็นโสตธาตุ ฯลฯ ทานหยั่งเห็นธรรมธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ดุจหยั่งเห็นจักขุธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นมโนวิญญาณธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ธรรมธาตุเปนอื่น
มโนวิญญาณธาตุก็เปนอื่น หรือ ฯลฯ
[๓๖] ส. ทานหยั่งเห็นจักขุนทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นโสตินทรีย ฯลฯ
ดุจหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ จักขุนทรียเปนอื่น อัญญาตาวินทรียก็เปนอื่น
หรือ ฯลฯ
[๓๗] ส. ทานหยั่งเห็นโสตินทรีย ฯลฯ ทานหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถ*ปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นจักขุนทรีย ฯลฯ ดุจหยัง่ เห็นอัญญินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ อัญญาตา
วินทรียเปนอื่น อัญญินทรียก็เปนอื่น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดย
สัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. ทานจงรับรูนิคหะ, หากวา ทานหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถ*ปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นอัญญินทรียโดยสัจฉิกตั ถปรมัตถ อัญญาตาวินทรียเปนอื่น อัญญินทรียก็
เปนอื่น (อยางเดียวกัน) ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็
เปนอื่น ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถ-

*ปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นอัญญินทรียโดยสัจฉิกตั ถปรมัตถ อัญญาตาวินทรียเปนอื่น อัญญินทรียก็
เปนอื่น ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น
บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ก็ตอง
ไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นอัญญินทรียโดยสัจฉิ*กัตถปรมัตถ อัญญาตาวินทรียเปนอื่น อัญญินทรียก็เปนอื่น ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถ*ปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาว
ไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นอัญญินทรียโดยสัจฉิ*กัตถปรมัตถ อัญญาตาวินทรียเปนอื่น อัญญินทรียก็เปนอื่น ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิ*กัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา อัญญาตา*วินทรียเปนอืน่ บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด ฯลฯ
[๓๘] ป. ทานหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถ*ปรมัตถ รูปเปนอื่น เวทนาก็เปนอื่น หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และทาน
ก็หยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม หากวา ทานหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจ
หยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ รูปเปนอื่น เวทนาก็เปนอื่น พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา
บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และทานก็หยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวยเหตุนั้น
นะทานจึงตองกลาววา รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
ขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกตั ถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ รูปเปนอื่น
เวทนาก็เปนอื่น พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และขาพเจา
หยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด, แต
ถาไมพึงกลาววา รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิ*กัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ รูปเปนอื่น เวทนาก็เปนอื่น พระผูมีพระ
ภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปร*มัตถ ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ รูป
เปนอื่น เวทนาก็เปนอื่น พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู
และขาพเจาหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้
ผิด ฯลฯ

[๓๙] ป. ทานหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิ
กัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นสัญญา ฯลฯ
ดุจหยั่ง เห็นสังขาร ฯลฯ ดุจหยั่งเห็น
วิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ รูปเปน
อื่น วิญญาณก็เปนอื่น หรือ ฯลฯ
[๔๐] ป. ทานหยั่งเห็นเวทนาโดย
สัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นสัญญา
ฯลฯ ดุจหยั่ง เห็นสังขาร ฯลฯ ดุจหยั่ง
เห็นวิญญาณ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นรูปโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ เวทนาเปนอื่น รูปก็เปนอื่น หรือ ฯลฯ
[๔๑] ป. ทานหยั่งเห็นสัญญาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นสังขาร ฯลฯ ดุจ
หยั่งเห็นวิญญาณ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นรูป ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นเวทนาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ สัญญา
เปนอื่น เวทนาก็เปนอื่น หรือ ฯลฯ
[๔๒] ป. ทานหยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกตั ถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นวิญญาณ ฯลฯ ดุจ
หยั่งเห็นรูป ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นเวทนา ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสัญญาโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ สังขาร
เปนอื่น สัญญาก็เปนอื่น หรือ ฯลฯ
[๔๓] ป. ทานหยั่งเห็นวิญญาณโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นรูป ฯลฯ ดุจหยั่ง
เห็นเวทนา ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสัญญา ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นสังขารโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ วิญญาณ
เปนอื่น สังขารก็เปนอื่น หรือ ฯลฯ
[๔๔] ป. ทานหยั่งเห็นจักขายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นโสตายตนะ
ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นธัมมายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ จักขายตนะเปนอื่น ธัมมายตนะก็เปนอื่น
หรือ ฯลฯ
[๔๕] ป. ทานหยั่งเห็นโสตายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่ง
เห็นจักขายตนะ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นมนายตนะโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ธัมมายตนะเปนอื่น มนายตนะ
ก็เปนอื่น หรือ ฯลฯ
[๔๖] ป. ทานหยั่งเห็นจักขุธาตุ โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นโสตธาตุ ฯลฯ
ดุจหยั่งเห็นธรรมธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ จักขุธาตุเปนอื่น ธรรมธาตุก็เปนอื่น หรือ ฯลฯ
[๔๗] ป. ทานหยั่งเห็นโสตธาตุโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ฯลฯ ทานหยั่งเห็นธรรมธาตุ
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นจักขุธาตุ ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นมโนวิญญาณธาตุโดยสัจฉิกัตถ*ปรมัตถ ธรรมธาตุเปนอื่น มโนวิญญาณธาตุก็เปนอื่น หรือ ฯลฯ
[๔๘] ป. ทานหยั่งเห็นจักขุนทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นโสตินทรีย ฯลฯ
ดุจหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ จักขุนทรียเปนอื่น อัญญาตาวินทรียก็เปน
อื่น หรือ ฯลฯ
[๔๙] ป. ทานหยั่งเห็นโสตินทรีย ฯลฯ อัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ดุจหยั่งเห็นจักขุนทรีย ฯลฯ ดุจหยั่งเห็นอัญญิณทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ อัญญาตาวินทรีย

เปนอื่น อัญญินทรียก็เปนอื่น หรือ ฯลฯ
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และ
ทานก็หยั่ง เห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกตั ถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม, หากวา ทานหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถ*ปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นอัญญินทรียโดยสัจฉิกตั ถปรมัตถ อัญญาตาวินทรียเปนอื่น อัญญินทรียก็
เปนอื่น พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และทานก็หยั่งเห็น
อัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น
บุคคลก็เปนอื่น, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรีย
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ อัญญาตาวินทรียเปนอื่น อัญญินทรียก็เปนอื่น พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา
บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และขาพเจาก็หยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
แตไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา
อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดย
สัจฉิกัตถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นอัญญินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ อัญญาตาวินทรียเปนอื่น
อัญญินทรียก็เปนอื่น พระผูมีพระภาคตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู และ
ขาพเจาหยั่งเห็น อัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกตั ถปรมัตถ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
ขาพเจาหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกตั ถปรมัตถ ดุจหยั่งเห็นอัญญินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
อัญญาตาวินทรียเปนอื่น อัญญินทรียก็เปนอื่น พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อ
เกื้อกูลตน มีอยู และขาพเจาหยั่งเห็นอัญญาตาวินทรียโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา
อัญญาตาวินทรียเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด ฯลฯ
โอปมมสังสันทนา จบ
---------จตุกกนยสังสันทนา
[๕๐] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปเปนบุคคลหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. ทานจงรับรูนิคหะ, หากวา ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ดวยเหตุน้นั นะทานจึงตองกลาววา รูปเปนบุคคล, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา รูปเปนบุคคล ดังนี้ ผิด, แต
ถาไมพึงกลาววา รูปเปนบุคคล ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ,

ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไม
พึงกลาววา รูปเปนบุคคล ดังนี้ ผิด ฯลฯ
[๕๑] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลในรูปหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจากรูปหรือ ฯลฯ รูปในบุคคลหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. ทานจงรับรูนิคหะ, หากวา ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา รูปในบุคคล, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจา
หยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา รูปในบุคคล ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึง
กลาววา รูปในบุคคล ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ที่ทาน
กลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาว
วา รูปในบุคคล ดังนี้ ผิด ฯลฯ
[๕๒] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนาเปนบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในเวทนาหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจาก
เวทนาหรือ ฯลฯ เวทนาในบุคคลหรือ ฯลฯ สัญญาเปนบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในสัญญาหรือ
ฯลฯ บุคคลอื่นจากสัญญาหรือ ฯลฯ สัญญาในบุคคลหรือ ฯลฯ สังขารเปนบุคคลหรือ ฯลฯ
บุคคลอื่นจากสังขารหรือ ฯลฯ สังขารในบุคคลหรือ ฯลฯ วิญญาณเปนบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคล
ในวิญญาณหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจากวิญญาณหรือ ฯลฯ วิญญาณในบุคคลหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. ทานจงรับรูนิคหะ, หากวา ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา วิญญาณในบุคคล, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา วิญญาณในบุคคล ดังนี้ ผิด,
แตถาไมพึงกลาววา วิญญาณในบุคคล ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถ*ปรมัตถ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
แตไมพึงกลาววา วิญญาณในบุคคล ดังนี้ ผิด ฯลฯ
[๕๓] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขายตนะเปนบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในจักขายตนะหรือ ฯลฯ บุคคล
อื่นจากจักขายตนะหรือ ฯลฯ จักขายตนะในบุคคลหรือ ฯลฯ ธัมมายตนะเปนบุคคลหรือ ฯลฯ
บุคคลในธัมมายตนะหรือ ฯลฯ ธัมมายตนะในบุคคล หรือ ฯลฯ
[๕๔] ... จักขุธาตุเปนบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในจักขุธาตุหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจาก
จักขุธาตุหรือ ฯลฯ จักขุธาตุในบุคคลหรือ ฯลฯ ธรรมธาตุเปนบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในธรรมธาตุ
หรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจากธรรมธาตุหรือ ฯลฯ ธรรมธาตุในบุคคลหรือ ฯลฯ

[๕๕] ... จักขุนทรียเปนบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในจักขุนทรียหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจาก
จักขุนทรียหรือ ฯลฯ จักขุนทรียในบุคคลหรือ ฯลฯ อัญญาตาวินทรียเปนบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคล
ในอัญญาตาวินทรียหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจากอัญญาตาวินทรียหรือ ฯลฯ อัญญาตาวินทรียในบุคคล
หรือ ฯลฯ
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. ทานจงรับรูนิคหะ, หากทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ ดวยเหตุ
นั้นนะทานจึงตองกลาววา อัญญาตาวินทรียในบุคคล, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียในบุคคล ดังนี้
ผิด, แตถาไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียในบุคคล ก็ตองไมกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคลโดย
สัจฉิกัตถปรมัตถ แตไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียในบุคคล ดังนี้ ผิด ฯลฯ
[๕๖] ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ ฯลฯ
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู ดังนี้
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. รูปเปนบุคคลหรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม, หากวา พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา รูปเปนบุคคล, ที่ทานกลาวในปญหา
นั้นวา พึงกลาวไดวา พระผูมพี ระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู แต
ไมพึงกลาววา รูปเปนบุคคลดังนี้ผิด, แตถาไมพึงกลาววา รูปเปนบุคคล ก็ตองไมกลาววา พระ
ผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึง
กลาวไดวา พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู แตไมพึงกลาววา
รูปเปนบุคคล ดังนี้ ผิด ฯลฯ
[๕๗] ป. ทานไมพึงหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู ดังนี้
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลในรูปหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจากรูปหรือ ฯลฯ รูปในบุคคลหรือ ฯลฯ
เวทนาเปนบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในเวทนาหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจากเวทนาหรือ ฯลฯ เวทนา
ในบุคคลหรือ ฯลฯ สัญญาเปนบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในสัญญาหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจากสัญญา
หรือ ฯลฯ สัญญาในบุคคลหรือ ฯลฯ สังขารเปนบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในสังขารหรือ ฯลฯ

บุคคลอื่นจากสังขารหรือ ฯลฯ วิญญาณเปนบุคคลหรือ ฯลฯ สังขารในบุคคลหรือ ฯลฯ วิญญาณ
ในบุคคลหรือ ฯลฯ หรือ ฯลฯ บุคคลในวิญญาณหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจากวิญญาณหรือ ฯลฯ
วิญญาณในบุคคลหรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม, หากวา พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา วิญญาณในบุคคล, ที่ทานกลาวใน
ปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู
แตไมพึงกลาววา วิญญาณในบุคคล ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา วิญญาณในบุคคลก็ตอง
ไมกลาววา พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู, ที่ทานกลาวใน
ปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู
แตไมพึงกลาววา วิญญาณในบุคคล ดังนี้ ผิด ฯลฯ
[๕๘] ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู ดังนี้
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. จักขายตนะเปนบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในจักขายตนะหรือ ฯลฯ บุคคล
อื่นจากจักขายตนะหรือ ฯลฯ จักขายตนะในบุคคลหรือ ฯลฯ ธัมมายตนะเปนบุคคลหรือ ฯลฯ
บุคคลในธัมมายตนะหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจากธัมมายตนะหรือ ฯลฯ ธัมมายตนะในบุคคลหรือ ฯลฯ
จักขุธาตุเปนบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในจักขุธาตุหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจากจักขุธาตุหรือ ฯลฯ จักขุธาตุ
ในบุคคลหรือ ฯลฯ ธัมมธาตุเปนบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในธัมมธาตุหรือ ฯลฯ บุคคลอื่น
จากธัมมธาตุหรือ ฯลฯ ธัมมธาตุในบุคคลหรือ ฯลฯ
[๕๙] ... จักขุนทรียเปนบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคลในจักขุนทรียหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจาก
จักขุนทรียหรือ ฯลฯ จักขุนทรียในบุคคลหรือ ฯลฯ อัญญาตาวินทรียเปนบุคคลหรือ ฯลฯ บุคคล
ในอัญญาตาวินทรียหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นจากอัญญาตาวินทรียหรือ ฯลฯ อัญญาตาวินทรียในบุคคล
หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม, หากวา พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา อัญญาตาวินทรียในบุคคล, ที่ทาน
กลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน
มีอยู แตไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียในบุคคล ดังนี้ ผิด, แตไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรีย
ในบุคคล ก็ตองไมกลาววา พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู,
ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลตน มีอยู แตไมพึงกลาววา อัญญาตาวินทรียในบุคคล ดังนี้ ผิด ฯลฯ

จตุกกนยสังสันทนา จบ.
---------ลักขณยุตติกตา
[๖๐] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลมีปจจัยหรือ ฯลฯ บุคคลไมมีปจจัยหรือ ฯลฯ บุคคลเปนสังขตะ
หรือ ฯลฯ บุคคลเปนอสังขตะหรือ ฯลฯ บุคคลเที่ยงหรือ ฯลฯ บุคคลไมเที่ยงหรือ ฯลฯ บุคคล
มีนิมิตหรือ ฯลฯ บุคคลไมมีนิมิตหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ ยอ
[๖๑] ป. ทานไมหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู ดังนี้
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลมีปจจัยหรือ ฯลฯ บุคคลไมมีปจจัยหรือ ฯลฯ บุคคลเปนสังขตะ
หรือ ฯลฯ บุคคลเปนอสังขตะหรือ ฯลฯ บุคคลเที่ยงหรือ ฯลฯ บุคคลไมเที่ยงหรือ ฯลฯ บุคคล
มีนิมิตหรือ ฯลฯ บุคคลไมมีนิมิต หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ลักขณยุตติกตา จบ.
---------วจนโสธนะ
[๖๒] ส. บุคคลเปนสภาวะที่หยั่งเห็นได สภาวะที่หยั่งเห็นได ก็เปนบุคคล หรือ?
ป. บุคคลเปนสภาวะที่หยั่งเห็นได แตสภาวะที่หยั่งเห็นไดบางอยางเปนบุคคล
บางอยางไมเปนบุคคล
ส. บุคคลบางอยางเปนสภาวะที่หยั่งเห็นได บางอยางเปนสภาวะที่หยั่งเห็น
ไมได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๓] ส. บุคคลเปนสภาวะที่จริงแท (สัจฉิกัตถะ) สภาวะที่จริงแท ก็เปนบุคคล
หรือ?
ป. บุคคลเปนสภาวะที่จริงแท แตสภาวะที่จริงแทบางอยางเปนบุคคล บาง
อยางไมเปนบุคคล
ส. บุคคลบางอยางเปนสภาวะที่จริงแท บางอยางไมเปนสภาวะที่จริงแท หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
[๖๔] ส. บุคคลเปนสภาวะที่ประสบอยู สภาวะที่ประสบอยู ก็เปนบุคคล หรือ?

ป. บุคคลเปนสภาวะที่ประสบอยู แตสภาวะที่ประสบอยู บางอยางเปน
บุคคล บางอยางไมเปนบุคคล
ส. บุคคลบางอยางเปนสภาวะที่ประสบอยู บางอยางไมเปนสภาวะที่ประสบอยู
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๕] ส. บุคคลเปนสภาวะที่ปรากฏอยู สภาวะที่ปรากฏอยู ก็เปนบุคคล หรือ?
ป. บุคคลเปนสภาวะที่ปรากฏอยู แตสภาวะที่ปรากฏอยู บางอยางเปนบุคคล
บางอยางไมเปนบุคคล
ส. บุคคลบางอยางเปนสภาวะที่ปรากฏอยู บางอยางไมเปนสภาวะที่ปรากฏอยู
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๖] ส. บุคคลเปนสภาวะที่มีอยู สภาวะที่มีอยูก็เปนบุคคลหรือ?
ป. บุคคลเปนสภาวะที่มีอยู แตสภาวะที่มีอยูบางอยางเปนบุคคล บางอยาง
ไมเปนบุคคล
ส. บุคคลบางอยางเปนสภาวะที่มีอยู บางอยางไมเปนสภาวะที่มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๗] ส. บุคคลเปนสภาวะที่มีอยู แตสภาวะที่มีอยูไมเปนบุคคลทั้งหมดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลเปนสภาวะที่ไมมีอยู แตสภาวะที่ไมมีอยูไมบุคคลทั้งหมดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
วจนโสธนะ จบ.
---------ปญญัตตานุโยค
[๖๘] ส. บุคคลชื่อวามีรูป เพราะรูปธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลชื่อวามีกาม เพราะกามธาตุหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๙] ส. สัตวทั้งหลายชื่อวามีรูป เพราะรูปธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัตวทั้งหลายชื่อวามีกาม เพราะกามธาตุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๐] ส. บุคคลชื่อวาไมมีรูป เพราะอรูปธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลชื่อวามีกาม เพราะกามธาตุ หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๑] ส. สัตวทั้งหลายชื่อวาไมมีรูป เพราะอรูปธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัตวทั้งหลายชื่อวามีกาม เพราะกามธาตุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๒] ส. บุคคลชื่อวามีรูป เพราะรูปธาตุ บุคคลชื่อวาไมมีรูป เพราะอรูปธาตุ
และมีบางคนเคลื่อนจากรูปธาตุแลว เขาถึงอรูปธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลมีรูป ขาดสูญไปแลว บุคคลไมมีรูป เกิดขึ้นใหม หรือ
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๓] ส. สัตวทั้งหลายชื่อวามีรูป เพราะรูปธาตุ สัตวทั้งหลายชื่อวาไมมีรูป เพราะ
อรูปธาตุ และมีบางคนเคลื่อนจากรูปธาตุแลว เขาถึงอรูปธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัตวมีรูป ขาดสูญไปแลว สัตวไมมีรูปเกิดขึ้นใหม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๔] ส. บัญญัติวากายหรือวาสรีระก็ดี วาสรีระหรือวากายก็ดี รวมเพงถึงกาย บัญญัติ
ทั้งสองนี้ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บัญญัติวาบุคคลหรือวาชีพก็ดี วาชีพหรือวาบุคคลก็ดี รวมเพงถึงบุคคล
บัญญัติทั้งสองนี้ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กายเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. ทานจงรับรูนิคหะ, หากวา บัญญัติวากายหรือวาสรีระก็ดี วาสรีระหรือวา
กายก็ดี รวมเพงถึงกาย บัญญัติทั้งสองนี้ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน
เหมือนกัน บัญญัติวาบุคคลหรือวาชีพก็ดี วาชีพหรือวาบุคคลก็ดี รวมเพงถึงบุคคล บัญญัติทั้ง
สองนี้ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน กายเปนอื่น บุคคล
ก็เปนอื่น ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น, ที่ทานกลาวในปญหา
นั้นวา พึงกลาวไดวา บัญญัติวากายหรือวาสรีระก็ดี วาสรีระหรือกายก็ดี รวมเพงถึงกาย บัญญัติ
ทั้งสองนี้ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน บัญญัติวาบุคคล
หรือวาชีพก็ดี วาชีพหรือบุคคลก็ดี รวมเพงถึงบุคคล บัญญัติทั้งสองนี้ก็อยางเดียวกัน มีอรรถ
อันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน กายเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น แตไมพึงกลาววา ชีพ

เปนอื่น สรีระก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น ก็ตอง
ไมกลาววา บัญญัติวากายหรือวาสรีระก็ดี วาสรีระหรือวากายก็ดี รวมเพงถึงกาย บัญญัติทั้งสอง
นี้ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน บัญญัติวาบุคคลหรือวา
ชีพก็ดี วาชีพหรือวาบุคคลก็ดี รวมเพงถึงบุคคล บัญญัติทั้งสองนี้ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอัน
เดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน กายเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา
พึงกลาวไดวา บัญญัติวา กายหรือวาสรีระก็ดี วาสรีระหรือวากายก็ดี รวมเพงถึงกาย บัญญัติทั้ง
สองนี้ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน บัญญัติวาบุคคลหรือ
วาชีพก็ดี วาชีพหรือวาบุคคลก็ดี รวมเพงถึงบุคคล บัญญัติทั้งสองนี้ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอัน
เดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน กายเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น แตไมพึงกลาววา ชีพ
เปนอื่น สรีระก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด ฯลฯ
[๗๕] ป. บัญญัติวากายหรือวาสรีระก็ดี วาสรีระหรือวากายก็ดี รวมเพงถึงกาย บัญญัติ
ทั้งสองนี้ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู ดังนี้
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กายเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ป. ทานจงรับรูปฏิกรรม, หากวา บัญญัติวากายหรือวาสรีระก็ดี วาสรีระหรือวา
กายก็ดี รวมเพงถึงกาย บัญญัติทั้งสองนี้ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน
เหมือนกัน พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู ดวยเหตุนั้นนะ
ทานจึงตองกลาววา กายเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
บัญญัติวากายหรือวาสรีระก็ดี วาสรีระหรือวากายก็ดี รวมเพงถึงกาย บัญญัติทั้งสองนี้ก็อยางเดียว
กัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคล
ผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนมีอยู แตไมพึงกลาววา กายเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึง
กลาววา กายเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น ก็ตองไมกลาววา บัญญัติวากายหรือวาสรีระก็ดี วาสรีระหรือ
วากายก็ดีรวมเพงถึงกาย บัญญัติทั้งสองนี้ ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน
เหมือนกัน พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู ที่ทานกลาวใน
ปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา บัญญัติวากายหรือวาสรีระก็ดี วาสรีระหรือวากายก็ดี รวมเพงถึงกาย
บัญญัติทั้งสองนี้ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน พระผูมี
พระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตน มีอยู แตไมพึงกลาววา กายเปนอื่น บุคคล
ก็เปนอื่น ดังนี้ ผิด ฯลฯ
ปญญัตตานุโยค จบ.
----------

คติอนุโยค
[๗๖] ส. บุคคลทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลกอื่นสูโลกนี้ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลนั้นเอง ทองเที่ยวไปจากโลกนี้ไปสูโลกอื่น จากโลกอื่นสูโ ลกนี้
หรือ?
ป. ไมพึงกลาววาอยางนั้น ฯลฯ
[๗๗] ส. บุคคลทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลกอื่นสูโลกนี้ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลอื่นทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลกอื่นสูโลกนี้ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๘] ส. บุคคลทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลกอื่นสูโลกนี้ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลนั้นเองดวย บุคคลอื่นดวย ทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จาก
โลกอื่นสูโลกนี้ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๙] ส. บุคคลทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลกอื่นสูโลกนี้ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลนั้นเอง ก็มิไดทองเที่ยวไป บุคคลอื่นก็มิไดทองเที่ยวไป จากโลก
นี้สูโลกอื่น จากโลกอื่นสูโ ลกนี้ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๐] ส. บุคคลทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลกอื่นสูโลกนี้ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลนั้นเองทองเทีย่ วไป บุคคลอื่นทองเที่ยวไป บุคคลนั้นเองดวย
บุคคลอื่นดวย ทองเที่ยวไป บุคคลนั้น
ก็มิไดทองเที่ยวไป บุคคลอื่นก็มิได
ทองเที่ยวไป จาก โลกนี้สูโลกอื่น จาก
โลกอื่นสูโ ลกนีห้ รือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๑] ป. ไมพึงกลาววา บุคคล
ทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอืน่ จาก
โลกอื่นสูโ ลกนีห้ รือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา
บุคคลนั้นทองเทีย่ วไปเจ็ดครัง้ เปนอยางยิง่

แลวจะเปนผูทําที่สุดแหงทุกขได เพราะสิ้นสัญโญชนทั้งปวง ๑- ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริงมิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น บุคคลก็ทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอืน่ จากโลกอื่นสูโ ลกนี้
นะสิ
[๘๒] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลกอื่นสูโลก
นี้ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การทองเที่ยวไปของ
สัตวทั้งหลาย ผูมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกพัน แลนไปอยู ทองเที่ยว
@๑. ข. อิติวุตฺตก ขอ ๒๐๒ หนา ๒๔๓
ไปอยูนี้ มีเบื้องตนเบื้องปลายที่ตามรูไมได เงื่อนตนไมปรากฏ ๑- ดังนี้ เปนสูตรมีอยู
จริงมิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้นบุคคลก็ทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอืน่ จากโลกอื่นสูโ ลกนี้
นะสิ
[๘๓] ส. บุคคลทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลกอื่นสูโลกนี้ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลนั้นเองทองเทีย่ วไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลกอื่นสูโ ลกนี้ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลนั้นเองทองเทีย่ วไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลกอื่นสูโ ลกนี้ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บางคนเปนมนุษยแลวเปนเทวดาก็มีหรือ
ป. ถูกแลว
ส. มนุษยก็คนนั้นแหละ เทวดาก็คนนั้นแหละ (เปนคนเดียวกัน) หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มนุษยก็คนนั้นแหละ เทวดาก็คนนั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลเปนมนุษยแลวเปนเทวดา เปนเทวดาแลวเปนมนุษย เปนผูเกิดเปน
มนุษย เทวดาเปนอื่น ผูเกิดเปนมนุษยก็เปนอื่น (เปนคนละคน) คําวา บุคคลนั้นเอง
ทองเที่ยวไป นี้ผิด ฯลฯ ก็ถาวา บุคคลทองเที่ยวไป บุคคลนั้นเองเคลื่อนจากโลกนี้ไป
สูโลกอื่น ไมใชบุคคลอื่น เมื่อเปนเชนนี้ ความตายก็จักไมมี แมปาณาติบาตก็หยั่งเห็นไมได
กรรมมีอยู ผลของกรรมมีอยู ผลของกรรมทั้งหลายที่ทําแลวมีอยู เมือ่ กุศลและอกุศลใหผลอยู
คําวา บุคคลนั้นเองทองเที่ยวไป นี้ผิด ฯลฯ

@๒. สํ. นิ. ขอ ๔๒๑ หนา ๒๑๒
ส. บุคคลนั้นเองทองเทีย่ วไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลกอื่นสูโ ลกนี้
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บางคนเปนมนุษยแลวเปนยักษ ... เปนเปรต ... เปนสัตวนรก ... เปนสัตว
เดียรฉาน ... เปนอูฐ ... เปนลา ... เปนโค ... เปนสุกร ... เปนกระบือ ... ก็มีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มนุษยก็คนนั้นแหละ กระบือก็คนนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มนุษยก็คนนั้นแหละ กระบือก็คนนั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลเปนมนุษยแลวเปนกระบือ เปนกระบือแลวเปนมนุษย เปนผูเกิด
เปนมนุษย กระบือเปนอื่น ผูเกิดเปนมนุษยก็เปนอื่น คําวา บุคคลนั้นเองทองเที่ยวไป นี้ผิด ฯลฯ
ก็ถาวา บุคคลทองเที่ยวไป บุคคลนั้นเองเคลื่อนจากโลกนี้ ไปสูโลกอื่น ไมใชบุคคลอื่น เมื่อ
เปนเชนนี้ ความตายก็จักไมมี แมปาณาติบาตก็จะหยั่งเห็นไมได กรรมมีอยู ผลของกรรมมีอยู
ผลของกรรมทั้งหลายที่ทําแลวมีอยู เมือ่ กุศลและอกุศลใหผลอยู คําวา บุคคลนั้นเองทองเทีย่ ว
ไป นี้ผิด ฯลฯ
ส. บุคคลนั้นเองทองเทีย่ วไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลกอื่นสูโ ลกนีห้ รือ?
ป. ถูกแลว
ส. บางคนเปนกษัตริยแลวเปนพราหมณก็มีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กษัตริยก็คนนั้นแหละ พราหมณก็คนนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บางคนเปนกษัตริยแลวเปนแพศย ... เปนศูทรก็มี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กษัตริยก็คนนั้นแหละ ศูทรก็คนนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บางคนเปนพราหมณแลวเปนแพศย ... เปนศูทร ... เปนกษัตริยก็มีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พราหมณก็คนนั้นแหละ กษัตริยก ็คนนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บางคนเปนแพศยแลวเปนศูทร ... เปนกษัตริย ... ไปเปนพราหมณ ก็มีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. แพศยก็คนนั้นแหละ พราหมณก็คนนั้นแหละ หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บางคนเปนศูทรแลวเปนกษัตริย ... เปนพราหมณ ... เปนแพศย ก็มีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ศูทรก็คนนั้นแหละ แพศยก็คนนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลนั้นเองทองเทีย่ วไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลกอื่นสูโ ลกนี้ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คนมือดวยก็ไปเปนคนมือดวยเทียวหรือ ... คนเทาดวนก็ไปเปนคนเทา
ดวนเทียวหรือ ... คนดวนทั้งมือและเทาก็ไปเปนคนดวนทั้งมือและเทาเทียวหรือ ... คนหูวิ่น ...
คนจมูกโหว ... คนทั้งหูวิ่นทั้งจมูกโหว ... คนนิ้วดวน ... คนนิ้วแมมือดวน ... คนเอ็นใหญ
ขาด ... คนมือหงิก ... คนมือแป ... คนเปนโรคเรื้อน ... คนเปนตอม ... คนเปนโรคกลาก ...
คนเปนโรคมองครอ ... คนเปนโรคลมบาหมู ... อูฐ ... โค ... ลา ... สุกร ... กระบือ ก็ไปเปน
กระบือเทียวหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๔] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลนั้นเองทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลก
อื่นสูโลกนี้ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลผูเปนโสดาบัน เคลื่อนจากมนุษยโลกเขาถึงเทวโลกแลว คงเปน
โสดาบันเทียวแมในเทวโลกนั้น มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บุคคลผูเปนโสดาบันเคลื่อนจากมนุษยโลก เขาถึงเทวโลกแลว
คงเปนโสดาบันเทียวแมในเทวโลกนั้น ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา บุคคลนั้นเองทอง
เที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลกอื่นสูโ ลกนี้
[๘๕] ส. ทานทําความตกลงแลววา บุคคลผูเปนโสดาบันเคลื่อนจากมนุษยโลก เขา
ถึงเทวโลกแลว คงเปนโสดาบันเทียวแมในเทวโลกนั้น และดวยเหตุนั้น (จึงวินิจฉัยวา)
บุคคลนั้นเทียวทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอืน่ จากโลกอื่นสูโ ลกนี้ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทานไดทําความตกลงวา บุคคลผูเปนโสดาบันเคลื่อนจากมนุษยโลกเขาถึง
เทวโลกแลว คงเปนมนุษยแมในเทวโลกนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๖] ส. บุคคลนั้นเองทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลกอื่นสูโ ลกนี้ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ไมเปนอื่น ไมแปรผัน ทองเที่ยวไป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๘๗] ส. ไมเปนอื่น ไมแปรผัน ทองเที่ยวไป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คนมือดวนก็ไปเปนคนมือดวนเทียวหรือ ... คนเทาดวนก็ไปเปนคนเทา
ดวนเทียวหรือ ... คนดวนทั้งมือและเทาก็ไปเปนคนดวนทั้งมือและเทาเทียวหรือ ... คนหูวิ่น ...
คนจมูกโหว ... คนทั้งหูวิ่นจมูกโหว ... คนนิ้วดวน ... คนนิ้วแมมือดวน ... คนเอ็นใหญขาด ...
คนมือหงิก ... คนมือแป ... คนเปนโรคเรื้อน ... คนเปนตอม ... คนเปนโรคกลาก ... คน
เปนโรคมองครอ ... คนเปนโรคลมบาหมู ... อูฐ ... โค ... ลา ... สุกร ... กระบือก็ไปเปน
กระบือเทียวหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๘] ส. บุคคลนั้นเองทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลกอื่นสูโ ลกนี้หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนผูมีรปู ทองเที่ยวไปหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนผูมีรูปทองเที่ยวไปหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้นหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนผูมีเวทนา ฯลฯ เปนผูมีสัญญา ฯลฯ เปนผูมีสังขาร ฯลฯ เปนผู
มีวิญญาณทองเที่ยวไปหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนผูมีวิญญาณทองเที่ยวไปหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้นหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๙] ส. บุคคลนั้นเองทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอื่น จากโลกอื่นสูโ ลกนี้ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนผูไมมีรูปทองเที่ยวไปหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนผูไมมีรูปทองเที่ยวไป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนผูไมมีเวทนา ฯลฯ เปนผูไมมีสัญญา ฯลฯ เปนผูไมมีสังขาร ฯลฯ
เปนผูไมมีวิญญาณทองเที่ยวไปหรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนผูไมมีวิญญาณทองเที่ยวไปหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๐] ส. บุคคลนั้นแหละทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอืน่ จากโลกอื่นสูโ ลกนี้ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปทองเที่ยวไปหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปทองเที่ยวไปหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้นหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณทองเที่ยวไปหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิญญาณทองเที่ยวไปหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๑] ส. บุคคลนั้นแหละ ทองเที่ยวไปจากโลกนี้สูโลกอืน่ จากโลกอื่นสูโ ลกนี้หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปไมทองเที่ยวไปหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปไมทองเที่ยวไปหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่นหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ไมทองเที่ยวไปหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิญญาณไมทอ งเที่ยวไปหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. หากวา บุคคลแตกดับไปในเมื่อขันธทั้งหลายแตกดับไป ก็เปนอุจเฉททิฏฐิ

ที่พระพุทธเจาทรงเวนขาดแลว หากวา บุคคลไมแตกดับไปในเมื่อขันธทั้งหลายแตกดับไป บุคคล
ก็จะเที่ยง (และดังนั้น) จะเสมอเหมือนกับนิพพาน.
คติอนุโยค จบ.
---------อุปาทาปญญัตตานุโยค
[๙๒] ส. เพราะอาศัยรูป จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปไมเที่ยง เปนสังขตะ อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเปนธรรมดา
มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา มีความแปร
ไปเปนธรรมดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถึงบุคคลก็ไมเที่ยง เปนสังขตะ อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเปน
ธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา มี
ความแปรไปเปนธรรมดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะอาศัยเยทนา ฯลฯ เพราะอาศัยสัญญา ฯลฯ เพราะอาศัยสังขาร ฯลฯ
เพราะอาศัยวิญญาณ จึงบัญญัติบุคคลขึ้นหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณไมเที่ยง เปนสังขตะ อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเปน
ธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา มี
ความแปรไปเปนธรรมดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถึงบุคคลก็ไมเที่ยง เปนสังขตะ อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเปน
ธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา
มีความแปรไปเปนธรรมดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๓] ส. เพราะอาศัยรูป จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะอาศัยรูปเขียว จึงบัญญัติบุคคลเขียวขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะอาศัยรูปเหลือง ฯลฯ เพราะอาศัยรูปแดง ฯลฯ เพราะอาศัย
รูปขาว ฯลฯ เพราะอาศัยรูปที่เห็นได ฯลฯ เพราะอาศัยรูปที่เห็นไมได ฯลฯ เพราะอาศัยรูปที่
กระทบไมได จึงบัญญัติบุคคลที่กระทบไมไดขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๙๔] ส. เพราะอาศัยเวทนา จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะอาศัยเวทนาเปนกุศล จึงบัญญัติบุคคลเปนกุศลขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะอาศัยเวทนาเปนกุศล จึงบัญญัติบุคคลเปนกุศลขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนาเปนกุศล มีผล มีวิบาก มีผลนาปรารถนา มีผลนาใคร มีผลนาฟูใจ
มีผลไมแสลง มีสุขเปนกําลัง มีสุขเปนวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถึงบุคคลเปนกุศล ก็มีผล มีวิบาก มีผลนาปรารถนา มีผลนาใคร มีผล
นาฟูใจ มีผลไมแสลง มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๕] ส. เพราะอาศัยเวทนา จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะอาศัยเวทนาเปนอกุศล จึงบัญญัติบุคคลเปนอกุศลขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะอาศัยเวทนาเปนอกุศล จึงบัญญัติบุคคลเปนอกุศลขึ้นหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนาเปนอกุศล มีผล มีวิบาก มีผลไมนาปรารถนา มีผลไมนาใคร มี
ผลไมนาฟูใจ มีผลแสลง มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถึงบุคคลเปนอกุศล ก็มีผล มีวิบาก มีผลไมนาปรารถนา มีผลไมนา ใคร
มีผลไมนาฟูใจ มีผลแสลง มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๖] ส. เพราะอาศัยเวทนา จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะอาศัยเวทนาเปนอัพยากฤต จึงบัญญัติบุคคลเปนอัพยากฤตขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะอาศัยเวทนาเปนอัพยากฤต จึงบัญญัติบุคคลเปนอัพยากฤตขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนาเปนอัพยากฤต ไมเที่ยง เปนสังขตะ อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มีความ
สิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปน
ธรรมดา มีความแปรไปเปนธรรมดา หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. ถึงบุคคลเปนอัพยากฤต ก็ไมเที่ยง เปนสังขตะ อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มี
ความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับ
ไปเปนธรรมดา มีความแปรไปเปนธรรมดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะอาศัยสัญญา ฯลฯ เพราะอาศัยสังขาร ฯลฯ เพราะอาศัยวิญญาณ
จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะอาศัยวิญญาณเปนกุศล จึงบัญญัติบุคคลเปนกุศลขึ้นหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะอาศัยวิญญาณเปนกุศล จึงบัญญัติบุคคลเปนกุศลขึ้นหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณเปนกุศล มีผล มีวิบาก มีผลนาปรารถนา มีผลนาใคร มีผลนาฟูใจ
มีผลแสลง มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถึงบุคคลเปนกุศล ก็มีผล มีวิบาก มีผลนาปรารถนา มีผลนาใคร มีผล
นาฟูใจ มีผลไมแสลง มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๗] ส. เพราะอาศัยวิญญาณ จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะอาศัยวิญญาณเปนอกุศล จึงบัญญัติบุคคลเปนอกุศลขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะอาศัยวิญญาณเปนอกุศล จึงบัญญัติบุคคลเปนอกุศลขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณเปนอกุศล มีผล มีวิบาก มีผลไมนาปรารถนา มีผลไมนาใคร มี
มีผลไมนาฟูใจ มีผลแสลง มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถึงบุคคลเปนอกุศล ก็มีผล
มีวิบาก มีผลไมนาปรารถนา มีผลไม
นาใคร มีผลไมนาฟูใจ มีผลแสลง
มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๘] ส. เพราะอาศัยวิญญาณ
จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. เพราะอาศัยวิญญาณเปนอัพยากฤต จึงบัญญัติบุคคลเปนอัพยากฤตขึ้น
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะอาศัยวิญญาณเปนอัพยากฤต จึงบัญญัติบุคคลเปนอัพยากฤตขึ้น
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณเปนอัพยากฤต ไมเที่ยง เปนสังขตะ อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มีความ
สิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปน
ธรรมดา มีความแปรไปเปนธรรมดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถึงบุคคลเปนอัพยากฤต ก็ไมเที่ยง เปนสังขตะ อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มีความ
สิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับไป
เปนธรรมดา มีความแปรไปเปนธรรมดาหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๙] ส. เพราะอาศัยจักษุพึงกลาววา บุคคลมีจักษุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อจักษุดับไปแลว พึงกลาววา บุคคลมีจักษุดับไปแลวหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะอาศัยโสตะ ฯลฯ เพราะอาศัยฆานะ ฯลฯ เพราะอาศัยชิวหา ฯลฯ
เพราะอาศัยกาย ฯลฯ เพราะอาศัยมโน พึงกลาววา บุคคลมีมโน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อมโนดับไปแลว พึงกลาววา บุคคลมีมโนดับไปแลวหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๐] ส. เพราะอาศัยมิจฉาทิฏฐิ พึงกลาววา บุคคลเปนมิจฉาทิฏฐิ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อมิจฉาทิฏฐิดับไปแลว พึงกลาววา บุคคลเปนมิจฉาทิฏฐิดับไปแลว
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๑] ส. เพราะอาศัยมิจฉาสังกัปปะ ฯลฯ เพราะอาศัยมิจฉาวาจา ฯลฯ เพราะอาศัย
มิจฉากัมมันตะ ฯลฯ เพราะอาศัยมิจฉาอาชีวะ ฯลฯ เพราะอาศัยมิจฉาวายามะ ฯลฯ เพราะอาศัย
มิจฉาสติ ฯลฯ เพราะอาศัยมิจฉาสมาธิ ฯลฯ พึงกลาววา บุคคลมีมิจฉาสมาธิ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อมิจฉาสมาธิดับไปแลว พึงกลาววา บุคคลมีมิจฉาสมาธิดับไปแลว
หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๒] ส. เพราะอาศัยสัมมาทิฏฐิ พึงกลาววา บุคคลเปนสัมมาทิฏฐิหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อสัมมาทิฏฐิดับไปแลว พึงกลาววา บุคคลเปนสัมมาทิฏฐิดับไปแลว
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะอาศัยสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ เพราะอาศัยสัมมาวาจา ฯลฯ เพราะอาศัย
สัมมากัมมันตะ ฯลฯ เพราะอาศัยสัมมาอาชีวะ ฯลฯ เพราะอาศัยสัมมาวายมะ ฯลฯ เพราะอาศัย
สัมมาสติ ฯลฯ เพราะอาศัยสัมมาสมาธิ พึงกลาววา บุคคลมีสัมมาสมาธิ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อสัมมาสมาธิดับไปแลว พึงกลาววา บุคคลมีสัมมาสมาธิดับไปแลว
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๓] ส. เพราะอาศัยรูป เพราะอาศัยเวทนา จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะอาศัยขันธ ๒ จึงบัญญัติบุคคล ๒ คนขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะอาศัยรูป เพราะอาศัยเวทนา เพราะอาศัยสัญญา เพราะอาศัยสังขาร
เพราะวิญญาณ จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะอาศัยขันธ ๕ จึงบัญญัติบุคคล ๕ ขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๔] ส. เพราะอาศัยจักขายตนะ เพราะอาศัยโสตายตนะ จึงบัญญัติบุคคลขึ้น
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะอาศัยอายตนะ ๒ จึงบัญญัติบุคคล ๒ ขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๕] ส. เพราะอาศัยจักขายตนะ เพราะอาศัยโสตายตนะ ฯลฯ เพราะอาศัย
ธัมมายตนะ จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะอาศัยอายตนะ ๑๒ จึงบัญญัติบุคคล ๑๒ ขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๖] ส. เพราะอาศัยจักขุธาตุ เพราะอาศัยโสตธาตุ จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. เพราะอาศัยธาตุ ๒ จึงบัญญัติบุคคล ๒ ขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๗] ส. เพราะอาศัยจักขุธาตุ เพราะอาศัยโสตธาตุ ฯลฯ เพราะอาศัยธัมมธาตุ
จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะอาศัยธาตุ ๑๘ จึงบัญญัติบุคคล ๑๘ ขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๘] ส. เพราะอาศัยจักขุนทรีย เพราะอาศัยโสตินทรีย จึงบัญญัติบุคคลขึ้นหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะอาศัยอินทรีย ๒ จึงบัญญัติบุคคล ๒ ขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๙] ส. เพราะอาศัยจักขุนทรีย เพราะอาศัยโสตินทรีย ฯลฯ เพราะอาศัยอัญญาตาวินทรีย จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะอาศัยอินทรีย ๒๒ จึงบัญญัติบุคคล ๒๒ ขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๐] ส. เพราะอาศัยเอกโวการภพ (ภพแหงสัตวมีขันธหนึ่ง) จึงบัญญัติบุคคล
หนึ่งขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะอาศัยจตุโวการภพ (ภพแหงสัตวมีขันธ ๔) จึงบัญญัติบุคคล ๔ ขึ้น
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๑] ส. เพราะอาศัยเอกโวการภพ จึงบัญญัติบุคคลหนึ่งขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะอาศัยปญจโวการภพ (ภพแหงสัตวมีขันธ ๕) จึงบัญญัติบุคคล ๕
ขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๒] ส. ในเอกโวการภพ มีบุคคลเพียงหนึ่ง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในจตุโวการภพ มีบุคคลเพียง ๔ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๓] ส. ในเอกโวการภพ มีบุคคลเพียงหนึ่ง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในปญจโวการภพ มีบุคคลเพียง ๕ หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๔] ส. เพราะอาศัยตนไม จึงบัญญัติเงาไมขึ้น ฉันใด ฉันนั้นแหละ เพราะ
อาศัยรูป จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ?
ส. เพราะอาศัยตนไม จึงบัญญัติเงาไมขึ้น แมตนไมก็ไมเที่ยง แมเงาไมก็
ไมเที่ยง ฉันใด ฉันนั้นแหละ เพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลขึ้น แมรูปก็ไมเที่ยง แมบุคคล
ก็ไมเที่ยง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะอาศัยตนไม จึงบัญญัติเงาไมขึ้น ตนไมเปนอื่น เงาไมก็เปนอื่น
ฉันใด ฉันนั้นแหละ เพราะอาศัยรูป จึงบัญญัติบุคคลขึ้น รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะอาศัยบาน จึงบัญญัติชาวบานขึ้น ฉันใด ฉันนั้นแหละ เพราะ
อาศัยรูป จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ?
ส. เพราะอาศัยบาน จึงบัญญัติชาวบานขึ้น บานเปนอื่น ชาวบานก็เปนอื่น
ฉันใด ฉันนั้นแหละ เพราะอาศัยรูป จึงบัญญัติบุคคลขึ้น รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะอาศัยรัฐ จึงบัญญัติราชาขึ้น ฉันใด ฉันนั้นแหละ เพราะอาศัยรูป
จึงบัญญัติบุคคลขึ้น หรือ?
ส. เพราะอาศัยรัฐ จึงบัญญัติราชาขึ้น รัฐเปนอื่น ราชาก็เปนอื่น ฉันใด
ฉันนั้นแหละ เพราะอาศัยรูป จึงบัญญัติบุคคลขึ้น รูปเปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ตรวน ไมใชผูถูกจําตรวน ตรวนมีแกผูใด ผูนั้นตางหากชื่อวา ผูถูก
จําตรวน ฉันใด ฉันนั้นแหละ รูปไมใชผูมีรูป รูปมีแกผูใด ผูนั้นตางหากชื่อวา ผูมีรูป หรือ?
ส. ตรวน ไมใชผูถูกจําตรวน ตรวนมีแกผูใด ผูนั้นตางหากชื่อวา ผูถูก
จําตรวน ตรวนเปนอื่น ผูถูกจําตรวนก็เปนอื่น ฉันใด ฉันนั้นแหละ รูปไมใชผูมีรูป รูปมีแกผู
ใด ผูนั้นตางหากชื่อวา ผูมีรูป รูปเปนอื่น ผูมีรปู ก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๕] ส. บัญญัติบุคคลขึ้นในเพราะจิตแตละดวง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลในเพราะจิตแตละดวง ยอมเกิด แก ตาย จุติ
และ อุปบัติ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไมพึงกลาววา บุคคลนั้น หรือ
วาบุคคลอื่น
หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไมพึงกลาววา เด็กชาย หรือวาเด็กหญิง หรือ?
ป. พึงกลาวได
ส. ทานจงรับรูนิคหะ, หากวา เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไมพึงกลาววา
บุคคลนั้นหรือวาบุคคลอื่น ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไมพึง
กลาววาเด็กชาย หรือวาเด็กหญิง, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา เมื่อจิตดวงที่ ๒
เกิดขึ้น ไมพึงกลาววาบุคคลนั้น หรือวาบุคคลอื่น แตพึงกลาวไดวาเด็กชาย หรือวาเด็กหญิง
ดังนี้ ผิด, ก็หรือหากวา เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น พึงกลาวไดวา เด็กชายหรือวาเด็กหญิง ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น พึงกลาวไดวา บุคคลนั้นหรือวาบุคคลอื่น,
ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา เมือ่ จิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไมพึงกลาววา บุคคลนั้น
หรือวาบุคคลอืน่ แตพึงกลาววาเด็กชายหรือเด็กหญิงดังนี้ ผิด
[๑๑๖] ส. เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไมพึงกลาววาบุคคลนั้น หรือวาบุคคลอื่น
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไมพึงกลาววาสตรี หรือวาบุรุษ ... วา
คฤหัสถ หรือวาบรรพชิต ... วาเทวดา หรือวามนุษย หรือ?
ป. พึงกลาวได
ส. ทานจงรับรูนิคหะ, หากวา เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไมพึงกลาววา
บุคคลนั้น หรือบุคคลอื่น ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไมพึง
กลาววาเทวดา หรือวามนุษย, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไมพึง
กลาววาบุคคลนั้น หรือบุคคลอื่น แตพึงกลาวไดวาเทวดา หรือวามนุษยดังนี้ ผิด, ก็หรือหาก
วา เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น พึงกลาวไดวาเทวดา หรือวามนุษย ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง
กลาววา เมื่อจิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น พึงกลาวไดวาบุคคลนั้น หรือวาบุคคลอื่น, ที่ทานกลาวใน
ปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา เมือ่ จิตดวงที่ ๒ เกิดขึ้น ไมพึงกลาววาบุคคลนั้น หรือวาบุคคล
อื่น แตพึงกลาวไดวาเทวดา หรือวามนุษย ดังนี้ ผิด ฯลฯ
[๑๑๗] ป. ไมพึงกลาววา ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลใดเห็น เห็นรูปใด เห็นดวยจักษุใด พึงกลาวไดวา บุคคลนั้น
เห็น เห็นรูปนั้น เห็นดวยจักษุนั้นมิใช หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บุคคลใดเห็น เห็นรูปใด เห็นดวยจักษุใด พึงกลาวไดวา
บุคคลนั้นเห็น เห็นรูปนั้น เห็นดวยจักษุนั้น ดวยเห็นนั้นนะทานจึงตองกลาววา ขาพเจา
หยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
[๑๑๘] ป. ไมพึงกลาววา ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถหรือ?

ส. ถูกแลว
ป. บุคคลใดฟง ฯลฯ บุคคลใดดม ฯลฯ บุคคลใดลิ้ม ฯลฯ บุคคลใดถูก
ตอง ฯลฯ บุคคลใดรู รูธัมมารมณใด รูดวยมโนใด พึงกลาวไดวา บุคคลนั้นรู รูธัมมารมณ
รูดวยมโนนั้น มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บุคคลใดรู รูธัมมารมณใด รูดวยมโนใด พึงกลาวไดวา
บุคคลนั้นรู รูธัมมารมณนั้น ดวยมโนนั้น ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ขาพเจาหยั่งเห็น
บุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
[๑๑๙] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลใดมิไดเห็น มิไดเห็นรูปใด มิไดเห็นดวยจักษุใด ไมพึงกลาววา
บุคคลนั้นเห็น ไมพึงกลาววาเห็นรูปนั้น ไมพึงกลาววาเห็นดวยจักษุนั้น มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลใดมิไดเห็น มิไดเห็นรูปใด มิไดเห็นดวยจักษุใด ไมพึง
กลาววาบุคคลนั้นเห็น ไมพึงกลาววาเห็นรูปนั้น ไมพึงกลาววาเห็นดวยจักษุน้นั ก็ตองไมกลาววา
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
[๑๒๐] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลใดมิไดฟง ฯลฯ บุคคลใดมิไดดม ฯลฯ บุคคลใดมิไดลิ้ม ฯลฯ
บุคคลใดมิไดรู มิไดรูธัมมารมณใด มิไดรูดวยมโนใด ไมพึงกลาววาบุคคลนั้นรู ไมพึงกลาววา
รูธัมมารมณนั้น ไมพึงกลาววารูดวยมโนนั้น มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวาบุคคลใดมิไดรู มิไดรูธัมมารมณใด มิไดรูดวยมโนใด ไมพงึ กลาว
วาบุคคลนั้นรู ไมพึงกลาววารูธ ัมมารมณนั้น ไมพึงกลาววารูด วยมโนนั้น ก็ตองไมกลาววา
ขาพเจาหยั่งเห็นบุคคล โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
[๑๒๑] ป. ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลได โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเห็นสัตวทั้งหลาย
จุติอยู อุปบัติอยู เลวบาง ประณีตบาง มีพรรณะงามบาง มีพรรณะทรามบาง เปนสุคติ
บาง เปนทุคติบาง ดวยจักษุเพียงดังทิพย อันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่ง
สัตวทั้งหลายวาเปนไปตามกรรม ๑- ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
@๑. ม.ม. ขอ ๗๕๖ หนา ๖๘๗
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น ก็หยั่งเห็นบุคคลได โดยสัจฉิกัตถปรมัตถนะสิ

ส. ทานไดทําความตกลงแลววา พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้ง*หลาย เราเห็นสัตวทั้งหลายจุติอยู อุปบัติอยู เลวบาง ประณีตบาง มีพรรณะงามบาง มีพรรณะ
ทรามบาง เปนสุคติบาง เปนทุคติบาง ดวยจักษุเพียงดังทิพย อันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย
ยอมรูชัดซึ่งสัตวทั้งหลายวาเปนไปตามกรรม ดังนี้ ดวยเหตุนนั้ แหละ ทานจึงหยั่งเห็นบุคคล
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคทรงเห็นรูปหรือทรงเห็นบุคคล ดวยจักษุเพียงดังทิพย อัน
บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย
ป. ทรงเห็นรูป
ส. รูปคือบุคคล รูปจุติ รูปอุปบัติ รูปเปนไปตามกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระผูมีพระภาคทรงเห็นรูปหรือทรงเห็นบุคคล ดวยจักษุเพียงดังทิพย อัน
บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย
ป. ทรงเห็นบุคคล
ส. บุคคล คือรูป คือรูปายตนะ คือรูปธาตุ คือสีเขียว คือสีเหลือง คือ
สีแดง คือสีขาว คือสิ่งที่รูไดดวยจักษุ กระทบที่จักษุ มาสูคลองจักษุ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระผูมีพระภาคทรงเห็นรูปหรือทรงเห็นบุคคล ดวยจักษุเพียงดังทิพย อัน
บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย
ป. ทรงเห็นทั้งสองอยาง
ส. ทั้งสองอยางคือรูป คือรูปายตนะ คือรูปธาตุ ทั้งสองอยางคือสีเขียว
ทั้งสองอยางคือสีเหลือง ทั้งสองอยางคือสีแดง ทั้งสองอยางคือสีขาว ทั้งสองอยางคือสิ่งที่รไู ด
ดวยจักษุ ทั้งสองอยางกระทบที่จักษุ ทั้งสองอยางมาสูคลองจักษุ ทั้งสองอยางจุติ ทั้งสองอยาง
อุปบัติ ทั้งสองอยางเปนไปตามกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
อุปาทาปญญัตตานุโยค จบ
---------กัลยาณวรรค ๑[๑๒๒] ป. ทานหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ทานหยั่งเห็นผูทํา ผูส รางกรรมดีกรรมชั่ว หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๓] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผูสรางกรรมดี

กรรมชั่ว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทานหยั่งเห็นผูทํา ผูส รางบุคคลนั้นหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทานหยั่งเห็นผูทํา ผูส รางบุคคลนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การทําที่สุดแหงทุกขไมมี ความขาดแหงวัฏฏะก็ไมมี ความดับรอบอยาง
หาเชื้อมิได ก็ไมมี แกบุคคลนั้น ๆ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
@๑. ตอนนี้มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา "ปุริลการานุโยค"
[๑๒๔] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผูสรางกรรมดี
กรรมชั่วหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะหยั่งเห็นบุคคล ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผูสรางบุคคลหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๕] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผูสรางกรรมดี
กรรมชั่ว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะหยั่งเห็นนิพพาน ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผูสรางนิพพาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๖] ส.เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผูสรางกรรมดี
กรรมชั่ว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผูส รางมหาปฐพี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๗] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผูสรางกรรมดี
กรรมชั่ว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะหยั่งเห็นมหาสมุทร ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผูสรางมหาสมุทร
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๘] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผูสรางกรรมดี
กรรมชั่ว หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. เพราะหยั่งเห็นขุนเขาสิเนรุ ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผูสรางขุนเขาสิเนรุ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๙] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผูสรางกรรมดีกรรม
ชั่ว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะหยั่งเห็นน้ํา ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผูสรางน้ํา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๐] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผูสรางกรรมดี
กรรมชั่วหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะหยั่งเห็นไฟ ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผูสรางไฟ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๑] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผูสรางกรรมดี
กรรมชั่ว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะหยั่งเห็นลม ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผูสรางลม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๒] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผูสรางกรรมดี
กรรมชั่ว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะหยั่งเห็นหญา ไม และตนไมเจาปา ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผูส ราง
หญา ไม และตนไมเจาปา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๓] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผูสรางกรรมดี
กรรมชั่ว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กรรมดีกรรมชั่วเปนอื่น ผูทํา ผูสรางกรรมดีกรรมชั่ว ก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๔] ป. ทานหยั่งเห็นวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ทานหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยวิบากของกรรมดี กรรมชั่ว หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะหยั่งเห็นวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวย

วิบากของกรรมดีกรรมชั่ว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทานหยั่งเห็นผูเสวย บุคคลผูเสวยวิบากนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทานหยั่งเห็นผูเสวย บุคคลผูเสวยวิบากนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การทําที่สุดแหงทุกขไมมี ความขาดแหงวัฏฏะก็ไมมี ความดับรอบอยาง
หาเชื้อมิไดกไ็ มมี แกบุคคลนั้นๆ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะหยั่งเห็นวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงเห็นบุคคล ผูเสวย
วิบากของกรรมดีกรรมชั่ว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะหยั่งเห็นบุคคล ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูเสวยบุคคล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะหยั่งเห็นวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงเห็นบุคคลผูเสวย
วิบากของกรรมดีกรรมชั่ว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะหยั่งเห็นนิพพาน ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูเสวยนิพพานหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะหยั่งเห็นวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวย
วิบากของกรรมดีกรรมชั่ว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี เพราะหยั่งเห็นมหาสมุทร เพราะหยั่งเห็นขุนเขา
สิเนรุ เพราะหยั่งเห็นน้ํา เพราะหยั่งเห็นไฟ เพราะหยั่งเห็นลม ฯลฯ เพราะหยั่งเห็นหญา ไม
และตนไมเจาปา ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวย หญา ไม และตนไมเจาปา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะหยั่งเห็นวิบากของกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงเห็นบุคคลผูเสวยวิบาก
ของกรรมดีกรรมชั่ว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิบากของกรรมดีและกรรมชั่วเปนอื่น บุคคลผูเสวยวิบากของกรรมดี
กรรมชั่ว ก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๕] ป. ทานหยั่งเห็นสุขอันเปนทิพย หรือ?
ส. ถูกแลว

ป. ทานหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยสุขอันเปนทิพย หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๖] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขอันเปนทิพย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยสุขอัน
เปนทิพย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทานหยั่งเห็นผูเสวย บุคคลผูเสวยสุขอันเปนทิพยนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทานหยั่งเห็นผูเสวย บุคคลผูเสวยสุขอันเปนทิพยนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การทําที่สุดแหงทุกขไมมี ความขาดแหงวัฏฏะก็ไมมี ความดับรอบอยาง
หาเชื้อมิไดก็ไมมี แกบุคคลนั้นๆ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๗] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขอันเปนทิพย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยสุขอัน
เปนทิพย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะหยั่งเห็นบุคคล ฉะนั้นจึงเห็นผูเสวยบุคคล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๘] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขอันเปนทิพย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยสุขอันเปน
ทิพย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะหยั่งเห็นนิพพาน ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยนิพพาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๙] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขอันเปนทิพย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยสุขอันเปน
ทิพย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี ฯลฯ เพราะหยั่งเห็นมหาสมุทร เพราะหยั่งเห็น
ขุนเขาสิเนรุ เพราะหยั่งเห็นน้ํา เพราะหยั่งเห็นไฟ เพราะหยั่งเห็นลม ฯลฯ เพราะหยั่งเห็นหญา
ไม และตนไมเจาปา ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยหญา ไม และตนไมเจาปา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๐] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขอันเปนทิพย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยสุขอันเปน
ทิพย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สุขอันเปนทิพยเปนอื่น บุคคลผูเสวยสุขอันเปนทิพยก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๑๔๑] ป. ทานหยั่งเห็นสุขของมนุษย หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ทานหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยสุขของมนุษย หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๒] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขของมนุษย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยสุขของ
มนุษย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทานหยั่งเห็นผูเสวย บุคคลผูเสวยสุขของมนุษยนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทานหยั่งเห็นผูเสวย บุคคลผูเสวยสุขของมนุษยนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การทําที่สุดแหงทุกขไมมี ความขาดแหงวัฏฏะก็ไมมี ความดับรอบอยาง
หาเชื้อมิไดก็ไมมี แกบุคคลนั้นๆ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๓] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขของมนุษย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยสุขของ
มนุษย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะหยั่งเห็นบุคคล ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูเสวยบุคคล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๔] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขของมนุษย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยสุขของ
มนุษยหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะหยั่งเห็นนิพพาน ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยนิพพาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๕] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขของมนุษย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยสุขของ
มนุษย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี ฯลฯ เพราะหยั่งเห็นมหาสมุทร เพราะหยั่งเห็น
ขุนเขาสิเนรุ เพราะหยั่งเห็นน้ํา เพราะหยั่งเห็นไฟ เพราะหยั่งเห็นลม ฯลฯ เพราะหยั่งเห็น
หญา ไม และตนไมเจาปา ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยหญา ไม และตนไมเจาปา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๖] ส. เพราะหยั่งเห็นสุขของมนุษย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยสุขของ
มนุษย หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. สุขของมนุษยเปนอืน่ บุคคลผูเสวยสุขของมนุษยก็เปนอื่นหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๗] ป. ทานหยั่งเห็นทุกขที่มีในอบาย หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ทานหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในอบาย หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๘] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในอบาย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มี
ในอบาย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทานหยั่งเห็นผูเสวย บุคคลผูเสวยทุกขที่มีในอบายนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทานหยั่งเห็นผูเสวย บุคคลผูเสวยทุกขที่มีในอบายนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การทําที่สุดแหงทุกขไมมี ความขาดแหงวัฏฏะก็ไมมี ความดับรอบอยาง
หาเชื้อมิไดก็ไมมี แกบุคคลนั้นๆ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๙] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในอบาย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มี
ในอบาย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะหยั่งเห็นบุคคล ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูเสวยบุคคล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๐] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในอบาย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มี
ในอบาย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะหยั่งเห็นนิพพาน ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยนิพพาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๑] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในอบาย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มี
ในอบาย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี ฯลฯ เพราะหยั่งเห็นมหาสมุทร เพราะหยั่งเห็น
ขุนเขาสิเนรุ เพราะหยั่งเห็นน้ํา เพราะหยั่งเห็นไฟ เพราะหยั่งเห็นลม ฯลฯ เพราะหยั่งเห็นหญา
ไม และตนไมเจาปา ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยหญา ไม และตนไมเจาปา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๒] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในอบาย ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มี

ในอบาย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทุกขที่มีในอบายเปนอื่น บุคคลผูเสวยทุกขที่มีในอบายก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๓] ป. ทานหยั่งเห็นทุกขที่มีในนรกหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ทานหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในนรก หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๔] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในนรก ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีใน
นรก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทานหยั่งเห็นผูเสวยบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในนรกนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทานหยั่งเห็นผูเสวยบุคคลผูเสวยทุกขที่มีในนรกนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การทําที่สุดแหงทุกขไมมี ความขาดแหงวัฏฏะก็ไมมี ความดับรอบอยาง
หาเชื้อมิไดก็ไมมี แกบุคคลนั้นๆ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๕] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในนรก ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มี
ในนรก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะหยั่งเห็นบุคคล ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูเสวยบุคคล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๖] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในนรก ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มี
ในนรก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะหยั่งเห็นนิพพาน ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยนิพพาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๗] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในนรก ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มี
ในนรก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะหยั่งเห็นมหาปฐพี ฯลฯ เพราะหยั่งเห็นมหาสมุทร เพราะหยั่งเห็น
ขุนเขาสิเนรุ เพราะหยั่งเห็นน้ํา เพราะหยั่งเห็นไฟ เพราะหยั่งเห็นลม เพราะหยั่งเห็นหญา ไม
และตนไมเจาปา ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยหญา ไม และตนไมเจาปา หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๘] ส. เพราะหยั่งเห็นทุกขที่มีในนรก ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูเสวยทุกขที่มีใน
นรก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทุกขที่มีในนรกเปนอื่น บุคคลผูเสวยทุกขที่มีในนรกก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๙] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจงหยั่งเห็นผูทํา ผูสราง ผูเสวย
วิบากกรรมดีกรรมชัว่ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลนั้นทํา บุคคลนั้นเองเสวย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลนั้นทํา บุคคลนั้นเองเสวย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สุขและทุกขตัวทําเอง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๐] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผูสราง ผูเสวย
วิบากกรรมดีกรรมชัว่ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลอื่นทํา บุคคลอื่นเสวย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลอื่นทํา บุคคลอื่นเสวย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สุขและทุกขบุคคลอื่นทําใหหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๑] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นผูทํา ผูสราง
ผูเสวยวิบากกรรมดีกรรมชั่ว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลนั้นและบุคคลอื่นทํา บุคคลนั้นและบุคคลอื่นเสวย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลนั้นและบุคคลอื่นทํา บุคคลนั้นและบุคคลอื่นเสวย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สุขและทุกขตัวทําเองดวย คนอื่นทําใหดวย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๒] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูทํา ผูสราง

ผูเสวยวิบากกรรมดีกรรมชั่ว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลนั้นทําก็หาไม บุคคลนั้นเองเสวยก็หาไม บุคคลอื่นทําก็หาไม
บุคคลอื่นเสวยก็หาไม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลนั้นทําก็หาไม บุคคลนั้นเองเสวยก็หาไม บุคคลอื่นทําก็หาไม
บุคคลอื่นเสวยก็หาไม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สุขและทุกขอาศัยสภาพที่มิใชการทําของตนเอง ไมใชการทําของคนอื่น
เกิดขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๓] ส. เพราะหยั่งเห็นกรรมดีกรรมชั่ว ฉะนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลผูทํา ผูสราง
ผูเสวยกรรมดีกรรมชั่ว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลนั้นทํา บุคคลนั้นเองเสวย บุคคลอื่นทํา บุคคลอื่นเสวย บุคคล
นั้นและบุคคลอื่นทํา บุคคลนั้นและบุคคลอื่นเสวย บุคคลนั้นทําก็หาไม บุคคลนั้นเองเสวยก็หา
ไม บุคคลอื่นทําก็หาไม บุคคลอื่นเสวยก็หาไม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลนั้นทํา บุคคลนั้นเองเสวย บุคคลอื่นทํา บุคคลอื่นเสวย บุคคล
นั้นและบุคคลอื่นทํา บุคคลนั้นและบุคคลอื่นเสวย บุคคลนั้นทําก็หาไม บุคคลนั้นเองเสวย
ก็หาไม บุคคลอื่นทําก็หาไม บุคคลอื่นเสวยก็หาไม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สุขและทุกขตัวทําเอง สุขและทุกขคนอื่นทําให สุขและทุกขตัวทําเอง
ดวย คนอื่นทําใหดวย สุขและทุกขอาศัยสภาพที่มิใชการทําของตนเอง มิใชการทําของบุคคล
อื่นเกิดขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๔] ป. กรรมมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลผูทํากรรมก็มอี ยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะกรรมมีอยู ฉะนั้นบุคคลผูทํากรรมจึงมีอยู หรือ
ป. ถูกแลว
ส. ผูสรางบุคคลผูทํากรรมนั้นก็มอี ยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. ผูสรางบุคคลผูทํากรรมนั้นก็มอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การทําที่สุดแหงทุกขไมมี ความขาดแหงวัฏฏะก็ไมมี ความดับรอบอยาง
หาเชื้อมิไดก็ไมมีแกบุคคลนั้นๆ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะกรรมมีอยู ฉะนั้นบุคคลผูทํากรรมจึงมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะบุคคลมีอยู ฉะนั้นผูสรางบุคคลจึงมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะกรรมมีอยู ฉะนั้นบุคคลผูทํากรรมจึงมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะนิพพานมีอยู ฉะนั้นผูสรางนิพพานจึงมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะกรรมมีอยู ฉะนั้นบุคคลผูทํากรรมจึงมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะมหาปถพีมีอยู ฯลฯ เพราะมหาสมุทรมีอยู ฯลฯ เพราะขุนเขาสิเนรุ
มีอยู ฯลฯ เพราะน้ํามีอยู ฯลฯ เพราะไฟมีอยู เพราะลมมีอยู ฯลฯ
เพราะหญา ไม และตนไมเจาปามีอยู ฉะนั้น ผูสรางหญา ไม และ
ตนไมเจาปา จึงมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะกรรมมีอยู บุคคลผูทํากรรมจึงมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กรรมเปนอื่น บุคคลผูทํากรรมก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. วิบากมีอยูหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลผูเสวยวิบากมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะวิบากมีอยู ฉะนั้นบุคคลผูเสวยวิบากจึงมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูเสวยบุคคลผูเสวยวิบากนั้นมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผูเสวยบุคคลผูเสวยวิบากนั้นมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. การทําที่สุดแหงทุกขไมมี ความขาดแหงวัฏฏะก็ไมมี ความดับรอบอยาง
หาเชื้อมิไดก็ไมมี แกบุคคลนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะวิบากมีอยู ฉะนั้นบุคคลผูเสวยวิบากจึงมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะบุคคลมีอยู ฉะนั้นผูเสวยบุคคลจึงมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะวิบากมีอยู ฉะนั้นบุคคลผูเสวยวิบากจึงมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะนิพพานมีอยู ฉะนั้นบุคคลผูเสวยนิพพานจึงมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะวิบากมีอยู ฉะนั้นบุคคลผูเสวยวิบากจึงมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะมหาปถพีมีอยู ฯลฯ เพราะมหาสมุทรมีอยู ฯลฯ เพราะขุนเขาสิเนรุ
มีอยู ฯลฯ เพราะน้ํามีอยู ฯลฯ เพราะไฟมีอยู ฯลฯ เพราะลมมีอยู ฯลฯ
เพราะหญา ไม และตนไมเจาปามีอยู ฉะนั้นผูเสวยหญา ไม และ
ตนไมเจาปาจึงมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะวิบากมีอยู ฉะนั้นบุคคลผูเสวยวิบากจึงมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิบากเปนอื่น บุคคลผูเสวยวิบากก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ ยอ
กัลยาณวรรค จบ
อภิญญานุโยค
[๑๖๕] ป. ไมพึงกลาววา หยั่งเห็น บุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลบางคนที่แสดงฤทธิ์ไดก็มีอยู มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บุคคลบางคนที่แสดงฤทธิ์ไดมีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง
กลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ป. ไมพึงกลาววา หยัง่ เห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลบางคนที่ฟงเสียงดวยโสตธาตุเพียงดังทิพยได ฯลฯ ที่รูจิตของบุคคล
อื่นได ฯลฯ ที่ตามระลึกชาติหนหลังได ฯลฯ ที่เห็นรูปดวยจักษุเพียง

ดังทิพยได ฯลฯ ที่ทําใหแจงซึ่งความสิ้นไปแหงอาสวะได มีอยู
มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บุคคลบางคนที่ทําใหแจงซึ่งความสิ้นไปแหงอาสวะไดมอี ยู ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา หยัง่ เห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ส. ทานไดทําความตกลงแลววา บุคคลบางคนที่แสดงฤทธิ์ไดมีอยู และดวย
เหตุนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูใดแสดงฤทธิ์ได ผูนั้นแหละเปนบุคคล ผูใดแสดงฤทธิ์ไมได ผูนั้น
ไมใชบุคคล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผูใดฟงเสียงดวยโสตธาตุเพียงดังทิพยได ฯลฯ ผูใดรูจิตคนอื่นได ฯลฯ ผู
ใดตามระลึกชาติหนหลังได ฯลฯ ผูใ ดเห็นรูปดวยจักษุเพียงดังทิพยได ฯลฯ
ผูใดทําใหแจงซึ่งความสิ้นไปแหงอาสวะได ผูนั้นแหละเปนบุคคล ผูใด
ทําใหแจงซึ่งความสิ้นไปแหงอาสวะไมได ผูนั้นไมใชบุคคล หรือ ฯลฯ
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
อภิญญานุโยค จบ
---------ญาตกานุโยค
[๑๖๖] ป. ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. มารดามีอยูมิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา มารดามีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา หยั่งเห็นบุคคล
ไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ป. ไมพึงกลาววา หยัง่ เห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บิดามีอยู ฯลฯ พี่นองชายมีอยู พี่นองหญิงมีอยู กษัตริยมีอยู พราหมณ
มีอยู แพศยมีอยู ศูทรมีอยู คฤหัสถมอี ยู บรรพชิตมีอยู เทวดามีอยู
มนุษยมีอยู มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา มนุษยมีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา หยั่งเห็นบุคคล
ไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
[๑๖๗] ส. ทานไดทําความตกลงแลววา มารดามีอยู และดวยเหตุนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคล

ไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไมเปนมารดาแลวเปนมารดามีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไมเปนบุคคลแลวเปนบุคคลมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไมเปนบิดา ฯลฯ ไมเปนพี่นองชายไมเปนพี่นอง
หญิง ไมเปนกษัตริย ไมเปนพราหมณ ไมเปนแพศย ไมเปนศูทร ไมเปน
คฤหัสถ ไมเปนบรรพชิต ไมเปนเทวดา ไมเปนมนุษยแลวเปนมนุษย
มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไมเปนบุคคลแลวเปนบุคคลมีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๘] ส. ทานไดทําความตกลงแลววา มารดามีอยู และดวยเหตุนั้นจึงหยั่งเห็น
บุคคลไดโดยสัจฉิกตั ถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลบางคนซึ่งเดิมเปนมารดาแลวไมเปนมารดามีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมเปนบุคคลแลวไมเปนบุคคลมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลบางคนซึ่งเดิมเปนบิดา เปนพี่นองชาย เปนพี่นองหญิง เปน
กษัตริย เปนพราหมณ เปนแพศย เปนศูทร เปนคฤหัสถ เปนบรรพชิต
เปนเทวดา เปนมนุษย แลวไมเปนมนุษยมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมเปนบุคคลแลวไมเปนบุคคลมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๙] ป. ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลเปนโสดาบันมีอยู มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บุคคลเปนโสดาบันมีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ป. ไมพึงกลาววา หยัง่ เห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว

ป. บุคคลเปนสกทาคามีมีอยู ฯลฯ บุคคลเปนอนาคามีมีอยู ฯลฯ บุคคลเปน
พระอรหัตมีอยู ฯลฯ บุคคลเปนพระขีณาสพผูอุภโตภาควิมุตมีอยู ฯลฯ
บุคคลเปนพระขีณาสพผูปญญาวิมุตมีอยู บุคคลเปนพระอริยะผูกายสักขี
มีอยู ฯลฯ บุคคลเปนพระอริยะผูทิฏฐิปตตะมีอยู ฯลฯ บุคคลเปน
พระอริยะผูสัทธาวิมุตมีอยู ฯลฯ บุคคลเปนพระอริยะผูธัมมานุสารีมีอยู
บุคคลเปนพระอริยะผูสัทธานุสารีมีอยู มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บุคคลเปนพระอริยะผูสัทธานุสารีมีอยู ดวยเหตุนั้นนะทาน
จึงตองกลาววา หยัง่ เห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
[๑๗๐] ส. ทานไดทําความตกลงแลววา บุคคลเปนโสดาบันมีอยู และดวยเหตุนั้น
จึงหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไมเปนโสดาบัน แลวเปนโสดาบันมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไมเปนบุคคลแลวเปนบุคคลมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไมเปนสกทาคามี ... ไมเปนอนาคามี ... ไมเปนพระ
อรหันต ... ไมเปนพระขีณาสพผูอุภโตภาควิมุต ... ไมเปนพระขีณาสพ
ผูปญญาวิมุต ... ไมเปนพระอริยะผูก ายสักขี ... ไมเปนพระอริยะผู
ทิฏฐิปตตะ ... ไมเปนพระอริยะผูสทั ธาวิมุต ... ไมเปนพระอริยะผู
ธัมมานุสารี ... ไมเปนพระอริยะผูสทั ธานุสารีแลวเปน พระอริยผู
สัทธานุสารีมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมไมเปนบุคคลแลวเปนบุคคลมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๑] ส. ทานไดทําความตกลงแลววา บุคคลผูโสดาบันมีอยู และดวยเหตุนั้น จึง
หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมเปนโสดาบันแลวไมเปนโสดาบันมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมเปนบุคคลแลวไมเปนบุคคลมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมเปนสกทาคามี ... เปนอนาคามีแลว ไมเปนอนาคามี
มีอยูหรือ?

ป. ถูกแลว
ส. บุคคลบางคน ซึ่งเดิมเปนบุคคล แลวไมเปนบุคคลมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๒] ป. ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. อริยบุคคล ๔ คู ๘ จําพวก มีอยูมิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา อริยบุคคล ๔ คู ๘ จําพวกมีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาว
วา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
[๑๗๓] ส. ทานไดทําความตกลงแลววา อริยบุคคล ๔ คู ๘ จําพวก มีอยู และดวย
เหตุนั้น จึงหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อริยบุคคล ๔ คู ๘ จําพวก ปรากฏขึ้นไดเพราะความปรากฏขึ้นแหงพระ
พุทธเจา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลปรากฏขึ้นได เพราะความปรารถนาแหงพระพุทธเจา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลปรากฏขึ้นได เพราะความปรารถนาแหงพระพุทธเจา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคพุทธเจาปรินิพพานแลว บุคคลขาดสูญไป บุคคล
ไมมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๔] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลเปนสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลเปนอสังขตะ หรือ
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลเปนสังขตะก็ไมใช เปนอสังขตะก็ไมใช หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลเปนสังขตะก็ไมใช เปนอสังขตะก็ไมใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ยังมีสวนสุดที่ ๓ อืน่ นอกเหนือสังขตะและอสังขตะอีกหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. ยังมีสวนสุดที่ ๓ อืน่ นอกเหนือสังขตะและอสังขตะอีกหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธาตุนี้มี ๒ อยาง
๒ อยางเปนไฉน ธาตุเปนสังขตะ ๑ ธาตุเปนอสังขตะ ๑ นี้แล
ธาตุ ๒ อยาง ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริงมิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ยังมีสว นสุดที่ ๓ อื่นนอกเหนือสังขตะและ
อสังขตะอีกนะสิ
ส. บุคคลเปนสังขตะก็ไมใช เปนอสังขตะก็ไมใช หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สังขตะเปนอื่น อสังขตะก็เปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ขันธทั้งหลายเปนสังขตะ นิพพานเปนอสังขตะ บุคคลเปนสังขตะก็ไมใช
เปนอสังขตะก็ไมใช หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ขันธทั้งหลายเปนอื่น นิพพานก็เปนอื่น บุคคลก็เปนอื่นหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปเปนสังขตะ นิพพานเปนอสังขตะ บุคคลเปนสังขตะก็ไมใช เปน
อสังขตะก็ไมใช หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปเปนอื่น นิพพานก็เปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเปนสังขตะ
นิพพานเปนอสังขตะ บุคคลเปนสังขตะก็ไมใช เปนอสังขตะก็ไมใช
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณเปนอื่น นิพพานก็เปนอื่น บุคคลก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๕] ส. บุคคลมีความเกิดขึ้นปรากฏ มีความเสื่อมปรากฏ เมื่อตั้งอยู มีความ
แปรปรวนปรากฏ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลเปนสังขตะหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขตธรรมมี

สังขตลักษณะ ๓ อยางนี้ คือ สังขตธรรมทั้งหลาย มีความเกิดขึ้น
ปรากฏมีความเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยูมีความแปรปรวนปรากฏ ดังนี้ ๑บุคคลก็มีความเกิดขึ้นปรากฏ ความเสื่อมก็ปรากฏ เมื่อตั้งอยูความ
แปรปรวนก็ปรากฏ ถาอยางนั้น บุคคลก็เปนสังขตะนะสิ
ส. ความเกิดขึ้นแหงบุคคลไมปรากฏ ความเสื่อมไมปรากฏ เมื่อตั้งอยูค วาม
แปรปรวนไมปรากฏ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสังขตธรรมมีอสังขต
ลักษณะ ๓ อยางนี้ คือ ความเกิดขึ้นแหงอสังขตธรรมทั้งหลาย
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ไมปรากฏ ความเสื่อมไป ไมปรากฏ เมื่อตั้งอยู ความแปรปรวน
ไมปรากฏ ดังนี้ ๑- ความเกิดขึ้นแหงบุคคลก็ไมปรากฏ ความเสื่อมก็ไม
ปรากฏเมื่อตั้งอยูความแปรปรวนก็ไมปรากฏ ถาอยางนั้น บุคคลก็เปน
อสังขตะนะสิ
[๑๗๖] ส. บุคคลผูปรินิพพานแลว คงมีอยูในนิพพาน หรือไมมอี ยูในนิพพาน
ป. คงมีอยูในนิพพาน
ส. บุคคลผูปรินิพพาน เปนผูเที่ยง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. บุคคลผูปรินิพพานแลว ไมมีอยูในนิพพาน
ส. บุคคลผูปรินิพพานแลว เปนผูขาดสูญ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ปกิณณกะ
[๑๗๗] ส. บุคคลอาศัยอะไรตั้งอยู?
ป. อาศัยภพตั้งอยู
ส. ภพไมเที่ยง เปนสังขตะ อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเปนธรรมดา
มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความจางไปเปนธรรมดา มีความดับไป
เปนธรรมดา มีความแปรไปเปนธรรมดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. แมบุคคลก็ไมเที่ยง เปนสังขตะ อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเปน
ธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความจางไปเปนธรรมดา มีความ
ดับไปเปนธรรมดา มีความแปรไปเปนธรรมดา หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. แมบุคคลก็ไมเที่ยง เปนสังขตะ อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเปน
ธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความจางไปเปนธรรมดา มีความ
ดับไปเปนธรรมดา มีความแปรไปเปนธรรมดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๘] ป. ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลบางคนที่เสวยสุขเวทนาอยู ก็รูชัดวา เราเสวยสุขเวทนาอยู มีอยู
มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บุคคลบางคนที่เสวยสุขเวทนาอยูก็รูชัดวาเราเสวยสุขเวทนาอยู
มีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ป. ไมพึงกลาววา หยัง่ เห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลบางคนที่เสวยทุกขเวทนาอยู ก็รูชัดวา เราเสวยทุกขเวทนา
อยู ฯลฯ ที่เสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู มีอยูมิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บุคคลบางคนที่เสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู ก็รูชัดวาเราเสวย
อทุกขมสุขเวทนาอยู มีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา หยั่งเห็น
บุคคลไดโดยสัจฉิกตั ถปรมัตถ
ส. ทานไดทําความตกลงแลววา บุคคลบางคนที่เสวยสุขเวทนา ก็รูชัดวา
เราเสวยสุขเวทนาอยู มีอยู และดวยเหตุนั้น จึงหยั่งเห็นบุคคลไดโดย
สัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูใดเสวยสุขเวทนาอยู ก็รูชัดวา เราเสวยสุขเวทนาอยู ผูนั้นเทียว
เปนบุคคล ผูใดเสวยสุขเวทนา ไมรูชัดวา เราเสวยสุขเวทนาอยู ผูนั้น
ไมเปนบุคคล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผูใดเสวยทุกขเวทนาอยู ฯลฯ ผูใดเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู ก็รูชดั วา
เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู ผูนั้นเทียวเปนบุคคล ผูใดเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู ไมรูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู ผูนั้นไมเปน
บุคคลหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. ทานไดทําความตกลงแลววา บุคคลบางทีเสวยสุขเวทนาอยู ก็รูชดั วา
เราเสวยสุขเวทนาอยู และดวยเหตุนั้นจึงหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สุขเวทนาเปนอื่น ผูเสวยสุขเวทนาอยู ก็รูชัดวาเราเสวยสุขเวทนาอยู
ก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทุกขเวทนาเปนอื่น ฯลฯ อทุกขมสุขเวทนาเปนอื่น ผูเสวยอทุกขมเวทนาอยู ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยูก็เปนอื่น หรือ?
[๑๗๙] ป. ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลบางคนที่เปนผูพิจารณาเห็นกายอยู มีอยู มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บุคคลบางคนที่เปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีอยู ดวยเหตุ
นั้นนะทานจึงตองกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ส. ไมพึงกลาววา หยัง่ เห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลบางคนที่เปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ฯลฯ ที่เปนผู
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯลฯ ที่เปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู
มีอยูมิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บุคคลบางคนที่เปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีอยู ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา หยัง่ เห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
ส. ทานไดทําความตกลงแลววา บุคคลบางคนที่เปนผูพิจารณาเห็นกายในกาย
อยู มีอยู และดวยเหตุนั้น จึงหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูใดเปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยู ผูนั้นเทียวเปนบุคคล ผูใดไมเปน
ผูพิจารณาเห็นกายในกายอยู ผูนั้นไมเปนบุคคล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผูใดเปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ฯลฯ เปนผูพิจารณาเห็นจิต
ในจิตอยู ฯลฯ เปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู ผูนั้นเทียว เปนบุคคล
ผูใดไมเปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู ผูนั้นไมเปนบุคคล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. ทานไดทําความตกลงแลววา บุคคลบางคนที่เปนผูพิจารณาเห็นกายใน
กายอยู มีอยู และดวยเหตุนั้น จึงหยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กายเปนอื่น บุคคลที่เปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยู ก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เวทนาเปนอื่น ฯลฯ จิตเปนอื่น ฯลฯ ธรรมเปนอื่น บุคคลที่เปนผู
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู ก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๐] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา โมฆราชะ เธอจงเปนผูมีสติทุกเมื่อ
หยั่งเห็นโลกโดยความเปนของสูญ ถอนอัตตานุทิฏฐิเสีย เธอพึงเปน
ผูขามพนมัจจุราชเสีย ไดดวยอาการอยางนี้ เพราะมัจจุราชยอมไม
แลเห็นบุคคลผูหยั่งเห็นโลกอยูอยางนี้ ดังนี้ ๑- เปนสูตรที่มีอยูจริง
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
นะสิ
[๑๘๑] ส. บุคคลหยั่งเห็น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รวมกับรูปหยั่งเห็นหรือ หรือวาเวนจากรูปหยั่งเห็น
ป. รวมกับรูปหยั่งเห็น
ส. ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. เวนจากรูป หยั่งเห็น
ส. ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลหยั่งเห็น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อยูภายในหยั่งเห็นหรือ หรือวาออกไปภายนอกแลวจึงหยั่งเห็น
ป. อยูภายในหยั่งเห็น
ส. ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

@ ๑. ขุ สุ. ขอ ๔๓๙ หนา ๕๔๙
ป. ออกไปภายนอกแลวจึงหยั่งเห็น
ส. ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๒] ป. ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคมีปกติตรัสคําจริง ตรัสสมกาล ตรัสเรื่องที่เปนจริง
ตรัสถูกตอง ตรัสไมผดิ ตรัสไมคลาดเคลื่อนมิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแกตน มีอยู ๑ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ นะสิ
ป. ไมพึงกลาววา หยัง่ เห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาค มีปกติตรัสคําจริง ตรัสสมกาล ตรัสเรื่องที่เปนจริง
ตรัสถูกตอง ตรัสไมผดิ ตรัสไมคลาดเคลื่อน มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลคนเดียวเมื่อ
บังเกิดขึ้นในโลก ยอมบังเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแกคนมาก เพื่อความสุข
ของคนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล
เพื่อความสุข ของเทวดาและมนุษยทั้งหลายดังนี้ ๒- เปนสูตรมีอยูจริง
มิใชหรือ?
@ ๑. อัง. จตุ. ขอ ๙๖ หนา ๑๒๕, อภิ. ปุ. ขอ ๑๐ หนา ๑๓๖
@ ๒. อํ. เอก. ขอ ๑๓๙ หนา ๒๘
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น ก็หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ นะสิ
[๑๘๓] ส. หยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาค มีปกติตรัสคําจริง ตรัสสมกาล ตรัสเรื่องที่เปนจริง
ตรัสถูกตอง ตรัสไมผดิ ตรัสไมคลาดเคลื่อน มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ดังนี้ เปนสูตร
มีอยูจริง มิใชหรือ?

ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
นะสิ
[๑๘๔] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาค มีปกติตรัสคําจริง ตรัสสมกาล ตรัสเรื่องที่เปนจริง
ตรัสถูกตอง ตรัสไมผดิ ตรัสไมคลาดเคลื่อน มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา อริยสาวกไมสงสัย ไมเคลือบแคลงวา
เมื่อบังเกิด ทุกขเทานั้นบังเกิดขึ้น เมื่อดับ ทุกขเทานั้นดับไป
ในขอนี้อริยสาวกนั้นหยั่งรูไดโดยไมตองอาศัยผูอื่นทีเดียว เพียง
เทานี้แลกัจจานะ เปนสัมมาทิฏฐิ ดังนี้ ๑- เปนสูตร มีอยูจริง มิใชหรือ?
@ ๑. สํ. ส. ขอ ๔๓ หนา ๒๑
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
นะสิ
[๑๘๕] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระวชิราภิกษุณีไดกลาวกะมารผูมบี าปวาดังนี้ ดูกรมารทานเชื่อวาเปน
สัตวหรือหนอ นั่นเปนความเห็นของทานหรือหนอ นี้เปนกลุมสังขาร
ลวน ๆ ในกลุมสังขารนี้จะคนหาสัตวไมได เพราะคุมสวนทั้งหลาย
เขา เสียงเรียกวารถจึงมีได แมฉันใด เมื่อขันธทั้งหลายยังมีอยู
สมมติวาสัตวก็มีไดฉันนั้น. ความจริงทุกขเทานั้นเกิดขึ้น ทุกขเทานั้น
ตั้งอยูและเสื่อมสิ้นไป นอกจากทุกขไมมีอะไรเกิด นอกจากทุกข
ไมมีอะไรดับ ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถนะสิ
[๑๘๖] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ดังนี้ พระพุทธเจาขา
ที่กลาวกันวา โลกสูญ โลกสูญ นั้น ดวยเหตุเพียงไรพระเจาขา จึงจะ
กลาวไดวา โลกสูญ พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบวา ดูกรอานนท
เพราะสูญโดยตนหรือโดยของที่เนื่องกับตน ฉะนั้น จึงกลาวไดวา
โลกสูญ อะไรเลาอานนทที่สูญโดยตนหรือโดยของที่เนื่องกับตน

จักษุแล สูญโดยตนหรือโดยของที่เนือ่ งกับตน รูปสูญ ฯลฯ จักขุ
วิญญาณสูญ ฯลฯ จักขุสัมผัสสูญ ฯลฯ เพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย
จึงเกิดความรูสึกเสวยอารมณ สุขก็ตาม ทุกขก็ตาม ไมทุกข ไมสุข
ก็ตาม อันใด แมอันนั้น ก็สูญโดยตนหรือโดยของที่เนื่องกับตน
โสตะสูญ ฯลฯ
@ ๑. สํ. ส. ขอ ๕๕๔ หนา ๑๙๘
เสียงสูญ ฯลฯ ฆานะสูญ ... กลิ่นสูญ ฯลฯ ชิวหาสูญ ... รสสูญ ฯลฯ
กายสูญ ... โผฏฐัพพะสูญ ฯลฯ มโนสูญ ... ธัมมารมณสูญ ... มโน
วิญญาณสูญ ... มโนสัมผัสสูญ ... เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย จึงเกิด
ความรูสึกเสวยอารมณ สุขก็ตาม ทุกขก็ตาม ไมทุกขไมสุขก็ตาม
อันใด แมอันนั้น ก็สูญโดยตนหรือโดยของเนื่องกับตน ดูกรอานนท
เพราะสูญโดยตนหรือโดยของที่เนื่องกับตน ฉะนั้นจึงกลาวไดวา
โลกสูญ ดังนี้ ๑- เปนพระสูตร มีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
นะสิ
[๑๘๗] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาค มีปกติตรัสคําจริง ตรัสสมกาล ตรัสเรื่องที่เปนจริง
ตรัสถูกตอง ตรัสไมผดิ ตรัสไมคลาดเคลื่อน มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อตนก็ดมี ีอยู พึงมีคํา
พูดวา ของที่เนื่องกับตนของเราหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
อยางนั้นพระพุทธเจาขา ตรัสวา เมื่อของที่เนื่องกับตนก็ดีมีอยู พึงมี
คําพูดวา ตนของเราหรือ กราบทูลวา อยางนั้น พระพุทธเจาขา
ตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย เมื่อทั้งตนและของที่เนื่องกับตนจะหยั่งเห็น
ไมได โดยความเปนของจริง โดยความเปนของแท เหตุเปนที่ตั้ง
แหงทิฏฐิวา โลกก็อันนั้น ตนก็อันนั้น เรานั้นละไปแลว จักเปนผู
เที่ยง ยั่งยืน คงที่ มีอันไมแปรไปเปนธรรมดา จักตัง้ อยูอ ยางนั้น
เทียวคงที่เสมอไป ดังนี้ ก็เปนธรรมของคนพาลบริบูรณสิ้นเชิง มิใช
หรือ กราบทูลวา ไมพึงเปนอะไรๆ อื่นพระพุทธเจาขา เปนธรรมของ
คนพาลบริบูรณสิ้นเชิงทีเดียว พระพุทธเจาขา ดังนี้ ๒- เปนสูตรมีอยู
จริง มิใชหรือ?
@ ๑. ขุ.ป. ขอ ๖๓๓ หนา ๕๕๐

@ ๒. ม.มู. ขอ ๖๘๔ หนา ๒๗๕
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
นะสิ
[๑๘๘] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาค มีปกติตรัสคําจริง ตรัสสมกาล ตรัสเรื่องที่เปนจริง
ตรัสถูกตอง ตรัสไมผดิ ตรัสไมคลาดเคลื่อน มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรเสนิยะ ศาสดา ๓ จําพวกนี้มี อยูปรากฏ
อยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน ศาสดาบางคนในโลกนี้ บัญญัติอัตตา
โดยความเปนของจริง โดยความเปนของแท ทั้งในปจจุบัน ทั้งใน
สัมปรายภพ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ บัญญัติอัตตาโดยความ
เปนของจริง โดยความเปนของแท แตในปจจุบันไมบัญญัติเชน
นั้นในสัมปรายภพ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ ไมบัญญัติอัตตา
โดยความเปนของจริง โดยความเปนของแท ทั้งในปจจุบัน ทั้งใน
สัมปรายภพ ใน ๓ จําพวกนั้น ศาสดาที่บัญญัติอัตตาโดยความ
เปนของจริง โดยความเปนของแท ทั้งในปจจุบนั ทั้งใน
สัมปรายภพ นี้เรียกวา สัสสตวาท ศาสดาที่บัญญัติอัตตา โดย
ความเปนของจริง โดยความเปนของแท แตในปจจุบัน ไมบัญญัติ
เชนนั้นในสัมปรายภพ นี้เรียกวา อุจเฉทวาท ศาสดาที่ไมบัญญัติ
อัตตาโดยความเปนของจริง โดยความเปนของแท ทั้งในปจจุบัน
ทั้งในสัมปรายภพ นี้เรียกวา สัมมาสัมพุทธะ ดูกรเสนิยะ ศาสดา
๓ จําพวกนี้แล มีอยู ปรากฏอยูในโลก ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ นะสิ
@ ๑. เทียบ อ.ภิ. ปุ ขอ ๑๐๓
[๑๘๙] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคเจา มีปกติตรัสคําจริง ตรัสสมกาล ตรัสเรื่องที่เปนจริง
ตรัสถูกตอง ตรัสไมผดิ ตรัสไมคลาดเคลื่อน มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคตรัสวา หมอเนยใส หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. ใครๆ ที่ทําหมอเนยใสมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
นะสิ
[๑๙๐] ส. ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาค มีปกติตรัสคําจริง ตรัสสมกาล ตรัสเรื่องที่เปนจริง
ตรัสถูกตอง ตรัสไมผดิ ตรัสไมคลาดเคลื่อน มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคตรัสวาหมอน้ํามัน ... หมอน้ําผึ้ง ... หมอน้ําออย ... หมอ
น้ํานม ... หมอน้ํา ... ภาชนะน้ําดื่ม ... กระติกน้ําดื่ม ... ขันน้ําดื่ม ... นิตยภัต ...
ธุวยาคู หรือ
ป. ถูกแลว
ส. ยาคูบางอยาง เปนของเที่ยง ยั่งยืน คงทน มีอันไมแปรไปเปนธรรมดา
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา หยั่งเห็นบุคคลไดโดยสัจฉิกัตถปรมัตถ
นะสิ ฯลฯ ยอ
ปุคคลกถา จบ
ปริหานิกถา
[๑๙๑] สกวาที พระอรหันต เสื่อมจากอรหัตผลไดหรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. พระอรหันต เสื่อมจากอรหัตผลไดในภพทั้งปวงหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันต เสื่อมจากอรหัตผลไดในภพทั้งปวง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เหตุเสื่อมของพระอรหันต (มีได) ในภพทั้งปวง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันต เสื่อมจากอรหัตผลได หรือ
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลไดในกาลทั้งปวง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เหตุเสื่อมของพระอรหันต (มีได) ในกาลทั้งปวง หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันต เสื่อมจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตทุกองคเทียว เสื่อมจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตทุกองคเทียว เสื่อมจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เหตุเสื่อมของพระอรหันต (มีได) ทุกองคเทียว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๙๒] ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตเมือ่ เสื่อมจากอรหัตผล ยอมเสื่อมจากผลทั้งสี่ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. เศรษฐีดํารงตําแหนงเศรษฐีอยูดวยทรัพยสี่แสน เมื่อทรัพยแสนหนึ่งสิ้น
ไป ยอมเสื่อมจากตําแหนง หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ยอมเสื่อมจากสมบัติทั้งปวง หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เศรษฐีดํารงตําแหนงเศรษฐีอยูดวยทรัพยสี่แสน เมื่อทรัพยแสนหนึ่งสิ้น
ไป เปนผูควรจะเสื่อมจากสมบัติทั้งปวงหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันต เมื่อเสือ่ มจากอรหัตผล เปนผูควรจะเสื่อมจากผลทั้งสี่
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๙๓] ส. พระอรหันต เสือ่ มจากอรหัตผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว

ส. พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๙๔] ส. พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๙๕] ส. พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๙๖] ส. พระโสดาบันยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผลหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตยอ มไมเสื่อมจากอรหัตผลหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระสกทาคามียอมไมเสื่อมจากสกทาคามิผลหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตยอ มไมเสื่อมจากอรหัตผลหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผลหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตยอ มไมเสื่อมจากอรหัตผลหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๙๗] ส. พระโสดาบันยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผลหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผลหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระสกทาคามียอมไมเสื่อมจากสกทาคามิผลหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผลหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๑๙๘] ส. พระโสดาบันยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผลหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามียอมไมเสื่อมจากสกทาคามิผลหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๙๙] ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันต เมื่อเสือ่ มจากอรหัตผล ยอมตั้งอยูในธรรมอะไร?
ป. ในอนาคามิผล
ส. พระอนาคามี เมื่อเสื่อมจากอนาคามิผล ยอมตั้งอยูในธรรมอะไร?
ป. ในสกทาคามิผล
ส. พระสกทาคามี เมื่อเสื่อมจากสกทาคามิผล ยอมตั้งอยูในธรรมอะไร?
ป. ในโสดาปตติผล
ส. พระโสดาบัน เมื่อเสื่อมจากโสดาปตติผล ยอมตั้งอยูในภูมิแหงปุถุชน
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทานจงรับรูนิคหะ, หากวา พระอรหันตเมื่อเสื่อมจากอรหัตผลยอมตั้ง
อยูในอนาคามิผล พระอนาคามีเมื่อเสื่อมจากอนาคามิผลยอมตั้งอยูใน
สกทาคามิผล พระสกทาคามีเมื่อเสื่อมจากสกทาคามิผลยอมตั้งอยูใ น
โสดาปตติผล ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระโสดาบันเมื่อ
เสื่อมจากโสดาปตติผล ยอมตั้งอยูในภูมิแหงปุถุชน
[๒๐๐] ส. พระอรหันต เมือ่ เสื่อมจากอรหัตผล ยอมตั้งอยูใ นโสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถัดจากโสดาปตติผลทานก็ทาํ ใหแจง ซึ่งอรหัตผลทีเดียว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ใครละกิเลสไดมากกวา พระอรหันตหรือพระโสดาบัน ?
ป. พระอรหันต
ส. หากวา พระอรหันตละกิเลสไดมากกวา และพระอรหันตเสื่อมจาก
อรหัตผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระโสดาบันเสื่อมจาก
โสดาปตติผลได
[๒๐๑] ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลไดหรือ?

ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ใครละกิเลสไดมากกวา พระอรหันตหรือพระสกทาคามี?
ป. พระอรหันต
ส. หากวา พระอรหันตละกิเลสไดมากกวา และพระอรหันตเสื่อมจาก
อรหัตผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระสกทาคามีเสื่อม
จากสกทาคามิผลได
[๒๐๒] ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ใครละกิเลสไดมากกวา พระอรหันตหรือพระอนาคามี?
ป. พระอรหันต
ส. หากวา พระอรหันตละกิเลสไดมากกวา และพระอรหันตเสื่อมจาก
อรหัตผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระอนาคามีเสื่อมจาก
อนาคามิผลได
[๒๐๓] ส. พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ใครละกิเลสไดมากกวา พระอนาคามีหรือพระโสดาบัน?
ป. พระอนาคามี
ส. หากวา พระอนาคามีละกิเลสไดมากกวา และพระอนาคามีเสื่อมจาก
อนาคามิผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระโสดาบันเสื่อมจาก
โสดาปตติผลได
[๒๐๔] ส. พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ใครละกิเลสไดมากกวา พระอนาคามีหรือพระสกทาคามี?
ป. พระอนาคามี
ส. หากวา พระอนาคามีละกิเลสไดมากกวา และพระอนาคามีเสื่อมจาก
อนาคามิผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระสกทาคามี

เสื่อมจากสกทาคามิผลได
[๒๐๕] ส. พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ใครละกิเลสไดมากกวา พระสกทาคามีหรือพระโสดาบัน?
ป. พระสกทาคามี
ส. หากวา พระสกทาคามีละกิเลสไดมากกวา และพระสกทาคามีเสื่อมจาก
สกทาคามิผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระโสดาบัน
เสื่อมจากโสดาปตติผลได
[๒๐๖] ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มัคคภาวนาของใครเยี่ยมกวา ของพระอรหันตหรือของพระโสดาบัน?
ป. ของพระอรหันต
ส. หากวา มัคคภาวนาของพระอรหันตเยี่ยมกวา และพระอรหันตเสือ่ มจาก
อรหัตผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระโสดาบันเสื่อมจาก
โสดาปตติผลได
[๒๐๗] ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สติปฏฐานภาวนา ... สัมมัปปธานภาวนา ... อิทธิบาทภาวนา ... อินทริยภาวนา ... พลภาวนา ... โพชฌงคภาวนา ... ของใครเยี่ยมกวา ของ
พระอรหันตหรือของพระโสดาบัน?
ป. ของพระอรหันต
ส. หากวา โพชฌงคภาวนาของพระอรหันตเยี่ยมกวา และพระอรหันต
เสื่อมจากอรหัตผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระโสดาบัน
เสื่อมจากโสดาปตติผลได
[๒๐๘] ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. มัคคภาวนา ฯลฯ โพชฌงคภาวนาของใครเยี่ยมกวา ของพระอรหันต
หรือของพระสกทาคามี?
ป. ของพระอรหันต
ส. หากวา โพชฌงคภาวนาของพระอรหันตเยี่ยมกวา และพระอรหันต
เสื่อมจากอรหัตผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระสกทาคามี
เสื่อมจากสกทาคามิผลได
[๒๐๙] ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มัคคภาวนา ฯลฯ โพชฌงคภาวนาของใครเยี่ยมกวา ของพระอรหันตหรือ
ของพระอนาคามี?
ป. ของพระอรหันต
ส. หากวา โพชฌงคภาวนาของพระอรหันตเยี่ยมกวา และพระอรหันตเสื่อม
จากอรหัตผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระอนาคามี
เสื่อมจากอนาคามิผลได
[๒๑๐] ส. พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มัคคภาวนา ฯลฯ โพชฌงคภาวนาของใครเยี่ยมกวา ของพระอนาคามี
หรือของพระโสดาบัน?
ป. ของพระอนาคามี
ส. หากวา โพชฌงคภาวนาของพระอนาคามีเยี่ยมกวา และพระอนาคามี
เสื่อมจากอนาคามิผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววาพระโสดาบัน
เสื่อมจากโสดาปตติผลได
[๒๑๑] ส. พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มัคคภาวนา ฯลฯ โพชฌงคภาวนาของใครเยี่ยมกวา ของพระอนาคามี
หรือของพระสกทาคามี?
ป. ของพระอนาคามี
ส. หากวา โพชฌงคภาวนาของพระอนาคามีเยี่ยมกวา และพระอนาคามี

เสื่อมจากอนาคามิผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระสกทาคามี
เสื่อมจากสกทาคามิผลได
[๒๑๒] ส. พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มัคคภาวนา ฯลฯ โพชฌงคภาวนาของใครเยี่ยมกวา ของพระสกทาคามี
หรือของพระโสดาบัน?
ป. ของพระสกทาคามี
ส. หากวา โพชฌงคภาวนาของพระสกทาคามีเยี่ยมกวา และพระสกทาคามี
เสื่อมจากสกทาคามิผลได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได
[๒๑๓] ส. พระอรหันตเห็นทุกขแลว พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันเห็นทุกขแลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตเห็นสุทยั แลว พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันเห็นสมุทัยแลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. พระอรหันตเห็นนิโรธแลว พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันเห็นนิโรธแลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตเห็นมรรคแลว พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันเห็นมรรคแลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตเห็นสัจจะสี่แลว พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันเห็นสัจจะสี่แลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได
หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๑๔] ส. พระอรหันตเห็นทุกขแลว พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีเห็นทุกขแลว พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตเห็นสมุทัยแลว ฯลฯ เห็นนิโรธแลว ฯลฯ เห็นมรรค
แลว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แลว พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีเห็นสัจจะสี่แลว พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๑๕] ส. พระอรหันตเห็นทุกขแลว พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีเห็นทุกขแลว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตเห็นสมุทัยแลว ฯลฯ เห็นนิโรธแลว ฯลฯ เห็นมรรคแลว ฯลฯ
เห็นสัจจะสี่แลว พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีเห็นสัจจะสี่แลว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๑๖] ส. พระอนาคามีเห็นทุกขแลว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันเห็นทุกขแลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอนาคามีเห็นสมุทัยแลว ฯลฯ เห็นนิโรธแลว ฯลฯ เห็นมรรค
แลว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แลว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันเห็นสัจจะสี่แลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอนาคามีเห็นทุกขแลว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีเห็นทุกขแลว พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได

หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอนาคามีเห็นสมุทัยแลว ฯลฯ เห็นนิโรธแลว ฯลฯ เห็นมรรคแลว ฯลฯ
เห็นสัจจะสี่แลว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีเห็นสัจจะสี่แลว พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๑๗] ส. พระสกทาคามีเห็นทุกขแลว พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันเห็นทุกขแลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระสกทาคามีเห็นสมุทัยแลว ฯลฯ เห็นนิโรธแลว ฯลฯ เห็นมรรค
แลว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แลว พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันเห็นสัจจะสี่แลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๑๘] ส. พระโสดาบันเห็นทุกขแลว พระโสดาบันยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตเห็นทุกขแลว พระอรหันตยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระโสดาบันเห็นสมุทัยแลว ฯลฯ เห็นนิโรธแลว ฯลฯ เห็นมรรค
แลว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แลว พระโสดาบันยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตเห็นสัจจะสี่แลว พระอรหันตยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๑๙] ส. พระสกทาคามีเห็นทุกขแลว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แลว พระสกทาคามียอม
ไมเสื่อมจากสกทาคามิผล หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. พระอรหันตเห็นสัจจะสี่แลว พระอรหันตยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๒๐] ส. พระอนาคามีเห็นทุกขแลว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แลว พระอนาคามียอมไม
เสื่อมจากอนาคามิผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตเห็นสัจจะสี่แลว พระอรหันตยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๒๑] ส. พระโสดาบันเห็นทุกขแลว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แลว พระโสดาบันยอมไม
เสื่อมจากโสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีเห็นทุกขแลว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แลว พระอนาคามียอมไม
เสื่อมจากอนาคามิผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๒๒] ส. พระสกทาคามีเห็นทุกขแลว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แลว พระสกทาคามียอม
ไมเสื่อมจากสกทาคามิผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีเห็นทุกขแลว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แลว พระอนาคามียอมไม
เสื่อมจากอนาคามิผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๒๓] ส. พระโสดาบันเห็นทุกขแลว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แลว พระโสดาบันยอมไม
เสื่อมจากโสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีเห็นทุกขแลว ฯลฯ เห็นสัจจะสี่แลว พระสกทาคามียอม
ไมเสื่อมจากสกทาคามิผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๒๔] ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดา
ปตติผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯลฯ ละสีลัพพตปรามาสขาดแลว ฯลฯ
ละราคะที่เปนเหตุไปอบายขาดแลว ฯลฯ ละโทสะที่เปนเหตุไปอบาย
ขาดแลว ฯลฯ ละโมหะที่เปนเหตุไปอบายขาดแลว พระโสดาบันเสื่อม
จากโสดาปตติผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตละโทสะขาดแลว ฯลฯ ละโมหะขาดแลว ฯลฯ ละมานะขาด
แลว ฯลฯ ละทิฏฐิขาดแลว ฯลฯ ละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯลฯ ละถีนะ
ขาดแลว ฯลฯ ละอุทธัจจะขาดแลว ฯลฯ ละอหิริกะขาดแลว ฯลฯ
ละอโนตตัปปะขาดแลว พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดา
ปตติผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตละอโนตตัปปะขาดแลว พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯลฯ
ละสีลัพพตปรามาสขาดแลว ฯลฯ
ละราคะที่เปนเหตุไปอบายขาดแลว ฯลฯ
ละโทสะที่เปนเหตุไปอบายขาด
แลว ฯลฯ ละโมหะที่เปนเหตุไปอบาย
ขาดแลว พระโสดาบันเสื่อมจาก
โสดาปตติผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๒๕] ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว
พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว
พระสกทาคามีเสื่อมจาก
สกทาคามิผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว พระ
อรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. พระสกทาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯลฯ ละสีลัพพตปรามาสขาดแลว ฯลฯ
ละกามราคะอยางหยาบขาดแลว ฯลฯ ละพยาบาทอยางหยาบขาดแลว
พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตละโทสะขาดแลว ฯลฯ ละอโนตตัปปะขาดแลว พระ
อรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว ฯลฯ ละพยาบาทอยางหยาบขาด
แลว พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๒๖] ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯลฯ ละสีลัพพตปรามาสขาดแลว ...
ละกามราคะอยางละเอียดขาดแลว ... ละพยาบาทอยางละเอียดขาดแลว
พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตละโทสะขาดแลว ฯลฯ ละอโนตตัปปะขาดแลว พระอรหันต
เสื่อมจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว ฯลฯ ละพยาบาทอยางละเอียดขาด
แลว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ?
[๒๒๗] ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผล
ได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดา
ปตติผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได
หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯลฯ ละโมหะที่เปนเหตุไปอบายขาด
แลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอนาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯลฯ และพยาบาทอยางละเอียดขาดแลว
พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว ฯลฯ ละโมหะที่เปนเหตุไปอบาย
ขาดแลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๒๘] ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระสกทาคามีเสื่อมจาก
สกทาคามิผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯลฯ ละสีลัพพตปรามาสขาดแลว ...
ละกามราคะอยางหยาบขาดแลว ... ละพยาบาทอยางหยาบขาดแลว พระ
สกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอนาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว ละพยาบาทอยางละเอียดขาดแลว
พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว ฯลฯ ละพยาบาทอยางหยาบขาด
แลว พระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๒๙] ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระสกทาคามีเสื่อมจาก
สกทาคามิผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดา
ปตติผลได หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระสกทาคามีเสื่อมจาก
สกทาคามิผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯลฯ ละโมหะที่เปนเหตุไปอบายขาด
แลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระสกทาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯลฯ ละกามราคะอยางหยาบขาด
แลว ... ละพยาบาทอยางหยาบขาดแลว พระสกทาคามีเสื่อมจาก
สกทาคามิผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว ฯลฯ ละโมหะที่เปนเหตุไปอบาย
ขาดแลว พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปตติผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๓๐] ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระโสดาบันยอมไมเสื่อมจาก
โสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว พระอรหันตยอ มไมเสื่อมจากอรหัตผล
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระโสดาบันยอมไมเสื่อมจาก
โสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตละโทสะขาดแลว ฯลฯ ละอโนตตัปปะขาดแลว พระอรหันต
ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯลฯ ละโมหะที่เปนเหตุไปอบายขาด
แลว พระโสดาบันยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว ฯลฯ ละอโนตตัปปะขาดแลว พระอรหันต
ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๓๑] ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระสกทาคามียอมไมเสื่อมจาก
สกทาคามิผล หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว ฯลฯ ละอโนตตัปปะขาดแลว พระอรหันต
ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระสกทาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯลฯ ละพยาบาทอยางหยาบขาดแลว
พระสกทาคามียอมไมเสื่อมจากสกทาคามิผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว ฯลฯ ละอโนตตัปปะขาดแลว พระอรหันต
ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๓๒] ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระอนาคามียอมไมเสื่อมจาก
อนาคามิผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว ฯลฯ ละอโนตตัปปะขาดแลว พระอรหันต
ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอนาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯลฯ ละพยาบาทอยางละเอียดขาดแลว
พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตละราคะขาดแลว ฯลฯ ละอโนตตัปปะขาดแลว พระอรหันต
ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๓๓] ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระโสดาบันยอมไมเสื่อมจาก
โสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว ฯลฯ ละพยาบาทอยางละเอียดขาด
แลว พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯลฯ ละโมหะที่เปนเหตุไปอบายขาด
แลว พระโสดาบันยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว ฯลฯ ละพยาบาทอยางละเอียดขาด
แลว พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๒๓๔] ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระสกทาคามียอมไมเสื่อมจาก
สกทาคามิผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว ฯลฯ ละพยาบาทอยางละเอียดขาด
แลว พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระสกทาคามีละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯลฯ ละพยาบาทอยางหยาบขาดแลว
พระสกทาคามียอมไมเสื่อมจากสกทาคามิผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว ฯลฯ ละพยาบาทอยางละเอียดขาด
แลว พระอนาคามียอมไมเสื่อมจากอนาคามิผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๓๕] ส. พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิขาดแลว พระโสดาบันยอมไมเสื่อมจาก
โสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว ฯลฯ ละพยาบาทอยางหยาบขาด
แลว พระสกทาคามียอมไมเสื่อมจากสกทาคามิผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระโสดาบันละวิจิกิจฉาขาดแลว ฯลฯ ละโมหะที่เปนเหตุไปอบายขาด
แลว พระโสดาบันยอมไมเสื่อมจากโสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีละสักกายทิฏฐิขาดแลว ฯลฯ ละพยาบาทอยางหยาบขาด
แลว พระสกทาคามียอมไมเสื่อมจากสกทาคามิผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๓๖] ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ราคะอันพระอรหัตนละขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจตาลยอด
ดวน ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา
แลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจ
ตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดขึ้นไดภายหลัง ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไป
เปนธรรมดาแลว ก็ตอ งไมกลาววา พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลได
[๒๓๗] ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลไดหรือ?

ป. ถูกแลว
ส. โทสะอันพระอรหันตละขาดแลว ฯลฯ โมหะ ... มานะ ... ทิฏฐิ ... วิจิกิจฉา ...
ถีนะ ... อุทธัจจะ ... อิหิริกะ ... อโนตตัปปะ อันพระอรหันตละขาดแลว
ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดไดภายหลัง
ทําใหมีอันไมเกิดตอไปเปนธรรมดาแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อโนตตัปปะอันพระอรหันตละขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําให
เปนดุจตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดขึ้นไดภายหลัง ทําใหไมมีอันไมตอง
เกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดาแลว ก็ตองไมกลาววา พระอรหันตเสือ่ ม
จากอรหัตผลได
[๒๓๘] ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันตยังมรรคใหเกิดขึ้นแลวมิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันตยังมรรคใหเกิดขึ้นแลว ก็ตอง
ไมกลาววา พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได
[๒๓๙] ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันตยังสติปฏฐานใหเกิดขึ้นแลว ฯลฯ ยัง
สัมมัปปธานใหเกิดขึ้นแลว ... ยังอิทธิบาทใหเกิดขึ้นแลว ... ยังอินทรียให
เกิดขึ้นแลว ... ยังพละใหเกิดขึ้นแลว ... ยังโพชฌงคใหเกิดขึ้นแลว มิใช
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันตยังโพชฌงคใหเกิดแลว ก็ตอง
ไมกลาววา พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได
[๒๔๐] ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ พระอรหันตยังมรรค
ใหเกิดขึ้นแลว ฯลฯ ยังโพชฌงคใหเกิดขึ้นแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ พระอรหันตยังโพชฌงคใหเกิดขึ้น
แลว ก็ตองไมกลาววา พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได
[๒๔๑] ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว

ส. พระอรหันต เปนผูป ราศจาก ราคะ โทสะ โมหะแลว ทํากิจที่ควรทําเสร็จ
แลว ปลงภาระแลว บรรลุประโยชนตนแลว มีเครื่องผูกไวในภพ
สิ้นไปรอบแลว พนวิเศษแลว เพราะรูชอบ มีลิ่มอันยกขึ้นแลว มีคู
อันกลบแลว มีเสาระเนียดอันถอนขึ้นแลว เปนผูไมมีลิ่มสลัก เปน
พระอริยะ ลดธง (คือมานะ) แลว วางภาระแลว หมดเครื่องผูกพันแลว
มีชัยชนะอยางดีวิเศษแลว ทานกําหนดรูทุกขแลว ละสมุทัยแลว ทํา
นิโรธใหแจงแลว ยังมรรคใหเกิดแลว รูยิ่งซึง่ ธรรมที่ควรรูยิ่งแลว
กําหนดรูธรรมสิ่งที่ควรกําหนดรูแลว ละธรรมที่ควรละแลว บําเพ็ญ
ธรรมที่ควรบําเพ็ญแลว ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตเปนผูปราศจาก ราคะ โทสะ โมหะแลว ฯลฯ ทําให
แจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว ก็ตองไมกลาววา พระอรหันตเสือ่ ม
จากอรหัตผลได
[๒๔๒] ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลไดหรือ?
ป. พระอรหันตผูสมยวิมุต ๑- เสื่อมจากอรหัตผลได พระอรหันต ผูอ สมยวิมุต ๑- ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล
ส. พระอรหันตผูสมยวิมุต เสื่อมจากพระอรหัตผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผอู สมยวิมุต เสื่อมจากอรหัตผลไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตผอู สมยวิมุตยอมไมเสือ่ มจากอรหัตผล หรือ?
@๑. ดูคําอธิบายในบุคคลบัญญัติ ขอ ๑๗,๑๘ หนา ๑๔๙
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูสมยวิมุตยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๔๓] ส. พระอรหันตผูสมยวิมุตละราคะขาดแลว พระอรหันตผูสมยวิมตุ เสื่อมจาก
อรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผอู สมยวิมุตละราคะขาดแลว พระอรหันตผูอสมยวิมุตเสื่อม
จากอรหัตผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตผูสมยวิมุตละโทสะขาดแลว ฯลฯ ละอโนตตัปปะขาดแลว
พระอรหันตสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. พระอรหันตผอู สมยวิมุตละโทสะขาดแลว ฯลฯ ละอโนตตัปปะขาดแลว
พระอรหันตผูอสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันตผสู มยวิมุตยังมรรคใหเกิดแลว พระอรหันตผูสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันตผอู สมยวิมุตยังมรรคใหเกิดแลว พระ
อรหันตผูอสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันตผสู มยวิมุตยังสติปฏฐานใหเกิดแลว ...
ยังสัมมัปปธานใหเกิดแลว ... ยังอิทธิบาทใหเกิดแลว ... ยังอินทรียใหเกิด
แลว ... ยังพละใหเกิด แลว ... ยังโพชฌงคใหเกิดแลว พระอรหันตผู
สมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันตผอู สมยวิมุตยังสติปฏฐานใหเกิดแลว
ฯลฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว พระอรหันตผูอสมยวิมตุ เสื่อมจากอรหัตผล
ได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ พระอรหันตผูสมย
วิมุต ยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว พระอรหันต
ผูสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ พระอรหันตผูอสมยวิมุต ยังมรรคใหเกิด
แลว ฯลฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว พระอรหันตผอู สมยวิมุตเสื่อมจาก
อรหัตผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๔๔] ส. พระอรหันตผูสมยวิมุต เปนผูปราศจาก ราคะ โทสะ โมหะแลว ทํากิจที่
ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระแลว บรรลุประโยชนตนแลว มีเครื่องผูก
ไวในภพสิ้นไปรอบแลว พนวิเศษแลวเพราะรูชอบ มีลิ่มอันยกขึ้นแลว
มีคูอันกลบแลว มีเสาระเนียดอันถอนขึ้นแลว เปนผูไมมีลิ่มสลัก เปน
อริยะ ลดธง (คือมานะ) แลว วางภาระแลว หมดเครื่องผูกพันแลว มี
ชัยชนะอยางดีวิเศษแลว ทานกําหนดรูทุกขแลว ละสมุทัยแลว ทํา
นิโรธใหแจงแลว ยังมรรคใหเกิดแลว รูยิ่งซึง่ ธรรมที่ควรรูยิ่งแลว
กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรูแลว ละธรรมที่ควรละแลวบําเพ็ญธรรมที่

ควรบําเพ็ญแลว ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว พระอรหันต
ผูสมยวิมุตเสื่อมจากอรหัตได หรือ?
ป. ผลถูกแลว
ส. พระอรหันตผอู สมยวิมุตเปนผูปราศจาก ราคะ โทสะ โมหะแลว ฯลฯ
ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว พระอรหันตผูอสมยวิมุตเสื่อมจาก
อรหัตผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๔๕] ส. พระอรหันตผอู สมยวิมุตละราคะขาดแลว พระอรหันตผูอสมยวิมุตยอมไม
เสื่อมจากอรหัตผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูสมยวิมุตละราคะขาดแลว พระอรหันตผูสมยวิมุตยอม
ไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตผอู สมยวิมุตละโทสะขาดแลว ฯลฯ ละอโนตตัปปะขาดแลว
พระอรหันตผูอสมยวิมุตยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูสมยวิมุตละอโนตตัปปะขาดแลว พระอรหันตผูสมยวิมุต
ยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันตผอู สมยวิมุต ยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ
ยังโพชฌงคใหเกิดแลว พระอรหันตผูอสมยวิมุตยอมไมเสื่อมจาก
อรหัตผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพื่อละขาดซึ่งราคะ พระอรหันตผสู มยวิมุต ยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ
ยังโพชฌงคใหเกิดแลว พระอรหันตผูสมยวิมุตยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ พระอรหันตผู
อสมยวิมุต ยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว พระ
อรหันตผูอสมยวิมุตยอมไมเสื่อมจากอรหัตผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ พระอรหันตผูสมยวิมตุ ยังมรรคใหเกิด
แลว ฯลฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว พระอรหันตผูสมยวิมุตยอมไมเสือ่ ม
จากอรหัตผล หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตผอู สมยวิมุต เปนผูปราศจาก ราคะ โทสะ โมหะแลว ฯลฯ
ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว พระอรหันตผูอสมยวิมุตยอมไม
เสื่อมจากอรหัตผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูสมยวิมุต เปนผูปราศจาก ราคะ โทสะ โมหะแลว ฯลฯ ทํา
ใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว พระอรหันตผสู มยวิมุตยอมไมเสื่อม
จากอรหัตผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๔๖] ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสารีบุตรเถระเสื่อมแลวจากอรหัตตผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระมหาโมคคัลลานเถระ ... พระมหากัสสปเถระ ... พระมหากัจจายนเถระ ... พระมหาโกฏฐิตเถระ ... พระมหาปนถกเถระเสื่อมแลวจากอรหัตผล
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระสารีบุตรเถระไมไดเสื่อมจากอรหัตตผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระสารีบุตรเถระไมไดเสือ่ มจากอรหัตผล ก็ตองไมกลาววา
พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได
ส. พระมหาโมคคัลลานเถระ ... พระมหาปนถกเถระ ... พระมหากัจจายนเถระ ... พระมหาโกฏฐิตเถระ ... พระมหาปนถกเถระไมไดเสื่อมจาก
อรหัตผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระมหาโมคคัลลานเถระ ฯลฯ พระมหาปนถกเถระไมไดเสื่อม
จากอรหัตผล ก็ตองไมกลาววา พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลได
[๒๔๗] ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ปฏิปทาที่พระสมณะประกาศแลวมีสูงและ
ต่ําแล แตผูปฏิบัติจะไปถึงฝง (คือนิพพาน) ไดสองเที่ยวก็หาไม
ฝงนี้อันผูปฏิบัติจะไดรูแตครั้งเดียวก็หาไม ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว

ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได นะสิ
[๒๔๘] ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บรรดากิเลสวัฏที่พระอรหันตตัดแลว ยังมีบางอยางที่ยังจะตองตัดอีก
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บรรดากิเลสวัฏที่พระอรหันตตัดแลว ยังมีบางอยางที่ยังจะตองตัดอีก
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ทานผูเสร็จกิจที่จําตองทําแลว เปนผู
ปราศจากตัณหา ไมมีกิเลสเครื่องยึดถือ บรรดากิเลสวัฏที่ทานตัดแลว
ไมมีอันใดที่ยังจะตองตัดอีก ทานถอนหวงน้ําและบวงไดแลว ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา บรรดากิเลสวัฏที่พระอรหันตตัดแลว ยัง
มีบางอยางที่ยังจะตองตัดอีก นะสิ
@๑. ข. สุ. ขอ ๓๘๙ หนา ๔๗๑
[๒๔๙] ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กิจที่ทําแลว ตองกลับสรางสมอีก มีหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. กิจที่ทําแลว ตองกลับสรางสมอีก มีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา การกลับสรางสมกิจที่ทําแลวไมมี กิจ
อื่นที่จําตองทําอีกก็ไมมี แกภิกษุนั้นผูพนแลวโดยชอบ ผูมีจิตสงบ
แลว บรรดารูป เสียง กลิ่น รส ผัสสะ ธัมมารมณทุกอยางทั้งที่นา
ปรารถนาและไมนาปรารถนา ไมยังจิตของทานผูคงที่ อันตั้งมั่น
หลุดพนแลว ใหหวัน่ ไหวได ดุจภูเขาศิลาลวนเปนแทงทึบ ยอมไม
สะเทือนเพราะลม ฉะนั้น เพราะภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นแต
ความสิ้นไปแหงจิตนั้นๆ ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา กิจที่ทําแลวตองกลับสรางสมอีก มีอยู
นะสิ
[๒๕๐] ป. ไมพึงกลาววา พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลได หรือ?

ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ เหลานี้
ยอมเปนไปพรอมเพื่อความเสื่อมรอบแกภิกษุผูสมยวิมุต ธรรม ๕
เปนไฉน คือ ความเพลิดเพลินในการงาน ความเพลิดเพลินในการ
สนทนา ความเพลิดเพลินในการหลับ ความเพลิดเพลินในการ
คลุกคลี ไมพิจารณาจิตที่หลุดพนแลวอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๕ เหลานี้แล ยอมเปนไปพรอมเพื่อความเสื่อมแกภิกษุผู
สมยวิมุต ดังนี้ ๒- เปนสูตรมีอยูจริงมิใชหรือ?
@๑. วิ.ม. ทุติยภาค ขอ ๔ หนา ๑๑
@๒. อํ. ปญจก. ขอ ๑๔๙ หนา ๑๙๓
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น พระอรหันตก็เสื่อมจากอรหัตผลไดนะ สิ
[๒๕๑] ส. พระอรหันตมีความเพลิดเพลินในการงาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตมีความเพลิดเพลินในการงาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตยงั มีราคะ กามราคะ กามราคปริยุฏฐานะ กามราคสัญโญชน
กาโมฆะ กามโยคะ กามฉันทนิวรณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตยงั มีความเพลิดเพลินในการสนทนา ... มีความเพลิดเพลิน
ในการหลับ ... มีความเพลิดเพลินในการคลุกคลี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตยงั มีความเพลิดเพลินในการคลุกคลี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตยงั มีราคะ กามราคะ กามราคปริยุฏฐานะ กามราคสัญโญชน
กาโมฆะ กามโยคะ กามฉันทนิวรณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๕๒] ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตเมือ่ เสื่อมจากอรหัตตผล ถูกอะไรกลุมรุมจึงเสือ่ ม?
ป. ถูกราคะกลุมรุมจึงเสื่อม
ส. การกลุมรุมเกิดขึ้น เพราะอาศัยอะไร?
ป. เกิดขึ้น เพราะอาศัยอนุสัย
ส. พระอรหันตยงั มีอนุสัย หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตยงั มีอนุสัย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตยงั มีกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. พระอรหันตถูกโทสะกลุมรุมจึงเสื่อม ฯลฯ ถูกโมหะกลุมรุมจึงเสื่อม
ส. ความกลุมรุมเกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไร
ป. เกิดขึ้น เพราะอาศัยอนุสัย
ส. พระอรหันตยงั มีอนุสัย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตยงั มีอนุสัย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตยงั มีกามราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๕๓] ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อพระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผล อะไรกอตัวขึน้ ?
ป. ราคะกอตัวขึ้น
ส. สักกายทิฏฐิกอตัวขึ้นหรือ วิจิกิจฉากอตัวขึ้นหรือ สีลัพพตปรามาสกอ
ตัวขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โทสะกอตัวขึ้นหรือ ฯลฯ โมหะกอตัวขึ้นหรือ สักกายทิฏฐิกอตัวขึ้นหรือ
วิจิกิจฉากอตัวขึ้นหรือ สีลัพพตปรามาสกอตัวขึ้นหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๕๔] ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตยงั สะสมอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตเลิกสะสมอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตยงั ละอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตยงั ยึดมัน่ อยู หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตยงั ชําระลางอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตยงั หมักหมมอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตยงั กําจัดมืดอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตยงั มืดมัวอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตยงั สะสมอยูก็ไมใช เลิกสะสมอยูก็ไมใช แตเปนผูเลิก
สะสมแลวตั้งอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตยังสะสมอยูก็ไมใช เลิกสะสมอยูก็ไมใช แตเปน
ผูเลิกสะสมแลวตั้งอยู ก็ตองไมกลาววาพระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได
ส. พระอรหันตยงั ละอยูก็ไมใช ยังยึดมั่นอยูก็ไมใช แตเปนผูละขาดแลว
ตั้งอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตยังละอยูก็ไมใช ยังยึดมั่นอยูก็ไมใช แตเปนผูละขาด
แลวตั้งอยู ก็ตองไมกลาววา พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได
ส. พระอรหันตยงั ชําระลางอยูก็ไมใช ยังหมักหมมอยูก็ไมใช แตเปนผูชําระ
ลางแลวตั้งอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตยังชําระลางอยูก ็ไมใช ยังหมักหมมอยูก็ไมใช แตเปน
ผูชําระลางแลวตั้งอยู ก็ตองไมกลาววาพระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได
ส. พระอรหันตยงั กําจัดมืดอยูก็ไมใช ยังมืดมัวอยูก็ไมใช แตเปนผูกําจัด
มืดแลวตั้งอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตยังกําจัดมืดอยูกไ็ มใช ยังมืดมัวอยูก็ไมใช แตเปน
ผูกําจัดมืดแลวตั้งอยู ก็ตองไมกลาววา พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได
ปริหานิกถา จบ.
------------พรหมจริยกถา
[๒๕๕] สกวาที การประพฤติพรหมจรรยไมมีในหมูเทวดา หรือ?
ปรวาที ถูกแลว

ส. เทวดาทั้งหมด เปนผูเงอะงะ เปนใบ ไมรูเดียงสา ใชภาษาใบ ไมมี
กําลังพอ รูความแหงคําที่กลาวดีกลาวชั่ว เทวดาทั้งหมดไมเลื่อมใสใน
พระพุทธเจา ไมเลื่อมใส
ในพระธรรม ไมเลื่อมใสในพระสงฆ ไมเขาไปนั่งใกลพระผูมีพระภาคพุทธเจา ไมทูลถามปญหา
กับพระผูมีพระภาคพุทธเจา ไมชื่นชมในปญหาที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาวิสัชนาแลว เทวดาทั้ง
หมดประกอบดวยกัมมาวรณ กิเลสาวรณ วิปากาวรณ ไมมีศรัทธา ไมมีฉันทะ เปนผูมีปญญา
ทราม เปนผูไมควรเพื่อกาวลงสูความแนนอนอันเปนทางชอบในกุศลธรรมทั้งหลาย เทวดาทั้ง
หมดเปนผูทํามาตุฆาต เปนผูทําปตุฆาต เปนผูทําอรหันตฆาต เปนผูทําโลหิตุปบาท เปนผูทํา
สังฆเภท เทวดาทั้งหมดเปนผูทําปาณาติบาต เปนผูทําอทินนาทาน เปนผูประพฤติผิดในกาม
เปนผูกลาวมุสาวาท เปนผูกลาวปสุณาวาท เปนผูกลาวผรุสวาท เปนผูกลาวสัมผัปปลาปวาท
เปนผูมากดวยอภิชฌา เปนผูมจี ิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เทวดาที่ไมเปนผูเงอะงะ ไมเปนใบ เปนผูรูเดียงสาไมใชภาษาใบ มี
กําลังพอจะรูเนื้อความแหงคําที่กลาวดีหรือชั่ว มีอยู เทวดาที่เลื่อมใสในพระพุทธเจา เลื่อมใส
ในพระธรรม เลื่อมใสในพระสงฆ เขาไปนั่งใกลพระผูมีพระภาคพุทธเจา ทูลถามปญหากะพระ
ผูมีพระภาคพุทธเจา ชื่นชมในปญหาที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาวิสัชนาแลว ก็มีอยู เทวดาที่ไม
ประกอบดวยกัมมาวรณ ไมประกอบดวยกิเลสาวรณ ไมประกอบดวยวิปากาวรณ เปนผูมีศรัทธา
เปนผูมีฉันทะ เปนผูมีปญ
 ญา เปนผูควรเพื่อจะกาวลงสูความแนนอนอันเปนทางชอบในกุศล*ธรรมทั้งหลาย ก็มีอยู เทวดาที่ไมเปนผูทํามาตุฆาต ไมเปนผูทําปตุฆาต ไมเปนผูทําอรหันตฆาต
ไมเปนผูทําโลหิตุปบาท ไมเปนผูทําสังฆเภท ก็มีอยู เทวดาที่ไมเปนผูทําปาณาติบาต ไมเปนผู
ทําอทินนาทาน ไมประพฤติผิดในกาม ไมกลาวมุสาวาท ไมกลาวปสณ
ุ าวาท ไมกลาวผรุสวาท
ไมกลาวสัมผัปปลาปวาท มิใชผูมากดวยอภิชฌา มิใชผูมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ ก็มีอยูมิ
ใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เทวดาที่ไมเปนผูเงอะงะ ไมเปนใบ เปนผูรูเดียงสาไมใชภาษา
ใบ มีกําลังพอจะรูเนื้อความแหงคําที่กลาวดีกลาวชั่ว มีอยู ฯลฯ เทวดาที่เลื่อมใสในพระพุทธเจา
ฯลฯ เปนสัมมาทิฏฐิ ก็มีอยู ก็ตองไมกลาววา การประพฤติพรหมจรรยไมมใี นหมูเทวดา
[๒๕๖] ป. การประพฤติพรหมจรรยมอี ยูในหมูเทวดา หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ในหมูเทวดานั้น มีการบรรพชา ปลงผม ทรงผากาสาวะ ทรงบาตร
พระสัมมาสัมพุทธเจาอุบัติขึ้นได พระปจเจกพุทธเจาก็อุบัติขึ้นได คูแหง
พระสาวกก็อุบัติขึ้นไดในหมูเทวดา หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๕๗] ส. เพราะในหมูเทวดาไมมีการบรรพชา ฉะนั้น การประพฤติพรหมจรรยจึง

ไมมีในหมูเทวดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในที่ใดมีการบรรพชา ในที่นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย ในที่ใดไม
มีการบรรพชา ในที่นั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ในที่ใดมีการบรรพชา ในที่นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย ในที่ใดไม
มีการบรรพชา ในที่นั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูใดบรรพชา ผูนั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย ผูใดไมบรรพชา ผูนั้น
ไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๕๘] ส. เพราะในหมูเทวดาไมมีการปลงผม ฉะนั้น การประพฤติพรหมจรรยจึง
ไมมีในหมูเทวดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในที่ใดมีการปลงผม ในที่นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย ในที่ใดไมมี
การปลงผม ในที่นั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ในที่ใดมีการปลงผม ในที่นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย ในที่ใดไมมี
การปลงผม ในที่นั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูใดปลงผม ผูนั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย ผูใ ดไมปลงผม ผูนั้นไม
มีการประพฤติพรหมจรรย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๕๙] ส. เพราะในหมูเทวดา ไมมีการทรงผากาสาวะ ฉะนั้น การประพฤติ
พรหมจรรยจึงไมมีในหมูเทวดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในที่ใดมีการทรงผากาสาวะ ในที่นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย ในที่
ใดไมมีการทรงผากาสาวะ ในที่นั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ในที่ใดมีการทรงผากาสาวะ ในที่นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย ในที่
ใดไมมีการทรงผากาสาวะ ในที่นั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูใดทรงผากาสาวะ ผูนั้นมีการประพฤติพรหมจรรย ผูใดไมทรงผากาสาวะ
ผูนั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ?

ป. ไมกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๖๐] ส. เพราะในหมูเทวดา ไมมีการทรงบาตร ฉะนั้น การประพฤติพรหมจรรย
จึงไมมีในหมูเทวดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในที่ใดมีการทรงบาตร ในที่นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย ในที่ใดไม
มีการทรงบาตร ในที่นั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ในที่ใดมีการทรงบาตร ในที่นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย ในที่ใดไม
มีการทรงบาตร ในที่นั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูใดทรงบาตร ผูนั้นมีการประพฤติพรหมจรรย ผูใดไมทรงบาตร ผูนั้น
ไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๖๑] ส. เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจา ไมอุบัติขึ้นในหมูเทวดา ฉะนั้น การประพฤติ
พรหมจรรยจึงไมมีในหมูเทวดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นแลมีการประพฤติ
พรหมจรรย พระสัมมาสัมพุทธเจาไมอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นไมมีการ
ประพฤติพรหมจรรย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระสัมมาสัมพุทธเจาอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นแลมีการประพฤติ
พรหมจรรย พระสัมมาสัมพุทธเจาไมอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคประสูติที่สวนลุมพินี ตรัสรูที่ควงไมโพธิ พระผูม ีพระภาค
ยังธรรมจักรใหเปนไปแลวที่เมืองพาราณสี ในที่นั้นๆ เทียวมีการ
ประพฤติพรหมจรรย ในที่อื่นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๖๒] ส. เพราะพระปจเจกสัมพุทธเจา ไมอุบัติขึ้นในหมูเทวดา ฉะนั้น การ
ประพฤติพรหมจรรยจึงไมมีในหมูเทวดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระปจเจกสัมพุทธเจาอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นแลมีการประพฤติ
พรหมจรรย พระปจเจกสัมพุทธเจาไมอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นไมมีการ
ประพฤติพรหมจรรย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. พระปจเจกสัมพุทธเจาอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นแลมีการประพฤติ
พรหมจรรย พระปจเจกสัมพุทธเจาไมอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นไมมีการ
ประพฤติพรหมจรรย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระปจเจกสัมพุทธเจาอุบัติขึ้นในมัชฌิมชนบท ในมัชฌิมชนบทนั้นแล
มีการประพฤติพรหมจรรย ในที่อื่นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๖๓] ส. เพราะคูพระสาวก ไมอุบัติขึ้นในหมูเทวดา ฉะนั้น การประพฤติ
พรหมจรรยจึงไมมีในหมูเทวดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คูพระสาวกอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย
คูพระสาวกไมอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. คูพระสาวกอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นแลมีการประพฤติพรหมจรรย
คูพระสาวกไมอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นไมมีการประพฤติพรหมจรรย
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คูพระสาวกไดอุบัติแลวในมคธชนบท ในมคธชนบทนั้นแลมีการประพฤติ
พรหมจรรย ในที่อื่นไมมีการประพฤติพรหมจรรย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๖๔] ป. การประพฤติพรหมจรรยมอี ยูในหมูเทวดา หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. การประพฤติพรหมจรรยมีอยูในหมูเทวดา หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๖๕] ป. การประพฤติพรหมจรรยมอี ยูในหมูมนุษย หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. การประพฤติพรหมจรรยมีอยูในหมูมนุษยทุกหมู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๖๖] ป. การประพฤติพรหมจรรยมอี ยูในหมูเทวดา หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. การประพฤติพรหมจรรย มีอยูในหมูเทวดาเหลาอสัญญีสัตว หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๖๗] ป. การประพฤติพรหมจรรยมอี ยูในหมูมนุษย หรือ?

ส. ถูกแลว
ป. การประพฤติพรหมจรรยมีอยูในชาวชนบท พวกปลายเขต ปลายแดน
เปนมิลักขู ไมรูประสา เปนที่ซึ่งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ไปไมถึง หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๖๘] ป. การประพฤติพรหมจรรยมอี ยูในหมูเทวดา หรือ?
ส. ที่มีก็มี ที่ไมมกี ็มี
ป. ในหมูเทวดาเหลาอสัญญีสัตว ที่มีการประพฤติพรหมจรรยก็มี ทีไ่ มมีก็มี
ในหมูเทวดาเหลาสัญญีสัตว ที่มีการประพฤติพรหมจรรยก็มี ที่ไมมีก็มี
หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ในหมูเทวดา ที่มีการประพฤติพรหมจรรยก็มี ที่ไมมีก็มี หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. มีในที่ไหน ไมมีในที่ไหน
ส. การประพฤติพรหมจรรยไมมีในเทวดาเหลาอสัญญีสัตว การประพฤติ
พรหมจรรยมีในเทวดาเหลาสัญญีสัตว
ป. การประพฤติพรหมจรรยไมมีในเทวดาเหลาอสัญญีสัตว หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. การประพฤติพรหมจรรยไมมีในเทวดาเหลาสัญญีสัตว หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. การประพฤติพรหมจรรยมีในเทวดาเหลาสัญญีสัตว หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. การประพฤติพรหมจรรยมีในเทวดาเหลาอสัญญีสัตว หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๖๙] ป. การประพฤติพรหมจรรยมีในหมูมนุษย หรือ?
ส. ที่มีก็มี ที่ไมมีก็มี
ป. ในชาวชนบทพวกปลายเขต ปลายแดน เปนมิลักขู ไมรูประสา เปน
ที่ซึ่งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไปไมถึง ที่มีการประพฤติ
พรหมจรรยก็มี ที่ไมมีก็มี ในชาวชนบทพวกที่อยูรวมใน (มัชฌิมชนบท)
ที่มีการประพฤติพรหมจรรยก็มี ที่ไมมีก็มี หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๗๐] ป. ในหมูมนุษย ที่มีการประพฤติพรหมจรรยก็มี ที่ไมมีก็มี หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. มีในที่ไหน ไมมีในที่ไหน

ส. การประพฤติพรหมจรรย ไมมีในชาวชนบทพวกปลายเขต ปลายแดน
เปนมิลักขู ไมรูประสา ที่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไปไมถึง
การประพฤติพรหมจรรยมีในชาวชนบทพวกที่อยูรวมใน
ป. การพฤติพรหมจรรยไมมีในชาวชนบท พวกปลายเขต ปลายแดน เปน
มิลักขู ไมรูประสา ที่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาไปไมถึง หรือ
ส. ถูกแลว
ป. การประพฤติพรหมจรรยไมมีในชาวชนบทที่อยูรวมใน หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. การประพฤติพรหมจรรยมีในชาวชนบทพวกที่อยูรวมใน หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. การประพฤติพรหมจรรยมีในชาวชนบท พวกที่อยูปลายเขต ปลายแดน
เปนมิลักขู ไมรูประสา ที่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไปไมถึง หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๗๑] ป. การประพฤติพรหมจรรยมีในหมูเทวดา หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษยชาวชมพูทวีป
ยอมครอบงํามนุษยชาวอุตตรกุรุทวีป และเทวดาชั้นดาวดึงส ดวย
ฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการ อะไรบาง กลา ๑ มีสติ ๑ มีการ
ประพฤติพรหมจรรย ณ ที่นี้ ๑ ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น การประพฤติพรหมจรรยก็ไมมีในหมูเทวดานะสิ
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัส ณ เมืองสาวัตถีวา มีการประพฤติพรหมจรรย
ณ ที่นี้ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การประพฤติพรหมจรรยมี ณ เมืองสาวัตถีเทานั้น การประพฤติพรหมจรรยไมมีในที่อื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูอนาคามี ละสัญโญชน อันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ไดแลว
แตยังละสัญโญชนอันเปนไปในสวนเบื้องบน ๕ ไมได เมื่อทานเคลื่อน
จากโลกนี้ บังเกิดในหมูเทวดานั้นแลว ผลบังเกิดขึ้นในที่ไหน
@๑. อํ. นวก. ขอ ๒๒๕ หนา ๔๐๙
ป. ในหมูเทวดานั้นแล
ส. หากวาบุคคลผูอนาคามี ละสัญโญชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ไดแลว
แตยังละสัญโญชนอันเปนไปในสวนเบื้องบน ๕ ไมได เมื่อทานเคลื่อน

จากโลกนี้ บังเกิดในหมูเทวดานั้นแลว ผลก็บังเกิดขึ้นในหมูเทวดานั้น
ก็ตองไมกลาววา การประพฤติพรหมจรรยไมมีในหมูเทวดา
ส. บุคคลผูอนาคามี ละสัญโญชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ไดแลว
แตยังละสัญโญชนอันเปนไปในสวนเบื้องบน ๕ ไมได เมื่อทานเคลื่อน
จากโลกนี้ บังเกิดในหมูเทวดานั้นแลว มีการปลงภาระ ณ ที่ไหน ... มี
การกําหนดรูทุกข ณ ที่ไหน ... มีการละกิเลส ณ ที่ไหน ... มีการกระทําให
แจงซึ่งนิโรธ ณ ที่ไหน ... มีการแทงตลอดซึ่งอกุปปธรรม ณ ที่ไหน
ป. ในหมูเทวดานั้นแล
ส. หากวาบุคคลผูอนาคามี ละสัญโญชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ไดแลว
แตยังละสัญโญชนอันเปนไปในสวนเบื้องบน ๕ ไมได เมื่อทานเคลื่อน
จากโลกนี้ บังเกิดในหมูเทวดานั้นแลว มีการแทงตลอดซึ่งอกุปปธรรม
ในหมูเทวดานั้น ก็ตองไมกลาววา การประพฤติพรหมจรรยไมมใี นหมู
เทวดา
ส. บุคคลผูอนาคามี ละสัญโญชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ไดแลว
แตยังละสัญโญชนอันเปนไปในสวนเบื้องบน ๕ ไมได เมื่อทานเคลื่อน
จากโลกนี้ บังเกิดในหมูเทวดานั้นแลว ผลก็บังเกิดในหมูเทวดานั้น
การปลงภาระก็ในหมูเทวดานั้น การกําหนดรูก็ในหมูเทวดานั้น การละ
กิเลสก็ในหมูเทวดานั้น การทําใหแจงซึ่งนิโรธก็ในหมูเทวดานั้น การแทง
ตลอดซึ่งอกุปปธรรมก็ในหมูเทวดานั้น ก็โดยอรรถเปนไฉนเลา ทานจึง
กลาววา การประพฤติพรหมจรรยไมมีในหมูเทวดา
ป. ก็เพราะบุคคลผูอนาคามีกระทําใหแจงซึ่งผล ในหมูเทวดานั้น ดวยมรรคที่
ทานใหเกิดแลวในโลกนี้นั่นแล
[๒๗๒] ส. บุคคลผูอนาคามี ทําใหแจงซึ่งผลในหมูเทวดานั้นดวยมรรคอันทานให
เกิดแลวในโลกนี้ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูโสดาบันทําใหแจงซึ่งผลในโลกนี้ ดวยมรรคอันทานใหเกิดแลว
ในหมูเทวดานั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูอนาคามี ทําใหแจงซึ่งผลในหมูเทวดานั้นดวยมรรคอันทานใหเกิด
แลวในโลก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูมีสกทาคามี เปนบุคคลผูจะปรินิพพานในโลกนี้ กระทําใหแจง
ซึ่งผลในโลกนี้ ดวยมรรคอันทานใหเกิดแลวในหมูเทวดานั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. บุคคลผูโสดาบัน ทําใหแจงซึ่งผลในโลกนี้ดวยมรรคอันทานใหเกิดแลว
ในโลกนี้ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูอนาคามี ทําใหแจงซึ่งผลในหมูเทวดานั้น ดวยมรรคอันทานให
เกิดแลวในหมูเทวดานั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูสกทาคามี เปนบุคคลผูจะปรินิพพานในโลกนี้ ทําใหแจงซึ่งผล
ในโลกนี้ ดวยมรรคอันทานใหเกิดแลวในโลกนี้ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูอนาคามี ทําใหแจงซึ่งผลในหมูเทวดานั้น ดวยมรรคอันทานให
เกิดแลวในหมูเทวดานั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๗๓] ส. บุคคลผูอิธวิหายนิฏฐะ ๑- จะไมยังมรรคใหเกิด และละกิเลสทั้งหลายอีก
หรือ?
@๑. พระอนาคามี ผูยังมรรคใหเกิดแลวในโลกนี้ อิธวิหายนิฏฐะ
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล จะไมยังมรรคใหเกิด
และละกิเลสทั้งหลายอีก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูอิธวิหายนิฏฐะ จะไมยังมรรคใหเกิดและละกิเลสทั้งหลายอีก
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ฯลฯ บุคคลผูปฏิบัติเพื่อ
กระทําใหแจงซึ่งอรหัตผล จะไมยังมรรคใหเกิดและละกิเลสทั้งหลายอีก
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๗๔] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ยังมรรคใหเกิดและละ
กิเลสทั้งหลายไมกอนไมหลัง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูอิธวิหายนิฏฐะ ยังมรรคใหเกิดและละกิเลสทั้งหลายไมกอนไม
หลัง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ฯลฯ บุคคลผูปฏิบัติเพื่อ
กระทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ยังมรรคใหเกิดและละกิเลสทั้งหลายไมกอน

ไมหลัง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูอิธวิหายนิฏฐะ ยังมรรคใหเกิดและละกิเลสทั้งหลายไมกอน
ไมหลัง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๗๕] ส. บุคคลผูอนาคามี มีกรณียะอันกระทําแลว มีภาวนาอันอบรมแลว จึง
ผลุดเกิดในหมูเทวดานั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผลุดเกิดเปนพระอรหันตเลย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผลุดเกิดเปนพระอรหันตเลย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตมภี พใหม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตมภี พใหม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตไปสูภพจากภพ ไปสูคติจากคติ ไปสูสงสารจากสงสาร ไป
สูอุปบัติจากอุปบัติ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๗๖] ส. บุคคลผูอนาคามี เปนผูมีกรณียะอันกระทําแลว มีภาวนาอันอบรมแลว
แตเปนผูมีภาระอันยังไมปลงลงแลว ผลุดเกิดในหมูเทวดานั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูอนาคามี จะตองยังมรรคใหเกิดอีกเพื่อปลงภาระ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๗๗] ส. บุคคลผูอนาคามี เปนผูมีกรณียะอันกระทําแลว มีภาวนาอันอบรมแลว
แตเปนผูมีทุกขอันยังไมกําหนดรู ... มีกิเลสอันยังไมไดละ ... มีนิโรธ
อันยังไมไดกระทําใหแจง ... มีอกุปปธรรมอันยังไมไดแทงตลอด ผลุดเกิด
ในหมูเทวดานั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูอนาคามี จะตองยังมรรคใหเกิดอีกเพื่อแทงตลอดอกุปปธรรม
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๗๘] ส. บุคคลผูอนาคามี เปนผูมีกรณียะอันกระทําแลว มีภาวนาอันอบรมแลว
แตเปนผูมีภาระอันยังไมปลงแลว ผลุดเกิดในหมูเทวดานั้น จะไมยังมรรค

ใหเกิดอีกเพื่อปลงภาระ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนผูมีภาระอันไมปลงลงแลว ปรินิพพานในหมูเทวดานั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูอนาคามี เปนผูมีกรณียะอันกระทําแลว มีภาวนาอันอบรมแลว
แตเปนผูมีทุกขอันยังไมไดกําหนดรู ... มีกิเลสอันยังไมไดละ ... มีนิโรธ
อันยังไมไดกระทําใหแจง ... มีอกุปปธรรมอันยังไมไดแทงตลอด ผลุด
เกิดในหมูเทวดานั้น จะไมยังมรรคใหเกิดอีก เพื่อแทงตลอดอกุปปธรรม
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนผูมีอกุปปธรรมอันไมแทงตลอดแลว ปรินิพพานในหมูเทวดานั้น
หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. เนื้อที่ถูกยิงดวยลูกศร แมไปไดไกล ก็ตองตายฉันใด บุคคลผูอนาคามี
ก็จะกระทําใหแจงซึ่งผลในหมูเทวดานั้นดวยมรรคอันทานใหเกิดแลวใน
โลกนี้ ฉันนั้น
ส. เนื้อที่ถูกยิงดวยลูกศร แมไปไดไกล ก็มีลูกศรติดอยู ตายฉันใด บุคคล
ผูอนาคามี ก็มีลูกศรติดอยู ปรินิพพานในหมูเทวดานั้น ดวยมรรคอัน
ทานใหเกิดแลวในโลกนี้ฉันนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
พรหมจริยกถา จบ.
-----------โอธิโสกถา
[๒๗๙] สกวาที บุคคลละกิเลสไดเปนสวนๆ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ละอะไรไดดวยการเห็นทุกข
ป. ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส และบรรดากิเลสพวกเดียว
กันสวนหนึ่งได
ส. บุคคลเปนพระโสดาบันแตสวนหนึ่ง อีกสวนหนึง่ ไมเปนพระโสดาบัน
สวนหนึ่งบรรลุ ... ไดเฉพาะ ... ถึงทับ ... ทําใหแจง ... เขาถึงอยู ...
ถูกตองดวยกายอยู ... ซึ่งโสดาปตติผล แตอีกสวนหนึ่งไมถูกตองดวยกาย
อยูซึ่งโสดาปตติผล สวนหนึ่งเปนพระโสดาบันผูสัตตขัตตุปรมะ ... ผู
โกลังโกละ ... ผูเอกพีชี ... ประกอบดวยความเสื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระพุทธเจา ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ... ประกอบดวย

อริยกันตศีล แตอีกสวนหนึ่งไมประกอบดวยอริยกันตศีล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ละอะไรไดดวยการเห็น
สมุทัย
ป. ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส และบรรดากิเลสพวกเดียว
กันสวนหนึ่งได
ส. บุคคลเปนพระโสดาบันแตสวนหนึ่ง อีกสวนหนึง่ ไมเปนพระโสดาบัน
ฯลฯ สวนหนึ่งประกอบดวยอริยกันตศีล แตอีกสวนหนึ่งไมประกอบดวย
อริยกันตศีล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ละอะไรไดดวยการเห็น
นิโรธ
ป. ละวิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส และบรรดากิเลสพวกเดียวกันสวนหนึ่งได
ส. บุคคลเปนพระโสดาบันแตสวนหนึ่ง อีกสวนหนึง่ ไมเปนพระโสดาบัน
ฯลฯ สวนหนึ่งประกอบดวยอริยกันตศีล แตอีกสวนหนึ่งไมประกอบดวย
อริยกันตศีล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ละอะไรไดดวยการเห็นมรรค
ป. ละสีลัพพตปรามาส และบรรดากิเลสพวกเดียวกันได
ส. บุคคลเปนโสดาบันแตสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งไมเปนโสดาบัน สวน
หนึ่งบรรลุ ... ไดเฉพาะ ... ถึงทับ ... ทําใหแจง ... เขาถึงอยู ... ถูกตอง
ดวยกายอยู ซึ่งโสดาปตติผล แตอีกสวนหนึ่งไมถูกตองดวยกายอยูซ ึ่ง
โสดาปตติผล สวนหนึ่งเปนพระโสดาบันผูสัตตขัตตุปรมะ ... ผูโกลัง
โกละ ... ผูเอกพีชีประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธ
เจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ฯลฯ ประกอบดวยอริยกันตศีล
แตอีกสวนหนึ่งไมประกอบดวยอริยกันตศีลหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๘๐] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ละอะไรไดดวยการเห็นทุกข
ป. ละกามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบ และบรรดากิเลสพวกเดียว
กันสวนหนึ่งได
ส. บุคคลเปนพระสกทาคามีแตสวนหนึ่ง อีกสวนหนึง่ ไมเปนพระสกทาคามี
สวนหนึ่งบรรลุ ... ไดเฉพาะ ... ถึงทับ ... ทําใหแจง ... เขาถึงอยู ...
ถูกตองดวยกายอยูซึ่งสกทาคามิผล แตอีกสวนหนึ่งไมถูกตองดวยกายอยู
ซึ่งสกทาคามิผล หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ละอะไรไดดวยการเห็น
สมุทัย
ป. ละกามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบ และบรรดากิเลสพวกเดียว
กันสวนหนึ่งได
ส. บุคคลเปนพระสกทาคามีแตสวนหนึ่ง อีกสวนหนึง่ ไมเปนพระสกทาคามี
สวนหนึ่งบรรลุ ... ไดเฉพาะ ... ถึงทับ ... ทําใหแจง ... เขาถึงอยู ...
ถูกตองดวยกายอยูซึ่งสกทาคามิผล แตอีกสวนหนึ่งไมถูกตองดวยกาย
อยูซึ่งสกทาคามิผลหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ละอะไรไดดวยการเห็น
นิโรธ
ป. ละพยาบาทอยางหยาบ และบรรดากิเลสพวกเดียวกันสวนหนึ่งได
ส. บุคคลเปนพระสกทาคามีแตสวนหนึ่ง อีกสวนหนึง่ ไมเปนพระสกทาคามี
สวนหนึ่งบรรลุ ... ไดเฉพาะ ... ถึงทับ ... ทําใหแจง ... เขาถึงอยู ...
ถูกตองดวยกายอยูซึ่งสกทาคามิผล แตอีกสวนหนึ่งไมถูกตองดวยกายอยู
ซึ่งสกทาคามิผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ละอะไรไดดวยการเห็นมรรค
ป. ละพยาบาทอยางหยาบ และบรรดากิเลสพวกเดียวกันได
ส. บุคคลเปนพระสกทาคามีแตสวนหนึ่ง อีกสวนหนึง่ ไมเปนพระสกทาคามี
สวนหนึ่งบรรลุ ... ไดเฉพาะ ... ถึงทับ ... ทําใหแจง ... เขาถึงอยู ...
ถูกตองดวยกายอยูซึ่งสกทาคามิผล แตอีกสวนหนึ่งไมถูกตองดวยกาย
ซึ่งสกทาคามิผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๘๑] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ละอะไรไดดวยการเห็นทุกข
ป. ละกามราคะอยางละเอียด พยาบาทอยางละเอียด และบรรดากิเลสพวก
เดียวกันสวนหนึ่งได
ส. บุคคลเปนพระอนาคามีแตสวนหนึ่ง อีกสวนหนึง่ ไมเปนพระอนาคามี
สวนหนึ่งบรรลุ ... ไดเฉพาะ ... ถึงทับ ... ทําใหแจง ... เขาถึงอยู ...
ถูกตองดวยกายอยูซึ่งอนาคามิผล แตอีกสวนหนึง่ ไมถูกตองดวยกาย
อยูซึ่งอนาคามิผล สวนหนึ่งเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ... ผู
อุปหัจจปรินิพพายี ... ผูอสังขารปรินิพพายี ... ผูสสังขารปรินิพพายี ... ผู
อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี อีกสวนหนึง่ ไมเปนพระอนาคามีผูอุทธังโส-

โตอกนิฏฐคามี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ละอะไรไดดวยการเห็นสมุทัย
ป. ละกามราคะอยางละเอียด พยาบาทอยางละเอียด และกิเลสพวกเดียว
กันสวนหนึ่งได
ส. บุคคลเปนพระอนาคามีแตสวนหนึ่ง อีกสวนหนึง่ ไมเปนพระอนาคามี
ฯลฯ สวนหนึ่งเปนพระอนาคามีผูอทุ ธังโสโตอกนิฏฐคามี อีกสวนหนึ่ง
ไมเปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ละอะไรไดดวยการเห็นนิโรธ
ป. ละพยาบาทอยางละเอียด และบรรดากิเลสพวกเดียวกันสวนหนึง่ ได
ส. บุคคลเปนพระอนาคามีแตสวนหนึ่ง อีกสวนหนึง่ ไมเปนพระอนาคามี
ฯลฯ สวนหนึ่งเปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี แตอีก
สวนหนึ่งไมเปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ละอะไรไดดวยการเห็นมรรค
ป. ละบรรดากิเลสพวกเดียวกันได
ส. บุคคลเปนพระอนาคามีแตสวนหนึ่ง อีกสวนหนึง่ ไมเปนพระอนาคามี
สวนหนึ่งบรรลุ ... ไดเฉพาะ ... ถึงทับ ... ทําใหแจง ... เขาถึงอยู ... ถูกตอง
ดวยกายอยูซึ่งอนาคามิผล อีกสวนหนึ่งไมถูกตองดวยกายอยูซึ่ง
อนาคามิผล สวนหนึง่ เปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ... ผูอุปหัจจปรินิพพายี ... ผูอสังขารปรินิพพายี ... ผูสสังขารปรินิพพายี ... ผูอุทธังโส
โตอกนิฏฐคามี แตอีกสวนหนึ่งไมเปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
[๒๘๒] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ละอะไรไดดวยการเห็นทุกข
ป. ละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา และบรรดากิเลสพวก
เดียวกันสวนหนึ่งได
ส. บุคคลเปนพระอรหันตแตสวนหนึ่ง อีกสวนหนึง่ ไมเปนพระอรหันต
สวนหนึ่งบรรลุ ... ไดเฉพาะ ... ถึงทับ ... ทําใหแจง ... เขาถึงอยู ... ถูกตอง
ดวยกายอยูซึ่งอรหัตผล แตอีกสวนหนึ่งไมถูกตองดวยกายอยู ซึ่ง
อรหัตผล สวนหนึ่งเปนผูปราศจากราคะโทสะโมหะแลว ทํากิจที่ควร
ทําเสร็จแลว ปลงภาระแลว บรรลุประโยชนตนแลว มีเครื่องผูกไวใน
ภพสิ้นไปรอบแลว พนวิเศษแลว เพราะรูชอบ มีลิ่มอันยกขึ้นแลว มี

คูอันกลบแลว มีเสาระเนียดอันถอยขึ้นแลว เปนผูไมมีลิ่มสลัก เปน
อริยะ ลดธง (คือมานะ) แลว มีภาระอันวางแลว หมดเครื่องผูกพันแลว
มีชัยชนะอยางดีวิเศษแลว ทานกําหนดรูทุกขแลว ละสมุทัยแลว ทํานิโรธ
ใหแจงแลว ยังมรรคใหเกิดแลว รูยงิ่ ซึ่งธรรมที่ควรรูยิ่งแลว กําหนดรู
ธรรมที่ควรกําหนดรูแ ลวละธรรมทีค่ วรละแลว บําเพ็ญธรรมที่ควรบําเพ็ญ
แลว ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว สวนหนึ่งทําใหแจงซึ่งธรรม
ที่ควรทําใหแจงแลว แตอีกสวนหนึ่งยังไมทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําให
แจง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ละอะไรไดดวยการเห็นสมุทัย
ป. ละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา และบรรดากิเลสพวก
เดียวกันสวนหนึ่งได
ส. บุคคลเปนพระอรหันตแตสวนหนึ่ง อีกสวนหนึง่ ไมเปนพระอรหันต ฯลฯ
สวนหนึ่งทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว แตอีกสวนหนึ่งยังไมทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทํา
ใหแจง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ละอะไรไดดวยการเห็นนิโรธ
ป. ละมานะ อุทธัจจะ อวิชชา และบรรดากิเลสพวกเดียวกันสวนหนึ่งได
ส. บุคคลเปนพระอรหันตแตสวนหนึ่ง อีกสวนหนึง่ ไมเปนพระอรหันต ฯลฯ
สวนหนึ่งทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว แตอีกสวนหนึ่งยังไมทํา
ใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ละอะไรไดดวยการเห็นมรรค
ป. ละอุทธัจจะ อวิชชา และบรรดากิเลสพวกเดียวกันได
ส. บุคคลเปนพระอรหันตสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งไมเปนพระอรหันต สวน
หนึ่งบรรลุ ... ไดเฉพาะ ... ถึงทับ ... ทําใหแจง ... เขาถึงอยู ... ถูกตองดวยกาย
อยูซึ่งอรหัตผล แตอกี สวนหนึ่งไมถกู ตองดวยกายอยูซึ่งอรหัตผล สวน
หนึ่งเปนผูปราศจากราคะโทสะโมหะแลว ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว
ปลงภาระแลว บรรลุประโยชนตนแลว มีเครื่องผูกไวในภพสิ้นไปรอบ
แลว พนวิเศษแลว เพราะรูชอบ มีลิ่มอันยกขึ้นแลว มีคูอันกลบแลว
มีเสาระเนียดอันถอนขึ้นแลว เปนผูไมมีลิ่มสลัก เปนอริยะ ลดธง
(คือมานะ) แลว วางภาระแลว หมดเครื่องผูกพันแลว มีชัยชนะ
อยางดีวิเศษแลว ทานกําหนดรูทุกขแลว ละสมุทัยแลว ทํานิโรธใหแจง
แลว ยังมรรคใหเกิดแลว รูยิ่งซึง่ ธรรมที่ควรรูยงิ่ แลว กําหนดรูธรรม

ที่ควรกําหนดรูแลว ละธรรมที่ควรละแลว บําเพ็ญธรรมที่ควรบําเพ็ญแลว
ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว สวนหนึง่ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่
ควรทําใหแจงแลว แตอีกสวนหนึ่งยังไมทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําให
แจงหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๘๓] ป. ไมพึงกลาววาบุคคลละกิเลสไดเปนสวนๆ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ผูมีปญ
 ญาพึงกําจัดมลทินของตนทีละ
นอยๆ ทุกคณะโดยลําดับ เหมือนชางทองกําจัดมลทินทองฉะนั้น
ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริงมิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น บุคคลก็ละกิเลสไดเปนสวนๆ นะสิ
[๒๘๔] ส. บุคคลละกิเลสไดเปนสวนๆ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา พรอมกับการถึงพรอมดวยทัสสนะของทาน
(พระโสดาบัน) ทานละธรรม ๓ อยางได คือสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
และสีลัพพตปรามาส ที่ยังมีอยูแมหนอยหนึ่งทานก็พนจากอบายภูมิ ๔
เปนผูไมควรเพื่อจะทําอภิฐานหก ดังนี้ ๒- เปนสูตรมีอยูจริงมิใชหรือ?
@๑. ขุ. ธ. ขอ ๒๘ หนา ๔๗ ๒. ขุ. ขุ. ขอ ๗ หนา ๗
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาว บุคคลละกิเลสไดเปนสวนๆ นะสิ
[๒๘๕] ส. บุคคลละกิเลสไดเปนสวนๆ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใด ธรรมจักษุ
ปราศจากผงฝาเกิดขึ้นแลว แกอริยสาวกวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอัน
เกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีอันดับไปเปนธรรมดา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พรอมกับการเกิดขึ้นแหงทัสสนะนั้น อริยสาวกละ
สัญโญชน ๓ ประการได คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริงมิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้นก็ไมพึงกลาววา บุคคลละกิเลสไดเปนสวนๆ นะสิ
โอธิโสกถา จบ.
----------ชหติกถา

[๒๘๖] สกวาที ปุถุชนละกามราคะ และพยาบาทได หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ละไดหมดสิ้น ละไดไมมีสวนเหลือ ละไดไมมีเยื่อใย ละไดกับทั้งราก
ละไดกับทั้งตัณหา ละไดกับทั้งอนุสัย ละไดดวยญาณอันเปนอริยะ
ละไดดวยมรรคอันเปนอริยะ แทงตลอดอกุปปธรรมละได ทําใหแจง
อนาคามิผลละได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๘๗] ส. ปุถุชนขมกามราคะ และพยาบาทได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ขมไดหมดสิ้น ขมไดไมมีสวนเหลือ ขมไดไมมีเยื่อใย ขมไดกับทั้งราก
ขมไดกับทั้งตัณหา ขมไดกับทั้งอนุสัย ขมไดดวยญาณอันเปนอริยะ
ขมไดดวยมรรคอันเปนอริยะแทงตลอดอกุปปธรรมขมได ทําใหแจง
อนาคามิผลขมได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๘๘] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล ละกามราคะและพยาบาทได และ
บุคคลนั้นละไดหมดสิ้น ละไดไมมีสวนเหลือ ฯลฯ ทําใหแจงอนาคามิผล
ละได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปุถุชนละกามราคะ และพยาบาทได และเขาละไดหมดสิ้น ละไดไมมี
สวนเหลือ ฯลฯ ทําใหแจงอนาคามิผลละได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๘๙] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล ขมกามราคะพยาบาทได และ
บุคคลนั้นขมไดหมดสิ้น ขมไดไมมีสวนเหลือ ฯลฯ ทําใหแจงอนาคามิผล
ขมได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปุถุชนขมกามราคะและพยาบาทได และเขาขมไดหมดสิ้น ขมไดไมมี
สวนเหลือ ฯลฯ ทําใหแจงอนาคามิผลขมได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๙๐] ส. ปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได แตเขาจะละไดหมดสิ้นก็หามิได จะละ
ไดไมมีสวนเหลือก็หามิได จะละไดไมมีเยื่อใยก็หามิได จะละไดกับ
ทั้งรากก็หามิได จะละไดกับทั้งตัณหาก็มิได จะละไดกับทั้งอนุสัยก็หามิได
จะละไดดวยญาณอันเปนอริยะก็หามิได จะละไดดวยมรรคอันเปนอริยะ
ก็หามิได จะแทงตลอดอกุปปธรรมละไดก็หามิได จะทําใหแจง
อนาคามิผลละไดก็หามิได หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล ละกามราคะและพยาบาทได
แตบุคคลนั้นจะละไดทั้งหมดก็หามิได ฯลฯ จะทําใหแจงอนาคามิผลละได
ก็หามิได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๙๑] ส. ปุถุชนขมกามราคะและพยาบาทได แตเขาจะขมไดหมดสิ้นก็หามิได จะ
ขมไดไมมีสวนเหลือก็หามิได ฯลฯ จะทําใหแจงอนาคามิผลขมไดก็หา
มิไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล ขมกามราคะและพยาบาทได
แตบุคคลนั้นจะขมไดหมดสิ้นก็หามิได จะขมไดไมมีสวนเหลือก็หา
มิได ฯลฯ จะทําใหแจง อนาคามิผลขมไดก็หามิได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๙๒] ส. ปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ดวยมรรคไหน
ป. ดวยมรรคสวนรูปาวจร
ส. มรรคสวนรูปาวจรเปนเหตุนําออกจากสังสารวัฏใหถึงความสิ้นไป ใหถึง
ความตรัสรู ใหถึงนิพพาน ไมเปนอารมณของอาสวะ ไมเปนอารมณ
ของสัญโญชน ไมเปนอารมณของคันถะ ไมเปนอารมณของโอฆะ ไมเปน
อารมณของโยคะ ไมเปนอารมณของนิวรณ ไมเปนอารมณของปรามาสะ
ไมเปนอารมณของอุปาทาน ไมเปนอารมณของสังกิเลส หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มรรคสวนรูปาวจร ไมเปนเหตุนําออกจากสังสารวัฏ ไมเปนธรรมใหถึง
ความสิ้นไป ไมเปนธรรมใหถึงความตรัสรู ไมเปนธรรมใหถึงนิพพาน
เปนอารมณของอาสวะ เปนอารมณของสัญโญชน ฯลฯ เปนอารมณ
ของสังกิเลส มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา มรรคสวนรูปาวจร ไมเปนเหตุนําออกจากสังสารวัฏ ไมเปนธรรม
ใหถึงความสิ้นไป ไมเปนธรรมใหถึงความตรัสรู ไมเปนธรรมใหถึง
นิพพาน เปนอารมณของอาสวะ เปนอารมณของสัญโญชน ฯลฯ เปน
อารมณของสังกิเลส ก็ตองไมกลาววา ปุถุชน ละกามราคะ และ
พยาบาทไดดวยมรรคสวนรูปาวจร
[๒๙๓] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล ละกามราคะและพยาบาทไดดวย

อนาคามิมรรค และมรรคนั้นเปนเหตุนําออกจากสังสารวัฏ ใหถึงความ
สิ้นไป ใหถึงความตรัสรู ใหถึงนิพพาน ไมเปนอารมณของอาสวะ ไมเปน
อารมณของสัญโญชน ฯลฯ ไมเปนอารมณของสังกิเลส หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปุถุชนละกามราคะและพยาบาทไดดวยมรรคสวนรูปาวจร และมรรคนั้น
เปนเหตุนําออกจากสังสารวัฏ ใหถงึ ความสิ้นไป ใหถึงความตรัสรู ใหถงึ
นิพพาน ไมเปนอารมณของอาสวะ ไมเปนอารมณของสัญโญชน ฯลฯ
ไมเปนอารมณของสังกิเลส หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๙๔] ส. ปุถุชนละกามราคะและพยาบาทไดดวยมรรค สวนรูปาวจรและมรรคนั้น
ไมเปนเหตุนําออกจากสังสารวัฏ ไมเปนธรรมใหถึงความสิ้นไป ไมเปน
ธรรมใหถึงความตรัสรู ไมเปนธรรมใหถึงนิพพาน เปนอารมณของอาสวะ
เปนอารมณของสัญโญชน ฯลฯ เปนอารมณของสังกิเลส หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล ละกามราคะและพยาบาทไดดวย
อนาคามิมรรค แตมรรคนั้นไมเปนเหตุนําออกจากสังสารวัฏ ไมเปน
ธรรมใหถึงความสิ้นไป ไมเปนธรรมใหถึงความตรัสรู ไมเปนธรรมใหถึง
นิพพาน เปนอารมณของอาสวะ เปนอารมณของสัญโญชน ฯลฯ เปน
อารมณของสังกิเลส หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๙๕] ส. ปุถุชนเปนผูปราศจากความกําหนัดในกามทั้งหลาย ดํารงอยูในอนาคามิผล
พรอมกับการบรรลุธรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ดํารงอยูในอรหัตตผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๙๖] ส. ปุถุชนเปนผูปราศจากความกําหนัดในกามทั้งหลาย ดํารงอยูในอนาคามิผล
พรอมกับการบรรลุธรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ยังมรรคทั้งสามใหเกิดได ไมกอนไมหลัง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ยังมรรคทั้งสามใหเกิดได ไมกอนไมหลัง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทําใหแจงสามัญญผลทั้งสามได ไมกอนไมหลัง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. ทําใหแจงสามัญญผลทั้งสามได ไมกอนไมหลัง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนการประชุมแหงผัสสะสาม แหงเวทนาสาม แหงสัญญาสาม แหง
เจตนาสาม แหงจิตสาม แหงศรัทธาสาม แหงวิริยะสาม แหงสติสาม
แหงสมาธิสาม แหงปญญาสาม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๙๗] ส. ปุถุชนเปนผูปราศจากความกําหนัดในกามทั้งหลาย ดํารงอยูในอนาคามิผล
พรอมกับการบรรลุธรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ดวยโสดาปตติมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ดวยสกทาคามิมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. ดวยมรรคไหน
ป. ดวยอนาคามิมรรค
ส. ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ไดดวยอนาคามิมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ไดดวยอนาคามิมรรค หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคตรัสโสดาปตติผล เพราะละสัญโญชนสาม มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคตรัสโสดาปตติผล เพราะละสัญโญชนสาม ก็
ตองไมกลาววา ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสไดดวย
อนาคามิมรรค ฯลฯ
ส. ละกามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบ ไดดวยอนาคามิมรรค
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ละกามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบ ไดดวยอนาคามิมรรค หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคตรัสสกทาคามิผล เพราะความเบาบางแหงกามราคะและ
พยาบาท มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคตรัสสกทาคามิผล เพราะความเบาบางแหงกาม
ราคะและพยาบาท ก็ตองไมกลาววา ละกามราคะอยางหยาบ พยาบาท

อยางหยาบไดดวยอนาคามิมรรค
[๒๙๘] ส. ปุถุชนเปนผูปราศจากความกําหนัดในกามทั้งหลาย ดํารงอยูในอนาคามิผล
พรอมกับการบรรลุธรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชนเหลาหนึ่งเหลาใดบรรลุธรรมได ชนเหลานั้นทั้งหมดดํารงอยูในอนาคา
มิผลพรอมกับการบรรลุธรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๒๙๙] ป. ไมพึงกลาววา ปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ในกาลสวนอดีต ไดมีศาสดาทั้งหกเปนผู
มียศ หมดความฉุนโกรธ แจมใสเพราะกรุณา พนจากความ
เกี่ยวของในกาม คลายกามราคะแลว เขาถึงพรหมโลก แมสาวก
ของศาสดาเหลานั้น อันมีจํานวนหลายรอยก็เปนผูหมดความฉุนโกรธ
แจมใสเพราะกรุณา พนจากความเกี่ยวของในกาม คลายกาม
ราคะแลว เขาถึงพรหมโลก ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น ปุถุชนก็ละกามราคะและพยาบาทไดนะสิ
[๓๐๐] ส. ปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศาสดาชื่อสุเนตตะนั้น
แล เปนผูมีอายุยืนอยางนี้ ทรงชีพอยูน านอยางนี้ แตก็ไมได
หลุดพนจาก ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
อุปายาส เรากลาววา เปนผูไมพนจากทุกข ขอนั้นเพราะ
เหตุไร? ก็เพราะไมรูตาม ไมแทงตลอด ซึ่งธรรมทั้งสี่ ธรรมทั้งสี่
เปนไฉน? เพราะไมรูตาม ไมแทงตลอด ซึ่งศีลอันเปนอริยะ ซึ่ง
สมาธิอันเปนอริยะ ซึง่ ปญญาอันเปนอริยะ ซึ่งวิมุตอิ นั เปนอริยะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศีลอันเปนอริยะ สมาธิอันเปนอริยะ ปญญาอันเปน
อริยะ วิมุตติอันเปนอริยะ นี้ อันเรารูต ามแลว แทงตลอดแลว
เราจึงถอนตัณหาในภพเสียไดแลว ตัณหาอันจะนําไปสูภพสิ้นไป
แลวบัดนี้ภพใหมไมมี ดังนี้ (พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณพจนนี้
ครั้นแลวจึงไดตรัสคําอันทานประพันธเปนคาถาในภายหลัง ความวาดังนี้)
@๑. อํ. ฉกฺก ขอ ๒๓๕ หนา ๔๑๖
ธรรมเหลานี้ คือ ศีล สมาธิ ปญญา วิมุติ เปนธรรมอันยอดเยี่ยม
อันพระโคดมผูมียศทรงตามรูแลว พระพุทธเจาทรงรูยิ่งดวยประการ

ฉะนี้แลว ไดทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย เปนศาสดาผูกระทํา
ที่สุดแหงทุกข ผูมีจักษุ ปรินิพพานแลว ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ปุถุชนและกามราคะ และพยาบาทไดนะสิ
ชหติกถา จบ.
------------สัพพมัตถีติกถา
[๓๐๑] สกวาที สิ่งทั้งปวงมีอยู หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยูในสรีระทั้งปวง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยูในกาลทั้งปวง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยูโ ดยอาการทั้งปวง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยู หรือ?
@๑. อํ. สัตต. ขอ ๖๕ หนา ๑๐๗
ป. ถูกแลว
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยูในธรรมทั้งปวง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สิ่งทั้งปวง ชื่อวามีอยู เพราะทําอธิบายวา ไมประกอบ ๑- หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. แมสิ่งที่ไมมี ก็ชื่อวามีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. สิ่งทั้งปวงมีอยู หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. ความเห็นอยางนี้เรา ทิฏฐิที่วาสิ่งทั้งปวงมีอยูดงั นี้ เปนมิจฉาทิฏฐิ และ
วาทิฏฐิดังวานี้ เปนสัมมาทิฏฐิ ดังนี้ ก็มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๐๒] ส. อดีตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อดีตดับไปแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว อัสดงคตแลว สาบสูญไป
แลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอดีตดับไปแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว อัสดงคตแลว สาบสูญ
ไปแลว ก็ตองไมกลาววา อดีตมีอยู
@๑. ไมประกอบสภาวะตางๆ คือ ทํารูปไมใหตางจากเวทนา หรือทําเวทนาไมใหตางจากรูป คือ ทําให
มีลักษณะ
@เปนสวนเดียวกัน-อรรถกถา
[๓๐๓] ส. อนาคตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อนาคตยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไมบงั เกิด ยังไมบังเกิด
ขึ้น ยังไมปรากฏ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อนาคตยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไมบังเกิด ยัง
ไมบังเกิดขึ้น ยังไมปรากฏ ก็ตองไมกลาววา อนาคตมีอยู
[๓๐๔] ส. ปจจุบันมีอยู ปจจุบันยังไมดับไป ยังไมปราศไป ยังไมแปรไป ยังไม
อัสดงคต ยังไมสาบสูญไป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อดีตมีอยู อดีตยังไมดับ ยังไมปราศไป ยังไมแปรไป ยังไมอัสดงคต
ยังไมสาบสูญไป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๐๕] ส. ปจจุบันมีอยู ปจจุบันเกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว
บังเกิดขึ้นแลว ปรากฏแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อนาคตมีอยู อนาคตเกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว
บังเกิดขึ้นแลว ปรากฏแลว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๐๖] ส. อดีตมีอยู อดีตดับไปแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว อัสดงคตแลว

สาบสูญไปแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปจจุบันมีอยู ปจจุบันดับไปแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว อัสดงคต
แลว สาบสูญไปแลว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๐๗] ส. อนาคตมีอยู อนาคตยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไมบังเกิด
ยังไมบงั เกิดขึ้น ยังไมปรากฏ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปจจุบันมีอยู ปจจุบันยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไม
บังเกิด ยังไมบังเกิดขึ้น ยังไมปรากฏ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๐๘] ส. รูปอดีตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปอดีตดับไปแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว อัสดงคตแลว สาบสูญ
ไปแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา รูปอดีตดับแลว ฯลฯ สาบสูญไปแลว ก็ตองไมกลาววา รูป
อดีตมีอยู
[๓๐๙] ส. รูปอนาคตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปอนาคตยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไมบังเกิดขึ้น ยัง
ไมปรากฏ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา รูปอนาคตยังไมเกิด ฯลฯ ยังไมปรากฏ ก็ตองไมกลาววา รูป
อนาคตมีอยู
[๓๑๐] ส. รูปปจจุบันมีอยู รูปปจจุบันยังไมดับไป ยังไมปราศไป ยังไมแปรไป
ยังไมอัสดงคต ยังไมสาบสูญไป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปอดีตมีอยู รูปอดีตยังไมดับไป ยังไมปราศไป ยังไมแปรไป ยังไม
อัสดงคต ยังไมสาบสูญไป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๑๑] ส. รูปปจจุบันมีอยู รูปปจจุบันเกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิด
แลว บังเกิดขึ้นแลว ปรากฏแลว หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. รูปอนาคตมีอยู รูปอนาคตเกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิด
แลว บังเกิดขึ้นแลว ปรากฏแลว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๑๒] ส. รูปอดีตมีอยู รูปอดีตดับไปแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว อัสดงคต
แลว สาบสูญไปแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปปจจุบันมีอยู รูปปจจุบันดับไปแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว
อัสดงคตแลว สาบสูญไปแลว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๑๓] ส. รูปอนาคตมีอยู รูปอนาคตยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไม
บังเกิด ยังไมบังเกิดขึ้น ยังไมปรากฏ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปปจจุบันมีอยู รูปปจจุบันยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยัง
ไมบังเกิด ยังไมบังเกิดขึ้น ยังไมปรากฏ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๑๔] ส. เวทนาอดีตมีอยูห รือ ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณอดีต
มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณอดีตดับไปแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว อัสดงคตแลว
สาบสูญไปแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาวิญญาณอดีตดับไปแลว ฯลฯ สาบสูญไปแลว ก็ตองไมกลาววา
วิญญาณอดีตมีอยู
[๓๑๕] ส. วิญญาณอนาคตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณอนาคตยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไมบังเกิด ยัง
ไมบังเกิดขึ้น ยังไมปรากฏ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาวิญญาณอนาคตยังไมเกิด ฯลฯ ยังไมปรากฏ ก็ตองไมกลาววา
วิญญาณอนาคตมีอยู
[๓๑๖] ส. วิญญาณปจจุบันมีอยู วิญญาณปจจุบันยังไมดับ ฯลฯ ยังไมสาบสูญไป
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณอดีตมีอยู วิญญาณอดีตยังไมดับไป ฯลฯ ยังไมสาบสูญไป

หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๑๗] ส. วิญญาณปจจุบันมีอยู วิญญาณปจจุบันเกิดแลว เปนแลว ฯลฯ
ปรากฏแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณอนาคตมีอยู วิญญาณอนาคตเกิดแลว ฯลฯ ปรากฏแลว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๑๘] ส. วิญญาณอดีตมีอยู วิญญาณอดีตดับไปแลว ฯลฯ สาบสูญไปแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณปจจุบันมีอยู วิญญาณปจจุบันดับไปแลว ฯลฯ สาบสูญไปแลว
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๑๙] ส. วิญญาณอนาคตมีอยู วิญญาณอนาคตยังไมเกิด ฯลฯ ยังไมปรากฏหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณปจจุบันมีอยู วิญญาณปจจุบันยังไมเกิด ยังไมเปน ฯลฯ ยังไม
ปรากฏ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๒๐] ส. บัญญัติวาปจจุบันหรือวารูปก็ดี วารูปหรือวาปจจุบันก็ดี รวมเพงถึงรูป
ปจจุบัน บัญญัติทั้งสองนี้ ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน
เทากัน เหมือนกัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปปจจุบันเมื่อดับไป ยอมละความเปนปจจุบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ยอมละความเปนรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๒๑] ส. บัญญัติวาปจจุบันหรือวารูปก็ดี วารูปหรือวาปจจุบันก็ดี รวมเพงถึงรูป
ปจจุบัน บัญญัติทั้งสองนี้ ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน
เทากัน เหมือนกัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปปจจุบันเมื่อดับไป ยอมไมละความเปนรูป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ยอมไมละความเปนปจจุบันหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บัญญัติวาขาวหรือวาผาก็ดี วาผาหรือวาขาวก็ดี รวมเพงถึงผาขาว บัญญัติ

ทั้งสองนี้ ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน
เหมือนกัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผาขาว เมื่อถูกยอม ยอมละความเปนผาขาว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ยอมละความเปนผา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บัญญัติวาขาวหรือวาผาก็ดี วาผาหรือวาขาวก็ดี รวมเพงถึงผาขาว บัญญัติ
ทั้งสองนี้ ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน
เหมือนกัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผาขาวเมื่อถูกยอม ยอมไมละความเปนผา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ยอมไมละความเปนผาขาว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๒๒] ส. รูปยอมไมละความเปนรูป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปเที่ยง ยั่งยืน คงทน มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะรูปยอมละความเปนรูป ฉะนั้น รูปจึงชื่อวาไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมคง
ทน มีอันแปรผันเปนธรรมดา มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา รูปไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมคงทน มีอันแปรผันเปนธรรมดา ก็ตอง
ไมกลาววา รูปยอมไมละความเปนรูป
[๓๒๓] ส. เพราะนิพพานยอมไมละความเปนนิพพาน ฉะนั้น นิพพานจึงชื่อวา เที่ยง
ยั่งยืน คงทน มีอันไมแปรผันไปเปนธรรมดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะรูปยอมไมละความเปนรูป ฉะนั้น รูปจึงชื่อวา เที่ยง ยั่งยืน คงทน
มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๒๔] ส. เพราะรูปยอมไมละความเปนรูป ฉะนั้น รูปจึงชื่อวาไมเที่ยง ไมยั่งยืน
ไมคงทน มีอันแปรผันเปนธรรมดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะนิพพานยอมไมละความเปนนิพพาน ฉะนั้น นิพพานจึงชื่อวา

ไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมคงทน มีอันแปรผันเปนธรรมดา หรือ
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๒๕] ส. อดีตมีอยู อดีตยอมไมละความเปนอดีต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อนาคตมีอยู อนาคตยอมไมละความเปนอนาคต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อดีตมีอยู อดีตยอมไมละความเปนอดีต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปจจุบันมีอยู ปจจุบันยอมไมละความเปนปจจุบัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๒๖] ส. อนาคตมีอยู อนาคตยอมไมละความเปนอนาคต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อดีตมีอยู อดีตยอมไมละความเปนอดีต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๒๗] ส. ปจจุบันมีอยู ปจจุบันยอมไมละความเปนปจจุบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อดีตมีอยู อดีตยอมไมละความเปนอดีต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๒๘] ส. อดีตมีอยู อดีตยอมไมละความเปนอดีต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อดีตเที่ยง ยั่งยืน คงทน มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อดีต ไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมคงทน มีอันแปรผันเปนธรรมดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อดีตไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมคงทน มีอันแปรผันเปนธรรมดา
ก็ตองไมกลาววา อดีตมีอยู อดีตยอมไมละความเปนอดีต
[๓๒๙] ส. เพราะนิพพานมีอยู นิพพานยอมไมละความเปนนิพพาน ฉะนั้น นิพพาน
จึงชื่อวา เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะอดีตมีอยู อดีตยอมไมละความเปนอดีต ฉะนั้น อดีตจึงชื่อวา
เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๓๐] ส. เพราะอดีตมีอยู อดีตยอมไมละความเปนอดีต ฉะนั้น อดีตจึงชื่อวา
ไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมมั่นคง มีอันแปรผันเปนธรรมดา หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. เพราะนิพพานมีอยู นิพพานยอมไมละความนิพพาน ฉะนั้น นิพพานจึง
ชื่อวา ไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมมั่นคง มีอันแปรผันเปนธรรมดาหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๓๑] ส. รูปอดีตมีอยู รูปอดีตยอมไมละความเปนอดีต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปอนาคตมีอยู รูปอนาคตยอมไมละความเปนอนาคต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปอดีตมีอยู รูปอดีตยอมไมละความเปนอดีต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปปจจุบันมีอยู รูปปจจุบันยอมไมละความเปนปจจุบัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๓๒] ส. รูปอนาคตมีอยู รูปอนาคตยอมไมละความเปนอนาคต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปอดีตมีอยู รูปอดีตยอมไมละความเปนอดีต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๓๓] ส. รูปปจจุบันมีอยู รูปปจจุบันยอมไมละความเปนปจจุบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปอดีตมีอยู รูปอดีตยอมไมละความเปนอดีต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๓๔] ส. รูปอดีตมีอยู รูปอดีตยอมไมละความเปนอดีต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปอดีต เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปอดีต ไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมมั่นคง มีอันแปรผันเปนธรรมดา มิใช
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา รูปอดีต ไมเที่ยง ฯลฯ มีอันแปรผันเปนธรรมดา ก็ตองไมกลาว
วา รูปอดีตมีอยู รูปอดีตยอมไมละความเปนอดีต
[๓๓๕] ส. นิพพานมีอยู นิพพานยอมไมละความเปนนิพพาน นิพพานเที่ยง ยั่งยืน
มั่นคง มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปอดีตมีอยู รูปอดีตยอมไมละความเปนอดีต รูปอดีต เที่ยง ยั่งยืน
มั่นคง มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๓๖] ส. รูปอดีตมีอยู รูปอดีตยอมไมละความเปนอดีต รูปอดีต ไมเที่ยง ไมยั่งยืน
ไมมั่นคง มีอันแปรผันเปนธรรมดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. นิพพานมีอยู นิพพานยอมไมละความเปนนิพพาน นิพพาน ไมเที่ยง ไม
ยั่งยืน ไมมั่นคง มีอันแปรผันเปนธรรมดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๓๗] ส. เวทนาอดีตมีอยู ฯลฯ สัญญาอดีต ฯลฯ สังขาร อดีตมีอยู ฯลฯ
[๓๓๘] ส. วิญญาณอดีตมีอยู วิญญาณอดีตยอมไมละความเปนอดีต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณอนาคตมีอยู วิญญาณอนาคตไมละความเปนอนาคต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิญญาณอดีตมีอยู วิญญาณอดีตยอมไมละความเปนอดีต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณปจจุบันมีอยู วิญญาณปจจุบันยอมไมละความเปนปจจุบัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๓๙] ส. วิญญาณอนาคตมีอยู วิญญาณอนาคตยอมไมละความเปนอนาคต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณอดีตมีอยู วิญญาณอดีตยอมไมละความเปนอดีต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๔๐] ส. วิญญาณปจจุบันมีอยู วิญญาณปจจุบันยอมไมละความเปนปจจุบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณอดีตมีอยู วิญญาณอดีตยอมไมละความเปนอดีต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๔๑] ส. วิญญาณอดีตมีอยู วิญญาณอดีตยอมไมละความเปนอดีต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณอดีต เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิญญาณอดีต ไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมมั่นคง มีอันแปรผันเปนธรรมดา
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา วิญญาณอดีต ไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมแนนอน มีอันแปรผันเปน
ธรรมดา ก็ตองไมกลาววา วิญญาณอดีตมีอยู วิญญาณอดีตยอมไมละ
ความเปนอดีต

[๓๔๒] นิพพานมีอยู นิพพานยอมไมละความเปนนิพพาน นิพพานเที่ยง ยั่งยืน
มั่นคง มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณอดีตมีอยู วิญญาณอดีตยอมไมละความเปนอดีต วิญญาณอดีต
เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๔๓] ส. วิญญาณอดีตมีอยู วิญญาณอดีตยอมไมละความเปนอดีต วิญญาณอดีตไม
เที่ยง ไมยั่งยืน ไมมั่นคง มีอันแปรผันเปนธรรมดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. นิพพานมีอยู นิพพานยอมไมละความเปนนิพพาน นิพพานไมเที่ยง
ไมยั่งยืน ไมมั่นคง มีอันแปรผันเปนธรรมดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๔๔] ส. อดีตมิใชสภาวะที่มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อดีตมิใชสภาวะที่มีอยู คําวาอดีตมีอยูก็ผิด ก็หรือหากวาสภาวะ
อันมิใชอดีตมีอยู คําวาอดีตมีอยูก็ผิด
ส. อนาคตมิใชสภาวะที่มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อนาคตมิใชสภาวะที่มีอยู คําวาอนาคตมีอยูก็ผิด ก็หรือหากวา
สภาวะอันมิใชอนาคตมีอยู คําวาอนาคตมีอยูก็ผิด
[๓๔๕] ส. เปนอนาคตแลวจึงเปนปจจุบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อนาคตก็อันนั้นแหละ ปจจุบันก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อนาคตก็อันนั้นแหละ ปจจุบันก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สิ่งที่เปน (อนาคต) แลว เปน (ปจจุบัน) ชื่อวาเปนแลวจึงเปนอยู
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สิ่งที่เปน (อนาคต) แลว เปน (ปจจุบัน) ชื่อวาเปนแลวจึงเปนอยู
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สิ่งที่ไมเปน (อนาคต) แลว ไมเปน (ปจจุบัน) ชื่อวาไมเปนแลว
ไมเปนอยู หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๔๖] ส. เปนปจจุบันแลวจึงเปนอดีต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปจจุบันก็อันนั้นแหละ อดีตก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ปจจุบันก็อันนั้นแหละ อดีตก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สิ่งที่เปน (ปจจุบัน แลว เปน (อดีต) ชื่อวาเปนแลวจึงเปนอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สิ่งที่เปน (ปจจุบัน) แลว เปน (อดีต) ชื่อวาเปนแลวจึงเปนอยู
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สิ่งที่ไมเปน (ปจจุบัน) แลว ไมเปน (อดีต) ชื่อวาไมเปนแลว
ไมเปน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๔๗] ส. เปนอนาคตแลวจึงเปนปจจุบัน เปนปจจุบันแลวจึงเปนอดีต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อนาคตก็อันนั้นแหละ ปจจุบันก็อันนั้นแหละ อดีตก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อนาคตก็อันนั้นแหละ ปจจุบันก็อันนั้นแหละ อดีตก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สิ่งที่เปน (อนาคต) แลวเปน (ปจจุบัน) ชื่อวาเปนแลวจึงเปนอยู
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สิ่งที่เปน (อนาคต) แลวเปน (ปจจุบัน) ชื่อวาเปนแลวจึงเปนอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สิ่งที่ไมเปน (อนาคต) แลวไมเปน (ปจจุบัน) ชื่อวาไมเปนแลวไม
เปน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๔๘] ส. จักขุอดีตมีอยู รูป, จักขุวิญญาณ. แสงสวาง, มนสิการอดีตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลเห็นรูปอดีตได ดวยจักขุอดีต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โสตอดีตมีอยู เสียง, โสตวิญญาณ, อากาศ, มนสิการอดีตมีอยู หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. บุคคลฟงเสียงอดีตได ดวยโสตอดีตหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ฆานอดีตมีอยู กลิ่น, ฆานวิญญาณ, ลม, มนสิการอดีตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลสูดกลิ่นอดีตได ดวยฆานอดีตหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ชิวหาอดีตมีอยู รส, ชิวหาวิญญาณ, น้ํา, มนสิการอดีตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลลิ้มรสอดีต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กายอดีตมีอยู โผฏฐัพพะ, กายวิญญาณ, ดิน, มนสิการอดีตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลถูกตองโผฏฐัพพอดีตได ดวยกายอดีต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มโนอดีตมีอยู ธรรมารมณ, มโนวิญญาณ, วัตถุ, มนสิการอดีตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลรูแจงธรรมารมณอดีตได ดวยมโนอดีต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๔๙] ส. จักขุอนาคตมีอยู รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสวาง, มนสิการอนาคตมีอยู
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลเห็นรูปอนาคตได ดวยจักขุอนาคต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โสตะ ... ฆานะ ... ชิวหา ... กาย ... มโนอนาคตมีอยู ธรรมารมณ,
มโนวิญญาณ, วัตถุ, มนสิการอนาคตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลรูแจงธรรมารมณอนาคตได ดวยมโนอนาคตหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๕๐] ส. จักขุปจจุบันมีอยู รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสวาง, มนสิการปจจุบัน
มีอยูบุคคลเห็นรูปปจจุบันได ดวยจักขุปจจุบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุอดีตมีอยู รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสวาง, มนสิการอดีตมีอยู
บุคคลเห็นรูปอดีตได ดวยจักขุอดีต หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โสตะ ... ฆานะ ... ชิวหา ... กาย ... มโนปจจุบันมีอยู ธรรมารมณ,
มโนวิญญาณ, วัตถุ, มนสิการปจจุบันมีอยู บุคคลรูแจงธรรมารมณ
ปจจุบันได ดวยมโนปจจุบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มโนอดีตมีอยู ธรรมารมณ, มโนวิญญาณ, วัตถุ, มนสิการอดีตมีอยู
บุคคลรูแจงธรรมารมณอดีตได ดวยมโนอดีต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๕๑] ส. จักขุปจจุบันมีอยู รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสวาง, มนสิการปจจุบันมีอยู
บุคคลเห็นรูปปจจุบันได ดวยจักขุปจจุบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุอนาคตมีอยู รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสวาง, มนสิการอนาคตมีอยู
บุคคลเห็นรูปอนาคตได ดวยจักขุอนาคต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โสตะ ... ฆานะ ... ชิวหา ... กาย ... มโนปจจุบันมีอยู ธรรมารมณ,
มโนวิญญาณ, วัตถุ, มนสิการปจจุบันมีอยู บุคคลรูแจงธรรมารมณ
ปจจุบันไดดวยมโนปจจุบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มโนอนาคตมีอยู ธรรมารมณ, มโนวิญญาณ, วัตถุ, มนสิการอนาคต
มีอยู บุคคลรูแจงธรรมารมณอนาคตไดดวยมโนอนาคต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๕๒] ส. จักขุอดีตมีอยู รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสวาง, มนสิการอดีตมีอยู
แตบุคคลเห็นรูปอดีตดวยจักขุอดีตไมได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุปจจุบันมีอยู รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสวาง, มนสิการปจจุบันมี
อยู แตบุคคลเห็นรูปปจจุบันไมไดดวยจักขุปจจุบัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โสตะ ... ฆานะ ... ชิวหา ... กาย ... มโนอดีตมีอยู ธรรมารมณ, มโนวิญญาณ, วัตถุ, มนสิการอดีตมีอยู แตบุคคลรูแจงธรรมารมณอดีต
ไมได ดวยมโนอดีต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มโนปจจุบันมีอยู ธรรมารมณ, มโนวิญญาณ, วัตถุ, มนสิการปจจุบัน
มีอยู แตบุคคลรูแจงธรรมารมณปจจุบันไมไดดวยมโนปจจุบัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น

[๓๕๓] ส. จักขุอนาคตมีอยู, รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสวาง มนสิการอนาคตมี
อยู แตบุคคลเห็นรูปอนาคตไมไดดวยจักขุอนาคต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุปจจุบันมีอยู รูป, จักขุวิญญาณ, แสงสวาง มนสิการปจจุบันมีอยู
แตบุคคลเห็นรูปปจจุบันไมไดดวยจักขุปจจุบัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โสตะ ... ฆานะ ... ชิวหา ... กาย ... มโนอนาคตมีอยู ธรรมารมณ,
มโนวิญญาณ, วัตถุ, มนสิการอนาคตมีอยู แตบุคคลรูแจงธรรมารมณ
อนาคตไมไดดวยมโนอนาคต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มโนปจจุบันมีอยู ธรรมารมณ, มโนวิญญาณ, วัตถุ มนสิการปจจุบัน
มีอยู แตบุคคลรูแจงธรรมารมณปจจุบันไมไดดวยมโนปจจุบัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๕๔] ส. ญาณอดีตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลทํากิจที่พึงทําดวยญาณได ดวยญาณอดีตนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลทํากิจที่พึงทําดวยญาณได ดวยญาณอดีตนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลกําหนดรูทุกขได ละสมุทัยได, ทํานิโรธใหแจงได ยังมรรคให
เกิดไดดวยญาณอดีตนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๕๕] ส. ญาณอนาคตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลทํากิจที่พึงทําดวยญาณได ดวยญาณอนาคตนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลทํากิจที่พึงทําดวยญาณได ดวยญาณอนาคตนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลกําหนดรูทุกขได, ละสมุทัยได, ทํานิโรธใหแจงได, ยังมรรคให
เกิดไดดวยญาณอนาคตนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๕๖] ส. ญาณปจจุบันมีอยู บุคคลทํากิจที่พึงทําดวยญาณ ไดดวยญาณปจจุบัน
นั้น หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. ญาณอดีตมีอยู บุคคลทํากิจที่พึงทําดวยญาณไดดวยญาณอดีตนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ญาณปจจุบันมีอยู, บุคคลกําหนดรูทุกขได, ละสมุทัยได, ทํานิโรธให
แจงได, ยังมรรคใหเกิดได ดวยญาณปจจุบันนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ญาณอดีตมีอยู บุคคลกําหนดรูทกุ ขได, ละสมุทัยได, ทํานิโรธใหแจงได
ยังมรรคใหเกิดไดดวยญาณอนาคตนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ญาณปจจุบันมีอยู บุคคลทํากิจที่พึงทําดวยญาณ ไดดวยญาณปจจุบันนั้น
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ญาณอนาคตมีอยู บุคคลทํากิจที่พึงทําดวยญาณ ไดดวยญาณที่เปนอนาคต
นั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ญาณปจจุบันมีอยู บุคคลกําหนดรูทุกขได, ละสมุทัยได, ทํานิโรธให
แจงได, ยังมรรคใหเกิดได ดวยญาณปจจุบันนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ญาณอนาคตมีอยู บุคคลกําหนดรูทุกขได, ละสมุทัยได, ทํานิโรธให
แจงได, ยังมรรคใหเกิดได ดวยญาณอนาคตนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๕๗] ส. ญาณอดีตมีอยู แตบุคคลทํากิจที่พึงทําดวยญาณ ไมไดดวยญาณอดีตนั้น
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ญาณปจจุบันมีอยู แตบุคคลทํากิจที่พึงทําดวยญาณไมไดดวยญาณปจจุบัน
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ญาณอดีตมีอยู แตบุคคลกําหนดรูทุกขไมได, ละสมุทัยไมได, ทํานิโรธ
ใหแจงไมได, ยังมรรคใหเกิดไมไดดวยญาณอดีตนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ญาณปจจุบันมีอยู แตบุคคลกําหนดรูทุกขไมได และสมุทัยไมได, ทํา
นิโรธใหแจงไมได, ยังมรรคใหเกิดไมไดดวยญาณปจจุบนั นั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๕๘] ส. ญาณอนาคตมีอยู แตบุคคลทํากิจที่พึงทําดวยญาณไมไดดวยญาณอนาคต
นั้น หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. ญาณปจจุบันมีอยู แตบุคคลทํากิจที่พึงทําดวยญาณไมไดดวยญาณปจจุบัน
นั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ญาณอนาคตมีอยู แตบุคคลกําหนดรูทุกขไมได ละสมุทัยไมได, ทํานิโรธ
ใหแจงไมได, ยังมรรคใหเกิดไมไดดวยญาณอนาคตนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ญาณปจจุบันมีอยู แตบุคคลกําหนดรูทุกขไมได ละสมุทัยไมได, ทํานิโรธ
ใหแจงไมได, ยังมรรคใหเกิดไมไดดวยญาณปจจุบันนั้นหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๕๙] ส. ราคะอดีตของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตชื่อวามีราคะดวยราคะนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โทสะอดีตของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตชื่อวามีโทสะดวยโทสะนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โมหะอดีตของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตชื่อวามีโมหะดวยโมหะนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มานะอดีตของพระอรหันต มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตชื่อวามีมานะดวยมานะอดีตนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทิฏฐิอดีตของพระอรหันต มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิจิกิจฉาอดีตของพระอรหันต มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตชื่อวามีวิจิกิจฉาดวยวิจกิ ิจฉานั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. ถีนะอดีตของพระอรหันต มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตชื่อวามีถีนะดวยถีนะนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อุทธัจจะอดีตของพระอรหันต มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตชื่อวามีอุทธัจจะดวยอุทธัจจะนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อหิรกิ ะอดีตของพระอรหันต มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตชื่อวามีอหิริกะดวยอหิริกะนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อโนตตัปปะอดีตของพระอรหันต มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตชื่อวามีอโนตตัปปะดวยอโนตตัปปะนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๖๐] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระอนาคามี มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิจิกิจฉา, สีลัพพตปรามาส, กามราคะอยางละเอียด พยาบาทอยางละเอียด
อดีต ของพระอนาคามี มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีชื่อวามีจิตพยาบาทดวยพยาบาทนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๖๑] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระสกทาคามี มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิจิกิจฉา, สีลัพพตปรามาส, กามราคะอยางหยาบ, พยาบาทอยางหยาบ
ที่เปนอดีตของพระสกทาคามี มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีชื่อวามีจิตพยาบาทดวยพยาบาทนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๓๖๒] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระโสดาบันมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้นหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิจิกิจฉา, สีลัพพตปรามาส, ราคะอันเปนอปายคามี, โทสะอันเปน
อปายคามี, โมหะอันเปนอปายคามี, ที่เปนอดีตของพระโสดาบัน
มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโสดาบันชื่อวามีโมหะดวยโมหะนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๖๓] ส. ราคะอดีตของปุถุชนมีอยู ปุถุชนชื่อวามีราคะดวยราคะนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ราคะอดีตของพระอรหันตมอี ยู พระอรหันตชื่อวามีราคะดวยราคะนั้น
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โทสะอดีตของปุถุชนมีอยู ฯลฯ อโนตตัปปะอดีตของปุถุชนมีอยู ปุถุชน
ชื่อวามีอโนตตัปปะดวยอโนตตัปปะนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อโนตตัปปะอดีตของพระอรหันตมีอยู พระอรหันตชื่อวามีอโนตตัปปะ
ดวยอโนตตัปปะนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๖๔] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของปุถุชนมีอยู ปุถุชนชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระอนาคามีมีอยู พระอนาคามีชื่อวามีทิฏฐิดวย
ทิฏฐินั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิจิกิจฉาอดีตของปุถุชนมีอยู ฯลฯ พยาบาทอยางละเอียดที่เปนอดีตของ
ปุถุชนมีอยู ปุถุชนชื่อวามีจิตพยาบาทดวยพยาบาทนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พยาบาทอยางละเอียดที่เปนอดีตของพระอนาคามีมีอยู พระอนาคามีชื่อวา
มีจิตพยาบาทดวยพยาบาทนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
[๓๖๕] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของปุถุชนมีอยู ปุถุชนชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระสกทาคามีมีอยู พระสกทาคามีชื่อวามีทิฏฐิดวย
ทิฏฐินั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิจิกิจฉาอดีตของปุถุชนมีอยู ฯลฯ พยาบาทอยางหยาบที่เปนอดีตของ
ปุถุชนมีอยู ปุถุชนชื่อวามีจิตพยาบาทดวยพยาบาทนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พยาบาทอยางหยาบที่เปนอดีตของพระสกทาคามีมีอยู พระสกทาคามี
ชื่อวามีจิตพยาบาทดวยพยาบาทนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๖๖] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของปุถุชนมีอยู ปุถุชนชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระโสดาบันมีอยู พระโสดาบันชื่อวามีทิฏฐิดวย
ทิฏฐินั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิจิกิจฉาอดีตของปุถุชนมีอยู ฯลฯ โมหะอันเปนอปายคามีที่เปนอดีตของ
ปุถุชนมีอยู ปุถุชนชื่อวามีโมหะดวยโมหะนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โมหะอันเปนอปายคามีที่เปนอดีตของพระโสดาบันมีอยู พระโสดาบันชื่อ
วามีโมหะดวยโมหะนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๖๗] ส. ราคะอดีตของพระอรหันตมอี ยู แตพระอรหันตหาชื่อวามีราคะดวยราคะนั้น
ไม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ราคะอดีตของปุถุชนมีอยู แตปุถุชนหาชื่อวามีราคะดวยราคะนั้นไม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โทสะอดีตของพระอรหันตมอี ยู ฯลฯ อโนตตัปปะอดีตของพระอรหันตมี
อยู แตพระอรหันตหาชื่อวามีอโนตตัปปะดวยอโนตตัปปะนั้นไม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อโนตตัปปะอดีตของปุถุชนมีอยู แตปุถุชนหาชื่อวามีอโนตตัปปะดวย
อโนตตัปปะนั้นไม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๖๘] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระอนาคามีมีอยู แตพระอนาคามีหาชื่อวามีทิฏฐิดวย
ทิฏฐินั้นไม หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. สักกายทิฏฐิอดีตของปุถุชนมีอยู แตปุถุชนหาชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้นไม
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิจิกิจฉาอดีตของพระอนาคามีมีอยู ฯลฯ พยาบาทอยางละเอียดที่เปน
อดีตของพระอนาคามีมีอยู แตพระอนาคามีหาชื่อวามีจิตพยาบาทดวย
พยาบาทนั้นไม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พยาบาทอยางละเอียดที่เปนอดีตของปุถุชนมีอยู แตปุถุชนหาชื่อวามีจิต
พยาบาทนั้นไม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๖๙] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระสกทาคามีมีอยู แตพระสกทาคามีหาชื่อวามีทิฏฐิ
ดวยทิฏฐินั้นไม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สักกายทิฏฐิอดีตของปุถุชนมีอยู แตปุถุชนหาชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้น
ไม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิจิกิจฉาอดีตของพระสกทาคามีมีอยู ฯลฯ พยาบาทอยางหยาบที่เปน
อดีตของพระสกทาคามีมีอยู แตพระสกทาคามีหาชื่อวามีจิตพยาบาทดวย
พยาบาทนั้นไม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พยาบาทอยางหยาบที่เปนอดีตของปุถุชนมีอยู แตปุถุชนหาชื่อวามีจิต
พยาบาทดวยพยาบาทนั้นไม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๗๐] ส. สักกายทิฏฐิอดีตของพระโสดาบันมีอยู แตพระโสดาบันหาชื่อวามีทิฏฐิ
ดวยทิฏฐินั้นไม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สักกายทิฏฐิอดีตของปุถุชนมีอยู แตปุถุชนหาชื่อวามีทิฏฐิดวยทิฏฐินั้นไม
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิจิกิจฉาอดีตของพระโสดาบันมีอยู ฯลฯ โมหะอันเปนอปายคามีที่เปน
อดีตของพระโสดาบันมีอยู แตพระโสดาบันหาชื่อวามีโมหะดวยโมหะนั้น
ไม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โมหะอันเปนอปายคามีที่เปนอดีตของปุถุชนมีอยู แตปุถุชนหาชื่อวามี

โมหะดวยโมหะนั้นไม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๗๑] ส. มืออดีตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อมืออดีตมีอยู การจับ การวาง ยังปรากฏอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เทาอดีตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อเทาอดีตมีอยู การกาวไป การถอยกลับ ยังปรากฏอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ขอพับอดีตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อขอพับอดีตมีอยู การคู การเหยียด ยังปรากฏอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทองอดีตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อทองอดีตมีอยู ความหิว ความกระหาย ยังปรากฏอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กายอดีตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กายอดีต ยังเขาถึงการยกยองและการปราบปราม ยังเขาถึงการตัดและการ
ทําลาย ยังเปนของสาธารณะแกกา แกแรง แกเหยี่ยว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ยาพิษพึงเขาไป ศาตราพึงเขาไป ไฟพึงเขาไป ในกายอดีต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กายอดีต ยังจะจองจําไดดวยเครื่องจําคือขื่อคา ดวยเครื่องจําคือเชือก
ดวยเครื่องจําคือตรวน ดวยเครื่องจําคือบาน ดวยเครื่องจําคือนิคม ดวย
เครื่องจําคือนคร ดวยเครื่องจําคือชนบท ดวยเครื่องจําหาประการ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๗๒] ส. น้ําอดีตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลทํากิจที่ตองใชน้ําไดดวยน้ํานั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. ไฟอดีตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลทํากิจที่ตองใชไฟไดดวยไฟนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ลมอดีตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลทํากิจที่ตองใชลมไดดวยลมนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๗๓] ส. รูปขันธอดีตมีอยู รูปขันธอนาคตมีอยู รูปขันธปจจุบันมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปขันธเปนสาม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ขันธหาที่เปนอดีตมีอยู ขันธหาที่เปนอนาคตมีอยู ขันธหาที่เปนปจจุบัน
มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ขันธเปนสิบหา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๗๔] ส. จักขายตนะอดีตมีอยู จักขายตนะอนาคตมีอยู จักขายตนะปจจุบันมีอยู
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขายตนะเปนสาม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อายตนะสิบสองที่เปนอดีตมีอยู อายตนะสิบสองที่เปนอนาคตมีอยู
อายตนะสิบสองที่เปนปจจุบันมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อายตนะเปนสามสิบหก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๗๕] ส. จักขุธาตุอดีตมีอยู จักขุธาตุอนาคตมีอยู จักขุธาตุปจจุบันมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุธาตุเปนสาม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธาตุสิบแปดที่เปนอดีตมีอยู ธาตุสิบแปดที่เปนอนาคตมีอยู ธาตุสิบแปด
ที่เปนปจจุบันมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. ธาตุเปนหาสิบสี่ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๗๖] ส. จักขุนทรียอดีตมีอยู จักขุนทรียอ นาคตมีอยู จักขุนทรียปจจุบันมีอยู
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุนทรียเปนสาม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อินทรียยี่สิบสองที่เปนอดีตมีอยู อินทรียยี่สิบสองที่เปนอนาคตมีอยู
อินทรียยี่สิบสองที่เปนปจจุบันมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อินทรียเปนหกสิบหก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๗๗] ส. พระเจาจักรพรรดิอดีตมีอยู พระเจาจักรพรรดิอนาคตมีอยู พระเจา
จักรพรรดิปจจุบันมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระเจาจักรพรรดิทั้งสามพระองคทรงพบกันได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๗๘] ส. สัมมาสัมพุทธเจาอดีตมีอยู สัมมาสัมพุทธเจาอนาคตมีอยู สัมมาสัมพุทธเจาปจจุบันมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาสัมพุทธเจาทั้งสามองคทรงพบกันได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๗๙] ส. อดีตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สิ่งที่มีอยู เปนอดีต หรือ?
ป. สิ่งที่มีอยู เปนอดีตก็มี ไมเปนอดีตก็มี
ส. ทานจงรับรูนิคหะ, หากวาอดีตมีอยู สิ่งที่มีอยูเปนอดีตก็มี ไมเปนอดีตก็มี
ดวยเหตุนั้น อดีตก็ไมเปนอดีต สิ่งที่ไมใชอดีตก็เปนอดีต, ที่ทานกลาว
ในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา อดีตมีอยู สิ่งที่มีอยูเ ปนอดีตก็มี ไมเปน
อดีตก็มี ดวยเหตุนั้น อดีตก็ไมเปนอดีต สิ่งที่ไมใชอดีตก็เปนอดีต
ดังนี้ผิด, แตถาไมพึงกลาววา อดีตไมเปนอดีต สิ่งที่ไมใชอดีตเปนอดีต
ก็ตองไมกลาววา อดีตมีอยู สิ่งที่มีอยู เปนอดีตก็มี ไมเปนอดีตก็มี
ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวาอดีตมีอยู สิ่งที่มีอยู เปนอดีต
ก็มี ไมเปนอดีตก็มี ดวยเหตุนั้น อดีตก็ไมเปนอดีต สิ่งที่ไมใชอดีตก็เปน

อดีต ดังนี้ผิด
[๓๘๐] ส. อนาคตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สิ่งที่มีอยูเปนอนาคต หรือ?
ป. สิ่งที่มีอยู เปนอนาคตก็มี ไมเปนอนาคตก็มี
ส. ทานจงรับรูนิคหะ, หากวาอนาคตมีอยู สิ่งที่มีอยู เปนอนาคตก็มี ไม
เปนอนาคตก็มี ดวยเหตุนั้น อนาคตก็ไมเปนอนาคต สิ่งที่ไมใชอนาคต
ก็เปนอนาคต, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา อนาคตมีอยู
สิ่งที่มีอยู เปนอนาคตก็มี ไมเปนอนาคตก็มี ดวยเหตุนั้น อนาคตก็ไม
เปนอนาคต สิ่งที่ไมใชอนาคตก็เปนอนาคต ดังนี้ผิด, แตถาไมพึง
กลาววา อนาคตไมเปนอนาคต สิ่งที่ไมใชอนาคตเปนอนาคต ก็ตอง
ไมกลาววา อนาคตมีอยู สิ่งที่มีอยู เปนอนาคตก็มี ไมเปนอนาคตก็มี,
ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา อนาคตมีอยู สิ่งที่มีอยู
เปนอนาคตก็มี ไมเปนอนาคตก็มี ดวยเหตุนั้น อนาคตก็ไมเปนอนาคต
สิ่งที่ไมใชอนาคตก็เปนอนาคต ดังนี้ผิด
[๓๘๑] ส. ปจจุบันมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สิ่งที่มีอยูเปนปจจุบัน หรือ?
ป. สิ่งที่มีอยูเปนปจจุบันก็มี ไมเปนปจจุบันก็มี
ส. ทานจงรับรูนิคหะ, หากวาปจจุบันมีอยู สิ่งที่มีอยู เปนปจจุบันก็มี ไม
เปนปจจุบันก็มี ดวยเหตุนั้น ปจจุบันก็ไมเปนปจจุบัน สิ่งที่ไมใช
ปจจุบันก็เปนปจจุบัน ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ปจจุบัน
มีอยู สิ่งที่มีอยูเปนปจจุบันก็มี ไมเปนปจจุบันก็มี ดวยเหตุนั้น ปจจุบัน
ก็ไมเปนปจจุบัน สิ่งที่ไมใชปจจุบัน ก็เปนปจจุบัน ดังนี้ ผิด, แตถาไม
พึงกลาววา ปจจุบันไมเปนปจจุบัน สิ่งที่ไมใชปจจุบันเปนปจจุบัน ก็ตอง
ไมกลาววา ปจจุบันมีอยู สิ่งที่มีอยู เปนปจจุบันก็มี ไมเปนปจจุบันก็มี
ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ปจจุบันมีอยู สิ่งที่มีอยู เปน
ปจจุบันก็มี ไมเปนปจจุบันก็มี ดวยเหตุนั้น ปจจุบันก็ไมเปนปจจุบัน
สิ่งที่ไมใชปจจุบันก็เปนปจจุบัน ดังนี้ผิด
[๓๘๒] ส. นิพพานมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สิ่งที่มีอยูเปนนิพพาน หรือ?
ป. สิ่งที่มีอยูเปนนิพพานก็มี ไมเปนนิพพานก็มี
ส. ทานจงรับรูนิคหะ, หากวานิพพานมีอยู สิ่งที่มีอยู เปนนิพพานก็มี ไม

เปนนิพพานก็มี ดวยเหตุนั้น นิพพานก็ไมเปนนิพพาน สิ่งที่ไมใช
นิพพานก็เปนนิพพาน, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา
นิพพานมีอยู สิ่งที่มีอยู เปนนิพพานก็มี ไมเปนนิพพานก็มี ดวยเหตุ
นั้น นิพพานก็ไมเปนนิพพาน สิ่งที่ไมใชนิพพาน ก็เปนนิพพาน ดังนี้
ผิด, แตถาไมพึงกลาววา นิพพานไมเปนนิพพาน สิ่งที่ไมใชนิพพาน
เปนนิพพาน ก็ตองไมกลาววา นิพพานมีอยู สิ่งที่มีอยู เปนนิพพานก็มี
ไมเปนนิพพานก็มี. ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา นิพพาน
มีอยู สิ่งที่มีอยู เปนนิพพานก็มี ไมเปนนิพพานก็มี ดวยเหตุนั้น
นิพพานก็ไมเปนนิพพาน สิ่งที่ไมใชนิพพานก็เปนนิพพาน ดังนี้ผิด
[๓๘๓] ป. ไมพึงกลาววา อดีตมีอยู อนาคตมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปอยางใดอยางหนึ่ง
ทั้งที่เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี
ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี ที่อยูในที่ไกล ในที่ใกลก็ดี นี้
เรียกวา รูปขันธ เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ สัญญาอยางใดอยาง
หนึ่ง ฯลฯ สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอยางใดอยาง
หนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี
หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี ที่อยูในที่ไกล ในที่ใกล
ก็ดี นี้เรียกวา วิญญาณขันธ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น อดีตก็มีอยู อนาคตก็มีอยู นะสิ
[๓๘๔] ส. อดีตมีอยู อนาคตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครรลองแหงภาษา
ครรลองแหงชื่อ ครรลองแหงบัญญัติ สามประการนี้ อันสมณพราหมณผูรูทั้งหลาย ไมลบลาง ไมเคยลบลาง ไมรังเกียจอยู
จักไมรังเกียจ มิไดคัดคาน สามประการเปนไฉน?
(๑) รูปใด ลวงไปแลว ดับไปแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว รูปนั้น
เขากลาวกันวา ไดมีแลว เขาเรียกวา ไดมีแลว เขาบัญญัติวา ไดมีแลว แตรูปนั้น เขา
ไมกลาวกันวา มีอยู เขาไมกลาวกันวา จักมี เวทนาใด ฯลฯ สัญญาใด ฯลฯ สังขารเหลา
ใด ฯลฯ วิญญาณใด ลวงไปแลว ดับไปแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว วิญญาณนั้น
เขากลาวกันวา ไดมีแลว เขาเรียกวา ไดมีแลว เขาบัญญัติวา ไดมีแลว แตวิญญาณนั้น
เขาไมกลาวกันวา มีอยู เขาไมกลาวกันวา จักมี
(๒) รูปใด ยังไมเกิด ยังไมปรากฏ รูปนั้น เขากลาวกันวา จักมี เขา

เรียกวา จักมี เขาบัญญัติวา จักมี แตรูปนั้น เขาไมกลาวกันวา มีอยู เขาไมกลาวกันวา
ไดมีแลว เวทนาใด ฯลฯ สัญญาใด ฯลฯ สังขารเหลาใด ฯลฯ วิญญาณใด ยังไม
เกิด ยังไมปรากฏ วิญญาณนั้น เขากลาวกันวา จักมี เขาเรียกวา จักมี เขาบัญญัติวา
จักมี แตเขาไมกลาวกันวา มีอยู เขาไมกลาวกันวา ไดมีแลว
(๓) รูปใด เกิดแลว ปรากฏแลว รูปนั้น เขากลาวกันวา มีอยู เขาเรียก
วา มีอยู เขาบัญญัติวา มีอยู แตเขาไมกลาวกันวา ไดมีแลว เขาไมกลาวกันวา จักมี
เวทนาใด ฯลฯ สัญญาใด ฯลฯ สังขารเหลาใด ฯลฯ วิญญาณใด เกิดแลว ปรากฏ
แลว วิญญาณนั้น เขากลาวกันวา มีอยู เขาเรียกวา มีอยู เขาบัญญัติวา มีอยู แต
วิญญาณนั้น เขาไมกลาวกันวา ไดมีแลว เขาไมกลาวกันวา จักมี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครรลองแหงภาษา ครรลองแหงชือ่ ครรลองแหง
บัญญัติ สามประการเหลานี้แล อันสมณพราหมณผูรูทั้งหลาย ไมลบลาง ไมเคยลบลาง
ไมรังเกียจอยู จักไมรังเกียจ มิไดคัดคาน แมชนที่เปนชาวอุกกละ ชาววัสสภัญญะ ที่
เปนอเหตุกวาท อกิริยวาท นัตถิกวาท ก็ไดสําคัญครรลองแหงภาษา ครรลองแหงชื่อ
ครรลองแหงบัญญัติ สามประการนี้วา อันตนไมพึงติเตียน อันตนไมพึงคัดคาน ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะกลัวการติเตียน การเพิดเพยและการโตแยง ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง
มิใชหรือ?
@๑. สํ. ข. ขอ ๑๓๔ หนา ๘๘
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา อดีตมีอยู อนาคตมีอยูน ะสิ
[๓๘๕] ส. อดีตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทานพระผัคคุณะไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา
บุคคลเมื่อยังพระพุทธเจาทั้งหลายที่ลวงไปแลว ปรินิพพานแลว มี
ธรรมเครื่องเนินชาอันตัดแลว มีทางอันตัดแลว มีวฏั ฏะอันจํากัดแลว
ลวงทุกขทั้งปวงไดแลว ใหปรากฏ พึงใหปรากฏไดดวยจักษุใด
จักษุนั้นมีอยูหรือหนอ ฯลฯ ชิวหานั้นมีอยูหรือหนอ ฯลฯ บุคคล
เมื่อยังพระพุทธเจาทั้งหลายที่ลวงไปแลว ปรินิพพานแลว มีธรรม
เครื่องเนิ่นชาอันตัดแลว มีทางอันตัดแลว มีวัฏฏะอันจํากัดแลว
ลวงทุกขทั้งปวงไดแลว ใหปรากฏ พึงใหปรากฏไดดวยมโนใด
มโนนั้นมีอยูหรือหนอ ดูกรผัคคุณะ บุคคลเมื่อยังพระพุทธเจา
ทั้งหลายที่ลวงไปแลว ปรินิพพานแลว มีธรรมเครื่องเนิ่นชาอันตัด
แลว มีทางอันตัดแลว มีวัฏฏะอันจํากัดแลว ลวงทุกขทั้งปวงไดแลว
ใหปรากฏ พึงใหปรากฏไดดวยจักษุใด จักษุนั้นไมมีอยูเลย ฯลฯ
ชิวหานั้นไมมีอยูเลย ฯลฯ บุคคลยังพระพุทธเจาทั้งหลายที่ลวงไป

แลว ปรินิพพานแลว มีธรรมเครื่องเนิ่นชาอันตัดแลว มีทางอันตัด
แลว มีวัฏฏะอันจํากัดแลว ลวงพนทุกขทั้งปวงไดแลว ใหปรากฏ
พึงใหปรากฏไดดวยมโนใด มโนนั้นไมมีอยูเลย ดังนี้ ๑- เปนสูตร
มีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพงึ กลาววา อดีตมีอยูนะสิ
[๓๘๖] ส. อดีตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
@๑. สํ สฬา. ขอ ๙๙-๑๐๐
ส. ทานพระนันทกะไดกลาววา โลภะไดมีแลวในกาลกอน ขอนั้นไดเปน
ความไมดีแลว โลภะนั้น บัดนี้ไมมีอยู ขอนี้เปนความดี โทสะไดมี
แลวในกาลกอน ฯลฯ โมหะไดมีแลวในกาลกอน ขอนั้นไดเปน
ความไมดีแลว โมหะนั้น บัดนี้ไมมีอยู ขอนี้เปนความดี ดังนี้ ๑เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา อดีตมีอยูนะสิ
[๓๘๗] ป. ไมพึงกลาววา อนาคตมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวา ความยินดี
ความเพลิน ความอยาก ยังมีอยูในกวฬิงการาหาร วิญญาณก็ตั้ง
มั่นแลว งอกงามแลว ในเพราะกวฬิงการาหารนั้น วิญญาณตั้งมั่น
แลว งอกงามแลวในที่ใด ความหยั่งลงแหงนามรูปก็มีอยูในที่นั้น
ความหยั่งลงแหงนามรูปมีอยูในที่ใด ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย
ก็มีอยูในที่นั้น ความเจริญแหงสังขารทั้งหลายมีอยูในที่ใด การเกิด
ในภพใหมตอไปก็มีอยูในที่นั้น การเกิดในภพใหมตอไปมีอยูในที่
ใด ชาติ ชรา มรณะ ก็ยังมีอยูตอ ไปในที่นั้น ชาติ ชรา มรณะ
ยังมีอยูตอไปในที่ใด เรากลาววา ที่นั้นยังมีโศก ยังมีธุลี ยังมี
ความคับแคน ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวา ความยินดี ความเพลิน
ความอยาก ยังมีอยูในผัสสาหาร ... ในมโนสัญเจตนาหาร ... ใน
วิญญาณาหาร ฯลฯ เรากลาววา ที่นั้นยังมีโศก ยังมีธุลี มีความ
คับแคน ดังนี้ ๒- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา อนาคตมีอยูนะสิ
@๑. อํ ติกก. ขอ ๕๐๖ หนา ๒๕๓ ๒. สํ. นิ. ขอ ๒๔๖ หนา ๑๒๒

[๓๘๘] ส. อนาคตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวา ความยินดี
ความเพลิน ความอยาก ไมมีอยูในกวฬิงการาหาร วิญญาณก็ไมตั้ง
มั่นแลว ไมงอกงามแลว ในเพราะกวฬิงการาหารนัน้ วิญญาณไม
ตั้งมั่นแลว ไมงอกงามแลวในที่ใด ความหยั่งลงแหงนามรูปก็
ไมมีอยูในที่น้นั ความหยั่งลงแหงนามรูปไมมีอยูในที่ใด ความ
เจริญแหงสังขารทั้งหลายก็ไมมีอยูใ นที่นั้น ความเจริญแหงสังขาร
ทั้งหลายไมมีอยูในที่ใด การเกิดในภพใหมตอไปก็ไมมีอยูในที่นั้น
การเกิดในภพใหมตอไปไมมีอยูในที่ใด ชาติ ชรา มรณะ ก็ไมมี
ตอไปในที่นั้น ชาติ ชรา มรณะ ไมมีตอไปในที่ใด เรากลาววา
ที่นั้น ไมมีโศก ไมมีธุลี ไมมีความคับแคน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
หากวา ความยินดี ความเพลิน ความอยาก ไมมีอยูในผัสสาหาร ...
ในมโนสัญเจตนาหาร ... ในวิญญาณาหาร ฯลฯ เรากลาววา ที่นั้น
ไมมีโศก ไมมีธุลี ไมมีความคับแคน ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา อนาคตมีอยู นะสิ
สัพพมัตถีติกถา จบ.
--------อดีตขันธาติกถา
[๓๘๙] ปรวาที อดีตเปนขันธ หรือ?
สกวาที ถูกแลว
@๑. สํ. นิ. ขอ ๒๔๘ หนา ๑๒๔
ป. อดีตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. อดีตเปนอายตนะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. อดีตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. อดีตเปนธาตุ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. อดีตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ป. อดีตเปนขันธ ธาตุ อายตนะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. อดีตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๙๐] ป. อนาคตเปนขันธ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. อนาคตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. อนาคตเปนอายตนะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. อนาคตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. อนาคตเปนธาตุ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. อนาคตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. อนาคตเปนขันธ ธาตุ อายตนะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. อนาคตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๙๑] ป. ปจจุบันเปนขันธ ปจจุบันมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. อดีตเปนขันธ อดีตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ปจจุบันเปนอายตนะ ปจจุบันมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. อดีตเปนอายตนะ อดีตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ปจจุบันเปนธาตุ ปจจุบันมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. อดีตเปนธาตุ อดีตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ปจจุบันเปนขันธ ธาตุ อายตนะ ปจจุบันมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว

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

[๓๙๔] ป. อนาคตเปนขันธ อนาคตไมมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ปจจุบันเปนขันธ ปจจุบันไมมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. อนาคตเปนอายตนะ ฯลฯ อนาคตเปนธาตุ ฯลฯ อนาคตเปนขันธ ธาตุ
อายตนะ อนาคตไมมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ปจจุบันเปนขันธ ธาตุ อายตนะ ปจจุบันไมมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๙๕] ป. รูปอดีตเปนขันธ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. รูปอดีตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. รูปอดีตเปนอายตนะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. รูปอดีตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. รูปอดีตเปนธาตุ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. รูปอดีตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. รูปอดีต เปนขันธ ธาตุ อายตนะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. รูปอดีตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๙๖] ป. รูปอนาคตเปนขันธ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. รูปอนาคตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. รูปอนาคตเปนอายตนะหรือ ฯลฯ รูปอนาคตเปนธาตุหรือ ฯลฯ รูป
อนาคตเปนขันธ ธาตุ อายตนะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. รูปอนาคตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๓๙๗] ป. รูปปจจุบันเปนขันธ รูปปจจุบันมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. รูปอดีตเปนขันธ รูปอดีตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. รูปปจจุบันเปนอายตนะ ฯลฯ รูปปจจุบันเปนธาตุ ฯลฯ รูปปจจุบันเปน
ขันธ ธาตุ อายตนะ รูปปจจุบันมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. รูปอดีตเปนขันธ ธาตุ อายตนะ รูปอดีตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๙๘] ป. รูปปจจุบันเปนขันธ รูปปจจุบันมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. รูปอนาคตเปนขันธ รูปอนาคตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. รูปปจจุบันเปนอายตนะ ฯลฯ รูปปจจุบันเปนธาตุ ฯลฯ รูปปจจุบัน
เปนขันธ ธาตุ อายตนะ รูปปจจุบันมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. รูปอนาคตเปนขันธ ธาตุ อายตนะ รูปอนาคตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๓๙๙] ป. รูปอดีตเปนขันธ รูปอดีตไมมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. รูปปจจุบันเปนขันธ รูปปจจุบันไมมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. รูปอดีตเปนอายตนะ ฯลฯ รูปอดีตเปนธาตุ ฯลฯ รูปอดีตเปนขันธ ธาตุ
อายตนะ รูปอดีตไมมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. รูปปจจุบันเปนขันธ ธาตุ อายตนะ รูปปจจุบันไมมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. รูปอนาคตเปนขันธ รูปอนาคตไมมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. รูปปจจุบันเปนขันธ รูปปจจุบันไมมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. รูปอนาคตเปนอายตนะ ฯลฯ รูปอนาคตเปนธาตุ ฯลฯ รูปอนาคตเปน
ขันธ ธาตุ อายตนะ รูปอนาคตไมมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว

ป. รูปปจจุบันเปนขันธ ธาตุ อายตนะ รูปปจจุบันไมมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๐๐] ป. เวทนาอดีต ฯลฯ สัญญาอดีต ฯลฯ สังขารอดีต ฯลฯ วิญญาณอดีตเปน
ขันธ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. วิญญาณอดีตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. วิญญาณอดีตเปนอายตนะ ฯลฯ วิญญาณอดีตเปนธาตุ ฯลฯ วิญญาณอดีต
เปนขันธ ธาตุ อายตนะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. วิญญาณอดีตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๐๑] ป. วิญญาณอนาคตเปนขันธ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. วิญญาณอนาคตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. วิญญาณอนาคตเปนอายตนะ ฯลฯ วิญญาณอนาคตเปนธาตุ ฯลฯ วิญญาณ
อนาคตเปนขันธ ธาตุ อายตนะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. วิญญาณอนาคตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๐๒] ป. วิญญาณปจจุบันเปนขันธ วิญญาณปจจุบันมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. วิญญาณอดีตเปนขันธ วิญญาณอดีตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. วิญญาณปจจุบันเปนอายตนะ ฯลฯ วิญญาณปจจุบันเปนธาตุ ฯลฯ วิญญาณ
ปจจุบันเปนขันธ ธาตุ อายตนะ วิญญาณปจจุบันมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. วิญญาณอดีตเปนขันธ ธาตุ อายตนะ วิญญาณอดีตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๐๓] ป. วิญญาณปจจุบันเปนขันธ วิญญาณปจจุบันมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. วิญญาณอนาคตเปนขันธ วิญญาณอนาคตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ป. วิญญาณปจจุบันเปนอายตนะ ฯลฯ วิญญาณปจจุบันเปนธาตุ ฯลฯ วิญญาณ
ปจจุบันเปนขันธ ธาตุ อายตนะ วิญญาณปจจุบันมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. วิญญาณอนาคตเปนขันธ ธาตุ อายตนะ วิญญาณอนาคตมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๐๔] ป. วิญญาณอดีตเปนขันธ วิญญาณอดีตไมมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. วิญญาณปจจุบันเปนขันธ วิญญาณปจจุบันไมมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. วิญญาณอดีตเปนอายตนะ ฯลฯ วิญญาณอดีตเปนธาตุ ฯลฯ วิญญาณอดีต
เปนขันธ ธาตุ อายตนะ วิญญาณอดีตไมมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. วิญญาณปจจุบันเปนขันธ ธาตุ อายตนะ วิญญาณปจจุบันไมมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๐๕] ป. วิญญาณอนาคตเปนขันธ วิญญาณอนาคตไมมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. วิญญาณปจจุบันเปนขันธ วิญญาณปจจุบันไมมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. วิญญาณอนาคตเปนอายตนะ ฯลฯ วิญญาณอนาคตเปนธาตุ ฯลฯ วิญญาณ
อนาคตเปนขันธ ธาตุ อายตนะ วิญญาณอนาคตไมมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. วิญญาณปจจุบันเปนขันธ ธาตุ อายตนะ วิญญาณปจจุบันไมมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๐๖] ส. ไมพึงกลาววา ขันธ ธาตุ อายตนะ ที่เปนอดีตและอนาคตเหลานี้ ไมมี
อยูเลย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครรลองแหงภาษา
ครรลองแหงชื่อ ครรลองแหงบัญญัติสามประการนี้ อันสมณพราหมณ
ผูรูทั้งหลาย ไมลบลาง ไมเคยลบลาง ไมรังเกียจอยู จักไม
รังเกียจ มิไดคัดคาน ฯลฯ ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ขันธ ธาตุ อายตนะ ที่เปนอดีตและอนาคต เหลานี้ ก็ไมมี
อยู นะสิ
[๔๐๗] ป. ขันธ ธาตุ อายตนะที่เปนอดีตและอนาคตเหลานี้ ไมมีอยูเลย หรือ?

ส. ถูกแลว
@๑. ดูหนา ๒๕๕
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปอยางใดอยางหนึ่ง
เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ฯลฯ นี้เรียกวา รูปขันธ เวทนาอยางใด
อยางหนึ่ง ฯลฯ สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ สังขารเหลาใด
เหลาหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอยางใดอยางหนึ่งที่เปนอดีต อนาคต
ปจจุบัน ฯลฯ นี้เรียกวา วิญญาณขันธ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง
มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้นก็ไมพึงกลาววา ขันธ ธาตุ อายตนะ ที่เปนอดีตและอนาคต
เหลานี้ ไมมีอยูเลย นะสิ
อดีตขันธาติกถา จบ.
--------เอกัจจมัตถีติกถา
[๔๐๘] สกวาที อดีตมีอยู หรือ?
ปรวาที อดีตบางอยางมีอยู อดีตบางอยางไมมีอยู?
ส. อดีตบางอยางดับไปแลว บางอยางยังไมดับไป บางอยางปราศไปแลว
บางอยางยังไมปราศไป บางอยางอัสดงคตแลว บางอยางยังไมอัสดงคต
บางอยางสาบสูญไปแลว บางอยางยังไมสาบสูญไป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๐๙] ส. อดีตบางอยางมีอยู บางอยางไมมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีต บางอยางมีอยู บางอยางไมมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๑๐] ส. อดีตบางอยางมีอยู บางอยางไมมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมอันใหผลแลวที่เปนอดีต บางอยางมีอยู บางอยางไมมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๑๑] ส. อดีตบางอยางมีอยู บางอยางไมมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมอันไมมีวิบากที่เปนอดีต บางอยางมีอยู บางอยางไมมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๑๒] ส. อดีตบางอยางมีอยู บางอยางไมมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. อะไรมีอยู อะไรไมมีอยู?
ป. ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีตมีอยู ธรรมอันใหผลแลวที่เปนอดีตไมมีอยู
[๔๑๓] ส. ธรรมอันยังไมใหผลลวงไปแลว ธรรมเหลานัน้ ยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมอันใหผลแลว ลวงไปแลว ธรรมเหลานั้นยังมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๑๔] ส. ธรรมอันยังไมใหผล ลวงไปแลว ธรรมเหลานัน้ ยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมอันไมมีวิบาก ลวงไปแลว ธรรมเหลานั้นยังมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๑๕] ส. ธรรมอันใหผลแลว ลวงไปแลว ธรรมเหลานัน้ ไมมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมอันยังไมใหผล ลวงไปแลว ธรรมเหลานั้นไมมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธรรมอันใหผลแลว ลวงไปแลว ธรรมเหลานั้นไมมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมอันไมมีวิบาก ลวงไปแลว ธรรมเหลานั้นไมมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๑๖] ส. ธรรมอันยังไมใหผล ลวงไปแลว ธรรมเหลานัน้ ยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมอันยังไมใหผล ที่เปนอดีต ดับไปแลวมิใช หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ธรรมยังไมใหผลที่เปนอดีตดับไปแลว ก็ตองไมกลาววา ธรรม
อันยังไมใหผลที่เปนอดีตดับไปแลว ธรรมเหลานั้นยังมีอยู
[๔๑๗] ส. ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีต ดับไปแลว ธรรมเหลานั้นยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมอันใหผลแลวที่เปนอดีตดับไปแลว ธรรมเหลานั้นยังมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีตดับไปแลว ธรรมเหลานั้นยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมอันไมมีวิบากที่เปนอดีตดับไปแลว ธรรมเหลานั้นยังมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธรรมอันใหผลแลวที่เปนอดีตดับไปแลว ธรรมเหลานั้นไมมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีตดับไปแลว ธรรมเหลานั้นไมมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธรรมอันใหผลแลวที่เปนอดีตดับไปแลว ธรรมเหลานั้นไมมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมอันไมมีวิบากที่เปนอดีตดับไปแลว ธรรมเหลานั้นไมมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๑๘] ส. ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีตดับไปแลว ธรรมเหลานั้นยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมอันใหผลแลวที่เปนอดีตดับไปแลว ธรรมเหลานั้นไมมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมอันใหผลแลวสวนหนึ่ง ยังไมใหผลสวนหนึ่งที่เปนอดีตดับไปแลว
ธรรมเหลานั้น บางสวนมีอยู บางสวนไมมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๑๙] ป. ไมพึงกลาววา ธรรมอันยังไมใหผลลวงไปแลว ธรรมเหลานัน้ มีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีต ยังจักใหผลมิใช หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา ธรรมอันยังไมใหผลที่เปนอดีต ยังจักใหผล ดวยเหตุนั้นนะทาน
จึงตองกลาววา ธรรมอันยังไมใหผลลวงไปแลว ธรรมเหลานั้นยังมีอยู
ส. ธรรมอันยังไมใหผลลวงไปแลว ธรรมเหลานั้นชื่อวา มีอยู เพราะทํา
อธิบายวา ยังจักใหผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชื่อวาปจจุบัน เพราะทําอธิบายวา ยังจักใหผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ชื่อวาปจจุบัน เพราะทําอธิบายวา ยังจักใหผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมที่เปนปจจุบัน ก็ชื่อวาไมมีอยู เพราะทําอธิบายวา จักดับไปดวย
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๒๐] ส. อนาคตมีอยู หรือ?
ป. บางอยางมีอยู บางอยางไมมีอยู
ส. อนาคตบางอยางเกิดแลว บางอยางยังไมเกิด บางอยางเกิดพรอมแลว
บางอยางยังไมเกิดพรอม บางอยางบังเกิดแลว บางอยางยังไมบังเกิด บาง
อยางปรากฏแลว บางอยางยังไมปรากฏ หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๒๑] ส. อนาคตบางอยางมีอยู บางอยางไมมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อุปปาทิธรรม (ธรรมจักเกิดขึ้น) ที่เปนอนาคต บางอยางมีอยู บางอยาง
ไมมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อนาคตบางอยาง ฯลฯ อนุปปาทิธรรม (ธรรมจักไมเกิดขึ้น) ฯลฯ
[๔๒๒] ส. อนาคตบางอยางมีอยู บางอยางไมมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อะไรมีอยู อะไรไมมีอยู?
ป. อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตมีอยู อนุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตไมมีอยู
ส. อุปปาทิธรรมเปนอนาคตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อนุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อนุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตไมมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคต ยังไมเกิดมิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตยังไมเกิด ก็ตองไมกลาววา อุปปาทิธรรม
ที่เปนอนาคตมีอยู
[๔๒๓] ส. อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตยังไมเกิด ธรรมทั้งหลายนั้นมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อนุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตยังไมเกิด ธรรมเหลานั้นมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อนุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตยังไมเกิด ไมมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตยังไมเกิด ไมมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๒๔] ป. ไมพึงกลาววา อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตมีอยู หรือ?

ส. ถูกแลว
ป. อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคต จักบังเกิดขึ้นมิใช หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตจักบังเกิดขึ้น ดวยเหตุนั้นนะทานจึง
ตองกลาววา อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคตมีอยู
[๔๒๕] ส. อุปปาทิธรรมที่เปนอนาคต ชื่อวามีอยู เพราะทําอธิบายวา จักบังเกิดขึ้น
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชื่อวาปจจุบัน เพราะทําอธิบายไววา จักบังเกิดขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ชื่อวาปจจุบัน เพราะทําอธิบายไววา จักบังเกิดขึ้นหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมที่เปนปจจุบัน ชื่อวาไมมีอยู เพราะทําอธิบายวา จักดับไป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
เอกัจจมัตถีติกถา จบ
----------สติปฏฐานกถา
[๔๒๖] สกวาที ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ธรรมทั้งปวงเปนสติ เปนสตินทรีย เปนสติพละ เปนสัมมาสติ เปนสติสัมโพชฌงค เปนเอกายนมรรค เปนเหตุใหถึงความสิ้นไป เปนเหตุให
ถึงความตรัสรู เปนเหตุใหถึงนิพพาน ไมเปนอารมณของอาสวะ ไม
เปนอารมณของสัญโญชน ไมเปนอารมณของคันถะ ไมเปนอารมณของ
โอฆะ ไมเปนอารมณของโยคะ ไมเปนอารมณของนิวรณ ไมเปน
อารมณของปรามาสะ ไมเปนอารมณของอุปทาน ไมเปนอารมณของ
สังกิเลส ธรรมทั้งปวงเปนพุทธานุสสติ เปนธัมมานุสสติ เปน
สังฆานุสสติ เปนสีลานุสสติ เปนจาคานุสสติ เปนเทวดานุสสติ
เปนอานาปานสติ เปนมรณานุสสติ เปนกายคตาสติ เปนอุปสมานุสสติ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๒๗] ส. ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขายตนะเปนสติปฏฐาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. จักขายตนะเปนสติปฏฐาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขายตนะ เปนสติ เปนสตินทรีย เปนสติพละ เปนสัมมาสติ เปนสติสัมโพชฌงค เปนเอกายนมรรค เปนเหตุใหถึงความสิ้นไป เปนเหตุให
ถึงความตรัสรู เปนเหตุใหถึงนิพพาน ไมเปนอารมณของอาสวะ ไมเปน
อารมณของสัญโญชน ฯลฯ ไมเปนอารมณของสังกิเลส จักขายตนะ
เปนพุทธานุสสติ เปนธัมมานุสสติ เปนสังฆานุสสติ เปนสีลานุสสติ
เปนจาคานุสสติ เปนเทวดานุสสติ เปนอานาปานสติ เปนมรณานุสสติ
เปนกายคตาสติ เปนอุปสมานุสสติ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โสตายตนะ ฯลฯ ฆานายตน ชิวหายตนะ กายายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ
สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ราคะ ฯลฯ
โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ ฯลฯ
อโนตตัปปะ เปนสติปฏฐาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อโนตตัปปะ เปนสติปฏฐาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อโนตตัปปะ เปนสติ เปนสตินทรีย เปนสติพละ เปนสัมมาสติ ฯลฯ
เปนกายคตาสติ เปนอุปสมานุสสติ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๒๘] ส. สติเปนสติปฏฐาน และสตินั้นเปนสติ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขายตนะเปนสติปฏฐาน และจักขายตนะนั้นเปนสติ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สติเปนสติปฏฐาน และสตินั้นเปนสติ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โสตายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ราคะ
โทสะ โมหะ มานะ ฯลฯ อโนตตัปปะ เปนสติปฏฐาน และ
อโนตตัปปะนั้นเปนสติ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๒๙] ส. จักขายตนะ เปนสติปฏฐาน แตจักขายตนะนั้นไมเปนสติ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สติเปนสติปฏฐาน แตสตินั้นไมเปนสติ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. โสตายตนะ ฯลฯ กายตนะ รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ราคะ
โทสะ โมหะ ฯลฯ อโนตตัปปะ เปนสติปฏฐาน แตอโนตตัปปะนั้น
ไมเปนสติ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สติเปนสติปฏฐาน แตสตินั้นไมเปนสติ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๓๐] ป. ไมพึงกลาววา ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. สติปรารภธรรมทั้งปวงตั้งมั่นได มิใชหรือ?
ส. หากวาสติ ปรารภธรรมทั้งปวง ตั้งมั่นได ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง
กลาววา ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน
[๔๓๑] ส. เพราะสติปรารภธรรมทั้งปวงตั้งมั่นได ฉะนั้นธรรมทั้งปวงจึงชื่อวา สติ
ปฏฐาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะผัสสะปรารภธรรมทั้งปวงตั้งมั่นได ฉะนั้นธรรมทั้งปวงจึงชื่อวา
ผัสสปฏฐาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๓๒] ส. เพราะสติปรารภธรรมทั้งปวงตั้งมั้นได ฉะนั้นธรรมทั้งปวงจึงชื่อวา สติ
ปฏฐาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ จิตปรารภธรรมทั้งปวง
ตั้งมั่นได ฉะนั้นธรรมทั้งปวงจึงชื่อวา จิตตปฏฐาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๓๓] ส. ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัตวทั้งปวงเปนผูตั้งสติมั่น เปนผูประกอบดวยสติ เปนผูมั่นคงดวยสติ
สติเปนธรรมชาติเขาไปตั้งมั่นแกสัตวทั้งปวง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๓๔] ส. ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดไมได
บริโภคกายคตาสติ ชนเหลานั้นไมไดบริโภคอมตะ ชนเหลาใด
บริโภคกายคตาสติ ชนเหลานั้นไดบริโภคอมตะ ดังนี้ ๑- เปนสูตรมี
อยูจริง มิใชหรือ?

ป. ถูกแลว
ส. สัตวทั้งปวงเจริญ ปฏิบัติ เสพ อบรม ทําใหมาก ซึ่งกายคตาสติ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
@๑. อํ. เอก. ขอ ๒๓๕ หนา ๕๙
[๔๓๕] ส. ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรคเปนเอกายนะ
ทางอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย เพื่อความกาวลวง
ซึ่งโสกะ ปริเทวะ เพื่อความสาบสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อ
บรรลุอริยมรรคเครื่องออกไปจากทุกข เพื่อทําใหแจงซึ่งนิพพาน
นี้คือสติปฏฐานทั้ง ๔ ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมทั้งปวงเปนเอกายนมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๓๖] ส. ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย รัตนะ ๗ ประการ
ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหงพระเจาจักรพรรดิ ๗ ประการ
เปนไฉน จักรรัตนะ (จักรแกว) ปรากฏ ๑ หัตถิรัตนะ (ชางแกว)
ปรากฏ ๑ อัสสรัตนะ (มาแกว) ปรากฏ ๑ มณีรัตนะ (ดวงมณีแกว)
ปรากฏ ๑ อิตถีรัตนะ (นางแกว) ปรากฏ ๑ คหปติรัตนะ
(คหบดีแกว) ปรากฏ ๑ ปริณายกรัตนะ (ขุนพลแกว) ปรากฏ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย รัตนะ ๗ ประการเหลานี้ ยอมปรากฏ เพราะความ
ปรากฏแหงพระเจาจักรพรรดิ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย รัตนะคือโพชฌงค ๗ ประการ ยอม
ปรากฏ เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตผูอรหันตสัมมาพุทธะ
๗ ประการเปนไฉน รัตนะคือสติสัมโพชฌงค ปรากฏ ๑ รัตนะคือ
วิริยสัมโพชฌงคปรากฏ ๑ รัตนะคือปติสัมโพชฌงคปรากฏ ๑ รัตนะ
@๑. ม.ม. ขอ ๑๓๒ หนา ๑๐๓
คือปสสัทธิสัมโพชฌงคปรากฏ ๑ รัตนะคือสมาธิสัมโพชฌงค
ปรากฏ ๑ รัตนะคืออุเบกขาสัมโพชฌงคปรากฏ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
รัตนะคือโพชฌงค ๗ ประการเหลานี้ ยอมปรากฏ เพราะความ
ปรากฏแหงพระตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ดังนี้ ๑- เปนสูตรมี
อยูจริง มิใชหรือ?

ป. ถูกแลว
ส. ธรรมทั้งปวงเปนรัตนะคือสติสัมโพชฌงคปรากฏ เพราะความปรากฏแหง
พระตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมทั้งปวงเปนสัมมัปปธาน ฯลฯ เปนอิทธิบาท ฯลฯ เปนอินทรีย ฯลฯ
เปนพละ ฯลฯ เปนโพชฌงค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
สติปฏฐานกถา จบ.
--------เหวัตถีติกถา
[๔๓๗] สกวาที อดีตมีอยู หรือ?
ปรวาที มีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูกน็ ั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
@๑. สํ. ม. ขอ ๕๐๕-๕๐๖ หนา ๑๓๘
ส. อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู อรรถวาไมมอี ยูก ็คืออรรถวามีอยู ความ
มีอยูก็คือความไมมีอยู ความไมมีอยูก ็คือความมีอยู บัญญัติวา มีอยูหรือ
วาไมมีอยูก็ดี วาไมมอี ยูหรือวามีอยูก ็ดี บัญญัติทั้งสองนี้ ก็อยางเดียวกัน
มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๓๘] ส. อนาคตมีอยู หรือ?
ป. มีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมอี ยูก็นั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู อรรถวาไมมอี ยูก ็คืออรรถวามีอยู ความ
มีอยูก็คือความไมมีอยู ความไมมีอยูก ็คือความมีอยู บัญญัติวามีอยูหรือ
วาไมมีอยูก็ดี วาไมมอี ยูหรือวามีอยูก ็ดี บัญญัติทั้งสองนี้ ก็อยางเดียวกัน
มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๓๙] ส. ปจจุบันมีอยู หรือ?
ป. มีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู ฯลฯ เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๔๐] ส. อดีตมีอยูโ ดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มีอยูโดยภาวะอยางไร ไมมีอยูโ ดยภาวะอยางไร
ป. อดีตมีอยูโดยภาวะวาอดีต อดีตไมมีอยูโดยภาวะวาอนาคต อดีตไมมีอยู
โดยภาวะวาปจจุบัน
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู อรรถวาไมมอี ยูก ็คืออรรถวามีอยู ความ
มีอยูก็คือความไมมีอยู ความไมมีอยูก ็คือความมีอยู บัญญัติวามีอยูหรือ
วาไมมีอยูก็ดี วาไมมอี ยูหรือวามีอยูก ็ดี วาไมมีอยูหรือวามีอยูก็ดี
บัญญัติทั้งสองนี้ ก็อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน
เหมือนกัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๔๑] ส. อนาคตมีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อนาคตมีอยูโดยภาวะอยางไร ไมมอี ยูโดยภาวะอยางไร
ป. อนาคตมีอยูโดยภาวะวาอนาคต อนาคตไมมีอยูโดยภาวะวาอดีต อนาคต
ไมมีอยูโดยภาวะวาปจจุบัน
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูก็น้นั แหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู อรรถวาไมมอี ยูก ็คืออรรถวามีอยู ฯลฯ
เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๔๒] ส. ปจจุบันมีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มีอยูโดยภาวะอยางไร ไมมีอยูโ ดยภาวะอยางไร
ป. ปจจุบันมีอยูโดยภาวะวาปจจุบัน ปจจุบันไมมีอยูโดยภาวะวาอดีต ปจจุบัน
ไมมีอยูโดยภาวะวาอนาคต
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มีอยูก็อยางนั้นแหละ ไมมีอยูก็อยางนั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู ฯลฯ เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๔๓] ป. ไมพึงกลาววา อดีตมีอยูโ ดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้
อนาคตมีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโ ดยภาวะอยางนี้ ปจจุบันมีอยูโดย
ภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโ ดยภาวะอยางนี้ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. อดีตมีอยูโดยภาวะวาอนาคต อดีตมีอยูโดยภาวะวาปจจุบัน อนาคตมีอยู
โดยภาวะวาอดีต อนาคตมีอยูโดยภาวะวาปจจุบัน ปจจุบันมีอยูโดยภาวะ
วาอดีต ปจจุบันมีอยูโดยภาวะวาอนาคต หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น อดีตก็มีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้ อนาคต
มีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้ ปจจุบันมีอยูโดยภาวะ
อยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้ นะสิ
[๔๔๔] ส. รูปมีอยู หรือ?
ป. มีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู อรรถวาไมมอี ยูก ็คืออรรถวามีอยู ความ
มีอยูก็คือความไมมีอยู ความไมมีอยูก ็คือความมีอยู บัญญัติวามีอยูหรือ

วาไมมีอยูก็ดี วาไมมอี ยูหรือวามีอยูก ็ดี บัญญัติทั้งสองนี้ ก็อยางเดียวกัน
มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณมีอยู หรือ?
ป. มีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู ฯลฯ เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปมีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มีอยูโดยภาวะอยางไร ไมมีอยูโ ดยภาวะอยางไร
ป. รูปมีอยูโดยภาวะวารูป รูปไมมีอยูโดยภาวะวาเวทนา ฯลฯ รูปไมมีอยู
โดยภาวะวาสัญญา ฯลฯ รูปไมมีอยูโดยภาวะวาสังขาร ฯลฯ รูปไมมี
อยูโดยภาวะวาวิญญาณ
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู ฯลฯ เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณมีอยูโดยภาวะอยางนี้
ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มีอยูโดยภาวะอยางไร ไมมีอยูโ ดยภาวะอยางไร
ป. วิญญาณมีอยูโดยภาวะวาวิญญาณ วิญญาณไมมีอยูโดยภาวะวารูป ฯลฯ
วิญญาณไมมีอยูโดยภาวะวาเวทนา ฯลฯ วิญญาณไมมีอยูโดยภาวะวา
สัญญา ฯลฯ วิญญาณไมมีอยูโดยภาวะวาสังขาร
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู ฯลฯ เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มีอยูก็นั้นแหละ ไมมีอยูก็นั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อรรถวามีอยูก็คืออรรถวาไมมีอยู ฯลฯ เสมอกัน เทากัน เหมือนกัน
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๔๕] ป. ไมพึงกลาววารูปมีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้
เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณมีอยูโดยภาวะอยางนี้
ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. รูปมีอยูโดยภาวะวาเวทนา ฯลฯ รูปมีอยูโดยภาวะวาสัญญา ฯลฯ รูปมี
อยูโดยภาวะวาสังขาร ฯลฯ รูปมีอยูโ ดยภาวะวาวิญญาณ เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ มีอยูโดยภาวะวารูป วิญญาณมีอยูโดยภาวะวา
เวทนา ฯลฯ วิญญาณมีอยูโดยภาวะวาสังขาร หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น รูปก็มีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมีอยูโดยภาวะอยางนี้ เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีอยูโดยภาวะอยางนี้ ไมมอี ยูโดยภาวะอยางนี้
นะสิ
เหวัตถีติกถา จบ.
มหาวรรคที่ ๑ จบ.
-----------วรรคที่ ๒
ปรูปหารกถา
[๔๔๖] สกวาที การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ราคะ กามราคะ ความกลุมรุมแหงกามราคะ สัญโญชนคือกามราคะ
โอฆะคือกาม โยคะคือกาม กามฉันทนิวรณ ของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๔๗] ส. ราคะ กามราคะ ความกลุมรุมแหงกามราคะ สัญโญชนคือกามราคะ
โอฆะคือกาม โยคะคือกาม กามฉันทนิวรณ ไมมีแกพระอรหันต หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. หากวา ราคะ กามราคะ ความกลุมรุมแหงกามราคะ สัญโญชนคือกามราคะ โอฆะคือกาม โยคะคือกาม กามฉันทนิวรณ ไมมีแกพระอรหันต
ก็ตองไมกลาววา การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู
[๔๔๘] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของปุถุชนมีอยู และราคะ กามราคะ ความกลุม
รุมแหงกามราคะ สัญโญชนคือกามราคะ โอฆะคือกาม โยคะคือกาม
กามฉันทนิวรณ ของเขาก็ยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู และราคะ กามราคะ
ความกลุมรุมแหงกามราคะ ฯลฯ กามฉันทนิวรณ ของทานก็ยังมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๔๙] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตยงั มีอยู แตราคะ กามราคะ
ความกลุมรุมแหงกามราคะ ฯลฯ กามฉันทนิวรณ ไมมีแกทาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของปุถุชนมีอยู แตราคะ กามราคะ ความกลุม
รุมแหงกามราคะ ฯลฯ กามฉันทนิวรณ ไมมีแกเขา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๕๐] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โดยอรรถาธิบายอยางไร
ป. โดยอรรถาธิบายวา เทวดาผูนับเนื่องในหมูมาร นําเขาไปซึ่งการปลอย
สุกกะคืออสุจิแกพระอรหันต
[๔๕๑] ส. เทวดาผูนับเนื่องในหมูมาร นําเขาไปซึ่งการปลอยสุกกะคืออสุจิแกพระอรหันตได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของเทวดาผูนับเนื่องในหมูมารมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๕๒] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิไมมีแกเทวดาผูนับเนื่องในหมูมาร หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา การปลอยสุกกะคืออสุจิไมมีแกเทวดาผูนับเนื่องในหมูมาร ก็ตอง
ไมกลาววา เทวดาผูนับเนื่องในหมูมาร นําเขาไปซึ่งการปลอยสุกกะคือ
อสุจิแกพระอรหันต
[๔๕๓] ส. เทวดาผูนับเนื่องในหมูมาร นําเขาไปซึ่งการปลอยสุกกะคืออสุจิแก
พระอรหันต หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. เทวดาผูนับเนื่องในหมูมาร นําเขาไปซึ่งการปลอยสุกกะคืออสุจิแกตนได
นําเขาไปซึ่งการปลอยสุกกะคืออสุจแิ กคนอื่นๆ ได และนําเขาไปซึ่งการ
ปลอยสุกกะคืออสุจิแกบุคคลนั้นได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๕๔] ส. เทวดาผูนับเนื่องในหมูมาร นําเขาไปซึ่งการปลอยสุกกะคืออสุจิแกตนก็
ไมได แกคนอื่นๆ ก็ไมได แกบุคคลนั้นก็ไมได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เทวดาผูนับเนื่องในหมูมาร นําเขาไปซึ่งการปลอยสุกกะคืออสุจิ
แกตนไมได แกคนอื่นๆ ก็ไมได แกบุคคลนั้นก็ไมได ก็ตองไมกลาววา
เทวดาผูนับเนื่องในหมูมาร นําเขาไปซึ่งการปลอยสุกกะคืออสุจิแกพระ
อรหันต
[๔๕๕] ส. เทวดาผูนับเนื่องในหมูมาร นําเขาไปซึ่งการปลอยสุกกะคืออสุจิแกพระอรหันตได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. นําเขาไปทางขุมขน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๕๖] ส. เทวดาผูนับเนื่องในหมูมาร นําเขาไปซึ่งการปลอยสุกกะคืออสุจิแกพระอรหันตได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะเหตุไร
ป. เพราะจะยังทานใหตกอยูในความสงสัย
ส. ความสงสัยของพระอรหันตยังมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๕๗] ส. ความสงสัยของพระอรหันตยงั มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสงสัยในพระศาสดา ความสงสัยในพระธรรม ความสงสัยใน
พระสงฆ ความสงสัยในสิกขา ความสงสัยในสวนเบื้องตน ความสงสัย
ในสวนเบื้องปลาย ความสงสัยในสวนเบื้องตนและสวนเบื้องปลาย
ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้
จึงเกิดขึ้นของพระอรหันตยังมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๕๘] ส. ความสงสัยในพระศาสดา ความสงสัยในพระธรรม ความสงสัยใน
พระสงฆ ความสงสัยในสิกขา ความสงสัยในสวนเบื้องตน ความ

สงสัยในสวนเบื้องปลาย ความสงสัยในสวนเบื้องตนและสวนเบื้อง
ปลาย ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย
ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไมมีแกพระอรหันต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ความสงสัยในพระศาสดา ฯลฯ ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาท
ธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไมมีแกพระอรหันต
ก็ตองไมกลาววา ความสงสัยของพระอรหันตยังมีอยู
[๔๕๙] ส. ความสงสัยของปุถุชนยังมีอยู และความสงสัยในพระศาสดา ฯลฯ ความ
สงสัยปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนีจ้ ึงเกิดขึ้น
ของเขาก็ยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสงสัยของพระอรหันตยังมีอยู และความสงสัยในพระศาสดา ฯลฯ
ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้
จึงเกิดขึ้น ของทานก็ยังมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๖๐] ส. ความสงสัยของพระอรหันตยงั มีอยู แตความสงสัยในพระศาสดา ฯลฯ
ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึง
เกิดขึ้น ของทานไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสงสัยของปุถชุ นมีอยู แตความสงสัยในพระศาสดา ฯลฯ ความ
สงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนีจ้ ึง
เกิดขึ้นของเขาไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสงสัยของปุถชุ นมีอยู แตความสงสัยในพระศาสดา ฯลฯ ความ
สงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนีจ้ ึง
เกิดขึ้นของเขาไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๖๑] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต เปนผลของอะไร
ป. เปนผลของการกิน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม
ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต เปนผลของการกิน การดื่ม
การเคี้ยว การลิ้ม หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. ชนเหลาหนึ่งเหลาใด ยังกิน ยังดื่ม ยังเคี้ยว ยังลิ้มอยู การปลอยสุกกะ
คืออสุจิของชนเหลานั้นทุกจําพวกเทียวยังมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๖๒] ส. ชนเหลาหนึ่งเหลาใด ยังกิน ยังดื่ม ยังเคี้ยว ยังลิ้มอยู การปลอยสุกกะ
คืออสุจิของชนเหลานั้นทุกจําพวกเทียวยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พวกทารก ยังกิน ยังดื่ม ยังเคี้ยว ยังลิ้มอยู การปลอยสุกกะคืออสุจขิ อง
ทารกมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๖๓] ส. พวกบัณเฑาะก ยังกิน ยังดื่ม ยังเคี้ยว ยังลิ้มอยู การปลอยสุกกะคือ
อสุจิของบัณเฑาะกมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๖๔] ส. พวกเทวดา ยังกิน ยังดื่ม ยังเคี้ยว ยังลิ้มอยู การปลอยสุกกะคืออสุจิของ
พวกเทวดามีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๖๕] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต เปนผลของการกิน การดื่ม
การเคี้ยว การลิ้ม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความประสงคของทานมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๖๖] ส. อุจจาระ ปสสาวะ ของพระอรหันต เปนผลของการกิน การดื่ม การ
เคี้ยว การลิ้ม ความประสงคของทานมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต เปนผลของการกิน การดื่ม
การเคี้ยว การลิ้ม ความประสงคของทานมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๖๗] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต เปนผลของการกิน การดื่ม
การเคี้ยว การลิ้ม แตความประสงคไมมีแกทาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อุจจาระ ปสสาวะ ของพระอรหันต เปนผลของการกิน การดื่ม การ
เคี้ยว การลิ้ม แตความประสงคไมมีแกทาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๖๘] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. พระอรหันตพึงเสพเมถุนธรรม พึงยังเมถุนธรรมใหเกิด พึงนอนที่นอน
อันเบียดเสียดดวยบุตร พึงใชผากาสิกพัสตรและจุณจันทร พึงทัดทรง
ดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล พึงยินดีทองเงิน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๖๙] การปลอยสุกกะคืออสุจิของปุถุชนมีอยู ปุถุชนพึงเสพเมถุนธรรม ยัง
เมถุนธรรมใหเกิด ฯลฯ พึงยินดีทองเงิน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู พระอรหันตพึงเสพเมถุน
ธรรม ยังเมถุนธรรมใหเกิด ฯลฯ พึงยินดีทองเงิน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๗๐] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมอี ยู แตพระอรหันตจะพึงเสพ
เมถุนธรรม จะพึงยังเมถุนธรรมใหเกิด ฯลฯ จะพึงยินดีทองเงิน ก็หามิ
ไดเลย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของปุถุชนมีอยู แตปุถุชนจะพึงเสพเมถุนธรรม
จะพึงยังเมถุนธรรมใหเกิด จะพึงนอนที่นอนอันเบียดเสียดดวยบุตร จะ
พึงใชผากาสิกพัสตรและจุณจันทร จะพึงทัดทรงดอกไมของหอมและ
เครื่องลูบไล จะพึงยินดีทองเงิน ก็หามิไดเลย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๗๑] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจตาลยอด
ดวน ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา
แลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจ
ตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปน
ธรรมดาแลว ก็ไมตองกลาววา การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต
มีอยู
[๔๗๒] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โทสะ ฯลฯ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ ฯลฯ
อโนตตัปปะ อันพระอรหันตละขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจ
ตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปน

ธรรมดาแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อโนตตัปปะอันพระอรหันตละขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําให
เปนดุจตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง ทําใหมีอันไมเกิดขึ้น
ตอไปเปนธรรมดาแลว ก็ตองไมกลาววา การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระ
อรหันตมีอยู
[๔๗๓] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตยงั มรรคใหเกิดแลวเพื่อละขาดซึ่งราคะ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตยังมรรคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งราคะ ก็ตองไม
กลาววา การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู
[๔๗๔] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตยงั สติปฏฐานใหเกิดแลว ฯลฯ ยังสัมมัปปธานใหเกิดแลว
ยังอิทธิบาทใหเกิดแลว ยังอินทรียใหเกิดแลว ยังพละใหเกิดแลว ฯลฯ
ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งราคะ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งราคะ ก็ตอง
ไมกลาววา การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู
[๔๗๕] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตยงั มรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละ
ขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งโมหะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ
ก็ตองไมกลาววา การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต มีอยู
[๔๗๖] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตเปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว ทํากิจที่ควรทําเสร็จ
แลว ปลงภาระแลว บรรลุประโยชนตนแลว มีเครื่องผูกไวในภพสิ้น
ไปรอบแลว พนวิเศษแลว เพราะรูชอบ มีลิ่มอันยกขึ้นแลว มีคูอันกลบ
แลว มีเสาระเนียดอันถอนขึ้นแลว เปนผูไมมีลิ่มสลัก เปนอริยะ ลดธง

(คือมานะ) แลว วางภาระแลว หมดเครื่องผูกพันแลว มีชัยชนะอยาง
ดีวิเศษแลว ทานกําหนดรูทุกขแลว ละสมุทัยแลว ทํานิโรธใหแจงแลว
ยังมรรคใหเกิดแลว รูยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรูย ิ่งแลว ไดกําหนดรูธรรมที่ควรกํา
หนดรูแลว ละธรรมที่ควรละแลว บําเพ็ญธรรมที่ควรบําเพ็ญแลว ทําให
แจงแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตเปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว ทํากิจที่ควร
ทําเสร็จแลว ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว ก็ตองไม
กลาววา การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมีอยู
[๔๗๗] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน (ผูปญญา
วิมุต) มีอยู แตการปลอยสุกกะคืออสุจิ ไมมีแกพระอรหันตผูฉลาดใน
ธรรมอื่น (ผูอภุ โตภาควิมุต)
ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตนมีอยู
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่นมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๗๘] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิ ไมมีแกพระอรหันตผฉู ลาดในธรรมอื่น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิ ไมมีแกพระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๗๙] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ละขาดราคะแลว แตการปลอยสุกกะ
คืออสุจิของทานยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น ละขาดราคะแลว แตการปลอยสุกกะคือ
อสุจิของทานยังมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๘๐] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ละขาดโทสะแลว ละขาดโมหะ
แลว ฯลฯ ละขาดอโนตตัปปะแลว แตการปลอยสุกกะคืออสุจิของทาน
ยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น ละขาดอโนตตัปปะแลว แตการปลอย
สุกกะคืออสุจิของทานยังมีอยู หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๘๑] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยังโพชฌงค
ใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งราคะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละ
ขาดซึ่งโมหะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ แตการปลอยสุกกะคือ
อสุจิของทานยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผฉู ลาดในธรรมอื่น ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่ง
อโนตตัปปะ แตการปลอยสุกกะคืออสุจิของทานยังมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๘๒] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน เปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะ
แลว ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว แตการปลอยสุกกะคือ
อสุจิของทานยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น เปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว ฯลฯ
ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว แตการปลอยสุกกะคืออสุจขิ อง
ทานยังมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๘๓] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอืน่ ละขาดราคะแลว และการปลอยสุกกะคือ
อสุจิก็ไมมีแกทาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ละขาดราคะแลว และการปลอยสุกกะ
คืออสุจิก็ไมมีแกทาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๘๔] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอืน่ ละขาดโทสะแลว ละขาดโมหะแลว ฯลฯ
ละขาดอโนตตัปปะแลว และการปลอยสุกกะคืออสุจิ ก็ไมมีแกทาน
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ละขาดอโนตตัปปะแลว และการ
ปลอยสุกกะคืออสุจิก็ไมมีแกทาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๘๕] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอืน่ ยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยังโพชฌงค
ใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งราคะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งโทสะ เพื่อละขาด
ซึ่งโมหะ ฯลฯ ยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อ
ละขาดซึ่งอโนตตัปปะ และการปลอยสุกกะคืออสุจิ ไมมีแกทาน หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ยังโพฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาด
ซึ่งอโนตตัปปะ และการปลอยสุกกะคืออสุจิ ไมมีแกทาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๘๖] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอืน่ เปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ฯลฯ
ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว และการปลอยสุกกะคืออสุจิ ไมมี
แกทาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน เปนผูปราศจากราคะ โมทะ โมหะ
แลว ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว และการปลอยสุกกะ
คืออสุจิ ไมมีแกทาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๘๗] ส. การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาใด เปน
ปุถุชน ถึงพรอมดวยศีล มีสติสัมปชัญญะ กาวลงสูความหลับ อสุจิ
ของภิกษุเหลานั้น ยอมไมเคลื่อน แมฤาษีนอกศาสนาเหลาใด
เปนผูปราศจากราคะในกามแลว อสุจิของพวกฤาษีเหลานั้น ก็หา
เคลื่อนไม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่อสุจิของพระอรหันตจะพึงเคลื่อน
นี้ มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะเปนไปได ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา การปลอยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันตมี
อยู
[๔๘๘] ป. ไมพึงกลาววา มีการนําเขาไปสูแหงผูอื่นแกพระอรหันต หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ผูอื่นพึงนําเขาไปซึ่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร
แกพระอรหันต มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาผูอื่นพึงนําเขาไปซึ่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร แกพระอรหันต ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา มีการนําปจจัย
เขาไปแหงผูอื่นแกพระอรหันต
[๔๘๙] ส. เพราะผูอื่นพึงนําเขาไปซึ่งจีวร บิณฑบาตรเสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร แกพระอรหันต ฉะนั้น จึงมีการนําเขาไปแหงผูอื่น แกพระ-

อรหันต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูอื่นพึงนําเขาไป ซึ่งโสดาปตติผล หรือสกทาคามิผล หรืออนาคามิผล
หรืออรหัตผล แกพระอรหันต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ปรูปหารกถา จบ.
---------อัญญาณกถา
[๔๙๐] สกวาที ความไมรูของพระอรหันตมีอยู หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ป. อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัยคืออวิชชา ปริยุฏฐาน
คืออวิชชา สัญโญชนคืออวิชชา นิวรณคืออวิชชา ของพระอรหันตมีอยู
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๙๑] ส. อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัยคืออวิชชา ปริยุฏฐาน
คืออวิชชา สัญโญชนคืออวิชชา นิวรณคืออวิชชา ไมมีแกพระอรหันต
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัยคืออวิชชา
ปริยุฏฐานคืออวิชชา สัญโญชนคืออวิชชา นิวรณคืออวิชชา ไมมีแก
พระอรหันต ก็ตองไมกลาววา ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู
[๔๙๒] ส. ความไมรูของปุถุชนมีอยู และอวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา
อนุสัยคืออวิชชา ปริยุฏฐานคืออวิชชา สัญโญชนคืออวิชชา นิวรณ
คืออวิชชา ของเขาก็มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู และอวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคือ
อวิชชา อนุสัยคืออวิชชา ปริยุฏฐานคืออวิชชา สัญโญชนคืออวิชชา
นิวรณคืออวิชชา ของทานก็มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๙๓] ส. ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู แตอวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคือ
อวิชชา อนุสัยคืออวิชชา ปริยุฏฐานคืออวิชชา สัญโญชนคืออวิชชา
นิวรณคืออวิชชา ไมมีแกทาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความไมรูของปุถุชนมีอยู แตอวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา

อนุสัยคืออวิชชา ปริยุฏฐานคืออวิชชา สัญโญชนคืออวิชชา นิวรณคือ
อวิชชา ไมมีแกเขา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๙๔] ส. ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันต อันความไมรูครอบงํา พึงฆาสัตว พึงลักทรัพย พึงพูดเท็จ
พึงพูดสอเสียด พึงพูดเพอเจอ พึงตัดชองยองเบา พึงปลนตลอดบาน
พึงปลนเฉพาะหลังคาเรือน พึงซุมดักที่ทางเปลี่ยว พึงคบหาทาระของ
ผูอื่น พึงฆาชาวบาน พึงฆาชาวนิคม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๙๕] ส. ความไมรูของปุถุชนมีอยู และปุถุชนอันความไมรูครอบงํา พึงฆาสัตว
พึงลักทรัพย ฯลฯ พึงฆาชาวบาน พึงฆาชาวนิคม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู และพระอรหันตอันความไมรูครอบงํา
พึงฆาสัตว พึงลักทรัพย ฯลฯ พึงฆาชาวบาน พึงฆาชาวนิคม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๙๖] ส. ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู แตพระอรหันตจะไดถูกความไมรูครอบงํา
ฆาสัตว ลักทรัพย ฯลฯ ฆาชาวบาน ฆาชาวนิคม ก็หาไม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความไมรูของปุถุชนมีอยู แตปุถุชนจะไดถูกความไมรูครอบงํา ฆาสัตว
ลักทรัพย ฯลฯ ฆาชาวบาน ฆาชาวนิคม ก็หาไม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๙๗] ส. ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความไมรูในพระศาสดา ความไมรูในพระธรรม ความไมรูในพระสงฆ
ความไมรูในสิกขา ความไมรูในสวนอนาคต ความไมรูในสวนอดีต
ความไมรูทั้งในสวนอนาคตและในสวนอดีต ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของพระอรหันตมีอยู
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๔๙๘] ส. ความไมรูในพระศาสดา ความไมรูในพระธรรม ความไมรใู นพระสงฆ
ความไมรูในสิกขา ความไมรูในสวนอนาคต ความไมรูในสวนอดีต
ความไมรูทั้งในสวนอนาคตและสวนอดีต ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไมมีแกพระอรหันต

หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ความไมรูในพระศาสดา ความไมรูในพระธรรม ความไมรูใน
พระสงฆ ฯลฯ ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปน
ปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไมมีแกพระอรหันต ก็ตองไมกลาววา ความไม
รูของพระอรหันตมอี ยู
[๔๙๙] ส. ความไมรูของปุถุชนมีอยู และความไมรูในพระศาสดา ความไมรูใน
พระธรรม ความไมรใู นพระสงฆ ฯลฯ ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรม
วา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จงึ เกิดขึ้น ของเขาก็มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู และความไมรูในพระศาสดา ความไมรู
ในพระธรรม ความไมรูในพระสงฆ ฯลฯ ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของทานก็มีอยู
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๐๐] ส. ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู แตความไมรูในพระศาสดา ความไมรูใน
พระธรรม ความไมรใู นพระสงฆ ฯลฯ ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไมมีแกทาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความไมรูของปุถุชนมีอยู แตความไมรูในพระศาสดา ความไมรูใน
พระธรรม ความไมรใู นพระสงฆ ฯลฯ ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไมมีแกเขา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๐๑] ส. ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจตาลยอด
ดวน ทําใหไมเกิดขึ้นไดในภายหลัง ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปน
ธรรมดาแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจ
ตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดขึ้นไดในภายหลัง ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไป
เปนธรรมดาแลว ก็ตอ งไมกลาววา ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู ฯลฯ
ส. โทสะ ฯลฯ โมหะ ฯลฯ อโนตตัปปะ อันพระอรหันตละขาดแลว
ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดขึ้นไดในภาย

หลัง ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดาแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อโนตตัปปะอันพระอรหันตละขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทํา
ใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดขึ้นไดในภายหลัง ทําใหมีอันไมเกิด
ขึ้นตอไปเปนธรรมดาแลว ก็ตองไมกลาววา ความไมรูของพระอรหันต
มีอยู
[๕๐๒] ส. ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตยงั มรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว ฯลฯ เพื่อ
ละขาดซึ่งราคะ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาพระอรหันตยงั โพชฌงคใหเกิด เพื่อละขาดซึ่งราคะ ก็ตองไมกลาววา
ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู
[๕๐๓] ส. ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตยงั มรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว ฯลฯ เพื่อละ
ขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาพระอรหันต ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ ก็
ตองไมกลาววา ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู
[๕๐๔] ส. ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตเปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว ฯลฯ ทําใหแจงซึ่ง
ธรรมที่ควรทําใหแจงแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาพระอรหันตเปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว ฯลฯ ทําให
แจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว ก็ตองไมกลาววา ความไมรูของพระอรหันตมีอยู
[๕๐๕] ส. ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ความไมรูของพระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตนมีอยู แตความไมรูไมมี
แกพระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น
ส. ความไมรูของพระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตนมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความไมรูของพระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่นมีอยู หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๐๖] ส. ความไมรูไมมีแกพระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความไมรูไมมีแกพระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๐๗] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ละขาดราคะแลว แตความไมรูของ
ทานยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น ละขาดราคะแลว แตความไมรูของทาน
มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๐๘] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ละขาดโทสะแลว ละขาดโมหะ
แลว ฯลฯ ละขาดอโนตตัปปะแลว แตความไมรูของทานยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น ละขาดอโนตตัปปะแลว แตความไมรู
ของทานยังมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๐๙] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยัง
โพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งราคะ แตความไมรูของทานยังมีอยู
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่ง
ราคะ แตความไมรูของทานยังมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๑๐] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยัง
โพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่ง
อโนตตัปปะ แตความไมรูของทานยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่ง
อโนตตัปปะ แตความไมรูของทานยังมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๑๑] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน เปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะ
แลว ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว แตความไมรูของทาน
ยังมีอยู หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น เปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว
ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว แตความไมรูของทานยังมี
อยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๑๒] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอืน่ ละขาดราคะแลว และความไมรูไมมีแก
ทาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ละขาดราคะแลว และความไมรูไม
มีแกทาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๑๓] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอืน่ ละขาดโทสะแลว ฯลฯ ละขาดอโนตตัปปะ และความไมรูไมมีแกทาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ละขาดอโนตตัปปะแลว และความ
ไมรูไมมีแกทาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๑๔] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอืน่ ยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยังโพชฌงคให
เกิดแลว ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งราคะ ยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยังโพชฌงค
ใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ และความไมรูไมมีแกทาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละ
ขาดซึ่งอโนตตัปปะ และความไมรูไมมีแกทาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๑๕] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอืน่ เปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะ
แลว ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว และความไมรูไมมีแก
ทาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน เปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะ
แลว ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว และความไมรูไมมีแก
ทาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๑๖] ส. ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิน้
อาสวะ สําหรับผูที่รูอยู เห็นอยู ไมกลาวสําหรับผูไมรูอยู ไมเห็นอยู
ก็บุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยูอ ยางไร ความสิ้นอาสวะจึงมีได บุคคล
รูอยูเห็นอยูว า อยางนี้รูป อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงรูป อยางนี้ความ
ดับแหงรูป อยางนี้เวทนา ฯลฯ อยางนี้สัญญา ฯลฯ อยางนี้
สังขาร ฯลฯ อยางนีว้ ญ
ิ ญาณ อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ
อยางนี้ ความดับแหงวิญญาณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลรูอยูอยางนี้
เห็นอยูอยางนี้แล ความสิ้นอาสวะจึงมีได ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้นก็ไมพึงกลาววา ความไมรูของพระอรหันต มีอยู
[๕๑๗] ส. ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิน้
อาสวะ สําหรับผูที่รูอยู เห็นอยู ไมกลาวสําหรับผูไมรูอยู ไมเห็นอยู
ก็บุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยูอ ยางไร ความสิ้นอาสวะจึงมีได บุคคล
รูอยู เห็นอยูว า นี้ทุกข นี้เหตุเกิดแหงทุกข นี้ธรรมเปนที่ดับแหงทุกข
นี้ทางใหถึงธรรมเปนที่ดับแหงทุกข ดังนี้ ความสิ้นอาสวะจึงมีได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนีแ้ ล ความสิ้น
อาสวะจึงมีได ดังนี้ ๒- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้นก็ไมพึงกลาววา ความไมรูของพระอรหันต มีอยู
[๕๑๘] ส. ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว
@๑. สํ ข. ขอ ๑๓๖ หนา ๑๘๕
๒. สํ.ม. ขอ ๔๑๔ หนา ๕๔๔
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไดรูดวย
ปญญาอันยิ่ง ไมกําหนดรู ไมสํารอก ไมละซึ่งสิ่งทั้งปวง ยอมเปนผู
ไมควรเพื่อความสิ้นทุกข ตอเมื่อรูดวยปญญาอันยิ่ง กําหนดรู สํารอก
ละซึ่งสิ่งทั้งปวง จึงเปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข ดังนี้เปนสูตรมีอยู
จริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้นก็ตองไมกลาววา ความไมรูของพระอรหันต มีอยู
[๕๑๙] ส. ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา พรอมกับการบรรลุโสดาปตติมรรคของ
ทาน ทานละธรรม ๓ ประการไดแลว คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และ
สีลัพพตปรามาส ที่ยังมีอยูบางอยางใดอยางหนึ่ง ทานจึงพนจาก
อบายภูมิทั้ง ๔ และเปนผูไมควรทําความผิดสถานหนัก ๖ ประการ
ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้นก็ตองไมกลาววา ความไมรูของพระอรหันต มีอยู
[๕๒๐] ส. ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใด ดวงตา
เห็นธรรมอันปราศจากผงฝา เกิดขึ้นแกอริยสาวกวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมี
ความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเปนธรรมดา ดังนี้
ในสมัยนั้น พรอมกับความเกิดขึ้นแหงทัศนะ อริยสาวกก็ละสัญโญชน
ได ๓ ประการ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ดังนี้ ๒เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
@๑. ขุ. อิติวุตตก. ขอ ๑๘๗ หนา ๒๓๒ ๒. ขุ สุ. ขอ ๓๑๔ หนา ๓๖๙
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้นก็ตองไมกลาววา ความไมรูของพระอรหันต มีอยู
[๕๒๑] ป. ไมพึงกลาววา ความไมรูของพระอรหันตมอี ยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระอรหันตอาจไมรูนามและโคตรของสตรีและบุรุษทั้งหลาย อาจไมรูทาง
และมิใชทาง อาจไมรชู ื่อของหญา ไม ตนไมเจาปาทั้งหลายก็ได มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตอาจไมรูนามและโคตรของสตรีและบุรุษทั้งหลาย อาจ
ไมรูทางและมิใชทาง อาจไมรูชื่อของหญา ไม และไมเจาปาก็ได ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ความไมรูของพระอรหันต มีอยู
ส. เพราะพระอรหันตอาจไมรูนามและโคตรของสตรีและบุรุษทั้งหลาย อาจ
ไมรูทางและมิใชทาง อาจไมรูจักชือ่ ของหญา ไม และไมเจาปาก็ได
ฉะนั้น ความไมรูของพระอรหันต จึงมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันต อาจไมรูโสดาปตติผล หรือสกทาคามิผล หรืออนาคามิผล
ก็ไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
อัญญาณกถา จบ.

---------กังขากถา
[๕๒๒] สกวาที ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. วิจิกิจฉา วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน วิจิกิจฉาสัญโญชน วิจิกิจฉานิวรณ ของ
พระอรหันตมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๒๓] ส. วิจิกิจฉา วิจิกจิ ฉาปริยุฏฐาน วิจิกิจฉาสัญโญชน วิจิกิจฉานิวรณ ของ
พระอรหันตไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา วิจิกิจฉา วิจกิ ิจฉาปริยุฏฐาน วิจิกิจฉาสัญโญชน วิจิกิจฉานิวรณ ของพระอรหันตไมมี ก็ตองไมกลาววา ความสงสัยของพระ
อรหันตมีอยู
[๕๒๔] ส. ความสงสัยของปุถุชนมีอยู และวิจิกิจฉา วิจกิ ิจฉาปริยุฏฐาน วิจิกิจฉาสัญโญชน วิจิกิจฉานิวรณ ของเขาก็ยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู และวิจิกิจฉา วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน
วิจิกิจฉาสัญโญชน วิจิกิจฉานิวรณ ของทานก็ยังมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๒๕] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู แตวิจิกิจฉา วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน
วิจิกิจฉาสัญโญชน วิจิกิจฉานิวรณ ของทานไมมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสงสัยของปุถชุ นมีอยู แตวิจิกจิ ฉา วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน วิจิกิจฉา
สัญโญชน วิจิกิจฉานิวรณ ของเขาไมมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๒๖] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสงสัยในพระศาสดา ความสงสัยในพระธรรม ความสงสัยในพระ
สงฆ ความสงสัยในสิกขา ความสงสัยในสวนอนาคต ความสงสัยใน
สวนอดีต ความสงสัยทั้งในสวนอนาคตและสวนอดีต ความสงสัยใน
ปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของ
พระอรหันตมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๒๗] ส. ความสงสัยในพระศาสดา ความสงสัยในพระธรรม ความสงสัยในพระ

สงฆ ฯลฯ ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปน
ปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของพระอรหันตไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ความสงสัยในพระศาสดา ความสงสัยในพระธรรม ฯลฯ ความ
สงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนีจ้ ึง
เกิดขึ้นของพระอรหันตไมมี ก็ตองไมกลาววา ความสงสัยของพระ
อรหันตมีอยู
[๕๒๘] ส. ความสงสัยของปุถุชนมีอยู และความสงสัยในพระศาสดา ความสงสัย
ในพระธรรม ฯลฯ ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้
เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของเขาก็ยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู และความสงสัยในพระศาสดา ความ
สงสัยในพระธรรม ฯลฯ ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะ
ธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของทานก็ยังมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๒๙] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู แตความสงสัยในพระศาสดา ความ
สงสัยในพระธรรม ฯลฯ ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะ
ธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของทานไมมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสงสัยของปุถชุ นมีอยู แตความสงสัยในพระศาสดา ความสงสัย
ในพระธรรม ฯลฯ ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้
เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ของเขาไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๓๐] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ราคะอันพระอรหันต ละขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจตาลยอด
ดวน ทําใหไมเกิดขึ้นไดในภายหลัง ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไป
เปนธรรมดาแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ราคะอันพระอรหันต ละขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปน
ดุจตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดขึ้นไดในภายหลัง ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไป
เปนธรรมดาแลว ก็ตอ งไมกลาววา ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู
[๕๓๑] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. โทสะ ฯลฯ โมหะ ฯลฯ อโนตตัปปะ อันพระอรหันต ละขาดแลว ฯลฯ
พระอรหันตยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละ
ขาดซึ่งราคะ มิใชหรือ ฯลฯ ยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยังโพชฌงคให
เกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ ฯลฯ
พระอรหันตเปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว ทําใหแจงซึ่งธรรม
ที่ควรทําใหแจงแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตเปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว ฯลฯ ทําใหแจง
ซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว ก็ตองไมกลาววา ความสงสัยของพระ
อรหันตมีอยู
[๕๓๒] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู หรือ?
ป. ความสงสัยของพระอรหันตผฉู ลาดในธรรมของตน มีอยู แตความสงสัย
ไมมีแกพระอรหันตผฉู ลาดในธรรมอื่น
ส. ความสงสัยของพระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตนมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสงสัยของพระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่นมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๓๓] ส. ความสงสัยไมมีแกพระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสงสัยไมมีแกพระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๓๔] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ละขาดราคะแลว แตความสงสัยของ
ทานยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่นละขาดราคะแลว แตความสงสัยของทาน
ยังมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๓๕] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ละขาดโทสะแลว ฯลฯ ละขาดโมหะ
แลว ฯลฯ ละขาดอโนตตัปปะแลว ฯลฯ ยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ
ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งราคะ ฯลฯ ยังมรรคใหเกิด
แลว ฯลฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาด
ซึ่งอโนตตัปปะหรือ ฯลฯ
[๕๓๖] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน เปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะ
แลว ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว แตความสงสัยของทาน

ยังอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น เปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะ
แลว ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว แตความสงสัยของทาน
ยังมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๓๗] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอืน่ ละขาดราคะแลว และความสงสัยของทาน
ก็ไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ละขาดราคะแลว และความสงสัยของ
ทานก็ไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๓๘] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอืน่ ละขาดโทสะแลว ฯลฯ ละขาดโมหะ
แลว ฯลฯ ละขาดอโนตตัปปะแลว ฯลฯ ยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยัง
โพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ
หรือ ฯลฯ
[๕๓๙] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอืน่ เปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว
ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว และความสงสัยของทานก็ไมมี
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน เปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะ
แลว ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว และความสงสัยของ
ทานก็ไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๔๐] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิน้
อาสวะสําหรับผูที่รูอยู เห็นอยู ไมกลาวสําหรับผูที่ไมรูอยู ไมเห็นอยู.
ก็บุคคลผูรูอยูอ ยางไร เห็นอยูอ ยางไร ความสิ้นอาสวะจึงมีได บุคคล
ผูรูอยู เห็นอยูวา อยางนี้รูป ฯลฯ อยางนี้ความดับแหงวิญญาณ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูรูอยูอ ยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล ความสิ้นอาสวะ
จึงมีได ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ความสงสัยของพระอรหันตมอี ยู

[๕๔๑] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิน้
อาสวะสําหรับผูที่รูอยู เห็นอยู ไมกลาวสําหรับผูที่ไมรูอยู ไมเห็นอยู.
ก็บุคคลผูรูอยูอ ยางไร เห็นอยูอ ยางไร ความสิ้นอาสวะ จึงมีได
บุคคลรูอยูเห็นอยูว า นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทางใหถึงธรรมเปนที่ดับแหง
ทุกข ดังนี้ ความสิ้นอาสวะจึงมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลรูอยู
เห็นอยูอยางนี้แล ความสิ้นอาสวะจึงมีได ดังนี้ ๒- เปนสูตรที่มีอยูจริง
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ความสงสัยของพระอรหันตมอี ยู
[๕๔๒] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
@๑. ดูหนา ๒๔๒ ๒. ดูหนา ๒๔๒
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูดวย
ปญญาอันยิ่ง ไมกําหนดรู ไมสํารอก ไมละซึ่งสิ่งทั้งปวง ยอม
เปนผูไมควรเพื่อความสิ้นทุกข ตอเมื่อรูดว ยปญญาอันยิ่ง กําหนดรู
สํารอก ละซึ่งสิ่งทั้งปวง จึงเปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข ดังนี้ ๑เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ความสงสัยของพระอรหันตมอี ยู
[๕๔๓] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา พรอมกับการบรรลุโสดาปตติมรรคของ
ทาน ฯลฯ เปนผูไมควรเพื่อจะทําความผิดสถานหนัก ๖ ประการ
ดังนี้ ๒- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ความสงสัยของพระอรหันตมอี ยู
[๕๔๔] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใด ดวงตา
เห็นธรรมอันปราศจากผงฝา เกิดขึ้นแกอริยสาวกวา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเปนธรรมดา
ดังนี้ ในสมัยนั้น พรอมกับความเกิดขึ้นแหงทัศนะ อริยสาวกก็ละ

สัญโญชนได ๓ ประการ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ความสงสัยของพระอรหันตมอี ยู
@๑. ดูหนา ๒๔๓ ๒. ดูหนา ๒๔๓
[๕๔๕] ส. ความสงสัยของพระอรหันตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก
พราหมณผูมีความเพียรเพงอยู เมื่อนัน้ ความสงสัยทั้งปวงของ
พราหมณนั้น ยอมวับหายไป เพราะมารูธรรมกับทั้งเหตุ
เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแกพราหมณผูมีความเพียรเพง
อยู เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณนั้น ยอมวับหายไป
เพราะไดรูถึงความสิน้ ไปแหงปจจัยทั้งหลาย
เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแกพราหมณผูมีความเพียรเพง
อยู เมื่อนั้น พราหมณนั้น ยอมกําจัดมารและเสนามารเสียได ดุจ
ดวงอาทิตยอุทัยกําจัดมืด ยังอากาศใหสวางฉะนั้น ๑ความสงสัยในโลกนี้หรือโลกอื่น ในประวัติของตน หรือใน
ประวัติของผูอื่น ไมวา อยางใด ผูมีความเพียรประพฤติพรหมจรรย
เพงอยู ยอมละความสงสัยเหลานั้นไดหมด ๒บุคคลเหลาใด ขามความสงสัยทั้งหลายเสียได ในเมื่อคน
ทั้งหลายยังมีความสงสัยอยู เปนผูไมมีความสงสัย ไมของขัด
ทานที่ใหในบุคคลเหลานั้นมีผลมาก
การประกาศธรรมในพระศาสนานี้ เปนเชนนี้ บรรดาพระสาวก
เหลานั้น องคไรหรือจะยังสงสัย ขาพเจาทั้งหลาย ขอนมัสการ
พระพุทธเจาผูจอมคน ทรงขามพนหวงสังสารวัฏ และทรงตัดความ
สงสัยเสียได ดังนี้ ๓- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ความสงสัยของพระอรหันตมอี ยู
@๑. ขุ. อุ. ขอ ๓๘,๓๙,๔๐ หนา ๗๔-๗๖ ๒. ขุ. อุ. ขอ ๑๒๓ หนา ๑๖๖
@๓. ที่. ม. ขอ ๓๒๕ หนา ๓๐๙
[๕๔๖] ป. ไมพึงกลาววา ความสงสัยของพระอรหันต ยังมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระอรหันต อาจสงสัยในนามและโคตรของสตรีและบุรุษ อาจสงสัย
ในทางและมิใชทาง อาจสงสัยในชื่อของหญา ไม และตนไมเจาปา

ก็ได มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา พระอรหันตอาจสงสัยในนามและโคตรของสตรีและบุรุษ อาจ
สงสัยในทางและมิใชทาง อาจสงสัยในชื่อของหญา ไม และตนไม
เจาปาก็ได ดวยเหตุนนั้ นะทานจึงตองกลาววา ความสงสัยของพระอรหันต ยังมีอยู
ส. เพราะพระอรหันต อาจสงสัยในนามและโคตรของสตรีและบุรุษ อาจ
สงสัยในชื่อของหญา ไม และตนไมเจาปาก็ได ฉะนั้น ความสงสัย
ของพระอรหันตจงึ ยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันต อาจสงสัยในโสดาปตติผล หรือในสกทาคามิผล หรือใน
อนาคามิผล หรือในอรหัตผลก็ไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
กังขากถา จบ
----------ปรวิตารณากถา
[๕๔๗] สกวาที การแนะนําของผูอ่นื สําหรับพระอรหันต ยังมีอยู หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. พระอรหันตอันผูอนื่ พึงนําไปได อันผูอื่นพึงจูงไปได อาศัยผูอื่น เกาะ
ผูอื่น ไมรู ไมเห็น หลง ไมรูตัว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๔๘] ส. พระอรหันตอันผูอื่นไมพงึ นําไปได อันผูอื่นไมพึงจูงไปได ไมอาศัยผูอื่น
ไมเกาะผูอื่น รู เห็น ไมหลง รูตัวอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตอันผูอื่นไมพงึ นําไปได อันผูอื่นไมพึงจูงไปได ไม
อาศัยผูอื่น ไมเกาะผูอื่น รู เห็น ไมหลง รูตัวอยู ก็ตองไมกลาววา
การแนะนําของผูอื่น สําหรับพระอรหันตยังมีอยู
[๕๔๙] ส. การแนะนําของผูอื่นสําหรับปุถชุ นมีอยู และเขาอันผูอื่นพึงนําไปได อัน
ผูอื่นพึงจูงไปได อาศัยผูอื่น เกาะผูอื่น ไมรู ไมเห็น หลง ไมรูตัว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันตยังมีอยู และทานอันผูอื่นพึงนํา
ไปได อันผูอื่นพึงจูงไปได อาศัยผูอื่น เกาะผูอื่น ไมรู ไมเห็น หลง
ไมรูตัว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๕๕๐] ส. การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันตยังมีอยู แตทานอันผูอื่นไมพึง
นําไปได อันผูอื่นไมพึงจูงไปได ไมอาศัยผูอื่น ไมเกาะผูอื่น รู เห็น
ไมหลง รูตัวอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การแนะนําของผูอื่นสําหรับปุถุชนมีอยู แตเขาอันผูอื่นไมพึงนําไปได
อันผูอ่นื ไมพึงจูงไปได ไมอาศัยผูอนื่ ไมเกาะผูอื่น รู เห็น ไมหลง
รูตัวอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๕๑] ส. การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันตยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การแนะนําของผูอื่นในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ในการ
ศึกษา ในสวนอนาคต ในสวนอดีต ทั้งในสวนอนาคตและสวนอดีต
ในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จงึ เกิดขึ้น
สําหรับพระอรหันตยงั มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๕๒] ส. การแนะนําของผูอื่นในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ฯลฯ
ในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จงึ เกิดขึ้น
ไมมีแกพระอรหันต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา การแนะนําของผูอื่นในพระศาสดา ในพระธรรม ฯลฯ ใน
ปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไมมี
แกพระอรหันต ก็ตองไมกลาววา การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันต
ยังมีอยู
[๕๕๓] ส. การแนะนําของผูอื่นสําหรับปุถชุ นมีอยู และการแนะนําของผูอื่นใน
พระศาสดา ในพระธรรม ฯลฯ ในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรม
นี้เปนปจจัย ธรรมนี้จงึ เกิดขึ้น สําหรับปุถุชนนั้นก็มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันตยังมีอยู และการแนะนําของ
ผูอื่นในพระศาสดา ในพระธรรม ฯลฯ ในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา
เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนีจ้ ึงเกิดขึ้น สําหรับพระอรหันตนั้นก็ยัง
มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๕๔] ส. การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันตยังมีอยู แตการแนะนําของ
ผูอื่นในพระศาสดา ในพระธรรม ฯลฯ ในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา

เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนีจ้ ึงเกิดขึ้น ไมมีแกทาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การแนะนําของผูอื่นสําหรับปุถุชนมีอยู แตการแนะนําของผูอื่นในพระศาสดา ในพระธรรม ฯลฯ ในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้
เปนปจจัย ธรรมนี้จึงเกิดขึ้น ไมมีแกเขา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๕๕] ส. การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันตยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจตาลยอด
ดวน ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา
แลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ราคะอันพระอรหันตละขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนดุจ
ตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไป
เปนธรรมดาแลว ก็ตอ งไมกลาววา การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันตมีอยู ฯลฯ โทสะ ฯลฯ โมหะ ฯลฯ อโนตตัปปะ อันพระอรหันต
ละขาดแลว ฯลฯ มิใชหรือ ฯลฯ
[๕๕๖] ส. พระอรหันตยงั มรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว ฯลฯ
เพื่อละขาดซึ่งราคะ ฯลฯ ยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยังโพชฌงคให
เกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งอโนตตัปปะ มิใช
หรือ ฯลฯ
[๕๕๗] ส. พระอรหันต เปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว ฯลฯ ทําใหแจง
ซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตเปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว ฯลฯ
ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว ก็ตองไมกลาววา การแนะนําของ
ผูอื่นสําหรับพระอรหันต ยังมีอยู
[๕๕๘] ส. การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันตยังมีอยู หรือ?
ป. การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ยังมีอยู
แตการแนะนําของผูอื่นไมมแี กพระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น
ส. การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตนยังมีอยู
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่นยังมีอยู หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๕๙] ส. การแนะนําของผูอื่น ไมมีแกพระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การแนะนําของผูอื่น ไมมีแกพระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๖๐] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ละขาดราคะแลว แตการแนะนําของ
ผูอื่นสําหรับทานยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น ละขาดราคะแลว แตการแนะนําของผูอื่น
สําหรับทานยังมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๖๑] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ละขาดโทสะแลว ฯลฯ ละขาดโมหะ
แลว ฯลฯ ละขาดอโนตตัปปะแลว ฯลฯ
[๕๖๒] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยังโพชฌงค
ใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งราคะ ฯลฯ ยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยัง
โพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่ง
อโนตตัปปะ ฯลฯ
[๕๖๓] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน เปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะ
แลว ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว แตการแนะนําของ
ผูอื่น สําหรับทานยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น เปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะ
แลว ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว แตการแนะนําของผูอื่น
สําหรับทานยังมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๖๔] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอืน่ ละขาดราคะแลว และการแนะนําของ
ผูอ่นื ก็ไมมีแกทาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน ละขาดราคะแลว และการแนะนํา
ของผูอื่นก็ไมมีแกทาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอื่น ละขาดโทสะแลว ฯลฯ ละขาดโมหะ
แลว ฯลฯ ละขาดอโนตตัปปะแลว ฯลฯ
[๕๖๕] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอืน่ ยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยังโพชฌงคให

เกิดแลว ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่งราคะ ฯลฯ ยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยัง
โพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละขาดซึ่งโทสะ ฯลฯ เพื่อละขาดซึ่ง
อโนตตัปปะ ฯลฯ
[๕๖๖] ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมอืน่ เปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว ฯลฯ
ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว และการแนะนําของผูอื่นก็ไม
มีแกทาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตผูฉลาดในธรรมของตน เปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะ
แลว ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว และการแนะนําของ
ผูอื่นก็ไมมีแกทาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๖๗] ส. การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันตยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิน้
อาสวะสําหรับผูที่รูอยู เห็นอยู ไมไดกลาวสําหรับผูท ี่ไมรูอยู ไมเห็น
อยู ก็บุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยูอ ยางไร ความสิ้นอาสวะจึงมีได
บุคคลรูอยู เห็นอยูว า อยางนี้รูป ฯลฯ อยางนี้ความดับแหงวิญญาณ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนีแ้ ล ความสิ้น
อาสวะจึงมีได ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันต
ยังมีอยู
[๕๖๘] ส. การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันตยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิน้
อาสวะสําหรับผูที่รูอยู เห็นอยู ไมไดกลาวสําหรับผูท ี่ไมรูอยู ไมเห็น
อยู ก็บุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยูอ ยางไร ความสิ้นอาสวะจึงมีได
บุคคลรูอยู เห็นอยูว า นี้ทุกข ฯลฯ นี้เหตุเกิดแหงทุกข ฯลฯ นี้ธรรม
เปนที่ดับแหงทุกข ฯลฯ นี้ทางใหถึงธรรมเปนที่ดับแหงทุกข ดังนี้
ความสิ้นอาสวะจึงมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยู
@๑. ดูหนา ๒๔๒
อยางนี้แล ความสิ้นอาสวะจึงมีได ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใช
หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันต
ยังมีอยู
[๕๖๙] ส. การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันตยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูดวย
ปญญาอันยิ่ง ไมกําหนดรู ไมสํารอก ไมละซึ่งสิ่งทั้งปวง ยอมเปน
ผูไมควรเพื่อความสิ้นทุกข ตอเมื่อรูดวยปญญาอันยิ่ง กําหนดรู สํารอก
ละซึ่งสิ่งทั้งปวง จึงเปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยู
จริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันต
ยังมีอยู
[๕๗๐] ส. การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันตยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา พรอมกับการบรรลุโสดาปตติมรรคของ
ทาน ฯลฯ เปนผูไมควรเพื่อจะทําความผิดสถานหนัก ๖ ประการ
ดังนี้ ๓- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันต
ยังมีอยู
[๕๗๑] ส. การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันตยังมีอยู หรือ?
@๑. ดูหนา ๒๔๒ ๒. ดูหนา ๒๔๓ ๓. ดูหนา ๒๔๓
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลายในสมัยใด ดวงตาเห็น
ธรรมอันปราศจากผงฝา เกิดขึ้นแกอริยสาวกวา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความ
เกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมด มีความดับไปเปนธรรมดา ดังนี้
ในสมัยนั้น พรอมกับความเกิดขึ้นแหงทัศนะ อริยสาวกก็ละสัญโญชน
ได ๓ ประการ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันต
ยังมีอยู
[๕๗๒] ส. การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันตยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรโธตกะ เราจักไมอุตสาหะเพื่อจะ
เปลื้องใครๆ ที่มีความสงสัยในโลก แตทานเมื่อรูดวยปญญาอันยิ่ง
ซึ่งธรรมอันประเสริฐ ก็ขามโอฆะนี้ โดยอาการอยางนี้ ดังนี้ ๑- เปน
สูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันต
ยังมีอยู
[๕๗๓] ป. ไมพึงกลาววา การแนะนําของอื่นสําหรับพระอรหันตยงั มีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ผูอื่นพึงแนะนํา นามและโคตรของสตรีและบุรุษ พึงแนะนําทางและมิใช
ทาง พึงแนะนําชื่อของหญา ไม และตนไมเจาปา แกพระอรหันต
มิใชหรือ?
@๑. ขุ. สุ. ขอ ๔๒๙
ส. ถูกแลว
ป. หากวา ผูอื่นพึงแนะนํา นามและโคตรของสตรีและบุรุษ พึงแนะนําทาง
และมิใชทาง พึงแนะนําชื่อของหญา ไม และตนไมเจาปา แกพระ
อรหันต ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา การแนะนําของผูอื่นสําหรับ
พระอรหันตยังมีอยู
[๕๗๔] ส. เพราะผูอื่นพึงแนะนํา นามและโคตรของสตรีและบุรษุ พึงแนะนําทาง
และมิใชทาง พึงแนะนําชื่อของหญา ไม และตนไมเจาปา แกพระ
อรหันต ฉะนั้น การแนะนําของผูอื่นสําหรับพระอรหันตจึงยังมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูอื่นพึงแนะนําโสดาปตติผล หรือสกทาคามิผล อนาคามิผลหรือ
อรหัตผล แกพระอรหันต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ปรวิตารณากถา จบ.
----------วจีเภทกถา
[๕๗๕] สกวาที การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. การเปลงวาจาของผูเ ขาฌานในภพทั้งปวงมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๗๖] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. การเปลงวาจาของผูเ ขาฌานในกาลทั้งปวงมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๗๗] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การเปลงวาจาของผูเ ขาฌานทั้งปวงมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๗๘] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การเปลงวาจามีอยูในสมาบัติทั้งปวง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๗๙] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การไหวกายของผูเขาฌานมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๘๐] ส. การไหวกายไมมีแกผูเขาฌาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาฌาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๘๑] ส. วาจาของผูเขาฌานมีอยู การเปลงวาจาก็มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กายของผูเขาฌานมีอยู การไหวกายก็มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๘๒] ส. กายของผูเขาฌานมีอยู แตการไหวกายไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วาจาของผูเขาฌานมีอยู แตการเปลงวาจาไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๘๓] ส. เมื่อรูว าทุกข ยอมเปลงวาจาวาทุกข หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อรูวาสมุทัย ยอมเปลงวาจาวาสมุทัย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๘๔] ส. เมื่อรูว าทุกข ยอมเปลงวาจาวาทุกข หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อรูวานิโรธ ยอมเปลงวาจาวานิโรธ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๕๘๕] ส. เมื่อรูว าทุกข ยอมเปลงวาจาวาทุกข หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อรูวามรรค ยอมเปลงวาจาวามรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๘๖] ส. เมื่อรูว าสมุทัย ก็ไมเปลงวาจาวาสมุทัย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อรูวาทุกข ก็ไมเปลงวาจาวาทุกข หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๘๗] ส. เมื่อรูว านิโรธ ก็ไมเปลงวาจาวานิโรธ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อรูวาทุกข ก็ไมเปลงวาจาวาทุกข หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๘๘] ส. เมื่อรูว ามรรค ก็ไมเปลงวาจาวามรรค หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อรูวาทุกข ก็ไมเปลงวาจาวาทุกข หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๘๙] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ญาณ (ความรู) มีอะไรเปนโคจร
ป. ญาณมีสัจจะเปนโคจร
ส. โสตวิญญาณมีสัจจะเปนโคจร หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๙๐] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โสตวิญญาณมีอะไรเปนโคจร
ป. โสตวิญญาณมีเสียงเปนโคจร
ส. ญาณมีเสียงเปนโคจร หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๙๑] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู ญาณมีสัจจะเปนโคจร โสตวิญญาณมี
เสียงเปนโคจร หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ญาณมีสัจจะเปนโคจร โสตวิญญาณมีเสียงเปนโคจร ก็ตองไม
กลาววา การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู
[๕๙๒] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู ญาณมีสัจจะเปนโคจร โสตวิญญาณมี

เสียงเปนโคจร หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การประชุมแหงผัสสะ ๒ แหงเวทนา ๒ แหงสัญญา ๒ แหงเจตนา ๒
แหงจิต ๒ เปนได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๙๓] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การเปลงวาจาของผูเ ขาสมาบัติ ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๙๔] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การเปลงวาจาของผูเ ขาสมาบัติ ที่มีอาโปกสิณเปนอารมณ ฯลฯ ที่มี
เตโชกสิณเปนอารมณ ที่มีวาโยกสิณเปนอารมณ ที่มีนีลกสิณเปน
อารมณ ที่มีปตกสิณเปนอารมณ ที่มีโลหิตกสิณเปนอารมณ ที่
มีโอทาตกสิณเปนอารมณ ฯลฯ ของผูเขาอากาสานัญจายตนสมาบัติ
วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ เนวสัญญานา
สัญญายตนสมาบัติมีอยู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๙๕] ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาสมาบัติ ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาสมาบัติ ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ก็
ตองไมกลาววา การเปลงวาจาของผูเ ขาฌานมีอยู
[๕๙๖] ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาสมาบัติ ที่มีอาโปกสิณเปนอารมณ ฯลฯ ที่มี
โอทาตกสิณเปนอารมณ ฯลฯ ไมมีแกผูเขาอากาสานัญจายตนสมาบัติ
วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ก็
ตองไมกลาววา การเปลงวาจาของผูเ ขาฌานมีอยู
[๕๙๗] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การเปลงวาจาของผูเ ขาโลกิยสมาบัติมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๙๘] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. การเปลงวาจาของผูเ ขาปฐมฌานที่เปนโลกิยะมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. การเปลงวาจาของผูเ ขาฌานมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การเปลงวาจาของผูเ ขาทุติยฌาน ฯลฯ ตติยฌาน ฯลฯ จตตุถฌาน ที่
เปนโลกิยะมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๕๙๙] ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาโลกิยสมาบัติ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาโลกิยสมาบัติ ก็ตองไมกลาววา การ
เปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู
[๖๐๐] ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาปฐมฌานที่เปนโลกิยะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาปฐมฌานที่เปนโลกิยะ ก็ตองไมกลาว
วา การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู
[๖๐๑] ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาทุติยฌาน ฯลฯ ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌาน
ที่เปนโลกิยะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาจตุตถฌานที่เปนโลกิยะ ก็ตองไม
กลาววา การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู
[๖๐๒] ส. การเปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานที่เปนโลกุตตระมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การเปลงวาจาของผูเ ขาปฐมฌานที่เปนโลกิยะมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๐๓] ส. การเปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานที่เปนโลกุตตระมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การเปลงวาจาของผูเ ขาทุติยฌาน ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌานที่เปนโลกิยะ
มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๐๔] ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาปฐมฌานที่เปนโลกิยะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาปฐมฌานที่เปนโลกุตตระ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๖๐๕] ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌานที่เปน
โลกิยะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาปฐมฌานที่เปนโลกุตตระ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๐๖] ส. การเปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานที่เปนโลกุตตระมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การเปลงวาจาของผูเ ขาทุติยฌานที่เปนโลกุตตระมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๐๗] ส. การเปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานที่เปนโลกุตตระมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การเปลงวาจาของผูเ ขาตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌานที่เปนโลกุตตระมีอยู
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๐๘] ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาทุตยิ ฌานที่เปนโลกุตตระ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาปฐมฌานที่เปนโลกุตตระ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๐๙] ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌานที่เปนโลกุตตระ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การเปลงวาจาไมมีแกผูเขาปฐมฌานที่เปนโลกุตตระ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๑๐] ป. ไมพึงกลาววา การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัส วิตก วิจารวา เปนวจีสังขาร (ธรรมชาติผปู รุงแตง
วาจา) และวิตก วิจารของผูเขาปฐมฌานก็มีอยู มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากพระผูมีพระภาคไดตรัส วิตก วิจารวา เปนวจีสังขาร และวิตก วิจาร
ของผูเขาปฐมฌานก็มีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา การเปลง
วาจาของผูเขาฌานมีอยู
[๖๑๑] ส. พระผูมีพระภาคไดตรัส วิตก วิจารวา เปนวจีสงั ขาร และวิตก วิจาร ของ
ผูเขาปฐมฌานก็มีอยู การเปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานนั้นจึงมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. วิตก วิจาร ของผูเขาปฐมฌาน ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณมีอยู การเปลง
วาจาของผูนั้นจึงมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๑๒] ส. พระผูมีพระภาคไดตรัส วิตก วิจารวา เปนวจีสังขาร และวิตก วิจาร ของ
ผูเขาปฐมฌานก็มีอยู การเปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานนั้น จึงมีอยู
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิตก วิจาร ของผูเขาปฐมฌานที่มีอาโปกสิณเปนอารมณ ฯลฯ ที่มีเตโช
กสิณเปนอารมณ ที่มีวาโยกสิณเปนอารมณ ที่มีนีลกสิณเปนอารมณ
ที่มีปติกสิณเปนอารมณ ที่มีโลหิตกสิณเปนอารมณ ฯลฯ ที่มีโอทาตกสิณ
เปนอารมณ ก็มีอยู การเปลงวาจาของผูเขาปฐมฌาน ที่มีโอทาตกสิณเปน
อารมณนั้น ก็มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๑๓] ป. ไมพึงกลาววา การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสวาจาวา มีวติ กเปนสมุฏฐาน และวิตก วิจาร ของผู
เขาปฐมฌานก็มีอยู มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา พระผูมีพระภาคตรัสวาจาวา มีวิตกเปนสมุฏฐาน และ วิตก วิจาร
ของผูเขาปฐมฌานก็มีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา การเปลง
วาจาของผูเขาปฐมฌานมีอยู
[๖๑๔] ส. เพราะพระผูมีพระภาคไดตรัสวาจาวา มีวิตกเปนสมุฏฐาน และวิตก วิจาร
ของผูเขาปฐมฌานก็มีอยู ฉะนั้น การเปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานนั้น
จึงมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสวาจาวา มีสัญญาเปนสมุฏฐาน และสัญญาของผู
เขาทุติยฌานก็มีอยู วิตก วิจาร ของผูเ ขาทุติยฌานนั้นจึงมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๑๕] ส. เพราะพระผูมีพระภาคไดตรัสวาจาวา มีวิตกเปนสมุฏฐาน และวิตก วิจาร
ของผูเขาปฐมฌานก็มีอยู ฉะนั้น การเปลงวาจาของผูเขาปฐมฌานนั้น จึง
มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสวาจาวา มีสัญญาเปนสมุฏฐาน และสัญญาของผู
เขาตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจาย-

ตนสมาบัติ ฯลฯ อากิญจัญญายตนสมาบัติ ก็มีอยู วิตก วิจาร ของผูเขา
อากิญจัญญายตนสมาบัตินั้น จึงยังมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๑๖] ส. การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คําวา วาจาของผูเขาปฐมฌานเปนธรรมชาติดับแลว ดังนี้ ๑- เปนสูตร
มีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา คําวา วาจาของผูเขาปฐมฌานเปนธรรมชาติดับแลว ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริง ก็ตอ งไมกลาววา การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู
[๖๑๗] ส. คําวา วาจาของผูเขาปฐมฌานเปนธรรมชาติดับไปแลว ดังนี้ เปน
สูตรมีอยูจริง ถึงกระนั้น การเปลงวาจาของผูน้นั ก็มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
@๑. สํ สฬา ขอ ๓๙๒ หนา ๒๖๘
ส. คําวา วิตก วิจารของผูเขาทุติยฌานเปนธรรมชาติดับแลว ดังนี้ ๑- เปน
สูตรมีอยูจริง ถึงกระนั้น วิตก วิจารของผูนั้น ก็มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๑๘] ส. คําวา วาจาของผูเขาปฐมฌานเปนธรรมชาติดับไปแลว ดังนี้ เปนสูตร
มีอยูจริง ถึงกระนั้น การเปลงวาจาของผูนั้น ก็มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คําวา ปติของผูเขาตติยฌานเปนธรรมชาติดับแลว ฯลฯ อัสสาสะ
ปสสาสะ ของผูเขาจตุตถฌานเปนธรรมชาติดับแลว รูปสัญญาของผู
เขาอากาสานัญจายตนสมาบัติเปนธรรมชาติดับแลว อากาสานัญจายตน สัญญาของผูเขาวิญญาณัญจายตนสมาบัติเปนธรรมชาติ
ดับแลว วิญญาณัญจายตนสัญญาของผูเขาอากิญจัญญายตนสมาบัติ
เปนธรรมชาติดับแลว อากิญจัญญายตนสัญญาของผูเขาเนวสัญญานา
สัญญายตนสมาบัติเปนธรรมชาติดับแลว สัญญาและเวทนาของผูเขา
สัญญาเวทยิตนิโรธเปนธรรมชาติดับแลว ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง ถึง
กระนั้นสัญญาและเวทนาของผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธนั้นก็มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๑๙] ป. ไมพึงกลาววา การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสเสียงวา เปนขาศึกของปฐมฌาน มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว

ป. หากวา พระผูมีพระภาคไดตรัสเสียงวา เปนขาศึกของปฐมฌาน ดวยเหตุ
นั้นนะทานจึงตองกลาววา การเปลงวาจาของผูเขาฌานยังมีอยู
[๖๒๐] ส. เพราะพระผูมีพระภาคไดตรัสเสียงวา เปนขาศึกของปฐมฌาน ฉะนั้น
การเปลงวาจาของผูเ ขาปฐมฌานจึงมีอยู หรือ?
@๑. สํ สฬา. ขอ ๓๙๒ หนา ๒๖๘
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัส วิตก วิจารวา เปนขาศึกของทุติยฌาน ฯลฯ
ตรัสปติวา เปนขาศึกของตติยฌาน ตรัสอัสสาสะ ปสสาสะวา เปนขาศึก
ของจตุตถฌาน ตรัสรูปสัญญาวา เปนขาศึกของผูเขาอากาสานัญจายตนสมาบัติ ตรัสอากาสานัญจายตนสัญญาวา เปนขาศึกของผูเขาวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ตรัสวิญญาณัญจายตนสัญญาวา เปนขาศึกของ
ผูเขาอากิญจัญญายตนสมาบัติ ตรัสอากิญจัญญายตนสัญญาวาเปนขาศึก
ของผูเขาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ ตรัสสัญญาและเวทนาวา
เปนขาศึกของผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนาของผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น จึงมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๒๑] ป. ไมพึงกลาววา การเปลงวาจาของผูเขาฌานมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรอานนท สาวกชื่ออภิภู ของพระผูม ี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี สถิตอยูในพรหม
โลก ไดประกาศกะหมื่นโลกธาตุดว ยเสียงวา ทานทั้งหลายจงเริ่มตน
จงบากบั่น จงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนา จงกําจัด
เสนาของพระยามัจจุราช ดุจกุญชรรื้อเรือนที่มุงบังดวยไมออ ฉะนั้น
ดวยวา ผูที่ไมประมาทอยูในธรรมวินัยนี้ จักละชาติสงสารแลวทํา
ที่สุดแหงทุกขได ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น การเปลงวาจาของผูเขาฌานก็มีอยู นะสิ
วจีเภทกถา จบ.
-----------@๑. สํ. สคา, ขอ ๖๑๘ หนา ๒๓๐
ทุกขาหารกถา
[๖๒๒] สกวาที การกลาววา ทุกข เปนองคของมรรค นับเนื่องในมรรค หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ทุกคนที่กลาวคําวา ทุกข ชื่อวายังมรรคใหเกิดได หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๒๓] ส. ทุกคนที่กลาวคําวา ทุกข ชื่อวายังมรรคใหเกิดได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พาลปุถุชนที่กลาวคําวา ทุกข ก็ชื่อวายังมรรคใหเกิดได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูฆามารดา ฯลฯ ผูฆา บิดา ผูฆาพระอรหันต ผูทําโลหิตุบาท ฯลฯ
ผูทําสังฆเภท กลาวคําวา ทุกข ก็ชื่อวายังมรรคใหเกิดได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ทุกขาหารกถา จบ.
-------------จิตตฐิติกถา
[๖๒๔] สกวาที จิตดวงหนึง่ ตั้งอยูไดตลอดวัน หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. กึ่งวันเปนอุปปาทขณะ กึ่งวันเปนวยขณะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๒๕] ส. จิตดวงหนึ่งตั้งอยูไดตลอด ๒ วัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วันหนึ่งเปนอุปปาทขณะ อีกวันหนึง่ เปนวยขณะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๒๖] ส. จิตดวงหนึ่งตั้งอยูไดตลอด ๔ วัน ฯลฯ ตั้งอยูไ ดตลอด ๘ วัน ตั้งอยูได
ตลอด ๑๐ วัน ตั้งอยูไดตลอด ๒๐ วัน ตั้งอยูไดตลอดเดือนหนึ่ง ตั้ง
อยูไดตลอด ๒ เดือน ตั้งอยูไดตลอด ๔ เดือน ตั้งอยูไดตลอด ๘ เดือน
ตั้งอยูไดตลอด ๑๐ เดือน ตั้งอยูไดตลอดปหนึ่ง ตั้งอยูไดตลอด ๒ ป
ตั้งอยูไดตลอด ๔ ป ตั้งอยูไดตลอด ๘ ป ตั้งอยูไดตลอด ๑๐ ป ตั้งอยู
ไดตลอด ๒๐ ป ตั้งอยูไดตลอด ๓๐ ป ตั้งอยูไดตลอด ๔๐ ป ตั้งอยู
ไดตลอด ๕๐ ป ตั้งอยูไดตลอด ๑๐๐ ป ตั้งอยูไดตลอด ๒๐๐ ป ตั้งอยู
ไดตลอด ๔๐๐ ป ตั้งอยูไดตลอด ๕๐๐ ป ตั้งอยูไดตลอด ๑,๐๐๐ ป
ตั้งอยูไดตลอด ๒,๐๐๐ ป ตั้งอยูไดตลอด ๔,๐๐๐ ป ตั้งอยูไดตลอด
๘,๐๐๐ ป ตั้งอยูไดตลอด ๑๖,๐๐๐ ป ตั้งอยูไดตลอดกัลปหนึ่ง ตั้งอยูได
ตลอด ๒ กัลป ตั้งอยูไดตลอด ๔ กัลป ตั้งอยูไดตลอด ๘ กัลป
ตั้งอยูไดตลอด ๑๖ กัลป ตั้งอยูไดตลอด ๓๒ กัลป ตั้งอยูไดตลอด ๖๔
กัลป ตั้งอยูไดตลอด ๕๐๐ กัลป ตั้งอยูไดตลอด ๑,๐๐๐ กัลป ตั้งอยู
ไดตลอด ๒,๐๐๐ กัลป ตั้งอยูไดตลอด ๔,๐๐๐ กัลป ตั้งอยูไดตลอด
๘,๐๐๐ กัลป ตั้งอยูไดตลอด ๑๖,๐๐๐ กัลป ตั้งอยูไดตลอด ๒๐,๐๐๐

กัลป ตั้งอยูไดตลอด ๖๐,๐๐๐ กัลป ฯลฯ ตั้งอยูไดตลอด ๔๘,๐๐๐
กัลป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ๒,๐๐๐ กัลปเปนอุปปาทขณะ อีก ๔๘,๐๐๐ กัลป เปนวยขณะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๒๗] ส. จิตดวงหนึ่งตั้งอยูตลอดวันหนึง่ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นแลวดับไป แมมากครั้งในวันหนึ่งมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมเหลานั้นเปลี่ยนแปลงไปเร็วกวาจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๒๘] ส. ธรรมเหลานั้นเปลี่ยนแปลงไปเร็วกวาจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมพิจารณาเห็น
ธรรมอื่น แมสักอยางหนึ่ง ที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วเหมือนจิตเลย แม
การเปรียบเทียบวา จิตไดเปลี่ยนแปลงไปเร็วเพียงไรก็ทําไดไมงาย
เลยทีเดียว ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ธรรมเหลานั้นเปลี่ยนแปลงไปเร็วกวาจิต
[๖๒๙] ส. ธรรมเหลานั้นเปลี่ยนแปลงไปเร็วกวาจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลิงเที่ยวไปในปา
ในไพร จับกิ่งไม ปลอยกิ่งนั้นแลวจับกิ่งอื่น ปลอยกิ่งนั้นแลวจับ
กิ่งอื่น แมฉันใด ธรรมชาติที่เรียกวา จิต บาง วา มโน บาง
วา วิญญาณ บาง ก็ฉันนั้นแล ดวงอืน่ เทียวเกิดขึ้น ดวงอื่นเทียว
ดับไป ทั้งคืนทั้งวัน ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ธรรมนั้นเปลี่ยนแปลงไปเร็วกวาจิต
[๖๓๐] ส. จิตดวงหนึ่งตั้งอยูไดตลอดวันหนึ่ง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุวิญญาณตั้งอยูไดตลอดวันหนึง่ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
@๑. อํ. เอก, ขอ ๕๒ หนา ๑๑
ส. โสตวิญญาณ ฯลฯ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ จิตเปน

อกุศล จิตสหรคตดวยราคะ จิตสหรคตดวยโทสะ จิตสหรคตดวยโมหะ
จิตสหรคตดวยมานะ จิตสหรคตดวยทิฏฐิ จิตสหรคตดวยวิจิกิจฉา จิต
สหรคตดวยถีนะ จิตสหรคตดวยอุทธัจจะ จิตสหรคตดวยอหิริกะ จิต
สหรคตดวยอโนตตัปปะ ตั้งอยูไดตลอดวันหนึ่ง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๓๑] ส. จิตดวงหนึ่งตั้งอยูไดตลอดวันหนึ่ง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลเห็นรูปดวยตาทางจิตใด ก็ฟงเสียงทางหูดวยจิตดวงเดียวกันนัน้
แหละ ฯลฯ ดมกลิ่นทางจมูก ลิ้มรสทางลิ้น ถูกตองโผฏฐัพพะทางกาย ฯลฯ
รูธรรมารมณทางใจดวยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละ ฯลฯ บุคคลรูธรรมารมณทางใจดวยจิตใด ก็เห็นรูปทางตาดวยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละ ฯลฯ
ฟงเสียงทางหู ดมกลิ่นทางจมูก ลิ้มรสทางลิ้น ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะ
ทางกายดวยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๓๒] ส. จิตดวงหนึ่งตั้งอยูไดตลอดวันหนึ่ง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลกาวไปดวยจิตใด ก็ถอยกลับดวยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละ ถอย
กลับดวยจิตใด ก็กาวไปดวยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละ แลดูดวยจิตใด
ก็เหลียวซายแลขวาดวยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละ เหลียวซายแลขวาดวย
จิตใดก็แลดูดวยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละ คูเขาดวยจิตใด ก็เหยียดออก
ดวยจิตดวงเดียวกันนัน้ แหละ เหยียดออกดวยจิตใด ก็คูเขาดวยจิต
ดวงเดียวกันนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๓๓] ส. เทพทั้งหลายผูอปุ บัติในอากาสานัญจายตนภพ มีจิตดวงเดียว ตั้งอยู
จนตลอดอายุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มนุษยทั้งหลายก็มีจติ ดวงเดียว ตั้งอยูจนตลอดอายุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๓๔] ส. เทพทั้งหลายผูอปุ บัติในอากาสานัญจายตนภพ มีจิตดวงเดียว ตั้งอยูจน
ตลอดอายุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เทพชั้นจาตุมหาราช ฯลฯ เทพชั้นดาวดึงส ... เทพชั้นยามา ... เทพชั้น
ดุสิต ... เทพชั้นนิมมานรดี ... เทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ... เทพชั้นพรหม
ปาริสัช ... เทพชั้นพรหมปุโรหิต ... เทพชั้นมหาพรหม ... เทพชั้นปริต-

ตาภา ... เทพชั้นอัปปมาณาภา ... เทพชั้นอาภัสสรา ... เทพชั้นปริตตสุภา ...
เทพชั้นอัปปมาณสุภา ... เทพชั้นสุภกิณหา ... เทพชั้นเวหัปผลา ...
เทพชั้นอวิหา ... เทพชั้นอาตัปปา ... เทพชั้นสุทัสสา ... เทพชั้นสุทัสสี ฯลฯ
เทพชั้นอกนิฏฐา มีจิตดวงเดียว ตั้งอยูจนตลอดอายุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๓๕] ส. เทพทั้งหลายผูอปุ บัติในอากาสานัญจายตนภพ มีประมาณอายุ ๒๐,๐๐๐
กัลป เทพเหลานั้น มีจิตดวงเดียว ตั้งอยูตลอด ๒๐,๐๐๐ กัลป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มนุษยทั้งหลายมีประมาณอายุ ๑๐๐ ป มนุษยเหลานั้นก็มีจิตดวงเดียว
ตั้งอยูตลอด ๑๐๐ ป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๓๖] ส. เทพทั้งหลายผูอปุ บัติในอากาสานัญจายตนภพ มีประมาณอายุ ๒๐,๐๐๐
กัลป เทพเหลานั้น มีจิตดวงเดียวตั้ง อยูตลอด ๒๐,๐๐๐ กัลป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เทพชั้นจาตุมหาราช มีประมาณอายุ ๕๐๐ ป เทพเหลานั้น ก็มีจิตดวงเดียว
ตั้งอยูตลอด ๕๐๐ ป ฯลฯ ตั้งอยูตลอด ๑,๐๐๐ ป (ชั้นดาวดึงส) ...
ตั้งอยูตลอด ๒,๐๐๐ ป (ชั้นยามา) ... ตั้งอยูตลอด ๔,๐๐๐ ป (ชั้น
ดุสิต) ... ตั้งอยูตลอด ๘,๐๐๐ ป (ชั้นนิมมานรดี) ... ตั้งอยู ๑๖,๐๐๐
ป (ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี) ตั้งอยูตลอด ๑ ใน ๓ สวน ของกัลป (ชั้น
พรหมปาริสัช) ... ตั้งอยูตลอดกึ่งกัลป (ชั้นพรหมปุโรหิต) ... ตั้งอยู
ตลอดกัลปหนึ่ง (ชั้นมหาพรหม) ... ตั้งอยูตลอด ๒ กัลป (ชั้น
ปริตตาภา) ตั้งอยูตลอด ๔ กัลป (ชั้นอัปปมาณาภา) ... ตั้งอยู
ตลอด ๘ กัลป (ชั้นอาภัสสรา) ... ตั้งอยูตลอด ๑๖ กัลป (ชั้นปริตต
สุภา) ... ตั้งอยูตลอด ๓๒ กัลป (ชั้นอัปปมาณสุภา) ... ตั้งอยูตลอด
๖๔ กัลป (ชั้นสุภกิณหา) ... ตั้งอยูตลอด ๕๐๐ กัลป (ชั้นเวหัปผลา) ...
ตั้งอยูตลอด ๑,๐๐๐ กัลป (ชั้นอวิหา) ... ตั้งอยูตลอด ๒,๐๐๐ กัลป
(ชั้นอตัปปา) ... ตั้งอยูตลอด ๔,๐๐๐ กัลป (ชั้นสุทัสสา) ... ตั้งอยู
ตลอด ๘,๐๐๐ กัลป (ชั้นสุทัสสี) ฯลฯ เทพชั้นอกนิฏฐา มีประมาณ
อายุ ๑๖,๐๐๐ กัลป เทพเหลานั้น มีจิตดวงเดียว ตั้งอยูต ลอด ๑๖,๐๐๐
กัลป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๓๗] ป. จิตของเทพทั้งหลายผูอุปบัติในอากาสานัญจายตนภพ เกิดขึ้นครูหนึ่งๆ
ดับไปครูหนึ่งๆ หรือ?
ส. ถูกแลว

ป. เทพทั้งหลายผูอุปบัติในอากาสานัญจายตนภพ จุติครูหนึ่งๆ อุปบัติครู
หนึ่งๆ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๓๘] ส. เทพทั้งหลายผูอปุ บัติในอากาสานัญจายตนภพ มีจิตดวงเดียว ตั้งอยูตลอด
อายุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เทพทั้งหลายผูอุปบัติในอากาสานัญจายตนภพ อุปบัติดวยจิตดวงใด ก็
จุติดวยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
จิตตฐิติกถา จบ
----------กุกกุฬกถา
[๖๓๙] สกวาที สังขารทั้งปวง เปนดุจเถารึง (รอนระอุ) ไมมีระยะวางเวน หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. สุขเวทนา สุขทางกาย สุขทางใจ สุขเปนทิพย สุขของมนุษย สุข
ในลาภ สุขในสักการะ สุขในการไป สุขในการนอน สุขในความเปน
ใหญ สุขในความเปนอธิบดี สุขของคฤหัสถ สุขของสมณะ สุขมี
อาสวะ สุขไมมีอาสวะ สุขมีอุปธิ สุขมีอามิส สุขไมมีอุปธิ สุขไมมีอามิส
สุขมีปติ สุขไมมีปติ สุขในฌาน สุขคือความหลุดพน สุขในกาม
สุขในการออกบวช สุขเกิดแตความวิเวก สุขคือความสงบ สุขเกิดแต
ความตรัสรูมีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา สุขเวทนา ฯลฯ สุขเกิดแตความตรัสรูมอี ยู ก็ไมตองกลาววา
สังขารทั้งปวงเปนดุจเถารึง ไมมีระยะวางเวน
[๖๔๐] ส. สังขารทั้งปวงเปนดุจเถารึง ไมมีระยะวางเวน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สังขารทั้งปวงเปนทุกขเวทนา เปนทุกขทางกาย เปนทุกขทางใจ เปน
ความโศก ความร่ําไร ทุกขโทมนัส อุปายาส (ความคับแคน) หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๔๑] ป. ไมพึงกลาววา สังขารทั้งปวงเปนดุจเถารึง ไมมรี ะยะวางเวน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนของ
รอน อะไรเลาชื่อวา สิ่งทั้งปวงเปนของรอน ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักขุ
เปนของรอน รูปทั้งหลายเปนของรอน จักขุวิญญาณเปนของรอน

จักขุสัมผัสเปนของรอน แมความรูสึกเสวยอารมณ อันใด เปนสุขก็
ตาม ทุกขก็ตาม มิใชสุขมิใชทุกขก็ตาม เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย แมอันนั้น ก็เปนของรอน รอนดวยอะไร รอนดวยไฟ
คือราคะ ดวยไฟคือโทสะ ดวยไฟคือโมหะ รอนดวยชาติ ดวย
ชรา มรณะ ดวยโศก ดวยปริเทวะ ดวยทุกข ดวยโทมนัส ดวย
อุปายาส เรากลาววา สิ่งทั้งปวงเปนของรอน ฉะนี้ โสตะเปนของรอน
เสียงทั้งหลายเปนของรอน ฯลฯ ฆานะเปนของรอน กลิ่นทั้งหลาย
เปนของรอน ฯลฯ ชิวหาเปนของรอน รสทั้งหลายเปนของรอน ฯลฯ
กายเปนของรอน โผฏฐัพพะทั้งหลายเปนของรอน ฯลฯ มโน
เปนของรอน ธรรมทั้งหลายเปนของรอน มโนวิญญาณเปนของรอน
มโนสัมผัสเปนของรอน ความรูสึกเสวย อารมณ อันใด เปนสุข
ก็ตาม ทุกขก็ตาม ไมใชสุขไมใชทุกขก็ตาม เกิดขึ้นเพราะมโน
สัมผัสเปนปจจัย แมอันนั้น ก็เปนของรอน รอนดวยอะไร รอน
ดวยไฟคือราคะ ดวยไฟคือโทสะ ดวยไฟคือโมหะ รอนดวยชาติ
ดวยชรา มรณะ ดวยโศก ดวยปริเทวะ ดวยทุกข ดวยโทมนัส
ดวยอุปายาส เรากลาววา สิ่งทั้งปวงเปนของรอน ฉะนี้ ดังนี้ ๑เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
@๑. วิ.ม. เลม ๑ ขอ ๕๕ หนา ๖๒
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น สังขารทั้งปวงก็เปนดุจเถารึง ไมมีระยะวางเวนนะสิ
[๖๔๒] ส. สังขารทั้งปวงเปนดุจเถารึง ไมมีระยะวางเวน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ ประการนี้
๕ ประการอะไรบาง รูปทั้งหลายอันเปนวิสัยแหงจักขุวิญญาณ ที่
นาปรารถนา นาใคร นาพึงใจ มีลักษณะนารัก ยั่วกามเปนที่ตั้ง
แหงความกําหนัด เสียงทั้งหลายอันเปนวิสัยแหงโสตวิญญาณ ฯลฯ
กลิ่นทั้งหลายอันเปนวิสัยแหงฆานวิญญาณ ฯลฯ รสทั้งหลายอันเปน
วิสัยแหงชิวหาวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลายอันเปนวิสัยแหง
กายวิญญาณ ที่นาปรารถนา นาใคร นาพึงใจ มีลักษณะนารัก
ยั่วกามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕
ประการ เหลานี้แล ดังนี้ ๒- เปนสูตรมีอยูจ ริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา สังขารทั้งปวงเปนดุจเถารึง ไมมีระยะวางเวน
[๖๔๓] ป. ไมพึงกลาววา สังขารทั้งปวงเปนดุจเถารึง ไมมีระยะวางเวน หรือ?

ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปนลาภของพวกเธอ
พวกเธอไดดี ขณะเพื่อการอยูประพฤติพรหมจรรย พวกเธอแทง
ตลอดแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดเห็นนรกชื่อวา ฉผัสสายตนิกา
ในนรกชื่อวา ฉผัสสายตนิกานั้น บุคคลเห็นรูปอยางใดอยางหนึ่งดวย
จักษุ ยอมเห็นแตรูปที่มีลักษณะไมนาปรารถนา มิไดเห็นรูปที่มี
ลักษณะนาปรารถนา ยอมเห็นแตรปู ที่มีลักษณะไมนาใคร มิไดเห็น
รูปที่มีลักษณะนาใคร ยอมเห็นแตรปู ที่มีลักษณะไมนาพึงใจ มิได
@๒. สํ. สฬา. ขอ ๔๑๓ หนา ๒๗๘ และ อํ. นวก. ขอ ๒๓๘ หนา ๔๒๙
เห็นรูปที่มีลักษณะนาพึงใจ ฟงเสียงอยางใดอยางหนึ่งดวยโสต ฯลฯ
ดมกลิ่นอยางใดอยางหนึ่งดวยจมูก ฯลฯ ลิ้มรสอยางใดอยางหนึ่ง
ดวยลิ้น ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะอยางใดอยางหนึ่งดวยกาย ฯลฯ
รูแจงธรรมารมณอยางใดอยางหนึ่งดวยใจ ยอมรูแจงแตธรรมารมณ
ที่มีลักษณะไมนาปรารถนา มิไดรูแจงธรรมารมณที่มีลักษณะนา
ปรารถนา ยอมรูแจงแตธรรมารมณที่มีลักษณะไมนาใคร มิไดรูแจง
ธรรมารมณที่มีลักษณะนาใคร ยอมรูแจงแตธรรมารมณที่มีลักษณะ
ไมนาพึงใจ มิไดรูแจงธรรมารมณที่มีลักษณะนาพึงใด ดังนี้ เปน
สูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น สังขารทั้งปวงก็เปนดุจเถารึง ไมมีระยะวางเวนนะสิ
[๖๔๔] ส. สังขารทั้งปวงเปนดุจเถารึง ไมมีระยะวางเวน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปนลาภของพวกเธอ
พวกเธอไดดีแลว ขณะเพื่ออยูประพฤติพรหมจรรย พวกเธอแทง
ตลอดแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดเห็นสวรรคชื่อวา ฉผัสสายตนิกา
ในสวรรคชื่อวา ฉผัสสายตนิกานั้น บุคคลเห็นรูปอยางใดอยางหนึง่
ดวยจักษุ ยอมเห็นแตรูปที่มีลักษณะนาปรารถนา มิไดเห็นรูปที่มี
ลักษณะไมนาปรารถนา ยอมเห็นแตรูปที่มีลักษณะนาใคร มิไดเห็น
รูปที่มีลักษณะไมนาใคร ยอมเห็นแตรูปที่มีลักษณะนาพึงใจ มิได
เห็นรูปที่มีลักษณะไมนาพึงใจ ฟงเสียงอยางใดอยางหนึ่งดวยโสต ฯลฯ
ดมกลิ่นอยางใดอยางหนึ่งดวยจมูก ฯลฯ ลิ้มรสอยางใดอยางหนึ่ง
ดวยลิ้น ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะอยางใดอยางหนึ่งดวยกาย ฯลฯ
รูแจงธรรมารมณอยางใดอยางหนึ่งดวยใจ ยอมรูแจงแตธรรมารมณ
ที่มีลักษณะนาปรารถนา มิไดรูแจงธรรมารมณที่มีลักษณะไมนา

ปรารถนา ยอมรูแจงแตธรรมารมณที่มีลักษณะนาใคร มิไดรูแจง
ธรรมารมณที่มีลักษณะไมนาใคร ยอมรูแจงแตธรรมารมณที่มี
ลักษณะนาพึงใจ มิไดรูแจงธรรมารมณที่มีลักษณะไมนาพึงใจ
ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา สังขารทั้งปวงเปนดุจเถารึง ไมมีระยะวางเวน
[๖๔๕] ป. ไมพึงกลาววา สังขารทั้งปวงเปนดุจเถารึง ไมมีระยะวางเวน หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนทุกข สังขารทั้งปวง
ไมเที่ยง มิใช หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนทุกข สังขาร
ทั้งปวงไมเที่ยง ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา สังขารทั้งปวงเปนดุจ
เถารึง ไมมีระยะวางเวน
[๖๔๖] ส. สังขารทั้งปวงเปนดุจเถารึง ไมมีระยะวางเวน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทาน มีผลไมนาปรารถนา มีผลไมนา ใคร มีผลไมเปนที่ฟูใจมีผลแสลง
มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ศีล ฯลฯ อุโบสถ ฯลฯ ภาวนา ฯลฯ พรหมจรรย มีผลไมนาปรารถนา มี
ผลไมนาใคร มีผลไมเปนที่ฟูใจ มีผลแสลง มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปน
วิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทาน มีผลนาปรารถนา มีผลนาใคร มีผลเปนที่ฟูใจ มีผลไมแสลง มีสุข
เปนกําไร มีสุขเปนวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ทานมีผลนาปรารถนา มีผลนาใคร มีผลเปนที่ฟูใจ มีผลไมแสลง
มีสุขเปนกําไร มีสขุ เปนวิบาก ก็ตองไมกลาววา สังขารทั้งปวง เปนดุจ
เถารึง ไมมีระยะวางเวน
ส. ศีล ฯลฯ อุโบสถ ฯลฯ ภาวนา ฯลฯ พรหมจรรย มีผลนาปรารถนา มีผล
นาใคร มีผลเปนที่ฟูใจ มีผลไมแสลง มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พรหมจรรย มีผลนาปรารถนา มีผลนาใคร มีผลเปนที่ฟูใจ มีผล

ไมแสลง มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก ก็ตองไมกลาววา สังขารทั้งปวง
เปนดุจเถารึง ไมมีระยะวางเวน
[๖๔๗] ส. สังขารทั้งปวงเปนดุจเถารึง ไมมีระยะวางเวน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ความสงัดของบุคคลผูยินดีแลว ผูมธี รรม
อันไดสดับแลว เห็นอยู เปนสุข ความไมเบียดเบียนคือความสํารวม
ในสัตวทั้งหลาย เปนสุขในโลก ความคลายกําหนัดคือความลวง
กามทั้งหลายเสียได เปนสุขในโลก การที่นําอัสมิมานะออกเสียได
นี่แลเปนสุขอยางยิ่ง ๑- สุขยิ่งกวาความสุขนั้น เราไดถึงแลวนั้นเปน
สุขเต็มที่ทีเดียว วิชชา ๓ เราไดบรรลุโดยลําดับแลว ขอนี้แล
เปนสุขอยางยิ่ง ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา สังขารทั้งปวงเปนดุจเถารึงไมมีระยะวางเวน
กุกกุฬกถา จบ.
----------@๑. ขุ. อุ. ขอ ๑๕ หนา ๘๖
อนุปุพพาภิสมยกถา
[๖๔๘] สกวาที การตรัสรูธ รรมเปนการตรัสรูโดยลําดับ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. บุคคลยังโสดาปตติมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลยังโสดาปตติมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผลไดโดยลําดับ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๔๙] ส. การตรัสรูธรรมเปนการตรัสรูโดยลําดับ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลยังสกทาคามิมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลยังสกทาคามิมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผลไดโดยลําดับ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๕๐] ส. การตรัสรูธรรมเปนการตรัสรูโดยลําดับ หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. บุคคลยังอนาคามิมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลยังอนาคามิมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลกระทําใหแจงซึ่งอนาคาทามิผลไดโดยลําดับ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๕๑] ส. การตรัสรูธรรมเปนการตรัสรูโดยลําดับ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลยังอรหัตมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลยังอรหัตมรรคใหเกิดไดโดยลําดับ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลกระทําใหแจงซึ่งอรหัตผลไดโดยลําดับ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๕๒] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ละอะไรไดดวยการเห็น
ทุกข
ป. ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส และบรรดากิเลสพวก
เดียวกัน ได ๑ ใน ๔ สวน
ส. ๑ ใน ๔ สวน เปนพระโสดาบัน อีก ๓ ใน ๔ สวน ไมเปนพระโสดาบัน,
๑ ใน ๔ สวน ถึง ได บรรลุ ทําใหแจง เขาถึงอยู ถูกตองดวยนาม
กายอยูซึ่งโสดาปตติผล อีก ๓ ใน ๔ สวน ไมถูกตองดวยนามกายอยูซึ่ง
โสดาปตติผล, ๑ ใน ๔ สวน เปนพระโสดาบันผูสัตตขัตตุปรมะ
ผูโกลังโกละ ผูเอกพีชี ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระพุทธเจา ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ฯลฯ ประกอบดวยอริย
กันตศีล อีก ๓ ใน ๔ สวน ไมประกอบดวยอริยกันตศีล หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ละอะไรไดดวยการเห็น
สมุทัย ฯลฯ ดวยการเห็นนิโรธ ฯลฯ ดวยการเห็นมรรค
ป. ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส และบรรดากิเลสพวกเดียวกัน
ได ๑ ใน ๔ สวน
ส. ๑ ใน ๔ สวน เปนพระโสดาบัน อีก ๓ ใน ๔ สวน ไมเปนพระโสดาบัน,
๑ ใน ๔ สวน ถึง ได บรรลุ ทําใหแจง เขาถึงอยู ถูกตองดวย
นามกายอยูซึ่งโสดาปตติผล อีก ๓ ใน ๔ ไมถูกตองดวยนามกายอยู

ซึ่งโสดาปตติผล, ๑ ใน ๔ สวน เปนพระโสดาบันผูสัตตขัตตุปรมะ
ผูโกลังโกละ ผูเอกพีชี ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ฯลฯ ประกอบดวยอริย
กันตศีล อีก ๓ ใน ๔ สวน ไมประกอบดวยอริยกันตศีล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๕๓] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ละอะไรไดดวยการเห็นทุกข
ป. ละกามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบ และบรรดากิเลสพวก
เดียวกันได ๑ ใน ๔ สวน
ส. ๑ ใน ๔ สวน เปนพระสกทาคามี อีก ๓ ใน ๔ สวน ไมเปนพระสกทาคามี, ๑ ใน ๔ สวน ถึง ได บรรลุ ทําใหแจง เขาถึงอยู ถูก
ตองดวยนามกายอยูซงึ่ สกทาคามิผล อีก ๑ ใน ๔ สวน ไมถูกตองดวย
นามกายอยูซึ่งสกทาคามิผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ละอะไรไดดวยการเห็น
สมุทัย ฯลฯ ดวยการเห็นนิโรธ ฯลฯ ดวยการเห็นมรรค
ป. ละกามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบ และบรรดากิเลสพวก
เดียวกันได ๑ ใน ๔ สวน
ส. ๑ ใน ๔ สวน เปนพระสกทาคามี อีก ๓ ใน ๔ สวน ไมเปนพระสกทาคามี, ๑ ใน ๔ สวน ถึง ได บรรลุ ทําใหแจง เขาถึงอยู ถูก
ตองดวยนามกายอยูซงึ่ สกทาคามิผล อีก ๓ ใน ๔ สวน ไมถูกตองดวย
นามกายอยูซึ่งสกทาคามิผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๕๔] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ละอะไรไดดวยการเห็นทุกข
ป. ละกามราคะอยางละเอียด พยาบาทอยางละเอียด และบรรดากิเลสพวก
เดียวกันได ๑ ใน ๔ สวน
ส. ๑ ใน ๔ สวน เปนพระอนาคามี อีก ๓ ใน ๔ สวน ไมเปนพระอนาคามี, ๑ ใน ๔ สวน ถึง ได บรรลุ ทําใหแจง เขาถึงอยู ถูก
ตองดวยนามกายอยูซงึ่ อนาคามิผล อีก ๓ ใน ๔ สวน ไมถูกตองดวย
นามกายอยูซึ่งอนาคามิผล, ๑ ใน ๔ สวน เปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ฯลฯ ผูอุปหัจจปรินิพพายี ฯลฯ ผูอสังขารปรินิพพายี ฯลฯ
ผูสสังขารปรินิพพายี ฯลฯ ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี อีก ๓ ใน ๔ สวน
ไมเปนพระอนาคามี ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ละอะไรไดดวยการเห็นสมุทัย

ฯลฯ ดวยการเห็นนิโรธ ฯลฯ ดวยการเห็นมรรค
ป. ละกามราคะอยางละเอียด พยาบาทอยางละเอียด และบรรดากิเลสพวก
เดียวกันได ๑ ใน ๔ สวน
ส. ๑ ใน ๔ สวน เปนพระอนาคามี อีก ๓ ใน ๔ สวน ไมเปนพระอนาคามี, ๑ ใน ๔ สวน ถึง ได บรรลุ ทําใหแจง เขาถึงอยู ถูก
ตองดวยนามกายซึ่งอนาคามิผล อีก ๓ ใน ๔ สวน ไมถูกตองดวยนาม
กายอยูซึ่งอนาคามิผล, ๑ ใน ๔ สวน เปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ฯลฯ ผูอุปหัจจปรินิพพายี ฯลฯ ผูอสังขารปรินิพพายี ฯลฯ
ผูสสังขารปรินิพพายี ฯลฯ ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี อีก ๓ ใน ๔ สวน
ไมเปนพระอนาคามี ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๕๕] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ละอะไรไดดวยการเห็นทุกข
ป. ละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา และบรรดากิเลสพวก
เดียวกันได ๑ ใน ๔ สวน
ส. ๑ ใน ๔ สวน เปนพระอรหันต อีก ๓ ใน ๔ สวน ไมเปนพระอรหันต,
๑ ใน ๔ สวน ถึง ได บรรลุ ทําใหแจง เขาถึงอยู ถูกตองดวย
นามกายอยูซึ่งอรหัตผล, อีก ๓ ใน ๔ สวน ไมถูกตองดวยนามกายอยู
ซึ่งอรหัตตผล, ๑ ใน ๔ สวนเปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว
ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระแลว บรรลุประโยชนตนแลว มีเครื่อง
ผูกไวในภพสิ้นไปรอบแลว พนวิเศษแลวเพราะรูชอบ มีลิ่มอันยกขึ้น
แลว มีคูอันกลบแลว มีเสาระเนียดอันถอนขึ้นแลว เปนผูไมมีลิ่มสลัก
เปนอริยะลดธง (คือมานะ) แลว วางภาระแลว หมดเครื่องผูกพัน
แลว มีชัยชนะอยางดีวิเศษแลว ทานกําหนดรูทุกขแลว ละสมุทัยแลว
ทํานิโรธใหแจงแลว ยังมรรคใหเกิดแลว รูยิ่งซึง่ ธรรมที่ควรรูยงิ่ แลว
กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรูแลว ละธรรมที่ควรละแลว บําเพ็ญธรรมที่
ควรบําเพ็ญแลว ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว อีก ๓ ใน
๔ สวน ยังไมทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ละอะไรไดดวยการเห็นสมุทัย
ฯลฯ ดวยการเห็นนิโรธ ฯลฯ ดวยการเห็นมรรค
ป. ละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา และบรรดากิเลสพวก
เดียวกันได ๑ ใน ๔ สวน
ส. ๑ ใน ๔ สวน เปนพระอรหันต อีก ๓ ใน ๔ ไมเปนพระอรหันต,
๑ ใน ๔ สวน ถึง ได บรรลุ ทําใหแจง เขาถึงอยู ถูกตองดวยนาม

กายอยูซึ่งอรหัตผล อีก ๓ ใน ๔ สวน ไมถูกตองดวยนามกายอยูซึ่ง
อรหัตผล, ๑ ใน ๔ สวน เปนผูปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว
ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระแลว บรรลุประโยชนตนแลว มีเครื่อง
ผูกไวในภพสิ้นไปรอบแลว พนวิเศษแลวเพราะรูชอบ มีลิ่มสลักอันยก
ขึ้นแลว มีคูอันกลบแลว มีเสาระเนียดอันถอนขึ้นแลว เปนผูไมมีลมิ่
สลัก เปนอริยะ ลดธง (คือมานะ) แลว หมดเครื่องผูกพันแลว มี
ชัยชนะอยางดีวิเศษแลว ทานกําหนดรูทุกขแลว ละสมุทัยแลว ทํา
นิโรธใหแจงแลว ยังมรรคใหเกิดแลว รูยิ่งซึง่ ธรรมที่ควรรูยิ่งแลว
กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรูแลว ละธรรมที่ควรละแลว บําเพ็ญธรรมที่
ควรบําเพ็ญแลว ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว อีก ๓
ใน ๔ สวน ยังไมทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๕๖] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล เมื่อเห็นทุกขพึงกลาววา ผู
ดําเนินไปแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อเห็นทุกขแลว พึงกลาววา ผูตั้งอยูแลวในผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เมื่อเห็นสมุทัย ฯลฯ เมื่อเห็นนิโรธ พึงกลาววา ผูดําเนินไปแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อเห็นนิโรธแลว พึงกลาววา ผูตงั้ อยูแลวในผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๕๗] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล เมื่อเห็นมรรค พึงกลาววา
ผูดําเนินไปแลว เมื่อเห็นมรรคแลว พึงกลาววา ผูตงั้ อยูแลวในผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อเห็นทุกข พึงกลาววา ผูดําเนินไปแลว เมื่อเห็นทุกขแลว พึงกลาววา
ผูตั้งอยูแลวในผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เมื่อเห็นมรรค พึงกลาววา ผูดําเนินไปแลว เมื่อเห็นมรรคแลว พึงกลาว
วา ผูตั้งอยูแลวในผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อเห็นสมุทัย ฯลฯ เมื่อเห็นนิโรธ พึงกลาววา ผูดําเนินไปแลว เมื่อ
เห็นนิโรธแลว พึงกลาววา ตั้งอยูแลวในผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๕๘] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล เมื่อเห็นทุกขพึงกลาววา ผู

ดําเนินไปแลว เมื่อเห็นทุกขแลว ไมพึงกลาววา เปนผูที่ควรกลาววา
ตั้งอยูแลวในผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อเห็นมรรค พึงกลาววา ผูดําเนินไปแลว เมื่อเห็นมรรคแลว ไมพึง
กลาววา เปนผูที่ควรกลาววาตั้งอยูแลวในผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เมื่อเห็นสมุทัย ฯลฯ เมื่อเห็นนิโรธ พึงกลาววา ผูดําเนินไปแลว เมื่อ
เห็นนิโรธแลว ไมพึงกลาววา เปนผูที่ควรกลาววาตัง้ อยูแลวในผล
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อเห็นมรรค พึงกลาววา ผูดําเนินไปแลว เมื่อเห็นมรรคแลว ไมพึง
กลาววา เปนผูที่ควรกลาววาตั้งอยูแลวในผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๕๙] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล เมื่อเห็นทุกขพึงกลาววา ผู
ดําเนินไปแลว เมื่อเห็นทุกขแลว ไมพึงกลาววา เปนผูที่ควรกลาววา
ตั้งอยูแลวในผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การเห็นทุกขไรประโยชน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เมื่อเห็นสมุทัย ฯลฯ เมื่อเห็นนิโรธ พึงกลาววา ผูดําเนินไปแลว เมื่อ
เห็นนิโรธแลว ไมพึงกลาววา เปนผูที่ควรกลาววาตัง้ อยูแลวในผล
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การเห็นนิโรธไรประโยชน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๖๐] ป. เมื่อเห็นทุกขแลว สัจจะ ๔ ก็เปนอันไดเห็นแลว หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ทุกขสัจเปนสัจจะ ๔ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๖๑] ส. เมื่อเห็นรูปขันธโดยความไมเที่ยงแลว ขันธ ๕ ก็เปนอันไดเห็นโดย
ความไมเที่ยงหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปขันธเปนขันธ ๕ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๖๖๒] ส. เมื่อเห็นจักขายตนะโดยความไมเที่ยงแลว อายตนะ ๑๒ ก็เปนอันได
เห็นโดยความไมเที่ยง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขายตนะเปนอายตนะ ๑๒ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๖๓] ส. เมื่อเห็นจักขุธาตุโดยความไมเที่ยงแลว ธาตุ ๑๘ ก็เปนอันไดเห็นโดย
ความไมเที่ยง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุธาตุเปนธาตุ ๑๘ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๖๔] ส. เมื่อเห็นจักขุนอินทรียโดยความไมเที่ยงแลว อินทรีย ๒๒ ก็เปนอันได
เห็นโดยความไมเที่ยงหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุนทรีย เปนอินทรีย ๒๒ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๖๕] ส. บุคคลทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผลไดดวยญาณ ๔ หรือ ๑- ?
ป. ถูกแลว
ส. โสดาปตติผล เปน ๔ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผลไดดวยญาณ ๘ หรือ ๒- ?
ป. ถูกแลว
ส. โสดาปตติผลเปน ๘ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผลไดดวยญาณ ๑๒ หรือ ๓- ?
ป. ถูกแลว
ส. โสดาปตติผลเปน ๑๒ หรือ?
@๑. ญาณ ๔ คือ ญาณในอริยสัจ ๔
@๒. ญาณ ๘ คือ ญาณในอริยสัจ ๔ และญาณในปฏิสัมภิทา ๔
@๓. ญาณ ๑๒ คือ ญาณในปฏิจจสมุปบาทอันมีองค ๑๒
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผลดวยญาณ ๔๔ หรือ ๑- ?
ป. ถูกแลว
ส. โสดาปตติผล เปน ๔๔ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. บุคคลทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผลไดดวยญาณ ๗๗ หรือ ๒- ?
ป. ถูกแลว
ส. โสดาปตติผลเปน ๗๗ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๖๖] ป. ไมพึงกลาววา ตรัสรูธรรมโดยลําดับ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรลาดไปโดย
ลําดับ ลุมไปโดยลําดับ ลึกไปโดยลําดับ มิไดลึกเปนเหวแตเบื้อง
ตนทีเดียว แมฉันใด ในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเทียวแลเปนการศึกษา
โดยลําดับ เปนการกระทําโดยลําดับ เปนการปฏิบัติโดยลําดับ มิ
ไดเปนการแทงตลอดโดยรูทั่วถึงแตเบื้องตนทีเดียว ดังนี้ ๓- เปนสูตร
มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น การตรัสรูธรรมก็เปนการตรัสรูโ ดยลําดับนะสิ
[๖๖๗] ป. ไมพึงกลาววา ตรัสรูธรรมโดยลําดับ หรือ?
ส. ถูกแลว
@๑. ญาณ ๔๔ คือ ญาณวัตถุ ๔๔ ที่มาในนิทานวรรค สังยุต ขอ ๑๑๙ หนา ๖๗
@๒. ญาณ ๗๗ คือ ญาณวัตถุ ๗๗ ที่มาในนิทานวรรค สังยุต ขอ ๑๒๗ หนา ๗๑
@๓. อํ. อฏฐก- ขอ ๑๑๐ หนา ๒๑๐
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ผูเปนปราชญพึงกําจัดมลทินของตนทีละ
นอยๆ ทุกๆ ขณะโดยลําดับ ดุจชางทองกําจัดมลทินทองฉะนั้น
ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น การตรัสรูธรรมก็เปนการตรัสรูโ ดยลําดับนะสิ
[๖๖๘] ส. การตรัสรูธรรมเปนการตรัสรูโดยลําดับ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทานพระควัมปติเถระไดกลาวกะภิกษุทั้งหลายดังนี้วา คํานี้ขาพเจาได
สดับมาโดยตรง ไดรับมาโดยตรงตอพระผูมีพระภาควา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ผูใดเห็นทุกข ผูนั้นยอมเห็นเหตุเกิดขึ้นแหงทุกขดวย ยอม
เห็นธรรมเปนที่ดับแหงทุกขดวย ยอมเห็นปฏิปทาอันใหถึงธรรมเปน
ที่ดับแหงทุกขดวย ผูใดเห็นเหตุเกิดขึ้นแหงทุกข ผูนั้นยอมเห็นทุกข
ดวย ยอมเห็นธรรมเปนที่ดับแหงทุกขดวย ยอมเห็นปฏิปทาใหถึง
ธรรมเปนที่ดับแหงทุกขดวย ผูใดเห็นธรรมเปนที่ดับแหงทุกข ผูนั้น
ยอมเห็นทุกขดวย ยอมเห็นเหตุเกิดขึ้นแหงทุกขดวย ยอมเห็นปฏิปทา

อันใหถึงธรรมเปนที่ดับแหงทุกข ผูใดเห็นปฏิปทาอันใหถึงธรรมเปน
ที่ดับแหงทุกข ผูนั้นยอมเห็นทุกขดวย ยอมเห็นเหตุเกิดขึ้นแหงทุกข
ดวย ยอมเห็นธรรมเปนที่ดับแหงทุกขดวย ดังนี้ ๒- เปนสูตรมีอยูจริง
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา การตรัสรูธรรมเปนการตรัสรูโ ดยลําดับ
[๖๖๙] ส. การตรัสรูธรรมเปนการตรัสรูโดยลําดับ หรือ?
ป. ถูกแลว
@๑. ขุ. ธ. ขอ ๒๘ หนา ๔๗
@๒. สํ มหาวาร, ขอ ๑๗๑๑ หนา ๕๔๖.
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา พรอมกับการถึงพรอมดวยหัสสนะของ
ทาน (พระโสดาบัน) ทาน ฯลฯ เปนผูไมควรทําความผิดสถาน
หนัก ๖ ประการ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา การตรัสรูธรรมเปนการตรัสรูโ ดยลําดับ
[๖๗๐] ส. การตรัสรูธรรมเปนการตรัสรูโดยลําดับ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใดธรรมจักษุ
(ดวงตาเห็นธรรม) ปราศจากผงฝา ไดเกิดขึ้นแกพระอริยสาวกวา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับ
เปนธรรมดา (สมัยนัน้ ) พรอมกับความเกิดขึ้นแหงโสดาปตติมรรค
อริยสาวกนั้นละสัญโญชนได ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา การตรัสรูธรรมเปนการตรัสรูโ ดยลําดับ
อนุปุพพาภิสมยกถา จบ
---------------โวหารกถา
[๖๗๑] สกวาที พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจาเปนโลกุตตระ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา กระทบโสตที่เปนโลกุตตระ ไม
กระทบโสตที่เปนโลกิยะ รับรูไดดวยวิญญาณที่เปนโลกุตตระ รับรูไ มได
ดวยวิญญาณที่เปนโลกิยะ พระสาวกทั้งหลายรับรูไ ด ปุถุชนทั้งหลายรับ
รูไมได หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๗๒] ส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา กระทบโสตที่เปนโลกิยะ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา กระทบโสตที่เปนโลกิยะ
ก็ตองไมกลาววา พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจาเปนโลกุตตระ
[๖๗๓] ส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา รับรูไดดวยวิญญาณที่เปนโลกิยะ
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา รับรูไดดวยวิญญาณที่เปน
โลกิยะ ก็ตองไมกลาววา พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา เปน
โลกุตตระ
[๖๗๔] ส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจาปุถุชนทั้งหลายรับรูไ ด มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ปุถุชนรับรูพระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจาได ก็ตองไม
กลาววา พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา เปนโลกุตตระ
[๖๗๕] ส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา เปนโลกุตตระ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนมรรค เปนผล เปนนิพพาน เปนโสดาปตติมรรค เปนโสดาปตติผล เปนสกทาคามิมรรค เปนสกทาคามิผล เปนอนาคามิมรรค เปน
อนาคามิผล เปนอรหัตมรรค เปนอรหัตผล เปนสติปฏฐาน เปน
สัมมัปปธาน เปนอิทธิบาท เปนอินทรีย เปนพละ เปนโพชฌงค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๗๖] ส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา เปนโลกุตตระ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ใครๆ ที่ฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจาได มีอยูหรือ
ป. ถูกแลว
ส. โลกุตตรธรรม พึงรับรูไดดวยโสต กระทบที่โสตมาสูคลองแหงโสต
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๗๗] ส. โลกุตตรธรรม ไมพึงรับรูไดดว ยโสต ไมกระทบที่โสไมมาสูคลองแหง
โสต มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา โลกุตตรธรรม ไมพึงรับรูไดดวยโสต ไมกระทบที่โสต ไมมาสู
คลองแหงโสต ก็ตองไมกลาววา พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา

เปนโลกุตตระ
[๖๗๘] ส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา เปนโลกุตตระ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ใครๆ ที่พึงยินดีในพระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจามีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โลกุตตรธรรมเปนที่ตั้งแหงราคะ เปนที่ตั้งแหงความยินดี เปนที่ตั้งแหง
ความใคร เปนที่ตั้งแหงความมัวเมา เปนที่ตั้งแหงความติด เปนที่ตั้ง
แหงความสยบ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๗๙] ส. โลกุตตรธรรมไมเปนที่ตั้งแหงราคะ ไมเปนที่ตั้งแหงความยินดี ไมเปน
ที่ตั้งแหงความใคร ไมเปนที่ตั้งแหงความมัวเมา ไมเปนที่ตั้งแหงความติด
ไมเปนที่ตั้งแหงความสยบ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา โลกุตตรธรรมไมเปนที่ตั้งแหงราคะ ไมเปนที่ตั้งแหงความยินดี
ไมเปนที่ตั้งแหงความใคร ไมเปนที่ตั้งแหงความมัวเมา ไมเปนที่ตั้งแหง
ความติด ไมเปนที่ตั้งแหงความสยบ ก็ตองไมกลาววา พระดํารัสของ
พระผูมีพระภาคพุทธเจาเปนโลกุตตระ
[๖๘๐] ส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจาเปนโลกุตตระ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ใครๆ ที่พึงขัดเคืองพระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจามีอยู หรือ
ป. ถูกแลว
ส. โลกุตตรธรรมเปนที่ตั้งแหงโทสะ เปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง เปนที่ตั้ง
แหงความกระทบกระเทือน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๘๑] ส. โลกุตตรธรรมไมเปนที่ตั้งแหงโทสะ ไมเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง ไม
เปนที่ตั้งแหงความกระทบกระเทือน มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา โลกุตตรธรรม ไมเปนที่ตั้งแหงโทสะ ไมเปนที่ตั้งแหงความ
ขัดเคือง ไมเปนที่ตั้งแหงความกระทบกระเทือน ก็ตองไมกลาววา
พระดํารัสของพระผูม ีพระภาคพุทธเจา เปนโลกุตตระ
[๖๘๒] พระดํารัสของผูมีพระภาคพุทธเจา เปนโลกุตตระ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ใครๆ ที่พึงหลงในพระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจามีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. โลกุตตรธรรมเปนที่ตั้งแหงโมหะ กระทําความไมรู กระทําใหตาบอด
เปนที่เสื่อมสิ้นแหงปญญา เปนฝกฝายแหงความคับแคน ไมเปนไปพรอม
เพื่อนิพพาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๘๓] ส. โลกุตตรธรรมไมเปนที่ตั้งแหงโมหะ ไมกระทําความไมรู ไมกระทําใหตา
บอด เปนที่เจริญแหงปญญา ไมเปนฝกฝายแหงความคับแคน เปนไป
พรอมเพื่อนิพพาน มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา โลกุตตรธรรมไมเปนที่ตั้งแหงโมหะ ไมกระทําความไมรู ไมกระทํา
ใหตาบอด เปนที่เจริญแหงปญญา ไมเปนฝกฝายแหงความคับแคน เปนไป
พรอมเพื่อนิพพาน ก็ตองไมกลาววา พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจาเปนโลกุตตระ
[๖๘๔] ส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา เปนโลกุตตระ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจาอยู ชน
เหลานั้นทั้งหมดชื่อวายังมรรคใหเกิดได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๘๕] ส. ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ฟงพระดํารัสของพระผูม ีพระภาคพุทธเจาอยู ชนเหลานั้นทั้งหมดชื่อวายังมรรคใหเกิดได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พาลปุถุชน ฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจาอยู พาลปุถุชนก็ชื่อ
วายังมรรคใหเกิดได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. คนทํามาตุฆาต ฯลฯ คนทําปตุฆาต ... คนทําอรหันตฆาต ... คนทําโลหิตุปบาท ฯลฯ คนทําสังฆเภท ฟงพระดํารัสของพระผูม ีพระภาคพุทธเจาอยู
คนทําสังฆเภท ก็ชื่อวายังมรรคใหเกิดได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๘๖] ป. กองขาวก็ดี กองทองก็ดี ใชไมเทาทองชี้บอกได หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เหมือนกันนั่นแหละ ธรรมที่เปนโลกิยะก็ดี ที่เปนโลกุตตระก็ดี พระผูมี
พระภาคยอมตรัสดวยพระดํารัสที่เปนโลกุตตระ
[๖๘๗] ส. กองขาวก็ดี กองทองก็ดี ใชไมเทาตนละหุงชี้บอกก็ได หรือ?
ป. ถูกแลว
ป. เหมือนกันนั่นแหละ ธรรมที่เปนโลกิยะก็ดี ที่เปนโลกุตตระก็ดี พระผูมี

พระภาคยอมตรัสดวยพระดํารัสที่เปนโลกิยะ
[๖๘๘] ส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา เมื่อตรัสโลกิยธรรม ก็เปนโลกิยะ
เมื่อตรัสโลกุตตรธรรม ก็เปนโลกุตตระ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อตรัสโลกิยธรรม พระดํารัสนั้น กระทบโสตที่เปนโลกิยะ เมื่อตรัส
โลกุตตรธรรม ก็กระทบโสตที่เปนโลกุตตระ เมื่อตรัสโลกิยธรรม ชน
ทั้งหลายรับรูไดดวยวิญญาณที่เปนโลกิยะ เมื่อตรัสโลกุตตรธรรม ก็รับรู
ไดดวยวิญญาณที่เปนโลกุตตระ เมื่อตรัสโลกิยธรรม ปุถุชนทั้งหลาย
รับรูได เมื่อตรัสโลกุตตรธรรม พระสาวกทั้งหลายรับรูได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๘๙] ป. ไมพึงกลาววา พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา เมื่อตรัสโลกิยธรรม
ก็เปนโลกิยะ เมื่อตรัสโลกุตตรธรรม ก็เปนโลกุตตระ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคตรัสทั้งโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรม มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา พระผูมีพระภาคพุทธเจาตรัสทั้งโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรม
ดวยเหตุนั้นนะทานตองกลาววา พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา
เมื่อตรัสโลกิยธรรม ก็เปนโลกิยะ เมื่อตรัสโลกุตตรธรรม ก็เปนโลกุตตระ
[๖๙๐] ส. พระดํารัสของพระผูมีพระภาคพุทธเจา เมื่อตรัสโลกิยธรรม ก็เปนโลกิยะ
เมื่อตรัสโลกุตตรธรรม ก็เปนโลกุตตระ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อตรัสมรรค ก็เปนมรรค เมื่อตรัสธรรมมิใชมรรค ก็เปนธรรมมิใช
มรรค เมื่อตรัสผล ก็เปนผล เมื่อตรัสธรรมมิใชผล ก็เปนธรรมมิใช
ผล เมื่อตรัสนิพพาน ก็เปนนิพพาน เมื่อตรัสธรรมมิใชนิพพาน ก็เปน
ธรรมมิใชนิพพาน เมื่อตรัสสังขตะ ก็เปนสังขตะ เมื่อตรัสอสังขต ก็
เปนอสังขตะ เมื่อตรัสรูป ก็เปนรูป เมื่อตรัสอรูป ก็เปนอรูป เมื่อ
ตรัสเวทนาก็เปนเวทนา เมื่อตรัสธรรมมิใชเวทนา ก็เปนธรรมมิใชเวทนา
เมื่อตรัสสัญญา ก็เปนสัญญา เมื่อตรัสธรรมมิใชสัญญา ก็เปนธรรมมิ
ใชสัญญา เมื่อตรัสสังขาร ก็เปนสังขาร เมื่อตรัสธรรมมิใชสังขาร ก็
เปนธรรมมิใชสังขาร เมื่อตรัสวิญญาณ ก็เปนวิญญาณ เมื่อตรัสธรรมมิ
ใชวิญญาณ ก็เปนธรรมมิใชวิญญาณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
โวหารกถา จบ
----------

นิโรธกถา
[๖๙๑] ส. นิโรธ เปน สอง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทุกขนิโรธ เปน สอง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทุกขนิโรธ เปน สอง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. นิโรธสัจจะ เปน สอง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. นิโรธสัจจะ เปน สอง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทุกขสัจจะ เปน สอง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. นิโรธสัจจะ เปน สอง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สมุทัยสัจจะ เปน สอง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. นิโรธสัจจะ เปน สอง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มรรคสัจจะ เปน สอง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. นิโรธสัจจะเปน สอง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ตาณะ ๑- (ที่ตานทานทาน) เปน สอง หรือ ฯลฯ เลณะ (ที่เรน)
เปน สอง หรือ... สรณะ (ที่พึ่ง) เปน สอง หรือ... ปรายนะ
(ที่หมาย) เปน สอง หรือ... อัจจุตะ (ที่มั่น) เปน สอง หรือ...
อมตะ เปน สอง หรือ ฯลฯ นิพพาน เปนสอง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. นิพพานเปนสอง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มีความสูงและต่ํา ความเลวและประณีต ความยิ่งและหยอนเขตแดน
ความแตกตาง รองรอย ระหวาง แหงนิพพานทั้งสอง หรือ?
@๑. คําวา ตาณะ เปนตนนี้ เปนไวพจนของ นิพพาน.
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๖๙๒] ส. นิโรธเปนสองหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สังขารที่ยังไมดับดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา (โลกุตตรญาณ) จะพิจารณา
แลวใหดับได มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา สังขารที่ยังไมดับดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา จะพิจารณาแลว
ใหดับได ก็ตองไมกลาววา นิโรธเปนสอง
[๖๙๓] ป. ไมพึงกลาววา นิโรธเปนสองหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. สังขารทั้งที่ยังไมดับดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา ทั้งที่ดับแลวดวยปญญา
เปนเครื่องพิจารณา ตางก็ยอยยับไปสิ้นแลว มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา สังขารทั้งที่ยังไมดับดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา ทั้งที่ดับดวย
ปญญาเปนเครื่องพิจารณา ตางก็ยอยยับไปสิ้นแลว ดวยเหตุนั้นนะทาน
จึงตองกลาววา นิโรธเปนสอง
[๖๙๔] ส. นิโรธเปนสอง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สังขารที่ดับแลวดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา ชื่อวาดับแลวเพราะอาศัย
อริยมรรค หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. แมสังขารที่ยังไมดับดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา ก็ชื่อวาดับแลวเพราะ
อาศัยอริยมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๙๕] ส. นิโรธเปนสองหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สังขารที่ดับแลวดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา ยอมไมเกิดขึ้นไดอีก
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สังขารที่มิไดดับดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา ก็ยอมไมเกิดขึ้นไดอกี
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา นิโรธเปนสอง
นิโรธกถา จบ.
วรรคที่ ๒ จบ.

---------วรรคที่ ๓
พลกถา
[๖๙๖] สกวาที กําลังของพระตถาคตทั่วไปแกพระสาวกหรือ?
ปราวที ถูกแลว
ส. กําลังของตถาคต ก็คือ กําลังของพระสาวก กําลังของพระสาวก ก็คือ
กําลังของพระตถาคต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๙๗] ส. กําลังของพระตถาคตทั่วไปแกพระสาวก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กําลังของพระตถาคตอันนั้น กําลังของพระสาวกก็อันนั้นแหละ กําลัง
ของพระสาวกอันนั้น กําลังของพระตถาคตก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๙๘] ส. กําลังของพระตถาคตทั่วไปแกพระสาวก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กําลังของพระตถาคตเชนใด กําลังแหงพระสาวกก็เชนนั้นกําลังแหง
พระสาวกเชนใด กําลังของพระตถาคตก็เชนนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๙๙] ส. กําลังของพระตถาคตทั่วไปแกพระสาวก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุรพประโยค บุรพจริยา การกลาวธรรม การแสดงธรรมแหงพระตถาคต
เชนใด บุรพประโยค บุรพจริยา การกลาวธรรม การแสดงธรรม แหง
พระสาวกก็เชนนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๐๐] ส. กําลังของพระตถาคตทั่วไปแกพระสาวก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระตถาคต คือ พระชินะ พระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธะพระ
สัพพัญู (ผูรูธรรมทั้งปวง) พระสัพพทัสสาวี (ผูเห็นธรรมทั้งปวง) พระ
ธรรมสามี (เจาแหงธรรม) พระธรรมปฏิสรณะ (ผูมีธรรมเปนที่อาศัย)
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสาวก ก็คือ พระชินะ พระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธะ พระสัพพัญู พระสัพพทัสสาวี พระธรรมสามี พระธรรมปฏิสรณะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๗๐๑] ส. กําลังของพระตถาคตทั่วไปแกพระสาวก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระตถาคต เปนผูยังมรรคที่ยังมิไดบังเกิดใหบังเกิดขึ้น เปนผูยังมรรค
ที่ยังมิไดปรากฏใหปรากฏขึ้น เปนผูกลาวมรรคที่ใครๆ มิเคยไดกลาว
เปนผูรูมรรค เปนผูรูแจงมรรค เปนผูฉลาดในมรรค หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสาวก ก็เปนผูยังมรรคที่ยังมิไดบังเกิดใหบังเกิดขึ้น เปนผูยังมรรค
ที่ยังมิไดปรากฏใหปรากฏขึ้น เปนผูกลาวมรรคที่ใครๆ มิเคยไดกลาว
เปนผูรูมรรค เปนผูรูแจงมรรค เปนผูฉลาดในมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๐๒] ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงซึ่งความยิ่งและหยอนแหงอินทรีย
ทั่วไปแกพระสาวก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสาวก เปนพระสัพพัญู เปนพระสัพพทัสสาวี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๐๓] ป. พระสาวกรูฐานะและอฐานะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา พระสาวกรูฐ านะและอฐานะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงซึ่งฐานะและอฐานะ ทั่วไปแก
พระสาวก ดังนี้
[๗๐๔] ป. พระสาวกรูผลอันสุกวิเศษโดยฐานะ โดยเหตุแหงกรรมสมาทานทั้งอดีต
อนาคตและปจจุบัน หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา พระสาวกรูผ ลอันสุกวิเศษโดยฐานะ โดยเหตุแหงกรรมสมาทาน
ทั้งอดีตอนาคตและปจจุบัน ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา กําลัง
ของพระตถาคต คือ การรูตามจริงซึง่ ผลอันสุกวิเศษโดยฐานะ โดยเหตุ
แหงกรรมสมาทานทั้งอดีตอนาคตและปจจุบัน ทั่วไปแกพระสาวก
[๗๐๕] ป. พระสาวก รูปฏิปทาอันนําไปสูคติทั้งปวง หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา พระสาวกรูป ฏิปทาอันนําไปสูคติทั้งปวง ดวยเหตุนั้นนะทานจึง
ตองกลาววา กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงซึ่งปฏิปทาอันจะ
นําไปในคติทั้งปวง ทั่วไปแกพระสาวก ดังนี้
[๗๐๖] ป. พระสาวกรูโลกอันมีธาตุตางๆ มีธาตุมิใชนอย หรือ?
ส. ถูกแลว

ป. หากวา พระสาวกรูโ ลกอันมีธาตุตา งๆ มีธาตุมิใชนอย ดวยเหตุนั้นนะ
ทานจึงตองกลาววา กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงซึ่งโลกอัน
มีธาตุตางๆ มีธาตุมิใชนอย ทั่วไปแกพระสาวก
[๗๐๗] ป. พระสาวก รูความที่สัตวทั้งหลายเปนผูมีอธิมุติ (อัธยาศัย) ตางๆ กัน
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา พระสาวกรูค วามที่สัตวทั้งหลายเปนผูมีอธิมุติตางๆ กัน ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริง
ซึ่งความที่สัตวทั้งหลายเปนผูมีอธิมุติตางๆ กัน ทั่วไปแกพระสาวก
[๗๐๘] ป. พระสาวกรูความเศราหมอง ความผองแผว การออกแหงฌาน วิโมกข
สมาธิ และสมาบัติ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา พระสาวกรูค วามเศราหมอง ความผองแผว การออกแหงฌาน
วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา กําลัง
ของพระตถาคต คือ การรูตามจริงซึง่ ความเศราหมอง ความผองแผว
การออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ ทั่วไปแกพระสาวก
[๗๐๙] ป. พระสาวกรูญาณเปนเครื่องระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัยในกาลกอน (ระลึก
ชาติหนหลังได) หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา พระสาวกรูญ
 าณเปนเครื่องระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัยในกาลกอน
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา กําลังของพระตถาคต คือ การรูตาม
จริงซึ่งญาณเปนเครื่องระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัยในกาลกอน ทั่วไปแก
พระสาวก
[๗๑๐] ป. พระสาวกรูจุตแิ ละอุปบัติแหงสัตวทั้งหลาย หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา พระสาวกรูจ ุติและอุปบัติแหงสัตวทั้งหลาย ดวยเหตุนั้นนะทาน
จึงตองกลาววา กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงซึ่งจุติและอุปบัติ
แหงสัตวทั้งหลาย ทั่วไปแกพระสาวก
[๗๑๑] ป. อาสวะทั้งหลาย ทั้งของพระตถาคต ทั้งพระสาวกตางก็ส้นิ ไปแลว มิใช
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. มีเหตุอะไรๆ ที่ทําใหตางกันในระหวางความสิ้นอาสวะแหงพระตถาคต
กับความสิ้นอาสวะแหงพระสาวก หรือในระหวางความหลุดพนแหง
พระตถาคต กับความหลุดพนแหงพระสาวก หรือ?

ส. ไมมี
ป. หากวา ไมมีเหตุอะไรๆ ที่ทําใหตางกันในระหวางความสิ้นอาสวะแหง
พระตถาคต กับความสิ้นอาสวะแหงพระสาวก หรือในระหวางความ
หลุดพนแหงพระตถาคต กับความหลุดพนแหงพระสาวก ดวยเหตุนั้น
นะทานจึงตองกลาววา กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ทั่วไปแกพระสาวก
[๗๑๒] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความสิ้นไปแหงอาสวะทั้ง
หลาย ทั่วไปแกพระสาวก หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะและอฐานะ ทั่วไปแก
พระสาวก หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๑๓] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความสิ้นไปแหงอาสวะทั้ง
หลาย ทั่วไปแกพระสาวก หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติและอุปบัติแหงสัตวทั้ง
หลาย ทั่วไปแกพระสาวก หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๑๔] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะและอฐานะ ไมทั่วไปแก
พระสาวก หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความสิ้นไปแหงอาสวะทั้ง
หลาย ไมทั่วไปแกพระสาวก หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๑๕] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติและอุปบัติแหงสัตวทั้งหลาย
ไมทั่วไปแกพระสาวก หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
ไมทั่วไปแกพระสาวก หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๑๖] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงซึ่งความยิ่งและหยอนแหงอินทรีย
ไมทั่วไปแกพระสาวก หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามความจริงในฐานะและอฐานะ ไมทั่วไป

แกพระสาวกหรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๑๗] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงซึ่งความยิ่งและหยอนแหงอินทรีย
ไมทั่วไปแกพระสาวก หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
ไมทั่วไปแกพระสาวก หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๑๘] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะและอฐานะ ทั่วไปแก
พระสาวก หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงซึ่งความยิง่ และหยอนแหงอินทรีย
ทั่วไปแกพระสาวก หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๑๙] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
ทั่วไปแกพระสาวก หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงซึ่งความยิง่ และหยอนแหงอินทรีย
ทั่วไปแกพระสาวก หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
พลกถา จบ.
-------อริยันติกถา
[๗๒๐] สกวาที กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะและอฐานะ เปน
อริยะ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนมรรค เปนผล เปนนิพพาน เปนโสดาปตติมรรค เปนโสดาปตติผล
เปนสกทาคามิมรรค เปนสกทาคามิผล เปนอนาคามิมรรค เปนอนาคา
มิผล เปนอรหัตมรรค เปนอรหัตผล เปนสติปฏฐาน เปนสัมมัปปธาน
เปนอิทธิบาท เปนอินทรีย เปนพละ เปนโพชฌงค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๒๑] ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะและอฐานะเปนอริยะ
หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. มีสุญญตะ เปนอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มีสุญญตะ เปนอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระตถาคตทรงทําไวในพระทัยซึ่งฐานะและอฐานะดวย ทรงทําไวใน
พระทัยซึ่งสุญญตะดวย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระตถาคตทรงทําไวในพระทัยซึ่งฐานะและอฐานะดวย ทรงทําไวใน
พระทัยซึ่งสุญญตะดวย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนความประชุมแหงผัสสะ ๒ อยาง แหงจิต ๒ ดวง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะและอฐานะเปนอริยะ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มีอนิมิตตะเปนอารมณ หรือ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระตถาคตทรงทําไวในพระทัยซึ่งฐานะและอฐานะดวย ทรงทําไวใน
พระทัยซึ่งอัปปณิหิตะดวย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระตถาคตทรงทําไวในพระทัยซึ่งฐานะและอฐานะดวย ทรงทําไวใน
พระทัยซึ่งอัปปณิหิตะดวย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนความประชุมแหงผัสสะ ๒ อยาง แหงจิต ๒ ดวง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๒๒] ส. สติปฏฐาน เปนอริยะ มีสุญญตะเปนอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะและอฐานะเปนอริยะ
มีสุญญตะเปนอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สติปฏฐาน เปนอริยะ มีอนิมิตตะเปนอารมณ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะ เปน
อารมณ หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะและอนฐานะ เปนอริยะ
มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๒๓] ส. สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย พละ โพชฌงค เปนอริยะ มีสุญญตะ
เปนอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะและอฐานะเปนอริยะ มี
สุญญตะเปนอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โพชฌงคเปนอริยะ มีอนิมิตตะเปนอารมณ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเปน
อารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะและอฐานะเปนอริยะ มี
อัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๒๔] ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะและอฐานะเปนอริยะ
แตไมพึงกลาววา มีสญ
ุ ญตะเปนอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สติปฏฐานเปนอริยะ แตไมพึงกลาววา มีสุญญตะเปนอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะและอฐานะเปนอริยะ
แตไมพึงกลาววา มีอนิมิตตะเปนอารมณ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สติปฏฐานเปนอริยะ แตไมพึงกลาววา มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะและอฐานะเปนอริยะ
แตไมพึงกลาววา มีสญ
ุ ญตะเปนอารมณ ฯลฯ มีอนิมิตตะเปนอารมณ
ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมัปปธาน ฯลฯ โพชฌงค เปนอริยะ แตไมพึงกลาววา มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๗๒๕] ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติและอุปบัติแหงสัตวทั้งหลาย
เปนอริยะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนมรรค เปนผล เปนนิพพาน เปนโสดาปตติมรรค เปนโสดาปตติผล
ฯลฯ เปนโพชฌงค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๒๖] ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติและอุปบัติแหงสัตวทั้ง
หลาย เปนอริยะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มีสุญญตะเปนอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มีสุญญตะเปนอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระตถาคตทรงทําไวในพระทัย ซึ่งจุติและอุปบัติแหงสัตวทั้งหลายดวย
ทรงทําไวในพระทัยซึ่งสุญญตะดวย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระตถาคตทรงทําไวในพระทัย ซึ่งจุติและอุปบัติแหงสัตวทั้งหลายดวย
ทรงทําไวในพระทัยซึ่งสุญญตะดวย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนความประชุมแหงผัสสะ ๒ อยาง แหงจิต ๒ ดวง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติและอุปบัติแหงสัตวทั้งหลาย
เปนอริยะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มีอนิมิตตะเปนอารมณ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มีอัปปณิหิตะเปนอารมณหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระตถาคตทรงทําไวในพระทัย ซึ่งจุติและอุปบัติแหงสัตวทั้งหลายดวย
ทรงทําไวในพระทัยซึ่งอัปปณิหิตะดวย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระตถาคตทรงทําไวในพระทัย ซึ่งจุติและอุปบัติแหงสัตวทั้งหลายดวย
ทรงทําไวในพระทัยซึ่งอัปปณิหิตะดวย หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. เปนความประชุมแหงผัสสะ ๒ อยาง แหงจิต ๒ ดวง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๒๗] ส. สติปฏฐาน เปนอริยะ มีสุญญตะเปนอารมณ ฯลฯ มีอนิมิตตะเปน
อารมณ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติและอุปบัติแหงสัตวทั้งหลาย
เปนอริยะ มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัมมัปปธาน ฯลฯ โพชฌงค เปนอริยะ มีสุญญตะเปนอารมณ ฯลฯ
มีอนิมิตตะเปนอารมณ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติและอุปบัติแหงสัตวทั้งหลาย
เปนอริยะ มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๒๘] ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติและอุปบัติแหงสัตวทั้งหลาย
เปนอริยะ แตไมพึงกลาววา มีสุญญตะเปนอารมณ ฯลฯ มีอนิมิตตะเปน
อารมณ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สติปฏฐาน เปนอริยะ แตไมพึงกลาววา มีอัปปณิหิตะ เปนอารมณ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๒๙] ส. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามความจริงในจุติและอุปบัติแหงสัตว
ทั้งหลาย เปนอริยะ แตไมพึงกลาววา มีสุญญตะเปนอารมณ ฯลฯ มีอนิมิตตะเปนอารมณ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมัปปธาน ฯลฯ โพชฌงค เปนอริยะ แตไมพึงกลาววา มีอัปปณิหิตะ
เปนอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๓๐] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
เปนอริยะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะและอฐานะเปนอริยะ
หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๗๓๑] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
เปนอริยะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติและอุปบัติแหงสัตวทั้งหลาย
เปนอริยะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๓๒] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะและอฐานะ ไมพึงกลาว
วาเปนอริยะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
ก็ไมพึงกลาววาเปนอริยะ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๓๓] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติและอุปบัติแหงสัตวทั้งหลาย
ไมพึงกลาววาเปนอริยะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
ก็ไมพึงกลาววาเปนอริยะ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๓๔] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
เปนอริยะ มีสุญญตะเปนอารมณ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะและอฐานะก็เปนอริยะ
มีสุญญตะเปนอารมณ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
เปนอริยะ มีอนิมิตตะเปนอารมณ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะและอฐานะก็เปนอริยะ
มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๓๕] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
เปนอริยะ มีสุญญตะเปนอารมณ ฯลฯ มีอนิมิตตะเปนอารมณ ฯลฯ
มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ?
ส. ถูกแลว

ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติและอุปบัติแหงสัตวทั้งหลาย
ก็เปนอริยะ มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๓๖] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะและอฐานะเปนอริยะ
แตไมพึงกลาววา มีสญ
ุ ญตะเปนอารมณ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
เปนอริยะ แตไมพึงกลาววา มีสุญญตะเปนอารมณ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในฐานะและอฐานะเปนอริยะ
แตไมพึงกลาววา มีอนิมิตตะเปนอารมณ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
ก็เปนอริยะ แตไมพึงกลาววา มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๓๗] ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในจุติและอุปบัติแหงสัตวทั้งหลาย
เปนอริยะ แตไมพึงกลาววา มีสุญญตะเปนอารมณ ฯลฯ มีอนิมิตตะเปน
อารมณ ฯลฯ มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กําลังของพระตถาคต คือ การรูตามจริงในความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
ก็เปนอริยะ แตไมพึงกลาววา มีอัปปณิหิตะเปนอารมณ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
อริยันติกถา จบ.
----------วิมุจจติกถา
[๗๓๘] สกวาที จิตมีราคะหลุดพนได หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. จิตสหรคตดวยราคะ เกิดพรอมกับราคะ ระคนดวยราคะ สัมปยุตดวย
ราคะ ปรากฏพรอมกับราคะ แปรไปตามราคะ เปนอกุศล เปนโลกิยะ
เปนอารมณของอาสวะ เปนอารมณของสัญโญชน เปนอารมณของ
คันถะ เปนอารมณของโอฆะ เปนอารมณของโยคะ เปนอารมณของ
นิวรณ เปนอารมณของปรามาสะ เปนอารมณของอุปทาน เปนอารมณ
ของสังกิเลส หลุดพนได หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๓๙] ส. จิตมีผัสสะหลุดพนได หลุดพนทั้งสอง คือ ทั้งผัสสะและจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จิตมีราคะ หลุดพนได หลุดพนทั้งสอง คือ ทั้งราคะและจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๔๐] ส. จิตมีเวทนา ฯลฯ จิตมีสัญญา ฯลฯ จิตมีเจตนา ฯลฯ จิตมีปญญา
หลุดพนได หลุดพนทั้งสอง คือ ทั้งปญญาและจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จิตมีราคะหลุดพนได หลุดพนไดทั้งสอง คือ ทั้งราคะและจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๔๑] ส. จิตมีผัสสะ มีราคะ หลุดพนได หลุดพนทั้งสอง คือ ทั้งผัสสะและจิต
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หลุดพนทั้งสอง คือ ทั้งราคะและจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๔๒] ส. จิตมีเวทนา มีราคะ ฯลฯ จิตมีสัญญา มีราคะ ฯลฯ จิตมีเจตนา มีราคะ
ฯลฯ จิตมีปญญา มีราคะ หลุดพนได หลุดพนทั้งสอง คือ ทั้งปญญาและ
จิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หลุดพนทั้งสอง คือ ทั้งราคะและจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๔๓] ส. จิตมีโทสะ หลุดพนได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จิตสหรคตดวยโทสะ เกิดพรอมกับโทสะ ระคนดวยโทสะ สัมปยุตดวย
โทสะ ปรากฏพรอมกับโทสะ แปรไปตามโทสะ เปนอกุศล เปนโลกิยะ
เปนอารมณของอาสวะ ฯลฯ เปนอารมณของสังกิเลส หลุดพนไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๔๔] ส. จิตมีผัสสะ หลุดพนได หลุดพนทั้งสอง คือ ทั้งผัสสะและจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จิตมีโทสะ หลุดพนได หลุดพนทั้งสอง คือ ทั้งโทสะและจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๔๕] ส. จิตมีเวทนา ฯลฯ จิตมีสัญญา ฯลฯ จิตมีเจตนา ฯลฯ จิตมีปญญา
หลุดพนได หลุดพนทั้งสอง คือ ทั้งปญญาและจิต หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. จิตมีโทสะ หลุดพนได หลุดพนทั้งสอง คือ ทั้งโทสะและจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๔๖] ส. จิตมีผัสสะ มีโทสะ หลุดพนได หลุดพนทั้งสอง คือ ทั้งผัสสะและจิต
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หลุดพนทั้งสอง คือ ทั้งโทสะและจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๔๗] ส. จิตมีเวทนา มีโทสะ ฯลฯ จิตมีสัญญา มีโทสะ ฯลฯ จิตมีเจตนา มี
โทสะ ฯลฯ จิตมีปญญา มีโทสะ หลุดพนได หลุดพนทั้งสอง คือ ทั้ง
ปญญาและจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หลุดพนทั้งสอง คือทั้งโทสะและจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๔๘] ส. จิตมีโมหะ หลุดพนได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จิตสหรคตดวยโมหะ เกิดพรอมกับโมหะ ระคนดวยโมหะ สัมปยุตดวย
โมหะ ปรากฏพรอมกับโมหะ แปรไปตามโมหะ เปนอกุศล เปนโลกิยะ
เปนอารมณของอาสวะ ฯลฯ เปนอารมณของสังกิเลส หลุดพนได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๔๙] ส. จิตมีผัสสะ หลุดพนได หลุดพนทั้งสอง คือ ทั้งผัสสะและจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จิตมีโมหะ หลุดพนได หลุดพนทั้งสอง คือ ทั้งโมหะและจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๕๐] ส. จิตมีเวทนา ฯลฯ จิตมีสัญญา ฯลฯ จิตมีปญญา หลุดพน
ได หลุดพนทั้งสอง คือ ทั้งปญญาและจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จิตมีโมหะ หลุดพนได หลุดพนทั้งสอง คือ ทั้งโมหะและจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๕๑] ส. จิตมีผัสสะ มีโมหะ หลุดพนได หลุดพนทั้งสอง คือ ทั้งผัสสะและ
จิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หลุดพนทั้งสอง คือ ทั้งโมหะและจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๕๒] ส. จิตมีเวทนา มีโมหะ ฯลฯ จิตมีสัญญา มีโมหะ ฯลฯ จิตมีเจตนา

มีโมหะ ฯลฯ จิตมีปญญา มีโมหะ หลุดพนได หลุดพนทั้งสอง คือ ทั้ง
ปญญาและจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หลุดพนทั้งสอง คือ ทั้งโมหะและจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๕๓] ส. ไมพึงกลาววา จิตมีราคะ มีโทสะ มีโมหะ หลุดพนได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จิตที่ปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ หมดกิเลส หลุด
พน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ถาอยางนั้น จิตมีราคะ มีโทสะ มีโมหะ ก็หลุดพนไดนะสิ
วิมุจจติกถา จบ.
---------วิมุจจมานกถา
[๗๕๔] สกวาที จิตที่หลุดพนแลว ยังหลุดพนอยู หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. สวนหนึ่งหลุดพนแลว อีกสวนหนึง่ ยังไมหลุดพน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๕๕] ส. สวนหนึ่งหลุดพนแลว อีกสวนหนึ่งยังไมหลุดพน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สวนหนึ่ง เปนพระโสดาบัน อีกสวนหนึ่ง ไมเปนพระโสดาบัน สวน
หนึ่ง ถึงแลว ไดเฉพาะแลว บรรลุแลว ทําใหแจงแลว เขาถึงอยู-
ถูกตองดวยกายอยู ซึ่งโสดาปตติผล อีกสวนหนึ่ง ไมถูกตองดวยการอยู
ซึ่งโสดาปตติผล สวนหนึ่ง เปนพระโสดาบัน ผูสัตตขัตตุปรมะ ผูโกลังโกละ ผูเอกพีชี ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ฯลฯ ประกอบดวยอริยกันตศีล
อีกสวนหนึ่งไมประกอบดวยอริยกันตศีล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๕๖] ส. สวนหนึ่ง หลุดพนแลว อีกสวนหนึ่ง ยังไมหลุดพน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สวนหนึ่ง เปนพระสกทาคามี อีกสวนหนึ่ง ไมเปนพระสกทาคามี สวน
หนึ่ง ถึงแลว ไดเฉพาะแลว บรรลุแลว ทําใหแจงแลว เขาถึงอยู-
ถูกตองดวยกายอยู ซึ่งสกทาคามิผล อีกสวนหนึ่ง ไมถูกตองดวยกาย
อยูซึ่งสกทาคามิผล หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๕๗] ส. สวนหนึ่ง หลุดพนแลว อีกสวนหนึ่ง ยังไมหลุดพน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สวนหนึ่งเปนพระอนาคามี สวนหนึ่งไมเปนพระอนาคามี สวนหนึ่งถึง
แลว ไดเฉพาะแลว บรรลุแลว ทําใหแจงแลว เขาถึงอยู ถูกตองดวย
กายอยู ซึ่งอนาคามิผล อีกสวนหนึง่ ไมถูกตองดวยกายอยูซึ่งอนาคามิ
ผล สวนหนึ่งเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพาพายี ผูอุปหัจจปรินิพพายี
ผูอสังขารปรินิพพายี ผูสสังขารปรินิพพายี ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
อีกสวนหนึ่งไมเปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๕๘] ส. สวนหนึ่งหลุดพนแลว อีกสวนหนึ่งยังไมหลุดพน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สวนหนึ่งเปนพระอรหันต อีกสวนหนึ่งไมเปนพระอรหันต สวนหนึ่ง
ถึงแลว ไดเฉพาะแลว บรรลุแลว ทําใหแจงแลว เขาถึงอยู ถูกตอง
ดวยกายอยู ซึ่งอรหัตผล อีกสวนหนึง่ ไมถูกตองดวยกายอยูซึ่งอรหัตผล สวนหนึ่งปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว ฯลฯ สวนหนึ่งทําใหแจง
แลวซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง อีกสวนหนึ่งไมทําใหแจงแลวซึ่งธรรมที่ควร
ทําใหแจง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๕๙] ส. จิตที่หลุดพนแลว ยังหลุดพนอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จิตหลุดพนแลวในขณะเกิดขึ้น ยังหลุดพนอยูในขณะดับไป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๖๐] ป. ไมพึงกลาววา จิตที่หลุดพนแลว ยังหลุดพนอยู หรือ?
ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา เมื่อบุคคลนั้น รูอยูอยางนี้ เห็นอยูอ ยางนี้
จิตยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ จิตยอมหลุดพนแมจากอาสวะ
จิตยอมหลุดพนแมจากอวิชชาสวะ ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใช
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น จิตที่หลุดพนแลว ก็ยังหลุดพนอยูนะสิ
[๗๖๑] ส. จิตที่หลุดพนแลว ยังหลุดพนอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลนั้น เมื่อจิตตั้งมั่นแลว เปนจิต

บริสุทธิ์ ผุดผอง ไมมีกิเลสเครื่องยัว่ ยวน ปราศจากอุปกิเลส เปนจิตออน ควรแกการงาน ถึงความเปนจิตไมหวั่นไหวตัง้ อยูแลวอยางนี้
ยอมนอมจิตไปเพื่อญาณเปนเครื่องสิน้ ไปแหงอาสวะ ดังนี้ ๒- เปนสูตร
มีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา จิตที่หลุดพนแลว ยังหลุดพนอยู
[๗๖๒] ส. จิตที่หลุดพนอยู มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จิตที่กําหนัดอยู ขัดเคืองอยู หลงอยู เศราหมองอยู มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. จิตมีแตกําหนัดแลวและไมกําหนัดแลว ขัดเคืองแลวและไมขัดเคืองแลว
หลงแลวและไมหลงแลว ขาดแลวและไมขาดแลว ตกแลวและไมแตก
แลว อันปจจัยทําแลวและอันปจจัยไมทําแลว เทานั้น มิใชหรือ?
@๑. ม. อุ. ขอ ๒๖ หนา ๒๔ ๒. ม. อุ. ขอ ๒๖ หนา ๒๔
ป. ถูกแลว
ส. ถาจิตมีแตกําหนัดแลวและไมกําหนัดแลว ขัดเคืองแลวละไมขัดเคืองแลว
หลงแลวและไมหลงแลว ขาดแลวและไมขาดแลว แตกแลวและไม
แตกแลว อันปจจัยทําแลวและอันปจจัยไมทําแลว เทานั้น ก็ตองไมกลาว
วา จิตหลุดพนอยู มีอยู
วิมุจจมานกถา
---------อัฏฐมกกถา
[๗๖๓] สกวาที บุคคลที่ ๘ ๑- ละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไดแลว หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ เปนพระโสดาบัน เปนผูถึงแลว ไดเฉพาะแลว บรรลุแลว
กระทําใหแจงแลว เขาถึงอยู ถูกตองดวยกายอยู ซึ่งโสดาปตติผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๖๔] ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกจิ ฉาไดแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ เปนพระโสดาบัน เปนผูถึงแลว ฯลฯ ถูกแลว ดวยกายอยู
ซึ่งโสดาปตติผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๖๕] ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไดแลว หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. บุคคลที่ ๘ ละอนุสัยคือทิฏฐิไดแลว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไดแลว หรือ?
@๑. บุคคลที่ ๘ คือ พระอริยบุคคล ผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ ละอนุสัยคือวิจิกิจฉา ฯลฯ สีลัพพตปรามาสไดแลว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๖๖] ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกจิ ฉาไดแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ ละอนุสัยคือวิจิกิจฉาไดแลว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกจิ ฉาไดแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ ละอนุสัยคือทิฏฐิ ฯลฯ สีลัพพตปรามาสไดแลว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๖๗] ส. บุคคลที่ ๘ ยังละอนุสัยคือทิฏฐิไมได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ ยังละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไมได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลที่ ๘ ยังละอนุสัยคือทิฏฐิไมได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ ยังละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉาไมได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลที่ ๘ ยังละอนุสัยคือวิจิกิจฉา ฯลฯ สีลัพพตปรามาสไมได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ ยังละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไมได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลที่ ๘ ยังละสีลัพพตปรามาสไมได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ ยังละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉาไมได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๖๘] ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไดแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ ยังมรรคใหเกิดแลว เพื่อละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิ หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไดแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ ยังสติปฏฐานใหเกิดแลว ฯลฯ ยังสัมมัปปธาน ฯลฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๖๙] ส. บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกจิ ฉาไดแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ ยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละ
เครื่องกลุมรุมคือวิจิกจิ ฉา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๗๐] ส. บุคคลที่ ๘ ไมไดยังมรรคใหเกิดเพื่อละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิอันบุคคลที่ ๘ ละไดแลว ดวยธรรมที่มิใชมรรค
เปนโลกิยะ เปนอารมณของอาสวะ ฯลฯ เปนอารมณของสังกิเลส
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลที่ ๘ ไมไดยังสติปฏฐาน ฯลฯ ยังโพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละ
เครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิอันบุคคลที่ ๘ ละไดแลว ดวยธรรมที่มิใชมรรค
เปนโลกิยะ เปนอารมณของอาสวะ ฯลฯ เปนอารมณของสังกิเลส
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๗๑] ส. บุคคลที่ ๘ ไมไดยังมรรคใหเกิดแลว ฯลฯ ไมไดยังสติปฏฐาน ฯลฯ ยัง
โพชฌงคใหเกิดแลว เพื่อละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกิจฉา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เครื่องกลุมรุมคือวิจกิ ิจฉา อันบุคคลที่ ๘ ละไดแลวดวยธรรมที่มใี ชมรรค
เปนโลกิยะ เปนอารมณของอาสวะ ฯลฯ เปนอารมณของสังกิเลส
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๗๒] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไดแลว หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิยังจักเกิดขึ้น หรือ?

ส. จักไมเกิดขึ้น
ป. หากวา จักไมเกิดขึ้น ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววาบุคคลที่ ๘ ละ
เครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไดแลว
[๗๗๓] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลที่ ๘ ละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกจิ ฉาไดแลว หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เครื่องกลุมรุมคือวิจกิ ิจฉายังจักเกิดขึ้น หรือ?
ส. จักไมเกิดขึ้น
ป. หากวา จักไมเกิดขึ้น ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา บุคคลที่ ๘ และ
เครื่องกลุมรุมคือวิจิกจิ ฉาไดแลว
[๗๗๔] ส. บุคคลที่ ๘ ชื่อวาละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไดแลว เพราะทําอธิบายวาจัก
ไมเกิดขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ ชื่อวาละอนุสัยคือทิฏฐิไดแลว เพราะทําอธิบายวาจักไมเกิด
ขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๗๕] ส. บุคคลที่ ๘ ชื่อวาละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไดแลว เพราะทําอธิบายวาจัก
ไมเกิดขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ ชื่อวาละอนุสัยคือวิจิกิจฉา ฯลฯ สีลัพพตปรามาสไดแลว
เพราะทําอธิบายวาจักไมเกิดขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๗๖] ส. บุคคลที่ ๘ ชื่อวาละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกจิ ฉาไดแลว เพราะทําอธิบายวา
จักไมเกิดขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ ชื่อวาละอนุสัยคือวิจิกิจฉา ฯลฯ สีลัพพตปรามาสไดแลว
เพราะทําอธิบายวาจักไมเกิดขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๗๗] ส. บุคคลที่ ๘ ชื่อวาละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไดแลว เพราะทําอธิบายวาจัก
ไมเกิดขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูโคตรภู ชื่อวาละเครื่องกลุมรุมคือทิฏฐิไดแลว เพราะทําอธิบายวา
จักไมเกิดขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๗๘] ส. บุคคลที่ ๘ ชื่อวาละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกจิ ฉาไดแลว เพราะทําอธิบายวา

จักไมเกิดขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูโคตรภู ชื่อวาละเครื่องกลุมรุมคือวิจิกจิ ฉาไดแลว เพราะทําอธิบายวาจักไมเกิดขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
อัฏฐมกกถา จบ.
อัฏฐมกัสส อินทริยกถา
[๗๗๙] สกวาที บุคคลที่ ๘ ไมมีสัทธินทรีย หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ ไมมีศรัทธา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๘๐] ส. บุคคลที่ ๘ ไมมีวิริยินทรีย ฯลฯ ไมมีสตินทรีย ฯลฯ ไมมีสมาธินทรีย ฯลฯ
ไมมีปญญินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ ไมมีปญญา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๘๑] ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ มีสัทธินทรีย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลที่ ๘ มีวิริยะ ฯลฯ มีสติ ฯลฯ มีสมาธิ ฯลฯ มีปญญา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ มีปญญินทรีย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๘๒] ส. บุคคลที่ ๘ มีมโน มีมนินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา มีสัทธินทรีย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลที่ ๘ มีมโน มีมนินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ มีปญญา มีปญญินทรีย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๘๓] ส. บุคคลที่ ๘ มีโสมนัส มีโสมนัสสินทรีย ฯลฯ มีชีวิต มีชีวิตินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา มีสัทธินทรีย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลที่ ๘ มีชีวิต มีชีวิตินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ มีวิริยะ ฯลฯ มีปญญา มีปญญินทรีย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๘๔] ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา แตไมมีสัทธินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ มีมโน แตไมมีมนินทรีย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๘๕] ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา แตไมมีสัทธินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ มีโสมนัส แตไมมีโสมนัสสินทรีย ฯลฯ มีชีวิต แตไมมี
ชีวิตินทรีย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๘๖] ส. บุคคลที่ ๘ มีปญญา แตไมมีปญญินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ มีมโน แตไมมีมนินทรีย ฯลฯ มีโสมนัส แตไมมีโสมนัส
สินทรีย ฯลฯ มีชีวิต แตไมมีชีวิตินทรีย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๘๗] ส. บุคคลที่ ๘ ไมมีสัทธินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ เปนผูไมมีศรัทธา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลที่ ๘ ไมมีวิริยินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ เปนผูเกียจคราน ละความเพียร หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลที่ ๘ ไมมีสตินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ เปนผูลืมสติ ไมมีสัมปชัญญะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลที่ ๘ ไมมีสมาธินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. บุคคลที่ ๘ เปนผูไมมีสมาธิ มีจิตวอกแวก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๘๘] ส. บุคคลที่ ๘ ไมมีปญญินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ เปนผูมีปญญาทราม บาน้ําลาย (โงเขลา) หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๘๙] ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา และศรัทธานั้นเปนนิยยานิกะ (เครื่องนําออกไป)
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา และศรัทธานั้นเปนนิยยานิกะก็ตองไม
กลาววา บุคคลที่ ๘ ไมมีสัทธินทรีย
ส. บุคคลที่ ๘ มีวิริยะ และวิริยะนั้นเปนนิยยานิกะ ฯลฯ มีสติ และสติ
นั้นเปนนิยยานิกะ ฯลฯ มีสมาติ และสมาธินั้นเปนนิยยากะ ฯลฯ มี
ปญญา และปญญานั้นเปนนิยยานิกะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลที่ ๘ มีปญญา และปญญานั้นเปนนิยยานิกะก็ตองไม
กลาววา บุคคลที่ ๘ ไมมีปญญินทรีย
[๗๙๐] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล มีศรัทธา มีสัทธินทรีย
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา มีสัทธินทรีย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล มีปญญา มีปญญินทรีย
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ มีปญญา มีปญญินทรีย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๙๑] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอานาคามิผล ฯลฯ บุคคลผูปฏิบัติเพื่อ
กระทําใหแจงซึ่งอรหัตผล มีศรัทธา มีสัทธินทรีย ฯลฯ มีปญญา
มีปญญินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ มีปญญา มีปญญินทรีย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๙๒] บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา แตไมมีสัทธินทรีย หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล มีศรัทธา แตไมมี
สัทธินทรีย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลที่ ๘ มีปญญา แตไมมีปญญินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล มีปญญา แตไมมีปญ
ญินทรีย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๙๓] ส. บุคคลที่ ๘ มีศรัทธา แตไมมีสัทธินทรีย ฯลฯ มีปญญา แตไมมีปญญินทรีย
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ฯลฯ บุคคลผูปฏิบัติเพื่อ
กระทําใหแจงซึ่งอรหัตผล มีปญญา แตไมมีปญญินทรีย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๙๔] ส. บุคคลที่ ๘ ไมมีอินทรีย ๕ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรียนี้ ๕ ประการ,
๕ ประการ เปนไฉน สัทธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑
สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ อินทรีย ๕ ประการฉะนี้แล, ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เพราะความเต็มบริบูรณแหงอินทรีย ๕ ประการนี้แล
จึงเปนพระอรหันต เพลากวานั้น ก็เปนผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจง
ซึ่งอรหัตผล เพลากวานั้น ก็เปนพระอนาคามี เพลากวานั้น ก็เปน
ผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เพลากวานั้นก็เปนพระ
สกทาคามี เพลากวานั้นก็เปนผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง ซึ่งสกทาคา
มิผล เพลากวานั้น ก็เปนพระโสดาบัน เพลากวานั้น ก็เปนผูปฏิบัติ
เพื่อกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดแล ไม
มีอินทรีย ๕ ประการนี้เสียเลย โดยประการทั้งปวง เราเรียกผูนั้นวา
เปนคนภายนอก เปนผูตั้งอยูในฝายปุถุชน ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลที่ ๘ เปนคนภายนอก เปนผูตั้งอยูในฝายปุถุชน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ถาอยางนั้น บุคคลที่ ๘ ก็มีอินทรีย ๕ นะสิ

อัฏฐมกัสส อินทริยกถา จบ.
@๑. สํ. มหาวาร. ขอ ๘๘๘, ๘๘๙ หนา ๒๖๗
ทิพพจักขุกถา
[๗๙๕] สกวาที มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยจักษุ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. มังสจักษุ ก็คือทิพยจักษุ ทิพยจักษุ ก็คือมังสจักษุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๙๖] ส. มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยจักษุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มังสจักษุเปนเชนใด ทิพยจักษุก็เปนเชนนั้น ทิพยจักษุเปนเชนใด
มังสจักษุก็เปนเชนนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๙๗] ส. มังสจักษุอนั ธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยจักษุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มังสจักษุอันนั้น ทิพยจักษุก็อันนั้นแหละ ทิพยจักษุอันนั้น มังสจักษุก็
อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๙๘] ส. มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยจักษุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิสัย อานุภาพ โคจร ของมังสจักษุ เปนเชนใด วิสัย อานุภาพ โคจร
ของทิพยจักษุ ก็เปนเชนนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๗๙๙] ส. มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยจักษุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนอุปาทินนะแลวเปนอนุปาทินนะ ๑- หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
@๑. อุปาทินนะ-อนุปาทินนะ ดนิเทศในธรรมสังคณี ขอ ๗๗๙ และขอ ๙๕๕
[๘๐๐] ส. เปนอุปาทินนะแลวเปนอนุปาทินนะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนกามาวจรแลวเปนรูปาวจร หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๐๑] ส. เปนกามาวจรแลวเปนรูปาวจร หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนรูปาวจรแลวเปนอรูปาวจร หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๐๒] ส. เปนรูปาวจรแลวเปนอรูปาวจร หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนปริยาปนนะแลวเปนอปริยาปนนะ ๑- หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๐๓] ส. มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยจักษุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทิพยจักษุ อันธรรมอุปถัมภแลว ก็เปนมังสจักษุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๐๔] ส. มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยจักษุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทิพยจักษุ อันธรรมอุปถัมภแลว เปนปญญาจักษุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๐๕] ส. มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยจักษุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทิพยจักษุ อันธรรมอุปถัมภแลว เปนมังสจักษุ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
@๑. ปริยาปนนะ-อปริยาปนนะ ดูนิเทศในธรรมสังคณี ขอ ๘๓๑ และขอ ๙๘๓
[๘๐๖] ส. มังสจักษุ อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยจักษุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักษุ มี ๒ อยางเทานั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๐๗] ส. จักษุ มี ๒ อยางเทานั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสจักษุวามี ๓ คือ มังสจักษุ ทิพยจักษุ ปญญาจักษุ
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคไดตรัสจักษุวามี ๓ คือ มังสจักษุ ทิพยจักษุ
ปญญาจักษุ ก็ตองไมกลาววา จักษุมี ๒ อยางเทานั้น
[๘๐๘] ส. จักษุมี ๒ อยางเทานั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุนี้มี ๓ อยาง, ๓
อยางเปนไฉน มังสจักษุ ทิพยจักษุ ปญญาจักษุ จักษุมี ๓ อยาง
ฉะนี้แล

พระผูมีพระภาคผูปุริโสดม ไดตรัสจักษุ ๓ อยางนี้ คือ
มังสจักษุ ทิพยจักษุ และปญญาจักษุ อันยอดเยี่ยมไวแลว ความ
เกิดขึ้นแหงมังสจักษุ เปนทางแหงทิพยจักษุ ก็เมื่อใด ญาณ คือ
ปญญาจักษุ อันยอดเยี่ยมเกิดขึ้นแลว เมื่อนั้น ยอมพนจากทุกขทั้ง
ปวงได เพราะการไดจกั ษุนั้น ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
@๑. ขุ. อิติวุตตะ ขอ ๒๓๙ หนา ๒๗๐
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา จักษุมี ๒ อยางเทานั้น
ทิพพจักขุกถา จบ
----------ทิพพโสตกถา
[๘๐๙] สกวาที มังสโสต อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยโสต หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. มังสโสต ก็คือทิพยโสต ทิพยโสต ก็คือ มังสโสต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๑๐] ส. มังสโสต อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยโสต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มังสโสตเปนเชนใด ทิพยโสตก็เปนเชนนั้น ทิพยโสตเปนเชนใด
มังสโสตก็เปนเชนนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๑๑] ส. มังสโสต อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยโสต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มังสโสตอันนั้น ทิพยโสตก็อันนั้นแหละ ทิพยโสตอันนั้น มังสโสตก็
อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๑๒] ส. มังสโสต อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยโสต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิสัย อานุภาพ โคจร แหงมังสโสต เปนเชนใด วิสัย อานุภาพ โคจร
แหงทิพยโสต ก็เปนเชนนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๑๓] ส. มังสโสต อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยโสต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนอุปาทินนะแลวเปนอนุปาทินนะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๘๑๔] ส. เปนอุปาทินนะแลวเปนอนุปาทินนะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนกามาวจรแลวเปนรูปาวจร หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๑๕] ส. เปนกามาวจรแลวเปนรูปาวจร หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนรูปาวจรแลวเปนอรูปาวจร หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๑๖] ส. เปนรูปาวจรแลวเปนอรูปาวจร หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนปริยาปนนะแลวเปนอปริยาปนนะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๑๗] ส. มังสโสต อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยโสต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทิพยโสต อันธรรมอุปถัมภแลว ก็เปนมังสโสต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๑๘] ส. มังสโสต อันธรรมอุปถัมภแลว เปนทิพยโสต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โสตมีอยางเดียวเทานั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๑๙] ส. โสตมีอยางเดียวเทานั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสโสตวามี ๒ อยาง คือ มังสโสตและทิพยโสต
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคไดตรัสโสตวามี ๒ อยาง คือมังสโสต และทิพยโสต ก็ตองไมกลาววา โสตมีอยางเดียวเทานั้น
ทิพพโสตกถา จบ.
----------ยถากัมมูปคตญาณกถา
[๘๒๐] สกวาที ยถากัมมูปคตญาณ (ญาณเปนเครื่องรูความที่สัตวทั้งหลายเปนไป
ตามกรรม) เปนทิพยจักษุ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ทําไวในใจซึ่งความที่สัตวเปนไปตามกรรมดวย เห็นรูปไดดวยทิพยจักษุ

ดวย หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๒๑] ส. ทําไวในใจซึ่งความที่สัตวทั้งหลายเปนไปตามกรรมดวย เห็นรูปดวยทิพยจักษุดวย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนการประชุมแหงผัสสะ ๒ อยาง แหงจิต ๒ ดวง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๒๒] ส. ยถากัมมูปคตญาณ เปนทิพยจักษุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทําไวในใจซึ่งบทวา "สัตวเหลานี้หนอ ทานทั้งหลาย" ดังนี้ดวย ทําไว
ในใจซึ่งบทวา "เปนผูประกอบดวยกายทุจริต" ดังนี้ดวย ทําไวในใจซึ่ง
บทวา "เปนผูประกอบดวยวจีทุจริต" ดังนี้ดวย ทําไวในใจซึ่งบทวา
"เปนผูประกอบดวยมโนทุจริต" ดังนี้ดวย ทําไวในใจซึ่งบทวา "เปนผู
ติเตียนพระอริยะทั้งหลาย" ดังนี้ดวย ทําไวในใจซึ่งบทวา "เปนมิจฉาทิฏฐิ" ดังนี้ดวย ทําไวในใจซึ่งบทวา "สมาทานกรรมคือมิจฉาทิฏฐิ" ดังนี้
ดวย ทําไวในใจซึ่งบทวา "สัตวเหลานั้นเขาถึงแลวซึ่งอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เบื้องหนาแตมรณะ เพราะกายแตก" ดังนี้ดวย ทําไวในใจ
ซึ่งบทวา "ก็หรือสัตวเหลานี้นะทานทั้งหลาย" ดังนี้ดวย ทําไวในใจซึ่งบท
วา "เปนผูประกอบดวยกายสุจริต" ดังนี้ดวย ทําไวในใจซึ่งบทวา
"เปนผูประกอบดวยวจีสุจริต" ดังนี้ดวย ทําไวในใจซึ่งบทวา "เปนผู
ประกอบดวยมโนสุจริต" ดังนี้ดวย ทําไวในใจซึ่งบทวา "เปนผูไมติเตียน
พระอริยะทั้งหลาย" ดังนี้ดวย ทําไวในใจซึ่งบทวา "เปนสัมมาทิฏฐิ"
ดังนี้ดวย ทําไวในใจซึ่งบทวา "สมาทานกรรมคือสัมมาทิฏฐิ" ดังนี้ดวย
ทําไวในใจซึ่งบทวา "สัตวเหลานั้นเขาถึงแลวซึ่งสุคติ โลกสวรรค เบื้อง
หนาแตมรณะ เพราะกายแตก" ดังนี้ดวย เห็นรูปดวยทิพยจักษุดวย
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๒๓] ส. ยถากัมมูปคตญาณเปนทิพยจักษุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทําไวในใจซึ่งบทวา "สัตวเหลานี้หนอ ทานทั้งหลาย" ดังนี้ดวย ฯลฯ ทํา
ไวในใจซึ่งบทวา "สัตวเหลานั้นไดเขาถึงแลวซึ่งสุคติ โลกสวรรค เบื้อง
หนาแตมรณะ เพราะกายแตก" ดังนี้ดวย เห็นรูปดวยทิพยจักษุดวย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนการประชุมแหงผัสสะ ๒ อยาง แหงจิต ๒ ดวง หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
[๘๒๔] ส. ยถากัมมูปคตญาณเปนทิพยจักษุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลบางคน เปนผูไมมีทิพยจักษุ เปนผูไมไดเฉพาะแลว ไมบรรลุแลว
ไมกระทําใหแจงแลวซึ่งทิพยจักษุ แตรูความที่สัตวทั้งหลายเปนไปตาม
กรรมไดมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลบางคน เปนผูไมมีทิพยจักษุ เปนผูไมไดเฉพาะแลว ไม
บรรลุแลว ไมกระทําใหแจงแลวซึ่งทิพยจักษุ แตรูความที่สัตวทั้งหลาย
เปนไปตามกรรมไดมีอยู ก็ตองไมกลาววา ยถากัมมูปคตญาณเปนทิพยจักษุ
[๘๒๕] ส. ยถากัมมูปคตญาณเปนทิพยจักษุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทานพระสารีบุตรรูค วามที่สัตวท้งั หลายเปนไปตามกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ทานพระสารีบุตร รูความที่สัตวทั้งหลายเปนไปตามกรรม ก็ตอง
ไมกลาววา ยถากัมมูปคตญาณเปนทิพยจักษุ
[๘๒๖] ส. ทานพระสารีบุตร รูความที่สัตวทั้งหลายเปนไปตามกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทานพระสารีบุตรมีทิพยจักษุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๒๗] ส. ทานพระสารีบุตรมีทิพยจักษุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทานพระสารีบุตร ไดกลาวคํานี้ไววา การตั้งความปรารถนา เพื่อปุพเพนิวาสญาณ ทิพพจักขุญาณ เจโตปริยญาณ อิทธิวิธิ ความหมด
จดแหงโสตธาตุ และจุตูปปาตญาณของเราไมมี ดังนี้ ๑- เปนสูตรมี
อยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ยถากัมมูปคตญาณเปนทิพยจักษุ ดังนี้
ยถากัมมูปคตญาณกถา จบ
---------สังวรกถา
[๘๒๘] สกวาที ความสํารวมมีอยูในหมูเทวดา หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ความไมสํารวมก็มอี ยูในหมูเทวดา หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
@๑. ขุ เถรคาถา ขอ ๓๙๖ หนา ๔๐๓
[๘๒๙] ส. ความไมสํารวมไมมีในหมูเทวดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสํารวมก็ไมมใี นหมูเทวดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๓๐] ส. ศีล คือความสํารวมจากความไมสํารวม มิใชหรือ ความสํารวมมีอยูใน
หมูเทวดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ศีล คือความสํารวมจากความไมสํารวมใด ความไมสํารวมนั้น ก็มีอยู
ในหมูเทวดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทานจงรับรูนิคคหะ, หากวา ศีล คือความสํารวมจากความไมสํารวม
ความสํารวมมีอยูในหมูเทวดา ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ศีล
คือความสํารวมจากความไมสํารวมใด ความไมสํารวมนั้นก็มีอยูในหมู
เทวดา, ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ศีล คือความสํารวม
จากความไมสํารวม ความสํารวมมีอยูในหมูเทวดา แตไมพึงกลาววา
ศีล คือความสํารวมจากความไมสํารวมใด ความไมสํารวมนั้นก็มีอยูใน
หมูเทวดา ดังนี้ ผิด, แตถาไมพึงกลาววา ศีล คือความสํารวมจาก
ความไมสํารวมใด ความไมสํารวมนั้นก็มีอยูในหมูเทวดา ก็ตองไมกลาว
วา ศีล คือความสํารวมจากความไมสํารวม ความสํารวมมีอยูในหมูเทวดา
ที่ทานกลาวในปญหานั้นวา พึงกลาวไดวา ศีล คือความสํารวมจากความ
ไมสํารวม ความสํารวมมีอยูในหมูเทวดา แตไมพึงกลาววา ศีล คือความ
สํารวมจากความไมสํารวมใด ความไมสํารวมนั้นก็มอี ยูในหมูเทวดา ดัง
นี้ ผิด
[๘๓๑] ส. ความสํารวมมีอยูในมนุษย ความไมสํารวมก็มีอยูในหมูมนุษยนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสํารวมมีอยูในหมูเทวดา ความไมสํารวมก็มีอยูในหมูเทวดานั้น
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๓๒] ส. ความสํารวมมีอยูในหมูเทวดา ความไมสํารวมไมมอี ยูในหมูเ ทวดานั้น
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสํารวมมีอยูในหมูมนุษย ความไมสํารวมไมมีอยูในหมูมนุษย หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๓๓] ส. การเวนจากปาณาติบาต มีอยูในหมูเทวดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปาณาติบาตก็มีอยูในหมูเทวดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. การเวนจากเหตุเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือดื่มน้ําเมา กลาวคือสุรา
และเมรัย มีอยูในหมูเ ทวดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เหตุเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือ ดื่มน้ําเมากลาวคือสุราและเมรัย ก็
อยูในหมูเทวดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๓๔] ส. ปาณาติบาตไมมีอยูในหมูเทวดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การเวนจากปาณาติบาต ก็ไมมีในหมูเทวดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เหตุเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือ ดื่มน้ําเมากลาวคือ สุราและเมรัย
ไมมีอยูในหมูเทวดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การเวนจากเหตุเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือ ดื่มน้ําเมากลาวคือสุรา
และเมรัย ก็ไมมีในหมูเทวดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๓๕] ส. การเวนจากปาณาติบาตมีอยูในหมูมนุษย ปาณาติบาตก็มีอยูในหมูมนุษย
นั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การเวนจากปาณาติบาตมีอยูในหมูเทวดา ปาณาติบาตก็มีอยูในหมูเทวดา
นั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. การเวนจากเหตุเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือ ดื่มน้ําเมากลาวคือ สุรา
และเมรัย มีอยูในหมูม นุษย เหตุเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือ ดื่ม
น้ําเมากลาวคือสุราและเมรัย ก็มีอยูในหมูมนุษยนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การเวนจากเหตุเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือ ดื่มน้ําเมากลาวคือสุรา
และเมรัย มีอยูในหมูเ ทวดา เหตุเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือดื่ม
น้ําเมากลาวคือสุราและเมรัย ก็มีอยูในหมูเทวดานั้น หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๓๖] ส. การเวนจากปาณาติบาตมีอยูในหมูเทวดา ปาณาติบาตไมมีในหมูหมวดนั้น
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การเวนจากปาณาติบาตมีอยูในหมูมนุษย ปาณาติบาตไมมีในหมูมนุษยนั้น
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. การเวนจากเหตุเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือ ดื่มน้ําเมากลาวคือสุรา
และเมรัย มีอยูในหมูเ ทวดา เหตุเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือ ดื่มน้ํา
เมากลาวคือสุราและเมรัยไมมีอยูในหมูเทวดานั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การเวนจากเหตุเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือ ดื่มน้ําเมากลาวคือสุรา
และเมรัย มีอยูในมนุษย เหตุเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือดื่มน้ําเมา
กลาวคือสุราและเมรัย ไมมีในมนุษยนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๓๗] ป. ความสํารวมไมมีในหมูเทวดา หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เทวดาทั้งปวง เปนผูผลาญชีวิต เปนผูถือเอาสิง่ ของที่เจาของมิไดให
เปนผูประพฤติผิดในกาม เปนผูพูดเท็จ เปนผูตั้งอยูในความประมาท
คือ ดื่มน้ําเมากลาวคือสุราและเมรัย หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น ความสํารวมก็มีอยูในหมูเทวดา นะสิ
สังวรกถา จบ
---------อสัญญกถา
[๘๓๘] สกวาที สัญญามีอยูในสัญญสัตวทั้งหลาย หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนสัญญภพ เปนสัญญคติ เปนสัญญสัตตาวาส เปนสัญญสงสาร
เปนสัญญโยนิ (กําเนิดแหงสัตวผูมีสญ
ั ญา) เปนสัญญัตตภาวปฏิลาภ
(การไดอัตภาพแหงสัตวผูมีสัญญา) หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๓๙] ส. เปนอสัญญภพ เปนอสัญญคติ เปนอสัญญสัตตาวาส เปนอสัญญสงสาร เปนอสัญญโยนิ เปนอสัญญัตตภาวปฏิลาภ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว

ส. หากวา เปนสัญญภพ เปนอสัญญคติ เปนอสัญญสัตตาวาส เปน
อสัญญสงสาร เปนอสัญญโยนิ เปนอสัญญัตตภาวปฏิลาภ ก็ตองไม
กลาววาสัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย
[๘๔๐] ส. สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนปญจโวการภพ ๑- เปนปญจโวการคติ สัตตาวาส สงสาร โยนิ อัตตภาวปฏิลาภ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๔๑] ส. เปนเอกโวการภพ ๒- เปนเอกโวการคติ สัตตาวาส สงสาร โยนิ อัตตภาว
ปฏิลาภ มิใช หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เปนเอกโวการภพ คติ สัตตาวาส สงสาร โยนิ อัตตภาวปฏิลาภ
ก็ตองไมกลาววา สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย
[๘๔๒] ส. สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทํากิจที่พึ่งทําดวยสัญญาไดดวยสัญญานั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
@๑. ภพมีขันธ ๕ ไดแกกามภพ และรูปภพ
@๒. ภพมีขันธ ๑ คือมีแตรูปขันธ ไดแก อสัญญภพ
[๘๔๓] ส. สัญญามีอยูในหมูมนุษยทั้งหลาย และนั้นเปนสัญญภพ เปนสัญญคติ
เปนสัญญสัตตาวาส เปนสัญญสงสาร เปนสัญญโยนิ เปนสัญญัตตภาวปฏิลาภ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย และนั้นเปนสัญญภพ เปนสัญญคติ
เปนสัญญสัตตาวาส เปนสัญญสงสาร เปนสัญญโยนิ เปนสัญวัตตภาวปฏิลาภ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๔๔] ส. สัญญามีอยูในหมูมนุษยทั้งหลาย และนั้นเปนปญจโวการภพ คติ สัตตาวาส สงสาร โยนิ อัตตภาวปฏิลาภ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย และนั้นเปนปญจโวการภพ คติ สัตตา
วาส สงสาร โยนิ อัตตภาวปฏิลาภ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๔๕] ส. สัญญามีอยูในหมูมนุษยทั้งหลาย ทํากิจที่พึงทําดวยสัญญาไดดวยสัญญา

นั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย ทํากิจที่พึงทําดวยสัญญาไดดวยสัญญา
นั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๔๖] ส. สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย และนั้นเปนอสัญญภพ เปนอสัญญคติ
เปนอสัญญสัตตาวาส เปนอสัญญสงสาร เปนอสัญญโยนิ เปนอสัญญัตตภาวปฏิลาภ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัญญามีอยูในหมูมนุษยทั้งหลาย และนั้นเปนอสัญญภพ ฯลฯ เปนอสัญญัตตภาวปฏิลาภ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๔๗] ส. สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย และนั้นเปนเอกโวการภพ คติ
สัตตวาส สงสาร โยนิ อัตตภาวปฏิลาภ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัญญามีอยูในหมูมนุษยทั้งหลาย และนั้นเปนเอกโวการภพ ฯลฯ อัตตภาวปฏิลาภ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๔๘] ส. สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย แตทํากิจที่พึงทําดวยสัญญาไมไดดวย
สัญญาไมไดดวยสัญญานั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัญญามีอยูในหมูมนุษยทั้งหลาย แตทํากิจที่พึงทําดวยสัญญาไมไดดวย
สัญญานั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๔๙] ป. ไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาชื่ออสัญญสัตว
มีอยู ก็เทวดาเหลานั้น ยอมจุติจากหมูนั้น เพราะความเกิดขึ้นแหง
สัญญา ดังนี้เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น สัญญาก็มีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย นะสิ
[๘๕๐] ส. สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย หรือ?
ป. มีในกาลบางคราว ไมมีในกาลบางคราว
ส. เปนสัญญสัตวในบางคราว เปนอสัญญสัตวในกาลบางคราว เปนสัญญ-

ภพในกาลบางคราว เปนสัญญภพในกาลบางคราว เปนปญจโวการภพ
ในกาลบางคราว เปนเอกโวการภพในกาลบางคราว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๕๑] ส. สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลายในกาลบางคราว ไมมีในกาลบางคราว
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มีอยูในกาลไหน ไมมีในกาลไหน
ป. มีอยูในกาลจุติ ในกาลอุปบัติ ไมมีในกาลตั้งอยู
ส. เปนสัญญสัตวในกาลจุติ ในกาลอุปบัติ เปนอสัญญสัตวในกาลตั้งอยู
เปนสัญญภพในกาลจุติ ในกาลอุปบัติ เปนอสัญญภพในกาลตั้งอยู เปน
ปญจโวการภพในกาลจุติ ในกาลอุปบัติ เปนเอกโวการภพในกาลตั้งอยู
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
อสัญญกถา จบ.
--------เนวสัญญานาสัญญายตนกถา
[๘๕๒] สกวาที ไมพึงกลาววาสัญญามีอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนอสัญญภพ เปนอสัญญคติ เปนอสัญญสัตตาวาส เปนอสัญญสงสาร
เปนอสัญญโยนิ เปนอสัญญัตตภาวปฏิลาภ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๕๓] ส. เปนสัญญภพ สัญญคติ สัญญสัตตวาส สัญญสงสาร สัญญโยนิ
สัญญัตตภาวปฏิลาภ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เปนสัญญภพ เปนสัญญคติ ฯลฯ เปนสัญญัตตภาวปฏิลาภ
ก็ตองไมกลาววา ไมพึงกลาววาสัญญมีอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ
[๘๕๔] ส. ไมพึงกลาววาสัญญามีอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนเอกโวการภพ คติ ฯลฯ อัตตภาวปฏิลาภ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนจตุโวการภพ ๑- เปนจตุโวการคติ ฯลฯ อัตตภาวปฏิลาภ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เปนจตุโวการภพ คติ ฯลฯ อัตตภาวปฏิลาภ ก็ตองไมกลาววา
ไมพึงกลาววาสัญญามีอยูในเนวสัญญายตนภพ

[๘๕๕] ป. ไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย และนั้นเปนอสัญญภพ
เปนอสัญญคติ เปนอสัญญสัตตาวาส เปนอสัญญสงสาร เปนอสัญญโยนิ
เปนอสัญญัตตภาวปฏิลาภ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ และนั้นก็เปน
อสัญญภพ เปนอสัญญคติ เปนอสัญญสัตตาวาส เปนอสัญญสงสาร
เปนอสัญญโยนิ เปนอสัญญัตตภาวปฏิลาภ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย และนั้นเปนเอกโวการภพ คติ ฯลฯ อัตตภาวปฏิลาภ หรือ?
@๑. ภพมีขันธ ๔ คือ อรูปขันธ ๔ ไดแกอรูปภพ
ส. ถูกแลว
ป. ไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในเนวสัญญายตนภพ และนั้นก็เปนเอก
โวการภพ คติ สัตตาวาส สงสาร โยนิ อัตตภาวปฏิลาภ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๕๖] ส. ไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ และนั้นเปน
สัญญภพ สัญญคติ ฯลฯ สัญญัตตภาวปฏิลาภ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย และนั้นเปนสัญญภพ
สัญญคติ ฯลฯ สัญญัตตภาวปฏิลาภ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๕๗] ส. ไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ และนั้นเปน
จตุโวการภพ คติ ฯลฯ อัตตภาวปฏิลาภ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในอสัญญสัตวทั้งหลาย และนั้นเปนจตุโวการภพ ฯลฯ อัตตภาวปฏิลาภ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๕๘] ส. ไมพึงกลาววา สัญญามีอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เปนจตุโวการภพ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เนวสัญญานาสัญญายตนภพเปนจตุโวการภพ ก็ตองไมกลาววา
ไมพึงกลาววาสัญญามีอยูในเนวสัญญานายตนภพ
[๘๕๙] ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เปนจตุโวการภพ แตไมพึงกลาววา สัญญามี

อยูในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อากาสนัญจายตนภพ เปนจตุโวการภพ แตไมพึงกลาววา สัญญามีอยู
ในอากาสานัญจายตนภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๖๐] ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เปนจตุโวการภพ แตไมพึงกลาววา สัญญา
มีอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณัญจายตนภพ ฯลฯ อากิญจัญญายตนภพ เปนจตุโวการภพ แตไม
พึงกลาววาสัญญามีอยูในอากิญจัญญยตนภพ หรือ?
ป. ไมกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๖๑] ส. อากาสานัญจายตนภพเปนจตุโวการภพ สัญญามีอยูในภพนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพเปนจตุโวการภพ สัญญามีอยูในภพนั้น
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิญญาณัญจายตนภพ ฯลฯ อากิญจัฌญายตนภพ เปนจตุโวการภพ สัญญา
มีอยูในภพนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพเปนจตุโวการภพ สัญญามีอยูในภพนั้น
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๖๒] ส. ไมพึงกลาววาสัญญามีอยู หรือวาไมมีอยู ในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพเปนจตุโวการภพ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เนวสัญญานาสัญญายตนภพเปนจตุโวการภพ ก็ตองไมกลาววา
ไมพึงกลาววาสัญญามีอยู หรือวา ไมมีอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ
[๘๖๓] ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพเปนจตุโวการภพ แตไมพึงกลาววาสัญญามี
อยู หรือวาไมมอี ยู ในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อากาสานัญจายตนภพ ฯลฯ วิญญาณัญจายตนภพ ฯลฯ อากิญจัญญายตนภพ เปนจตุโวการภพ แตไมพึงกลาววาสัญญามีอยู หรือวาไมมีอยู

ในอากิญจัญญายตนภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๖๔] ส. อากาสานัญจายตนภพเปนจตุโวการภพ สัญญามีอยูในภพนั้นหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เปนจตุโวการภพ สัญญามีอยูในภพนั้น
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิญญาณัญจายตนภพ ฯลฯ อากิญจัญญายตนภพ เปนจตุโวการภพ
สัญญามีอยูในภพนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เปนจตุโวการภพ สัญญามีอยูในภพนั้น
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๖๕] ป. ไมพึงกลาววา ๑- ในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ หาควรกลาวไมวา มี
สัญญาหรือวาไมมีสัญญา หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เปนเนวสัญญานาสัญายตนภพ มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนภพ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาว
วา ในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ หาควรกลาวไมวา มีสัญญาหรือ? วา
ไมมีสัญญา
[๘๖๖] ส. เพราะทําอธิบายวา เปนเนวสัญญานาสัญญายตนภพ จึงหาควรกลาวไมวา
สัญญามีอยูหรือวาไมมีอยู ในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะทําอธิบายวา เปนอทุกขมสุขเวทนา จึงหาควรกลาวไมวาเวทนา
หรือวามิใชเวทนา ในอทุกขมสุขเวทนา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
เนวสัญญานาสัญญายตนกถา จบ
วรรคที่ ๓ จบ
---------วรรคที่ ๔
คิหิสส อรหาติกถา
[๘๖๗] สกวาที คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได หรือ?
ปรวาที ถูกแลว

ส. คิหิสัญโญชนของพระอรหันตยงั มีอยู หรือ?
@๑. คํานี้เติมเขามาในเวลาแปล เพื่อใหรับกับกระบวนความตอไป และเมื่อเทียบกับอสัญญากถาก็เห็น
วา บาลีตรงนี้
@ควรเปน "นวตฺตพฺพํ เนวส ฺ านาส ฺ ายตเน..."
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. คิหิสัญโญชนของพระอรหันตไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา คิหิสัญโญชนของพระอรหันตไมมี ก็ตองไมกลาววา คฤหัสถ
พึงเปนพระอรหันตได
[๘๖๘] ส. คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คิหิสัญโญชนอันพระอรหันตละขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปน
ดุจตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง ทําใหมีอันไมเกิดขึ้นตอไป
เปนธรรมดาแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา คิหิสัญโญชนอันพระอรหันตละขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทํา
ใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําใหไมเกิดไดในภายหลัง ทําใหมีอันไมเกิด
ขึ้นตอไปเปนธรรมดาแลว ก็ตองไมกลาววา คฤหัสถพึงเปนพระอรหันต
ได
[๘๖๙] ส. คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คฤหัสถไรๆ ที่ยังมิไดละคิหิสัญโญชนแลวเปนผูกระทําที่สุดแหงทุกขได
ในปจจุบันเทียวมีอยู หรือ?
ป. ไมมี
ส. หากวา คฤหัสถไรๆ ที่ยังมิไดละคิหิสัญโญชนแลวเปนผูกระทําที่สุด
แหงทุกขในปจจุบันเทียวไมมี ก็ตองไมกลาววา คฤหัสถพึงเปนพระอรหันต
ไดดังนี้
[๘๗๐] ส. คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปริพาชก ผูวัจฉโคตร ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระ
โคดมผูเจริญ คฤหัสถไรๆ ที่ยังมิไดละคิหิสัญโญชน แลวเปนผู
กระทําที่สุดแหงทุกขได เพราะกายแตกมีอยูหรือหนอ พระผูมีพระ
ภาคตรัสตอบวา ดูกรวัจฉะ ไมมีคฤหัสถไรๆ ที่ยังมิไดละคิหิสัญโญชนแลวเปนผูกระทําที่สุดแหงทุกขไดเพราะกายแตก ดังนี้ ๑- เปน

สูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได ดังนี้
[๘๗๑] ส. คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตทรงเสพเมถุนธรรม พึงยังเมถุนธรรมใหเกิดขึ้น พึงนอนที่
นอนอันคับแคบดวยบุตร พึงใชผากาสิกและจุรณจันทน พึงทัดทรงดอก
ไมของหอมและเครื่องลูบไล พึงยินดีเงินทอง พึงรับแพะ แกะ ไก
สุกร พึงรับชาง วัว มา ลา พึงรับนกกระทา นกคุม และหางนกยูง
พึงทรงเกี้ยว (เครื่องประดับมวยผม) มีขั้วอันเหลือง พึงทรงผาขาวมีชาย
ยาว พึงเปนผูครองเรือนตลอดชีวิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๗๒] ป. ไมพึงกลาววา คฤหัสถพึงเปนพระอรหันตได หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ยสกุลบุตร อุตติยคฤหบดี เสตุมาณพ ไดบรรลุพระอรหัตทั้งเพศคฤหัสถ
มิใชหรือ?
@๑. ม. ม. ขอ ๑๔๓ หนา ๒๓๘
ส. ถูกแลว
ป. หากวา ยสกุลบุตร อุตติยคฤหบดี เสตุมาณพ ไดบรรลุพระอรหัตทั้งเพศ
คฤหัสถ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา คฤหัสถพึงเปนพระอรหันต
ได
คิหิสส อรหาติกถา จบ
---------อุปปตติกถา
[๘๗๓] สกวาที เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนพระโสดาบันพรอมกับการผุดเกิดก็ได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๗๔] ส. เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีพรอมกับการผุดก็เกิดได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๗๕] ส. เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. เปนพระอนาคามีพรอมกับการผุดเกิดก็ได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๗๖] ส. เปนพระโสดาบันพรอมกับการผุดเกิดไมได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เปนพระโสดาบันพรอมกับการผุดเกิดไมได ก็ตองไมกลาววา
เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได
[๘๗๗] ส. เปนพระสกทาคามีพรอมกับการผุดเกิดไมได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เปนพระสกทาคามีพรอมกับการผุดเกิดไมได ก็ตองไมกลาววา
เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได
[๘๗๘] ส. เปนพระอนาคามีพรอมกับการผุดเกิดไมได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เปนพระอนาคามีพรอมกับการผุดเกิดไมได ก็ตองไมกลาววา
เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได
[๘๗๙] ส. เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสารีบุตรเถระ เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิด หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระโมคคัลลานเถระ ฯลฯ พระมหากัสสปเถระ ฯลฯ พระมหากัจจายนเถระ ฯลฯ พระมหาโกฏฐิตเถระ ฯลฯ พระมหาปณฐกเถระ เปน
พระอรหันตพรอมกับการผุดเกิด หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๘๐] ส. พระสารีบุตรเถระ มิไดเปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิด หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระสารีบุตรเถระ มิไดเปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิด
ก็ตองไมกลาววา เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได
[๘๘๑] ส. พระมหาโมคคัลลานเถระ ฯลฯ พระมหากัสสปเถระ มหากัจจายนเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ ฯลฯ
[๘๘๒] ส. พระมหาปณฐกเถระ มิไดเปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิด หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระมหาปณฐกเถระ มิไดเปนพระอรหันตพรอมกับผุดเกิด ก็ตอง
ไมกลาววา เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได
[๘๘๓] ส. เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. ทําใหแจงซึ่งพระอรหัตไดดวยจิตดวงแสวงหาการผุดเกิด ๑- อันเปนโลกิยะ
มีอาสวะ ฯลฯ ประกอบดวยสังกิเลส หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๘๔] ส. เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จิตดวงแสวงหาการผุดเกิด เปนเหตุนําออกจากสังสารวัฏ ใหถึงความสิ้น
ไปใหถึงความตรัสรู ใหถึงนิพพาน ไมเปนอารมณของอาสวะ ฯลฯ
ไมเปนอารมณของสังกิเลส หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๘๕] ส. จิตดวงแสวงหาการผุดเกิด ไมเปนเหตุนําออกจากสังสารวัฏ ไมเปน
ธรรมใหถึงความสิ้นไป ไมเปนธรรมใหถึงความตรัสรู ไมเปนธรรมให
ถึงนิพพาน เปนอารมณของอาสวะ ฯลฯ เปนอารมณของสังกิเลส
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา จิตดวงแสวงหาการผุดเกิด ไมเปนเหตุนําออกจากสังสารวัฏ
ไมเปนธรรมใหถึงความสิ้นไป ไมเปนธรรมใหถึงความตรัสรู ไมเปนธรรม
ใหถึงนิพพาน เปนอารมณของอาสวะ ฯลฯ เปนอารมณของสังกิเลสก็
ตองไมกลาววา เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได
[๘๘๖] ส. เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได หรือ?
ป. ถูกแลว
@๑. คําบาลีวา อุปปตฺเตสิเยน จิตฺเตน, นี้หมายถึง ปฏิสนธิจิต
ส. ละราคะได ละโทสะได ละโมหะได ฯลฯ ละอโนตตัปปะ ไดดวย
จิตดวงแสวงหาการผุดเกิด หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๘๗] ส. เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จิตดวงแสวงหาการผุดเกิด เปนมรรค ฯลฯ เปนสติปฏฐาน เปน
สัมมัปปธาน เปนอิทธิบาท เปนอินทรีย เปนพละ ฯลฯ เปนโพชฌงค
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๘๘] ส. เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กําหนดรูทุกข ละสมุทัย ทําใหแจงนิโรธ ยังมรรคใหเกิดไดดวยจิตดวง
แสวงหาการผุดเกิด หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๘๙] ส. เปนพระอรหันตพรอมกับการผุดเกิดได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จุติจิตเปนมัคคจิต จิตดวงแสวงหาการผุดเกิด เปนผลจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
อุปปตติกถา จบ
----------อนาสวกถา
[๘๙๐] สกวาที ธรรมทั้งปวงของพระอรหันต ไมเปนอารมณของอาสวะ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนมรรค เปนผล เปนนิพพาน เปนโสดาปตติมรรค เปนโสดาปตติผล
เปนสกทาคามิมรรค เปนสกทาคามิผล เปนอนาคามิมรรค เปนอนาคามิผล
เปนอรหัตมรรค เปนอรหัตผล เปนสติปฏฐาน เปนสัมมัปปธาน
เปนอิทธิบาท เปนอินทรีย เปนพละ เปนโพชฌงค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๙๑] ส. ธรรมทั้งปวงของพระอรหันต ไมเปนอารมณของอาสวะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักษุของพระอรหันตไมเปนอารมณของอาสวะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. จักษุของพระอรหันตไมเปนอารมณของอาสวะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนมรรค เปนผล เปนนิพพาน เปนโสดาปตติมรรค เปนโสดาปตติผล
ฯลฯ เปนโพชฌงค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โสตะของพระอรหันต ฯลฯ ฆานะของพระอรหันต ฯลฯ ชิวหาของ
พระอรหันต ฯลฯ กายของพระอรหันต ไมเปนอารมณของอาสวะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๙๒] ส. กายของพระอรหันต ไมเปนอารมณของอาสวะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนมรรค เปนผล เปนนิพพาน เปนโสดาปตติมรรค เปนโสดาปตติผล
ฯลฯ เปนโพชฌงค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๙๓] ส. กายของพระอรหันต ไมเปนอารมณของอาสวะ หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. กายของพระอรหันต ยังเขาถึงการยกยองและการขมขี่ ยังเขาถึงการตัด
และการทําลาย ยังทั่วไปแกฝูงกา ฝูงแรง ฝูงเหยีย่ ว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมอันไมเปนอารมณของอาสวะ ยังเขาถึงการยกยองและการขมขี่ ยัง
เขาถึงการตัดและการทําลาย ยังทั่วไปแกฝูงกา ฝูงแรง ฝูงเหยีย่ ว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๙๔] ส. พิษพึงเขาไป ศาตราพึงเขาไป ไฟพึงเขาไป ในกายของพระอรหันตหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พิษพึงเขาไป ศาตราพึงเขาไป ไฟพึงเขาไปในธรรมอันไมเปนอารมณของ
อาสวะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๙๕] ส. กายของพระอรหันต ยังจะจองจํา ดวยเครื่องจองจําคือขื่อ ดวยเครื่องจอง
จําคือเชือก ดวยเครื่องจองจําคือตรวน ดวยเครื่องจองจําคือบาน ดวย
เครื่องจองจําคือนิคม ดวยเครื่องจองจําคือเมือง ดวยเครื่องจองจําคือ
ชนบท ดวยเครื่องจองจํา ๕ ประการ ไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมอันไมเปนอารมณของอาสวะ ยังจะจองจําดวยเครื่องจองจําคือขื่อ
ดวยเครื่องจองจําคือเชือก ดวยเครื่องจองจําคือตรวน ดวยเครื่องจองจํา
คือบาน ดวยเครื่องจองจําคือนิคม ดวยเครื่องจองจําคือเมือง ดวยเครือ่ ง
จองจําคือชนบท ดวยเครื่องจองจํา ๕ ประการ ไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๙๖] ส. ผิวา พระอรหันตใหจีวรแกปุถุชน จีวรนั้นไมเปนอารมณของอาสวะแลว
เปนอารมณของอาสวะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. จีวรนั้นไมเปนอารมณของอาสวะแลวเปนอารมณของอาสวะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ของที่ไมเปนอารมณของอาสวะอันนั้น ของที่เปนอารมณของอาสวะก็อัน
นั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ของที่ไมเปนอารมณของอาสวะอันนั้น ของที่เปนอารมณของอาสวะก็
นั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มรรคไมเปนอารมณของอาสวะ แลวเปนอารมณของอาสวะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. ผล สติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย พละ โพชฌงค ไมเปน
อารมณของอาสวะแลวเปนอารมณของอาสวะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๙๗] ส. ผิวา พระอรหันต ใหบิณฑบาต ใหเสนาสนะ ใหคิลานปจจัยเภสัชชบริขาร แกปุถุชน คิลานปจจัยเภสัชชบริขารนั้น ไมเปนอารมณของอาสวะ
แลวเปนอารมณของอาสวะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. คิลานปจจัยเภสัชชบริขารนั้น ไมเปนอารมณของอาสวะแลวเปนอารมณ
ของอาสวะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ของที่ไมเปนอารมณของอาสวะอันนั้น ของเปนอารมณของอาสวะก็อัน
นั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ของที่ไมเปนอารมณของอาสวะอันนั้น ของที่เปนอารมณของอาสวะก็อัน
นั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มรรคไมเปนอารมณของอาสวะ แลวเปนอารมณของอาสวะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผล สติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย พละ โพชฌงค ไมเปน
อารมณของอาสวะแลว เปนอารมณของอาสวะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๙๘] ส. ผิวา ปุถุชน ถวายจีวรแกพระอรหันต จีวรนั้นเปนอารมณของอาสวะ
แลวไมเปนอารมณของอาสวะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๘๙๙] ส. จีวรนั้น เปนอารมณของอาสวะ แลวไมเปนอารมณของอาสวะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ของที่เปนอารมณของอาสวะอันนัน้ ของที่ไมเปนอารมณของอาสวะก็อัน
นั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ของที่เปนอารมณของอาสวะอันนัน้ ของที่ไมเปนอารมณของอาสวะก็
อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ราคะเปนอารมณของอาสวะแลว ไมเปนอารมณของอาสวะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. โทสะ โมหะ ฯลฯ อโนตตัปปะ เปนอารมณของอาสวะแลว ไมเปน
อารมณของอาสวะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๐๐] ส. ผิวา ปุถุชน ถวายบิณฑบาต ถวายเสนาสนะ ถวายคิลานปจจยเภสัชชบริขารแกพระอรหันต คิลานปจจยเภสัชชบริขารนั้น เปนอารมณของ
อาสวะ แลวไมเปนอารมณของอาสวะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๐๑] ส. คิลานปจจยเภสัชชบริขารนั้น เปนอารมณของอาสวะ แลวไมเปนอารมณ
ของอาสวะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ของที่เปนอารมณของอาสวะอันนัน้ ของที่ไมเปนอารมณของอาสวะก็อัน
นั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ของที่เปนอารมณของอาสวะอันนัน้ ของที่ไมเปนอารมณของอาสวะก็อัน
นั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ราคะเปนอารมณของอาสวะ แลวไมเปนอารมณของอาสวะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โทสะ ฯลฯ โมหะ ฯลฯ อโนตตัปปะ เปนอารมณของอาสวะแลว
ไมเปนอารมณของอาสวะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๐๒] ป. ไมพึงกลาววา ธรรมทั้งปวงของพระอรหันต ไมเปนอารมณของอาสวะ
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระอรหันตเปนผูไมมีอาสวะ มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา พระอรหันตเปนผูไมมีอาสวะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
ธรรมทั้งปวงของพระอรหันต ไมเปนอารมณของอาสวะ ดังนี้
อนาสวกถา จบ
----------สมันนาคตกถา
[๙๐๓] สกวาที พระอรหันตประกอบดวยผล ๔ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. พระอรหันตประกอบดวยผัสสะ ๔ ดวยเวทนา ๔ ดวยสัญญา ๔ ดวย

เจตนา ๔ ดวยจิต ๔ ดวยศรัทธา ๔ ดวยวิริยะ ๔ ดวยสติ ๔ ดวย
สมาธิ ๔ ดวยปญญา ๔ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๐๔] ส. พระอนาคามีประกอบดวยผล ๓ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีประกอบดวยผัสสะ ๓ ฯลฯ ดวยปญญา ๓ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๐๕] ส. พระสกทาคามีประกอบดวยผล ๒ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีประกอบดวยผัสสะ ๒ ฯลฯ ดวยปญญา ๒ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๐๖] ส. พระอรหันตประกอบดวยโสดาปตติผลหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตเปนพระโสดาบันผูสัตตขัตตุปรมะ ผูโกลังโกละ ผูเอกพีชี
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตประกอบดวยสกทาคามิผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตเปนพระสกทาคามี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตประกอบดวยอนาคามิผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ผูอุปหัจจปรินพิ พายี ผู
อสังขารปรินิพพายี ผูสสังขารปรินิพพายี ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๐๗] ส. พระอนาคามีประกอบดวยโสดาปตติผลหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีเปนพระโสดาบันผูสัตตขัตตุปรมะ ผูโกลังโกละ ผูเอกพีชี
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอนาคามีประกอบดวยสกทาคามิผลหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีเปนพระสกทาคามีหรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๐๘] ส. พระสกทาคามีประกอบดวยโสดาปตติผลหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีเปนพระโสดาบันผูสัตตขัตตุปรมะ ผูโกลังโกละ ผูเอกพีชี
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๐๙] ส. ผูประกอบดวยโสดาปตติผล พึงกลาววา โสดาบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตประกอบดวยโสดาปตติผลหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตองคนั้น พระโสดาบันก็องคนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๑๐] ส. ผูประกอบดวยสกทาคามิผล พึงกลาววา สกทาคามี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตประกอบดวยสกทาคามิผลหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตองคนั้น พระสกทาคามีก็องคนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๑๑] ส. ผูประกอบดวยอนาคามิผล พึงกลาววา อนาคามี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตประกอบดวยอนาคามิผลหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตองคนั้น พระอนาคามีก็องคนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๑๒] ส. ผูประกอบดวยโสดาปตติผล พึงกลาววา โสดาบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีประกอบดวยโสดาปตติผลหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีองคนั้น พระโสดาบันก็องคนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๑๓] ส. ผูประกอบดวยสกทาคามิผล พึงกลาววา สกทาคามี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีประกอบดวยสกทาคามิผล หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. พระอนาคามีองคนั้น พระสกทาคามีก็องคนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๑๔] ส. ผูประกอบดวยโสดาปตติผล พึงกลาววา โสดาบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีองคนั้น พระโสดาบันก็องคนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๑๕] ส. พระอรหันตประกอบดวยโสดาปตติผลหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตเลยโสดาปตติผลไปแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตเลยโสดาปตติผลไปแลว ก็ตองไมกลาววา พระ
อรหันตประกอบดวยโสดาปตติผล
[๙๑๖] ส. พระอรหันตเลยโสดาปตติผลไปแลว ยังชื่อวาประกอบดวยโสดาปตติผล
นั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตเลยโสดาปตติมรรคไปแลว เลยสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะที่เปนอปายคามี โทสะที่เปนอปายคามี โมหะที่เปน
อปายคามี ไปแลว ยังชื่อวาประกอบดวยโมหะที่เปนอปายคามีนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๑๗] ส. พระอรหันตประกอบดวยสกทาคามิผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตเลยสกทาคามิผลไปแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตเลยสกทาคามิผลไปแลว ก็ตองไมกลาววา พระ
อรหันตประกอบดวยสกทาคามิผล
[๙๑๘] ส. พระอรหันตเลยสกทาคามิผลไปแลว ยังชื่อวาประกอบดวยสกทาคามิผล
นั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตเลยสกทาคามิมรรคไปแลว เลยกามราคะอยางหยาบ พยาบาท
อยางหยาบไปแลว ยังชื่อวา ประกอบดวยพยาบาทอยางหยาบนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๑๙] ส. พระอรหันตประกอบดวยอนาคามิผล หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตเลยอนาคามิผลไปแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตเลยอนาคามิผลไปแลว ก็ตองไมกลาววา พระ
อรหันตประกอบดวยอนาคามิผล
[๙๒๐] ส. พระอรหันตเลยอนาคามิผลไปแลว ยังชื่อวาประกอบดวยอนาคามิผลนั้น
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตเลยอนาคามิมรรคไปแลว เลยกามราคะอยางละเอียด พยาบาท
อยางละเอียดไปแลว ยังชื่อวา ประกอบดวยพยาบาทอยางละเอียดนั้น
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๒๑] ส. พระอนาคามีประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีเลยโสดาปตติผลไปแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอนาคามีเลยโสดาปตติผลไปแลว ก็ตองไมกลาววา พระอนาคามีประกอบดวยโสดาปตติผล
[๙๒๒] ส. พระอนาคามีเลยโสดาปตติผลไปแลว ยังชื่อวาประกอบดวยโสดาปตติผล
นั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีเลยโสดาปตติมรรคไปแลว เลยสักกายทิฏฐิ ฯลฯ โมหะ
ที่เปนอปายคามีไปแลว ยังชื่อวา ประกอบดวยโมหะที่เปนอปายคามีนั้น
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๒๓] ส. พระอนาคามีประกอบดวยสกทาคามิผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีเลยสกทาคามิผลไปแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอนาคามีเลยสกทาคามิผลไปแลว ก็ตองไมกลาววา พระอนาคามีประกอบดวยสกทาคามิผล
[๙๒๔] ส. พระอนาคามีเลยสกทาคามิผลไปแลว ยังชื่อวาประกอบดวยสกทาคามิผล
นั้น หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. พระอนาคามีเลยสกทาคามิมรรคไปแลว เลยกามราคะอยางหยาบ พยาบาท
อยางหยาบไปแลว ยังชื่อวาประกอบดวยพยาบาทอยางหยาบนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๒๕] ส. พระสกทาคามีประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีเลยโสดาปตติผลไปแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระสกทาคามีเลยโสดาปตติผลไปแลว ก็ตองไมกลาววา พระ
สกทาคามีประกอบดวยโสดาปตติผล
[๙๒๖] ส. พระสกทาคามีเลยโสดาปตติผลไปแลว ยังชื่อวาประกอบดวยโสดาปตติผล
นั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีเลยโสดาปตติมรรคไปแลว เลยสักกายทิฏฐิ ฯลฯ โมหะ
ที่เปนอปายคามีไปแลว ยังชื่อวาประกอบดวยโมหะที่เปนอปายคามีนั้น
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๒๗] ป. ไมพึงกลาววา พระอรหันตประกอบดวยผล ๔ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระอรหันตไดผล ๔ แลว และไมเสื่อมจากผล ๔ นั้น มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา พระอรหันตไดผล ๔ และไมเสื่อมจากผล ๔ นั้น ดวยเหตุนั้นนะ
ทานจึงตองกลาววา พระอรหันตประกอบดวยผล ๔
[๙๒๘] ป. ไมพึงกลาววา พระอนาคามีประกอบดวยผล ๓ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระอนาคามีไดผล ๓ แลว และไมเสื่อมจากผล ๓ นั้น มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา พระอนาคามี ไดผล ๓ และไมเสื่อมจากผล ๓ นั้น ดวยเหตุนั้น
นะทานจึงตองกลาววา พระอนาคามีประกอบดวยผล ๓
[๙๒๙] ป. ไมพึงกลาววา พระสกทาคามีประกอบดวยผล ๒ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระสกทาคามี ไดผล ๒ แลว และไมเสื่อมจากผล ๒ นั้น มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา พระสกทาคามี ไดผล ๒ แลว และไมเสื่อมจากผล ๒ นั้น
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระสกทาคามีประกอบดวยผล ๒

[๙๓๐] ส. พระอรหันต ไดผล ๔ แลว และไมเสื่อมจากผล ๔ นั้น เพราะเหตุนั้น
พระอรหันตจึงชื่อวา ประกอบดวยผล ๔ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตไดมรรค ๔ แลวไมเสื่อมจากมรรค ๔ นั้น เพราะเหตุนั้น
พระอรหันตจึงชื่อวา ประกอบดวยมรรค ๔ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๓๑] ส. พระอนาคามี ไดผล ๓ แลว และไมเสื่อมจากผล ๓ นั้น เพราะเหตุนั้น
พระอนาคามีจึงชื่อวา ประกอบดวยผล ๓ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอนาคามีไดมรรค ๓ แลว และไมเสื่อมจากมรรค ๓ นั้น เพราะเหตุ
นั้น พระอนาคามีจึงชื่อวา ประกอบดวยมรรค ๓ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๓๒] ส. พระสกทาคามี ไดผล ๒ แลว และไมเสื่อมจากผล ๒ นั้น เพราะเหตุนั้น
พระสกทาคามีจึงชื่อวา ประกอบดวยผล ๒ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามีไดมรรค ๒ แลว และไมเสื่อมจากมรรค ๒ นั้น เพราะ
เหตุนั้น พระสกทาคามีจึงชื่อวา ประกอบดวยมรรค ๒ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
สมันนาคตกถา จบ
---------อุเบกขาสมันนาคตกถา
[๙๓๓] สกวาที พระอรหันตประกอบดวยอุเบกขา ๖ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. พระอรหันตประกอบดวยผัสสะ ๖ ดวยเวทนา ๖ ดวยสัญญา ๖ ฯลฯ
ดวยปญญา ๖ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๓๔] ส. พระอรหันตประกอบดวยอุเบกขา ๖ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตเห็นรูปดวยจักษุอยู ยังฟงเสียงดวยโสตได ยังสูดกลิ่นดวย
ฆานะได ยังลิ้มรสดวยชิวหาได ยังถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายได ยังรู
ธรรมารมณดวยใจได ฯลฯ รูธรรมารมณดวยใจอยู ยังเห็นรูปดวยจักษุได
ยังฟงเสียงดวยโสตได ยังสูดกลิ่นดวยฆานะได ยังลิ้มรสดวยชิวหาได
ยังถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๙๓๕] ส. พระอรหันตประกอบดวยอุเบกขา ๖ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ประกอบ ตั้งมั่นดวยอุเบกขา ๖ อุเบกขา ๖ ปรากฏเนืองๆ สม่ําเสมอ
ไมระคนกัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๓๖] ป. ไมพึงกลาววา พระอรหันตประกอบดวยอุเบกขา ๖ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระอรหันตมอี ุเบกขา ๖ มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา พระอรหันตมีอุเบกขา ๖ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
พระอรหันตประกอบดวยอุเบกขา ๖
อุเบกขาสมันนาคตกถา จบ.
----------โพธิยา พุทโธติกถา
[๙๓๗] สกวาที ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรู หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เมื่อปญญาเปนเครื่องตรัสรูดับไปแลว ปราศจากไปแลว ระงับไปแลว
ก็กลับเปนผูมิใชพุทธะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๓๘] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนอดีต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๓๙] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนอดีต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ยังกระทํากิจที่พึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรู ไดดวยปญญาเปนเครื่อง
ตรัสรูนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๔๐] ส. ยังกระทํากิจที่พึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรู ไดดวยปญญาเปนเครื่อง
ตรัสรูนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ยังกําหนดรูทุกข ละสมุทัย ทําใหแจงซึ่งนิโรธ ยังมรรคใหเกิดได ดวย
ปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๙๔๑] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนอนาคต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๔๒] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนอนาคต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กระทํากิจที่พึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูได ดวยปญญาเปนเครื่อง
ตรัสรูนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๔๓] ส. กระทํากิจที่พึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูไ ด ดวยปญญาเปนเครื่อง
ตรัสรูนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กําหนดรูทุกข ฯลฯ ยังมรรคใหเกิดไดดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูน ั้น
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๔๔] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนปจจุบัน กระทํากิจที่พึง
ทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูไดดว ยปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนอดีต กระทํากิจที่พึงทํา
ดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูไดดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๔๕] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนปจจุบัน กําหนดรูทุกข
ละสมุทัย ทําใหแจงซึ่งนิโรธ ยังมรรคใหเกิดไดดวยปญญาเปนเครื่อง
ตรัสรูนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนอดีต กําหนดรูท ุกข ฯลฯ
ยังมรรคใหเกิดไดดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๔๖] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนปจจุบัน กระทํากิจที่พงึ
ทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูได ดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนอนาคต กระทํากิจ
ที่พึงกระทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูได ดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น
หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๔๗] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนปจจุบัน กําหนดรูทุกข
ฯลฯ ยังมรรคใหเกิดไดดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูน ั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนอนาคต กําหนดรูทุกข
ฯลฯ ยังมรรคใหเกิดไดดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูน ั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๔๘] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนอดีต แตกระทํากิจ
ที่พึงทํา ดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูไ มได ดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนปจจุบัน แตกระทํากิจที่
พึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูไมได ดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูน ั้น
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๔๙] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนอดีต แตกําหนดรูทุกข
ฯลฯ ยังมรรคใหเกิดไมไดดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูน้นั หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนปจจุบัน แตกําหนดรู
ทุกข ฯลฯ ยังมรรคใหเกิดไมไดดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๕๐] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนอนาคต แตกระทํา
กิจที่พึงทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูไมได ดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรู
นั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนปจจุบัน แตกระทํา
กิจที่พึงกระทําดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูไมได ดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรู
นั้นหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๕๑] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนอนาคต แตกําหนดรูทุกข
ฯลฯ ยังมรรคใหเกิดไมไดดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนปจจุบัน แตกําหนดรู
ทุกข ฯลฯ ยังมรรคใหเกิดไมไดดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูนั้น หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๕๒] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนอดีต ชื่อ วา พุทธะ
เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่เปนอนาคต ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญา
เปนเครื่องตรัสรูที่เปนปจจุบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูสาม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๕๓] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรูสาม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ประกอบ ตั้งมั่น ดวยปญญาเปนเครื่องตรัสรูทั้งสาม ปญญาเปนเครื่อง
ตรัสรูทั้งสาม ปรากฏเนื่องๆ สม่ําเสมอ ไมระคนกัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๕๔] ป. ไมพึงกลาววา ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ชื่อวา พุทธะ เพราะการไดปญญาเปนเครื่องตรัสรู มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา ชื่อวา พุทธะ เพราะการไดปญญาเปนเครื่องตรัสรู ดวยเหตุนั้นนะ
ทานจึงตองกลาววา ชื่อวา พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรู
[๙๕๕] ส. ชื่อวา พุทธะ เพราะการไดปญญาเปนเครื่องตรัสรู เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
พุทธะ เพราะปญญาเปนเครื่องตรัสรู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชื่อวา โพธิ (ปญญาเปนเครื่องตรัสรู) ก็เพราะการไดปญญาเปนเครื่อง
ตรัสรู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
โพธิยา พุทโธติกถา จบ
---------ลักษณกถา
[๙๕๖] สกวาที ผูประกอบดวยลักษณะเปนพระโพธิสัตว หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ผูประกอบดวยลักษณะบางสวน เปนพระโพธิสัตว บางสวน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๕๗] ส. ผูประกอบดวยลักษณะเปนพระโพธิสัตว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูประกอบดวยลักษณะ ๑ ใน ๓ สวน เปนพระโพธิสัตว ๑ ใน ๓ สวน

หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๕๘] ส. ผูประกอบดวยลักษณะเปนพระโพธิสัตว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูประกอบดวยลักษณะกึ่งหนึ่ง เปนพระโพธิสัตวกงึ่ หนึ่ง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๕๙] ส. ผูประกอบดวยลักษณะเปนพระโพธิสัตว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักกวัตติสัตวเปนผูประกอบดวยลักษณะ จักกวัตติสัตวก็เปนพระโพธิสัตว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๖๐] ส. จักกวัตติสัตวเปนผูประกอบดวยลักษณะ จักกวัตติสัตวก็เปนพระโพธิสัตว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุรพประโยค บุรพจริยา การกลาวธรรม การแสดงธรรมของพระโพธิสัตว
เปนเชนใด บุรพประโยค บุรพจริยา การกลาวธรรม การแสดงธรรม ของ
พระเจาจักรพรรดิ ก็เปนเชนนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๖๑] ส. เมื่อพระโพธิสัตวประสูติ พวกเทวดารับกอน พวกมนุษยรับภายหลัง
ฉันใด เมื่อจักกวัตติสตั วประสูติ พวกเทวดารับกอน พวกมนุษยรบั ภาย
หลัง ฉันนั้นเหมือนกัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๖๒] ส. เมื่อพระโพธิสัตวประสูติ เทวบุตร ๔ องครับแลววางไวเบื้องหนาพระมารดา ทูลวา ขาแตพระเทวี ทรงดีพระทัยเถิด พระโอรสผูมีศักดิ์ใหญของ
พระองคบังเกิดแลว ฉันใด เมื่อจักกวัตติสัตวประสูติ เทพบุตร ๔ องค
รับแลววางไวเบื้องหนาพระมารดา ทูลวา ขาแตพระเทวี ทรงดีพระทัยเถิด
พระโอรสผูมีศักดิ์ใหญของพระองคบังเกิดแลว ฉันนั้นเหมือนกัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๖๓] ส. เมื่อพระโพธิสัตวประสูติ ธารน้ําทั้ง ๒ คือ ธารน้ําเย็น ๑ ธารน้ํารอน ๑
ปรากฏจากอากาศ สําหรับเปนน้ําสรงของพระโพธิสัตวและพระมารดา
ฉันใด เมื่อจักกวัตติสตั วประสูติ ธารน้ําทั้ง ๒ คือ ธารน้ําเย็น ๑ ธารน้ํา
รอน ๑ ก็ปรากฏจากอากาศ สําหรับเปนน้ําสรงของจักกวัตติสัตวและพระ
มารดา ฉันนั้นเหมือนกัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๙๖๔] ส. พระโพธิสัตวพอประสูติแลวเดี๋ยวนั้น ก็ทรงยืนไดดวยพระบาททั้งสองอัน
เสมอ ผันพระพักตรทางทิศอุดร ทรงดําเนินได ๗ กาว มีพระกรดขาว
กั้นตามไป ทรงแลดูทิศทั้งปวง และทรงเปลงอาสภิวาจาวา เราเปนผูเลิศ
แหงโลก เราเปนผูใหญแหงโลก เราเปนผูประเสริฐสุดแหงโลก
ชาตินี้เปนที่สุด บัดนี้ ภพใหมเปนไมมีอีกละ ดังนี้ ฉันใด จักกวัตติสัตวพอประสูติแลวเดี๋ยวนั้น ก็ยืนไดดวยพระบาททั้งสองอันเสมอ ผัน
พระพักตรไปทางทิศอุดร ทรงดําเนินไปได ๗ กาว มีพระกรดขาวกั้นตาม
ไป ทรงแลดูทิศทั้งปวง และทรงเปลงอาสภิวาจาวา เราเปนผูเลิศแหง
โลก เราเปนผูใหญแหงโลก เราเปนผูประเสริฐสุดแหงโลก ชาติ
นี้เปนที่สุด บัดนี้ ภพใหมเปนไมมีละ ฉันนั้นเหมือนกัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๖๕] ส. เมื่อพระโพธิสัตวประสูติ ยอมปรากฏแสงสวางใหญ โอภาสใหญ แผนดิน
ไหวใหญ ฉันใด เมื่อจักกวัตติสัตวประสูติ ก็ยอมปรากฏแสงสวางใหญ
โอภาสใหญ แผนดินไหวใหญ ฉันนั้นเหมือนกัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๖๖] ส. พระกายตามปกติของพระโพธิสตั ว ฉายพระรัศมีออกไปวาหนึง่ โดยรอบ
ฉันใด พระกายตามปกติของจักกวัตติสัตว ก็ฉายพระรัศมีออกไปวาหนึ่ง
โดยรอบ ฉันนั้นเหมือนกัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๖๗] ส. พระโพธิสัตว ทรงเห็นมหาสุบิน ฉันใด จักกวัตติสัตว ก็ทรงเห็นมหาสุบิน ฉันนั้นเหมือนกัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๖๘] ป. ไมพึงกลาววา ผูป ระกอบดวยลักษณะ เปนพระโพธิสัตว หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาปุริสลักษณะของ
พระมหาบุรุษ ๓๒ ประการนี้ ที่พระมหาบุรุษผูประกอบมีคติเปน ๒
เทานั้น ไมเปนอยางอื่น คือ ถาครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
ผูทรงธรรม เปนธรรมราชา ทรงพิชิตตลอดปฐพีมีมหาสมุทรทั้ง ๔
เปนที่สุด ทรงเจนจบรัฐประศาสโนบายเปนเหตุมั่นคงแหงชนบท ทรง
ประกอบดวยรัตนะ ๗ ประการ เพราะรัตนะ ๗ ประการนี้ ยอมบัง
เกิดแกทาวเธอ คือจักกรัตนะ (จักรแกว) หัตถิรัตนะ (ชางแกว)
อัสสรัตนะ (มาแกว) มณิรัตนะ (ดวงมณีแกว) อิตถีรตั นะ (นางแกว)
คหปติรัตนะ (ขุนคลังแกว) ปริณายกรัตนะ (ขุนพลแกว) เปนที่ ๗
และทาวเธอมีพระราชบุตรจํานวนพันปลาย ลวนแกวกลาองอาจ

สามารถย่ํายีกองทัพฝายปรปกษ ทรงพิชิตยิ่งแลว ครอบครองแผนดิน
นี้ อันมีสาครเปนขอบเขต โดยธรรม โดยไมตองใชอาญา โดย
ไมตองใชศาตรา แตถาออกจากเรือนบวชเปนอนาคาริยะ จะเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ผูมีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก
ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น ผูประกอบดวยลักษณะ ก็เปนพระโพธิสัตว นะสิ
ลักขณกถา จบ
---------@๑. ที. ปา. ขอ ๑๓๐ หนา ๑๕๗
นิยาโมกกันติกถา
[๙๖๙] สกวาที พระโพธิสัตวไดหยั่งลงสูทางอันแนนนอน (อริยมรรค) มีพรหมจรรย
อันประพฤติแลว ในศาสนาของพระผูมีพระภาคพระนามวา กัสสปะ
หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. พระโพธิสัตวเปนสาวกของพระผูม ีพระภาค พระนามวากัสสปะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๗๐] ส. พระโพธิสัตวเปนสาวกของพระผูมีพระภาค พระนามวา กัสสปะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนสาวกแลว จึงเปนพระพุทธเจา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๗๑] ส. เปนสาวกแลว จึงเปนพระพุทธเจา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนผูตรัสรูดว ยการฟงตาม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๗๒] ส. เปนผูตรัสรูดวยการฟงตาม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคเปนพระสยัมภู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาพระผูมีพระภาคเปนพระสยัมภู ก็ตองไมกลาววา เปนผูตรัสรูดวยการ
ฟงตาม
[๙๗๓] ส. พระโพธิสัตว ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว
ในศาสนาของพระผูมีพระภาค พระนามวา กัสสปะ หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสรูสามัญญผลอีก ๓ เทานั้น ณ ควงไมโพธิ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๗๔] ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสรูสามัญญผลทั้ง ๔ ณ ควงไมโพธิ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคไดตรัสรูสามัญญผลทั้ง ๔ ณ ควงไมโพธิ ก็ตอง
ไมกลาววา พระโพธิสัตวไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน มีพรหมจรรยอัน
ประพฤติแลว ในศาสนาของพระผูมีพระภาคพระนามวา กัสสปะ
[๙๗๕] ส. พระโพธิสัตว ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว
ในศาสนาของพระผูมีพระภาค พระนามวา กัสสปะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโพธิสัตวไดกระทําทุกกรกิริยา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูถึงพรอมดวยทัสสนะ พึงกระทําทุกกรกิริยา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๗๖] ส. พระโพธิสัตว ไดกระทําความเพียรอยางอื่น ไดนับถือศาสดาอื่น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูเขาถึงพรอมดวยทัสสนะ พึงนับถือศาสดาอื่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๗๗] ส. ทานพระอานนทไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน มีพรหมจรรยอนั ประพฤติแลว
ในศาสนาของพระผูมีพระภาค ทานพระอานนทเปนสาวกของพระผูมีพระ
ภาค หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโพธิสัตวไดหยัง่ ลงสูทางอันแนนอน มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว
ในศาสนาของพระผูมีพระภาค พระนามวา กัสสปะ พระโพธิสัตวเปน
สาวกของพระผูมีพระภาค พระนามวา กัสสปะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๗๘] ส. ทานจิตตคฤหบดี ทานหัตถกะ ชาวเมืองอาฬวี ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน
มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว ในศาสนาของพระผูมีพระภาค ทานจิตตคฤหบดี ทานหัตถกะ ชาวเมืองอาฬวี เปนสาวกของพระผูมีพระภาค
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโพธิสัตวไดหยัง่ ลงสูทางอันแนนอน มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว
ในศาสนาของพระผูมีพระภาค พระนามวา กัสสปะ พระโพธิสัตวเปน
สาวกของพระผูมีพระภาค พระนามวา กัสสปะ หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๗๙] ส. พระโพธิสัตวไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว
ในศาสนาของพระผูมีพระภาค พระนามวา กัสสปะ แตไมเปนสาวก
ของพระผูมีพระภาค พระนามวา กัสสปะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทานพระอานนท ไดหยั่งลงสูอ ันแนนอน มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว
ในศาสนาของพระผูมีพระภาค แตไมเปนสาวกของพระผูมีพระภาค
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๘๐] ส. พระโพธิสัตว ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน มีพรหมจรรยอันประพฤติ
แลวในศาสนาของพระผูมีพระภาคพระนามวา กัสสปะ แตเปนสาวก
ของพระผูมีพระภาค พระนามวา กัสสปะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทานจิตตคฤหบดี ทานหัตถกะ ชาวเมืองอาฬวี ไดหยั่งลงสูทางทางอัน
แนนอน มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว ในศาสนาของพระผูมีพระภาค
แตไมเปนสาวกของพระผูมีพระภาค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๘๑] ส. พระโพธิสัตว ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว
ในศาสนาของพระผูมีพระภาค พระนามวา กัสสปะ แตไมเปนสาวก
ของพระผูมีพระภาค พระนามวา กัสสปะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนสาวก ครั้นลวงชาติหนึ่งไปแลว กลับเปนผูมิใชสาวก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๘๒] ป. ไมพึงกลาววา พระโพธิสัตวไดหยั่งลงสูทางอันแนนอนมีพรหมจรรย
อันประพฤติแลว ในศาสนาของพระผูมีพระภาค พระนามวา กัสสปะ
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรอานนท เราไดประพฤติพรหมจรรย
ในพระผูมีพระภาค พระนามวา กัสสปะ เพื่อความตรัสรูตอไป
ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น พระโพธิสัตว ก็ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอนมีพรหมจรรยอัน
พฤติแลว ในศาสนาของพระผูมีพระภาค พระนามวา กัสสปะ นะสิ
[๙๘๓] ส. พระโพธิสตั ว ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว

ในศาสนาของพระผูมีพระภาค พระนามวา กัสสปะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา เราเปนผูครอบงําเสียซึ่งธรรมทั้งปวง เปน
ผูรูแจงธรรมทั้งปวง ไมติดแลวในธรรมทั้งปวง ละเสียซึ่งโลกิยธรรม
ทั้งปวง หลุดพนแลว เพราะสิ้นไปแหงตัณหา เรารูดวยปญญาอันยิ่ง
เองแลว จะพึงอางศาสดาไรเลา อาจารยของเราไมมี ผูที่จะเสมอ
ดวยเราก็ไมมี เราไมมีบุคคลเปรียบในโลกนี้กับทั้งเทวโลก เพราะ
เราเปนพระอรหันตในโลก เราเปนศาสดาที่ไมมีศาสดาอื่นยิ่งกวา
เราผูเดียวเปนสัมมาสัมพุทธะ เปนผูเย็นแลว เปนผูดับแลว เราจะ
ไปยังเมืองแหงชาวกาสี เพื่อยังธรรมจักรใหเปนไป เราจักไดดี
อมตเภรี ใหบรรลือขึ้นในโลกอันมืดนี้ (อุปกาชีวกลาววา) อาวุโส
ตามที่ทานปฏิญาณนั่นแล ทานก็ควรเปนอนัตชิน (พระผูมีพระภาค
ตรัสวา คนเชนเรานี่แล) ที่ถึงแลวซึ่งความสิ้นอาสวะ เปนผูชื่อวา
ชินะ ดูกรอุปกะ เราชนะบาปธรรมทั้งหลายแลว เพราะฉะนั้น เรา
จึงชื่อวา ชินะ ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา พระโพธิสัตวไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน
มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว ในศาสนาของพระผูมีพระภาค พระนามวา
กัสสปะ นะสิ
[๙๘๔] ส. พระโพธิสัตว ไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว
ในศาสนาของพระผูมีพระภาค พระนามวา กัสสปะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุญาณ ปญญา
วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึ้นแลวแกเรา ในธรรมทั้งหลายที่มิได
สดับมาแลวในกาลกอนวา นี้ทุกขอริยสัจ ดังนี้ อนึง่ เลา จักษุ ฯลฯ
แสงสวาง ไดเกิดขึ้นแลวแกเรา ในธรรมทั้งหลายที่มิไดสดับมา
@๑. วิ. มหาวรรค เลม ๑ ขอ ๑๑ หนา ๑๔ ม.ม. ขอ ๕๑๓ หนา ๔๖๖
แลวในกาลกอนวา ทุกขอริยสัจนี้นั้น อันเราพึงกําหนดรู ดังนี้ ฯลฯ
วาทุกขอริยสัจนี้นั้น อันเราไดกําหนดรูแลว ดังนี้ ฯลฯ วานี้ ทุกขสมุทัยอริยสัจ ดังนี้ ฯลฯ วาทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นนั้ อันเราพึงละเสีย
ดังนี้ ฯลฯ วาทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นนั้ อันเราละไดแลว ดังนี้ ฯลฯ
วานี้ทุกขนิโรธอริยสัจ ดังนี้ ฯลฯ วาทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้นอันเรา
พึงทําใหแจง ดังนี้ ฯลฯ วาทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้น อันเราไดทํา
ใหแจงแลว ดังนี้ ฯลฯ วานี้ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดังนี้

ฯลฯ วาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้น อันเราพึงใหเกิดดังนี้
อนึ่งเลา จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึ้นแลว
แกเรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไมไดสดับมาแลวในกาลกอน วา
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้น อันเราใหเกิดแลว ดังนี้ ๑เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา พระโพธิสัตวไดหยั่งลงสูทางอันแนนอน
มีพรหมจรรยอันประพฤติแลว ในศาสนาของพระผูมีพระภาคพระนามวา
กัสสปะ
นิยาโมกกันติกถา จบ
---------สมันนาคตกถา อีกกถาหนึ่ง
[๙๘๕] สกวาที บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผลเปนผูประกอบดวยผล ๓
หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
@๑. วิ. มหาวรรค เลม ๑ หนา ๑๙ สํ. มหาวาร ขอ ๑๖๖๖ หนา ๕๒๙
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตตผล เปนผูประกอบดวย ผัสสะ ๔
เวทนา ๔ สัญญา ๔ เจตนา ๔ จิต ๔ สัทธา ๔ วิริยะ ๔ สติ ๔ สมาธิ ๔
ปญญา ๔ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๘๖] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปนผูประกอบดวยผล ๒
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปนผูประกอบดวยผัสสะ ๓
เวทนา ๓ ฯลฯ ปญญา ๓ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๘๗] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล เปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล เปนผูประกอบดวยผัสสะ ๒
เวทนา ๒ ฯลฯ ปญญา ๒ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๘๘] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปนพระโสดาบัน ผูสัตตขัตตุปรมะ ผูโกลังโกละ ผูเอกพีชี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๘๙] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปนผูประกอบดวยสกทาคามิผล
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปนพระสกทาคามี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๙๐] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปนผูป ระกอบดวยอนาคามิผล
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปนพระอนาคามี ผูอันตราปรินิพพายี ผูอุปหัจจปรินิพพายี ผูอสังขารปรินิพพายี ผูสสังขารปรินิพพายี
ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๙๑] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปนพระโสดาบัน ผูสัตตขัตตุปรมะ ผูโกลังโกละ ผูเอกพีชี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๙๒] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปนผูประกอบดวยสกทาคามิผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปนพระสกทาคามี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๙๓] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล เปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล เปนพระโสดาบัน ผูสัตตขัตตุปรมะ ผูโกลังโกละ ผูเอกพีชี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๙๔] ส. ผูประกอบดวยโสดาปตติผล พึงเรียกวา พระโสดาบัน หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผลองคนั้น พระโสดาบันก็องคนั้นแหละ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๙๕] ส. ผูประกอบดวยสกทาคามิผล พึงเรียกวา พระสกทาคามี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปนผูป ระกอบดวยสกทาคามิผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผลองคนั้น พระสกทาคามีก็องคนั้นแหละ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๙๖] ส. ผูประกอบดวยอนาคามิผล พึงเรียกวา พระอนาคามี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปนผูประกอบดวยอนาคามิผล
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผลองคนั้น พระอนาคามีก็องคนั้นแหละ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๙๗] ส. ผูประกอบดวยโสดาปตติผล พึงเรียกวา พระโสดาบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผลองคนั้น พระโสดาบันก็องคนั้นแหละ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๙๘] ส. ผูประกอบดวยสกทาคามิผล พึงเรียกวา พระสกทาคามี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปนผูประกอบดวยสกทาคา-

มิผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผลองคนั้น พระสกทาคามีก็องคนั้น
แหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๙๙๙] ส. ผูประกอบดวยโสดาปตติผล พึงเรียกวา พระโสดาบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล เปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผลองคนั้น พระโสดาบันก็องคนั้น
แหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๐๐] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เลยโสดาปตติผลไปแลว
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เลยโสดาปตติผลไป
แลว ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผลเปนผู
ประกอบดวยโสดาปตติผล
[๑๐๐๑] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เลยโสดาปตติผลไปแลว แต
ยังประกอบดวยโสดาปตติผลนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผลเลยโสดาปตติมรรคไปแลว เลย
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะที่เปนอปายคามี โทสะที่
เปนอปายคามี โมหะที่เปนอปายคามีไปแลว แตยังประกอบดวยโมหะที่
เปนอปายคามีนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๐๒] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปนผูประกอบดวยสกทาคามิผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เลยสกทาคามิผลไปแลว มิ

ใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เลยสกทาคามิผลไป
แลว ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผลเปนผู
ประกอบดวยสกทาคามิผล
[๑๐๐๓] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เลยสกทาคามิผลไปแลว แต
ยังประกอบดวยสกทาคามิผลนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เลยสกทาคามิมรรคไปแลว
เลยกามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบ ไปแลว แตยังประกอบ
ดวยพยาบาทอยางหยาบนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๐๔] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปนผูประกอบดวยอนาคามิผล
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เลยอนาคามิผลไปแลว มิใช
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เลยอนาคามิผลไป
แลว ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปน
ผูประกอบดวยอนาคามิผล
[๑๐๐๕] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เลยอนาคามิผลไปแลว แต
ยังประกอบดวยอนาคามิผลนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เลยอนาคามิมรรคไปแลว เลย
กามราคะอยางละเอียด พยาบาทอยางละเอียดไปแลว แตยังประกอบดวย
พยาบาทอยางละเอียดนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๐๖] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เลยโสดาปตติผลไปแลว มิ
ใชหรือ?
ป. ถูกแลว

ส. หากวา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เลยโสดาปตติผลไป
แลว ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปน
ผูประกอบดวยโสดาปตติผล
[๑๐๐๗] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เลยโสดาปตติผลไปแลว แต
ยังประกอบดวยโสดาปตติผลนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เลยโสดาปตติมรรคไปแลว
เลยสักกายทิฏฐิ ฯลฯ โมหะที่เปนอปายคามีไปแลว แตยังประกอบดวย
โมหะที่เปนอปายคามีนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๐๘] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปนผูประกอบดวยสกทาคามิผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เลยสกทาคามิผลไปแลว มิใช
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เลยสกทาคามิผลไป
แลว ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผลเปนผู
ประกอบดวยสกทาคามิผล
[๑๐๐๙] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เลยสกทาคามิผลไปแลว แต
ยังประกอบดวยสกทาคามิผลนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เลยสกทาคามิมรรคไปแลว
เลยกามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบไปแลว แตยังประกอบดวย
พยาบาทอยางหยาบนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๑๐] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล เปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล เลยโสดาปตติผลไปแลวมิใช
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล เลยโสดาปตติผล
ไปแลว ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล

เปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล
[๑๐๑๑] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล เลยโสดาปตติผลไปแลว
แตยังประกอบดวยโสดาปตติผลนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล เลยโสดาปตติมรรคไปแลว
เลยสักกายทิฏฐิ ฯลฯ โมหะที่เปนอปายคามีไปแลว แตยังประกอบดวย
โมหะที่เปนอปายคามีนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๑๒] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผลเปนผูประกอบ
ดวยผล ๓ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ไดผล ๓ แลว และไมเสื่อม
จากผล ๓ นั้น มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผลไดผล ๓ แลว และไม
เสื่อมจากผล ๓ นั้น ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล เปนผูประกอบดวยผล ๓
[๑๐๑๓] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผลเปนผูประกอบ
ดวยผล ๒ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ไดผล ๒ แลว และไมเสื่อม
จากผล ๒ นั้น มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ไดผล ๒ แลว และ
ไมเสื่อมจากผล ๒ นัน้ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เปนผูประกอบดวยผล ๒
[๑๐๑๔] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผลเปนผูประกอบ
ดวยโสดาปตติผล หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ไดโสดาปตติผลแลว และ
ไมเสื่อมจากโสดาปตติผลนั้น มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ไดโสดาปตติผลแลว
และไมเสื่อมจากโสดาปตติผลนั้น ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา

บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผลเปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล
[๑๐๑๕] ส. เพราะบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ไดผล ๓ แลว และไม
เสื่อมจากผล ๓ นั้น ฉะนั้น บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล
จึงเปนผูประกอบดวยผล ๓ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ไดมรรค ๔ แลว และ
ไมเสื่อมจากมรรค ๔ นั้น ฉะนั้น บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล
จึงเปนผูประกอบดวยมรรค ๔ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๑๖] ส. เพราะบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ไดผล ๒ แลว และ
ไมเสื่อมจากผล ๒ นัน้ ฉะนั้น บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล จึงเปนผูประกอบดวยผล ๒ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ไดมรรค ๓ แลว และ
ไมเสื่อมจากมรรค ๓ นั้น ฉะนั้น บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล จึงเปนผูประกอบดวยมรรค ๓ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๑๗] ส. เพราะบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ไดโสดาปตติผลแลว
และไมเสื่อมจากโสดาปตติผลนั้น ฉะนั้น บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่ง
สกทาคามิผล จึงเปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ไดมรรค ๒ แลว และ
ไมเสื่อมจากมรรค ๒ นั้น ฉะนั้น บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล จึงเปนผูประกอบดวยมรรค ๒ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
สมันนาคตกถา อีกกถาหนึ่ง จบ
-----------------สัพพสัญโญชนปหานกถา
[๑๐๑๘] สกวาที การละสัญโญชนทั้งปวง ชื่อวา อรหัตผล หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. สัญโญชนทั้งปวงละไดดวยอรหัตมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๑๙] ส. สัญโญชนทั้งปวง ละไดดวยอรหัตมรรค หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ก็ละไดดวยอรหัตมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๒๐] ส. สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ก็ละไดดวยอรหัตมรรค หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคตรัสการละสัญโญชน ๓ วา โสดาปตติผล มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคตรัสการละสัญโญชน ๓ วา โสตาปตติผล ก็
ตองไมกลาววา สัญโญชนทั้งปวงละไดดวยอรหัตมรรค
ส. สัญโญชนทั้งปวงละไดดวยอรหัตมรรค หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบ ก็ละไดดวยอรหัตมรรค
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๒๑] ส. กามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบ ก็ละไดดวยอรหัตมรรค หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคตรัสความเบาบางแหงกามราคะ และพยาบาทวาสทกคามิผล มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคตรัสความเบาบางแหงกามราคะ และพยาบาท
วาสกทาคามิผล ก็ตองไมกลาววา สัญโญชนทั้งปวงละไดดวยอรหัตมรรค ดังนี้
[๑๐๒๒] ส. สัญโญชนทั้งปวงละไดดวยอรหัตมรรค หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กามราคะอยางละเอียด พยาบาทอยางละเอียด ก็ละไดดวยอรหัตมรรค
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๒๓] ส. กามราคะอยางละเอียด พยาบาทอยางละเอียด ก็ละไดดวยอรหัตมรรค
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคตรัสการละไมมีสวนเหลือ แหงกามราคะและพยาบาทวา
อนาคามิผล มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคตรัสการละไมมีสวนเหลือแหงกามราคะและ

พยาบาทวาอนาคามิผล ก็ตองไมกลาววา สัญโญชนทั้งปวงละไดดวย
อรหัตมรรค
[๑๐๒๔] ส. สัญโญชนทั้งปวง ละไดดวยอรหัตมรรค หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคตรัสการละไมมีสวนเหลือแหงรูปราคะ อรูปราคะ มานะ
อุทธัจจะ และอวิชชาวา เปนอรหัตผล มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคตรัสการละไมมีสวนเหลือแหงรูปราคะ อรูปราคะ
มานะ อุทธัจจะ และอวิชชาวา เปนอรหัตผล ก็ตอ งไมกลาววา
สัญโญชนทั้งปวงละไดดวยอรหัตมรรค
[๑๐๒๕] ป. ไมพึงกลาววา การละสัญโญชนทั้งปวง ชื่อวา อรหัตผล หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระอรหันตมีสัญโญชนทั้งปวงเสื่อมสิ้นแลว มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา พระอรหันตมีสัญโญชนทั้งปวงเสื่อมสิ้นแลว ดวยเหตุนั้นนะ
ทานจึงตองกลาววา การละสัญโญชนทั้งปวง ชื่อวาอรหัตผล ดังนี้
สัพพสัญโญชนปหานกถา จบ
วรรคที่ ๕
วิมุตตกถา
[๑๐๒๖] สกวาที วิมุตติญาณ ชื่อวาหลุดพนแลวหรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. วิมุตติญาณ ไมวาอยางใดหมด ชื่อวาหลุดพนแลวหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิมุตติญาณ ชื่อวาหลุดพนแลวหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปจจเวกขณญาณ ชื่อวาหลุดพนแลวหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิมุตติญาณ ชื่อวาหลุดพนแลวหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิมุตติญาณของโคตรภูบุคคล ชื่อวาหลุดพนแลวหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๒๗] ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง ซึ่งโสดาปตติผลชื่อวาหลุด
พนแลวหรือ?
ป. ถูกแลว

ส. ญาณของพระโสดาบัน เปนญาณของผูถงึ ไดเฉพาะ บรรลุ ทําใหแจง
ซึ่งโสดาปตติผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง ซึ่งสกทาคามิผลชื่อวาหลุด
พนแลวหรือฯ
ป. ถูกแลว
ส. ญาณของพระสกทาคามี เปนญาณของผูถงึ ไดเฉพาะ บรรลุ ทําใหแจง
ซึ่งสกทาคามิผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ชื่อวาหลุดพน
แลวหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ญาณของพระอนาคามี เปนญาณของบุคคลผูถึง ไดเฉพาะ บรรลุ ทําให
แจงซึ่งอนาคามิผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ชื่อวาหลุดพน
แลว หรือ?
ส. ถูกแลว
ส. ญาณของพระอรหันต ชื่อวา ญาณของผูถงึ ไดเฉพาะ บรรลุ ทําใหแจงซึ่ง
อรหัตผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๒๘] ส. วิมุตติญาณ ของบุคคล ผูมีความพรอมเพรียงดวยโสดาปตติผล ชื่อวา
หลุดพนแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ชื่อวาหลุด
พนแลว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิมุตติญาณของบุคคล ผูมีความพรอมเพรียงดวยสกทาคามิผล ชื่อวา
หลุดพนแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิมุตติญาณ ของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ชื่อวาหลุด
พนแลว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิมุตติญาณของบุคคล ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิผล ชื่อวา

หลุดพนแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ชื่อวาหลุดพน
แลวหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตผลชื่อหลุดพน
แลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ชื่อวาหลุดพน
แลว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๒๙] ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยโสดาปตติผล ชื่อวาหลุด
พนแลว และนั้นเปนญาณของผูบรรลุผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ชื่อวาหลุด
พนแลว และนั้นเปนญาณของผูบรรลุผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยสกทาคามิผลชื่อวาหลุดพน
แลว และนั้นเปนญาณของผูบรรลุผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติ เพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ชื่อวาหลุด
พนแลว และนั้นเปนญาณของผูบรรลุผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ชื่อวา
หลุดพนแลว และนั้นเปนญาณของผูบรรลุผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิผล ชื่อวาหลุด
พนแลว และนั้นเปนญาณของผูบรรลุผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ชื่อวาหลุด
พนแลว และนั้นเปนญาณของผูบรรลุผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตผล ชื่อหลุดพน
แลวและนั้นเปนญาณของผูบรรลุผล หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. วิมุตติญาณของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ชื่อวาหลุดพน
แลว และนั้นเปนญาณของผูบรรลุผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
วิมุตตกถา จบ
----------อเสกขญาณกถา
[๑๐๓๐] สกวาที พระเสกขะ มีญาณของพระอเสกขะ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. พระเสกขะ รูเห็นธรรมของพระอเสกขะได เขาถึงอยู ถูกตองดวยกาย
อยู ซึ่งธรรมของพระอเสกขะที่ตนเห็นแลว รูแลว ทําใหแจงแลวได
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธรรมของพระอเสกขะ อันพระเสกขะ รูไมได เห็นไมได เมื่อมิไดเห็น
มิไดรู ก็เขาถึงไมได ถูกตองดวยกายไมได มิใช หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ธรรมของพระอเสกขะ อันพระเสกขะ รูไมได เห็นไมได เมื่อมิได
เห็น มิไดรู มิไดทําใหแจง ก็เขาถึงไมได ถูกตองดวยกายไมได ก็ตองไม
กลาววา พระเสกขะมีญาณของพระอเสกขะ
[๑๐๓๑] ส. พระอเสกขะ มีญาณของพระอเสกขะ พระอเสกขะรูเห็นธรรมของพระอเสกขะได เขาถึงอยู ถูกตองดวยกายอยู ซึ่งธรรมของพระอเสกขะที่ตน
เห็นแลว รูแจงแลว ทําใหแจงแลวได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระเสกขะมีญาณของพระอเสกขะ พระเสกขะรูเห็นธรรมของพระอเสกขะ
ได เขาถึงอยู ถูกตองดวยกายอยู ซึ่งธรรมของพระอเสกขะที่ตนเห็น
แลว รูแลว ทําใหแจงแลวได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๓๒] ส. พระเสกขะ มีญาณของพระอเสกขะ แตธรรมของพระอเสกขะอัน
พระเสกขะรูไมได เห็นไมได เมื่อมิไดเห็น มิไดรู มิไดทําใหแจง ก็เขาถึง
ไมได ถูกตองดวยกายไมได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอเสกขะ มีญาณของพระอเสกขะ แตพระธรรมของพระอเสกขะ อัน
พระอเสกขะรูไมได เห็นไมได เมื่อมิไดเห็น มิไดรู มิไดทําใหแจง ก็เขา
ถึงไมได ถูกตองดวยกายไมได หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๓๓] ส. พระเสกขะ มีญาณของพระอเสกขะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โคตรภูบุคคล มีญาณในโสดาปตติมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล มีญาณในโสดาปตติผล
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง ซึ่งสกทาคามิผล ฯลฯ เพื่อทําใหแจงซึ่ง
อนาคามิผล ฯลฯ เพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล มีญาณในอรหัตผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๓๔] ป. ไมพึงกลาววา พระเสกขะมีญาณของพระอเสกขะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ทานพระอานนทเมื่อยังเปนเสกขะ ก็ทราบไดวาพระผูมีพระภาคมีพระคุณ
อันยิ่ง ทราบไดวา พระสารีบุตรเถระ พระมหาโมคคัลลานเถระ มีคุณอัน
ยิ่ง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา ทานพระอานนทเมื่อยังเปนเสกขะก็ทราบไดวา พระผูมีพระภาค
มีพระคุณอันยิ่ง ทราบไดวา พระสารีบุตรเถระ พระมหาโมคคัลลานเถระ
มีคุณอันยิ่ง ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววาพระเสกขะมีญาณของ
พระอเสกขะ
อเสกขญาณกถา จบ
---------------วิปรีตกถา
[๑๐๓๕] สกวาที ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีความรูวิปริตหรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. มีความเห็นผิดในสภาวะที่ไมเที่ยงวาเที่ยง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มีความเห็นผิดในสภาวะที่เปนทุกขวาเปนสุขหรือ ฯลฯ มีความเห็นผิด
ในสภาวะที่เปนอนัตตาวาเปนอัตตาหรือ ฯลฯ มีความเห็นผิดในสภาวะที่
ไมงามวางาม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๓๖] ส. ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีความรูวิปริต หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. เปนอกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนกุศลไมใช หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวาเปนกุศล ก็ตองไมกลาววา ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ
ความรูวิปริต
[๑๐๓๗] ส. สภาวะที่ไมเที่ยงเห็นวาเที่ยง เปนความเห็นผิดและนั้นเปนอกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีความรูวิปริต และนั้นเปนอกุศล
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สภาวะที่เปนทุกขเห็นวาเปนสุข ฯลฯ สภาวะที่เปนอนัตตา เห็นวาเปน
อัตตา ฯลฯ สภาวะที่ไมงามเห็นวางาม เปนความเห็นผิด และนั้นเปน
อกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีความรูวิปริต และนั้นเปนอกุศล
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๓๘] ส. ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีความรูวิปริต และนั้นเปนกุศล
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สภาวะที่ไมเที่ยงเห็นวาเที่ยง และนั้นเปนกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีความรูวิปริต และนั้นเปนกุศล
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สภาวะที่เปนทุกขเห็นวาเปนสุข ฯลฯ สภาวะที่เปนอนัตตา เห็นวาเปน
อัตตา ฯลฯ สภาวะที่ไมงามเห็นวางาม เปนความเห็นผิด และนั้นเปน
กุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๓๙] ส. ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีความรูวิปริต หรือ
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตพึงเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. หากวา พระอรหันตพึงเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ ก็ตองไม
กลาววา ผูที่เขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีความรูวิปริต
[๑๐๔๐] ส. ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีความรูวิปริต พระอรหันตพึงเขา
สมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตยงั มีความเห็นผิดอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๔๑] ส. พระอรหันต ยังมีความเห็นผิดอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันต ยังมีความสําคัญผิด มีความคิดผิด มีความเห็นผิดอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๔๒] ส. พระอรหันตไมมคี วามสําคัญผิด ความคิดผิด ความเห็นผิดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันต ไมมีความสําคัญผิด ความคิดผิด ความเห็นผิด
ก็ตองไมกลาววา พระอรหันตยังมีความเห็นผิดอยู
[๑๐๔๓] ป. ไมพึงกลาววา ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีความรูวิปริต หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ปฐวีกสิณปรากฏแกทานผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณอยู เปนดิน
ลวนเทียว หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ ก็มีความรูวิปริตนะสิ
[๑๐๔๔] ส. ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีความรูวิปริต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ดินมีอยู และบางคนที่เขาปฐวีกสิณจากดินก็มีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ดินมีอยู และบางคนที่ถาปฐวีกสิณจากดินก็มีอยู ก็ตองไมกลาววา
ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีความรูวิปริต
[๑๐๔๕] ส. ดินมีอยู แตความรูของผูเขาปฐวีกสิณจากดิน เปนความรูวิปริต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. นิพพานมีอยู แตความรูของผูเขาสมาบัติมีนิพพานเปนอารมณจากนิพพาน
ก็เปนความรูวิปริต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณมีความ
รูวิปริต

วิปรีตกถา จบ
----------------นิยามกถา
[๑๐๔๖] สกวาที บุคคลผูไมแนนอน (ยังเปนปุถุชน) มีญาณเพื่อไปสูทางอันแนนอน
(อริยมรรค) หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. บุคคลผูแนนอน (อริยบุคคล) มีญาณเพื่อไปสูโลกิยธรรมอันมิใชทาง
แนนอน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๔๗] ส. บุคคลผูแนนอนไมมีญาณเพื่อไปสูโลกิยธรรม อันมิใชทางแนนอน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูไมแนนอนไมมีญาณเพื่อไปสูทางอันแนนอน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๔๘] ส. บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพื่อไปสูทางอันแนนอน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูแนนอนมีญาณเพื่อไปสูทางอันแนนอน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๔๙] ส. บุคคลผูแนนอนไมมีญาณเพื่อไปสูทางอันแนนอน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูไมแนนอนไมมีญาณเพื่อไปสูทางอันแนนอน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๕๐] ส. บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพื่อไปสูทางอันแนนอน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพื่อไปสูโลกิยธรรมอันมิใชทางแนนอน หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๕๑] ส. บุคคลผูไมแนนอน ไมมีญาณเพื่อไปสูโลกิยธรรมอันมิใชทางแนนอน
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูไมแนนอนไมมีญาณเพื่อไปสูทางอันแนนอน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๕๒] ส. บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพื่อไปสูทางอันแนนอน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูไมแนนอนมีทางอันแนนอน เพื่อไปสูทางอันแนนอน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๑๐๕๓] ส. บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพื่อไปสูทางอันแนนอน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูไมแนนอน มีสติปฏฐาน ฯลฯ สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย
พละ โพชฌงค เพื่อไปสูทางอันแนนอน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๕๔] ส. บุคคลผูไมแนนอน ไมมีทางอันแนนอนเพื่อไปสูทางอันแนนอน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลผูไมแนนอน ไมมีทางอันแนนอนเพือ่ ไปสูทางอันแนนอน
ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพื่อไปสูทางอันแนนอน
[๑๐๕๕] ส. บุคคลผูไมแนนอนไมมีสติปฏฐาน ฯลฯ โพชฌงค เพื่อไปสูทางอัน
แนนอน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลผูไมแนนอน ไมมีโพชฌงคเพื่อไปสูทางอันแนนอน ก็
ตองไมกลาววา บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพื่อไปสูทางอันแนนอน
[๑๐๕๖] ส. บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพื่อไปสูทางอันแนนอน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โคตรภูบุคคลมีญาณในโสดาปตติมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๕๗] ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล มีญาณในโสดาปตติผล
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ฯลฯ เพื่อทําใหแจงซึ่ง
อนาคามิผล ฯลฯ เพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล มีญาณในอรหัตผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๕๘] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพื่อไปสูทางอันไมแนนอน หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคทรงทราบไดวา บุคคลนี้จักกาวลงสูทางอันแนนอนเพื่อ
ความชอบ บุคคลนี้เปนผูควรเพื่อจะตรัสรูธรรมนี้ มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา พระผูมีพระภาคทรงทราบไดวา บุคคลนี้จักกาวลงสูทางอัน
แนนอนเพื่อความชอบ บุคคลนี้เปนผูควรเพื่อจะตรัสรูธรรม ดวยเหตุ
นั้นนะทานจึงตองกลาววา บุคคลผูไมแนนอนมีญาณเพื่อไปสูทางอันแน
นอน
นิยามกถา จบ

-----------ปฏิสัมภิทากถา
[๑๐๕๙] สกวาที ความรูทั้งปวงเปนปฏิสัมภิทา หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ความรูสมมติเปนปฏิสัมภิทาหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความรูสมมติเปนปฏิสัมภิทา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชนเหลาใดเหลาหนึ่งรูสมมติ ชนเหลานั้นทั้งหมดเปนผูถึงปฏิสัมภิทาแลว
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความรูทั้งปวงเปนปฏิสัมภิทา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความรูในการกําหนดรูใจผูอื่น เปนปฏิสัมภิทา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความรูในการกําหนดใจผูอื่นเปนปฏิสัมภิทา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชนเหลาใดเหลาหนึ่งรูจิตของบุคคลอื่น ชนเหลานั้นทั้งหมด เปนผูถึง
ปฏิสัมภิทาแลว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๖๐] ส. ความรูทั้งปวง เปนปฏิสัมภิทา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปญญาทั้งปวง เปนปฏิสัมภิทา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ปญญาทั้งปวง เปนปฏิสัมภิทา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ ก็มีปญญานั้นเปนปฏิสัมภิทา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผูเขาสมาบัติมีอาโปกสิณเปนอารมณ ฯลฯ มีเตโชกสิณเปนอารมณ ฯลฯ
มีวาโยกสิณเปนอารมณ ฯลฯ มีนีลกสิณเปนอารมณ ฯลฯ มีปตกสิณ
เปนอารมณ ฯลฯ มีโลหิตกสิณเปนอารมณ ฯลฯ มีโอทาตกสิณเปน
อารมณ ฯลฯ ผูเขาอากาสานัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ อากิญจัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ ผูใหทาน ฯลฯ ผูใหจีวร ฯลฯ ผูใหบิณฑบาต ฯลฯ

ผูใหเสนาสนะ ฯลฯ ผูใหคิลานปจจัยเภสัชชบริขารก็มีปญญา ปญญานั้น
เปนปฏิสัมภิทา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๖๑] ป. ไมพึงกลาววา ความรูทั้งปวง เปนปฏิสัมภิทา หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ปญญาอันเปนโลกุตตระมีอยู ปญญานั้นไมเปนปฏิสัมภิทา หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น ความรูทั้งปวงก็เปนปฏิสัมภิทานะสิ
ปฏิสัมภิทากถา จบ
---------------สัมมติญาณกถา
[๑๐๖๒] ปรวาที ไมพึงกลาววา ญาณใหสมมติ มีสัจจะเปนอารมณเทานั้น ไมมี
ธรรมอื่นเปนอารมณ หรือ?
สกวาที ถูกแลว
ป. บุคคลผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีญาณ และปฐวีกสิณเปน
สมมติสัจจะ มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บุคคลผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีญาณและปฐวีกสิณ
เปนสมมติสัจจะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ญาณในสมมติมี
สัจจะเปนอารมณเทานั้น ไมมีธรรมอื่นเปนอารมณ
[๑๐๖๓] ป. ไมพึงกลาววา ญาณในสมมติ มีสัจจะเปนอารมณเทานั้น ไมมีธรรมอื่น
เปนอารมณ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลผูเขาสมาบัติมีอาโปกสิณเปนอารมณ ฯลฯ มีเตโชกสิณเปนอารมณ
ฯลฯ บุคคลผูใหอยูซึ่งคิลานปจจยเภสัชชบริขาร มีญาณและคิลานปจจยเภสัชชบริขารเปนสมมติสัจจะ มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บุคคลผูใหอยูซึ่งคิลานปจจัยเภสัชชบริขาร มีญาณและคิลานปจจัยเภสัชชบริขารเปนสมมติสัจจะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
ญาณในสมมติมีสัจจะเปนอารมณเทานั้น ไมมีธรรมอื่นเปนอารมณ
[๑๐๖๔] ส. ญาณในสมมติ มีสัจจะเปนอารมณเทานั้น ไมมีธรรมอื่นเปนอารมณ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กําหนดรูทุกขได ละสมุทัยได กระทํานิโรธใหแจงได ยังมรรคใหเกิดได

ดวยญาณนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
สัมมติญาณกถา จบ
-------------จิตตารัมมณกถา
[๑๐๖๕] สกวาที ความรูในการกําหนดรูใจผูอื่น มีจิตเปนอารมณเทานั้น ไมมีธรรม
อื่นเปนอารมณ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. มีบางคน เมื่อจิตมีราคะ ก็รูชัดวาจิตมีราคะ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา มีบางคนเมื่อจิตมีราคะ ก็รูชัดวาจิตมีราคะ ก็ตองไมกลาววา
ความรูในการกําหนดรูใจผูอื่น มีจิตเปนอารมณเทานั้น ไมมีธรรมอื่นเปน
อารมณ
ส. มีบางคน เมื่อจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ ฯลฯ เมื่อจิต
มีโทสะ ฯลฯ เมื่อจิตปราศจากโทสะ เมื่อจิตมีโมหะ เมื่อจิตปราศจาก
โมหะ เมื่อจิตหดหู เมือ่ จิตกวัดแกวง เมื่อจิตใหญ เมื่อจิตไมใหญ
เมื่อจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา เมื่อจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา เมือ่ จิตเปนสมาธิ เมื่อ
จิตไมเปนสมาธิ เมื่อจิตหลุด ฯลฯ เมื่อจิตยังไมหลุด ก็รูชัดวาจิตยัง
ไมหลุด มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา มีบางคนเมื่อจิตยังไมหลุด ก็รูชัดวา จิตยังไมหลุด ก็ตองไม
กลาววา ความรูในการกําหนดรูใจผูอ ื่น มีจิตเปนอารมณเทานั้น ไมมี
ธรรมอื่นเปนอารมณ
[๑๐๖๖] ส. ความรูในการกําหนดรูใจผูอื่น พึงกลาววา ความรูในอารมณ คือ ผัสสะ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ความรูในการกําหนดรูใจผูอ ื่น พึงกลาววา ความรูในอารมณ คือ
ผัสสะ ก็ตองไมกลาววา ความรูในการกําหนดรูใจผูอื่น มีจิตเปนอารมณ
เทานั้น ไมมีธรรมอืน่ เปนอารมณ
ส. ความรูในการกําหนดใจผูอื่น พึงกลาววา ความรูใ นอารมณ คือ เวทนา
ฯลฯ วาความรูในอารมณคือสัญญา วาความรูในอารมณคือเจตนา วา
ความรูในอารมณคือจิต วาความรูในอารมณคือศรัทธา วาความรูในอารมณ
คือ วิริยะ วาความรูในอารมณคือสติ วาความรูในอารมณคือสมาธิ วา
ความรูในอารมณคือปญญา ฯลฯ วาความรูในอารมณคือราคะ ฯลฯ

วาความรูในอารมณ คือโทสะ ฯลฯ วาความรูในอารมณคืออโนตตัปปะ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ความรูในการกําหนดรูใจผูอ ื่น พึงกลาววา ความรูในอารมณคือ
อโนตตัปปะ ก็ตองไมกลาววา ความรูใ นการกําหนดรูใจผูอื่น มีจิตเปน
อารมณเทานั้น ไมมีธรรมอื่นเปนอารมณ
[๑๐๖๗] ส. ความรูในการกําหนดรูใจผูอื่น ไมพึงกลาววา ความรูในอารมณ คือ
ผัสสะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนความรูในการกําหนดรูผัสสะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความรูในการกําหนดรูใจผูอื่น ไมพึงกลาววา ความรูในอารมณคือเวทนา
ฯลฯ วาความรูในอารมณคือสัญญา ฯลฯ วาความรูใ นอารมณ คือ
อโนตตัปปะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนความรูในการกําหนดรูอโนตตัปปะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๖๘] ป. ไมพึงกลาววา ความรูในการกําหนดรูใจผูอื่น มีจิตเปนอารมณเทานั้น
ไมมีธรรมอื่นเปนอารมณ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เปนความรูในการกําหนดรูใจผูอื่น มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา เปนความรูในการกําหนดรูใ จผูอื่น ดวยเหตุนั้นนะทาน จึงตอง
กลาววาความรูในการกําหนดรูใจผูอ ื่น มีจิตเปนอารมณเทานั้น ไมมีธรรม
อื่นเปนอารมณ
จิตตารัมมณกถา จบ
--------------อนาคตญาณกถา
[๑๐๖๙] สกวาที ความรูในอนาคต (สภาวะที่ยังไมมาถึง) มีอยูหรือ
ปรวาที ถูกแลว
ส. อนาคตรูไดโดยมูล รูไดโดยเหตุ รูไดโดยนิทาน (เหตุเปนแดนมอบให
ซึ่งผล) รูไดโดยสมภพ (เหตุเปนแดนเกิด) รูไดโดยประภพ (เหตุ
เปนแดนเกิดกอน) รูไ ดโดยสมุฏฐาน รูไดโดยอาหาร (เหตุนํามาซึ่งผล)
รูไดโดยอารมณ (เหตุเปนที่ยึดหนวง) รูไดโดยปจจัย (เหตุเปนที่อาศัย

เปนไป) รูไดโดยสมุทัย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๗๐] ส. ความรูในอนาคตมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูความเปนเหตุปจจัยที่เปนอนาคตได รูความเปนอารัมมณปจจัยที่เปน
อนาคตได รูความเปนอธิปติปจจัยที่เปนอนาคตได รูความเปนอนันตรปจจัยที่เปนอนาคตได รูความเปนสมนันตรปจจัยที่เปนอนาคตได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๗๑] ส. ความรูในอนาคตมีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โคตรภูบุคคล มีความรูในโสดาปตติมรรคหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล มีความรูในโสดาปตติผล
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ฯลฯ เพื่อทําใหแจงซึ่ง
อนาคามิผล ฯลฯ เพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล มีความรูใ นอรหัตผล
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๗๒] ป. ไมพึงกลาววา ความรูในอนาคตมีอยูหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรอานนท อันตราย ๓ อยาง จักเกิด
แกเมืองปาฏลีบุตร คือ จากไฟ หรือจากน้ํา หรือจากการแตก
ความสามัคคี ๑- ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น ความรูในอนาคตก็มีอยูนะสิ
อนาคตญาณกถา จบ
--------------ปจจุปปนนญาณกถา
[๑๐๗๓] สกวาที ความรูในปจจุบัน (สภาวะที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา) มีอยูหรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. บุคคลรูความรูนั้นไดดวยความรูนนั้ หรือ?
@๑. วิ. มหาวรรค เลม ๒ ขอ ๗๑ หนา ๙๑
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. บุคคลรูความรูนั้นไดดวยความรูนนั้ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลรูความรูนั้นวาความรู ดวยความรูนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลรูความรูนั้นวาความรู ไดดวยความรูนั้นหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความรูนั้น เปนอารมณแหงความรูนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความรูนั้น เปนอารมณแหงความรูนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลถูกตองผัสสะนั้นไดดวยผัสสะนั้น เสวยเวทนานั้นไดดวยเวทนา
นั้น จําสัญญานั้นไดดวยสัญญานั้น ตั้งเจตนานั้นไดดวยเจตนานั้น คิด
จิตนั้นไดดวยจิตนั้น ตรึกวิตกนั้นไดดวยวิตกนั้น ตรองวิจารนั้นไดดวย
วิจารนั้น ดื่มปตินั้นไดดวยปตินั้น ระลึกสตินั้นไดดวยสตินั้น ทราบ
ชัดปญญานั้นไดดวยปญญานั้น ตัดขันธนั้นไดดวยขันธนั้น ถากขวาน
นั้นไดดวยขวานนั้น ถากผึ่งนั้นไดดว ยผึ่งนั้น ถากมีดนั้นไดดวยมีดนั้น
เย็บเข็มนั้นไดดวยเข็มนั้น ลูบคลําปลายองคุลีนั้นไดดวยปลายองคุลีนั้น
ลูบคลําปลายนาสิกนั้นไดดวยปลายนาสิกนั้น ลูบคลํากระหมอมนั้นได
ดวยกระหมอมนั้น ลางคูถนั้นไดดวยคูถนั้น ลางมูตรนั้นไดดวยมูตรนั้น
ลางเขฬะนั้นไดดวยเขฬะนั้น ลางหนองนั้นไดดวยหนองนั้น ลางเลือด
นั้นไดดวยเลือดนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๗๔] ป. ไมพึงกลาววา ความรูในปจจุบันมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เมื่อพระโยคาวจรเห็นสังขารทั้งปวง โดยความเปนของไมเที่ยงแลว แม
ความรูนั้น ก็เปนอันพระโยคาวจรนัน้ ไดเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง
ดวย มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เมื่อพระโยคาวจรเห็นสังขารทั้งปวง โดยความเปนของไมเที่ยง
แลว แมความรูนั้นก็เปนอันพระโยคาวจรนั้นไดเห็นโดยความเปนของ
ไมเที่ยงดวย ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ความรูในปจจุบันมีอยู
ปจจุปปนนญาณกถา จบ
----------------ผลญาณกถา

[๑๐๗๕] สกวาที พระสาวกมีความรูในผล หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. พระสาวกประกาศคุณสมบัติแหงผลได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระสาวกมีความรูในผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การรูความยิ่งความหยอนแหงผล การรูความยิ่งความหยอนแหงอินทรีย
การรูความยิ่งความหยอนแหงบุคคล ของพระสาวกมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระสาวกมีความรูในผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การบัญญัติขันธ การบัญญัติอายตนะ การบัญญัติธาตุ การบัญญัติสัจจะ
การบัญญัติอินทรีย การบัญญัติบุคคล ของพระสาวกมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระสาวกมีความรูในผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสาวก เปนพระชินะ เปนพระศาสดา เปนพระสัมมาสัมพุทธะ
เปนพระสัพพัญู เปนผูเห็นธรรมทั้งปวง เปนเจาแหงธรรม เปนที่
อาศัย เปนไปแหงธรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระสาวกมีความรูในผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสาวกเปนผูยังมรรคที่ยังไมเกิดขึ้น ใหเกิดขึ้น เปนผูยังมรรคที่ยังไม
เกิดพรอมใหเกิดพรอม เปนผูกลาวมรรคที่ใครๆ ยังไมกลาว เปนผู
รูมรรค เปนผูรูแจงมรรค เปนผูฉลาดในมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๗๖] ป. ไมพึงกลาววา พระสาวกมีความรูในผล หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระสาวกเปนผูไมมีความรู หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น พระสาวกก็มีความรูในผลนะสิ
ผลญาณกถา จบ
วรรคที่ ๕ จบ
มหาปณณาสก จบ

--------------วรรคที่ ๖
นิยามกถา
[๑๐๗๗] สกวาที่ นิยาม (ทางอันแนนอน) เปนอสังขตะ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนนิพพาน เปนที่ตานทาน เปนที่เรน เปนที่พึ่ง เปนที่หมาย เปน
ฐานะอันไมเคลื่อน เปนอมตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๗๘] ส. นิยามเปนอสังขตะ นิพานก็เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสังขตะ เปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อสังขตะ เปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ที่ตานทาน ก็เปน ๒ อยาง ที่เรนก็เปน ๒ อยาง ที่พึ่งก็เปน ๒ อยาง ที่
หมายก็เปน ๒ อยาง ฐานะอันไมเคลื่อนก็เปน ๒ อยาง อมตะก็เปน ๒
อยาง นิพพานก็เปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. นิพพานก็เปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มีความสูงและต่ํา มีความเลวและประณีต มีความอุกฤษฏ และทราม มี
เขตแดน หรือมีความแตกตาง หรือรอง หรือระหวางขั้นแหงนิพพาน ๒
อยางนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๗๙] ส. นิยามเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มีบุคคลบางพวกกาวลงสูนิยาม ไดนิยาม ยังนิยามใหเกิดขึ้น ใหเกิดขึ้น
พรอม ใหตั้งขึ้น ใหตั้งขึ้นพรอม ใหบังเกิด ใหบังเกิดโดยยิ่ง ใหเกิด
พรอมได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มีบุคคลบางพวก กาวลงสูอ สังขตะ ไดอสังขตะ ยังอสังขตะใหเกิดขึ้น
ใหเกิดขึ้นพรอม ใหตั้งขึ้น ใหตั้งขึ้นพรอม ใหบังเกิด ใหบังเกิดโดยยิ่ง
ใหเกิด ใหเกิดพรอมได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๑๐๘๐] ส. นิยามเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มรรคเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มรรคเปนสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. นิยามเปนสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โสดาปตตินิยาม เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โสดาปตติมรรค เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โสดาปตติมรรค เปนสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โสดาปตตินิยาม เปนสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สกทาคามินิยาม ฯลฯ อนาคามินิยาม ฯลฯ อรหัตนิยาม เปนอสังขตะ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อรหัตมรรคเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อรหัตมรรค เปนสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อรหัตนิยาม เปนสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๘๑] ส. โสดาปตตินิยาม เปนอสังขตะ ฯลฯ อรหัตนิยาม เปนอสังขตะ นิพพาน
เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสังขตะ เปน ๕ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อสังขตะ เปน ๕ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ที่ตานทานก็เปน ๕ อยาง ฯลฯ มีระหวางขั้นแหงนิพพาน ๕ อยางนั้น
หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๘๒] ส. นิยาม เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มิจฉัตตนิยาม (ทางอันแนนอนขางผิด) เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มิจฉัตตนิยามเปนสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมัตตนิยาม (ทางอันแนนอนขางถูก) เปนสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๘๓] ป. ไมพึงกลาววานิยามเปนอสังขตะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เมื่อนิยามเกิดขึ้นแลวดับไป บุคคลยังเปนผูไมแนนอนอยูห รือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น นิยามเปนอสังขตะนะสิ
ส. เมื่อมิจฉัตตนิยามเกิดขึ้นแลวดับไป บุคคลเปนผูไมแนนอน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ถาอยางนั้น มิจฉัตตนิยาม ก็จะเปนอสังขตะไปนะสิ
นิยามกถา จบ
--------------ปฏิจจสมุปปาทกถา
[๑๐๘๔] สกวาที ปฏิจจสมุปบาทเปนอสังขตะ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนนิพพาน เปนที่ตา นทาน เปนที่เรน เปนที่พึ่ง เปนที่หมาย เปนฐานะ
อันไมเคลื่อน เปนอมตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ปฏิจจสมุปบาทเปนอสังขตะ นิพพานก็เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสังขตะเปน ๒ อยางหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ที่ตานทานก็เปน ๒ อยาง ที่เรนก็เปน ๒ อยาง ที่พึ่งก็เปน ๒ อยาง ที่
หมายก็เปน ๒ อยาง ฐานะอันไมเคลื่อนก็เปน ๒ อยาง อมตะก็เปน ๒
อยาง นิพพานก็เปน ๒ อยาง หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. นิพพานก็เปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มีความสูงและต่ํา มีความเลวและความประณีต มีความอุกฤษฏและ
ทราม มีเขตแดน หรือความแตกตาง หรือรอง หรือระหวางขั้นแหง
นิพพาน ๒ อยางนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๘๕] ส. ปฏิจจสมุปบาทเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อวิชชาก็เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อวิชชาเปนสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปฏิจจสมุปบาทก็เปนสังขตะหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ปฏิจจสมุปบาทเปนอสังขตะหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สังขารที่เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย ก็เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สังขารที่เกิดเพราะอวิชชา เปนปจจัย เปนสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปฏิจจสมุปบาทก็เปนสังขารหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ปฏิจจสมุปบาทเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิญญาณที่เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย ก็เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิญญาณที่เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปฏิจจสมุปบาทก็เปนสังขตะหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ปฏิจจสมุปบาทเปนอสังขตะหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. นามรูปที่เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย ก็เปนอสังขตะ หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. นามรูปที่เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนสังขตะหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปฏิจจสมุปบาทก็เปนสังขตะหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ปฏิจจสมุปบาทเปนอสังขตะหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชราและมรณะที่มีเพราะชาติเปนปจจัยก็เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ชราและมรณะที่มีเพราะชาติเปนปจจัย ก็เปนสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปฏิจจสมุปบาทก็เปนสังขตะหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๘๖] ป. ไมพึงกลาววา ปฏิจจสมุปบาทเปนอสังขตะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชรา มรณะ มีเพราะชาติ
เปนปจจัย โดยพระตถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้นหรือมิอุบัติขึ้นก็ตาม
ธาตุนั้นไดตั้งอยูแลวเทียว เปนธรรมฐิติ เปนธรรมนิยาม คือความที่
ธรรมนี้เกิดขึ้นเพราะธรรมนี้เปนปจจัย พระตถาคตตรัสรูดวยปญญา
อันยิ่ง คนพบดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่งธาตุนั้น ครั้นตรัสรูดวยปญญาอัน
ยิ่งแลว ครั้นคนพบดวยปญญาอันยิ่งแลว จึงบอก แสดง ประกาศ
เผย แพร ขยาย ทําใหงาย และไดชี้แจงวา ชราและมรณะมีเพราะ
ชาติเปนปจจัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชาติมีเพราะภพเปนปจจัย ฯลฯ
สังขารมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย โดยตถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้น
หรือมิอุบัติขึ้นก็ตาม ธาตุนั้นไดตั้งอยูแลวเทียว ฯลฯ และไดชี้แจง
วาสังขารมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย ความจริงแท
ความไมคลาดเคลื่อน ความไมเปนโดยประการอื่น คือความที่ธรรม
เกิดขึ้นเพราะธรรมนีเ้ ปนปจจัย สภาวธรรมนั้น ดังกลาวนี้ อันใด นี้
เรากลาววา ปฏิจจสมุปบาท ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น ปฏิจจสมุปบาทก็เปนอสังขตะนะสิ
@๑. สํ. นิ. ขอ ๖๑ หนา ๓๐
[๑๐๘๗] ส. ปจจยาการบทหนึ่งวา สังขารมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย ดังนี้ สภาวะใด
เปนธรรมฐิติ เปนธรรมนิยาม ในปจจยาการนั้น สภาวะนั้นเปนอสังขตะ

นิพพานก็เปนอสังขตนะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ที่ตานทาน ก็เปน ๒ อยาง ฯลฯ หรือมีระหวางขั้นแหงนิพพาน ๒ อยาง
นั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๘๘] ส. ปจจยาการบทหนึ่งวา สังขารมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย ดังนี้ สภาวะใด
เปนธรรมฐิติ เปนธรรมนิยาม ในปจจยาการนั้น สภาวะนั้นเปนอสังขตะ
ปจจยาการอีกบทหนึ่งวา วิญญาณมีเพราะสังขารเปนปจจัย ดังนี้ สภาวะ
ใด เปนธรรมฐิติ เปนธรรมนิยาม ในปจจยาการนั้น สภาวะนั้นก็เปน
อสังขตะ นิพพานก็เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสังขตะ เปน ๓ อยางหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อสังขตะ เปน ๓ อยางหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ที่ตานทาน ก็เปน ๓ อยาง ฯลฯ มีระหวางขั้นแหงนิพพาน ๓ อยางนั้น
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๘๙] ส. ปจจยาการบทหนึ่งวา สังขารทั้งหลายมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย ดังนี้
สภาวะใด เปนธรรมฐิติ เปนธรรมนิยาม ในปจจยาการนั้น สภาวะนั้น
เปนอสังขตะ ปจจยาการอีกบทหนึ่งวา วิญญาณมีเพราะสังขารเปน
ปจจัย ดังนี้ สภาวะใด เปนธรรมฐิติ เปนธรรมนิยาม ในปจจยาการนั้น
สภาวะนั้นก็เปนอสังขตะ ฯลฯ ปจจยาการอีกบทหนึ่งวา ชรามรณะมี
เพราะชาติเปนปจจัย ดังนี้ สภาวะใด เปนธรรมฐิติ เปนธรรมนิยาม ใน
ปจจยาการนั้น สภาวะนั้นก็เปนอสังขตะ นิพพานก็เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสังขตะ เปน ๑๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อสังขตะเปน ๑๒ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. ที่ตานทาน ก็เปน ๑๒ อยาง ที่เรนก็เปน ๑๒ อยาง ฯลฯ มีระหวางขั้น
แหงนิพพาน ๒ อยางนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ปฏิจจสมุปปาทกถา จบ
---------------สัจจกถา
[๑๐๙๐] สกวาที สัจจะ ๔ เปนอสังขตะ
ปรวาที ถูกแลว
ส. ที่ตานทานก็เปน ๔ ที่เรนก็เปน ๔ ที่พึ่งเปน ๔ ที่หมายก็เปน ๔ ฐานะ
อันไมเคลื่อนก็เปน ๔ อมตะก็เปน ๔ นิพพานก็เปน ๔ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. นิพพาน ก็เปน ๔ หรือ?
ส. ถูกแลว
ส. มีความสูงและต่ํา มีความเลวและประณีต มีความอุกฤษฏ เลวทราม มี
เขตแดน หรือความแตกตาง หรือรอง หรือระหวางขั้นแหงนิพพาน ๔
อยางนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๙๑] ส. ทุกขสัจเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทุกขเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทุกขสัจเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทุกขทางกาย ทุกขทางใจ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เปน
อสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สมุทัยสัจเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สมุทัยเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สมุทัยสัจเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. มัคคสัจเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มรรคเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มัคคสัจเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๙๒] ส. ทุกขเปนสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทุกขสัจเปนสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทุกขทางกาย ทุกขทางใจ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เปน
สังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทุกขสัจเปนสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สมุทัยเปนสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สมุทัยสัจเปนสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กามตันหา ภวตันหา วิภวตัณหา เปนสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สมุทัยสัจเปนสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มรรคเปนสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มัคคสัจเปนสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เปนสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มัคคสัจเปนสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๙๓] ส. นิโรธสัจเปนอสังขตะ นิโรธเปนอสังขตะ หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. ทุกขสัจเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. นิโรธสัจเปนอสังขตะ นิโรธเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สมุทัยสัจเปนอสังขตะ สมุทัยเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. นิโรธสัจเปนอสังขตะ นิโรธเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มัคคสัจเปนอสังขตะ มรรคเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๙๔] ส. ทุกขสัจเปนอสังขตะ ทุกขเปนสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. นิโรธสัจเปนอสังขตะ นิโรธเปนสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สมุทัยสัจเปนอสังขตะ สมุทัยเปนสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. นิโรธสัจเปนอสังขตะ นิโรธเปนสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มัคคสัจเปนอสังขตะ มรรคเปนสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. นิโรธสัจเปนอสังขตะ นิโรธเปนสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๙๕] ป. ไมพึงกลาววา สัจจะ ๔ เปนอสังขตะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๔ อยางนี้ แทไมผิด
ไมเปนอยางอื่น ๔ อยาง เปนไฉน คําวา นี้ทุกข นี้แท นี้ไมผิด
นี้ไมเปนอยางอื่น ฯลฯ คําวา นี้ทุกขสมุทัย ฯลฯ คําวา นี้ทุกข
นิโรธ ฯลฯ คําวา นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้แท นี้ไมผิด นี้
ไมเปนอยางอื่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๔ อยางนี้แล แท ไมผิด ไม
เปนอยางอื่น ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น สัจจะ ๔ ก็เปนอสังขตะ นะสิ
สัจจกถา จบ

---------อารุปปกถา
[๑๐๙๖] สกวาที อากาสานัญจายตนะเปนอสังขตะ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
@๑. เลมที่ ๓๑ ขุ. ป. ขอ ๕๔๔ หนา ๓๒๖
ส. เปนนิพพาน เปนที่ตานทาน เปนที่เรน เปนที่พึ่ง เปนที่หมาย เปน
ฐานะอันไมเคลื่อน เปนอมตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อากาสานัญจายตนะเปนอสังขตะ นิพพานเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสังขตะ เปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อสังขตะ เปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ที่ตานทาน เปน ๒ อยาง ฯลฯ มีระหวางขั้นแหงนิพพาน ๒ อยางนั้น
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อากาสานัญจายตนะเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อากาสานัญจายตนะเปนภพ เปนคติ เปนสัตตาวาส เปนสงสาร เปน
กําเนิด เปนที่ตั้งแหงวิญญาณ เปนการไดอัตภาพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสังขตะเปนภพ เปนคติ เปนสัตตาวาส เปนสงสาร เปนกําเนิด
เปนที่ตั้งแหงวิญญาณ เปนการไดอัตภาพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กรรมที่เปนเหตุเขาถึงอากาสานัญจายตนะ มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กรรมที่เปนเหตุเขาถึงอสังขตะ มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวทั้งหลายผูเขาถึงอากาสานัญจายตนะ มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัตวทั้งหลายผูเขาถึงอสังขตะ มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๙๗] ส. สัตวทั้งหลาย เกิด แก ตาย จุติ อุปบัติ ในอากาสานัญจายตนะ

ไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัตวทั้งหลาย เกิด แก ตาย จุติ อุปบัติ ในอสังขตะ ไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๙๘] ส. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในอากาสานัญจายตนะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในอสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อากาสานัญจายตนะ เปนจตุโวการภพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสังขตะ เปนจตุโวการภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๐๙๙] ป. ไมพึงกลาววา อรูป ๔ เปนอสังขตะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. อรูป ๔ พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนสภาพไมหวัน่ ไหว มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอรูป ๔ พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนสภาพไมหวั่นไหว ดวยเหตุนั้น
นะทานจึงตองกลาววา อรูป ๔ เปนอสังขตะ
อารุปปกถา จบ
------------------นิโรธสมาปตติกถา
[๑๑๐๐] สกวาที นิโรธสมาบัติ เปนอสังขตะ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนนิพพาน เปนที่ตานทาน เปนที่เรน เปนที่พึ่ง เปนที่หมาย เปน
ฐานะอันไมจุติ เปนอมตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. นิโรธสมาบัติเปนอสังขตะ นิพพานก็เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสังขตะ เปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ที่ตานทาน เปน ๒ อยาง ฯลฯ มีระหวางขั้นแหงนิพพาน ๒ อยางนั้น
หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. นิโรธสมาบัติเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มีคนบางพวก เขานิโรธ ไดนิโรธ ยังนิโรธใหเกิดขึ้น ใหเกิดขึ้นพรอม
ใหตั้งขึ้น ใหตั้งขึ้นพรอม ใหบังเกิด ใหบังเกิดขึ้นอยางยิ่ง ใหเกิด
ใหเกิดพรอมได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มีคนบางพวก เขาอสังขตะ ไดอสังขตะ ยังอสังขตะใหเกิดขึ้น ใหเกิด
ขึ้นพรอม ใหตั้งขึ้น ใหตั้งขึ้นพรอม ใหบังเกิด ใหบังเกิดขึ้นอยางยิง่
ใหเกิด ใหเกิดพรอมได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความผองแผว ความออกจากนิโรธ ปรากฏได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความผองแผว ความออกจากอสังขตะ ปรากฏได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผูเขานิโรธ มีวจีสังขารดับไปกอน แตนั้นกายสังขารดับ แตนั้น
จิตตสังขารดับ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูเขาอสังขตะก็มีวจีสังขารดับไปกอน แตนั้นกายสังขารดับ แตนั้น
จิตตสังขารดับ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผูออกจากนิโรธมีจติ ตสังขารเกิดขึ้นกอน แตนั้นกายสังขารเกิดขึ้น แต
นั้นวจีสังขารเกิดขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูออกจากอสังขตะ ก็มีจิตตสังขารเกิดขึ้นกอน แตนั้นกายสังขารเกิดขึ้น
แตนั้นวจีสังขารเกิดขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๐๑] ส. ผัสสะ ๓ คือ สุญญตผัสสะ อนิมิตตผัสสะ อัปปณิหิตผัสสะ ยอมถูก
ตองผูออกจากนิโรธแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผัสสะ ๓ คือ สุญญตผัสสะ อนิมิตตผัสสะ อัปปณิหิตผัสสะ ยอมถูก
ตองผูที่ออกจากอสังขตะแลว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๐๒] ส. จิตของผูที่ออกจากนิโรธแลว เปนธรรมชาติโนมไปสูวิเวก เอียงไปสูวิเวก

นอมไปสูวิเวก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จิตของผูที่ออกจากอสังขตะแลว ก็เปนธรรมชาติโนมไปสูวิเวก เอียงไป
สูวิเวก นอมไปสูวิเวก หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๐๓] ป. ไมพึงกลาววา นิโรธสมาบัติเปนอสังขตะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. นิโรธสมาบัติเปนสังขตะหรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น นิโรธสมาบัติก็เปนอสังขตะ นะสิ
นิโรธสมาปตติกถะ จบ
-------------อากาสกถา
[๑๑๐๔] สกวาที อากาศเปนอสังขตะหรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนนิพพาน เปนที่ตานทาน เปนที่เรน เปนที่พึ่ง เปนที่หมาย เปน
ฐานะอันไมเคลื่อน เปนอมตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๐๕] ส. อากาศเปนอสังขตะ นิพพานเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสังขตะ เปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อสังขตะ เปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ที่ตานทาน เปน ๒ อยาง ฯลฯ มีระหวางขั้นแหงนิพพาน ๒ อยางนั้น
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๐๖] ส. อากาศเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มีชนบางพวกทําอนากาศใหเปนอากาศได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มีชนบางพวกทําสังขตะใหเปนอสังขตะได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๐๗] ส. มีชนบางพวก ทําอากาศใหเปนอนากาศได หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. มีชนบางพวกทําอสังขตะใหเปนสังขตะได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๐๘] ส. ในอากาศ นกทั้งหลายบินไปได พระจันทรและพระอาทิตยโคจรไปได
ดวงดาวทั้งหลายโคจรไปได ผูมีฤทธิ์แสดงฤทธิ์ได ชนทั้งหลายไกวแขนได
โบกมือได ขวางกอนดินไปได แผลงฤทธิ์ไปได แผลงศรไปไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในอสังขตะ นกทั้งหลายก็บินไปได พระจันทรและพระอาทิตยก็โคจร
ไปได ดวงดาวทั้งหลายก็โคจรไปได ผูมีฤทธิ์ก็แสดงฤทธิ์ได ชนทั้งหลาย
ก็ไกวแขนได โบกมือได ขวางกอนดินไปได ขวางลูกขลุบไปได แผลง
ฤทธิ์ไปได แผลงศรไปไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๐๙] ส. ชนทั้งหลายลอมอากาศ ทําใหเปนเรือน ทําใหเปนฉางได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชนทั้งหลายลอมอสังขตะ ทําใหเปนเรือน ทําใหเปนฉางได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๑๐] ส. เมื่อขุดบออยู อนากาศ (ที่มิใชอากาศ) กลายเปนอากาศได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สังขตะ ก็กลายเปนอสังขตะได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๑๑] ส. เมื่อถมบอเปลาอยู ยังฉางเปลาใหเต็มอยู ยังหมอเปลาใหเต็มอยู
อากาศอันตรธานไปได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสังขตะ ก็อันตรธานไปได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๑๒] ป. ไมพึงกลาววา อากาศเปนอสังขตะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. อากาศเปนอสังขตะ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น อากาศก็เปนอสังขตะ นะสิ
อากาสกถา จบ
----------อากาโสสนิทัสสโนติกถา
[๑๑๑๓] สกวาที อากาศเปนสนิทัสสนะ (เห็นไดดวยจักษุ) หรือ?

ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนรูป เปนรูปายตนะ เปนรูปธาตุ เปนสีเขียว เปนสีเหลือง เปน
สีแดง เปนสีขาว เปนวิสัยแหงจักขุวญ
ิ ญาณ กระทบที่จักษุ มาสู
คลองแหงจักษุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๑๔] ส. อากาศเปนสนิทัสสนะหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อาศัยจักษุและอากาศ จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๑๕] ส. อาศัยจักษุและอากาศ จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คําวา อาศัยจักษุและอากาศ จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้ เปนสูตรมีอยู
จริง หรือ?
ป. ไมมี
ส. คําวา อาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักขุวญ
ิ ญาณขึ้น ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยู
จริง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา คําวา อาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้ เปน
สูตรมีอยูจริง ก็ตองไมกลาววา อาศัยจักษุและอากาศ จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น
[๑๑๑๖] ป. ไมพึงกลาววา อากาศเปนสนิทัสสนะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ส. ทานเห็นชองในระหวางตนไมทั้งสอง ชองในระหวางเสาทั้งสอง ชองดาล ชองหนาตาง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
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ป. หากวา ทานเห็นชองในระหวางตนไมทั้งสอง ชองในระหวางเสาทั้งสอง
ชองดาล ชองหนาตาง ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววาอากาศเปน
สนิทัสสนะ
อากาโสสนิทัสสโนติกถา จบ
-----------ปฐวีธาตุ สนิทัสสนาตยาทิกถา
[๑๑๑๗] สกวาที ปฐวีธาตุเปนสนิทัสสนะ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว

ส. เปนรูป เปนรูปายตนะ เปนรูปธาตุ เปนสีเขียว เปนสีเหลือง เปน
สีแดง เปนสีขาว เปนวิสัยแหงจักขุวญ
ิ ญาณ กระทบที่จักษุ มาสู
คลองแหงจักษุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๑๘] ส. ปฐวีธาตุเปนสนิทัสสนะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อาศัยจักษุและปฐวีธาตุ จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๑๙] ส. อาศัยจักษุและปฐวีธาตุ จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คําวา อาศัยจักษุและปฐวีธาตุ จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้ เปนสูตรมีอยู
จริง หรือ?
ป. ไมมี
ส. คําวา อาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวญ
ิ ญาณขึ้น ดังนี้ เปนสูตรมีอยู
จริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หาก คําวา อาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้ เปน
สูตรมีอยูจริง ก็ตองไมกลาววา อาศัยจักษุและปฐวีธาตุ จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น
[๑๑๒๐] ป. ไมพึงกลาววา ปฐวีธาตุเปนสนิทัสสนะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ทานเห็นแผนดิน แผนหิน ภูเขา มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา ทานเห็นแผนดิน แผนหิน ภูเขา ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง
กลาววา ปฐวีธาตุเปนสนิทัสสนะ ฯลฯ
ป. ไมพึงกลาววา อาโปธาตุ เปนสนิทัสสนะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ทานเห็นน้ํา มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา ทานเห็นน้ํา ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา อาโปธาตุเปน
สนิทัสสนะ ฯลฯ
ป. ไมพึงกลาววา เตโชธาตุเปนสนิทัสสนะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ทานเห็นไฟที่โพลงอยู มิใชหรือ?

ส. ถูกแลว
ป. หากวา ทานเห็นไฟที่โพลงอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา เตโชธาตุเปนสนิทัสสนะ ฯลฯ
ป. ไมพึงกลาววา เตโชธาตุเปนสนิทัสสนะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ทานเห็นตนไมที่ถูกลมโยกอยู มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา ทานเห็นตนไมท่ถี ูกลมโยกอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
วาโยธาตุเปนสนิทัสสนะ ฯลฯ
ปฐวีธาตุสนิทัสสนาตยาทิกถา จบ
------------จักขุนทริยสนิทัสสนันติอาทิกถา
[๑๑๒๑] สกวาที จักขุนทรียเปนสนิทัสสนะ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนรูป เปนรูปายตนะ เปนรูปธาตุ ฯลฯ มาสูคลองแหงจักษุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๒๒] ส. จักขุนทรียเปนสนิทัสสนะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อาศัยจักษุและจักขุนทรีย จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๒๓] ส. อาศัยจักษุและจักขุนทรีย จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คําวา อาศัยจักษุและจักขุนทรีย จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้ เปน
สูตรมีอยูจริง หรือ?
ป. ไมมี
ส. คําวา อาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวญ
ิ ญาณขึ้น ดังนี้ เปนสูตรมีอยู
จริง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา คําวา อาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้ เปน
สูตรมีอยูจริง ก็ตองไมกลาววา อาศัยจักษุและจักขุนทรีย จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น
[๑๑๒๔] ป. ไมพึงกลาววา อินทรีย ๕ เปนสนิทัสสนะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ทานเห็นจักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มิใชหรือ?

ส. ถูกแลว
ป. หากวา ทานเห็นจักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ดวยเหตุนั้นนะ
ทานจึงตองกลาววา อินทรีย ๕ เปนสนิทัสสนะ ฯลฯ
จักขุนทริยสนิทัสสนันติอาทิกถา จบ
-----------กายกัมมสนิทัสสนันติกถา
[๑๑๒๕] สกวาที กายกรรมเปนสนิทัสสนะหรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนรูป เปนรูปายตนะ เปนรูปธาตุ เปนสีเขียว เปนสีเหลือง เปนสีแดง
เปนสีขาว เปนวินัยแหงจักขุวิญญาณ กระทบที่จักษุ มาสูครองแหงจักษุ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กายกรรม เปนสนิทัสสนะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อาศัยจักษุและกายกรรม จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อาศัยจักษุและกายกรรม จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คําวา อาศัยจักษุและกายกรรม จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้ เปนสูตร
มีอยูจริง หรือ?
ป. ไมมี
ิ ญาณขึ้น ดังนี้ เปนสูตรมี
ส. คําวา อาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวญ
อยูจริง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา คําวา อาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้ เปน
สูตรมีอยูจริง ก็ตองไมกลาววา อาศัยจักษุและกายกรรม จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น
[๑๑๒๖] ป. ไมพึงกลาววา กายกรรมเปนสนิทัสสนะหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ทานเห็นอาการกาวไปขางหนา ถอยกลับ แลเหลียว คูแขน เหยียดแขน
มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา ทานเห็นอาการกาวไปขางหนา ถอยกลับ แลเหลียว คูแขน
เหยียดแขน ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา กายกรรมเปนสนิทัสสนะ

กายกัมมสนิทัสสนันติกถา จบ
ปริโยสานกถาตั้งตนแตปฐวีธาตุสนิทัสสนะ ถึงกายกัมมสนิทัสสนะ
วรรคที่ ๖ จบ
------------วรรคที่ ๗
สังคหิตกถา
[๑๑๒๗] สกวาที ธรรมบางเหลาที่ทานสงเคราะหเขาไวดวยธรรมบางเหลาไมมีหรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ธรรมบางเหลา ที่นับเขาได จัดเขาหัวขอได นับเนื่องแลวดวยธรรม
บางเหลา มีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ธรรมบางเหลา ที่นับเขาได จัดเขาหัวขอได นับเนื่องแลว
ดวยธรรมบางเหลา มีอยู ก็ตองไมกลาววา ธรรมบางเหลาที่ทานสงเคราะห
เขาไวดวยธรรมบางเหลาไมมี
[๑๑๒๘] ส. จักขายตนะนับเขาไดในขันธไหน?
ป. นับเขาไดในรูปขันธ
ส. หากวา จักขายตนะนับเขาไดในรูปขันธ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง
กลาววา จักขายตนะทานสงเคราะหเขาไวดวยรูปขันธ
ส. โสตายตนะ ฯลฯ ฆานายตนะ ฯลฯ ชิวหายตนะ ฯลฯ กายายตนะ
นับเขาไดในขันธไหน?
ป. นับเขาไดในรูปขันธ
ส. หากวา กายายตนะนับเขาไดในรูปขันธ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง
กลาววา กายายตนะทานสงเคราะหเขาไวดวยรูปขันธ
[๑๑๒๙] ส. รูปายตยะ ฯลฯ สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ ฯลฯ รสายตนะ ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ นับเขาไดในขันธไหน?
ป. นับเขาไดในรูปขันธ
ส. หากวา โผฏฐัพพายตนะนับเขาไดในรูปขันธ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง
กลาววา โผฏฐัพพายตนะ ทานสงเคราะหเขาไวดวยรูปขันธ
[๑๑๓๐] ส. สุขเวทนานับเขาไดในขันธไหน?
ป. นับเขาไดในเวทนาขันธ
ส. หากวา สุขเวทนานับเขาไดในเวทนาขันธ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง
กลาววา สุขเวทนาทานสงเคราะหเขาไวดวยเวทนาขันธ
ส. ทุกขเวทนา ฯลฯ อทุกขมสุขเวทนา นับเขาไดในขันธไหน?
ป. นับเขาไดในเวทนาขันธ

ส. หากวา อทุกขมสุขเวทนานับเขาไดในเวทนาขันธ ดวยเหตุนั้นนะทาน
จึงตองกลาววา อทุกขมสุขเวทนาทานสงเคราะหเขาไวดวยเวทนาขันธ
[๑๑๓๑] ส. สัญญาอันเกิดแตจักขุสัมผัส นับเขาไดในขันธไหน?
ป. นับเขาไดในสัญญาขันธ
ส. หากวา สัญญาอันเกิดแตจักขุสัมผัส นับเขาไดในสัญญาขันธ ดวยเหตุ
นั้นนะทานจึงตองกลาววา สัญญาอันเกิดแตจักขุสัมผัส ทานสงเคราะห
เขาไวดวยสัญญาขันธ
ส. สัญญาอันเกิดแตโสตสัมผัส ฯลฯ สัญญาอันเกิดแตมโนสัมผัส นับเขา
ไดในขันธไหน?
ป. นับเขาไดในสัญญาขันธ
ส. หากวา สัญญาอันเกิดแตมโนสัมผัส นับเขาไดในสัญญาขันธ ดวยเหตุ
นั้นนะทานจึงตองกลาววา สัญญาอันเกิดแตมโนสัมผัส ทานสงเคราะห
เขาไวดวยสัญญาขันธ
[๑๑๓๒] ส. เจตนาอันเกิดแตจักขุสัมผัส ฯลฯ เจตนาอันเกิดแตมโนสัมผัส นับเขา
ไดในขันธไหน?
ป. นับเขาไดในสังขารขันธ
ส. หากวา เจตนาอันเกิดแตมโนสัมผัส นับเขาไดในสังขารขันธ ดวยเหตุ
นั้นนะทานจึงตองกลาววา เจตนาอันเกิดแตมโนสัมผัส ทานสงเคราะห
เขาไวดวยสังขารขันธ
[๑๑๓๓] ส. จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ นับเขาไดในขันธไหน?
ป. นับเขาไดในวิญญาณขันธ
ส. หากวา มโนวิญญาณนับเขาไดในวิญญาณขันธ ดวยเหตุนั้นนะทานจึง
ตองกลาววา มโนวิญญาณทานสงเคราะหเขาไวดวยวิญญาณขันธ
ป. ธรรมเหลานั้น ทานสงเคราะหเขาดวยธรรมเหลานัน้ ก็เหมือนอยาง
โคพลิพัททคูหนึ่ง ที่เขาสงเคราะห (ลาม) ไวดวยทามหรือเชือก บิณฑบาต
ที่เขาสงเคราะห (แขวน) ไวดวยสาแหรก สุนัขที่เขาสงเคราะห (ผูก)
ไวดวยเชือกผูกสุนัข
ส. หากวา โคพลิพัททคูหนึ่ง เขาสงเคราะห (ลาม) ไวดวยทามหรือเชือก
บิณฑบาตสงเคราะห (แขวน) ไวไดดวยสาแหรก สุนขั เขาสงเคราะห
(ผูก) ไวดวยเชือกผูกสุนัข ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ธรรม
บางเหลา ที่ทานสงเคราะหไวดวยธรรมบางเหลา มีอยู
สังคหิตกถา จบ
--------สัมปยุตตกถา

[๑๑๓๔] สกวาที ธรรมบางเหลา ที่สัมปยุตดวยธรรมบางเหลา ไมมีหรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ธรรมบางเหลาที่สหรคต เกิดรวม ระคน เกิดกับดับพรอม มีวัตถุอันเดียว
กัน มีอารมณอันเดียวกันกับดวยธรรมบางเหลา มีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ธรรมบางเหลา ที่สหรคต เกิดรวม ระคน เกิดกับดับพรอม มี
วัตถุอันเดียวกัน มีอารมณอันเดียวกันกับดวยธรรมบางเหลา มีอยูก็
ตองไมกลาววา ธรรมบางเหลา ที่สัมปยุตดวยธรรมบางเหลา ไมมี
[๑๑๓๕] เวทนาขันธเกิดรวมกับสัญญาขันธ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เวทนาขันธเกิดรวมกับสัญญาขันธ ดวยเหตุนั้นนะทานจึง
ตองกลาววา เวทนาขันธสัมปยุตดวยสัญญาขันธ
ส. เวทนาขันธ เกิดรวมกับสังขารขันธ กับวิญญาณขันธ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เวทนาขันธ เกิดรวมกับวิญญาณขันธ ดวยเหตุนั้นนะทานจึง
ตองกลาววา เวทนาขันธ สัมปยุตดวยวิญญาณขันธ
ส. สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เกิดรวมกับเวทนาขันธ กับสัญญาขันธ กับสังขารขันธ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา วิญญาณขันธ เกิดรวมกับสังขารขันธ ดวยเหตุนั้นนะทานจึง
ตองกลาววา วิญญาณขันธ สัมปยุตดวยสังขารขันธ
ป. น้ํามัน ซับอยู ซึมอยูใ นงา รส ซับอยู ซึมอยู ในออย ฉันใด ธรรมเหลา
นั้น ก็แทรกอยู ซึมอยู กับธรรมเหลานั้น ฉันนั้น หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
สัมปยุตตกถา จบ
---------เจตสิกกถา
[๑๑๓๖] สกวาที เจตสิกธรรมไมมี หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ธรรมบางเหลา ที่สหรคต เกิดรวม ระคน สัมปยุต เกิดกับดับพรอม มี
วัตถุอันเดียวกัน มีอารมณอันเดียวกันดวยจิตมีอยู มิใช หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ธรรมบางเหลา ที่สหรคต เกิดรวม ระคน สัมปยุต เกิดกับดับ
พรอม มีวัตถุอันเดียวกัน มีอารมณอันเดียวกันดวยจิต มีอยู ก็ตองไม

กลาววา เจตสิกธรรมไมมี
[๑๑๓๗] ส. ผัสสะเกิดรวมกับจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ผัสสะเกิดรวมกับจิต ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ผัสสะ
เปนเจตสิก
ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา ฯลฯ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา ราคะ
โทสะ โมหะ ฯลฯ อโนตตัปปะ เกิดรวมกับจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อโนตตัปปะเกิดรวมกับจิต ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
อโนตตัปปะ เปนเจตสิก
ป. เพราะทําวิเคราะหวา เกิดรวมกับจิต จึงชื่อวาเจตสิก หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เพราะทําวิเคราะหวา เกิดรวมกับผัสสะ ก็ชื่อวาผัสสสิกหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เพราะทําวิเคราะหวา เกิดรวมกับจิต จึงชื่อวาเจตสิกหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เพราะทําวิเคราะหวา เกิดรวมกับเวทนา ฯลฯ กับสัญญา ฯลฯ กับเจตนา
ฯลฯ กับสัทธา กับวิริยะ กับสติ กับสมาธิ กับปญญา กับราคะ
กับโทสะ กับโมหะ ฯลฯ กับอโนตตัปปะ ก็ชื่อวา อโนตตัปปสิก
หรือ?
ส. ถูกแลว
ส. เจตสิกธรรมไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา จิตนีแ้ ละบรรดาเจตสิกธรรมยอมปรากฏ
แกผูทราบชัดโดยความเปนอนัตตา ครั้นทราบชัดธรรมทั้ง ๒ นั้น
ทั้งที่หยาบและประณีตแลว ก็เปนผูมคี วามเห็นโดยชอบ ทราบชัดวา
มีอันแตกดับเปนธรรมดา ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น เจตสิกธรรมก็มอี ยูนะสิ
[๑๑๓๘] ส. เจตสิกธรรมไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรเกวัฏฏ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
ทายไดแมซึ่งจิต แมซึ่งเจตสิก แมซึ่งการที่ตรึก แมซึ่งการที่ตรอง
ของสัตวอื่นๆ ของบุคคลอื่นๆ วา ใจของทานเปนอยางนี้บาง ใจ

ของทานเปนโดยประการนี้บาง จิตของทานเปนฉะนี้บาง ดังนี้ ๑- เปน
สูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น เจตสิกธรรมก็มอี ยู นะสิ
เจตสิกกถา จบ
--------ทานกถา
[๑๑๓๙] สกวาที ทาน คือ เจตสิกธรรม หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. จะใหเจตสิกธรรมแกคนอื่นๆ ก็ได หรือ?
@๑. ที. สี. ขอ ๓๔๐ หนา ๒๗๔
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. จะใหเจตสิกธรรมแกคนอื่นๆ ก็ได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จะใหผัสสะแกคนอื่นๆ ก็ได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. จะใหเวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ฯลฯ ปญญา
แกคนอื่นๆ ก็ไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๔๐] ป. ไมพึงกลาววา ทาน คือเจตสิกธรรม หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ทาน มีผลไมนาปรารถนา มีผลไมนา ใคร มีผลไมเปนที่ฟูใจ มีผลแสลง
มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ทานมีผลนาปรารถนา มีผลนาใคร มีผลเปนที่ฟูใจ มีผลไมแสลง มี
สุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา ทาน มีผลนาปรารถนา มีผลนาใคร มีผลเปนที่ฟูใจ มีผลไม
แสลง มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาว
วา ทาน คือ เจตสิกธรรม
ส. พระผูมีพระภาคตรัสวา ทานมีผลนาปรารถนา (และ) ทานก็คือจีวร
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จีวร มีผลนาปรารถนา มีผลนาใคร มีผลเปนที่ฟูใจ มีผลไมแสลง

มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระผูมีพระภาคตรัสวา ทานมีผลนาปรารถนา (และ) ทานก็คือ บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คิลานปจจัยเภสัชบริขาร มีผลนาปรารถนา มีผลนาใคร มีผลเปนที่ฟูใจ
มีผลไมแสลง มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๔๑] ป. ไมพึงกลาววา ทาน คือ เจตสิกธรรม หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ธรรมเหลานี้ คือ ศรัทธา หิริและทานที่เปน
กุศล ไปตามสัตบุรุษ ธรรม ๓ ประการนี้แล สัตบุรุษทั้งหลาย
กลาววา เปนทางไปสูเทวโลกเพราะบุคคลไปสูเทวโลกไดดว ยธรรม
๓ ประการนี้ ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น ทาน ก็คือ เจตสิกธรรม นะสิ
[๑๑๔๒] ป. ไมพึงกลาววา ทาน คือ เจตสิกธรรม หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาน ๕ ประการนี้
เปนทานใหญ ปรากฏวาเลิศ ปรากฏโดยราตรี ปรากฏวาเปนวงค
เปนธรรมเกาแก อันสมณพราหมณผูรูทั้งหลายมิไดลบลางไมเคย
ลบลาง ไมรังเกียจอยู จักไมรังเกียจ ไมคัดคานแลว ทาน ๕
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ ละปาณาติบาต เปนผูเวนขาดแลวจากปาณาติบาต อริยสาวกผูเวนขาดแลวจาก
@๑. อํ. อฏฐก ขอ ๑๒๒ หนา ๒๔๐
ปาณาติบาต ชื่อวา ใหอภัย ใหความเปนผูไมมีเวร ใหความไม
เบียดเบียนแกสัตวหาประมาณมิได ครั้นใหอภัย ใหความเปนผูไม
มีเวร ใหความไมเบียดเบียน แกสัตวหาประมาณมิไดแลว ยอม
เปนผูมีสวนแหงความไมมีภัย ความไมมีเวร ความไมเบียดเบียน
หาประมาณมิได นี้เปนทานขอแรก ซึ่งเปนทานใหญ ปรากฏวาเลิศ
ปรากฏโดยราตรี ปรากฏวาเปนวงศ เปนธรรมเกาแก อันสมณพราหมณผูรูทั้งหลายมิไดลบลาง ไมเคยลบลาง ไมรังเกียจอยู จัก
ไมรังเกียจ ไมคัดคานแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอ กี
อริยสาวก ละอทินนาทาน ฯลฯ ละกาเมสุมิจฉาจาร ฯลฯ ละมุสาวาท

ฯลฯ ละฐานะอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทคือดื่มสุราเมรัย เปนผู
เวนขาดแลวจากฐานะอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือดื่มน้ําเมา
กลาวคือสุราเมรัย อริยสาวกผูเวนขาดแลวจากฐานะอันเปนที่ตั้งแหง
ความประมาท คือดื่มน้ําเมากลาวคือสุราเมรัย ชื่อวา ใหอภัย ให
ความไมมีเวร ใหความไมเบียดเบียนแกสัตวหาประมาณมิได ครั้น
ใหอภัย ใหความไมมีเวร ใหความไมเบียดเบียนแกสัตวหาประ
มาณมิไดแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงความไมมีภัย ความไมมีเวร
ความไมเบียดเบียนหาประมาณมิได นี้เปนทานขอคํารบ ๕ ซึ่งเปน
ทานใหญ ปรากฏวาเลิศ ปรากฏโดยราตรี ปรากฏวาเปนวงศ เปน
ธรรมเกาแก อันสมณพราหมณและผูรูทั้งหลาย มิไดลบลาง ไม
เคยเลยลาง ไมรังเกียจอยู จักไมรังเกียจ ไมคัดคานแลว ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ทาน ๕ ประการนี้แล เปนทานใหญ ปรากฏวาเลิศ
ปรากฏวาโดยราตรีปรากฏวาเปนวงศ เปนธรรมเกาแก อันสมณ
พราหมณทั้งหลาย มิไดลบลาง ไมเคยลบลาง ไมรังเกียจอยู จักไม
รังเกียจ ไมคัดคานแลวดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
@๑. อํ. อฏฐก ขอ ๑๒๙ หนา ๒๕๐
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น ทาน ก็คือ เจตสิกธรรม นะสิ
[๑๑๔๓] ส. ไมพึงกลาววา ทาน คือ เทยยธรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมใหขาว ให
น้ํา ใหผา ใหยาน ใหดอกไม ใหของหอม ใหเครื่องลูบไล
ใหที่นอน ใหที่พัก ใหเครื่องประทีป ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจ ริง มิใช
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ทานคือเทยยธรรมนะสิ
[๑๑๔๔] ป. ทาน คือ เทยยธรรม หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เทยยธรรม มีผลนาปรารถนา มีผลนาใคร มีผลเปนที่ฟูใจ มีผลไมแสลง
มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ทานมีผลนาปรารถนา (และ) ทาน ก็คือ
จีวร หรือ?
ส. ถูกแลว

ป. จีวร มีผลนาปรารถนา มีผลนาใคร มีผลเปนที่ฟูใจ มีผลไมแสลง มีสุข
เปนกําไร มีสุขเปนวิบาก หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ทานมีผลนาปรารถนา (และ) ทานก็คือ
บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. คิลานปจจัยเภสัชบริขาร มีผลนาปรารถนา มีผลนาใคร มีผลเปนที่ฟูใจ
มีผลไมแสลง มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ทาน คือ เทยยธรรม
ทานกถา จบ
----------ปริโภคมยปุญญกถา
[๑๑๔๕] สกวาที บุญสําเร็จแตการบริโภค เจริญได หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ผัสสะสําเร็จแตการบริโภค เจริญไดหรือ เวทนา สัญญาเจตนา จิต
สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา สําเร็จแตการบริโภค เจริญไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๔๖] ส. บุญสําเร็จแตการบริโภค เจริญได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เจริญไดดุจเครือเถา ดุจเครือเถายางทราย ดุจตนไม ดุจหญา ดุจแพ
แหงหญาปลอง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๔๗] ส. บุญสําเร็จแตการบริโภค เจริญได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทายกใหทานแลวไมสนใจก็เปนบุญได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนไดแกผูไมนึก เปนไดแกผูไมกังวล เปนไดแกผูไมสนใจ เปนได
แกผูไมกระทําไวในใจ เปนไดแกผูไมจงใจ เปนไดแกผูไมปรารถนา เปน
ไดแกผูไมตั้งใจ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุญเปนไดแกผูนึกถึง เปนไดแกผูกังวล เปนไดแกผูสนใจ เปนไดแก
ผูทําไวในใจ เปนไดแกผูจงใจ เปนไดแกผูปรารถนา เปนไดแกผูตั้งใจ
มิใชหรือ?

ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุญเปนไดแกผูนึกถึง เปนไดแกผูกังวล เปนไดแกผูสนใจ
เปนไดแกผูทําไวในใจ เปนไดแกผูจงใจ เปนไดแกผูปรารถนา เปน
ไดแกผูตั้งใจ ก็ตองไมกลาววา บุญสําเร็จแตการบริโภค เจริญได
[๑๑๔๘] ส. บุญสําเร็จแตการบริโภค เจริญได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทายกถวายทาน ตรึกกามวิตกอยู ตรึกพยาบาทวิตกอยู ตรึกวิหิงสาวิตกอยู ก็เปนบุญได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนการประชุมแหงผัสสะ ๒ ฯลฯ แหงจิต ๒ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนการประชุมแหงผัสสะ ๒ ฯลฯ แหงจิต ๒ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมที่เปนกุศลและอกุศล ที่มีโทษและไมมีโทษ ที่เลวและประณีต ที่
เปนฝายดําและฝายขาว มารวมกันได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธรรมที่เปนกุศลและอกุศล ที่มีโทษและไมมีโทษ ที่เลวและประณีต ที่
เปนฝายดําและฝายขาว มารวมกันได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๔ ประการนี้ไกลกัน
ไกลกันนัก ๔ ประการเปนไฉน ฟาและแผนดินนี้ประการแรก ซึ่ง
ไกลกัน ไกลกันนัก ฝงขางนี้และฝงขางโนนแหงสมุทร นี้ประการ
ที่ ๒ ซึ่งไกลกัน ไกลกันนัก แดนอาทิตยอุทัย และดาวอัสดงคต
นี้ประการที่ ๓ ซึ่งไกลกัน ไกลกันนัก ธรรมของสัตบุรุษและ
ธรรมของอสัตบุรุษ นี้ประการที่ ๔ ซึ่งไกลกัน ไกลกันนัก ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ๔ ประการนี้แล ไกลกัน ไกลกันนัก
ทองฟากับแผนดิน ไกลกัน ฝงสมุทรเขาก็วาไกลกัน แดนอาทิตยอุทัย
และดาวอัสดงคต ก็ไกลกัน ธรรมของสัตบุรุษ กับธรรมของอสัตบุรุษ กลาวไดวา ไกลกันกวานั้นอีก
สมาคมของพวกสัตบุรุษ ยั่งยืน คงที่ อยูไดแมตลอดกาล ที่ดํารงชีพ
อยู แตสมาคมของพวกอสัตบุรุษ ยอมเสื่อมไปเร็วแท เพราะฉะนั้น
ธรรมของสัตบุรุษ จึงไกลจากอสัตบุรุษ ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิ
ใชหรือ?
ป. ถูกแลว

ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ธรรมที่เปนกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม
มีโทษ ที่เลวและประณีต ที่เปนฝายดําและฝายขาว มารวมกันได
[๑๑๔๙] ป. ไมพึงกลาววา บุญสําเร็จแตการบริโภค เจริญได หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ชนเหลาใด ปลูกสรางสวน ปลูกสรางปา
สรางสะพาน ขุดบอน้ํา สระน้ํา สรางที่พักอาศัยใหเปนทาน บุญ
ยอมเจริญมากแกชนเหลานั้นทุกเมื่อ ทั้งกลางวันกลางคืน ชนเหลา
@๑. อํ. จตุกฺก ขอ ๔๗ หนา ๖๕
นั้นตั้งอยูในธรรม ถึงพรอมดวยศีล ยอมจะไปสูสวรรค ดังนี้ ๑- เปน
สูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น บุญก็สําเร็จแตการบริโภค เจริญไดนะสิ
[๑๑๕๐] ป. ไมพึงกลาววา บุญสําเร็จแตการบริโภค เจริญไดหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงน้ําคือบุญ หวง
น้ําคือกุศล ๔ ประการนี้ นํามาซึ่งความสุข มีอารมณงาม มีสุขเปน
วิบาก ยังสัตวใหเปนไปในสวรรค เปนไปพรอมเพื่อผลอันนาปรารถนา เพื่อผลอันนาใคร เพื่อผลอันนาพึงใจ เพื่อประโยชน เพื่อ
ความสุข ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อบริโภค
จีวรของบุคคลใด เขาเจโตสมาธิหาประมาณมิไดอยู หวงน้ําคือบุญ
หวงน้ําคือกุศล ของบุคคลนั้น ก็หาประมาณมิได นํามาซึ่งความสุข
มีอารมณงาม มีสุขเปนวิบาก ยังสัตวใหเปนไปในสวรรค เปนไป
พรอมเพื่อผลอันนาปรารถนา เพื่อผลอันนาใคร เพื่อผลอันนาพึงใจ
เพื่อประโยชน เพื่อความสุข ภิกษุ เมื่อบริโภคบิณฑบาต ฯลฯ
เมื่อบริโภคเสนาสนะ ฯลฯ เมื่อบริโภคคิลานปจจัยเภสัชบริขารของ
บุคคลใด เขาเจโตสมาธิหาประมาณมิไดอยู หวงน้ําคือบุญ หวงน้ํา
คือกุศล ของบุคคลนั้น ก็หาประมาณมิได นํามาซึ่งความสุข มีอารมณ
งาม มีสุขเปนวิบาก ยังสัตวใหเปนไปในสวรรค ยอมเปนไปพรอม
เพื่อผลอันนาปรารถนา นาใคร เพื่อผลอันนาพึงใจ เพื่อประโยชน
เพื่อความสุข ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงน้ําคือบุญ หวงน้ําคือกุศล ๔
ประการนี้แล นํามาซึ่งความสุข มีอารมณงาม มีสุขเปนวิบาก ยังสัตว
@๑. สํ. สคาถ. ขอ ๑๔๖ หนา ๔๖
ใหเปนไปในสวรรค ยอมเปนไปเพื่อผลอันนาปรารถนา เพื่อผลอัน
นาใคร เพื่อผลอันนาพึงใจ เพื่อประโยชน เพื่อความสุข ดังนี้ ๑- เปน

สูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น บุญก็สําเร็จแตการบริโภค เจริญไดนะสิ
[๑๑๕๑] ส. บุญสําเร็จแตการบริโภค เจริญไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทายกใหทาน ปฏิคาหกรับแลวไมบริโภค แตทิ้งเสีย สละเสีย เปนบุญ
ไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ทายกใหทาน ปฏิคาหกรับแลวไมบริโภค แตทิ้งเสีย สละเสีย
เปนบุญได ก็ตองไมกลาววา บุญสําเร็จแตการบริโภค เจริญได
[๑๑๕๒] ส. บุญสําเร็จแตการบริโภคเจริญไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทายกใหทาน ครั้นเมื่อปฏิคาหกรับแลว พระราชาริบไปเสีย หรือโจรลัก
ไปเสีย หรือไฟไหมเสีย หรือน้ําพัดไปเสีย หรือทายาทผูไมเปนที่รักนํา
ไปเสีย เปนบุญไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ทายกใหทาน ครั้นเมื่อปฏิคาหกรับแลว พระราชาริบไปเสีย
หรือโจรลักไปเสีย หรือไฟไหมเสีย หรือน้ําพัดไปเสีย หรือทายาทผูไม
เปนที่รักนําไปเสีย ก็เปนบุญได ก็ตองไมกลาววา บุญสําเร็จแตการ
บริโภค ยอมเจริญได
ปริโภคมยปุญญกถา จบ
------------@๑. อํ. จตุกก. ขอ ๕๑ หนา ๗๑
อิโตทินนกถา
[๑๑๕๓] สกวาที บุคคลผูไปสูปรโลก ยังอัตภาพใหเปนไปไดในปรโลกนั้น ดวยทาน
ที่บุคคลใหแลวแตโลกนี้หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เมื่อใหจีวรแตโลกนี้ ก็บริโภคจีวรนัน้ ในปรโลกหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เมื่อใหบิณฑบาตแตโลกนี้ ... เมื่อใหเสนาสนะแตโลกนี้ ... เมื่อให
คิลานปจจัยเภสัชชบริขารแตโลกนี้ ... เมื่อใหของขบเคี้ยวแตโลกนี้ ...
เมื่อใหของกินแตโลกนี้ ... เมื่อใหน้ําดื่มแตโลกนี้ ก็บริโภคน้ําดื่มนั้นใน
ปรโลกหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๑๑๕๔] ส. บุคคลผูไปสูปรโลก ยังอัตภาพใหเปนไปไดในปรโลกดวยทานที่บุคคล
ใหแลวแตโลกนี้ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูอื่นเปนผูกระทําแกผูอื่น สุขและทุกขผูอื่นกระทําให ผูอื่นกระทําผูอื่น
เสวยผลหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๕๕] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลผูไปสูปรโลก ยังอัตภาพใหเปนไปไดในปรโลกนั้น
ดวยทานอันบุคคลใหแลวแตโลกนี้หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พวกเปรต เห็นเขาใหทานเพื่อประโยชนแกตน ยอมอนุโมทนา ยอมยัง
จิตใหเลื่อมใส ยอมยังปติใหเกิดขึ้น ยอมไดโสมนัส มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา เปรตเห็นเขาใหทานเพื่อประโยชนแกตน ยอมยังจิตใหเลือ่ มใส
ยอมยังปติใหเกิดขึ้น ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา บุคคลผูไปสู
ปรโลกยังอัตภาพใหเปนไปไดในปรโลกนั้น ดวยทานอันบุคคลใหแลว
แตโลกนี้
[๑๑๕๖] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลผูไปสูปรโลก ยังอัตภาพใหเปนไปไดในปรโลกนั้น
ดวยทานอันบุคคลใหแลวแตโลกนี้หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสวา น้ําฝนตกในที่ดอน ยอมไหลไปสูที่ลุม
ฉันใด ทานที่บุคคลใหแลวแตโลกนี้ ยอมเขาไปสําเร็จแกบุคคลผู
ละไปแลว ฉันนั้นแล
หวงน้ําที่เต็ม ยอมไหลหลากยังสมุทรสาครใหเต็มรอบได
ฉันใด ทานที่บุคคลใหแลวแตโลกนี้ ยอมเขาไปสําเร็จแกบุคคลผู
ละไปแลว ฉันนั้นแล
กสิกรรมไมมีในเปตโลกนั้นเลย โครักขกรรมก็ไมมี ณ ที่
นั้นพาณิชกรรมก็เชนกัน การซื้อขายดวยเงินก็ไมมี บุคคลผูละไป
แลว คือ ผูที่ตายไปแลว ยอมยังอัตภาพใหเปนไปในเปตโลกนั้น
ดวยทานอันบุคคลใหแลวแตโลกนี้ ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใช
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น บุคคลผูไปสูปรโลก ก็ยงั อัตภาพใหเปนไปไดในปรโลกนั้น
ดวยทานอันบุคคลใหแลวแตโลกนี้ นะสิ
@๑. ข. ข. ขอ ๘ หนา ๑๐

[๑๑๕๗] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลผูไปสูปรโลก ยังอัตภาพใหเปนไปไดในปรโลกนั้น
ดวยทานอันบุคคลใหแลวแตโลกนี้ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มารดาบิดาเล็งเห็น
ฐานะ ๕ ประการ จึงปรารถนาบุตรซึ่งจะเกิดในสกุล ฐานะ ๕ เปน
ไฉน? เราเลี้ยงเขามาแลว เขาจักเลี้ยงเราตอบ เขาจักชวยทํากิจ
ของเรา สกุลวงศจักดํารงอยูนาน เขาจักดูแลทรัพย มฤดกสืบไป
ก็หรือเมื่อเราลวงลับไปแลว เขาจักทําบุญสงไปให ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย มารดาบิดาเล็งเล็งเห็นฐานะ ๕ ประการนี้แล จึงปรารถนา
บุตรซึ่งจะเกิดในสกุล
บัณฑิตเล็งเห็นฐานะ ๕ ประการ จึงปรารถนาบุตร คือ เรา
เลี้ยงเขามาแลว เขาจักเลี้ยงเราตอบ เขาจักชวยทํากิจของเรา สกุล
วงศจักดํารงอยูไดนาน เขาจักดูแลทรัพยมฤดกสืบไป ก็หรือเมื่อเรา
ลวงลับไปแลว เขาจักทําบุญสงไปให บัณฑิตทั้งหลายเล็งเห็นฐานะ
๕ ประการนี้ จึงปรารถนาบุตร
เพราะฉะนั้น สัปปุริสชน คนเรียบรอย จึงเปนคนกตัญูกตเวที เมื่อระลึกถึงอุปการคุณที่ทานไดทํากอน ยอมเลี้ยงมารดาบิดา
ทํากิจของทานตามฐานะที่ทานเปนบุพพการี บุตรผูอยูในโอวาท
บิดามารดาเลี้ยงมาแลว เลี้ยงตอบ ไมทําวงศสกุลใหเสื่อม มีศรัทธา
ถึงพรอมดวยศีล เปนบุตรที่ควรสรรเสริญ ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง
มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
@๑. อํ. ปญจกะ ขอ ๓๙ หนา ๔๗
ป. ถาอยางนั้น บุคคลผูไปสูปรโลก ก็ยังอัตภาพใหเปนไปไดในปรโลกนั้น
ดวยทานอันบุคคลใหแลวแตโลกนี้ นะสิ
อิโตทินนกถา จบ
----------ปฐวีกัมมวิปาโกติกถา
[๑๑๕๘] ป. สกวาที แผนดินเปนกรรมวิบาก หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. แผนดินมีสุขเวทนา มีทุกขเวทนา มีอทุกขมสุขเวทนา ประกอบดวย
สุขเวทนา ประกอบดวยทุกขเวทนา ประกอบดวยอทุกขมสุขเวทนา
ประกอบดวยผัสสะ ประกอบดวยเวทนา ประกอบดวยสัญญา ประกอบ
ดวยเจตนา ประกอบดวยจิต มีอารมณ ความนึก ความผูกใจ ความสนใจ

ความทําไวในใจ ความจงใจ ความปรารถนา ความตั้งใจ ของแผนดิน
นั้นมีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. แผนดินไมมีสุขเวทนา ไมมีทุกขเวทนา ไมมีอทุกขมสุขเวทนา ไม
ประกอบดวยสุขเวทนา ไมประกอบดวยทุกขเวทนา ไมประกอบดวย
อทุกขมสุขเวทนา ไมประกอบดวยผัสสะ ไมประกอบดวยเวทนา ไม
ประกอบดวยสัญญา ไมประกอบดวยเจตนา ไมประกอบดวยจิต ไมมี
อารมณ ความนึก ความผูกใจ ความสนใจ ความทําไวในใจ ความ
จงใจ ความปรารถนา ความตั้งใจของแผนดินนั้น ไมมี มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา แผนดินไมมีสุขเวทนา ไมมีทุกขเวทนา ฯลฯ ไมมีอารมณ
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของแผนดินนั้นไมมี ก็ตองไมกลาววาแผนดิน
เปนกรรมวิบาก
[๑๑๕๙] ส. ผัสสะ เปนกรรมวิบาก และผัสสะมีสุขเวทนา มีทุกขเวทนา มีอทุกขมสุขเวทนา ประกอบดวยสุขเวทนา ประกอบดวยทุกขเวทนา ประกอบ
ดวยอทุกขมสุขเวทนา ประกอบดวยผัสสะ ประกอบดวยเวทนา ประกอบ
ดวยสัญญา ประกอบดวยเจตนา ประกอบดวยจิต มีอารมณ ความนึก
ฯลฯ ความตั้งใจของผัสสะนั้น มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. แผนดินเปนกรรมวิบาก และแผนดินมีสุขเวทนา มีทุกขเวทนา มี
อทุกขมสุขเวทนา ประกอบดวยสุขเวทนา ประกอบดวยทุกขเวทนา
ประกอบดวยอทุกขมสุขเวทนา ประกอบดวยผัสสะ ประกอบดวยเวทนา
ประกอบดวยสัญญา ประกอบดวยเจตนา ประกอบดวยจิต มีอารมณ
ความนึก ความผูกใจ ความสนใจ ความทําไวในใจ ความจงใจ
ความปรารถนา ความตั้งใจของแผนดิน มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๖๐] ส. แผนดินเปนกรรมวิบาก แตแผนดินไมมีสุขเวทนา ไมมีทุกขเวทนา ฯลฯ
ไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของแผนนั้นไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผัสสะ เปนกรรมวิบาก แตผัสสะไมมีสุขเวทนา ไมมีทุกขเวทนา ฯลฯ
ไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของผัสสะนั้น ไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๖๑] ส. แผนดินเปนกรรมวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. แผนดินเชิดชูได เหยียบย่ําได ตัดได ทําลายได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กรรมวิบาก เชิดชูได เหยียบย่ําได ตัดได ทําลายไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๖๒] ส. แผนดิน บุคคล จะพูน จะเพิ่ม จะถม จะกอ จะเสริมก็ทําได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กรรมวิบาก บุคคลจะพูน จะเพิ่ม จะถม จะกอ จะเสริมก็ทําได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๖๓] ส. แผนดินทั่วไปแกชนอื่นๆ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กรรมวิบากทั่วไปแกชนอื่นๆ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๖๔] ส. กรรมวิบาก ทั่วไปแกชนอื่นๆ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา นิธิ คือ บุญ ไมทั่วไปแกชนอื่นๆ
โจรลักไมได ผูมีอันจะพึงตายเปนสภาวะควรทําบุญ ผูนั้นพึง
ประพฤติสุจริต ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา กรรมวิบากทั่วไปแกชนอื่นๆ
[๑๑๖๕] ส. แผนดินเปนกรรมวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. แผนดินตั้งอยูดวยดีกอน สัตวทั้งหลายจึงบังเกิดขึ้นในภายหลัง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิบากบังเกิดขึ้นกอน ตอภายหลังสัตวทั้งหลายจึงทํากรรมเพื่อไดวิบาก
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๖๖] ส. แผนดินเปนวิบากแหงกรรมของสัตวทั้งปวงหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัตวทั้งปวง บริโภคแผนดิน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวทั้งปวง บริโภคแผนดิน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บางพวกบริโภคแผนดิน แลวปรินิพพานมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. บางพวกไมยังกรรมวิบากใหสิ้นไปแลวปรินิพพาน มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๖๗] ส. แผนดินเปนวิบากแหงกรรมของสัตวผจู ะเปนจักรพรรดิ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัตวอื่นๆ บริโภคแผนดิน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัตวอื่นๆ บริโภควิบากแหงกรรมของสัตวผูจะเปนจักรพรรดิ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวอื่นๆ บริโภควิบากแหงกรรมของสัตวผูจะเปนจักรพรรดิ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัตวอื่นๆ บริโภคผัสสะ เวทนา เจตนา จิต สัทธา วิริยะ สติ
สมาธิ ปญญา ของสัตวผูจะเปนจักรพรรดิ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๖๘] ป. ไมพึงกลาววา แผนดินเปนกรรมวิบาก หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กรรมที่ยังสัตวใหไปพรอมเพื่อความเปนใหญ กรรมที่ยังสัตวใหเปนไป
พรอมเพื่อความเปนเจาเปนใหญ มีอยู มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา กรรมที่ยังสัตวใหเปนไปพรอมเพื่อความเปนใหญ กรรมที่ยังสัตว
ใหเปนไปพรอม เพื่อความเปนเจาเปนใหญมีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึง
ตองกลาววา แผนดินเปนกรรมวิบาก
ปฐวีกัมมวิปาโกติกถา จบ
-------------ชรามรณวิปาโกติกถา
[๑๑๖๙] สกวาที ชรามรณะ เปนวิบาก หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ชรามรณะ มีสุขเวทนา มีทุกขเวทนา มีอทุกขมสุขเวทนา ประกอบดวย
สุขเวทนา ประกอบดวยทุกขเวทนา ประกอบดวยอทุกขมสุขเวทนา
ประกอบดวยผัสสะ ประกอบดวยเวทนา ประกอบดวยสัญญา ประกอบ
ดวยเจตนา ประกอบดวยจิต มีอารมณความนึก ความผูกใจ ความ
สนใจ ความทําไวในใจ ความจงใจ ความปรารถนา ความตั้งใจของ
ชรามรณะนั้น มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ชรามรณะไมมีสุขเวทนา ไมมีทุกขเวทนา ฯลฯ ไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ

ความตั้งใจ ของชรามรณะนั้น ไมมี มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ชรามรณะไมมีสุขเวทนา ไมมีทุกขเวทนา ฯลฯ ไมมีอารมณ
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของชรามรณะนั้นไมมี ก็ตองไมกลาววา
ชรามรณะ เปนวิบาก
[๑๑๗๐] ส. ผัสสะ เปนวิบาก และผัสสะมีสุขเวทนา มีทุกขเวทนา ฯลฯ มีอารมณ
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของผัสสะนั้นมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชรามรณะ เปนวิบาก และชรามรณะมีสุขเวทนา มีทุกขเวทนา ฯลฯ
มีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของชรามรณะนั้น มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๗๑] ส. ชรามรณะ เปนวิบาก แตชรามรณะไมมีสุขเวทนา ไมมีทุกขเวทนา ฯลฯ
ไมมอี ารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงชรามรณะนั้นไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผัสสะ เปนวิบาก แตผัสสะไมมีสุขเวทนา ไมมีทุกขเวทนา ฯลฯ ไมมี
อารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของชรามรณะนั้น ไมมีหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๗๒] ส. ชรามรณะแหงอกุศลธรรม เปนวิบากแหงอกุศลธรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชรามรณะแหงกุศลธรรม เปนวิบากแหงกุศลธรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๗๓] ส. ชรามรณะแหงกุศลธรรม ไมพงึ กลาววาเปนวิบากแหงกุศลธรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชรามรณะแหงอกุศลธรรม ไมพึงกลาววาเปนวิบากแหงอกุศลธรรม
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๗๔] ส. ชรามรณะแหงอกุศลธรรม เปนวิบากแหงอกุศลธรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชรามรณะแหงกุศลธรรม เปนวิบากแหงอกุศลธรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๗๕] ส. ชรามรณะแหงอกุศลธรรม ไมพึงกลาววาเปนวิบากแหงอกุศลธรรม
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชรามรณะแหงกุศลธรรม ไมพึงกลาววาเปนวิบากแหงอกุศลธรรม หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๗๖] ส. ชรามรณะแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม เปนวิบากแหงอกุศลธรรม
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชรามรณะแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม เปนวิบากแหงอกุศลธรรม
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๗๗] ส. ชรามรณะแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม ไมพึงกลาววาเปนวิบากแหง
กุศลธรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชรามรณะแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม ไมพึงกลาววาเปนวิบากแหง
อกุศลธรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๗๘] ป. ไมพึงกลาววา ชรามรณะเปนวิบาก หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กรรมที่ยังสัตวใหเปนไปพรอมเพื่อความเปนผูมีผิวพรรณขี้ริ้ว กรรมที่ยัง
สัตวใหเปนไปพรอมเพื่อความเปนผูมีอายุนอย มีอยู มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา กรรมที่ยังสัตวใหเปนไปพรอมเพื่อความเปนผูมีผิวพรรณขี้ริ้ว
กรรมที่ยังสัตวใหเปนไปพรอมเพื่อความเปนผูมีอายุนอย มีอยู ดวยเหตุ
นั้นนะทานจึงตองกลาววา ชรามรณะเปนวิบาก
ชรามรณวิปาโกติกถา จบ
-------------อริยธัมมวิปากกถา
[๑๑๗๙] สกวาที วิบากแหงอริยธรรมไมมี หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. สามัญญะ ๑- มีผลมาก พรหมัญญะ มีผลมาก มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา สามัญญะมีผลมาก พรหมัญญะ มีผลมาก ก็ตองไมกลาววาวิบาก
แหงอริยธรรมไมมี
[๑๑๘๐] ส. วิบากแหงอริยธรรมไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โสดาปตติผลมีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว

ส. หากวา โสดาปตติผลมีอยู ก็ตองไมกลาววา วิบากแหงอริยธรรมไมมี
ส. สกทาคามิผล ฯลฯ อนาคามิผล ฯลฯ อรหัตผล มีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อรหัตผลมีอยู ก็ตองไมกลาววา วิบากแหงอริยธรรมมีไม
[๑๑๘๑] ส. โสดาปตติผล ไมเปนวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผลแหงทาน ไมเปนวิบาก หรือ?
@๑. สามัญญะ-คุณเครื่องเปนสมณะ พรหมัญญะ=คุณเครื่องเปนพรหม ทั้งสองนี้ หมายถึง อริยมรรค
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โสดาปตติผล ไมเปนวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผลแหงศีล ฯลฯ ผลแหงภาวนา ไมเปนวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สกทาคามิผล ฯลฯ อนาคามิผล ฯลฯ อรหัตผล ไมเปนวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผลแหงทานไมเปนวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อรหัตผลไมเปนวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผลแหงศีล ฯลฯ ผลแหงภาวนา ไมเปนวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๘๒] ส. ผลแหงทานเปนวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โสดาปตติผลเปนวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผลแหงทานเปนวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สกทาคามิผล ฯลฯ อนาคามิผล ฯลฯ อรหัตผลเปนวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผลแหงศีล ฯลฯ ผลแหงภาวนาเปนวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โสดาปตติผลเปนวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผลแหงภาวนาเปนวิบาก หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. สกทาคามิผล ฯลฯ อานาคามิผล ฯลฯ อรหัตผลเปนวิบากหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๘๓] ส. กามาวจรกุศลมีวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โลกุตตรกุศลมีวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปาวจรกุศล ฯลฯ อรูปาวจรกุศลมีวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โลกุตตรกุศลมีวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๘๔] ส. โลกุตตรกุศลไมมีวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กามาวจรกุศลไมมีวบิ าก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โลกุตตรกุศลไมมีวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปาวจรกุศล ฯลฯ อรูปาวจรกุศลไมมีวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๘๕] ป. กามาวจรกุศลมีวิบาก เปนอาจยคามี (กอวิปากวัฏไป) หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. โลกุตตรกุศล เปนธรรมมีวิบาก เปนอาจยคามี หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. รูปาวจรกุศล ฯลฯ อรูปาวจรกุศล เปนธรรมมีวิบาก เปนอาจยคามี
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. โลกุตตรกุศล เปนธรรมมีวิบาก เปนอาจยคามี หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๘๖] ป. โลกุตตรกุศล เปนธรรมมีวิบาก แตเปนอปจยคามี (หลีกวิปากวัฏไป)
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กามาวจรกุศล เปนธรรมมีวิบาก แตเปนอปจยคามี หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. โลกุตตรกุศล เปนธรรมมีวิบาก แตเปนอปจยคามี หรือ?

ส. ถูกแลว
ป. รูปาวจรกุศล ฯลฯ อรูปาวจรกุศล เปนธรรมมีวิบาก แตเปนอปจยคามี
หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
อริยธัมมวิปากกถา จบ
------------วิปาโก วิปากธัมมธัมโมติกถา
[๑๑๘๗] สกวาที วิบาก เปนธรรมที่เปนเหตุแหงวิบาก หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. วิบากของวิบากนั้น ก็เปนธรรมที่เปนเหตุแหงวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิบากของวิบากนั้น ก็เปนธรรมที่เปนเหตุแหงวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อเปนอยางนั้น วิบากนั้นๆ ก็ไมมีการทําที่สุดทุกข ไมมีความขาดตอน
แหงวัฏฏะ ไมมีอนุปาทาปรินิพพาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๘๘] ส. วิบาก เปนธรรมที่เปนเหตุแหงวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คําวา วิบาก หรือวา ธรรมที่เปนเหตุแหงวิบากก็ดี คําวาธรรมที่เปนเหตุ
แหงวิบาก หรือวาวิบากก็ดี คําทั้งสองนี้ก็อยางเดียวกัน เสมอกัน เทากัน
เหมือนกัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๘๙] ส. วิบาก เปนธรรมที่เปนเหตุแหงวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิบาก กับธรรมที่เปนเหตุแหงวิบาก ธรรมที่เปนเหตุแหงวิบาก กับวิบาก
สหรคตกัน เกิดรวมกัน ระคนกัน สัมปยุตกัน เกิดดวยกัน ดับดวย
กัน มีวัตถุอันเดียวกัน มีอารมณอันเดียวกัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๙๐] ส. วิบาก เปนธรรมที่เปนเหตุแหงวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อกุศลอันนั้น วิบากแหงอกุศลก็อันนั้นแล กุศลอันนั้นวิบากแหงกุศล
ก็อันนั้นแล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๙๑] ส. วิบาก เปนธรรมที่เปนเหตุแหงวิบาก หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. บุคคลฆาสัตวดวยจิตใจ ก็ไหมในนรกดวยจิตนั้นแหละ บุคคลใหทาน
ดวยจิตใด ก็บันเทิงในสวรรคโดยจิตนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๙๒] ป. ไมพึงกลาววา วิบาก เปนธรรมที่เปนเหตุแหงวิบาก หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. วิบาก คือ ขันธ ๔ สวนนามธรรม เปนอัญญมัญญปจจัยมิใช หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา วิบาก คือ ขันธ ๔ สวนนามธรรมเปนอัญญมัญญปจจัย ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา วิบากเปนธรรมที่เปนเหตุแหงวิบาก
วิปาโก วิปากธัมมธัมโมติกถา จบ
วรรคที่ ๗ จบ
------------วรรคที่ ๘
ฉคติกถา
[๑๑๙๓] สกวาที คติมี ๖ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสคติไว ๕ คือ นรก กําเนิดดิรัจฉาน ปตติวิสัย
มนุษย เทวดา มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคไดตรัสคติไว ๕ คือ นรก กําเนิดดิรัจฉาน
ปตติวิสัย มนุษย เทวดา ก็ตองไมกลาววา คติมี ๖
[๑๑๙๔] ส. คติมี ๖ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสูรพวกกาลกัญชิกา มีรูปรางเหมือนกัน มีการเสวยอารมณอยางเดียวกัน
มีอาหารอยางเดียวกัน อายุเทากัน กับพวกเปรต ทําอาวาหะวิวาหะกับ
ดวยเปรต มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อสูรพวกการกัญชิกา มีรูปรางเหมือนกัน มีการเสวยอารมณ
อยางเดียวกัน มีอาหารอยางเดียวกัน มีอายุเทากันกับเปรตทําอาวาหะ
วิวาหะกับดวยพวกเปรต ก็ตองไมกลาววา คติมี ๖
[๑๑๙๕] ส. คติมี ๖ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พวกอสูรบริษัททาวเวปจิตติ มีรูปรางเหมือนกัน มีการเสวยอารมณ

อยางเดียวกัน มีอาหารอยางเดียวกัน มีอายุเทากัน กับพวกเทวดา ทํา
อาวาหะวิวาหะกับดวยพวกเทวดา มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พวกอสูรบริษัททาวเวปจิตติ มีรูปรางเหมือนกันมี การเสวยอารมณ
อยางเดียวกัน มีอาหารอยางเดียวกัน มีอายุเทากันกับพวกเทวดา ทํา
อาวาหะวิวาหะกับดวยพวกเทวดา ก็ตองไมกลาววา คติมี ๖
[๑๑๙๖] ส. คติมี ๖ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พวกอสูรบริษัททาวเวปจิตติ เคยเปนเทวดา มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พวกอสูรบริษัททาวเวปจิตติ เคยเปนเทวดาก็ตองไมกลาววา
คติมี ๖
[๑๑๙๗] ป. ไมพึงกลาววา คติมี ๖ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. มีอสุรกาย มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวามีอสุรกาย ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา คติมี ๖
ฉคติกถา จบ
-----------อันตราภวกถา
[๑๑๙๘] สกวาที อันตราภพ ๑- มีอยูหรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนกามภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อันตราภพมีอยูห รือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนรูปภพหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อันตราภพมีอยูห รือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนอรูปภพหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๑๙๙] ส. อันตราภพมีอยูห รือ?
ป. ถูกแลว

ส. อันตราภพมีอยูในระหวางกามภพและรูปภพหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
@๑. ภพในระหวาง
ส. อันตราภพมีอยูห รือ?
ป. ถูกแลว
ส. อันตราภพมีอยูในระหวางรูปภพและอรูปภพหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๐๐] ส. อันตราภพไมมอี ยูในระหวางกามภพและรูปภพหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อันตราภพไมมีอยูในระหวางกามภพและรูปภพ ก็ตองไมกลาววา
อันตราภพมีอยู
ป. อันตราภพไมมีอยูในระหวางรูปภพกับอรูปภพหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา อันตราภพไมมีอยูในระหวางรูปภพกับอรูปภพ ก็ตองไมกลาววา
อันตราภพมีอยู
[๑๒๐๑] ส. อันตราภพมีอยูห รือ?
ป. ถูกแลว
ส. อันตราภพนั้น เปนกําเนิดที่หา เปนคติที่หก เปนวิญญาณฐิติที่แปด
เปนสัตตาวาสที่สิบ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อันตราภพมีอยูห รือ?
ป. ถูกแลว
ส. อันตราภพ เปนภพ เปนคติ เปนสัตตาวาส เปนสงสาร เปนกําเนิด
เปนวิญญาณฐิติ เปนการไดอัตภาพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงอันตราภพมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวผูเขาถึงอันตราภพมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวทั้งหลาย เกิดอยู แกอยู ตายอยู จุติอยู อุปบัติอยู ในอันตราภพ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีในอันตราภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. อันตราภพเปนปญจโวการภพหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๐๒] ส. กามภพมีอยู กามภพ เปนภพ เปนคติ เปนสัตตาวาส เปนสงสาร
เปนกําเนิด เปนวิญญาณฐิติ เปนการไดอัตภาพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อันตราภพมีอยู อันตราภพ เปนภพ เปนคติ เปนสัตตาวาส เปนสงสาร
เปนกําเนิด เปนวิญญาณฐิติ เปนการไดอัตภาพหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงกามภพมีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงอันตราภพมีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวผูเขาถึงกามภพมีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัตวผูเขาถึงอันตราภพมีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวทั้งหลาย เกิดอยู แกอยู ตายอยู จุติอยู อุปบัติอยู ในกามภพ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัตวทั้งหลาย เกิดอยู แกอยู ตายอยู จุติอยู อุปบัติอยู ในอันตราภพ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในกามภพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในอันตราภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กามภพ เปนปญจโวการภพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อันตราภพ เปนปญจโวการภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๐๓] ส. รูปภพมีอยู รูปภพ เปนภพ เปนคติ เปนสัตตาวาส เปนสงสาร
เปนกําเนิด เปนวิญญาณฐิติ เปนการไดอัตภาพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อันตราภพมีอยู อันตราภพ เปนภพ เปนคติ เปนสัตตาวาส เปน

สงสาร เปนกําเนิด เปนวิญญาณฐิติ เปนการไดอัตภาพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงรูปภพ มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงอันตราภพมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวผูเขาถึงรูปภพมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัตวผูเขาถึงอันตราภพ มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวทั้งหลาย เกิดอยู แกอยู ตายอยู จุติอยู อุปบัติอยู ในรูปภพ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัตวทั้งหลาย เกิดอยู แกอยู ตายอยู จุติอยู อุปบัติอยู ในอันตราภพ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในรูปภพ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในอันตราภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปภพเปนปญจโวการภพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อันตราภพเปนปญจโวการภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๐๔] ส. อรูปภพ มีอยู อรูปภพ เปนภพ เปนคติ เปนสัตตาวาส เปนสงสาร
เปนกําเนิด เปนวิญญาณฐิติ เปนการไดอัตภาพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อันตราภพ มีอยู อันตราภพ เปนภพ เปนคติ เปนสัตตาวาส เปน
สงสาร เปนกําเนิด เปนวิญญาณฐิติ เปนการไดอัตภาพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงอรูปภพ มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงอันตราภพ มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. สัตวผูเขาถึงอรูปภพ มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัตวผูเขาถึงอันตราภพ มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวทั้งหลาย เกิดอยู แกอยู ตายอยู จุติอยู อุปบัติอยู ในอรูปภพ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัตวทั้งหลาย เกิดอยู แกอยู ตายอยู จุติอยู อุปบัติอยู ในอันตราภพ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในอรูปภพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในอันตราภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อรูปภพเปนจตุโวการภพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อันตราภพเปนจตุโวการภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๐๕] ส. อันตราภพมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อันตราภพมีอยูส ําหรับสัตวทั้งปวงทีเดียว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อันตราภพไมมีอยูสาํ หรับสัตวทั้งปวงทีเดียว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อันตราภพไมมีอยูสําหรับสัตวทั้งปวงทีเดียว ก็ตองไมกลาววา
อันตราภพมีอยู
[๑๒๐๖] ส. อันตราภพมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อันตราภพมีอยูส ําหรับบุคคลผูกระทําอนันตริยกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อันตราภพไมมีอยูสาํ หรับบุคคลผูทําอนันตริยกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อันตราภพไมมีอยูสําหรับบุคคลผูทําอนันตริยกรรม ก็ตองไม
กลาววา อันตราภพมีอยู

[๑๒๐๗] ส. อันตราภพมีอยูส ําหรับบุคคลผูไมทําอนันตริยกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อันตราภพมีอยูส ําหรับบุคคลผูทําอนันตริยกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อันตราภพไมมีอยูสาํ หรับบุคคลผูทําอนันตริยกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อันตราภพไมมีอยูสาํ หรับบุคคลผูไมทําอนันตริยกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อันตราภพมีอยูส ําหรับบุคคลผูเขาถึงนรก ฯลฯ สําหรับบุคคลผูเขาถึง
อสัญญสัตว ฯลฯ สําหรับบุคคลผูเขาถึงอรูปภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อันตราภพไมมีอยูสาํ หรับบุคคลผูเขาถึงอรูปภพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อันตราภพไมมีอยูสําหรับบุคคลผูเขาถึงอรูปภพ ก็ตองไมกลาววา
อันตราภพมีอยู
[๑๒๐๘] ส. อันตราภพมีอยูส ําหรับบุคคลผูไมเขาถึงอรูปภพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อันตราภพมีอยูส ําหรับบุคคลผูเขาถึงรูปภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อันตราภพไมมีอยูสาํ หรับบุคคลผูเขาถึงอรูปภพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อันตราภพไมมีอยูสาํ หรับบุคคลผูไมเขาถึงอรูปภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๐๙] ป. ไมพึงกลาววา อันตราภพมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลผูอันตราปรินพิ พายี มีอยู มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บุคคลผูอันตราปรินิพพายีมีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
อันตราภพมีอยู
ส. อันตราภพ ชื่อวามีอยู เพราะทําอธิบายวา บุคคลผูอันตราปรินิพพายี
มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะทําอธิบายวา บุคคลผูอุปหัจจปรินิพพายีมีอยู อุปหัจจภพก็ชอื่ วามี
อยู หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อันตราภพ ชื่อวามีอยู เพราะทําอธิบายวา บุคคลผูอันตราปรินิพพายี
มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะทําอธิบายวา บุคคลผูอสังขารปรินิพพายีมีอยู ฯลฯ บุคคลผู
สสังขารปรินิพพายีมีอยู สสังขารภพก็ชื่อวามีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
อันตราภวกถา จบ
-------------กามคุณกถา
[๑๒๑๐] สกวาที กามคุณ ๕ เทานั้น เปนกามธาตุหรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ความพอใจเกี่ยวดวยกามคุณ ๕ นั้น มีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ความพอใจเกี่ยวดวยกามคุณนั้นมีอยู ก็ตองไมกลาววา กามคุณ
๕ เทานั้น เปนกามธาตุ
ส. ความกําหนัดเกี่ยวดวยกามคุณ ๕ นั้น ความกําหนัดดวยอํานาจความพอ
ใจเกี่ยวดวยกามคุณ ๕ นั้น ความดําริเกี่ยวดวยกามคุณ ๕ นั้น ความกํา
หนัดเกี่ยวดวยกามคุณ ๕ นั้น ความกําหนัดดวยอํานาจความดําริเกี่ยวดวย
กามคุณ ๕ นั้น ปติเกี่ยวดวยกามคุณ ๕ นั้น โสมนัสเกี่ยวดวยกามคุณ ๕
นั้น ปติโสมนัสเกี่ยวดวยกามคุณ ๕ นั้น มีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ปติโสมนัสเกี่ยวดวยกามคุณ ๕ นั้นมีอยู ก็ตองไมกลาววา กามคุณ
๕ เทานั้น เปนกามธาตุ
[๑๒๑๑] ส. กามคุณ ๕ เทานั้น เปนกามธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักษุของมนุษยทั้งหลาย ไมเปนกามธาตุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โสตะ ฆานะ ชิวหา มโน ของมนุษยทั้งหลายไมเปนกามธาตุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มโนของมนุษยทั้งหลาย ไมเปนกามธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา กามคุณ ๕ ในโลกมีมโนเปนที่ ๖ พระ
พุทธะทั้งหลายประกาศแลว บุคคลสํารอกความพอใจในกามคุณ ๕

และมโนนี้แลว ยอมหลุดพนจากทุกขได ดวยอาการอยางนี้ ดังนี้ ๑เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา มโนของมนุษยทั้งหลายไมเปนกามธาตุ
[๑๒๑๒] ส. กามคุณ ๕ เทานั้น เปนกามธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กามคุณ เปนภพ เปนคติ เปนสัตตาวาส เปนสงสาร เปนกําเนิด เปน
วิญญาณฐิติ เปนการไดอัตภาพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงกามคุณมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
@๑ ขุ. สุ. ขอ ๓๐๙ หนา ๓๕๘
ส. สัตวผูเขาถึงกามคุณมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวทั้งหลาย เกิดอยู แกอยู ตายอยู จุติอยู อุปบัติอยูในกามคุณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในกามคุณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กามคุณ เปนปญจโวการภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย ยอมอุบัติขึ้น พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
ยอมอุบัติขึ้น คูพระสาวกยอมอุบัติขึ้นในกามคุณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กามธาตุ เปนภพ เปนคติ เปนสัตตาวาส เปนสงสาร เปนกําเนิด เปน
วิญญาณฐิติ เปนการไดอัตภาพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กามคุณ เปนภพ เปนคติ เปนสัตตาวาส เปนสงสาร เปนกําเนิด เปน
วิญญาณฐิติ เปนการไดอัตภาพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงกามธาตุ มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงกามคุณ มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวผูเขาถึงกามธาตุมีอยู หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. สัตวผูเขาถึงกามคุณมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวทั้งหลาย เกิดอยู แกอยู ตายอยู จุติอยู อุปบัติอยู ในกามธาตุ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัตวทั้งหลาย เกิดอยู แกอยู ตายอยู จุติอยู อุปบัตอิ ยู ในกามคุณ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในกามธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในกามคุณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กามธาตุ เปนปญจโวการภพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กามคุณ เปนปญจโวการภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายยอมอุบัติขึ้น พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
ยอมอุบัติขึ้น คูพระสาวกยอมอุบัติขึ้น ในกามธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายยอมอุบัติขึ้น พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
ยอมอุบัติขึ้น คูพระสาวกยอมอุบัติขึ้น ในกามคุณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๑๓] ป. ไมพึงกลาววา กามคุณ ๕ เทานั้น เปนกามธาตุ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณนี้ ๕ อยาง ๕
อยางเปนไฉน? รูปซึ่งเปนวิสัยแหงจักขุวิญญาณ อันนาปรารถนา
นาใคร จําเริญใจ นารัก ยั่วกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เสียง
ซึ่งเปนวิสัยแหงโสตวิญญาณ กลิ่นซึ่งเปนวิสัยแหงฆานวิญญาณ รส
รสซึ่งเปนวิสัยแหงชิวหาวิญญาณ โผฏฐัพพะซึ่งเปนวิสัยแหงกาย
วิญญาณ ที่นาปรารถนา นาใคร จําเริญใจ นารัก ยั่วกาม เปนที่
ตั้งแหงความกําหนัด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ อยาง ฉะนี้แล
ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใช หรือ?
ส. ถูกแลว

ป. ถาอยางนั้น ก็กามคุณ ๕ เทานั้น เปนกามธาตุนะสิ
กามคุณกถาจบ
-----------กามกถา
[๑๒๑๔] สกวาที อายตนะ ๕ เทานั้น เปนกาม หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ความพอใจเกี่ยวดวยอายตนะ ๕ นั้น มีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ความพอใจเกี่ยวดวยอายตนะนั้นมีอยู ก็ตองไมกลาววา อายตนะ
๕ เทานั้น เปนกาม
ส. ความกําหนัดเกี่ยวดวยอายตนะ ๕ นั้น ความกําหนัดดวยอํานาจความพอ
ใจเกี่ยวดวยอายตนะ ๕ นั้น ความดําริเกี่ยวดวยอายตนะ ๕ นั้น ความ
กําหนัดเกี่ยวดวยอายตนะ ๕ นั้น ความกําหนัดดวยอํานาจความยินดีเกี่ยว
ดวยอายตนะ ๕ นั้น ปติเกี่ยวดวยอายตนะ ๕ นั้น โสมนัสเกี่ยวดวยอายตนะ ๕ นั้น ปติโสมนัสเกี่ยวดวยอายตนะ ๕ นั้น มีอยู มิใชหรือ?
@๑. สํ. สฬา. ขอ ๔๑๓ หนา ๒๗๘
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ปติโสมนัสเกี่ยวดวยอายตนะ ๕ นั้น มีอยู ก็ตองไมกลาววา
อายตนะ ๕ เทานั้น เปนกาม
[๑๒๑๕] ป. ไมพึงกลาววา อายตนะ ๕ เทานั้น เปนกาม หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณนี้ ๕ อยาง ๕
อยางเปนไฉน? รูปที่เปนวิสัยแหงจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพะที่
เปนวิสัยแหงกายวิญญาณ ที่นาปรารถนา นาใคร จําเริญใจ นารัก
ยั่วกาม เปนที่ตั้งแหงความยินดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ อยาง
ฉะนี้แล ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น ก็อายตนะ ๕ เทานั้น เปนกาม นะสิ
[๑๒๑๖] ส. อายตนะ ๕ เทานั้น เปนกาม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณนี้ ๕ อยาง
๕ อยางเปนไฉน? รูปอันเปนวิสัยแหงจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพะ
อันเปนวิสัยแหงกายวิญญาณ ที่นาปรารถนา นาใคร จําเริญใจ
นารัก ยั่วกาม เปนที่ตั้งแหงความยินดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ

๕ อยาง ฉะนี้แล อีกอยางหนึ่ง ทั้ง ๕ อยางนี้มิใชกาม (แต) ทั้ง
๕ อยางนี้ เรียกในวินยั ของพระอริยะวา กามคุณ
ความกําหนัดดวยอํานาจความดําริเปนกามของบุรุษ สิ่งที่สวยงามใน
โลกไมใชกาม ความกําหนัดดวยอํานาจความดําริ เปนกามของบุรุษ
สิ่งที่สวยงามยอมตั้งอยูในโลกอยางนี้แล แตวานักปราชญ ยอม
กําจัดความพอใจในสิ่งที่สวยงามนี้ ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจ ริง มิใช
หรือ?
@๑. อํ. ฉกฺก ขอ ๓๓๔ หนา ๔๕๙
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา อายตนะ ๕ เทานั้น เปนกาม
กามกถา จบ
-------รูปธาตุกถา
[๑๒๑๗] สกวาที รูปธรรม รูปเปนธาตุ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. รูป เปนภพ เปนคติ เปนสัตตาวาส เปนสงสาร เปนกําเนิด เปน
วิญญาณฐิติ เปนการไดอัตภาพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงรูปมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวผูเขาถึงรูปมีอยูห รือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวทั้งหลาย เกิดอยู แกอยู ตายอยู จุติอยู อุปบัติอยู ในรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูป เปนปญจโวการภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๑๘] ส. รูปธาตุ เปนภพ เปนคติ ฯลฯ เปนการไดอัตภาพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูป เปนภพ เปนคติ ฯลฯ เปนการไดอัตภาพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงรูปธาตุมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงรูปมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวผูเขาถึงรูปธาตุมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัตวผูเขาถึงรูปมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวทั้งหลาย เกิดอยู แกอยู ตายอยู จุติอยู อุปบัติอยู ในรูปธาตุ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัตวทั้งหลาย เกิดอยู แกอยู ตายอยู จุติอยู อุปบัติอยูในรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในรูปธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปธาตุ เปนปญจโวการภพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูป เปนปญจโวการภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปธรรมเปนรูปธาตุ รูปมีอยูในกามธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กามธาตุอันนั้น รูปธาตุก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กามธาตุอันนั้น รูปธาตุก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลประกอบดวยกามภพ เปนผูประกอบดวยภพสอง คือกามภพ และ
รูปภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
รูปธาตุกถา จบ
----------อรูปธาตุกถา
[๑๒๑๙] สกวาที อรูปธรรม เปนอรูปธาตุ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เวทนา เปนภพ เปนคติ เปนสัตตาวาส เปนสงสาร เปนกําเนิด เปน

วิญญาณฐิติ เปนการไดอัตภาพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงเวทนามีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวผูเขาถึงเวทนามีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวทั้งหลาย เกิดอยู แกอยู ตายอยู จุติอยู อุปบัติอยูในเวทนา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในเวทนา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เวทนาเปนจตุโวการภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๒๐] ส. อรูปธาตุ เปนภพ เปนคติ ฯลฯ เปนการไดอัตภาพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนา เปนภพ เปนคติ ฯลฯ เปนการไดอัตภาพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงอรูปธาตุมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กรรมอันยังสัตวใหเขาถึงเวทนามีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวผูเขาถึงอรูปธาตุมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัตวผูเขาถึงเวทนามีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวทั้งหลาย เกิดอยู แกอยู ตายอยู จุติอยู อุปบัติอยูในอรูปธาตุ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัตวทั้งหลาย เกิดอยู แกอยู ตายอยู จุติอยู อุปบัติอยูในเวทนา
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในอรูปธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีอยูในเวทนา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. อรูปธาตุเปนจตุโวการภพ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนาเปนจตุโวการภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อรูปธรรม เปนอรูปธาตุ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณมีอยูในกาม
ธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กามธาตุอันนั้น อรูปธาตุก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กามธาตุอันนั้น อรูปธาตุก็นั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูประกอบดวยกามภพ เปนผูประกอบดวยภพสองคือกามภพ และ
อรูปภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปธรรม เปนรูปธาตุ อรูปธรรม เปนอรูปธรรม รูป เวทนาสัญญา
สังขาร วิญญาณ มีอยูในกามธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กามธาตุอันนั้น รูปธาตุก็อันนั้นแหละ อรูปธาตุก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กามธาตุอันนั้น รูปธาตุก็อันนั้นแหละ อรูปธาตุก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูประกอบดวยกามภพ เปนผูประกอบดวยภพสาม คือ กามภพ
รูปภพ และอรูปภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
อรูปธาตุกถา จบ
----------รูปธาตุยา อายตนะกถา
[๑๒๒๑] สกวาที อัตภาพอันมีอายตนะ ๖ มีอยูในรูปธาตุ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ในอรูปธาตุนั้น มีฆานายตนะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น มีคันธายตนะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ในรูปธาตุนั้น มีชิวหายตนะ หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น มีรสายตนะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ในรูปธาตุนั้น มีกายายตนะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น มีโผฏฐัพพายตนะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๒๒] ส. ในรูปธาตุนั้น ไมมีคันธายตนะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น ไมมีฆานายตนะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ในรูปธาตุนั้น ไมมีรสายตนะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น ไมมีชิวหายตนะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ในรูปธาตุนั้น ไมมีโผฏฐัพพายตนะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น ไมมีกายายตนะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๒๓] ส. ในรูปธาตุนั้น มีจักขายตนะ และรูปายตนะดวย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น มีฆานายตนะ และคันธายตนะดวย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ในรูปธาตุนั้น มีจักขายตนะ และรูปายตนะดวย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น มีชิวหายตนะ และรสายตนะดวย ฯลฯ ในรูปธาตุนั้น
มีกายายตนะ และมีโผฏฐัพพายตนะดวย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๒๔] ส. ในรูปธาตุนั้น มีโสตายตนะ และสัททายตนะดวย ฯลฯ ในรูปธาตุนั้นมี
มนายตนะ และธัมมายตนะดวย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น มีฆานายตนะ และคันธายตนะดวย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ในรูปธาตุนั้น มีมนายตนะ และธัมมายตนะดวย หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น มีชิวหายตนะ และรสายตนะดวย ฯลฯ ในรูปธาตุนั้น มี
กายายตนะ และมีโผฏฐัพพายตนะดวย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๒๕] ส. ในรูปธาตุนั้น มีฆานายตนะ แตไมมีคันธายตนะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น มีจักขายตนะ แตไมมีรูปายตนะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ในรูปธาตุนั้น มีฆานายตนะ แตไมมีคันธายตนะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น มีโสตายตนะ แตไมมีสัททายตนะ ฯลฯ ในรูปธาตุนั้น
มีมนายตนะ แตไมมีธัมมายตนะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๒๖] ส. ในรูปธาตุนั้น มีชิวหายตนะ แตไมมีรสายตนะ ฯลฯ ในรูปธาตุนั้น มี
กายายตนะ แตไมมีโผฏฐัพพายตนะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น มีจักขายตนะ แตไมมีรูปายตนะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ในรูปธาตุนั้น มีกายายตนะ แตไมมีโผฏฐัพพายตนะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น มีโสตายตนะ แตไมมีสัททายตนะ ฯลฯ ในรูปธาตุนั้น มี
มนายตนะ แตไมมีธัมมายตนะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๒๗] ส. ในรูปธาตุนั้น มีจักขายตนะ มีรูปายตนะ และเห็นรูปนั้นไดดวยจักษุ
นั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น มีฆานายตนะ มีคันธายตนะ และสูดกลิ่นนั้นดวยฆานะ
นั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ในรูปธาตุนั้น มีจักขายตนะ มีรูปายตนะ และเห็นรูปนั้นไดดวยจักษุ
นั้นหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น มีชิวหายตนะ มีรสายตนะ และลิ้มรสนั้นไดดวยชิวหา
นั้น ฯลฯ ในรูปธาตุนั้น มีกายายตนะ มีโผฏฐัพพายตนะ และถูกตอง

โผฏฐัพพะนั้นไดดวยกายนั้นหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๒๘] ส. ในรูปธาตุนั้น มีโสตายตนะ มีสัททายตนะ ฯลฯ ในรูปธาตุนั้น มีมนายตนะ
มีธัมมายตนะ และรูแจงธรรมนั้นดวยมโนนั้นหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น มีฆานายตนะ มีคันธายตนะ และสูดกลิ่นนั้นไดดวย
ฆานะนั้นหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ในรูปธาตุนั้น มีมนายตนะ มีธัมมายตนะ และรูแจงธรรมนั้นไดดว ยมโน
นั้นหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น มีชิวหายตนะ มีรสายตนะ ฯลฯ ในรูปธาตุนั้น มีกายาย
ตนะ มีโผฏฐัพพายตนะ และถูกตองโผฏฐัพพะนั้นไดดวยกายนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๒๙] ส. ในรูปธาตุนั้น มีฆานายตนะ มีคันธายตนะ แตสูดกลิ่นนั้นดวยฆานะนั้น
ไมไดหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น มีจักขายตนะ มีรูปายตนะ แตเห็นรูปนั้นดวยจักษุนั้นไม
ได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ในรูปธาตุนั้น มีฆานายตนะ มีคันธายตนะ แตสูดกลิ่นนั้นดวยฆานะ
นั้นไมได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น มีโสตายตนะ มีสัททายตนะ ฯลฯ ในรูปธาตุนั้น มี
มนายตนะ มีธัมมายตนะ แตรูแจงธรรมนั้นดวยมโนนั้นไมได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๓๐] ส. ในรูปธาตุนั้น มีชิวหายตนะ มีรสายตนะ ฯลฯ ในรูปธาตุนั้น มีกายายตนะ มีโผฏฐัพพายตนะ แตถูกตองโผฏฐัพพะนั้นดวยกายนั้นไมได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น มีจักขายตนะ มีรูปายตนะ แตเห็นรูปนั้นดวยจักษุนั้น
ไมได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ในรูปธาตุนั้น มีกายายตนะ มีโผฏฐัพพายตนะ แตถูกตองโผฏฐัพพะ
นั้นดวยกายนั้นไมได หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น มีโสตายตนะ มีสัททายตนะ ฯลฯ ในรูปธาตุนั้น มีมนายตนะ มีธัมมายตนะ แตรูแจงธรรมนั้นดวยมโนนั้นไมได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๓๑] ส. ในรูปธาตุนั้น มีฆานายตนะ มีคันธายตนะ และสูดกลิ่นนั้นไดดวย
ฆานะนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น มีกลิ่นเกิดแตรากไม กลิ่นเกิดแตแกน กลิ่นเกิดแต
เปลือก กลิ่นเกิดแตใบ กลิ่นเกิดแตดอก กลิ่นเกิดแตผล กลิ่นสด
กลิ่นเปนพิษ กลิ่นหอม กลิ่นเหม็น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๓๒] ส. ในรูปธาตุนั้น มีชิวหายตนะ มีรสายตนะ และลิ้มรสนั้นไดดวยชิวหา
นั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น มีรสเกิดแตรากไม รสเกิดแตลําตน รสเกิดแตเปลือก
รสเกิดแตใบ รสเกิดแตดอก รสเกิดแตผล รสเปรี้ยว หวาน ขม
เผ็ด เค็ม ปรา เฝอน ฝาด ดี ไมดี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๓๓] ส. ในรูปธาตุนั้น มีกายายตนะ มีโผฏฐัพพายตนะ และบุคคลถูกตอง
โผฏฐัพพะนั้นไดดวยกายนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในรูปธาตุนั้น มีสัมผัสแข็ง ออน ละเอียด หยาบ สุขสัมผัส ทุกขสัมผัส หนัก เบา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๓๔] ป. ไมพึงกลาววา อัตภาพอันมีอายตนะ ๖ มีอยูในรูปธาตุ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ในรูปธาตุนั้น มีฆานนิมิต ชิวหานิมิต กายนิมิต มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา ในรูปธาตุนั้น มีฆานนิมิต ชิวหานิมิต กายนิมิต ดวยเหตุนั้นนะ
ทานจึงตองกลาววา อัตภาพอันมีอายตนะ ๖ มีอยูในรูปธาตุ
รูปธาตุยา อายตนกถา จบ
-----------อรูเป รูปกถา
[๑๒๓๕] สกวาที รูปมีอยูในอรูปสัตวทั้งหลาย หรือ?

ปรวาที ถูกแลว
ป. เปนรูปภพ เปนรูปคติ เปนรูปสัตตาวาส เปนรูปสงสาร เปนกําเนิดแหง
รูปสัตว เปนการไดอัตภาพแหงรูปสัตว หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. อรูปภพ เปนอรูปคติ อรูปสัตตาวาส อรูปสงสาร เปนกําเนิดแหงอรูปสัตว เปนการไดอัตภาพแหงอรูปสัตว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เปนอรูปภพ ฯลฯ เปนการไดอัตภาพแหงอรูปสัตวก็ไมพึงกลาว
วา รูปมีอยูในอรูปสัตวทั้งหลาย
[๑๒๓๖] ส. รูปมีอยูในอรูปสัตวทั้งหลาย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนภพ คติ สัตตาวาส สงสาร กําเนิด วิญญาณฐิติ การไดอัตภาพ
แหงสัตวมีขันธ ๕ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนภพ ฯลฯ การไดอัตภาพแหงสัตวมีขันธ ๔ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เปนภพ คติ ฯลฯ การไดอัตภาพแหงสัตวมขี ันธ ๔ ก็ไมพึง
กลาววา รูปมีอยูในอรูปสัตวทั้งหลาย
[๑๒๓๗] ส. รูปมีอยูในรูปธาตุ และรูปธาตุนั้น เปนรูปภพ เปนรูปคติ เปนรูป
สัตตาวาส เปนรูปสงสาร เปนกําเนิดแหงรูปสัตว เปนการไดอัตภาพ
แหงรูปสัตว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปมีอยูในอรูปสัตวทั้งหลาย และอรูปสัตวนั้น เปนรูปภพ เปนรูปคติ
ฯลฯ เปนการไดอัตภาพแหงรูปสัตว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปมีอยูในรูปธาตุ และรูปธาตุนั้น เปนปญจโวการภพ เปนคติ ฯลฯ
การไดอัตภาพแหงสัตวมีขันธ ๕ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปมีอยูในอรูปสัตวทั้งหลาย และอรูปสัตวนั้น เปนปญจโวการภพ คติ
ฯลฯ การไดอัตภาพแหงสัตวมีขันธ ๕ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๓๘] ส. รูปมีอยูในอรูปสัตวทั้งหลาย และอรูปสัตวนั้น เปนอรูปภพ เปนอรูปคติ
เปนอรูปสัตตาวาส เปนอรูปสงสาร เปนกําเนิดแหงอรูปสัตว เปนการ
ไดอัตภาพแหงอรูปสัตว หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. รูปมีในอรูปธาตุ และอรูปธาตุนั้น เปนอรูปภพ เปนอรูปคติ ฯลฯ
เปนการไดอัตภาพแหงอรูปสัตว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๓๙] ส. รูปมีอยูในอรูปสัตวทั้งหลาย และอรูปสัตวนั้น เปนจตุโวการภพ คติ
ฯลฯ การไดอัตภาพแหงสัตวมีขันธ ๔ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปมีอยูในอรูปธาตุ และอรูปธาตุนั้น เปนจตุโวการภพ คติ ฯลฯ การ
ไดอัตภาพแหงสัตวมขี ันธ ๔ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๔๐] ส. รูปมีอยูในอรูปสัตวทั้งหลาย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสการออกไปแหงรูปทั้งหลายวา อรูป มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคไดตรัสการออกไปแหงรูปทั้งหลายวาอรูป ก็ตอง
ไมกลาววา รูปมีอยูในอรูปสัตวทั้งหลาย
[๑๒๔๑] ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสการออกไปแหงรูปทั้งหลายวา อรูป แตรูปก็ยังมีอยู
ในอรูปสัตวทั้งหลาย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสการออกไปแหงกามทั้งหลายวา เนกขัมมะ แต
กามทั้งหลายก็ยังมีอยูใ นหมูเนกขัมมะ อาสวะทั้งหลายก็ยังมีอยูในหมูผู
หาอาสวะมิได โลกิยธรรมก็ยงั มีอยูในโลกุตรธรรมทั้งหลาย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
อรูเป รูปกถา จบ
----------รูปงกัมมันติกถา
[๑๒๔๒] สกวาที กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนกุศล หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ความผูกใจ ความสนใจ ความทําไวในใจ
ความจงใจ ความปรารถนา ความตั้งใจของกายกรรมนั้นมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กายกรรมนั้น เปนธรรมไมมอี ารมณ ความนึก ความผูกใจ ความสน
ใจ ความทําไวในใจ ความจงใจ ความปรารถนา ความตั้งใจ ของกายกรรมนั้น ไมมี มิใชหรือ?

ป. ถูกแลว
ส. หากวา กายกรรมนัน้ เปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ
ของกายกรรมนั้น ไมมี ก็ตองไมกลาววา กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต
เปนรูป เปนกุศล
[๑๒๔๓] ส. ผัสสะที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิตเปนกุศล เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ
ความตั้งใจของผัสสะนั้น มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนกุศล เปนธรรม มีอารมณ
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของกายกรรมนั้นมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ฯลฯ ปญญา ที่ตั้ง
ขึ้นดวยกุศลจิต เปนกุศล เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ
ของปญญานั้น มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนกุศล เปนธรรม มีอารมณ
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของกายกรรมนั้น มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๔๔] ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนกุศล แตเปนธรรมไมมีอารมณ
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของธรรมนั้น ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผัสสะที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนกุศล แตเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก
ฯลฯ ความตั้งใจของผัสสะนั้น ไมมีหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนกุศล แตเปนธรรมไมมีอารมณ
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของกายกรรมนั้น ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ฯลฯ ปญญา ที่ตั้ง
ขึ้นดวยกุศลจิต เปนกุศล แตเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความ
ตั้งใจของปญญานั้น ไมมีหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๔๕] ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต ไมวาอยางใดทั้งหมด เปนกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๑๒๔๖] ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนกุศลหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนกุศลหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ ฯลฯ วาโยธาตุ ที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนกุศล
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๔๗] ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนอัพยากฤตหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนอัพยากฤตหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ ฯลฯ วาโยธาตุ ที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิตเปนอัพยากฤตหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนอัพยากฤตหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๔๘] ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนกุศลที่ไมมีอารมณหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนกุศลที่ไมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนกุศลที่ไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ปฐวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ ฯลฯ วาโยธาตุ ที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนกุศลที่ไมมี
อารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๔๙] ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนอัพยากฤตที่ไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนอัพยากฤตที่ไมมีอารมณ
หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ ฯลฯ วาโยธาตุ ที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิตเปน
อัพยากฤตที่ไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนอัพยากฤตที่ไมมีอารมณ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๕๐] ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนกุศล ที่วิปปยุตจากผัสสะ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนกุศลที่วิปปยุตจากผัสสะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนกุศล ที่วิปปยุตจากผัสสะ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ ฯลฯ วาโยธาตุ ที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนกุศลที่
วิปปยุตจากผัสสะ หรือ?
[๑๒๕๑] ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนอัพยากฤตที่วิปปยุต จากผัสสะ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป อัพยากฤตที่วิปปยุตจากผัสสะ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ปฐวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ ฯลฯ วาโยธาตุ ที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนอัพยากฤต
ที่วิปปยุต จากผัสสะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนอัพยากฤต ที่วิปปยุตจากผัสสะ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๕๒] ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนกุศล ที่ทั้งวิปปยุตจากผัสสะ
ทั้งไมมีอารมณ หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนกุศล ที่ทั้งวิปปยุตจากผัสสะ ทั้งไมมี
อารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนกุศล ที่ทั้งวิปปยุตจากผัสสะ
ทั้งไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ปฐวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ ฯลฯ วาโยธาตุ ที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนกุศล ที่ทั้ง
วิปปยุตจากผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๕๓] ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนอัพยากฤต ที่ทั้งวิปปยุตจากผัสสะ
ทั้งไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนอัพยากฤต ที่ทั้งวิปปยุตจาก
ผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ปฐวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ ฯลฯ วาโยธาตุ ที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิตเปนอัพยากฤต
ที่ทั้งวิปปยุตจากผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนอัพยากฤต ที่ทั้งวิปปยุตจาก
ผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๕๔] ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของวจีกรรมนั้น มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วจีกรรม เปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของวจีกรรมนั้น
ไมมี มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา วจีกรรมนั้น เปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของ
วจีกรรมนั้น ไมมี ก็ตองไมกลาววา วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป
เปนกุศล

[๑๒๕๕] ส. ผัสสะที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนกุศล เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ
ความตั้งใจของผัสสะนั้น มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนกุศล เปนธรรมมีอารมณ
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของวจีกรรมนั้น มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ฯลฯ ปญญา ที่ตั้งขึ้น
ดวยกุศลจิต เปนกุศล เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ
ของปญญานั้น มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนกุศล เปนธรรมมีอารมณ
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของวจีกรรมนั้น มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๕๖] ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนกุศล แตเปนธรรมไมมีอารมณ
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของวจีกรรมนั้น ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผัสสะที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนกุศล แตเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก
ฯลฯ ความตั้งใจ ของผัสสะนั้น ไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนกุศล แตเปนธรรมไมมีอารมณ
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของวจีกรรมนั้น ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ฯลฯ ปญญา ที่ตั้ง
ขึ้นดวยกุศลจิต เปนกุศล แตเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความ
ตั้งใจ ของปญญานั้น ไมมีหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๕๗] ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต เปนรูป เปนกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปที่ตั้งขึ้นดวยกุศลจิต ไมวาอยางใดทั้งหมด เปนกุศลหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
วจีกรรมพึงใหพิสดารอยางเดียวกับกายกรรม
[๑๒๕๘] ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ความผูกใจ ความสนใจ ความทําไวในใจ

ความจงใจ ความปรารถนา ความตั้งใจ ของกายกรรมนั้น มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กายกรรมนั้น เปนธรรมไมมอี ารมณ ความนึก ความผูกใจ ความสนใจ
ความทําไวในใจ ความจงใจ ความปรารถนา ความตั้งใจ ของกายกรรม
นั้น ไมมี มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา กายกรรมนัน้ เปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ความผูกใจ ความ
สนใจ ความทําไวในใจ ความจงใจ ความปรารถนา ความตั้งใจ ของ
กายกรรมนั้นไมมี ก็ตองไมกลาววา กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปน
รูป เปนอกุศล
[๑๒๕๙] ส. ผัสสะที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนอกุศล เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ
ความตั้งใจของผัสสะนั้น มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอกุศล เปนธรรมมีอารมณ
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของกายกรรมนั้น มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา
ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ ฯลฯ อโนตตัปปะ ที่ต้งั ขึ้นดวยอกุศลจิต เปน
อกุศล เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของอโนตตัปปะนั้น
มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอกุศล เปนธรรมมีอารมณ
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของกายกรรมนั้น มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๖๐] ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอกุศล แตเปนธรรมไมมี
อารมณความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของกายกรรมนัน้ ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผัสสะที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนอกุศล แตเปนธรรมไมมีอารมณ ความ
นึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของผัสสะนั้น ไมมีหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอกุศล แตเปนธรรมไมมี
อารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของกายกรรมนัน้ ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ถีนะ

อุทธัจจะ อหิริกะ ฯลฯ อโนตตัปปะ ที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนอกุศล
แตเปนธรรมไมมอี ารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของอโนตตัปปะนั้น
ไมมีหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๖๑] ส. กายกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต ไมวาอยางใดทั้งหมด เปนอกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๖๒] ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศล เปนรูป เปนอกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของวจีกรรมนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วจีกรรมนั้น เปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของวจี
กรรมนั้น ไมมี มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวาวจีกรรมนั้น เปนธรรมไมมอี ารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของ
วจีกรรมนั้น ไมมี ก็ตองไมกลาววา วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป
เปนอกุศล
[๑๒๖๓] ส. ผัสสะที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนอกุศล เปนธรรมมีอารมณ ความนึก
ฯลฯ ความตั้งใจ ของผัสสะนั้น มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอกุศล เปนธรรมมีอารมณ
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของวจีกรรมนั้น มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา
ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ ฯลฯ อโนตตัปปะ ที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปน
อกุศล เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของอโนตตัปปะนั้น
มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอกุศล เปนธรรมมีอารมณ
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของวจีกรรมนั้น มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๖๔] ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอกุศล แตเปนธรรมไมมี
อารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของวจีกรรมนั้น ไมมีหรือ?

ป. ถูกแลว
ส. ผัสสะที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนอกุศล แตเปนธรรมไมมีอารมณ ความ
นึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของผัสสะนั้น ไมมีหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอกุศล แตเปนธรรมไมมี
อารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของวจีกรรมนั้น ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา
ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ ฯลฯ อโนตตัปปะที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนอกุศล
แตเปนธรรมไมมอี ารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของอโนตตัปปะนั้น
ไมมีหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๖๕] ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต ไมวาอยางใดทั้งหมด เปนอกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๖๖] ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนอกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ปฐวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ น้ําอสุจิ น้ําตา โลหิต ฯลฯ เหงื่อที่ตั้งขึ้น
ดวยอกุศลจิต เปนอกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๖๗] ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ปฐวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ น้ําอสุจิ น้ําตา โลหิต ฯลฯ เหงื่อ ที่ตั้ง
ขึ้นดวยอกุศลจิต เปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๖๘] ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอกุศลที่ไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอกุศลที่ไมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอกุศลที่ไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ ฯลฯ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ ฯลฯ วาโยธาตุ น้ําอสุจิ น้ําตา โลหิต ฯลฯ
เหงื่อ ที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนอกุศลจิต เปนอกุศลที่ไมมีอารมณ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๖๙] ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนอัพยากฤตที่ไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศล เปนรูป เปนอัพยากฤตที่ไมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ปฐวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ น้ําอสุจิ น้ําตา โลหิต ฯลฯ เหงื่อ ที่เกิดขึ้น
ดวยอกุศล เปนอัพยากฤตที่ไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอัพยากฤตที่ไมมีอารมณ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๗๐] ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนกุศลที่วิปปยุต จากผัสสะ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนอกุศลที่วิปปยุตจากผัสสะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอกุศลที่วิปปยุตจากผัสสะ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ปฐวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ ฯลฯ วาโยธาตุ น้ําอสุจิ น้ําตา โลหิต ฯลฯ เหงือ่ ที่

ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนอกุศลที่วิปปยุตจากผัสสะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๗๑] ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนอัพยากฤตที่ทั้งวิปปยุตจากผัสสะ
ทั้งไมมีอารมณ หรือ?
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ป. ถูกแลว
ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอัพยากฤตที่ทั้งวิปปยุตจาก
ผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ปฐวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ น้ําอสุจิ น้ําตา โลหิต ฯลฯ เหงื่อ ที่ตั้งขึ้น
ดวยอกุศลจิต เปนอัพยากฤตที่วิปปยุตจากผัสสะไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอัพยากฤต ที่ทั้งวิปปยุตจาก
ผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๗๒] ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอกุศล ที่ทั้งวิปปยุตจากผัสสะ
ทั้งไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนอกุศล ที่ทั้งวิปปยุตจากผัสสะ ทั้งไมมี
อารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอกุศล ที่ทั้งวิปปยุตจากผัสสะ
ทั้งไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ปฐวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ น้ําอสุจิ น้ําตา โลหิต ฯลฯ เหงื่อ ที่ตั้งขึ้น
ดวยอกุศลจิต เปนอกุศล ที่ทั้งวิปปยุตจากผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๗๓] ป. รูปายตนะที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนอัพยากฤต ที่ทั้งวิปปยุตจากผัสสะ
ทั้งไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอัพยากฤต ที่ทั้งวิปปยุตจาก
ผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ หรือ?

ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ปฐวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ น้ําตา โลหิต ฯลฯ เหงื่อ ที่ตั้งขึ้นดวย
กุศลจิต เปนอัพยากฤตที่ทั้งวิปปยุตจากผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วจีกรรมที่ตั้งขึ้นดวยอกุศลจิต เปนรูป เปนอัพยากฤต ที่ทั้งวิปปยุตจาก
ผัสสะ ทั้งไมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๗๔] ส. ไมพึงกลาววา รูป เปนกุศลบาง เปนอกุศลบาง หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กายกรรม วจีกรรม เปนกุศลบาง เปนอกุศลบาง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา กายกรรม วจีกรรม เปนกุศลบาง เปนอกุศลบาง ดวยเหตุนั้นนะ
ทานจึงตองกลาววา รูป เปนกุศลบาง เปนอกุศลบาง
[๑๒๗๕] ส. รูป เปนกุศลบาง เปนอกุศลบาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขายตนะ เปนกุศลบาง เปนอกุศลบาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูป เปนกุศลบาง เปนอกุศลบาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ป. โสตายตนะ ฯลฯ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ
เตโชธาตุ วาโยธาตุ น้ําอสุจิ น้ําตา โลหิต ฯลฯ เหงือ่ เปนกุศลบาง
เปนอกุศลบาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๗๖] ส. กายเปนรูป กายกรรมก็เปนรูป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มโน เปนรูป มโนกรรมก็เปนรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๗๗] ส. มโน เปนอรูป (นาม) มโนกรรมก็เปนอรูป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กาย เปนอรูป กายกรรมก็เปนอรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๗๘] ส. กาย เปนรูป แตกายกรรมเปนอรูป หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. มโน เปนรูป แตมโนกรรมเปนอรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๗๙] ส. มโน เปนอรูป มโนกรรมก็เปนอรูป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กาย เปนอรูป กายกรรมก็เปนอรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๘๐] ส. เพราะกายเปนรูป ฉะนั้น กายกรรมจึงเปนรูปหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะจักขายตนะ เปนรูป ฉะนั้น จักขุวิญญาณ จึงเปนรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะกายเปนรูป ฉะนั้น กายกรรมจึงเปนรูป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะโสตายตนะ เปนรูป ฉะนั้น โสตวิญญาณ จึงเปนรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะกายเปนรูป ฉะนั้น กายกรรมจึงเปนรูป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะฆานายตนะเปนรูป ฉะนั้น ฆานวิญญาณ จึงเปนรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะกายเปนรูป ฉะนั้น กายกรรมจึงเปนรูป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะชิวหายตนะเปนรูป ฉะนั้น ชิวหาวิญญาณ จึงเปนรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะกายเปนรูป ฉะนั้น กายกรรมจึงเปนรูป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะกายายตนะเปนรูป ฉะนั้น กายวิญญาณ จึงเปนรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๘๑] ส. รูป เปนกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวเจตนาวา
เปนกรรม บุคคลคิดแลวจึงทํากรรมดวยกาย วาจา ใจ ดังนี้ ๑เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา รูปเปนกรรม

[๑๒๘๒] ส. รูป เปนกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรอานนท เมื่อกายมีอยู สุขทุกขอันเปน
ภายในยอมเกิดขึ้นเพราะกายสัญเจตนาเปนเหตุ หรือเมื่อวาจามีอยู
สุขทุกขอันเปนภายในยอมเกิดขึ้นเพราะวจีสัญเจตนาเปนเหตุ หรือ
เมื่อใจมีอยู สุขทุกขอันเปนภายในยอมเกิดขึ้นเพราะมโนสัญเจตนา
เปนเหตุ ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา รูป เปนกรรม
[๑๒๘๓] ส. รูป เปนกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายสัญเจตนา ๓ อยาง
เปนกายกรรมฝายอกุศล มีทกุ ขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก วจีสัญเจตนา ๔ อยาง เปนวจีกรรมฝายอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปน
วิบาก มโนสัญเจตนา ๓ อยาง เปนมโนกรรมฝายอกุศล มีทุกขเปน
กําไร มีทุกขเปนวิบาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายสัญเจตนา ๓ อยาง
เปนกายกรรมฝายกุศล มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก วจีสัญเจตนา
@๑. อํ. ฉก.ก. ขอ ๓๓๔ หนา ๔๖๓
@๑. สํ. นิ. ขอ ๘๓ หนา ๔๗
๔ อยาง เปนวจีกรรมฝายกุศล มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก มโน
สัญเจตนา ๓ อยาง เปนมโนกรรมฝายกุศล มีสุขเปนกําไร มีสุข
เปนวิบาก ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา รูป เปนกรรม
[๑๒๘๔] ส. รูป เปนกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรอานนท ถาสมิทธิ ผูโมฆบุรุษนี้
ถูกปาตลิบุตรปริพาชกถามอยางนี้ ควรพยากรณอยางนี้วา อาวุโส
ปาตลิบุตร บุคคลทํากรรมอันเปนดวยสัญเจตนา ดวยกาย วาจา
ใจ เปนกรรมที่จะใหไดเสวยความสุขแลว เขายอมจะไดเสวยความ
สุข บุคคลทํากรรมอันเปนไปดวยสัญเจตนาดวยกาย วาจา ใจ เปน
กรรมที่จะใหไดเสวยความทุกขแลว เขายอมจะไดเสวยความทุกข
บุคคลทํากรรมอันเปนไปดวยสัญเจตนาดวยกาย วาจา ใจ เปน
กรรมที่จะใหไดเสวยเวทนาอันมิใชทุกขมิใชสุขแลว เขายอมจะได

เสวยเวทนาอันมิใชทุกขมิใชสุข ดูกรอานนท สมิทธิ ผูโมฆบุรุษ
เมื่อพยากรณอยางนี้แลว ชื่อวา พึงพยากรณโดยชอบแกปาตลิ
บุตรปริพาชก ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา รูป เปนกรรม
รูปงกัมมันติกถา จบ
---------@๑. ม. อุ. ขอ ๖๐๒ หนา ๓๘๘
ชีวิตินทริยกถา
[๑๒๘๕] สกวาที รูปชีวิตินทรีย ไมมี หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่สืบเนื่อง
กันอยู ความประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลีย้ งอยู ไมมีแกรูปธรรม
ทั้งหลาย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่สืบเนื่อง
กันอยู ความประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลีย้ งอยู มีแกรูปธรรมทั้ง
หลาย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู ความ
ที่สืบเนื่องกันอยู ความประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลี้ยงอยู มีแกรปู
ธรรมทั้งหลาย ก็ตองไมกลาววา รูปชีวิตินทรียไมมี
[๑๒๘๖] ส. อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่สืบเนื่อง
กันอยู ความประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลีย้ งอยู มีแกนามธรรมทั้ง
หลาย และอรูปชีวิตินทรีย มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่สืบเนื่อง
กันอยู ความประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลีย้ งอยู มีแกรูปธรรมทั้ง
หลาย และรูปชีวิตินทรีย มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๘๗] ส. อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่สืบเนื่อง
กันอยู ความประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลีย้ งอยู มีแกรูปธรรมทั้ง
หลาย แตรูปชีวิตินทรีย ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว

ส. อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่สืบเนื่อง
กันอยู ความประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลีย้ งอยู มีอยูแกนามธรรม
ทั้งหลาย แตอรูปชีวิตินทรียไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๘๘] ส. อายุของนามธรรมทั้งหลาย เปนอรูปชีวิตินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อายุของรูปธรรมทัง้ หลาย เปนรูปชีวิตินทรีย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๘๙] ส. อายุของรูปธรรมทั้งหลาย ไมพึงกลาววา เปนรูปชีวิตินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อายุของนามธรรมทั้งหลาย ไมพึงกลาววา เปนอรูปชีวิตินทรีย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๙๐] ส. อายุของรูปธรรมทั้งหลาย เปนอรูปชีวิตินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อายุของนามธรรมทั้งหลาย เปนรูปชีวิตินทรีย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๙๑] ส. อายุของนามธรรมทั้งหลาย ไมพึงกลาววา เปนรูปชีวิตินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว
@อภิ. ก. แปล. ๓๗/๖๘
ส. อายุของรูปธรรมทัง้ หลาย ไมพึงกลาววา อรูปชีวิตินทรีย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๙๒] ส. อายุของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลาย เปนอรูปชีวิตินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อายุของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลาย เปนรูปชีวิตินทรีย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๙๓] ส. อายุของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลาย ไมพึงกลาววา เปนรูปชีวิตินทรีย
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อายุของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลาย ไมพึงกลาววา เปนอรูปชีวิตินทรีย
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๙๔] ส. รูปชีวิตินทรีย ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูเขานิโรธ ไมมีชีวิตนิ ทรีย หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๙๕] ส. ผูเขานิโรธ มีชีวิตินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ผูเขานิโรธมีชีวิตินทรีย ก็ตองไมกลาววา รูปชีวิตินทรีย ไมมี
[๑๒๙๖] ส. ผูเขานิโรธมีชีวติ ินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เนื่องในขันธไหน?
ป. เนื่องในสังขารขันธ
ส. ผูเขานิโรธมีสังขารขันธ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผูเขานิโรธมีสังขารขันธ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูเขานิโรธมีเวทนาขันธ ฯลฯ สัญญาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๙๗] ส. ผูเขานิโรธ มีเวทนาขันธ ฯลฯ สัญญาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มิใชผูเขานิโรธ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๒๙๘] ส. รูปชีวิตินทรีย ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสัญญสัตวทั้งหลาย ไมมีชีวิตินทรีย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อสัญญสัตวทั้งหลายมีชีวิตินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อสัญญสัตวมีชีวิตินทรีย ก็ตองไมกลาววา รูปชีวิตินทรียไมมี
[๑๒๙๙] ส. อสัญญสัตวมีชีวิตินทรีย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เนื่องดวยขันธไหน?
ป. เนื่องดวยสังขารขันธ
ส. อสัญญสัตวมีสังขาร หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อสัญญสัตวมีสังขารขันธ หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. อสัญญสัตวมีเวทนาขันธ ฯลฯ สัญญาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อสัญญสัตวมีเวทนาขันธ ฯลฯ สัญญาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนปญจโวการภพ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๐๐] ส. ชีวิตินทรียที่ตั้งขึ้นดวยจิตดวงแสวงหาอุปบัติ ดับไปสวนหนึ่งในเมื่อจิต
ดวงแสวงหาอุปบัติดับ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผัสสะที่ตั้งขึ้นดวยจิตดวงแสวงหาอุปบัติ ดับไปสวนหนึ่งในเมื่อจิตดวง
แสวงหาอุปบัติดับ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๐๑] ส. ผัสสะที่ตั้งขึ้นดวยจิตดวงแสวงหาอุปบัติ ดับไปหมด ในเมื่อจิตดวงแสวง
หาอุปบัติดับไป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชีวิตินทรียที่ตั้งขึ้นดวยจิตดวงแสวงหาอุปบัติ ดับไปหมดในเมื่อจิตดวง
แสวงหาอุปบัติดับ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๐๒] ป. ชีวิตินทรียเปน ๒ อยาง หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลเปนอยูดวยชีวติ ๒ อยาง ตายดวยมรณะ ๒ อยาง หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ชีวิตินทริยกถา จบ
----------กัมมเหตุกถา
[๑๓๐๓] สกวาที พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลไดเพราะเหตุแหงกรรม หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. พระโสดาบัน เสื่อมจากโสดาปตติผลได เพราะเหตุแหงกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลได เพราะเหตุแหงกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสกทาคามี ฯลฯ พระอนาคามี เสื่อมจากอนาคามิผลได เพราะเหตุ
แหงกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๑๓๐๔] ส. โสดาบัน ไมเสื่อมจากโสดาปตติผล เพราะเหตุแหงกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันต ไมเสื่อมจากอรหัตผล เพราะเหตุแหงกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระสกทาคามี ฯลฯ พระอนาคามี ไมเสื่อมจากอนาคามิผล เพราะเหตุ
แหงกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตไมเสือ่ มจากอรหัตผล เพราะเหตุแหงกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๐๕] ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลได เพราะเหตุแหงกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะเหตุแหงกรรมคือปาณาติบาต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะเหตุแหงกรรมคืออทินนาทาน ฯลฯ เพราะเหตุแหงกรรม คือกาเม
สุมิจฉาจาร เพราะเหตุแหงกรรมคือมุสาวาท เพราะเหตุแหงกรรมคือ
ปสุณาวาจาเพราะเหตุแหงกรรมคือผรุสวาจา เพราะเหตุแหงกรรมคือ
ปตุฆาต เพราะเหตุแหงกรรมคืออรหันตฆาต เพราะเหตุแหงกรรมคือ
โลหิตุปบาท เพราะเหตุแหงกรรมคือสังฆเภท หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะเหตุแหงกรรมไหน?
ป. เพราะกลาวตูพระอรหันตทั้งหลาย
ส. พระอรหันตเสือ่ มจากอรหัตผลได เพราะเหตุแหงกรรม คือกลาวตูพระ
อรหันตทั้งหลาย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ไมวาใครที่กลาวตูพระอรหันต ยอมทําใหแจงอรหัตผลไดทุกคน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
กัมมเหตุกถา จบ
วรรคที่ ๘ จบ
------วรรคที่ ๙
อานิสังสกถา
[๑๓๐๖] สกวาที ผูเห็นอานิสงส (ในนิพพาน) ละสัญโญชนได หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. บุคคลมนสิการอยูซงึ่ สังขารทั้งหลาย โดยความเปนของไมเที่ยง ละสัญ-

โญชนได มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลมนสิการอยูซึ่งสังขารทั้งหลาย โดยความเปนของไมเที่ยง
ละสัญโญชนได ก็ตองไมกลาววา ผูเห็นอานิสงส (ในนิพพาน) ละ
สัญโญชนได ฯลฯ บุคคลมนสิการอยูซึ่งสังขารทั้งหลาย โดยความเปน
ทุกข ฯลฯ โดยความเปนโรค โดยความเปนหัวฝ โดยความเปนลูกศร โดย
ความเปนของลําเค็ญ โดยความเปนอาพาธ โดยความเปนดังคนอื่น โดย
ความเปนของหลอกลวง โดยความเปนของเสนียด โดยความเปนเครื่อง
เบียดเบียน โดยความเปนภัย โดยความเปนอุปสรรค โดยความเปนของ
หวั่นไหว โดยความเปนของเปอยพัง โดยความเปนของไมยั่งยืน โดย
ความไมเปนที่ตานทาน โดยความไมเปนที่หลีกเรน โดยความไมเปนที่
พึ่ง โดยความไมเปนที่ขจัดภัย โดยความเปนของวาง โดยความเปนของ
เปลา โดยความเปนของสูญ โดยความเปนอนัตตา โดยความเปนโทษ
ฯลฯ โดยความเปนของมีความแปรไปเปนธรรมดา ละสัญโญชนได มิใช
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลมนสิการอยูซึ่งสังขารทั้งหลาย โดยความเปนของมีความแปร
ไปเปนธรรมดา ละสัญโญชนได ก็ตองไมกลาววา ผูเห็นอานิสงส (ใน
นิพพาน) ละสัญโญชนได
ส. บุคคลมนสิการอยูซงึ่ สังขารทั้งหลาย โดยความเปนของไมเที่ยงดวย เปน
ผูเห็นอานิสงสในนิพพานดวย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลมนสิการอยูซงึ่ สังขารทั้งหลาย โดยความเปนของไมเที่ยงดวย
เปนผูเห็นอานิสงสในนิพพานดวย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนการประชุมแหงผัสสะ ๒ อยาง ฯลฯ แหงจิต ๒ ดวง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลมนสิการอยูซงึ่ สังขารทั้งหลาย โดยความเปนทุกข ฯลฯ โดยความ
อานิเปนโรค ฯลฯ โดยความเปนของมีความแปรไปเปนธรรมดาดวย เห็น
สงสในนิพพานดวย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลมนสิการอยูซงึ่ สังขารทั้งหลายโดยความเปนของแปรไปเปนธรรมดา
ดวย เปนผูเห็นอานิสงสในนิพพานดวย หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. เปนการประชุมแหงผัสสะ ๒ อยาง ฯลฯ แหงจิต ๒ ดวง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๐๗] ป. ไมพึงกลาววา ผูเห็นอานิสงส (ในนิพพาน) ละสัญโญชนได หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
เปนผูพิจารณาเห็นวาเปนสุข หมายรูวาเปนสุข มีความรูสึกวาเปนสุข
นอมใจไปเนืองนิตยสม่ําเสมอ ไมสับสน หยั่งปญญาลงในพระ
นิพพานอยู ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น ผูเห็นอานิสงส (ในนิพพาน) ก็ละสัญโญชนไดนะสิ
อานิสังสกถา จบ
----------อมตารัมมณกถา
[๑๓๐๘] สกวาที สัญโญชนมีอมตะเปนอารมณ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. อมตะเปนอารมณของสัญโญชน เปนอารมณของคันถะ เปนอารมณของ
โอฆะ เปนอารมณของโยคะ เปนอารมณของนิวรณ เปนอารมณของ
ปรามาสะ เปนอารมณของอุปาทาน เปนอารมณสังกิเลส หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อมตะไมเปนอารมณของสัญโญชน ไมเปนอารมณของคันถะ ฯลฯ ไม
เปนอารมณของสังกิเลส มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อมตะไมเปนอารมณของสัญโญชน ฯลฯ ไมเปนอารมณของ
สังกิเลส ก็ตองไมกลาววา สัญโญชนมีอมตะเปนอารมณ
[๑๓๐๙] ส. ราคะปรารภอมตะเกิดขึ้นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อมตะเปนที่ตั้งแหงราคะ อันจิตพึงยินดี พึงใคร พึงมัวเมา พึงผูกพัน
พึงสยบอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อมตะไมเปนที่ตั้งแหงราคะ อันจิตไมพึงยินดี ไมพึงใคร ไมพึงมัวเมา
ไมพึงผูกพัน ไมพึงสยบอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อมตะไมเปนที่ตั้งแหงราคะ อันจิตไมพึงยินดี ไมพึงใคร ไมพึง
มัวเมา ไมพึงผูกพัน ไมพึงสยบอยู ก็ตองไมกลาววา ราคะปรารภอมตะ

เกิดขึ้นได
[๑๓๑๐] ส. โทสะปรารภอมตะ เกิดขึ้นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อมตะเปนที่ตั้งแหงโทสะ เปนที่ตั้งแหงความโกรธ เปนที่ตั้งแหงความ
กระทบกระเทือน หรือ?
@อภิ. ก. แปล ๓๗/๖๙
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อมตะไมเปนที่ตั้งแหงโทสะ ไมเปนที่ตั้งแหงความโกรธ ไมเปนที่ตั้งแหง
ความกระทบกระเทือน มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อมตะไมเปนที่ตั้งแหงโทสะ ไมเปนที่ตั้งแหงความโกรธ ไมเปน
ที่ตั้งแหงความกระทบกระเทือน ก็ตองไมกลาววา โทสะปรารภอมตะเกิด
ขึ้นได
[๑๓๑๑] ส. โมหะ ปรารภอมตะเกิดขึ้นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อมตะเปนที่ต้งั แหงโมหะ ทําความไมรู ทําความไมเห็น เกื้อกูลแกความ
ดับสูญแหงปญญา เปนไปในฝายทําลายปญญา ไมเปนไปเพื่อนิพพาน
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อมตะไมเปนที่ตั้งแหงโมหะ ไมกระทําความไมรู เกื้อกูลแกความเจริญ
แหงปญญา ไมเปนไปในฝายทําลายปญญา เปนไปเพื่อนิพพาน มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อมตะไมเปนที่ตั้งแหงโมหะ ไมกระทําความไมรู ฯลฯ เปนไป
เพื่อนิพพาน ก็ตองไมกลาววา โมหะปรารภอมตะ เกิดขึ้นได
[๑๓๑๒] ส. สัญโญชน ปรารภรูปเกิดขึ้นได และรูปเปนอารมณของสัญโญชน เปน
อารมณของคันถะ ฯลฯ เปนอารมณของสังกิเลส หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัญโญชนปรารภอมตะเกิดขึ้นได และอมตะเปนอารมณของสัญโญชน
เปนอารมณของคันถะ ฯลฯ เปนอารมณของกิเลส หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๑๓] ส. ราคะปรารภรูปเกิดขึ้นได รูปเปนที่ตั้งแหงราคะ อันจิตพึงยินดี พึงใคร
พึงมัวเมา พึงผูกพัน พึงสยบอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ราคะปรารภอมตะเกิดขึ้นได และอมตะเปนที่ตั้งแหงราคะอันจิตพึงยินดี

ฯลฯ พึงสยบอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๑๔] ส. โทสะปรารภรูปเกิดขึ้นได และรูปเปนที่ตั้งแหงโทสะ เปนที่ตั้งแหงความ
โกรธ เปนที่ตั้งแหงความกระทบกระเทือน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โทสะปรารภอมตะเกิดขึ้นได และอมตะเปนที่ตั้งแหงโทสะ เปนที่ตั้งแหง
ความโกรธ เปนที่ตั้งแหงความกระทบกระเทือน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๑๕] ส. โมหะปรารภรูปเกิดขึ้นได และรูปเปนที่ตั้งแหงโมหะ กระทําความไมรู
ฯลฯ ไมเปนไปเพื่อนิพพาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โมหะปรารภอมตะเกิดขึ้นได และอมตะเปนที่ตั้งแหงโมหะ กระทํา
ความไมรู ฯลฯ ไมเปนไปเพื่อนิพพาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๑๖] ส. สัญโญชนปรารภอมตะเกิดขึ้นได แตอมตะไมเปนอารมณของสัญโญชน
ไมเปนอารมณของคันถะ ไมเปนอารมณของโอฆะ ไมเปนอารมณของ
โยคะ ไมเปนอารมณของนิวรณ ไมเปนอารมณของปรามาสะ ไมเปน
อารมณของอุปาทาน ไมเปนอารมณของสังกิเลส หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัญโญชนปรารภรูปเกิดขึ้นได แตรูปไมเปนอารมณของสัญโญชน ไม
เปนอารมณของคันถะ ฯลฯ ไมเปนอารมณของสังกิเลส หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๑๗] ส. ราคะปรารภอมตะเกิดขึ้นได แตอมตะไมเปนที่ตั้งแหงราคะอันจิตไมพึง
ยินดี ไมพึงใคร ไมพึงมัวเมา ไมพึงผูกพัน ไมพึงสยบอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ราคะปรารภรูปเกิดขึ้นได แตรูปไมเปนที่ตั้งแหงราคะ อันจิตไมพึงยินดี
ฯลฯ ไมพึงสยบอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๑๘] ส. โทสะปรารภอมตะเกิดขึ้นได และอมตะไมเปนที่ตั้งแหงโทสะ ไมเปนที่
ตั้งแหงความโกรธ ไมเปนที่ตั้งแหงความกระทบกระเทือน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โทสะปรารภรูปเกิดขึ้นได แตรูปไมเปนที่ตั้งแหงโทสะ ไมเปนที่ตั้งแหง
ความโกรธ ไมเปนที่ตั้งแหงความกระทบกระเทือน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๑๓๑๙] ส. โมหะปรารภอมตะเกิดขึ้นได แตอมตะไมเปนที่ตั้งแหงโมหะ ไมทําความ
ไมรู ฯลฯ เปนไปเพื่อนิพพาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โมหะปรารภรูปเกิดขึ้นได แตรูปไมเปนที่ตั้งแหงโมหะ ไมกระทําความไมรู
ฯลฯ เปนไปเพื่อนิพพาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๒๐] ป. ไมพึงกลาววา สัญโญชนมีอมตะเปนอารมณ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา (ปุถชุ น ...) หมายรูนิพพานโดยความเปน
นิพพาน ครั้นหมายรูนิพพานโดยความเปนนิพพานแลว ยอมสําคัญ
นิพพาน ยอมสําคัญในนิพพาน ยอมสําคัญโดยความเปนนิพพาน
ยอมสําคัญนิพพานวาของเรา ยอมชื่นชมนิพพาน ดังนี้ ๑- เปนสูตรมี
อยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น สัญโญชนก็มีอมตะเปนอารมณ นะสิ
อมตารัมมณกถา จบ
------------รูปงสารัมมณันติกถา
[๑๓๒๑] สกวามี รูปเปนธรรมมีอารมณ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ความนึก ความผูกใจ ความสนใจ ความทําไวในใจ ความจงใจ ความ
ปรารถนา ความตั้งใจ ของรูปนั้น มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความนึก ความผูกใจ ฯลฯ ความตั้งใจ ของรูปนั้น ไมมี มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ความนึก ความผูกใจ ฯลฯ ความตั้งใจ ของรูปนั้น ไมมี ก็ตองไม
กลาววา รูปเปนธรรมมีอารมณ
[๑๓๒๒] ส. ผัสสะเปนธรรมมีอารมณ ความนึก ความผูกใจ ฯลฯ ความตั้งใจ ของ
ผัสสะนั้น มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
@๑. ม. ม. ขอ ๒ หนา ๔
ส. รูปเปนธรรมมีอารมณ ความนึก ความผูกใจ ฯลฯ ความตั้งใจ ของรูปนั้น
มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๑๓๒๓] ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา จิต ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา ราคะ
โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ ฯลฯ อโนตตัปปะ เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ความผูกใจ ฯลฯ ความตั้งใจ ของ
อโนตตัปปะนั้น มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปเปนธรรมมีอารมณ ความนึก ความผูกใจ ฯลฯ ความตั้งใจ ของรูปนั้น
มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๒๔] ส. รูปเปนธรรมมีอารมณ แตความนึก ความผูกใจ ฯลฯ ความตั้งใจ ของรูป
นั้น ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผัสสะเปนธรรมมีอารมณ แตความนึก ความผูกใจ ฯลฯ ความตั้งใจ ของ
ผัสสะนั้น ไมมีหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๒๕] ส. รูปเปนธรรมมีอารมณ แตความนึก ความผูกใจ ฯลฯ ความตั้งใจ ของรูป
นั้น ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนา สัญญา ฯลฯ อโนตตัปปะ เปนธรรมมีอารมณ แตความนึก ความ
ผูกใจ ฯลฯ ความตั้งใจ ของอโนตตัปปะนั้น ไมมีหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๒๖] ป. ไมพึงกลาววา รูปเปนธรรมมีอารมณ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. รูปเปนธรรมมีปจจัย มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา รูปเปนธรรมมีปจจัย ดวยเหตุนั้นนะทาน จึงตองกลาววา รูปเปน
ธรรมมีอารมณ
รูปงสารัมมณันติกถา จบ
----------อนุสยา อนารัมมณาติกถา
[๑๓๒๗] สกวาที อนุสัยเปนธรรมไมมอี ารมณ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนรูป เปนนิพพาน เปนจักขายตนะ ฯลฯ เปนโผฏฐัพพายตนะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๒๘] ส. กามราคานุสัย เปนธรรมไมมอี ารมณ หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน กามราคสัญโญชน กาโมฆะ กามโยฆะ กามฉันทนิวรณ เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน กามราคสัญโญชน กาโมฆะ กามโยคะ กามฉันทนิวรณ เปนธรรมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กามราคานุสัย เปนธรรมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๒๙] ส. กามราคานุสัย เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. นับเนื่องในขันธไหน?
ป. นับเนื่องในสังขารขันธ
ส. สังขารขันธ เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สังขารขันธเปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๓๐] ส. กามราคานุสัย นับเนื่องในสังขารขันธ แตเปนธรรมไมมอี ารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กามราคะนับเนื่องในสังขารขันธ แตเปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กามราคะนับเนื่องในสังขารขันธ และเปนธรรมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กามราคานุสัยนับเนื่องในสังขารขันธ และเปนสารัมมณะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๓๑] ส. กามราคานุสัย นับเนื่องในสังขารขันธ แตเปนธรรมไมมอี ารมณ สวน
กามราคะนับเนื่องในสังขารขันธ และเปนธรรมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สังขารขันธสวนหนึง่ เปนธรรมมีอารมณ แตอีกสวนหนึ่งเปนธรรมไม
อารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สังขารขันธสวนหนึง่ เปนธรรมมีอารมณ แตอีกสวนหนึ่งเปนธรรมไม

มีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ สวนหนึ่งเปนธรรมมีอารมณ
แตอีกสวนหนึ่งเปนธรรมไมมอี ารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๓๒] ส. ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสยั อวิชชานุสยั เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อวิชชา อวิชโชฆะ อวิชชาโยคะ อวิชชานุสัย อวิชชาปริยุฏฐาน
อวิชชาสัญโญชน อวิชชานิวรณ เปนธรรมไมมอี ารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อวิชชา อวิชโชฆะ อวิชชาโยคะ ฯลฯ อวิชชานิวรณ เปนธรรมมีอารมณ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อวิชชานุสัย เปนธรรมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๓๓] ส. อวิชชานุสัย เปนธรรมไมมอี ารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. นับเนื่องในขันธไหน?
ป. นับเนื่องในสังขารขันธ
ส. สังขารขันธ เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สังขารขันธ เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๓๔] ส. อวิชชานุสัย นับเนื่องในสังขารขันธ แตเปนธรรมไมมอี ารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อวิชชา นับเนื่องในสังขารขันธ แตเปนธรรมไมมอี ารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อวิชชา นับเนื่องในสังขารขันธ และเปนธรรมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อวิชชานุสัย นับเนื่องในสังขารขันธ และเปนธรรมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๑๓๓๕] ส. อวิชชานุสัย นับเนื่องในสังขารขันธ แตเปนธรรมไมมอี ารมณ สวน
อวิชชานับเนื่องในสังขารขันธ และเปนธรรมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สังขารขันธสวนหนึง่ เปนธรรมมีอารมณ แตอีกสวนหนึ่ง เปนธรรมไม
มีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สังขารสวนหนึ่งเปนธรรมมีอารมณ แตอีกสวนหนึ่งเปนธรรมไมมีอารมณ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ สวนหนึ่งเปนธรรมมีอารมณ
แตอีกสวนหนึ่ง เปนธรรมไมมอี ารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๓๖] ส. ไมพึงกลาววา อนุสัยเปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ปุถุชน เมื่อจิตเปนกุศลและอัพยากฤตเปนไปอยู พึงกลาวไดวา เปนผู
มีอนุสัย หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. อารมณของอนุสัยเหลานั้น มีอยูหรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น อนุสัยก็เปนธรรมไมมอี ารมณ นะสิ
[๑๓๓๗] ส. ปุถุชน เมื่อจิตเปนกุศลและอัพยากฤตเปนไปอยู พึงกลาวไดวา เปนผู
มีราคะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อารมณของราคะนั้นมีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ถาอยางนั้น ราคะก็เปนธรรมไมมีอารมณ นะสิ
อนุสยา อนารัมมณาติกถา จบ
-----------------ญาณัง อนารัมมณันติกถา
[๑๓๓๘] สกวาที ญาณ เปนธรรมไมมอี ารมณ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนรูป เปนนิพพาน เปนจักขายตนะ ฯลฯ เปนโผฏฐัพพายตนะ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. ญาณ เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
เปนธรรมไมมอี ารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
เปนธรรมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ญาณ เปนธรรมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๓๙] ส. ญาณ เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. นับเนื่องในขันธไหน
ป. นับเนื่องในสังขารขันธ
ส. สังขารขันธ เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สังขารขันธ เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๔๐] ส. ญาณ นับเนื่องในสังขารขันธ แตเปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ส. ถูกแลว
ส. ปญญา นับเนื่องในสังขารขันธ แตเปนธรรมไมมอี ารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ปญญา นับเนื่องในสังขารขันธ และเปนธรรมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ญาณ นับเนื่องในสังขารขันธ เปนธรรมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๔๑] ส. ญาณ นับเนื่องในสังขารขันธ แตเปนธรรมไมมีอารมณ สวนปญญานับ
เนื่องในสังขารขันธ และเปนธรรมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สังขารขันธสวนหนึง่ เปนธรรมมีอารมณ แตอีกสวนหนึ่ง เปนธรรมไมมี
อารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. สังขารขันธ สวนหนึ่งเปนธรรมมีอารมณ แตอีกสวนหนึ่งเปนธรรมไมมี
อารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ สวนหนึ่งเปนธรรมมีอารมณ แต
อีกสวนหนึ่ง เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๔๒] ป. ไมพึงกลาววา ญาณเปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระอรหันตผูพรั่งพรอมดวยจักขุวญ
ิ ญาณ พึงกลาววามีญาณ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. อารมณของญาณนั้น มีหรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น ญาณก็เปนธรรมไมมีอารมณ นะสิ
ส. อรหันตผูพรั่งพรอมดวยจักขุวิญญาณ พึงกลาววา มีปญญา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อารมณของปญญานั้น มีหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ถาอยางนั้น ปญญาก็เปนธรรมไมมีอารมณ นะสิ
ญาณัง อนารัมมณันติกถา จบ
----------------อตีตารัมมณกถา
[๑๓๔๓] สกวาที จิตที่มีอดีตเปนอารมณ เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. มีอดีตเปนอารมณ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา มีอดีตเปนอารมณ ก็ไมตองกลาววา จิตที่มีอดีตเปนอารมณ เปน
ธรรมไมมีอารมณ และดังนั้น การกลาววาจิตที่มีอดีตเปนอารมณ เปนธรรม
ไมมีอารมณ จึงผิด ก็หรือหากวา จิตเปนธรรมไมมีอารมณ ก็ตองไมกลาว
วา มีอดีตเปนอารมณ และดังนั้น การกลาววา จิตที่เปนธรรมไมมอี ารมณ
เปนธรรมมีอดีตเปนอารมณ จึงผิด
[๑๓๔๔] ส. จิตที่มีอดีตเปนอารมณ เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภอดีตมี มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว

ส. หากวา ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภอดีต มีอยู ก็ตองไมกลาววา จิต
ที่มีอดีตเปนอารมณ เปนธรรมไมมอี ารมณ
อตีตารัมมณกถา จบ
-------------อนาคตารัมมณกถา
[๑๓๔๕] สกวาที จิตที่มีอนาคตเปนอารมณ เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. มีอนาคตเปนอารมณ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา มีอนาคตเปนอารมณ ก็ตองไมกลาววา จิตที่มีอนาคตเปนอารมณ
เปนธรรมไมมอี ารมณ และดังนั้น การกลาววา จิตที่มีอนาคตเปนอารมณ
เปนธรรมไมมอี ารมณ จึงผิด ก็หรือหากวา จิตเปนธรรมไมมอี ารมณ ก็
ตองไมกลาววา จิตมีอนาคตเปนอารมณ และดังนั้น การกลาววา จิตที่เปน
ธรรมไมมีอารมณ เปนธรรมมีอนาคตเปนอารมณ จึงผิด
[๑๓๔๖] ส. จิตที่มีอนาคตเปนอารมณ เปนธรรมไมมอี ารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภอนาคตมี มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภอนาคต มีอยู ก็ตองไมกลาววา
จิตที่มีอนาคตเปนอารมณ เปนธรรมไมมีอารมณ
[๑๓๔๗] ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภปจจุบันมีอยู และจิตที่มีปจจุบัน
เปนอารมณ เปนธรรมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภอดีต มีอยู และจิตมีอดีตเปนอารมณ
เปนธรรมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๔๘] ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภปจจุบัน มีอยู และจิตที่มีปจจุบันเปน
อารมณ เปนธรรมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภอนาคต มีอยู และจิตที่มีอนาคตเปน
อารมณ เปนธรรมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๔๙] ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภอดีต มีอยู แตจิตที่มีอดีตเปนอารมณ
เปนธรรมไมมอี ารมณ หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภปจจุบัน มีอยู แตจิตที่มีปจจุบันเปน
อารมณ เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๕๐] ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภอนาคต มีอยู แตจิตที่มีอนาคตเปน
เปนอารมณ เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ปรารภปจจุบัน มีอยู แตจิตที่มีปจจุบันเปน
อารมณ เปนธรรมไมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๕๑] ป. ไมพึงกลาววา จิตที่มีอดีตและอนาคตเปนอารมณ เปนธรรมไมมีอารมณ
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. อดีตและอนาคตไมมอี ยู มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา อดีตและอนาคตไมมีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา จิต
ที่มีอดีตและอนาคตเปนอารมณ เปนธรรมไมมอี ารมณ ฯลฯ
อนาคตารัมมณกถา จบ
-------------วิตักกานุปติตกถา
[๑๓๕๒] สกวาที จิตทุกดวงเนื่องดวยวิตก หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. จิตทุกดวงเนื่องดวยวิจาร เนื่องดวยปติ เนื่องดวยสุข เนื่องดวยทุกข
เนื่องดวยโสมนัส เนือ่ งดวยโทมนัส เนื่องดวยอุเบกขา เนื่องดวย
ศรัทธา เนื่องดวยวิริยะ เนื่องดวยสติ เนื่องดวยสมาธิ เนื่องดวยปญญา
เนื่องดวยราคะ เนื่องดวยโทสะ ฯลฯ เนื่องดวยอโนตตัปปะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๕๓] ส. จิตทุกดวงเนื่องดวยวิตก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สมาธิที่ไมมีวิตก มีเพียงวิจาร มีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา สมาธิที่ไมมีวิตก มีเพียงวิจาร มีอยู ก็ตองไมกลาววา จิตทุกดวง
เนื่องดวยวิตก
[๑๓๕๔] ส. จิตทุกดวงเนื่องดวยวิตก หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. สมาธิที่ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา สมาธิที่ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีอยู ก็ตองไมกลาววา จิตทุกดวง
เนื่องดวยวิตก
[๑๓๕๕] ส. จิตทุกดวงเนื่องดวยวิตก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสสมาธิ ๓ อยาง คือ สมาธิมีวิตก มีวิจาร สมาธิ
ไมมีวิตก มีเพียงวิจาร สมาธิไมมีวิตก ไมมีวิจาร มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคไดตรัสสมาธิ ๓ อยาง คือ สมาธิมีวิตกมีวจิ าร
สมาธิไมมีวิตกมีเพียงวิจาร สมาธิไมมีวิตกไมมีวิจาร ก็ตองไมกลาววา
จิตทุกดวงเนื่องดวยวิตก
วิตักกานุปติตกถา จบ
------------วิตักกวิปผารสัททกถา
[๑๓๕๖] สกวาที ทุกครั้งที่ตรึกอยู ตรองอยู ความแผไปแหงวิตก เกิดเปนเสียง
หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ทุกครั้งที่ถูกตองอยู ความแผไปแหงผัสสะก็เกิดเปนเสียงทุกครั้งที่เสวย
อารมณอยู ทุกครั้งที่จําอารมณอยู ทุกครั้งที่จงใจอยู ทุกครั้งที่คิดอยู
ทุกครั้งที่ระลึกอยู ทุกครั้งที่รูชัดอยู ความแผไปแหงเวทนา สัญญา เจตนา
จิต สติ ปญญา ก็เกิดเปนเสียง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๕๗] ส. ทุกครั้งที่ตรึก อยูตรองอยู ความแผไปแหงวิตกเกิดเปนเสียง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความแผไปแหงวิตก เปนเสียงที่พึงรูไดดวยโสติวญ
ิ ญาณ กระทบที่โสตะ
มาสูคลองแหงโสตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความแผไปแหงวิตก ไมเปนเสียงที่พึงรูไดดวยโสตวิญญาณ ไมกระทบที่
โสตะ ไมมาสูคลองแหงโสตะ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ความแผไปแหงวิตก ไมเปนเสียงที่พึงรูไดดวยโสตวิญญาณ ไม
กระทบที่โสตะ ไมมาสูคลองแหงโสตะ ก็ตองไมกลาววา ทุกครั้งที่ตรึก

อยู ตรองอยู ความแผไปแหงวิตกเกิดเปนเสียง
วิตักกวิปผารสัททกถา จบ
----------------นยถาจิตตัสสวาจาติกถา
[๑๓๕๘] สกวาที บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร ก็มีวาจาได หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. บุคคลผูไมมีผัสสะ ไมมีเวทนา ไมมีสัญญา ไมมีเจตนา ไมมีจิต ก็มีวาจา
ได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลมีผัสสะ มีเวทนา มีสัญญา มีเจตนา มีจิต จึงมีวาจาได มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลมีผัสสะ ฯลฯ มีจิต จึงมีวาจาได ก็ตองไมกลาววา บุคคล
ผูไมมีความคิดอยางไร ก็มีวาจาได
[๑๓๕๙] ส. บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร ก็มีวาจาได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูไมนึกอยู ไมผูกใจอยู ฯลฯ ไมตั้งใจอยู ก็มีวาจาได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลนึกอยู ผูกใจอยู ฯลฯ ตั้งใจอยู จึงมีวาจาได มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลนึกอยู ผูกใจอยู จึงมีวาจาได ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูไม
มีความคิดอยางไร มีวาจาได
[๑๓๖๐] ส. บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร ก็มีวาจาได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วาจามีจิตเปนสมุฏฐาน เกิดรวมกับจิต เกิดขณะเดียวกับจิต มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา วาจามีจิตเปนสมุฏฐาน เกิดรวมกับจิต เกิดขณะเดียวกับจิต ก็
ตองไมกลาววา บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร ก็มวี าจาได
[๑๓๖๑] ส. บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร ก็มีวาจาได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลไมปรารถนาจะกลาวก็กลาวได ไมปรารถนาจะแสดงก็แสดงได ไม
ปรารถนาจะรองเรียกก็รองเรียกได ไมปรารถนาจะพูดก็พูดได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. บุคคลปรารถนาจะกลาวจึงกลาวได ปรารถนาจะแสดงจึงแสดงได
ปรารถนาจะรองเรียกจึงรองเรียกได ปรารถนาจะพูดจึงพูดได มิใชหรือ?

ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลปรารถนาจะกลาวจึงกลาวได ปรารถนาจะแสดงจึงแสดงได
ปรารถนาจะรองเรียกจึงรองเรียกได ปรารถนาจะพูดจึงพูดได ก็ตองไม
กลาววา บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร ก็มีวาจาได
[๑๓๖๒] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร ก็มีวาจาได หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บางคนที่คิดวาจะกลาวอยางหนึ่ง ก็กลาวเสียอีกอยางหนึ่ง คิดวาจะแสดง
อยางหนึ่ง ก็แสดงเสียอีกอยางหนึ่ง คิดวาจะรองเรียกอยางหนึ่ง ก็รอ ง
เรียกเสียอีกอยางหนึง่ คิดวาจะพูดอยางหนึ่ง ก็พูดเสียอีกอยางหนึง่ มี
อยู มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บางคนที่คิดวาจะกลาวอยางหนึ่ง ก็กลาวเสียอีกอยางหนึง่ ฯลฯ
คิดวาจะพูดอยางหนึง่ ก็พูดเสียอีกอยางหนึ่ง มีอยู ดวยเหตุนั้นนะทาน
จึงตองกลาววา บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร ก็มวี าจาได
นยถาจิตตัสสวาจาติกถา จบ
----------------นยถาจิตตัสสกายกัมมันติกถา
[๑๓๖๓] สกวาที บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร ก็มีกายกรรมได หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. บุคคลผูไมมีผัสสะ ฯลฯ ผูไมมีจิต ก็มีกายกรรมได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลมีผัสสะ ฯลฯ มีจิต จึงมีกายกรรมได มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลมีผัสสะ ฯลฯ มีจิต จึงมีกายกรรมได ก็ตอ งไมกลาววา
บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร ก็มีกายกรรมได
[๑๓๖๔] ส. บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร ก็มีกายกรรมได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูไมนึกอยู ฯลฯ ไมตั้งใจอยู ก็มีกายกรรมได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูนึกอยู ฯลฯ ตั้งใจอยู จึงมีกายกรรมได มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลผูนึกอยู ฯลฯ ตั้งใจอยู จึงมีกายกรรมได ก็ตองไมกลาว
วา บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร ก็มีกายกรรมได
[๑๓๖๕] ส. บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร ก็มีกายกรรมได หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. กายกรรมมีจิตเปนสมุฏฐาน เกิดรวมกับจิต เกิดในขณะเดียวกับจิต มิ
ใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา กายกรรมมีจิตเปนสมุฏฐาน เกิดรวมกับจิต เกิดในขณะเดียว
กับจิต ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร ก็มีกายกรรมได
[๑๓๖๖] ส. บุคคลไมมีความคิดอยางไร ก็มีกายกรรมได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลไมปรารถนาจะกาวไปขางหนา ก็กาวไปขางหนาได ไมปรารถนาจะ
ถอยไปขางหลัง ก็ถอยไปขางหลังได ไมปรารถนาจะแลดูก็แลดูได ไม
ปรารถนาจะเหลียวดูก็เหลียวดูได ไมปรารถนาจะคูแขนก็คูแขนได ไม
ปรารถนาจะเหยียดแขนก็เหยียดแขนได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลปรารถนาจะกาวไปขางหนา จึงกาวไปขางหนาได ปรารถนาจะถอย
หลัง จึงถอยไปขางหลังได ปรารถนาจะแลดู จึงแลดูได ปรารถนาจะ
เหลียวดู จึงเหลียวดูได ปรารถนาจะคูแขน จึงคูแขนได ปรารถนาจะ
เหยียดแขน จึงเหยียดแขนได มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลปรารถนาจะกาวไปขางหนา จึงกาวไปขางหนาได ฯลฯ
ปรารถนาจะเหยียดแขน จึงเหยียดแขนได ก็ตองไมกลาววา บุคคลผู
ไมมีความคิดอยางไร ก็มีกายกรรมได
[๑๓๖๗] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร ก็มีกายกรรมได หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บางคนที่คิดวาจะไปในที่แหงหนึ่ง ก็ไปเสียในที่อีกแหงหนึ่ง ฯลฯ คิด
วาจะเหยียดแขนขางหนึ่ง ก็เหยียดอีกเสียขางหนึ่ง มีอยู มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บางคนที่คิดวาจะไปในที่แหงหนึ่ง ก็ไปเสียในที่อีกแหงหนึ่ง
ฯลฯ คิดวาจะเหยียดแขนขางหนึ่ง ก็เหยียดเสียอีกขางหนึ่ง มีอยู
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา บุคคลผูไมมีความคิดอยางไร ก็มีกาย
กรรมได
นยถาจิตตัสสกายกัมมันติกถา จบ
---------------------อตีตานาคตปจจุปปนนกถา
[๑๓๖๘] สกวาที บุคคลเปนผูประกอบดวยอดีต หรือ?

ปรวาที ถูกแลว
ส. อดีตดับไปแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว อัสดงคตแลว สาบสูญ
ไปแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อดีตดับไปแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว อัสดงคตแลว
สาบสูญไปแลว ก็ตองไมกลาววา บุคคลเปนผูประกอบดวยอดีต
[๑๓๖๙] ส. บุคคลเปนผูประกอบดวยอนาคต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อนาคตยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไมบงั เกิด ยังไม
บังเกิดขึ้น ยังไมปรากฏ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อนาคต ยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไมบังเกิด
ยังไมบังเกิดขึ้น ยังไมปรากฏ ก็ตองไมกลาววา บุคคลเปนผูประกอบ
ดวยอนาคต
[๑๓๗๐] ส. บุคคลเปนผูประกอบดวยรูปขันธที่เปนอดีต เปนผูประกอบดวยรูปขันธ
ที่เปนอนาคต เปนผูประกอบดวยรูปขันธที่เปนปจจุบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนผูประกอบดวยรูปขันธ ๓ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลเปนผูประกอบดวยขันธ ๕ ที่เปนอดีต เปนผูประกอบดวยขันธ ๕
ที่เปนอนาคต เปนผูประกอบดวยขันธ ๕ ที่เปนปจจุบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนผูประกอบดวยขันธ ๑๕ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๗๑] ส. บุคคลเปนผูประกอบดวยจักขายตนะที่เปนอดีต เปนผูประกอบดวยจักขายตนะที่เปนอนาคต เปนผูประกอบดวยจักขายตนะที่เปนปจจุบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนผูประกอบดวยจักขายตนะ ๓ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลเปนผูประกอบดวยอายตนะ ๑๒ ที่เปนอดีต เปนผูประกอบดวย
อายตนะ ๑๒ ที่เปนอนาคต เปนผูประกอบดวยอายตนะ ๑๒ ที่เปน
ปจจุบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนผูประกอบดวยอายตนะ ๓๖ หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๗๒] ส. บุคคลเปนผูประกอบดวยจักขุธาตุที่เปนอดีต เปนผูประกอบดวยจักขุธาตุ
ที่เปนอนาคต เปนผูประกอบดวยจักขุธาตุที่เปนปจจุบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนผูประกอบดวยจักขุธาตุ ๓ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลเปนผูประกอบดวยธาตุ ๑๘ ที่เปนอดีต เปนผูประกอบดวยธาตุ
๑๘ ที่เปนอนาคต เปนผูประกอบดวยธาตุ ๑๘ ที่เปนปจจุบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนผูประกอบดวยธาตุ ๕๔ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๗๓] ส. บุคคลเปนผูประกอบดวยจักขุนทรียที่เปนอดีต เปนผูประกอบดวยจักขุนทรียที่เปนอนาคต เปนผูประกอบดวยจักขุนทรียที่เปนปจจุบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนผูประกอบดวยจักขุนทรีย ๓ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลเปนผูประกอบดวยอินทรีย ๒๒ ที่เปนอดีต เปนผูประกอบดวย
อินทรีย ๒๒ ที่เปนอนาคต เปนผูประกอบดวยอินทรีย ๒๒ ที่เปน
ปจจุบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนผูประกอบดวยอินทรีย ๖๖ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๗๔] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลประกอบดวยอดีตและอนาคต หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลผูมีปกติเพงวิโมกข ๘ (สมาบัติ ๘) ผูไดตามปรารถนาซึ่งฌาน ๔
ผูมีปกติไดอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ มีอยู มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บุคคลผูมีปกติเพงวิโมกข ๘ ผูไดตามปรารถนาซึ่งฌาน ๔ ผูมี
ปกติไดอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ มีอยู ดวยเหตุนั้นนะ จึงตองกลาววา
บุคคลผูประกอบดวยอดีตและอนาคต
อตีตานาคตปจจุปปนนกถา จบ
วรรคที่ ๙ จบ
-----------------วรรคที่ ๑๐

นิโรธกถา
[๑๓๗๕] สกวาที เมื่อขันธ ๕ ที่แสวงหาอุปบัติยังไมทันดับ ขันธ ๕ ที่เปนกิริยา
ก็เกิดขึ้นได หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนความประชุมแหงขันธ ๑๐ ขันธ ๑๐ มาพบกันได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนความประชุมแหงขันธ ๑๐ ขันธ ๑๐ มาพบกันได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนความประชุมแหงผัสสะ ๒ ฯลฯ แหงจิต ๒ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๗๖] ส. เมื่อขันธ ๕ ที่แสวงหาอุปบัติยังไมทันดับ ขันธ ๔ ที่เปนกิริยาก็เกิดขึ้น
ได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนความประชุมแหงขันธ ๙ ขันธ ๙ มาพบกันได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนความประชุมแหงขันธ ๙ ขันธ ๙ มาพบกันได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนความประชุมเปนแหงผัสสะ ๒ ฯลฯ แหงจิต ๒ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๗๗] ส. เมื่อขันธ ๕ ที่แสวงหาอุปบัติยังไมทันดับ ญาณอันเปนกิริยาก็เกิดขึ้นได
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนความประชุมแหงขันธ ๖ ขันธ ๖ มาพบกันได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนความประชุมแหงขันธ ๖ ขันธ ๖ มาพบกันได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนความประชุมแหงผัสสะ ๒ ฯลฯ แหงจิต ๒ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๗๘] ส. เมื่อขันธ ๕ ที่แสวงหาอุปบัติ ดับไปแลว มรรคก็เกิดขึ้นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูตายแลว ยังมรรคใหเกิดได บุคคลผูทาํ กาละแลว ยังมรรคให
เกิดได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
นิโรธกถา จบ

--------------รูปงมัคโคติกถา
[๑๓๗๙] ส. สกวาที รูปของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนมรรค หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. รูปนั้น เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ความผูกใจ ความสนใจ ความ
ทําไวในใจ ความจงใจ ความปรารถนา ความตั้งใจ ของรูปนั้นมีอยู
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปนั้น เปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ของรูปนั้น
ไมมี มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา รูปนั้น เปนธรรมไมมอี ารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของ
รูปนั้นไมมี ก็ตองไมกลาววา รูปของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค
เปนมรรค
[๑๓๘๐] ส. สัมมาวาจา เปนมรรค หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาวาจานั้น เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของ
สัมมาวาจานั้น มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัมมาวาจานั้น เปนธรรมไมมอี ารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของ
สัมมาวาจานั้นไมมี มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา สัมมาวาจานั้น เปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ
ของสัมมาวาจานั้นไมมี ก็ตองไมกลาววา สัมมาวาจาเปนมรรค
[๑๓๘๑] ส. สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ เปนมรรค
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาอาชีวะนั้น เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของ
สัมมาอาชีวะนั้น มีอยูห รือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัมมาอาชีวะนั้น เปนธรรมไมมอี ารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของ
สัมมาอาชีวะนั้น ไมมี มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา สัมมาอาชีวะนั้น เปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความ
ตั้งใจของสัมมาอาชีวะนั้นไมมี ก็ตองไมกลาววา สัมมาอาชีวะเปนมรรค

[๑๓๘๒] ส. สัมมาทิฏฐิ เปนมรรค และสัมมาทิฏฐินั้น เปนธรรมมีอารมณ ความนึก
ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาทิฏฐินั้นมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาวาจาเปนมรรค และสัมมาวาจานั้น เปนธรรมมีอารมณ ความนึก
ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาวาจานั้น มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัมมาทิฏฐิ เปนมรรค และสัมมาทิฏฐินั้น เปนธรรมมีอารมณ ความนึก
ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาทิฏฐินั้น มีอยูหรือ
ป. ถูกแลว
ส. สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ เปนมรรค และสัมมาอาชีวะนั้น
เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาอาชีวะนั้นมีอยู
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ
[๑๓๘๓] ส. สัมมาสมาธิ เปนมรรค และสัมมาสมาธินั้น เปนธรรมมีอารมณ ความนึก
ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาสมาธินั้น มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาวาจา เปนมรรค และสัมมาวาจานั้น เปนธรรมมีอารมณ ความนึก
ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาวาจานั้น มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัมมาสมาธิ เปนมรรค และสัมมาสมาธินั้น เปนธรรมมีอารมณ ความนึก
ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาสมาธินั้น มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ เปนมรรค และสัมมาอาชีวะนั้น
เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาอาชีวะนั้น
มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๘๔] ส. สัมมาวาจา เปนมรรค และสัมมาวาจานั้น เปนธรรมไมมีอารมณ
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาวาจานั้นไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาทิฏฐิ เปนมรรค และสัมมาทิฏฐินั้น เปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก
ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาทิฏฐินั้นไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัมมาวาจา เปนมรรค และสัมมาวาจานั้น เปนธรรมไมมีอารมณ

ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาวาจานั้นไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิ
เปนมรรค และสัมมาสมาธินั้น เปนธรรมไมมอี ารมณ ความนึก ฯลฯ
ความตั้งใจของสัมมาสมาธินั้นไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๘๕] ส. สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ เปนมรรค และสัมมาอาชีวะนั้น
เปนธรรมไมมอี ารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาอาชีวะนั้น
ไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ ฯลฯ
สัมมาสมาธิ เปนมรรค และสัมมาสมาธินั้น เปนธรรมไมมีอารมณ
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของสัมมาสมาธินั้นไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๘๖] ป. ไมพึงกลาววา รูปของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนมรรค
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เปนมรรค มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เปนมรรค ดวยเหตุ
นั้นนะทานจึงตองกลาววา รูปของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค
เปนมรรค
รูปงมัคโคติกถา จบ
---------------ปญจวิญญาณสมังคิมัคคภาวนากถา
[๑๓๘๗] สกวาที บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยวิญญาณ ๕ ยังมรรคใหเกิดได หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. วิญญาณ ๕ มีธรรมที่เกิดขึ้นแลวเปนวัตถุ (ที่อาศัย) มีธรรมที่เกิดขึ้น
แลวเปนอารมณ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา วิญญาณ ๕ มีธรรมที่เกิดขึ้นแลวเปนวัตถุ มีธรรมที่เกิดขึ้นแลว
เปนอารมณ ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยวิญญาณ ๕
ยังมรรคใหเกิดได
[๑๓๘๘] ส. วิญญาณ ๕ มีธรรมที่เกิดกอนเปนวัตถุ มีธรรมที่เกิดขึ้นกอนเปนอารมณ

มีธรรมภายในเปนวัตถุ มีธรรมภายนอกเปนอารมณ มีธรรมที่ยังไมทํา
ลายเปนวัตถุ มีธรรมที่ยังไมทําลายเปนอารมณ มีวัตถุตางๆ มีอารมณ
ตางๆ ไมเสวยโคจรวิสัยแหงกันและกัน เกิดขึ้นโดยไมมีการสนใจไมได
เกิดขึ้นโดยไมมีการทําไวในใจไมได เกิดขึ้นโดยไมเจือดวยสัมปฏิจฉันนจิตเปนตนไมได เกิดขึ้นไมกอนไมหลังกันไมได เกิดขึ้นในลําดับ
อันชิดแหงกันและกันก็ไมได มิใชหรือ ฯลฯ วิญญาณ ๕ ไมมีความผูกใจ
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา วิญญาณ ๕ ไมมีความผูกใจ ก็ตองไมกลาววาบุคคล ผูมีความ
พรอมเพรียงดวยวิญญาณ ๕ ยังมรรคใหเกิดขึ้นได
[๑๓๘๙] ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยวิญญาณ ๕ ยังมรรคใหเกิดได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุวิญญาณปรารภความวางเปลา เกิดขึ้นได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. จักขุวิญญาณปรารภความวางเปลา เกิดขึ้นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะอาศัยจักษุและความวางเปลา จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะอาศัยจักษุและความเปนของวางเปลา จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คําวา เพราะอาศัยจักษุและความวางเปลา จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริง หรือ?
ป. ไมมี
ิ ญาณขึ้น
ส. คําวา เพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งหลาย จึงเกิดจักขุวญ
ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หาก คําวา เพราะอาศัยจักขุและรูปทั้งหลาย จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น
ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง ก็ตองไมกลาววา เพราะอาศัยจักษุและความ
วางเปลา จึงเกิดจักขุวญ
ิ ญาณขึ้น
[๑๓๙๐] ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยจักขุวิญญาณ ยังมรรคใหเกิดขึ้นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุวิญญาณปรารภอดีตและอนาคต เกิดขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยจักขุวิญญาณ ยังมรรคใหเกิดได หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. จักขุวิญญาณปรารภผัสสะ ปรารภเวทนา ปรารภสัญญา ปรารภเจตนา
ปรารภจิต ปรารภจักษุ ฯลฯ ปรารภกาย ปรารภเสียง ฯลฯ ปรารภโผฏฐัพพะ
เกิดขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมโนวิญญาณ ยังมรรคใหเกิดได และ
มโนวิญญาณปรารภความวางเปลา เกิดขึ้นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยจักขุวิญญาณ ยังมรรคใหเกิดได และ
จักขุวิญญาณปรารภความวางเปลา เกิดขึ้นได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมโนวิญญาณ ยังมรรคใหเกิดได และ
มโนวิญญาณปรารภอดีตและอนาคต เกิดขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยจักขุวิญญาณ ยังมรรคใหเกิดได และ
จักขุวิญญาณปรารภอดีตและอนาคต เกิดขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมโนวิญญาณ ยังมรรคใหเกิดได และ
มโนวิญญาณปรารภผัสสะ ฯลฯ ปรารภโผฏฐัพพะ เกิดขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยจักขุวิญญาณ ยังมรรคใหเกิดได และ
จักขุวิญญาณปรารภผัสสะ ฯลฯ ปรารภโผฏฐัพพะ เกิดขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๙๑] ส. ไมพึงกลาววา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยวิญญาณ ๕ ยังมรรคใหเกิด
ได หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
เห็นรูปดวยจักษุแลว เปนผูไมถือนิมติ ไมถือโดยอนุพยัญชนะ ฯลฯ
ฟงเสียงดวยโสตแลว ฯลฯ สูดกลิ่นดวยฆานะแลว ฯลฯ ลิ้มรสดวย
ชิวหาแลว ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว เปนผูไมถือนิมิต
ไมถือโดยอนุพยัญชนะ ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยวิญญาณ ๕ ก็ยังมรรคใหเกิด
ได นะสิ

ปญจวิญญาณสมังคิมัคคภาวนากถา จบ
-------------------ปญจวิญญาณา กุสลาปติกถา
[๑๓๙๒] สกวาที วิญญาณ ๕ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. วิญญาณ ๕ มีธรรมที่เกิดขึ้นแลวเปนวัตถุ มีธรรมที่เกิดขึ้นแลวเปน
อารมณ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา วิญญาณ ๕ มีธรรมที่เกิดขึ้นแลวเปนวัตถุ มีธรรมที่เกิดขึ้นแลว
เปนอารมณ ก็ตองไมกลาววา วิญญาณ ๕ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี
ส. วิญญาณ ๕ มีธรรมที่เกิดกอนเปนวัตถุ มีธรรมที่เกิดกอนเปนอารมณ มี
ธรรมภายในเปนวัตถุ มีธรรมภายนอกเปนอารมณ มีธรรมที่ยังไมทําลาย
เปนวัตถุ มีธรรมที่ยังไมทําลายเปนอารมณ มีวัตถุตางๆ มีอารมณตางๆ
ไมเสวยโคจรวิสัยแหงกันและกัน เกิดขึ้นโดยไมมีความสนใจไมได เกิด
ขึ้นโดยไมมีการทําไวในใจไมได เกิดขึ้นโดยไมมีเจือดวยสัมปฏิฉันนจิต
เปนตนไมได เกิดขึ้นไมกอนไมหลังกันไมได เกิดขึ้นในลําดับอันชิดแหง
กันและกันไมได มิใชหรือ? ฯลฯ วิญญาณ ๕ ไมมีความผูกใจ มิใชหรือ?
@๑. ม. มู. ขอ ๓๗๘ หนา ๕๑๕ อํ. จตุกฺก. ขอ ๓๗ หนา ๕๑
ป. ถูกแลว
ส. หากวา วิญญาณ ๕ ไมมีความผูกใจ ก็ตองไมกลาววา วิญญาณ ๕ เปน
กุศลก็มี เปนอกุศลก็มี ดังนี้
[๑๓๙๓] ส. จักขุวิญญาณ เปนกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุวิญญาณ ปรารภความวางเปลาเกิดขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. จักขุวิญญาณ ปรารภความวางเปลาเกิดขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เพราะอาศัยจักษุและความวางเปลา จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะอาศัยจักษุและความวางเปลา จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คําวา เพราะอาศัยจักษุและความวางเปลา จึงเกิดจักขุวิญญาณ ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ไมมี

ส. คําวา เพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งหลาย จึงเกิดจักขุวญ
ิ ญาณขึ้น ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา คําวา เพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งหลาย จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น
ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง ก็ตองไมกลาววา เพราะอาศัยจักษุและความวาง
เปลา จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น
[๑๓๙๔] ส. จักขุวิญญาณ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุวิญญาณ ปรารภอดีตและอนาคต เกิดขึ้นได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. จักขุวิญญาณ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุวิญญาณปรารภผัสสะ ฯลฯ ปรารภจิต ฯลฯ ปรารภจักษุ ฯลฯ
ปรารภกาย ฯลฯ ปรารภเสียง ฯลฯ ปรารภโผฏฐัพพะ เกิดขึ้นได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มโนวิญญาณ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี และมโนวิญญาณปรารภความ
วางเปลา เกิดขึ้นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุวิญญาณ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี และจักขุวิญญาณปรารภความ
วางเปลา เกิดขึ้นได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มโนวิญญาณ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี และมโนวิญญาณปรารภอดีต
และอนาคต เกิดขึ้นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุวิญญาณ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี จักขุวิญญาณปรารภอดีตและ
อนาคต เกิดขึ้นได ฯลฯ
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มโนวิญญาณ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี มโนวิญญาณปรารภผัสสะ
ฯลฯ ปรารภจิต ปรารภจักษุ ฯลฯ ปรารภกาย ปรารภเสียง ฯลฯ ปรารภ
โผฏฐัพพะ เกิดขึ้นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุวิญญาณ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี จักขุวิญญาณปรารภผัสสะ
ฯลฯ ปรารภโผฏฐัพพะ เกิดขึ้นได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๑๓๙๕] ป. ไมพึงกลาววา วิญญาณ ๕ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
เห็นรูปดวยจักษุ เปนผูยึดถือนิมิต ฯลฯ ไมเปนผูยึดถือนิมิต ฯลฯ
ฟงเสียงดวยโสต ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย เปนผูยึดถือนิมติ
ฯลฯ ไมเปนผูถือนิมติ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจ ริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น วิญญาณ ๕ ก็เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี นะสิ
ปญจวิญญาณา กุสลาปติกถา จบ
-------------------ปญจวิญญาณา สาโภคาติกถา
[๑๓๙๖] สกวาที วิญญาณ ๕ มีความผูกใจหรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. วิญญาณ ๕ มีธรรมที่เกิดขึ้นแลวเปนวัตถุ มีธรรมที่เกิดขึ้นแลวเปน
อารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา วิญญาณ ๕ มีธรรมที่เกิดขึ้นแลวเปนวัตถุ มีธรรมที่เกิดขึ้นแลว
เปนอารมณ ก็ตองไมกลาววา วิญญาณ ๕ มีความผูกใจ
ส. วิญญาณ ๕ มีธรรมที่เกิดกอนเปนวัตถุ มีธรรมที่เกิดกอนเปนอารมณ มี
ธรรมภายในเปนวัตถุ มีธรรมภายนอกเปนอารมณ มีธรรมที่ยังไมทําลาย
เปนวัตถุ มีธรรมที่ยังไมทําลายเปนอารมณ มีวัตถุตางๆ มีอารมณตางๆ
ไมเสวยโคจรวิสัยแหงและกัน เกิดขึ้นโดยไมมีความสนใจไมได เกิด
ขึ้นโดยไมมีการทําไวในใจไมได เกิดขึ้นโดยไมเจือดวยสัมปฏิจฉันนจิต
เปนตนไมได เกิดขึ้นไมกอนไมหลังไมได มิใชหรือ วิญญาณ ๕ เกิด
ขึ้นในลําดับอันชิดแหงกันและกันไมได มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา วิญญาณ ๕ เกิดขึ้นในลําดับอันชิดแหงกันและกัน ไมได ก็ตอง
ไมกลาววา วิญญาณ ๕ มีความผูกใจ
[๑๓๙๗] ส. จักขุวิญญาณ มีความผูกใจ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุวิญญาณปรารภความวางเปลา เกิดขึ้นได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. จักขุวิญญาณปรารภความวางเปลา เกิดขึ้นได หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. เพราะอาศัยจักษุ และความวางเปลา จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะอาศัยจักษุ และความวางเปลา จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คําวา เพราะอาศัยจักษุและความวางเปลา จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริง หรือ?
ป. ไมมี
ส. คําวา เพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งหลาย จึงเกิดจักขุวญ
ิ ญาณขึ้น ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา คําวา เพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งหลาย จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น
ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง ก็ตองไมกลาววา เพราะอาศัยจักษุและความ
วางเปลา จึงเกิดจักขุวญ
ิ ญาณขึ้น
[๑๓๙๘] ส. จักขุวิญญาณมีความผูกใจ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุวิญญาณปรารภอดีตและอนาคต เกิดขึ้นได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. จักขุวิญญาณมีความผูกใจ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุวญ
ิ ญาณปรารภผัสสะ ฯลฯ ปรารภโผฏฐัพพะ เกิดขึ้นหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มโนวิญญาณมีความผูกใจ และมโนวิญญาณปรารภความวางเปลาเกิดขึ้น
ได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุวิญญาณมีความผูกใจ และจักขุวิญญาณปรารภความวางเปลาเกิดขึ้น
ได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มโนวิญญาณมีความผูกใจ มโนวิญญาณปรารภอดีตและอนาคตเกิดขึ้นได
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุวิญญาณมีความผูกใจ และจักขุวิญญาณปรารภอดีตและอนาคตเกิด
ขึ้นได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มโนวิญญาณ มีความผูกใจ มโนวิญญาณปรารภผัสสะ ฯลฯ ปรารภ

โผฏฐัพพะ เกิดขึ้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุวิญญาณมีความผูกใจ จักขุวิญญาณปรารภผัสสะ ฯลฯ ปรารภ
โผฏฐัพพะเกิดขึ้นได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๓๙๙] ป. ไมพึงกลาววา วิญญาณ ๕ มีความผูกใจ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
เห็นรูปดวยจักษุ เปนผูถือนิมิต ฯลฯ เปนผูไมถือนิมติ ฯลฯ ถูก
ตองโผฏฐัพพะดวยกาย เปนผูถือนิมิต ฯลฯ เปนผูไมถือนิมิต ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น วิญญาณ ๕ ก็มีความผูกใจ นะสิ
ปญจวิญญาณา สาโภคาติกถา จบ
-------------------ทวีหิ สีเลหิ สมันนาคโตติกถา
[๑๔๐๐] สกวาที บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบดวยศีล ๒
อยาง หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบดวยผัสสะ ๒ อยาง
ดวยเวทนา ๒ อยาง ดวยสัญญา ๒ อยาง ดวยเจตนา ๒ อยาง ดวย
จิต ๒ อยาง ดวยศรัทธา ๒ อยาง ดวยวิริยะ ๒ อยาง ดวยสติ ๒
อยาง ดวยสมาธิ ๒ อยาง ดวยปญญา ๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๐๑] ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบดวยศีลอันเปนโลกิยะ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบดวยผัสสะอันเปน
โลกิยะ ดวยเวทนาอันเปนโลกิยะ ดวยสัญญาอันเปนโลกิยะ ดวย
เจตนาอันเปนโลกิยะ ดวยจิตอันเปนโลกิยะ ดวยศรัทธาอันเปนโลกิยะ
ดวยวิริยะอันเปนโลกิยะ ดวยสติอันเปนโลกิยะ ดวยสมาธิอันเปน
โลกิยะ ดวยปญญาอันเปนโลกิยะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๐๒] ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบดวยศีล ทั้งที่เปน

โลกิยะและโลกุตตระ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบดวยผัสสะทั้งที่เปน
โลกิยะและโลกุตตระ ฯลฯ เปนผูประกอบดวยปญญา ทั้งที่เปนโลกิยะ
และโลกุตตระ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ประกอบดวยศีลอันเปนโลกิยะ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนปุถุชน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๐๓] ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบดวยสัมมาวาจา
อันเปนโลกิยะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ
อันเปนโลกิยะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบดวยสัมมาวาจา
อันเปนโลกิยะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบดวยสัมมาสังกัปปะ
อันเปนโลกิยะ ฯลฯ ดวยสัมมาวายามะอันเปนโลกิยะ ฯลฯ ดวย
สัมมาสติอันเปนโลกิยะ ฯลฯ ดวยสัมมาสมาธิอันเปนโลกิยะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบดวยสัมมากัมมันตะ
อันเปนโลกิยะ ฯลฯ ดวยสัมมาอาชีวะอันเปนโลกิยะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ
อันเปนโลกิยะ ฯลฯ ดวยสัมมาสมาธิอันเปนโลกิยะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๐๔] ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบดวยสัมมาวาจาทั้งที่
เปนโลกิยะและโลกุตตระ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบดวยสัมมาทิฏฐิทั้งที่

เปนโลกิยะและโลกุตตระ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบดวยสัมมาวาจาทั้งที่
เปนโลกิยะและโลกุตตระ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบดวยสัมมาสังกัปปะ
ทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตตระ ฯลฯ ดวยสัมมาวายามะทั้งที่เปนโลกิยะ
และโลกุตตระ ฯลฯ ดวยสัมมาสติทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตตระ ฯลฯ
ดวยสัมมาสมาธิทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตตระ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบดวยสัมมากัมมันตะ
ทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตตระ หรือ? ฯลฯ
[๑๔๐๕] ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบดวยสัมมาอาชีวะ
ทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตตระ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบดวยสัมมาทิฏฐิทั้งที่
เปนโลกิยะและโลกุตตระ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบดวยสัมมาอาชีวะ
ทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตตระ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบดวยสัมมาสังกัปปะ
ทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตตระ ฯลฯ ดวยสัมมาสมาธิทั้งที่เปนโลกิยะและ
โลกุตตระ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๐๖] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบดวย
ศีล ๒ อยาง หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เมื่อศีลอันเปนโลกิยะดับไปแลว มรรคจึงเกิดขึ้นหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลผูทุศีล มีศีลขาด มีศีลทะลุ ยังมรรคใหเกิดไดหรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค เปนผูประกอบดวย
ศีล ๒ อยาง นะสิ

ทวีหิ สีเลหิ สมันนาคโตติกถา จบ
-------------------สิลัง อเจตสิกันติกถา
[๑๔๐๗] สกวาที ศีลไมเปนเจตสิก หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนรูป เปนนิพพาน เปนจักขายตนะ ฯลฯ เปนกายายตนะ ฯลฯ
เปนรูปายตนะ ฯลฯ เปนโผฏฐัพพายตนะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ศีลไมเปนเจตสิก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผัสสะไมเปนเจตสิก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ศีลไมเปนเจตสิก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ ศรัทธา ฯลฯ วิริยะ ฯลฯ
สติ ฯลฯ สมาธิ ฯลฯ ปญญา ไมเปนเจตสิกหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๐๘] ส. ผัสสะเปนเจตสิก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ศีลเปนเจตสิก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ ศรัทธา ฯลฯ วิริยะ ฯลฯ
สติ ฯลฯ สมาธิ ฯลฯ ปญญา เปนเจตสิก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ศีลเปนเจตสิก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๐๙] ส. ศีลไมเปนเจตสิก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ศีลมีผลไมนาปรารถนา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ศีลมีผลนาปรารถนา มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวาศีลมีผลนาปรารถนา ก็ตองไมกลาววาศีลไมเปนเจตสิก
[๑๔๑๐] ส. ศรัทธามีผลนาปรารถนา และศรัทธาเปนเจตสิก หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. ศีลมีผลนาปรารถนา และศีลเปนเจตสิก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิริยะ สติ สมาธิ ฯลฯ ปญญา มีผลนาปรารถนา และปญญา เปน
เจตสิก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ศีลมีผลนาปรารถนา และศีลเปนเจตสิก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๑๑] ส. ศีลมีผลนาปรารถนา แตศีลไมเปนเจตสิก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ศรัทธามีผลนาปรารถนา แตศรัทธาเปนเจตนา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ศีลมีผลนาปรารถนา แตศีลไมเปนเจตสิก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิริยะ ฯลฯ สติ สมาธิ ฯลฯ ปญญา มีผลนาปรารถนา แตปญญา ไมเปน
เจตสิก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๑๒] ส. ศีลไมเปนเจตสิก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ไมมีผล ไมมีวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ศีลมีผล มีวิบาก มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ศีลมีผล มีวบิ าก ก็ตองไมกลาววา ศีลไมเปนเจตสิก ฯลฯ
[๑๔๑๓] ส. จักขายตนะ ไมเปนเจตสิก และไมมีวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ศีลไมเปนเจตสิก และไมมีวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โสตายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ไม
เปนเจตสิก และไมมีวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ศีลไมเปนเจตสิก และไมมีวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๑๔] ส. ศีลไมเปนเจตสิก แตมีวิบาก หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. จักขายตนะ ไมเปนเจตสิก แตมีวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ศีลไมเปนเจตสิก แตมีวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โสตายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ไม
เปนเจตสิก แตมีวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๑๕] ส. สัมมาวาจา ไมเปนเจตสิก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาทิฏฐิ ไมเปนเจตสิก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัมมาวาจา ไมเปนเจตสิก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิ
ไมเปนเจตสิก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ ไมเปนเจตสิก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาทิฏฐิ ไมเปนเจตสิก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัมมาอาชีวะ ไมเปนเจตสิก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิ
ไมเปนเจตสิก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๑๖] ส. สัมมาทิฏฐิ เปนเจตสิก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาวาจา เปนเจตสิก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัมมาทิฏฐิ เปนเจตสิก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ เปนเจตสิก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวายามะ สัมมาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิ
เปนเจตสิก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาวาจา เปนเจตสิก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัมมาสมาธิ เปนเจตสิก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ เปนเจตสิก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๑๗] ป. ไมพึงกลาววา ศีลไมเปนเจตสิก หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เมื่อศีลเกิดขึ้นแลวดับไป บุคคลผูมีศีลดับไปแลวนั้น เปนคนทุศีล หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น ศีลก็ไมเปนเจตสิกนะสิ
สีลัง อเจตสิกันติกถา จบ
---------------สีลัง นจิตตานุปริวัตตีติกถา
[๑๔๑๘] สกวาที ศีลไมเกิดคลอยตามจิต หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนรูป เปนนิพพาน เปนจักขายตนะ ฯลฯ เปนโผฏฐัพพายตนะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ศีลไมเกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผัสสะ ไมเกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ศีลไมเกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ
ฯลฯ ปญญา ไมเกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๑๙] ส. ผัสสะ เกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ศีลเกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น หรือ?

ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ฯลฯ ปญญา
เกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ศีล เกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๒๐] ส. สัมมาวาจา ไมเกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาทิฏฐิ ไมเกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัมมาวาจา ไมเกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิ
ไมเกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ ไมเกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาทิฏฐิ ไมเกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัมมาอาชีวะ ไมเกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิ
ไมเกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๒๑] ส. สัมมาทิฏฐิ เกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาวาจา เกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัมมาทิฏฐิ เกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ เกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๒๒] ส. สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิ
เกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. สัมมาวาจา เกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัมมาสมาธิ เกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ เกิดคลอยตามจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๒๓] ป. ไมพึงกลาววา ศีลไมเกิดคลอยตามจิต หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เมื่อศีลเกิดขึ้นแลวดับไป บุคคลผูมีศีลดับแลวนั้นเปนคนทุศีล หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น ศีล ก็ไมเกิดคลอยตามจิต นะสิ
สีลัง นจิตตานุปริวัตตีติกถา จบ
----------------สมาทานเหตุกกถา
[๑๔๒๔] สกวาที ศีลที่มีการสมาทานเปนเหตุ เจริญได หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา
ที่การสมาทานเปนเหตุ เจริญได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๒๕] ส. ศีลที่มีสมาทานเปนเหตุ เจริญได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เจริญไดดุจเถาวัลย เจริญไดดุจเถายางทราย เจริญไดดุจตนไม เจริญได
ดุจหญา เจริญไดดุจแพหญาปลอง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๒๖] ส. ศีลที่มีการสมาทานเปนเหตุ เจริญได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อบุคคลสมาทานศีลแลว ตรึกกามวิตกอยู ตรึกพยาบาทวิตกอยู ตรึก
วิหิงสาวิตกอยู ศีลก็เจริญได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนการประชุมกันแหงผัสสะ ๒ อยาง ฯลฯ แหงจิต ๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนการประชุมกันแหงผัสสะ ๒ อยาง ฯลฯ แหงจิต ๒ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมที่เปนกุศลและอกุศล ที่มีโทษและไมมีโทษ ที่เลวและประณีต ที่

ดําและขาว ซึ่งเปนขาศึกกัน มาพบกัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธรรมที่เปนกุศลและอกุศล มีโทษและไมมีโทษ เลวและประณีต ที่ดํา
และขาว ซึ่งเปนขาศึกกัน มาพบกัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๔ ประการนี้ ไกลกัน
ไกลกันนัก ๔ ประการเปนไฉน ทองฟาและแผนดินนี้ประการแรก
ซึ่งไกลกันไกลกันนัก ฯลฯ เพราะเหตุฉะนั้น ธรรมของสัตบุรุษจึง
ไกลจากอสัตบุรุษ ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
@๑. ดูในขอ ๑๑๔๘ หนา ๒๐๓
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ธรรมที่เปนกุศล และอกุศลที่มีโทษและ
ไมมีโทษ ที่เลวและประณีต ที่ดําและขาว ซึ่งเปนขาศึกกัน มาพบกัน
ได
[๑๔๒๗] ป. ไมพึงกลาววา ศีลที่มีการสมาทานเปนเหตุ เจริญได หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ชนเหลาใด ปลูกสรางสวน ปลูกสรางปา
ฯลฯ ชนเหลานั้น ตั้งอยูในธรรม ถึงพรอมดวยศีลยอมจะไปสูสวรรค
ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น ศีลที่มีการสมาทานเปนเหตุ ก็เจริญได นะสิ
สมาทานเหตุกกถา จบ
------------วิญญัตติสีลันติกถา
[๑๔๒๘] สกวาที วิญญัตติเปนศีล หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนเจตนาเครื่องเวนจากปาณาติบาต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนเจตนาเครื่องเวนจากอทินนาทาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนเจตนาเครื่องเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร หรือ
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนเจตนาเครื่องเวนจากมุสาวาท หรือ?
@๑. ดูขอ ๑๑๕๙ หนา ๒๐๓

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนเจตนาเครื่องเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. การกราบไหวเปนศีล การลุกรับเปนศีล การทําอัญชลีเปนศีล สามีจิกรรม
เปนศีล การใหอาสนะเปนศีล การใหที่นอนเปนศีล การใหน้ําลางเทา
เปนศีล การใหรองเทาเปนศีล การนวดหลังในเวลาอาบน้ําเปนศีล
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนเจตนาเครื่องเวนจากปาณาติบาต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนเจตนาเครื่องเวนจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๒๙] ป. ไมพึงกลาววา วิญญัตติเปนศีล หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เปนความทุศีล หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น วิญญัตติก็เปนศีล นะสิ
วิญญัตติสีลันติกถา จบ
--------------อวิญญัตติ ทุสสีลยันติกถา
[๑๔๓๐] สกวาที อวิญญัตติเปนความทุศีล หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนปาณาติบาต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนอทินนาทาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนกาเมสุมิจฉาจาร หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนมุสาวาท หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลสมาทานบาปกรรมแลวใหทานอยู บุญและบาปทั้งสองอยาง เจริญ
ได หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุญและบาปทั้งสองอยางเจริญได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนการประชุมกันแหงผัสสะ ๒ อยาง ฯลฯ แหงจิต ๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนการประชุมกันแหงผัสสะ ๒ อยาง ฯลฯ แหงจิต ๒ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมที่เปนกุศลและอกุศล ที่มีโทษและไมมีโทษ ที่เลวและประณีต
ที่ดําและขาว ซึ่งเปนขาศึกกัน มาพบกันหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธรรมที่เปนกุศลและอกุศล ที่มีโทษและไมมีโทษ ที่เลวและประณีต
ที่ดําและขาว ซึ่งเปนขาศึกกัน มาพบกัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๔ ประการนี้ ไกลกัน
ไกลกันนัก ๔ ประการ เปนไฉน ทองฟาและแผนดินนี้ประการแรก
ซึ่งไกลกันไกลกันนัก ฯลฯ เพราะฉะนั้นธรรมของสัตบุรุษจึงไกลจาก
อสัตบุรุษ ดังนี้ เปนสูตรมีจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ธรรมที่เปนกุศลและอกุศลที่มีโทษและไมมี
โทษ ที่เลวและประณีต ที่ดําและขาว ซึ่งเปนขาศึกกัน มาพบกันได
ส. เมื่อบุคคลสมาทานบาปกรรมแลว ถวายจีวรอยู ถวายบิณฑบาตอยู ถวาย
เสนาสนะอยู ถวายคิลานปจจยเภสัชชบริขารอยู กราบไหวแกผูที่ควร
กราบไหวอยู ตอนรับผูที่ควรตอนรับอยู กระทําอัญชลีกรรมแกผทู ี่ควร
อัญชลีกรรมอยู กระทําสามีจิกรรมแกผูที่ควรสามีจิกรรมอยู ใหอาสนะ
แกผูที่ควรใหอาสนะอยู ใหทางแกผูที่ควรใหทางอยู บุญและบาปทั้ง ๒
อยาง เจริญได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุญและบาปทั้ง ๒ อยาง เจริญได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนการประชุมกันแหงผัสสะ ๒ อยาง ฯลฯ แหงจิต ๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนการประชุมกันแหงผัสสะ ๒ อยาง ฯลฯ แหงจิต ๒ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมที่เปนกุศลและอกุศล ที่มีโทษและไมมีโทษ ที่เลวและประณีต ที่

ดําและขาว ซึ่งเปนขาศึกกัน มาพบกันได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธรรมที่เปนกุศลและอกุศล ที่มีโทษและไมมีโทษ ที่เลวและประณีต ที่
ดําและขาว อันเปนขาศึกกัน มาพบกันได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย ๔ ประการนี้ไกลกัน ไกล
กันนัก ๔ ประการเปนไฉน ทองฟาและแผนดินนี้ประการแรก ซึ่ง
ไกลกัน ไกลกันนัก ฯลฯ เพราะฉะนั้นธรรมของสัตบุรุษจึงไกลจาก
อสัตบุรุษ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ธรรมที่เปนกุศลและอกุศล ที่มีโทษและ
ไมมโี ทษ ที่เลวและประณีต ที่ดําและขาว อันเปนขาศึกกัน มาพบกันได
[๑๔๓๑] ป. ไมพึงกลาววา อวิญญัตติ เปนความทุศีล หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลเปนผูสมาทานบาปกรรมไวแลว มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บุคคลเปนผูสมาทานบาปกรรมไวแลว ดวยเหตุนั้นนะทาน จึง
ตองกลาววา อวิญญัตติ เปนความทุศีล ดังนี้
อวิญญัตติ ทุสสีลยันติกถา จบ
วรรคที่ ๑๐ จบ
ทุติยปณณาสก จบ
-------------วรรคที่ ๑๑
ติสโสป อนุสยกถา
[๑๔๓๒] สกวาที อนุสัย เปนอัพยากฤต หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนอัพยากฤตคือวิบาก เปนอัพยากฤตคือกิริยา เปนรูป เปนนิพพาน
เปนจักขายตนะ ฯลฯ เปนโผฏฐัพพายตนะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๓๓] ส. กามราคานุสัย เปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน กามราคสัญโญชน กาโมฆะ กามโยคะ
กามฉันทนิวรณ เปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน ฯลฯ กามฉันทนิวรณ เปนอกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กามราคานุสัย เปนอกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๓๔] ส. ปฏิฆานุสัย เปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปฏิฆะ ปฏิฆปริยุฏฐาน ปฏิฆสัญโญชน เปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ปฏิฆะ ปฏิฆปริยุฏฐาน ปฏิฆสัญโญชน เปนอกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปฏิฆานุสัย เปนอกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๓๕] ส. มานานุสัย เปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มานะ มานปริยุฏฐาน มานสัญโญชน เปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มานะ มานปริยุฏฐาน มานสัญโญชน เปนอกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มานานุสัย เปนอกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๓๖] ส. ทิฏฐานุสัย เปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทิฏฐิ ทิฏโฐฆะ ทิฏฐิโยคะ ทิฏฐิปริยุฏฐาน ทิฏฐิสัญโญชน
เปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทิฏฐิ ทิฏโฐฆะ ทิฏฐิโยคะ ทิฏฐิปริยุฏฐาน ทิฏฐิสัญโญชน
เปนอกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทิฏฐานุสัย เปนอกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๓๗] ส. วิจิกิจฉานุสัย เปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิจิกิจฉา วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน วิจิกิจฉาสัญโญชน วิจิกิจฉานิวรณ เปน
อัพยากฤต หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิจิกิจฉา วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน วิจิกิจฉาสัญโญชน วิจิกิจฉานิวรณ เปน
อกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิจิกิจฉานุสัย เปนอกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๓๘] ส. ภวราคานุสัย เปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ภวราคะ ภวราคปริยุฏฐาน ภวราคสัญโญชน เปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ภวราคะ ภวราคปริยุฏฐาน ภวราคสัญโญชน เปนอกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ภวราคานุสัย เปนอกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๓๙] ส. อวิชชานุสัย เปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อวิชชา อวิชโชฆะ อวิชชาโยคะ อวิชชาปริยุฏฐาน อวิชชาสัญโญชน
อวิชชานิวรณ เปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ส. อวิชชา อวิชโชฆะ อวิชชาโยคะ อวิชชาปริยุฏฐาน อวิชชาสัญโญชน
อวิชชานิวรณ เปนอกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อวิชชานุสัย เปนอกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๔๐] ป. ไมพึงกลาววา อนุสัยเปนอัพยากฤต หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ปุถุชน เมื่อจิตที่เปนกุศลและอัพยากฤตเปนไปอยู พึงกลาววา ผูมี
อนุสัย หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ธรรมที่เปนกุศลและที่เปนอกุศล มาพบกัน หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น อนุสัยก็เปนอัพยากฤต นะสิ
ส. ปุถุชน เมื่อจิตที่เปนกุศลและที่เปนอัพยากฤตเปนไปอยู พึงกลาววา
ผูมีราคะ หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. ธรรมที่เปนกุศลและที่เปนอกุศล มาพบกัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ถาอยางนั้น ราคะก็เปนอัพยากฤต นะสิ
[๑๔๔๑] ส. อนุสัย เปนอเหตุกะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนรูป เปนนิพพาน เปนจักขายตนะ ฯลฯ เปนโผฏฐัพพายตนะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กามราคานุสัย เปนอเหตุกะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน กามราคสัญโญชน ฯลฯ กามฉันทนิวรณ
เปนอเหตุกะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน ฯลฯ กามฉันทนิวรณ เปนสเหตุกะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กามราคานุสัย เปนสเหตุกะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ปฏิฆานุสัย ฯลฯ มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสยั
ฯลฯ อวิชชานุสัย เปนอเหตุกะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อวิชชา อวิชโชฆะ อวิชชาโยคะ อวิชชาปริยุฏฐาน อวิชชาสัญโญชน
อวิชชานิวรณ เปนอเหตุกะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อวิชชา อวิชโชฆะ ฯลฯ อวิชชานิวรณ เปนสเหตุกะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อวิชชานุสัย เปนสเหตุกะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๔๒] ป. ไมพึงกลาววา อนุสยั เปนอเหตุกะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ปุถุชน เมื่อจิตที่เปนกุศลและเปนอัพยากฤตเปนไปอยู พึงกลาววา ผูมี
อนุสัย หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. อนุสัยเปนสเหตุกะโดยเหตุอันนั้น หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ป. ถาอยางนั้น อนุสัยก็เปนอเหตุกะ นะสิ
ส. ปุถุชน เมื่อจิตที่เปนกุศลและที่เปนอัพยากฤต เปนไปอยู พึงกลาววา
ผูมีราคะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ราคะเปนสเหตุกะโดยเหตุอันนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ถาอยางนั้น ราคะก็เปนอเหตุกะ นะสิ
[๑๔๔๓] ส. อนุสัยวิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนรูป เปนนิพพาน เปนจักขายตนะ ฯลฯ เปนโผฏฐัพพายตนะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กามราคานุสัย วิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน กามราคสัญโญชน กามโมฆะ กามโยคะ
กามฉันทนิวรณ วิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน ฯลฯ กามฉันทนิวรณ สัมปยุตดวยจิต
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กามราคานุสัย สัมปยุตดวยจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๔๔] ส. กามราคานุสัย วิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. นับเนื่องในขันธไหน
ป. นับเนื่องในสังขารขันธ
ส. สังขารขันธวิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สังขารขันธวิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๔๕] ส. กามราคานุสัย นับเนื่องในสังขารขันธ แตวิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กามราคะ นับเนื่องในสังขารขันธ แตวิปปยุตจากจิต หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กามราคะ นับเนื่องในสังขารขันธ และสัมปยุตดวยจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กามราคานุสัย นับเนื่องในสังขารขันธ และสัมปยุตดวยจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๔๖] ส. กามราคานุสัย นับเนื่องในสังขารขันธ แตวิปปยุตจากจิต สวน
กามราคะ นับเนื่องในสังขารขันธ และสัมปยุตดวยจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สังขารขันธ สวนหนึ่งสัมปยุตดวยจิต อีกสวนหนึง่ วิปปยุตจากจิต
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สังขารขันธ สวนหนึ่งสัมปยุตดวยจิต อีกสวนหนึง่ วิปปยุตจากจิต
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนาขันธ สัญญาขันธ สวนหนึ่งสัมปยุตดวยจิต อีกสวนหนึง่ วิปปยุต
จากจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๔๗] ส. ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสยั อวิชชานุสัย วิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อวิชชา อวิชโชฆะ อวิชชาโยคะ ฯลฯ อวิชชานิวรณ วิปปยุตจากจิต
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อวิชชา อวิชโชฆะ อวิชชาโยคะ ฯลฯ อวิชชานิวรณ สัมปยุตดวยจิต
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อวิชชานุสัย สัมปยุตดวยจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อวิชชานุสัย วิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. นับเนื่องในขันธไหน
ป. นับเนื่องในสังขารขันธ
ส. สังขารขันธ วิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. สังขารขันธ วิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อวิชชานุสัย นับเนื่องในสังขารขันธ แตวิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อวิชชา นับเนื่องในสังขารขันธ แตวิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อวิชชา นับเนื่องในสังขารขันธ สัมปยุตดวยจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อวิชชานุสัย นับเนื่องในสังขารขันธ สัมปยุตดวยจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อวิชชานุสัย นับเนื่องในสังขารขันธ แตวิปปยุตจากจิต สวนอวิชชา นับ
เนื่องในสังขารขันธ และสัมปยุตดวยจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สังขารขันธสวนหนึง่ สัมยุตดวยจิต อีกสวนหนึง่ วิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สังขารขันธ สวนหนึ่งสัมปยุตดวยจิต อีกสวนหนึง่ วิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนาขันธ สัญญาขันธ สวนหนึ่งสัมปยุตดวยจิต อีกสวนหนึง่ วิปปยุต
จากจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๔๘] ป. ไมพึงกลาววา อนุสัยวิปปยุตจากจิต หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ปุถุชน เมื่อจิตที่เปนกุศลและที่เปนอัพยากฤตเปนไปอยู พึงกลาววา ผูมี
อนุสัย หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. อนุสัย สัมปยุตดวยจิตนั้น หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น อนุสัยก็วิปปยุตจากจิต นะสิ
ส. ปุถุชน ครั้นเมื่อจิตที่เปนกุศลและที่เปนอัพยากฤตเปนไปอยู พึงกลาววา
ผูมรี าคะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ราคะ สัมปยุตดวยจิตนั้น หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ถาอยางนั้น ราคะก็วิปปยุตจากจิต นะสิ
ติสโสป อนุสยกถา จบ
----------ญาณกถา
[๑๔๔๙] สกวาที ถึงความไมรูจะปราศไปแลว เมื่อจิตที่เปนญาณวิปปยุตเปนไปอยู ไม
พึงกลาววา ผูมีความรู หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เมื่อราคะปราศไปแลว ไมพึงกลาววา ผูปราศจากราคะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ถึงความไมรูจะปราศไปแลว เมื่อจิตที่เปนญาณวิปปยุตเปนไปอยู ไมพึง
กลาววา ผูมีความรู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อโทสะปราศไปแลว ฯลฯ เมื่อโมหะปราศไปแลว ฯลฯ เมื่อกิเลส
ปราศไปแลว ไมพึงกลาววา ผูหมดกิเลส หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๕๐] ส. เมื่อราคะปราศไปแลว พึงกลาววา ผูปราศจากราคะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อความไมรูปราศไปแลว ถึงจิตที่เปนญาณวิปปยุต จะเปนไปอยู ก็พึง
กลาววา ผูมีความรู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เมื่อโทสะปราศไปแลว ฯลฯ เมื่อโมหะปราศไปแลว ฯลฯ เมื่อกิเลส
ปราศไปแลว พึงกลาววา ผูหมดกิเลส หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อความไมรูปราศไปแลว ถึงจิตที่เปนญาณวิปปยุตจะเปนไปอยู ก็พึง
กลาววา ผูมีความรู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เมื่อความไมรูปราศไปแลว ถึงจิตที่เปนญาณวิปปยุตจะเปนไปอยู ก็พึง
กลาววา ผูมีความรู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชื่อวา ผูมีความรู ดวยความรูที่เปนอดีต ชื่อวาผูมีความรู ดวยความรู
ที่ดับแลว ที่ปราศไปแลว ที่สงบระงับแลว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ญาณกถา จบ

---------ญาณังจิตตวิปปยุตตันติกถา
[๑๔๕๑] สกวาที ญาณ วิปปยุตจากจิต หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนรูป เปนนิพพาน เปนจักขายตนะ ฯลฯ เปนโผฏฐัพพายตนะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ญาณวิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ก็
วิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
สัมปยุตดวยจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ญาณก็สัมปยุตดวยจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๕๒] ส. ญาณ วิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. นับเนื่องในขันธไหน?
ป. นับเนื่องในสังขารขันธ
ส. สังขารขันธ วิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สังขารขันธ วิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิปปยุจากจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ญาณ นับเนื่องในสังขารขันธ แตวิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปญญา นับเนื่องในสังขารขันธ แตวิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ปญญา นับเนื่องในสังขารขันธ และสัมปยุตดวยจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ญาณ นับเนื่องในสังขารขันธ และสัมปยุตดวยจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ญาณ นับเนื่องในสังขารขันธ แตวิปปยุตจากจิต สวนปญญานับเนื่อง

ในสังขารขันธ และสัมปยุตดวยจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สังขารขันธ สวนหนึ่งสัมปยุตดวยจิต อีกสวนหนึง่ วิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สังขารขันธ สวนหนึ่งสัมปยุตดวยจิต อีกสวนหนึง่ วิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนาขันธ สัญญาขันธ สวนหนึ่งสัมปยุตดวยจิต สวนหนึ่งวิปปยุตจาก
จิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๕๓] ป. ไมพึงกลาววา ญาณวิปปยุตจากจิต หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระอรหันต ผูพรอมเพรียงดวยจักขุวิญญาณ พึงกลาววาผูมีญาณ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ญาณ สัมปยุตดวยจิตนั้น หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น ญาณก็วิปปยุตจากจิต นะสิ
ส. พระอรหันต ผูพรอมเพรียงดวยจักขุวิญญาณ พึงกลาววา ผูมีปญญา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปญญา สัมปยุตดวยจิตนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ถาอยางนั้น ปญญาก็วิปปยุตจากจิต นะสิ
ญาณังจิตตวิปปยุตตันติกถา
--------------อิทังทุกขันติกถา
[๑๔๕๔] สกวาที เมื่อกลาววาจาวา นี้ทุกข ญาณวา นี้ทุกข ก็เปนไป หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เมื่อกลาววาจาวา นีส้ มุทัย ญาณวา นี้สมุทัย ก็เปนไป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เมื่อกลาววาจาวา นีท้ ุกข ญาณวา นี้ทุกข ก็เปนไป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อกลาววาจาวา นีน้ ิโรธ ญาณวา นี้นิโรธ ก็เปนไป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เมื่อกลาววาจาวา นีท้ ุกข ญาณวา นี้ทุกข ก็เปนไป หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. เมื่อกลาววาจาวา นีม้ รรค ญาณวา นี้มรรค ก็เปนไป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๕๕] ส. เมื่อกลาววาจาวา นี้สมุทัย แตญาณไมเปนไปวา นี้สมุทัย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อกลาววาจาวา นีท้ ุกข แตญาณไมเปนไปวา นี้ทุกข หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เมื่อกลาววาจาวา นีน้ ิโรธ ฯลฯ นี้มรรค แตญาณไมเปนไปวา นี้มรรค
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อกลาววาจาวา นีท้ ุกข แตญาณไมเปนไปวา นี้ทุกข หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๕๖] ส. เมื่อกลาววาจาวา นี้ทุกข ญาณวา นี้ทุกข ก็เปนไป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อกลาววาจาวา รูปไมเที่ยง ญาณวา รูปไมเที่ยง ก็เปนไป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เมื่อกลาววาจาวา นีท้ ุกข ญาณวา นี้ทุกข ก็เปนไป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อกลาววาจาวา เวทนา ฯลฯ สัญญา สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ไมเที่ยง
ญาณวา วิญญาณไมเที่ยง ก็เปนไป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๕๗] ส. เมื่อกลาววาจาวา นี้ทุกข ญาณวา นี้ทุกข ก็เปนไป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อกลาววาจาวา รูปเปนอนัตตา ญาณวา รูปเปนอนัตตาก็เปนไป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เมื่อกลาววาจาวา นีท้ ุกข ญาณวา นี้ทุกข ก็เปนไป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อกลาววาจาวา เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ เปน
อนัตตา ญาณวา วิญญาณ เปนอนัตตา ก็เปนไป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๕๘] ส. เมื่อกลาววาจาวา รูปไมเที่ยง แตญาณไมเปนไปวา รูปไมเที่ยง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อกลาววาจาวา นีท้ ุกข แตญาณไมเปนไปวา นี้ทุกข หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เมื่อกลาววาจาวา เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ไม

เที่ยง แตญาณไมเปนไปวา วิญญาณไมเที่ยง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อกลาววาจาวา นีท้ ุกข แตญาณไมเปนไปวา นี้ทุกข หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เมื่อกลาววาจาวา รูปเปนอนัตตา แตญาณไมเปนไปวา รูปเปนอนัตตา
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อกลาววาจาวา นีท้ ุกข แตญาณไมเปนไปวา นี้ทุกข หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เมื่อกลาววาจาวา เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ เปน
อนัตตา แตญาณไมเปนไปวา วิญญาณ เปนอนัตตา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อกลาววาจาวา นีท้ ุกข แตญาณไมเปนไปวา นี้ทุกข หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๕๙] ส. เมื่อกลาววาจาวา อิทํ ทุกฺขํ (นี้ทุกข) ญาณวา อิทํ ทุกฺขํก็เปนไป
หรือ
ป. ถูกแลว
ส. ญาณวา อิ ญาณวา ทํ ญาณวา ทุ และญาณวา ขํ ก็เปนไป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
อิทังทุกขันติกถา จบ
-------------อิทธิพลกถา
[๑๔๖๐] สกวาที ผูประกอบดวยกําลังแหงฤทธิ์ พึงตั้งอยูไดตลอดกัลป หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. อายุนั้น สําเร็จดวยฤทธิ์ คตินั้น สําเร็จดวยฤทธิ์ การไดอัตภาพนั้น
สําเร็จดวยฤทธิ์ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผูประกอบดวยกําลังแหงฤทธิ์ พึงตั้งอยูไดตลอดกัลป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พึงตั้งอยูตลอดกัลปที่เปนอดีต พึงตั้งอยูตลอดกัลปที่เปนอนาคต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผูที่ประกอบดวยฤทธิ์ พึงตั้งอยูตลอดกัลป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พึงตั้งอยูตลอด ๒ กัลป พึงตั้งอยูตลอด ๓ กัลป พึงตั้งอยูตลอด ๔

กัลป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผูประกอบดวยกําลังแหงฤทธิ์ พึงตั้งอยูตลอดกัลป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พึงตั้งอยูในเมื่อชีวิต คือชีวิตสวนที่เหลือ ยังมีอยู หรือวาตั้งอยูในเมื่อ
ชีวิต คือชีวิตสวนที่เหลือ ไมมีอยู
ป. พึงตั้งอยูในเมื่อชีวิต คือชีวิตสวนที่เหลือ ยังมีอยู
ส. หากวา พึงตั้งอยูในเมื่อชีวิต คือชีวิตสวนที่เหลือ ยังมีอยู ก็ตองไม
กลาววา ผูประกอบดวยกําลังแหงฤทธิ์ พึงตั้งอยูตลอดกัลป ดังนี้ ฯลฯ
ป. พึงตั้งอยูในเมื่อชีวิต คือชีวิตสวนที่เหลือ ไมมีอยู
ส. ผูที่ตายแลว พึงตั้งอยู ผูที่กระทํากาละแลว พึงตั้งอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๖๑] ส. ผูประกอบดวยกําลังแหงฤทธิ์ พึงตั้งอยูตลอดกัลป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลพึงไดเพื่อประคองไวดวยฤทธิ์วา ผัสสะ เกิดขึ้นแลว อยาดับไป
ดังนี้ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลพึงไดเพื่อประคองไวดวยฤทธิ์วา เวทนาเกิดขึ้นแลว ฯลฯ สัญญา
เกิดขึ้นแลว ฯลฯ เจตนาเกิดขึ้นแลว ฯลฯ จิตเกิดขึ้นแลว ศรัทธา
เกิดขึ้นแลว วิรยิ ะเกิดขึ้นแลว สติเกิดขึ้นแลว สมาธิเกิดขึ้นแลว ฯลฯ
ปญญาเกิดขึ้นแลว อยาดับไป ดังนี้ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๖๒] ส. ผูประกอบดวยกําลังแหงฤทธิ์ พึงตั้งอยูตลอดกัลป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลพึงไดเพื่อประคองไวดวยฤทธิ์วา รูปจงเปนของเที่ยง ดังนี้ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลพึงไดเพื่อประคองไวดวยฤทธิ์วา เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ
สังขาร ฯลฯ วิญญาณ จงเปนของไมเที่ยง ดังนี้ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๖๓] ส. ผูประกอบดวยกําลังแหงฤทธิ์ พึงตั้งอยูตลอดกัลป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลพึงไดเพื่อประคองไวดวยฤทธิ์วา สัตวทั้งหลายที่มีความเกิดเปน
ธรรมดา อยาไดเกิดเลย ดังนี้ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. บุคคลพึงไดเพื่อประคองไวดวยฤทธิ์วา สัตวทั้งหลายที่มีความแกเปน
ธรรมดา อยาไดแกเลย ฯลฯ สัตวทั้งหลายที่มีความเจ็บเปนธรรมดา
อยาไดเจ็บเลย ฯลฯ สัตวทั้งหลายที่มีความตายเปนธรรมดา อยาไดตาย
เลย ดังนี้ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๖๔] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลผูประกอบดวยฤทธิ์ พึงตั้งอยูตลอดกัลป หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรอานนท อิทธิบาท ๔ อันผูหนึ่งผูใด
อบรม ทําใหมาก ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่พึ่ง ใหแนวแน
ช่ําชอง คลองแคลวดีแลว ผูนั้นเมื่อหวังอยู พึงตั้งอยูไ ดตลอดกัลป
หรือตลอดกัลปสวนที่เหลือ ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น ผูประกอบดวยกําลังแหงฤทธิ์ ก็พึงตั้งอยูตลอดกัลป นะสิ
[๑๔๖๕] ส. ผูประกอบดวยกําลังแหงฤทธิ์ พึงตั้งอยูตลอดกัลป หรือ?
@๑. ขุ. อุ ขอ ๑๒๗ หนา ๑๗๐
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ อยาง ไม
มีใครๆ สมณะก็ตาม พราหมณก็ตาม เทวดาก็ตาม มารก็ตาม
พรหมก็ตาม ใครๆ ในโลกก็ตาม จะเปนผูรับรองได ธรรม ๔ อยาง
เปนไฉน? คือ (๑) ผูมีความแกเปนธรรมดา อยาแกเลย ดังนี้
ไมมีใครๆ สมณะก็ตาม พราหมณก็ตาม เทวดาก็ตาม มารก็ตาม
พรหมก็ตาม ใครๆ ในโลกก็ตาม จะเปนผูรับรองได (๒) ผูมี
ความเจ็บเปนธรรมดา อยาเจ็บเลย ฯลฯ (๓) ผูมีความตายเปน
ธรรมดา อยาตายเลย ฯลฯ (๔) กรรมทั้งหลายนั้นใด เปนบาป
ของอยูในสังกิเลส เปนเหตุใหเกิดในภพใหม มีทุกขเปนกําไร
มีวิบากเปนทุกข เปนไปเพื่อชาติ ชรา มรณะ ตอไป อันบุคคล
ทําแมในกาลกอน วิบากแหงกรรมทัง้ หลายนี้ อยาไดเกิดเลย ดังนี้
ไมมีใครๆ สมณะก็ตาม พราหมณก็ตาม เทวดาก็ตาม มารก็ตาม
พรหมก็ตาม ใครๆ ในโลกก็ตาม จะเปนผูรับรองได ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๔ อยางนี้แล ไมมีใครๆ สมณะก็ตาม พราหมณ
ก็ตาม เทวดาก็ตาม มารก็ตาม พรหมก็ตาม ใครๆ ในโลกก็ตาม
จะเปนผูรับรองได ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ผูประกอบดวยกําลังแหงฤทธิ์พึงตั้งอยูได

ตลอดกัลป นะสิ
อิทธิพลกถา จบ
---------@๑. อํ. จตุกฺก ขอ ๑๘๒ หนา ๒๓๒
สมาธิกถา
[๑๔๖๖] สกวาที จิตตสันตติ (ความสืบตอแหงจิต) เปนสมาธิ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. จิตตสันตติที่เปนอดีต เปนสมาธิ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. จิตตสันตติ เปนสมาธิ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จิตตสันตติที่เปนอนาคต เปนสมาธิ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. จิตตสันตติ เปนสมาธิ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อดีตก็ดับไปแลว อนาคตก็ยังไมเกิด มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อดีตก็ดับไปแลว อนาคตก็ยังไมเกิด ก็ตองไมกลาววา จิตตสันตติเปนสมาธิ
[๑๔๖๗] ป. สมาธิเปนไปในจิตตขณะอันหนึ่ง หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลผูพรอมเพรียงดวยจักขุวิญญาณ ชื่อวาผูเขาสมาบัติ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. บุคคลผูพรอมเพรียงดวยโสตวิญญาณ ฯลฯ ผูพรอมเพรียงดวยฆานวิญญาณ ฯลฯ ผูพรอมเพรียงดวยชิวหาวิญญาณ ฯลฯ ผูพรอมเพรียง
ดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ผูพรอมเพรียงดวยอกุศลจิต ฯลฯ ผูพรอมเพรียง
ดวยจิตสหคตดวยราคะ ฯลฯ ผูพรอมเพรียงดวยจิตสหคตดวยโทสะ ฯลฯ
ผูพรอมเพรียงดวยจิตสหรคตดวยโมหะ ฯลฯ ผูพรอมเพรียงดวยจิต
สหรคตดวยอโนตตัปปะ ชื่อวา ผูเขาสมาบัติ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๖๘] ส. จิตตสันตติเปนสมาธิ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสืบตอแหงอกุศลจิต เปนสมาชิก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. จิตตสันตติที่สหรคตดวยราคะ ฯลฯ ที่สหรคตดวยโทสะ ฯลฯ ที่สหรคต
ดวยโมหะ ฯลฯ ที่สหรคตดวยอโนตตัปปะเปนสมาธิ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๖๙] ป. ไมพึงกลาววา จิตตสันตติเปนสมาธิ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรอาวุโส นิครนถทั้งหลาย เรานี่แหละ
พอที่จะไมหวั่นไหวดวยกาย ไมกลาววาจา เปนผูเสวยสุขโดยสวน
เดียว อยูตลอด ๗ คืน ๗ วัน ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น จิตตสันตติ ก็เปนสมาธิ นะสิ
สมาธิกถา จบ
----------ธัมมัฏฐิตตากถา
[๑๔๗๐] สกวาที ธรรมฐิติ (ความตั้งอยูแหงธรรม) เปนภาวะที่สําเร็จแลว หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ความตั้งอยูแหงธรรมฐิตินั้น ก็เปนภาวะที่สําเร็จแลว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความตั้งอยูแหงธรรมฐิตินั้น ก็เปนภาวะที่สําเร็จแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความตั้งอยูนั้นๆ แลไมมีการทําที่สุดแหงทุกข ไมมีความขาดตอนแหง
วัฏฏะ ไมมีอนุปาทาปรินิพพาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๗๑] ส. ความตั้งอยูของรูป เปนภาวะที่สําเร็จแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความตั้งอยูแหงความตั้งอยูของรูปนั้น ก็เปนภาวะที่สําเร็จแลว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความตั้งอยูแหงความตั้งอยูของรูปนั้น ก็เปนภาวะที่สําเร็จแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความตั้งอยูนั้นๆ แลไมมีการทําที่สุดแหงทุกข ไมมีความขาดตอนแหง
วัฏฏะ ไมมีอนุปาทาปรินิพพาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความตั้งอยูของเวทนา ฯลฯ ความตั้งอยูของสัญญา ฯลฯ ความตั้งอยูของ
สังขารทั้งหลาย ฯลฯ ความตั้งอยูของวิญญาณ เปนภาวะที่สําเร็จแลว
หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. ความตั้งอยูแหงความตั้งอยูของวิญญาณนั้น ก็เปนภาวะที่สําเร็จ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความตั้งอยูแหงความตั้งอยูของวิญญาณนั้น เปนภาวะที่สําเร็จแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความตั้งอยูนั้นๆ แล ไมมีการทําที่สุดแหงทุกข ไมมีความขาดตอนแหง
วัฏฏะ ไมมีอนุปาทาปรินิพพาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ธัมมัฏฐิตตากถา จบ
---------อนิจจตากถา
[๑๔๗๒] สกวาที อนิจจตา (ความไมเที่ยง) เปนภาวะที่สําเร็จแลว หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ความไมเที่ยงแหงอนิจจตานั้น ก็เปนภาวะที่สําเร็จแลว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความไมเที่ยงแหงอนิจจตานั้น ก็เปนภาวะที่สําเร็จแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความไมเที่ยงนั้นๆ แล ไมมีการทําที่สุดแหงทุกข ไมมีความขาดตอน
แหงวัฏฏะ ไมมีอนุปาทาปรินิพพาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๗๓] ส. ชรา เปนภาวะที่สําเร็จแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความชราแหงชรานั้น ก็เปนภาวะที่สําเร็จแลว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความชราแหงชรานั้น เปนภาวะที่สําเร็จแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความชรานั้นๆ แล ไมมีการทําที่สุดแหงทุกข ไมมีความขาดตอนแหง
วัฏฏะ ไมมีอนุปาทาปรินิพพาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๗๔] ส. มรณะ เปนภาวะที่สําเร็จแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มรณะของมรณะนั้น ก็เปนภาวะที่สําเร็จแลว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มรณะของมรณะนั้น ก็เปนภาวะที่สําเร็จแลว หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. มรณะนั้นๆ แล ไมมีการทําที่สุดแหงทุกข ไมมีความขาดตอนแหงวัฏฏะ
ไมมีอนุปาทาปรินิพพาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๗๕] ส. รูปเปนภาวะที่สําเร็จแลว แตความไมเที่ยงของรูปก็มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความไมเที่ยงเปนภาวะที่สําเร็จแลว แตความไมเที่ยงของความไมเที่ยง
ก็มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปเปนภาวะที่สําเร็จแลว แตความชราของรูปก็มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชราเปนภาวะที่สําเร็จแลว แตความชราของชราก็มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปเปนภาวะที่สําเร็จแลว แตความแตก ความอันตรธานของรูปก็มีอยู
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มรณะเปนภาวะที่สําเร็จแลว แตความแตก ความอันตรธานของมรณะนั้น
ก็มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ เปนภาวะที่สําเร็จแลว
แตความไมเที่ยงของวิญญาณก็มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อนิจจตาเปนภาวะที่สําเร็จแลว แตความไมเที่ยงของอนิจจตา ก็มีอยู
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิญญาณเปนภาวะที่สําเร็จแลว แตความชราแหงวิญญาณก็มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชราเปนภาวะที่สําเร็จแลว แตความชราแหงชราก็มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิญญาณเปนภาวะที่สําเร็จแลว แตความแตก ความอันตรธานแหง
วิญญาณนั้นก็มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มรณะเปนภาวะที่สําเร็จแลว แตความแตก ความอันตรธานแหงมรณะ
ก็มีอยู หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
อนิจจตากถา จบ
วรรคที่ ๑๑ จบ.
-----------วรรคที่ ๑๒
สังวโรกัมมันติกถา
[๑๔๗๖] สกวาที ความสํารวมเปนกรรม หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ความสํารวมในจักขุนทรีย เปนจักขุกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความสํารวมในโสตินทรีย ฯลฯ ความสํารวมในฆานินทรีย ฯลฯ ความ
สํารวมในชิวหินทรีย ฯลฯ ความสํารวมในกายินทรีย เปนกายกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความสํารวมในกายินทรีย เปนกายกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสํารวมในจักขุนทรีย เปนจักขุกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความสํารวมในกายินทรีย เปนกายกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสํารวมในโสตินทรีย ฯลฯ ความสํารวมในฆานินทรีย ฯลฯ ความ
สํารวมในชิวหินทรีย เปนชิวหากรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความสํารวมในมนินทรีย เปนมโนกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความสํารวมในมนินทรีย เปนมโนกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสํารวมในจักขุนทรีย เปนจักขุกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความสํารวมในมนินทรีย เปนมโนกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสํารวมในโสตินทรีย ฯลฯ ความสํารวมในฆานินทรีย ฯลฯ ความ
สํารวมในชิวหินทรีย ฯลฯ ความสํารวมในกายินทรีย เปนกายกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๗๗] ส. ความไมสํารวม เปนกรรม หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. ความไมสํารวมในจักขุนทรีย เปนจักขุกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความไมสํารวมในโสตินทรีย ฯลฯ ความไมสํารวมในฆานินทรีย ฯลฯ
ความไมสํารวมในชิวหินทรีย ฯลฯ ความไมสํารวมในกายินทรีย เปน
กายกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความไมสํารวมในกายินทรีย เปนกายกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความไมสํารวมในจักขุนทรีย เปนจักขุกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความไมสํารวมในกายินทรีย เปนกายกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความไมสํารวมในโสตินทรีย ฯลฯ ความไมสํารวมในฆานินทรีย ฯลฯ
ความไมสํารวมในชิวหินทรีย เปนชิวหากรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความไมสํารวมในมนินทรีย เปนมโนกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความไมสํารวมในมนินทรีย เปนมโนกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความไมสํารวมในจักขุนทรีย เปนจักขุกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความไมสํารวมในมนินทรีย เปนมโนกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความไมสํารวมในโสตินทรีย ฯลฯ ความไมสํารวมในฆานินทรีย ฯลฯ
ความไมสํารวมในชิวหินทรีย ฯลฯ ความไมสํารวมในกายินทรีย เปน
กายกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๗๘] ป. ไมพึงกลาววา ความสํารวมก็ดี ความไมสํารวมก็ดี เปนกรรม หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
เห็นรูปดวยจักษุแลว เปนผูถือนิมิต ฯลฯ ไมเปนผูถือนิมิต ฟงเสียง
ดวยโสตแลว ฯลฯ รูแ จงธรรมารมณดวยใจแลว เปนผูถือนิมิต ฯลฯ
ไมเปนผูถือนิมิต ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?

ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น ความสํารวมก็ดี ความไมสํารวมก็ดี ก็เปนกรรม นะสิ
สังวโรกัมมันติกถา จบ.
------------กัมมกถา
[๑๔๗๙] สกวาที กรรมทั้งปวงมีวิบาก หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เจตนาทั้งปวงมีวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เจตนาทั้งปวงมีวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เจตนาที่เปนวิบากอัพยากฤต ก็มีวบิ าก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เจตนาทั้งปวงมีวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เจตนาที่เปนกิริยาอัพยากฤต ก็มีวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เจตนาทั้งปวงมีวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เจตนาที่เปนวิบากอัพยากฤต ฝายกามาพจร ก็มีวบิ าก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เจตนาทั้งปวงมีวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เจตนาที่เปนวิบากอัพยากฤต ฝายรูปาวจร ฝายอรูปาวจร ฝายโลกุตตระ
ก็มีวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เจตนาทั้งปวงมีวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เจตนาที่เปนกิริยาอัพยากฤต ฝายกามาวจร ก็มีวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เจตนาทั้งปวงมีวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เจตนาที่เปนกิริยาอัพยากฤต ฝายรูปาวจร ฝายอรูปาวจร ก็มีวิบาก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๑๔๘๐] ส. เจตนาที่เปนวิบากอัพยากฤต ไมมีวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เจตนาที่เปนวิบากอัพยากฤต ไมมีวิบาก ก็ตองไมกลาววา เจตนา
ทั้งปวงมีวิบาก
[๑๔๘๑] ส. เจตนาที่เปนกิริยาอัพยากฤต ไมมีวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เจตนาที่เปนกิริยาอัพยากฤต ไมมีวิบาก ก็ตองไมกลาววา เจตนา
ทั้งปวงมีวิบาก
[๑๔๘๒] ส. เจตนาที่เปนวิบากอัพยากฤต ฝายกามาวจร ฝายรูปาวจร ฝายอรูปาวจร
ฝายโลกุตตระ ไมมีวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เจตนาที่เปนวิบากอัพยากฤต ฝายโลกุตตระ ไมมีวิบาก ก็ตองไม
กลาววา เจตนาทั้งปวงมีวิบาก
[๑๔๘๓] ส. เจตนาที่เปนกิริยาอัพยากฤต ฝายกามาวจร ฝายรูปาวจร ฝายอรูปาวจร ไม
มีวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เจตนาที่เปนกิริยาอัพยากฤต ฝายอรูปาวจร ไมมีวิบาก ก็ตองไม
กลาววา เจตนาทั้งปวงมีวิบาก
[๑๔๘๔] ป. ไมพึงกลาววา กรรมทั้งปวงมีวิบาก หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมกลาววา กรรม
ทั้งหลายที่ทําดวยความจงใจ อันบุคคลกระทําแลว สั่งสมแลว จะสิ้นสุด
ไดโดยมิไดเสวยวิบาก ก็กรรมนั้นแล ยอมใหผลในปจจุบัน หรือใน
อัตภาพถัดไป หรือในอัตภาพสืบๆ ไป ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใช
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น กรรมทัง้ ปวงก็มีวิบาก นะสิ
กัมมกถา จบ.
--------@๑. อํ. ทสก. ขอ ๑๙๔ หนา ๓๑๓
สัทโทวิปาโกติกถา
[๑๔๘๕] สกวาที เสียงเปนวิบาก หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เสียงเปนผลที่บุคคลเสวยเปนสุข เปนผลที่บุคคลเสวยเปนทุกข เปนผล

ที่บุคคลเสวยไมทุกขไมสุข สัมปยุตดวยสุขเวทนา สัมปยุตดวยทุกขเวทนา สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา สัมปยุตดวยผัสสะ สัมปยุตดวย
เวทนาสัมปยุตดวยสัญญา สัมปยุตดวยเจตนา สัมปยุตดวยจิต มีอารมณ
มีความนึก ความผูกใจ ความสนใจ ความทําไวในใจ ความจงใจ ความ
ปรารถนาความตั้งใจ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เสียง ไมเปนผลที่บุคคลเสวยเปนสุข ไมเปนผลที่บุคคลเสวยเปนทุกข ฯลฯ
ไมมีอารมณ ไมมีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เสียงไมเปนผลที่บุคคลเสวยเปนสุข ฯลฯ ไมมีอารมณ ไมมีความ
นึก ฯลฯ ความตั้งใจ ก็ตองไมกลาววา เสียงเปนวิบาก
[๑๔๘๖] ส. ผัสสะเปนวิบาก ผัสสะเปนผลที่บุคคลเสวยเปนสุข ฯลฯ มีอารมณ
มีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เสียงเปนวิบาก เสียงเปนผลที่บุคคลเสวยเปนสุข ฯลฯ มีอารมณ มีความ
นึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๘๗] ส. เสียงเปนวิบาก แตเสียงไมเปนผลที่บุคคลเสวยเปนสุข ฯลฯ ไมมี
อารมณ ไมมีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผัสสะเปนวิบาก แตผัสสะไมเปนผลที่บุคคลเสวยเปนสุข ไมเปนผลที่
บุคคลเสวยเปนทุกข ฯลฯ ไมมีอารมณ ไมมีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๘๘] ป. ไมพึงกลาววา เสียงเปนวิบาก หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ตถาคตนั้น เปนผูมีเสียงดุจเสียงพรหม
กลาวคําดวยน้ําเสียงอันไพเราะดุจเสียงนกการะเวก เพราะกรรมนั้น
อันไดทําไวแลว ไดสะสมแลว ไดเพิ่มพูนแลว เปนกรรมไพบูลย
ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น เสียงก็เปนวิบาก นะสิ
สัทโทวิปาโกติกถา จบ.
-------------

สฬายตนกถา
[๑๔๘๙] สกวาที จักขายตนะเปนวิบาก หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. จักขายตนะเปนผลอันบุคคลเสวยเปนสุข เปนผลอันบุคคลเสวยเปน
ทุกข ฯลฯ มีอารมณ มีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. จักขายตนะไมเปนผลอันบุคคลเสวยเปนสุข ฯลฯ ไมมีอารมณ ไมมีความ
นึก ฯลฯ ความตั้งใจ มิใชหรือ?
@๑. ที ปา. ขอ ๑๖๖ หนา ๑๘๘
ป. ถูกแลว
ส. หากวา จักขายตนะไมเปนผลอันบุคคลเสวยเปนสุข ฯลฯ ไมมีอารมณ
ไมมีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ก็ตองไมกลาววา จักขายตนะเปน
วิบาก ฯลฯ
ส. ผัสสะเปนวิบาก ผัสสะเปนผลอันบุคคลเสวยเปนสุข ฯลฯ มีอารมณ
มีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขายตนะเปนวิบาก จักขายตนะเปนผลที่บุคคลเสวยเปนสุข ฯลฯ
มีอารมณ มีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. จักขายตนะเปนวิบาก แตจักขายตนะไมเปนผลที่บุคคลเสวยเปนสุข ฯลฯ
ไมมีอารมณ ไมมีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผัสสะเปนวิบาก แตผัสสะไมเปนผลที่บุคคลเสวยเปนสุข ฯลฯ ไมมี
อารมณ ไมมีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ โสตายตนะ ฯลฯ ฆานายตนะ ฯลฯ
ชิวหายตนะ ฯลฯ
[๑๔๙๐] ส. กายายตนะเปนวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กายายตนะเปนผลที่บุคคลเสวยเปนสุข ฯลฯ มีอารมณ มีความนึก ฯลฯ
ความตั้งใจ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กายายตนะไมเปนผลที่บุคคลเสวยเปนสุข ฯลฯ ไมมีอารมณ ไมมี
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว

ส. หากวา กายายตนะไมเปนผลที่บุคคลเสวยเปนสุข ฯลฯ ไมมีอารมณ
ไมมีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ ก็ตองไมกลาววา กายายตนะเปนวิบาก ฯลฯ
ส. ผัสสะเปนวิบาก ผัสสะเปนผลที่บุคคลเสวยเปนสุข ฯลฯ มีอารมณ
มีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กายายตนะเปนวิบาก กายายตนะเปนผลที่บุคคลเสวยเปนสุข ฯลฯ มี
อารมณ มีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กายายตนะเปนวิบาก แตกายายตนะไมเปนผลที่บุคคลเสวยเปนสุข ฯลฯ
ไมมีอารมณ ไมมีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผัสสะเปนวิบาก แตผัสสะไมเปนผลที่บุคคลเสวยเปนสุข ฯลฯ ไมมี
อารมณ ไมมีความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๙๑] ป. ไมพึงกลาววา สฬายตนะเปนวิบาก หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. สฬายตนะเกิดขึ้นเพราะไดทํากรรมไว มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา สฬายตนะเกิดขึ้นเพราะไดทํากรรมไว ดวยเหตุนั้นนะ ทานจึง
ตองกลาววา สฬายตนะเปนวิบาก
สฬายตนะกถา จบ.
----------สัตตักขัตตุปรมกถา
[๑๔๙๒] สกวาที บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ เปนผูเที่ยงตอความเกิด ๗ ครั้งเปนอยางยิ่ง
หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ ไดปลงชีวิตมารดา ไดปลงชีวิตบิดา ไดปลง
ชีวิตพระอรหันต ไดมีจิตประทุษราย ยังพระโลหิตของพระตถาคตใหหอ
ไดทําลายสงฆ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๙๓] ส. บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ เปนผูเที่ยงตอความเกิด ๗ ครั้งเปนอยางยิ่ง
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ เปนผูไมควรเพื่อตรัสรูธรรมในระหวาง หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ เปนผูไมควรเพื่อตรัสรูธรรมในระหวาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะนั้น ไดปลงชีวิตมารดา ไดปลงชีวิตบิดา ได
ปลงชีวิตพระอรหันต ไดมีจิตประทุษราย ยังพระโลหิตของพระตถาคต
ใหหอ ไดทําลายสงฆ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๙๔] ส. บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ เปนผูเที่ยงตอความเกิด ๗ ครั้งเปนอยางยิ่ง
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. นิยมที่กําหนดบุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ ไวดวยความเกิด ๗ ครั้งเปน
อยางยิ่ง มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย พละ โพชฌงค ที่กําหนด
บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ ไวดวยความเกิด ๗ ครั้งเปนอยางยิ่ง มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๙๕] ส. นิยมที่กําหนดบุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ ไวดวยความเกิด ๗ ครั้งเปน
อยางยิ่ง ไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา นิยมที่กําหนดบุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ ไวดวยความเกิด ๗ ครั้ง
เปนอยางยิ่ง ไมมี ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ เปนผู
เที่ยงตอความเกิด ๗ ครั้งเปนอยางยิง่
[๑๔๙๖] ส. สติปฏฐาน ฯลฯ โพชฌงค ที่กําหนดบุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ ไวดวย
ความเกิด ๗ ครั้งเปนอยางยิ่ง ไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา โพชฌงคที่กําหนดบุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ ไวดวยความเกิด ๗
ครั้ง เปนอยางยิ่ง ไมมี ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ เปน
ผูเที่ยงตอความเกิด ๗ ครั้งเปนอยางยิ่ง
[๑๔๙๗] ส. บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ เปนผูเที่ยงตอความเกิด ๗ ครั้งเปนอยางยิ่ง
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ดวยสกทาคามีนิยม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ดวยอนาคามีนิยม หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ดวยอรหัตนิยม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ดวยนิยมอะไร?
ป. ดวยโสดาปตตินิยม
[๑๔๙๘] ส. บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ เปนผูเที่ยงตอความเกิด ๗ ครั้งเปนอยางยิ่ง
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชนเหลาหนึ่งเหลาใด กาวลงสูโสดาปตตินิยม ชนเหลานั้นทั้งหมด
เปนผูเที่ยงตอความเกิด ๗ ครั้งเปนอยางยิ่ง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๔๙๙] ส. ไมพึงกลาววา บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ เปนผูเที่ยงตอความเกิด ๗ ครั้ง
เปนอยางยิ่ง หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลนั้น เปนสัตตักขัตตุปรมะ มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บุคคลนั้นเปนสัตตักขัตตุปรมะ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาว
วา บุคคลผูสัตตักขัตตุปรมะ เปนผูเที่ยงตอความเกิด ๗ ครั้งเปนอยางยิ่ง
สัตตักขัตตุปรมกถา จบ.
----------โกลังโกลเอกวีชีกถา
[๑๕๐๐] ปรวาที ไมพึงกลาววา บุคคลผูโกลังโกละเปนผูเที่ยงตอความเกิดอีก ๒-๓
ครั้ง หรือ?
สกวาที ถูกแลว
ป. บุคคลนั้น เปนโกลังโกละ มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บุคคลนั้น เปนโกลังโกละ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
บุคคลผูโกลังโกละเปนผูเที่ยงตอความเกิดอีก ๒-๓ ครั้ง
[๑๕๐๑] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลผูเอกพีชี เปนผูเที่ยงตอความเกิดอีกครั้งเดียว หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลนั้น เปนเอกพีชี มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บุคคลนั้น เปนเอกพีชี ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา บุคคล
ผูเอกพีชี เปนผูเที่ยงตอความเกิดอีกครั้งเดียว

โกลังโกลเอกวีชกี ถา จบ.
-------------ชีวิตาโวโรปนกถา
[๑๕๐๒] สกวาที บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ พึงแกลงปลงชีวติ สัตว หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ พึงแกลงปลงชีวิตมารดา ฯลฯ พึงแกลงปลงชีวิต
บิดา ฯลฯ พึงแกลงปลงชีวิตพระอรหันต ฯลฯ พึงมีจิตคิดประทุษราย
ยังพระโลหิตของพระตถาคตใหหอ ฯลฯ พึงทําลายสงฆ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๐๓] ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ พึงแกลงปลงชีวิตสัตว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ เปนผูไมมีความเคารพในพระศาสดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนผูไมมีความเคารพในพระธรรม ฯลฯ เปนผูไมมีความเคารพในพระ
สงฆ ฯลฯ เปนผูไมมีความเคารพในสิกขา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๐๔] ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ เปนผูมีความเคารพในพระศาสดา มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ เปนผูมีความเคารพในพระศาสดาก็ตองไม
กลาววา บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ พึงแกลงปลงชีวิตสัตว
ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ เปนผูมีความเคารพในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ
ฯลฯ ในสิกขา มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ เปนผูมีความเคารพในสิกขาก็ตองไมกลาว
วา บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ พึงแกลงปลงชีวิตสัตว
[๑๕๐๕] ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ เปนผูไมมีความเคารพในพระศาสดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ พึงถายอุจจาระรด พึงถายปสสาวะรด พึงถมเขฬะรด
ที่พระพุทธสถูปพึงทําพุทธสถูปไวทางเบื้องซาย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๐๖] ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ พึงแกลงปลงชีวิตสัตว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรดํารงสภาวะ
ไว ยอมไมลวงขอบเขต ฉันใด สาวกของเรายอมไมลวงสิกขา

บทนั้น ที่เราบัญญัติไวแกสาวกทั้งหลาย แมเพราะเหตุแหงชีวิต
ฉันนั้นแล ๑- ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ พึงแกลงปลงชีวิต
สัตว
ชีวิตาโวโรปนกถา จบ.
---------------ทุคคติกถา
[๑๕๐๗] สกวาที บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ ละทุคติได หรือ ๒- ?
ปรวาที ถูกแลว
@๑. ขุ. อุ. ขอ ๑๑๘ หนา ๑๕๕
@๒. คําวา ทุคติในที่นี้หมายถึง (๑) ทุคติ (๒) ตัณหาอันมีรูปเปนตนของสัตวที่เกิดในทุคติเปนอารมณ
คําถามนี้
@ทานตั้งหมาย คนบางพวก เชน พวกอุตตราปถก ที่อางวา พระโสดาบันละทุคติทั้งสองอยางนั้นได
ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ พึงยินดีในรูปของสัตวที่เกิดในอบาย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ พึงยินดีในรูปของสัตวที่เกิดในอบาย ก็
ตองไมกลาววา บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ ละทุคติได
[๑๕๐๘] ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ ละทุคติได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ พึงยินดีในเสียง ฯลฯ ในกลิ่น ฯลฯ ในรส ฯลฯ
ในโผฏฐัพพะ ของสัตวที่เกิดในอบาย ฯลฯ พึงเสพเมถุนธรรม
กับนางอมนุษย กับนางดิรัจฉาน กับนางนาค พึงรับแพะ พึงรับไก
และสุกร พึงรับชาง โค มา และลา ฯลฯ พึงรับนกกระทา นกกระจาบ
และนกยูง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ พึงรับนกกระทา นกกระจาบ และนกยูง
ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิสมบัติ ละทุคติได
[๑๕๐๙] ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ ละทุคติได แตบุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ พึงยินดีในรูป
ของสัตวที่เกิดในอบาย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันต ละทุคติได แตพระอรหันต พึงยินดีในรูปของสัตวที่เกิดใน
อบาย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ ละทุคติได แตบุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ พึงยินดีใน
เสียง ฯลฯ ในกลิ่น ฯลฯ ในรส ฯลฯ ในโผฏฐัพพะ ของสัตวที่เกิดใน
อบาย ฯลฯ พึงรับนกกระทา นกกระจาบ และนกยูง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันต ละทุคติได แตพระอรหันต พึงรับนกกระทา นกกระจาบ
และนกยูง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๑๐] ส. พระอรหันต ละทุคติได และพระอรหันต ไมพึงยินดีในรูปของสัตวที่เกิด
ในอบาย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ ละทุคติได และบุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ ไมพึงยินดี
ในรูปของสัตวที่เกิดในอบาย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันต ละทุคติได และพระอรหันต ไมพึงยินดีในเสียง ฯลฯ
ในกลิ่น ฯลฯ ในรส ฯลฯ ในโผฏฐัพพะ ของสัตวที่เกิดในอบาย ฯลฯ
ไมพึงเสพเมถุนธรรมกับนางอมนุษย กับนางดิรัจฉาน กับนางนาค ไม
พึงรับแพะ ไมพึงรับไกและสุกร ไมพึงรับชาง โค มา และลา ฯลฯ
ไมพึงรับนกกระทา นกกระจาบ และนกยูง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ ละทุคติได และบุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ ไมพึงรับนก
กระทา นกกระจาบ และนกยูง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๑๑] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ ละทุคติได หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ พึงเขาถึงนรก ฯลฯ พึงเขาถึงกําเนิดดิรัจฉาน ฯลฯ
พึงเขาถึงภูมิแหงเปรต หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น บุคคลผูมีทิฏฐิสมบัติ ก็ละทุคติได นะสิ
ทุคคติกถา จบ.
------------สัตตมภวิกกถา
[๑๕๑๒] ปรวาที ไมพึงกลาววา บุคคลผูมีภพที่ ๗ เปนอยางยิ่ง ละทุคติได หรือ?
สกวาที ถูกแลว
ส. บุคคลผูมีภพที่ ๗ เปนอยางยิ่ง พึงเขาถึงนรก พึงเขาถึงกําเนิดดิรัจฉาน

พึงเขาถึงภูมิแหงเปรต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ถาอยางนั้น บุคคลผูเกิดในภพที่ ๗ ก็ละทุคติได นะสิ
สัตตมภวิกกถา จบ.
วรรคที่ ๑๒ จบ.
----------วรรคที่ ๑๓
กัปปฏฐกถา
[๑๕๑๓] สกวาที บุคคลผูกัปปฏฐะ พึงดํารงอยูไดตลอดกัลป หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. กัลป ดํารงอยูไดดว ย พระพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลกไดดวย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูกัปปฏฐะพึงดํารงอยูไดตลอดกัลป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กัลป ดํารงอยูไดดว ย สงฆแตกกันไดดวย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูกัปปฏฐะพึงดํารงอยูไดตลอดกัลป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กัลป ดํารงอยูไดดว ย บุคคลผูกัปปฏฐะทํากรรมอันเปนเหตุตั้งอยูตลอด
กัลปไดดวย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูกัปปฏฐะพึงดํารงอยูไดตลอดกัลป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กัลป ดํารงอยูไดดว ย บุคคลผูกัปปฏฐะทํากาละไดดวย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูกัปปฏฐะพึงดํารงอยูไดตลอดกัลป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พึงดํารงอยูตลอดกัลปสวนที่เปนอดีต พึงดํารงอยูตลอดกัลป สวนที่เปน
อนาคต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูกัปปฏฐะ พึงดํารงอยูตลอดกัลป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พึงดํารงอยูตลอด ๒ กัลป พึงดํารงอยูตลอด ๓ กัลป พึงดํารงอยูตลอด
๔ กัลป หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูกัปปฏฐะ พึงดํารงอยูตลอดกัลป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูกัปปฏฐะ เมื่อกัลปถูกไฟไหมอยู ไปไหน
ป. ไปสูโลกธาตุอื่น
ส. เปนผูตายแลวไป หรือวาไปสูเวหาสได
ป. เปนผูตายไปแลว
ส. กรรมอันเปนเหตุตั้งอยูตลอดกัลป เปนกรรมใหผลในภพตอๆ ไป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ไปสูเวหาสได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูกัปปฏฐะ เปนผูมีฤทธิ์ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูกัปปฏฐะ เปนผูมีฤทธิ์ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูกัปปฏฐะ ไดเจริญฉันทอิทธิบาท ไดเจริญวิริยอิทธิบาท ไดเจริญ
จิตตอิทธิบาท ไดเจริญวิมังสาอิทธิบาท หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๑๔] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลผูกัปปฏฐะ พึงดํารงอยูไดตลอดกัลป หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูกัปปฏฐะ คือ ผูทําลายสงฆให
แตกจากกัน จะตองไปอบาย จะตองไปนรก ผูยินดีในการแยกพวก
ไมตั้งอยูในธรรม ยอมคลาดจากธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ เขา
ยังสงฆซึ่งพรอมเพรียงกันใหแตกกันแลวจะหมกไหมอยูในนรกตลอด
กัลป ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจ ริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น บุคคลผูกัปปฏฐะ ก็พึงดํารงอยูไดตลอดกัลป นะสิ
กัปปฏฐกถา จบ.
------------กุสลจิตตปฏิลาภกถา
[๑๕๑๕] สกวาที บุคคลผูกัปปฏฐะไมพึงกลับไดกุศลจิต หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. บุคคลผูกัปปฏฐะพึงใหทาน หรือ?
ป. ถูกแลว

@๑. วิ จุลวรรค เลม ๒ ขอ ๔๐๘ หนา ๒๐๘
หากวา บุคคลผูกัปปฏฐะพึงใหทาน ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูกัปปฏฐะไมพึง
กลับไดกุศลจิต
[๑๕๑๖] ส. บุคคลผูกัปปฏฐะไมพึงกลับไดกุศลจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูกัปปฏฐะพึงใหจีวร ฯลฯ พึงใหบิณฑบาต ฯลฯ พึงใหเสนาสนะ ฯลฯ พึงใหคิลานปจจยเภสัชบริขาร พึงใหของขบเคี้ยง พึงใหของกิน
พึงใหน้ําดื่ม พึงไหวพระเจดีย พึงยกขึ้นซึ่งดอกไม ของหอม เครื่อง
ลูบไลที่พระเจดีย ฯลฯ พึงทําการประทักษิณพระเจดีย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลผูกัปปฏฐะพึงทําการประทักษิณพระเจดีย ก็ตองไมกลาววา
บุคคลผูกัปปฏฐะไมพึงกลับไดกุศลจิต ดังนี้ ฯลฯ
[๑๕๑๗] ป. บุคคลผูกัปปฏฐะพึงกลับไดกุศลจิต หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลผูกัปปฏฐะพึงกลับไดกุศลจิต อันเปนการออกจากอกุศลจิต เปน
เหตุตั้งอยูตลอดกัลปนั้น หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พึงกลับไดกุศลจิตที่เปนรูปาวจร ฯลฯ ที่เปนอรูปาวจร ฯลฯ ที่เปน
โลกุตตระ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
กุศลจิตตปฏิลาภกถา จบ.
----------อนันตราปยุตตกถา
[๑๕๑๘] ปรวาที บุคคลผูใชใหทําอนันตริยกรรม พึงกาวลงสูสัมมัตตนิยามได หรือ?
สกวาที ถูกแลว
ป. พึงกาวลงสูมิจฉัตตนิยาม และสัมมัตตนิยามไดทั้งสองอยาง หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. บุคคลผูใชใหทําอนันตริยกรรม พึงกาวลงสูสัมมัตตนิยามได หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กรรมนั้น ไดใชใหทําแลว กอความรําคาญใจใหแลว ใหเกิดความ
วิปฏิสารขึ้นแลว มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา กรรมนั้นไดใชใหทําแลว กอความรําคาญใจใหแลว ใหเกิด
ความวิปฏิสารขึ้นแลว ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูใชใหทําอนันตริยกรรม

พึงกาวลงสูสัมมัตตนิยามได
[๑๕๑๙] ส. บุคคลผูใชใหทําอนันตริยกรรม เปนผูไมควรเพื่อจะกาวลงสูส ัมมัตตนิยาม
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เขาไดปลงชีวิตมารดา ไดปลงชีวิตบิดา ไดปลงชีวิตพระอรหันต ไดมี
จิตประทุษราย ยังพระโลหิตแหงพระตถาคตใหหอได ยังสงฆใหแตกจาก
กัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูใชใหทําอนันตริยกรรม ลมเลิกกรรมนั้นแลว บรรเทาความ
รําคาญใจไดแลว กําจัดความวิปฏิสารไดแลว เปนผูไมควรเพื่อจะกาวลง
สูสัมมัตตนิยาม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เขาไดปลงชีวิตมารดา ไดปลงชีวิตบิดา ฯลฯ ไดยังสงฆใหแตกจากกัน
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูใชใหทําอนันตริยกรรม ลมเลิกกรรมนั้นแลว บรรเทาความ
รําคาญใจไดแลว กําจัดความวิปฏิสารไดแลว เปนผูไมควรเพื่อจะกาวลง
สูสัมมัตตนิยาม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กรรมนั้นไดลมเลิกแลว ความรําคาญใจก็ไดบรรเทาแลว ความวิปฏิสาร
ก็ไดกําจัดแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา กรรมนั้นไดลมเลิกแลว ความรําคาญใจก็ไดบรรเทาแลว ความ
วิปฏิสารก็ไดกําจัดแลว ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูใชใหทําอนันตริยกรรม
ลมเลิกกรรมนั้นแลว บรรเทาความรําคาญใจไดแลว กําจัดความวิปฏิสาร
ไดแลว เปนผูไมควรเพื่อจะกาวลงสูส ัมมัตตนิยาม
[๑๕๒๐] ป. บุคคลผูใชใหทําอนันตริยกรรม พึงกาวลงสูส ัมมัตตนิยาม หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เขาไดใชใหทํากรรมนั้นแลว มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา เขาไดใชใหทํากรรมนั้นแลว ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูใชใหทํา
อนันตริยกรรม พึงกาวลงสูสัมมัตตนิยามได
อนันตราปยุตตกถา จบ.
------------

นิยตัสสนิยามกถา
[๑๕๒๑] สกวาที บุคคลผูแนนอนแลว ยอมกาวลงสูทางแนนอน (นิยาม) หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. บุคคลผูแนนอนแลวในมิจฉัตตะ กาวลงสูสัมมัตตนิยามได บุคคลผู
แนนอนแลวในสัมมัตตะ ก็กาวลงสูมิจฉัตตนิยามได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูแนนอนแลว ยอมกาวลงสูทางแนนอน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ยังมรรคใหเกิดกอนแลว จึงกาวลงสูทางแนนอน (นิยาม) ในภายหลัง
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ยังโสดาปตติมรรคใหเกิดกอนแลว จึงกาวลงสูโสดาปตตินิยามในภาย
หลัง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ยังสกทาคามิมรรค ฯลฯ ยังอนาคามิมรรค ฯลฯ ยังอรหัตมรรคใหเกิด
กอนแลว จึงกาวลงสูอรหัตนิยามในภายหลัง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลยังสติปฏฐาน ฯลฯ ยังสัมมัปปธาน ฯลฯ ยังอิทธิบาท ฯลฯ
ยังอินทรีย ฯลฯ ยังพละ ฯลฯ ยังโพชฌงคใหเกิดกอนแลว จึงกาว
ลงสูทางแนนอนในภายหลัง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๒๒] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลผูแนนอนแลวยอมกาวลงสูทางแนนอน หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระโพธิสัตว ไมเปนผูควรเพื่อจะตรัสรูธรรมในชาตินั้น หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น
ป. ถาอยางนั้น บุคคลผูแนนอนแลว ก็ยอมกาวลงสูทางแนนอนนะสิ
นิยตัสสนิยามกถา จบ.
----------นีวุตกถา
[๑๕๒๓] สกวาที บุคคลเปนผูมีจิตอันนิวรณครอบงําแลว ละนิวรณ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. บุคคลเปนผูมีจิตอันราคะยอมแลว ละราคะ เปนผูมีจิตอันโทสะประทุษ
รายแลว ละโทสะ เปนผูมีจิตหลงแลว ละโมหะ เปนผูมีจิตเศราหมอง
แลว ละกิเลส หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลละราคะดวยราคะ ละโทสะดวยโทสะ ละโมหะดวยโมหะ
ละกิเลสดวยกิเลส หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ราคะก็สัมปยุตดวยจิต มรรคก็สัมปยุตดวยจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนความประชุมแหงผัสสะ ๒ ฯลฯ แหงจิต ๒ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ราคะเปนอกุศล มรรคเปนกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมเปนกุศลและธรรมเปนอกุศล ธรรมมีโทษและธรรมไมมีโทษ ธรรม
เลวและธรรมประณีต ธรรมดําและธรรมขาวอันเปนขาศึกกันมาพบกัน
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธรรมเปนกุศลและธรรมเปนอกุศล ธรรมมีโทษและธรรมไมมีโทษ ธรรม
เลวและธรรมประณีต ธรรมดําและธรรมขาวอันเปนขาศึกกันมาพบกัน
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๔ ประการนี้ ไกลกัน
ไกลกันนัก ๔ ประการ เปนไฉน ฟาและแผนดินนี้ ประการแรกที่
ไกลกัน ไกลกันนัก ฯลฯ เพราะฉะนั้น ธรรมของสัตบุรุษจึงไกลจาก
อสัตบุรุษ ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ธรรมที่เปนกุศลและธรรมที่เปนอกุศล ฯลฯ
มาพบกัน นะสิ
[๑๕๒๔] ส. บุคคลเปนผูมีจิตอันนิวรณครอบงําแลว ละนิวรณ หรือ?
ป. ถูกแลว
@๑. อํ. จตุกฺก. ขอ ๔๗ หนา ๖๕ กถาวัตถุ ภาษาไทย ภาค ๒ ขอ ๑๑๕๘
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ภิกษุนั้น ครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแลว เปนจิต
บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลสเครื่องยั่วยวน มีอุปกิเลสปราศไปแลว
เปนจิตออน ควรแกการงาน ตั้งอยู ถึงความเปนธรรมชาติไมหวั่น
ไหวแลว อยางนี้ ยอมนอมจิตไป เพื่อญาณเปนเครื่องสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลาย ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว

ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา บุคคลเปนผูมีจิตอันนิวรณครอบงําแลว ละ
นิวรณ
[๑๕๒๕] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลเปนผูมีจิตอันนิวรณครอบงําแลวละนิวรณ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา เมื่อภิกษุนั้น รูอยูอยางนี้ เห็นอยูอ ยางนี้
จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ ฯลฯ จิตยอมหลุดพน แมจาก
อวิชชาสวะ ดังนี้ ๒- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น บุคคลก็เปนผูมีจิตอันนิวรณครอบงําแลว ละนิวรณนะ สิ
นีวุตกถา จบ.
--------------สัมมุขีภูตกถา
[๑๕๒๖] สกวาที บุคคลเปนผูมีจติ พรั่งพรอมดวยสัญโญชน ละสัญโญชนได หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. บุคคลเปนผูมีจิตอันราคะยอมแลว ละราคะ เปนผูมีจิตอันโทสะประทุษ
รายแลว ละโทสะ เปนผูมีจิตหลงแลว ละโมหะ เปนผูมีจิตเศราหมอง
แลว ละกิเลส หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
@๑. กถาวัตถุภาษาไทย ภาค ๒ ขอ ๗๖๑ ๒. กถาวัตถุภาษาไทย ภาค ๒ ขอ ๗๖๑
ส. บุคคลละราคะดวยราคะ ละโทสะดวยโทสะ ละโมหะดวยโมหะ ละ
กิเลสดวยกิเลส หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ราคะก็สัมปยุตดวยจิต มรรคก็สัมปยุตดวยจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนความประชุมแหงผัสสะ ๒ ฯลฯ แหงจิต ๒ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ราคะเปนอกุศล มรรคเปนกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมที่เปนกุศลและธรรมที่เปนอกุศล ธรรมที่มีโทษและธรรมที่ไมมีโทษ
ธรรมเลวและธรรมประณีต ธรรมดําและธรรมขาวอันเปนขาศึกกันมาพบกัน
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนัน้ ฯลฯ
ส. ธรรมที่เปนกุศลและธรรมที่เปนอกุศล ธรรมที่มีโทษและธรรมที่ไมมีโทษ
ธรรมเลวและธรรมประณีต ธรรมดําและธรรมขาวอันเปนขาศึกกันมาพบกัน

หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๔ ประการนี้ ไกลกัน
ไกลกันนัก ๔ ประการ เปนไฉน ฟาและแผนดินนี้ ประการแรก
ที่ไกลกัน ไกลกันนัก ฯลฯ เพราะฉะนั้น ธรรมของสัตบุรุษ
จึงไกลจากอสัตบุรุษ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ธรรมที่เปนกุศล และธรรมที่เปนอกุศล ฯลฯ
มาพบกัน
[๑๕๒๗] ส. บุคคลเปนผูมีจิตพรั่งพรอมดวยสัญโญชน ละสัญโญชน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ภิกษุนั้น ครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแลว ฯลฯ
อยางนี้ ยอมนอมจิตไปเพื่อญาณเปนเครื่องสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา บุคคลผูมีจิตพรั่งพรอมดวยสัญญโญชน
ละสัญโญชน
[๑๕๒๘] ป. ไมพึงกลาววา ผูมีจิตพรั่งพรอมดวยสัญโญชน ละสัญโญชน หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา เมื่อภิกษุนั้น รูอยูอยางนี้ เห็นอยูอ ยางนี้
จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ ฯลฯ จิตยอมหลุดพน แมจาก
อวิชชาสวะ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น บุคคลก็เปนผูมีจิตพรั่งพรอมดวยสัญโญชน ละสัญโญชน
นะสิ
สัมมุขีภูตกถา
------------สมาปนโน อัสสาเทติกถา
[๑๕๒๙] สกวาที ผูเขาสมาบัติยอมยินดี ความยินดีรักใครในฌาน มีฌานเปนอารมณ
หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ฌานนั้น เปนอารมณแหงฌานนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ฌานนั้น เปนอารมณแหงฌานนั้น หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. บุคคลถูกตองผัสสะนั้นดวยผัสสะนั้น เสวยเวทนานั้นดวยเวทนานั้น จํา
สัญญานั้นดวยสัญญานั้น ตั้งเจตนานั้นดวยเจตนานัน้ คิดจิตนั้นดวยจิต
นั้น ตรึกวิตกนั้นดวยวิตกนั้น ตรองวิจารนั้นดวยวิจารนั้น ดื่มปตินั้นดวย
ปตินั้น ระลึกสตินั้นดวยสตินั้น รูแจงปญญานั้นดวยปญญานั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความยินดีรักใครในฌานก็สัมปยุตดวยจิต ฌานก็สัมปยุตดวยจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนความประชุมกันแหงผัสสะ ๒ ฯลฯ แหงจิต ๒ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความยินดีรักใครในฌานเปนอกุศล ฌานเปนกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมที่เปนกุศลและธรรมที่เปนอกุศล ธรรมที่มีโทษและธรรมที่ไมมีโทษ
ธรรมเลวและธรรมประณีต ธรรมดําและธรรมขาวอันเปนขาศึกกัน มา
พบกัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธรรมที่เปนกุศลและธรรมที่เปนอกุศล ธรรมที่มีโทษและธรรมที่ไมมีโทษ
ธรรมเลวและธรรมประณีต ธรรมดําและธรรมขาวอันเปนขาศึกกัน มา
พบกัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๔ ประการนี้ ไกลกัน
ไกลกันนัก ๔ ประการเปนไฉน ฟาและแผนดินนี้ประการแรก
ที่ไกลกัน ไกลกันนัก ฯลฯ เพราะฉะนั้น ธรรมของสัตบุรุษ จึง
ไกลจากอสัตบุรุษ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ธรรมที่เปนกุศลและธรรมที่เปนอกุศล ธรรม
ที่มีโทษและธรรมที่ไมมีโทษ ธรรมเลวและธรรมประณีต ธรรมดําและ
ธรรมขาวอันเปนขาศึกกันมาพบกัน
[๑๕๓๐] ป. ไมพึงกลาววา ผูเขาสมาบัติยอมยินดี ความยินดีรักใครในฌาน มีฌาน
เปนอารมณ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
สงัดแลวจากามทั้งหลาย ฯลฯ บรรลุปฐมฌานอยู เธอยินดีในฌาน
นั้น รักใครฌานนั้น และประสบความปลื้มใจดวยฌานนั้น บรรลุ

ทุติยฌาน ภายในผองใส เพราะวิตกและวิจารสงบ ฯลฯ บรรลุถึงตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานอยู ฯลฯ เธอยินดีฌานนัน้ รักใครฌาน
นั้น และประสบความปลื้มใจดวยฌานนั้น ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใช
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น ผูเขาสมาบัติก็ยินดี ความยินดีรักใครในฌาน ก็มฌ
ี านเปน
อารมณ นะสิ
สมาปนโน อัสสาเทติกถา จบ.
-----------------อสาตราคกถา
[๑๕๓๑] สกวาที ความยินดีในสิ่งที่ไมชอบใจมีอยู หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. สัตวทั้งหลายเปนผูชื่นชมยิ่งในทุกข มีอยูบางพวกที่ปรารถนา กระหยิ่ม
แสวงหา คนหา เสาะหาทุกข หมกมุนทุกข ตั้งอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวทั้งหลายเปนผูชื่นชมยิ่งในสุข มีอยูบางพวกที่ปรารถนา กระหยิ่ม
แสวงหา คนหา เสาะหาสุข หมกมุนสุขตั้งอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา สัตวทั้งหลายเปนผูชื่นชมยิ่งในสุข มีอยูบางพวกที่ปรารถนา
กระหยิ่ม แสวงหา คนหา เสาะหาสุข หมกมุนสุข ตั้งอยู ก็ตองไมกลาว
วา ความยินดีในสิ่งที่ไมชอบใจมีอยู ดังนี้
[๑๕๓๒] ส. ความยินดีในสิ่งที่ไมชอบใจมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ราคานุสัยนอนเนื่องอยูในทุกขเวทนา ปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยูในสุขเวทนา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ราคานุสัยนอนเนื่องอยูในสุขเวทนา ปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยูในทุกขเวทนา มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ราคานุสัยนอนเนื่องอยูในสุขเวทนา ปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยูใน
ทุกขเวทนา ก็ตองไมกลาววา ความยินดีในสิ่งที่ไมชอบใจมีอยู ดังนี้
[๑๕๓๓] ป. ไมพึงกลาววา ความยินดีในสิ่งที่ไมชอบใจมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลนั้น ประสบความยินดีหรือความ

ยินรายอยางนี้แลว เสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง สุขก็ตามทุกขก็ตาม
มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม เขาเพลิดเพลิน บนถึง หมกมุนเวทนานั้น
ตั้งอยู ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจ ริง มิใชหรือ?
@๑. ม. มู. ขอ ๔๕๓ หนา ๔๘๘
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น ความยินดีในสิ่งที่ไมชอบใจก็มีอยู นะสิ
อสาตราคกถา จบ.
--------------ธัมมตัณหา อัพยากตาติกถา
[๑๕๓๔] สกวาที ธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนวิบากอัพยากฤต เปนกิริยาอัพยากฤต เปนรูป เปนนิพพาน เปน
จักขายตนะ ฯลฯ เปนโผฏฐัพพายตนะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๓๕] ส. ธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปตัณหาเปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัททตัณหา ฯลฯ คันธตัณหา รสตัณหา ฯลฯ โผฏฐัพพตัณหาเปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๓๖] ส. รูปตัณหาเปนอกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธัมมตัณหาเปนอกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัททตัณหา ฯลฯ โผฏฐัพพตัณหา เปนอกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธัมมตัณหาเปนอกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๓๗] ส. ธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ตัณหา พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนอกุศล มิใชหรือ?

ป. ถูกแลว
ส. หากวา ตัณหาพระผูมีพระภาคตรัสวา เปนอกุศล ก็ตองไมกลาววา
ธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต
[๑๕๓๘] ส. ธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความโลภพระผูมีพระภาคตรัสวา เปนอกุศล และธัมมตัณหาก็เปนความ
โลภ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ความโลภพระผูมีพระภาคตรัสวา เปนอกุศล และธัมมตัณหาก็
เปนความโลภ ก็ตองไมกลาววา ธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต
[๑๕๓๙] ส. โลภะคือธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โลภะคือรูปตัณหาเปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โลภะคือธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โลภะคือสัททตัณหา ฯลฯ คือโผฏฐัพพตัณหาเปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๔๐] ส. โลภะคือรูปตัณหาเปนอกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โลภะคือธัมมตัณหาเปนอกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โลภะคือสัททตัณหา ฯลฯ คือโผฏฐัพพตัณหาเปนอกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โลภะคือธัมมตัณหาเปนอกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๔๑] ส. ธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ตัณหานี้ใด ทําความเกิดอีก เปนไปกับ
ดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน เพลิดเพลินยิ่งใน
อารมณนั้นๆ ตัณหาดังกลาวนี้ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต

[๑๕๔๒] ป. ไมพึงกลาววา ธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. มันเปนตัณหาในธรรม มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา มันเปนตัณหาในธรรม ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
ธัมมตัณหาเปนอัพยากฤต
ธัมมตัณหา อัพยากตาติกถา จบ.
--------------@๑. สํ. ส. ขอ ๑๖๘๕ หนา ๕๒๙
ธัมมตัณหา นทุกขสมุทโยติกถา
[๑๕๔๓] สกวาที ธัมมตัณหาไมเปนทุกขสมุทัย หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. รูปตัณหาไมเปนทุกขสมุทัย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธัมมตัณหาไมเปนทุกขสมุทัย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัททตัณหา ฯลฯ คันธตัณหา รสตัณหา ฯลฯ โผฏฐัพพตัณหาไมเปน
ทุกขสมุทัย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๔๔] ส. รูปตัณหาเปนทุกขสมุทัย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธัมมตัณหาเปนทุกขสมุทัย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัททตัณหา ฯลฯ คันธตัณหา ฯลฯ รสตัณหา ฯลฯ โผฏฐัพพตัณหาเปน
ทุกขสมุทัย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธัมมตัณหาเปนทุกขสมุทัย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธัมมตัณหาไมเปนทุกขสมุทัย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ตัณหา พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนทุกขสมุทัย มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ตัณหาพระผูมีพระภาคตรัสวา เปนทุกขสมุทัย ก็ตองไมกลาววา
ธัมมตัณหาไมเปนทุกขสมุทัย

[๑๕๔๕] ส. ธัมมตัณหาไมเปนทุกขสมุทัย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความโลภพระผูมีพระภาคตรัสวา เปนทุกขสมุทัย และธัมมตัณหาก็เปน
ความโลภ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ความโลภ พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนทุกขสมุทัย และธัมมตัณหา
ก็เปนความโลภ ก็ตองไมกลาววา ธัมมตัณหาไมเปนทุกขสมุทัย
[๑๕๔๖] ส. โลภะคือธัมมตัณหา ไมเปนทุกขสมุทัย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โลภะคือรูปตัณหา ไมเปนทุกขสมุทัย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โลภะคือธัมมตัณหา ไมเปนทุกขสมุทัย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โลภะคือสัททตัณหา ฯลฯ คือคันธตัณหา ฯลฯ คือรสตัณหา ฯลฯ คือ
โผฏฐัพพตัณหา ไมเปนทุกขสมุทัย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๔๗] ส. โลภะคือรูปตัณหา เปนทุกขสมุทัย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โลภะคือธัมมตัณหา เปนทุกขสมุทัย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โลภะคือสัททตัณหา ฯลฯ คือโผฏฐัพพตัณหา เปนทุกขสมุทัย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โลภะคือธัมมตัณหา เปนทุกขสมุทัย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๔๘] ส. ธัมมตัณหาไมเปนทุกขสมุทัย หรือ?
ป. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ตัณหานี้ใด กระทําความเกิดอีก เปนไป
กับดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน เพลิดเพลินยิ่งใน
อารมณนั้นๆ ตัณหาดังกลาวนี้คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ธัมมตัณหาไมเปนทุกขสมุทัย ดังนี้
[๑๕๔๙] ส. ไมพึงกลาว ธัมมตัณหาไมเปนทุกขสมุทัย หรือ?
ส. ถูกแลว

ป. มันเปนตัณหาในธรรม มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา มันเปนตัณหาในธรรม ก็ตองไมกลาววา ธัมมตัณหาไมเปนทุกขสมุทัย ดังนี้
ธัมมตัณหา นทุกขสมุทโยติกถา จบ.
วรรคที่ ๑๓ จบ.
----------------วรรคที่ ๑๔
กุสลากุสลปฏิสันทหนกถา
[๑๕๕๐] สกวาที กุศลมูลสืบตออกุศลมูลได หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันใด เพื่อความเกิดขึ้นแหงอกุศล ความนึก ฯลฯ
ความตั้งใจอันนั้นแหละ เพื่อความเกิดขึ้นแหงกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กุศลมูลสืบตอกุศลมูลได แตไมพึงกลาววา ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ
อันใด เพื่อความเกิดขึ้นแหงอกุศล ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันนัน้ แหละ
เพื่อความเกิดขึ้นแหงกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กุศลเกิดขึ้นแกบุคคลผูไมนึกถึงอยู ฯลฯ ไมตั้งใจอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กุศลเกิดขึ้นแกบุคคลผูนึกถึงอยู ฯลฯ ผูตั้งใจอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา กุศลเกิดขึ้นแกบุคคลผูนึกถึงอยู ตั้งใจอยู ก็ตองไมกลาววา กุศล
มูล สืบตออกุศลมูล
[๑๕๕๑] ส. กุศลมูลสืบตออกุศลมูลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อกุศลยอมเกิดขึ้นแกบุคคลผูทําไวในใจโดยไมแยบคาย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กุศลเกิดขึ้นแกบุคคลผูทําไวในใจโดยไมแยบคาย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กุศลยอมเกิดขึ้นแกบุคคลผูทําไวในใจโดยแยบคาย มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา กุศลเกิดขึ้นแกบุคคลผูทําไวในใจโดยแยบคาย ก็ตองไมกลาววา
กุศลมูลสืบตออกุศลมูลได ดังนี้

[๑๕๕๒] ส. กุศลมูลยอมสืบตออกุศลมูลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เนกขัมมสัญญาเกิดขึ้นไดในลําดับแหงกามสัญญา อัพยาปาทสัญญาเกิดขึ้น
ไดในลําดับแหงพยาปาทสัญญา อวิหิงสาสัญญาเกิดขึ้นไดในลําแหงวิหงสาสัญญา เมตตาเกิดขึ้นไดในลําดับแหงพยาบาท กรุณาเกิดขึ้นไดในลําดับ
แหงวิหิงสา มุทิตาเกิดขึ้นไดในลําดับแหงอรติ อุเบกขาเกิดขึ้นไดในลําดับ
แหงปฏิฆะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๕๓] ส. อกุศลมูลสืบตอกุศลมูลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันใด เพื่อความเกิดขึ้นแหงอกุศล ความนึก
ฯลฯ ความตั้งใจอันนั้นแหละ เพื่อความเกิดขึ้นแหงอกุศลมูล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อกุศลมูลสืบตอกุศลมูลได แตไมพึงกลาววา ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ
อันใด เพื่อความเกิดขึ้นแหงกุศล ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันนั้นแหละ
เพื่อความเกิดขึ้นแหงอกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อกุศลมูลเกิดขึ้นแกบุคคลผูไมนึกถึงอยู ฯลฯ ผูไมตั้งใจอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อกุศลเกิดขึ้นแกบุคคลผูนึกถึงอยู ฯลฯ ผูตั้งใจอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อกุศลเกิดขึ้นแกผูนึกถึงอยู ฯลฯ ผูตั้งใจอยู ก็ตองไมกลาววา
อกุศลมูลสืบตอกุศลมูลได
[๑๕๕๔] ส. อกุศลมูลสืบตอกุศลมูลได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กุศลเกิดขึ้นแกบุคคลผูทําไวในใจโดยแยบคาย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อกุศลเกิดขึ้นแกบุคคลผูทําไวในใจโดยแยบคาย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อกุศลเกิดขึ้น แกบุคคลผูทําไวในใจโดยไมแยบคาย มิใช หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อกุศลเกิดขึ้นแกบุคคลผูทําไวในใจโดยไมแยบคายก็ตองไมกลาว
วา อกุศลมูล ยอมสืบตอกุศลมูลได ดังนี้
[๑๕๕๕] ส. อกุศลมูล สืบตอกุศลมูลได หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. กามสัญญาเกิดขึ้นไดในลําดับแหงเนกขัมมสัญญา พยาปาทสัญญาเกิดขึ้น
ไดในลําดับแหงอัพยาปาทสัญญา วิหิงสาสัญญาเกิดขึ้นไดในลําดับแหง
อวิหิงสาสัญญา พยาบาทเกิดขึ้นไดในลําดับแหงเมตตา วิหิงสาเกิดขึ้น
ไดในลําดับแหงกรุณา อรติเกิดขึ้นไดในลําดับแหงมุทิตา ปฏิฆะเกิดขึ้น
ไดในลําดับแหงอุเบกขา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๕๖] ป. ไมพึงกลาววา กุศลมูลสืบตออกุศลมูลได อกุศลมูลสืบตอกุศลมูลได
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. จิตกําหนัดในวัตถุนั้นเทียว ก็คลายกําหนัดในวัตถุนั้นเทียว ก็กําหนัดใน
วัตถุนั้นเทียว มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา จิตกําหนัดในวัตถุใดเทียว ก็คลายกําหนัดในวัตถุนั้นเทียว
คลายกําหนัดในวัตถุใดเทียว ก็กําหนัดในวัตถุนั้นเทียว ดวยเหตุนนั้ นะ
ทานจึงตองกลาววา กุศลมูลสืบตออกุศลมูลได อกุศลมูลสืบตอกุศลมูล
ได
กุสลากุสลปฏิสันทหนกถา จบ
------------------สฬายตนุปปตติกถา
[๑๕๕๗] สกวาที อายตนะ ๖ เกิดขึ้นในครรภมารดา ไมกอ นไมหลังกัน หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. บุคคลผูมีอวัยวะนอยใหญครบครัน มีอินทรียอันไมพรองหยั่งลงในครรภ
มารดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๕๘] ส. จักขายตนะเกิดขึ้นพรอมกับจิตดวงแสวงหาอุปบัติ (ปฏิสนธิจิต) หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มือ เทา ศีรษะ หู จมูก ปาก ฟน ก็เกิดขึ้นพรอมกับจิตดวงแสวงหา
อุปบัติ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โสตายตนะ ฯลฯ ฆานายตนะ ฯลฯ ชิวหายตนะ เกิดขึ้นพรอมกับ
จิตดวงแสวงหาอุปบัติ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มือ เทา ศีรษะ หู จมูก ปาก ฟน ก็ตั้งขึ้นพรอมกับจิตดวงแสวงหา

อุปบัติ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๕๙] ป. จักขายตนะเกิดขึ้นแกสัตวผูอยูใ นครรภมารดาในภายหลังหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. สัตวผูอยูในครรภมารดา กระทํากรรมเพื่อไดจักษุในทองมารดา หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. โสตายตนะ ฯลฯ ฆานายตนะ ฯลฯ ชิวหายตนะ เกิดแกสัตวผูอยูใน
ครรภมารดาในภายหลัง หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. สัตวผูอยูในครรภมารดานั้น กระทํากรรมเพื่อไดชวิ หาในครรภมารดา
หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ผม ขน เล็บ ฟน กระดูก เกิดแกสัตวผูอยูในครรภมารดาในภายหลัง
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. สัตวผูอยูในครรภมารดา กระทํากรรมเพื่อไดกระดูกในครรภมารดา หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๖๐] ส. ไมพึงกลาววา ผม ขน เล็บ ฟน กระดูก เกิดแกสัตวผูอยูในครรภ
มารดาในภายหลัง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา สัตวผูเกิดในครรภเกิดเปนกลละขึ้นกอน
จากกลละเกิด เปนอัมพุทะ จากอัมพุทะ เกิดเปนเปสิ จากเปสิ
เกิดเปนฆนะ จากฆนะ เกิดเปนปญจสาขา ผม ขน และเล็บ
ก็มารดาบริโภคสิ่งใด คือ ขาว น้ํา และ โภชนะ และทารกผูอยู
ในครรภมารดานั้น เติบโตขึ้นในครรภมารดานั้น ดวยอาหาร คือ
ขาว น้ํา และโภชนะ ที่มารดาของตนบริโภค ดังนี้ ๑- เปนสูตรมี
อยูจริงมิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ผม ขน เล็บ ฟน กระดูก ก็เกิดแกสัตวผูอยูในครรภ
มารดา ในภายหลังนะสิ
สฬายตนุปปตติกถา จบ
------------------@๑. สํ. สคาถ. ขอ ๘๐๓ หนา ๓๐๓
อนันตรปจจยกถา

[๑๕๖๑] สกวาที โสตวิญญาณเกิดขึ้นไดในลําดับแหงจักขุวิญญาณ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันใด เพื่อความเกิดขึ้นแหงจักขุวิญญาณ
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจนั้นแหละ เพื่อความเกิดขึ้นแหงโสตวิญญาณ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะโสตวิญญาณเกิดขึ้นได ในลําดับแหงจักขุวิญญาณ ฉะนั้นจึงไม
พึงกลาววา ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันใด เพื่อความเกิดขึ้นแหง
จักขุวิญญาณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันนั้นแหละ เพื่อความเกิดขึ้น
แหงโสตวิญญาณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โสตวิญญาณเกิดขึ้นแกผูไมนึกถึงอยู ฯลฯ ผูไมตั้งใจอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โสตวิญญาณ ยอมเกิดขึ้นแกผูนึกถึงอยู ฯลฯ แกผตู ั้งใจอยู มิใช หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวาโสตวิญญาณยอมเกิดขึ้นแกผูนึกถึงอยู ฯลฯ ผูตั้งใจอยู ก็ตองไม
กลาววา โสตวิญญาณเกิดขึ้นไดในลําดับแหงจักขุวิญญาณ
[๑๕๖๒] ส. โสตวิญญาณเกิดขึ้นไดในลําดับแหงจักขุวิญญาณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุวิญญาณยอมเกิดขึ้นแกผูกระทําไวในใจซึ่งนิมิต คือรูป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โสตวิญญาณเกิดขึ้นแกผูกระทําไวในใจซึ่งนิมิตคือรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๖๓] ส. จักขุวิญญาณ มีรูปเปนอารมณอยางเดียว ไมมีอยางอื่นเปนอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โสตวิญญาณมีรูปเปนอารมณอยางเดียว ไมมีอยางอื่นเปนอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โสตวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โสตวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คําวาโสตวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูปดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง

หรือ?
ป. ไมมี
ส. คําวา จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุและรูป ดังนี้ เปนสูตรมี
อยูจริง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา คําวา จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุและรูป ดังนี้ เปน
สูตรมีอยูจริง ก็ตองไมกลาววา โสตวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุและ
รูป
ส. โสตวิญญาณเกิดขึ้นไดในลําดับแหงจักขุวิญญาณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขุวิญญาณอันนั้น โสตวิญญาณก็นั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๖๔] ส. ฆานวิญญาณเกิดขึ้นไดในลําดับแหงโสตวิญญาณ ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ
เกิดขึ้นไดในลําดับแหงฆานวิญญาณ ฯลฯ
[๑๕๖๕] ส. กายวิญญาณเกิดขึ้นไดในลําดับแหงชิวหาวิญญาณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันใด เพื่อความเกิดขึ้นแหงชิวหาวิญญาณ
ความนึก ความตั้งใจอันนั้นแหละ เพื่อความเกิดขึ้นแหงกายวิญญาณ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะกายวิญญาณเกิดขึ้นไดในลําดับแหงชิวหาวิญญาณ ฉะนั้นจึงไมพึง
กลาววา ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันใด เพื่อความเกิดขึ้นแหงชิวหา
วิญญาณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันนั้นแหละ เพื่อความเกิดขึ้น
แหงกายวิญญาณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กายวิญญาณเกิดขึ้นแกบุคคลผูไมนึกถึงอยู ฯลฯ ผูไ มตั้งใจอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กายวิญญาณยอมเกิดขึ้นแกบุคคลผูนึกถึงอยู ฯลฯ ผูตั้งใจอยู มิใช หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา กายวิญญาณยอมเกิดขึ้นแกบุคคลผูนึกถึงอยู ฯลฯ ผูตั้งใจอยู
ก็ตองไมกลาววา กายวิญญาณเกิดขึ้นไดในลําดับแหงชิวหาวิญญาณ
[๑๕๖๖] ส. กายวิญญาณเกิดขึ้นไดในลําดับแหงชิวหาวิญญาณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชิวหาวิญญาณยอมเกิดขึ้นแกบุคคลผูทําไวในใจซึ่งนิมิตคือรส หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. กายวิญญาณเกิดขึ้นแกบุคคลผูทําไวในใจ ซึ่งนิมิตคือรส หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ชิวหาวิญญาณมีรสเปนอารมณอยางเดียว มิไดมีอยางอื่นเปนอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กายวิญญาณมีรสเปนอารมณอยางเดียว มิไดมีอยางอื่นเปนอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นไดเพราะอาศัยลิ้นและรส หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กายวิญญาณเกิดขึ้นไดเพราะอาศัยลิ้นและรส หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กายวิญญาณเกิดขึ้นไดเพราะอาศัยลิ้นและรส หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คําวา กายวิญญาณเกิดขึ้นไดเพราะอาศัยลิ้นและรส ดังนี้ เปนสูตรมีอยู
จริง หรือ?
ป. ไมมี
ส. คําวา ชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นไดเพราะอาศัยลิ้นและรส ดังนี้ เปนสูตร
มีอยูจริง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา คําวา ชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยลิ้นและรส ดังนี้ เปน
สูตรมีอยูจริง ก็ตองไมกลาววา กายวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยลิ้นและรส
ส. กายวิญญาณเกิดขึ้นไดในลําดับแหงชิวหาวิญญาณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชิวหาวิญญาณอันนั้น กายวิญญาณก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๖๗] ป. ไมพึงกลาววา วิญญาณ ๕ เกิดขึ้นในลําดับแหงกันและกัน หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลบางคน ฟอนรํา ขับรอง บรรเลงดนตรีเห็นรูปดวยฟงเสียงดวย
สูดกลิ่นดวย ลิ้มรสดวย ถูกตองโผฏฐัพพะดวย (ในขณะเดียวกัน)
มีอยู มิใช หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา บุคคลบางคน ฟอนรํา ขับรอง บรรเลงดนตรีเห็นรูปดวย ฟง
เสียงดวย สูตรกลิ่นดวย ลิ้มรสดวย ถูกตองโผฏฐัพพะดวย (ในขณะ
เดียวกัน) มีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา วิญญาณ ๕ เกิด

ขึ้นในลําดับแหงกันและกันแล
อนันตรปจจยกถา จบ
-----------------อริยรูปกถา
[๑๕๖๘] สกวาที อริยรูปอาศัยมหาภูตรูป หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. อริยรูปเปนกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มหาภูตรูปเปนกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มหาภูตรูปเปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อริยรูปเปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อริยรูปอาศัยมหาภูตรูป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อริยรูปเปนอนาสวะ ๑- เปนอสัญโญชนียะ เปนอคันถนียะ เปนอโนฆนียะ
เปนอโยคนียะ เปนอนีวรณียะ เปนอปรามัฏฐะ เปนอนุปาทานิยะ เปน
อสังกิเลสิกะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มหาภูตรูป เปนอนาสวะ ฯลฯ เปนอสังกิเลสิกะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มหาภูตรูป เปนสาสวะ ๒- เปนสัญโญชนียะ ฯลฯ เปนสังกิเลสิกะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อริยรูป เปนสาสวะ เปนสัญโญชนียะ ฯลฯ เปนสังกิเลสิกะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๖๙] ป. ไมพึงกลาววา อริยรูปอาศัยมหาภูตรูป หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปอยางใดอยางหนึ่ง
คือ มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ ดังนี้เปนสูตรมีอยูจริง
มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น อริยรูปก็อาศัยมหาภูตรูป นะสิ
อริยรูปกถา จบ

------------อัญโญ อนุสโยติกถา
[๑๕๗๐] สกวาที กามราคานุสัยอยางหนึง่ กามราคปริยุฏฐานก็อยางหนึ่ง หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. กามราคะอยางหนึ่ง กามราคปริยุฏฐานก็อยางหนึ่ง หรือ
@๑. อนาสวะ แปลวา ไมเปนอารมณของอาสวะ แมคําตอๆ ไปก็แปลอยางเดียวกัน เชน อสัญโญชนียะ
แปลวา ไมเปน
@อารมณของสังโยชน ดูนิเทศในธรรมสังคณีปกรณ
@๒. สาสวะ แปลวา เปนอารมณของอาสวะ แมคําตอๆ ไปก็แปลอยางเดียวกัน ดูนิเทศในธรรมสังคณี
ปกรณ
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กามราคะอันนั้น กามราคปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กามราคานุสัยอันนั้น กามราคปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๗๑] ส. ปฏิฆานุสัยอยางหนึ่ง ปฏิฆปริยุฏฐานก็อยางหนึ่ง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปฏิฆะอยางหนึ่ง ปฏิฆปริยุฏฐานก็อยางหนึ่ง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ปฏิฆะอันนั้น ปฏิฆปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปฏิฆานุสัยอันนั้น ปฏิฆปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๗๒] ส. มานานุสัยอยางหนึ่ง มานปริยฏุ ฐาน ก็อยางหนึ่ง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มานะอยางหนึ่ง มานปริยุฏฐานก็อยางหนึ่ง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มานะอันนั้น มานปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มานานุสัยอันนั้น มานปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๗๓] ส. ทิฏฐานุสัยอยางหนึ่ง ทิฏฐิปริยุฏฐานก็อยางหนึ่ง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทิฏฐิอยางหนึ่ง ทิฏฐิปริยุฏฐานก็อยางหนึ่ง หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทิฏฐิอันนั้น ทิฏฐิปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทิฏฐานุสัยอันนั้น ทิฏฐิปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๗๔] ส. วิจิกิจฉานุสัยอยางหนึ่ง วิจิกจิ ฉาปริยุฏฐานก็อยางหนึ่ง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิจิกิจฉาอยางหนึ่ง วิจิกิจฉาปริยุฏฐานก็อยางหนึ่ง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิจิกิจฉาอันนั้น วิจกิ ิจฉาปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิจิกิจฉานุสัยอันนั้น วิจิกิจฉาปริยุฏฐานก็อนั นั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๗๕] ส. ภวราคานุสัยอยางหนึ่ง ภวราคปริยุฏฐานก็อยางหนึ่ง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ภวราคะอยางหนึ่ง ภวราคปริยุฏฐานก็อยางหนึ่ง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ภวราคะอันนั้น ภวราคปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ภวราคานุสัยอันนั้น ภวราคปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๗๖] ส. อวิชชานุสัยอยางหนึ่ง อวิชชาปริยุฏฐานก็อยางหนึ่ง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อวิชชาอยางหนึ่ง อวิชชาปริยุฏฐานก็อยางหนึ่ง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อวิชชานุสัยอันนั้น อวิชชาปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อวิชชานุสัยนั้น อวิชชาปริยุฏฐานก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๗๗] ป. ไมพึงกลาววา อนุสัยอยางหนึง่ ปริยุฏฐานก็อยางหนึ่ง หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ปุถุชน ครั้นเมื่อจิตที่เปนกุศลหรืออัพยากฤต เปนไปอยูพึงกลาววา ผูมี
อนุสัย หรือ?
ส. ถูกแลว

ป. พึงกลาววา ผูมีจิตอันปริยุฏฐานกลุมรุม หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น อนุสัยก็อยางหนึ่ง ปริยฏุ ฐานก็อยางหนึ่งนะสิ
ส. ปุถุชน ครั้นเมื่อจิตที่เปนกุศลหรืออัพยากฤต เปนไปอยูพึงกลาววา
ผูมีราคะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พึงกลาววา มีจิตอันปริยุฏฐานกลุมรุม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ถาอยางนั้น ราคะก็อยางหนึ่ง ปริยฏุ ฐานก็อยางหนึ่ง นะสิ
อัญโญ อนุสโยติกถา จบ
-------------ปริยุฏฐาน จิตตวิปปยุตตันติกถา
[๑๕๗๘] สกวาที ปริยุฏฐานวิปปยุตจากจิต หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนรูป เปนนิพพาน เปนจักขายตนะ ฯลฯ เปนโผฏฐัพพายตนะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ปริยุฏฐาน วิปปยุตจากจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จิตมีราคะ จิตมีโทสะ จิตมีโมหะ ฯลฯ จิตเปนอกุศล จิตเศราหมอง
ไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. จิตมีราคะ จิตมีโทสะ จิตมีโมหะ ฯลฯ จิตเปนอกุศล จิตเศราหมอง
มีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา จิตมีราคะ จิตมีโทสะ จิตมีโมหะ ฯลฯ จิตเปนอกุศล จิตเศรา
หมอง มีอยู ก็ตองไมกลาววา ปริยุฏฐานวิปปยุตจากจิต ดังนี้
ปริยุฏฐาน จิตตวิปปยุตตันติกถา จบ
-----------------ปริยาปนนกถา
[๑๕๗๙] สกวาที รูปราคะ นอนเนื่องอยูในรูปธาตุ นับเนื่องในรูปธาตุ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. รูปราคะ เปนธรรมแสวงหาสมาบัติ เปนธรรมแสวงหาอุปบัติ เปนธรรม
เครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม สหรคต เกิดรวม ระคน สัมปยุต
เกิดดวยกัน ดับดวยกัน มีวัตถุเปนอันเดียวกัน มีอารมณเปนอันเดียว

กัน กับจิตดวงแสวงหาสมาบัติ กับจิตดวงแสวงหาอุปบัติ กับจิตเปน
เครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กามราคะ ไมเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ ไมเปนธรรมแสวงหาอุปบัติ
ไมเปนธรรมเครือ่ งอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม จะสหรคต เกิดรวม ระคน
สัมปยุต เกิดดวยกัน ดับดวยกัน จะมีวัตถุเปนอันเดียวกัน จะมีอารมณ
เปนอันเดียวกัน กับจิตดวงแสวงหาสมาบัติ ก็หามิได กับจิตดวงแสวง
หาอุปบัติ ก็หามิไดกับจิตเปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ก็หามิได
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา กามราคะ ไมเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ ไมเปนธรรมแสวงหา
อุปบัติ ไมเปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ฯลฯ จะมีอารมณ
อันเดียวกัน ฯลฯ กับจิตเปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ก็หามิไดก็
ตองไมกลาววา รูปราคะ นอนเนื่องอยูในรูปธาตุ นับเนื่องอยูในรูปธาตุ
ฯลฯ
[๑๕๘๐] ส. รูปราคะ นอนเนื่องในรูปธาตุ นับเนื่องในรูปธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัททราคะ นอนเนื่องในสัททธาตุ นับเนื่องในสัททธาตุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปราคะ นอนเนื่องในรูปธาตุ นับเนื่องในรูปธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คันธราคะ ฯลฯ รสราคะ ฯลฯ โผฏฐัพพราคะ นอนเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ
นับเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๘๑] ส. สัททราคะ นอนเนื่องในสัททธาตุ แตไมพึงกลาววา นับเนื่องในสัททธาตุ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปราคะ นอนเนื่องในรูปธาตุ แตไมพึงกลาววา นับเนื่องในรูปธาตุ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. คันธราคะ ฯลฯ รสราคะ ฯลฯ โผฏฐัพพราคะ นอนเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ
แตไมพึงกลาววา นับเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปราคะ นอนเนื่องในรูปธาตุ แตไมพึงกลาววา นับเนื่องในรูปธาตุ หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๘๒] ส. อรูปราคะ นอนเนื่องในอรูปธาตุ นับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อรูปราคะ เปนธรรมแสวงหาสมาบัติ เปนธรรมแสวงหาอุปบัติ เปนธรรม
เครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม สหรคต เกิดรวม ระคน สัมปยุต
เกิดดวยกัน ดับดวยกัน มีวัตถุเปนอันเดียวกัน มีอารมณเปนอันเดียว
กัน กับจิตดวงแสวงหาสมาบัติ กับจิตดวงแสวงหาอุปบัติ กับจิตเปน
เครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อรูปราคะ จะเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ จะเปนธรรมแสวงหาอุปบัติ
จะเปนธรรมเครือ่ งอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ฯลฯ จะมีอารมณเปนอันเดียว
กัน ฯลฯ กับจิตเปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ก็หามิได มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อรูปราคะ ไมเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ ไมเปนธรรมแสวงหา
อุปบัติ ฯลฯ จะมีอารมณเปนอันเดียวกัน ฯลฯ กับจิตเปนเครื่องอยูเปน
สุขในทิฏฐธรรม ก็หามิได ก็ตองไมกลาววา อรูปราคะ นอนเนื่องใน
อรูปธาตุนับเนื่องในอรูปธาตุ
[๑๕๘๓] ส. อรูปราคะ นอนเนื่องในอรูปธาตุ นับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัททราคะ นอนเนื่องในสัททธาตุ นับเนื่องในสัททธาตุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อรูปราคะ นอนเนื่องในอรูปธาตุ นับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คันธราคะ ฯลฯ รสราคะ ฯลฯ โผฏฐัพพราคะ นอนเนื่องในโผฏฐัพพ
ธาตุ นับเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๘๔] ส. สัททราคะ นอนเนื่องในสัททธาตุ แตไมพึงกลาววา นับเนื่องในสัทท
ธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อรูปราคะ นอนเนื่องในอรูปธาตุ แตไมพึงกลาววา นับเนื่องในอรูปธาตุ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. คันธราคะ ฯลฯ รสราคะ ฯลฯ โผฏฐัพพราคะ นอนเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ
แตไมพึงกลาววา นับเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. อรูปราคะ นอนเนื่องในอรูปธาตุ แตไมพึงกลาววา นับเนื่องในอรูปธาตุ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๘๕] ป. ไมพึงกลาววา รูปราคะนอนเนื่องในรูปธาตุ นับเนื่องในรูปธาตุ อรูปราคะ
นอนเนื่องในอรูปธาตุ นับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กามราคะนอนเนื่องในกามธาตุ นับเนื่องในกามธาตุ มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา กามราคะนอนเนื่องในกามธาตุ นับเนื่องในกามธาตุดวยเหตุนั้น
นะทานตองกลาววา รูปราคะนอนเนื่องในรูปธาตุ นับเนื่องในรูปธาตุ
อรูปราคะนอนเนื่องในอรูปธาตุ นับเนื่องในอรูปธาตุ
ปริยาปนนกถา จบ
------------อัพยากตกถา
[๑๕๘๖] สกวาที ทิฏฐิเปนอัพยากฤต หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนวิบากอัพยากฤต เปนกิริยาอัพยากฤต เปนรูป เปนนิพพาน เปน
จักขายตนะ ฯลฯ เปนโผฏฐัพพายตนะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทิฏฐิเปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผัสสะที่สัมปยุตดวยทิฏฐิเปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทิฏฐิเปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ จิตที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ เปน
อัพยากฤต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๘๗] ส. ผัสสะที่สัมปยุตดวยทิฏฐิเปนอกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทิฏฐิเปนอกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา เจตนา จิตที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ เปนอกุศล หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. ทิฏฐิเปนอกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๘๘] ส. ทิฏฐิเปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทิฏฐิไมมีผล ไมมีวบิ าก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทิฏฐิมีผล มีวิบาก มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ทิฏฐิมีผล มีวิบาก ก็ตองไมกลาววา ทิฏฐิเปนอัพยากฤต
[๑๕๘๙] ส. ทิฏฐิเปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โทษทั้งหลายพระผูม ีพระภาคตรัสวา มีมิจฉาทิฏฐิเปนอยางยิ่งมิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา โทษทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา มีมิจฉาทิฏฐิเปนอยางยิ่ง
ก็ตองไมกลาววา ทิฏฐิเปนอัพยากฤต
[๑๕๙๐] ส. ทิฏฐิเปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรวัจฉะ มิจฉาทิฏฐิแลเปนอกุศล
สัมมาทิฏฐิเปนกุศล ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
@๑. ม.ม. ขอ ๒๕๔ หนา ๒๕๑
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ทิฏฐิเปนอัพยากฤต
[๑๕๙๑] ส. ทิฏฐิเปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรปุณณะ เรากลาวคติของบุคคลผูเปน
มิจฉาทิฏฐิ (วาเปน) อยางใดอยางหนึ่งใน ๒ อยางคือ นรก หรือ
กําเนิดดิรัจฉาน ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ทิฏฐิเปนอัพยากฤต ดังนี้
[๑๕๙๒] ป. ไมพึงกลาววา ทิฏฐิเปนอัพยากฤต หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรวัจฉะ คําวาโลกเที่ยงนี้ เรามิได
พยากรณ คําวา โลกขาดสูญนี้ เราก็มิไดพยากรณ คําวาโลกมีที่

สุด ฯลฯ คําวา โลกไมมีที่สุด คําวา ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น
คําวา ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น คําวา สัตวยังเปนอยูเบื้องหนา
แตมรณะ คําวา สัตวเปนอยูเบื้องหนาแตมรณะ คําวา สัตวยังเปน
อยูก็มีไมเปนอยูก็มี เบื้องหนาแตมรณะ คําวา สัตวยังเปนอยูก็ไมใช
ไมเปนอยูก็ไมใช เบื้องหนาแตมรณะนี้ เราก็มิไดพยากรณ ดังนี้ ๒เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น ทิฏฐิก็เปนอัพยากฤต นะสิ
[๑๕๙๓] ส. ทิฏฐิเปนอัพยากฤต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายกรรมใดก็ดี อัน
บุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐิ สมาทานใหบริบูรณตามทิฏฐิ ฯลฯ วจีกรรม
@๑. ม. ม. ขอ ๘๕ หนา ๘๐ ๒. เทียบดูอัคคิวัจกโคตตสูตรใน ม. ม. ขอ ๒๔๗ หนา ๒๔๓
ใดก็ดี ฯลฯ มโนกรรมใดก็ดี อันบุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐิ สมาทาน
ใหบริบูรณตามทิฏฐิ เจตนาใดก็ดี ความปรารถนาใดก็ดี ความตั้ง
ใจใดก็ดี สังขารเหลาใดก็ดี ของบุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐิ ธรรมเหลา
นั้นทั้งหมด ยอมเปนไปพรอมเพื่อผลอันไมนาปรารถนาไมนาใคร
ไมนาชอบใจ เพื่อสิ่งอันไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข ดังนี้ ๑เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ทิฏฐิเปนอัพยากฤตนะสิ
อัพยากตกถา จบ
------------อปริยาปนนกถา
[๑๕๙๔] สกวาที ทิฏฐิ เปนอปริยาปนนะ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนมรรค เปนผล เปนนิพพาน เปนโสดาปตติมรรค เปนโสดาปตติผล
เปนสกทาคามิมรรค เปนสกทาคามิผล เปนอนาคามิมรรค เปนอนาคามิผล
เปนอรหัตตมรรค เปนอรหัตตผล เปนสติปฏฐาน เปนสัมมัปปธาน เปน
อิทธิบาท เปนอินทรีย เปนพละ เปนโพชฌงค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๕๙๕] ส. ไมพึงกลาววา ทิฏฐิเปนอปริยาปนนะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ปุถุชน พึงกลาววา ผูป ราศจากกําหนัดในกามทั้งหลาย หรือ?

ส. ถูกแลว
ป. ไมพึงกลาววา ผูปราศจากทิฏฐิ หรือ?
@๑. อํ เอก. ขอ ๑๘๙ หนา ๔๒
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น ทิฏฐิเปนอปริยาปนนะ นะสิ
อริปยาปนนกถา จบ
วรรคที่ ๑๔ จบ
-----------วรรคที่ ๑๕
ปจจยตากถา
[๑๕๙๖] สกวาที ความเปนปจจัย ทานจํากัดไว หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. วิมังสา เปนเหตุและเปนอธิบดีดวย มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา วิมังสา เปนเหตุและเปนอธิบดีดวย ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตอง
กลาววา เปนปจจัยโดยเหตุปจจัย (และ) เปนปจจัยโดยอธิปติปจจัย
[๑๕๙๗] ฉันทาธิปติ เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ฉันทาธิปติ เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม ดวยเหตุนั้นนะทาน
จึงตองกลาววา เปนปจจัยโดยอธิปติปจจัย (และ) เปนปจจัยโดยสหชาต
ปจจัย
[๑๕๙๘] ส. วิริยาธิปติ เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา วิริยาธิปติ เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม ดวยเหตุนั้นนะทานจึง
ตองกลาววา เปนปจจัยโดยอธิปติปจจัย (และ) เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
ส. วิริยาธิปติ เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรมและเปนอินทรียดวยมิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา วิริยาธิปติ เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรมและเปนอินทรียดวย ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา เปนปจจัยโดยอธิปปจจัย (และ) เปน
ปจจัยโดยอินทรียปจจัย
[๑๕๙๙] ส. วิริยาธิปติ เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม และเปนองคแหงมรรคดวย มิใช
หรือ?
ป. ถูกแลว

หากวา วิริยาธิปติ เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรมและเปนองคแหงมรรคดวย
ดวย เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา เปนปจจัยโดยอธิปติปจจัย (และ)
เปนปจจัย โดยมรรคปจจัย
[๑๖๐๐] ส. จิตตาธิปติ เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา จิตตาธิปติ เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม ดวยเหตุนั้นนะทานจึง
ตองกลาววา เปนปจจัยโดยอธิปติปจจัย (และ) เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
[๑๖๐๑] ส. จิตตาธิปติ เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม และเปนอาหารดวย มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา จิตตาธิปติ เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรมและเปนอาหารดวย ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา เปนปจจัยโดยอธิปติปจจัย (และ) เปน
ปจจัยโดยอาหารปจจัย
[๑๖๐๒] ส. จิตตาธิปติ เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม และเปนอินทรียดวย มิใช
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา จิตตาธิปติ เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรมและเปนอินทรียดวย
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา เปนปจจัยโดยอธิปติปจจัย (และ)
เปนปจจัยโดยอินทรียปจจัย
[๑๖๐๓] ส. วิมังสาธิปติ เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา วิมังสาธิปติ เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม ดวยเหตุนั้นนะทานจึง
ตองกลาววา เปนปจจัยโดยอธิปติปจจัย (และ) เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
[๑๖๐๔] ส. วิมังสาธิปติ เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม และเปนอินทรียดวย มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา วิมังสาธิปติ เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรมและเปนอินทรียดวย
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา เปนปจจัยโดยอธิปติปจจัย (และ)
เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
[๑๖๐๕] ส. วิมังสาธิปติ เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรม และเปนองคแหงมรรคดวย
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา วิมังสาธิปติ เปนอธิบดีแหงสหชาตธรรมและเปนองคแหงมรรคดวย
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา เปนปจจัยโดยอธิปติปจจัย (และ)

เปนปจจัยโดยมัคคปจจัย
[๑๖๐๖] ส. ปจจเวกขณา ทําอริยธรรมใหหนัก บังเกิดขึ้นและทําอริยธรรมนั้น ให
เปนอารมณดวย มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวาปจจเวกขณา ทําอริยธรรมใหหนัก บังเกิดขึ้น และทําอริยธรรม
นั้นใหเปนอารมณดวย ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา (อริยธรรม)
เปนปจจัยโดยอธิปติปจจัย และเปนปจจัยโดยอารัมมณปจจัย
[๑๖๐๗] ส. กุศลธรรมกอนๆ เปนปจจัยโดยอนันตรปจจัยแหงกุศลธรรมหลังๆ และ
เปนอาเสวนะดวย มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา กุศลธรรมกอนๆ เปนปจจัยโดยอนันตรปจจัยแหงกุศลธรรม
หลังๆ และเปนอาเสวนะดวย ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
เปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย (และ) เปนปจจัยโดยอาเสวนปจจัย
[๑๖๐๘] ส. อกุศลธรรมกอนๆ เปนปจจัยโดยอนันตรปจจัยแหงอกุศลธรรมหลังๆ
และเปนอาเสวนะดวย มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อกุศลธรรมกอนๆ เปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย แหงอกุศลธรรมหลังๆ และเปนอาเสวนะดวย ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
เปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย (และ) เปนปจจัยโดยอาเสวนปจจัย
[๑๖๐๙] ส. กิริยาอัพยากตธรรมกอนๆ เปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย แหงกิริยาอัพยากตธรรมหลังๆ และเปนอาเสวนะดวย มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา กิริยาอัพยากตธรรมกอนๆ เปนปจจัยโดยอนันตรปจจัยแหง
กิริยาอัพยากตธรรมหลังๆ และเปนอาเสวนะดวย ดวยเหตุนั้นนะทาน
จึงตองกลาววา เปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย (และ) เปนปจจัยโดย
อาเสวนปจจัย
[๑๖๑๐] ป. ไมพึงกลาววา ความเปนปจจัย ทานจํากัดไว หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เปนปจจัยโดยเหตุปจ จัยก็ได เปนปจจัยโดยอารัมมณปจจัยก็ได เปนปจจัย
โดยอนันตรปจจัยก็ได เปนปจจัยโดยสมนันตรปจจัยก็ได หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น ความเปนปจจัยทานก็จํากัดไว นะสิ
ปจจยตากถา จบ
-------------------

อัญญมัญญปจจยกถา
[๑๖๑๑] สกวาที สังขารเกิด เพราะอวิชชาเปนปจจัยเทานั้น ไมพึงกลาววา แม
เพราะสังขารเปนปจจัยก็เกิดอวิชชาได หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. อวิชชาเกิดพรอมกกับสังขาร มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อวิชชาเกิดพรอมกับสังขาร ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
แมเพราะอวิชชาเปนปจจัยก็เกิดสังขารได แมเพราะสังขารเปนปจจัยก็
เกิดอวิชชาได
[๑๖๑๒] ส. อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัยเทานั้น ไมพึงกลาววา แมเพราะ
อุปาทานเปนปจจัยก็เกิดตัณหาได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ตัณหาเกิดพรอมกับอุปาทาน มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ตัณหาเกิดพรอมกับอุปทาน ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
แมเพราะตัณหาเปนปจจัยก็เกิดอุปาทานได แมเพราะอุปาทานเปนปจจัยก็
เกิดตัณหาได
[๑๖๑๓] ป. คําวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชราและมรณะเปนปจจัย จึงเกิดชาติ
เพราะชาติเปนปจจัย จึงเกิดภพ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง หรือ?
ส. ไมมี
ป. ถาอยางนั้น สังขารก็เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัยเทานั้น ไมพึงกลาววา
แมเพราะสังขารเปนปจจัยก็เกิดอวิชชาได อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปน
ปจจัยเทานั้น ไมพึงกลาววา แมเพราะอุปาทานเปนปจจัยก็เกิดตัณหาได
[๑๖๑๔] ส. คําวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงเกิดนามรูป
แมเพราะนามรูปเปนปจจัย ก็เกิดวิญญาณได ดังนี้ เปนสูตรมีอยู
จริง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น สังขารก็เกิดแมเพราะอวิชชาเปนปจจัย อวิชชาก็เกิดแม
เพราะสังขารเปนปจจัย อุปาทานก็เกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย ตัณหา
ก็เกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย นะสิ
อัญญมัญญปจจยกถา จบ
--------------อัทธากถา
[๑๖๑๕] สกวาที อัทธา (ระยะกาล) เปนปรินิปผันนะ (สภาวะที่สําเร็จแลว) หรือ?

ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนเวทนา ฯลฯ เปนสัญญา ฯลฯ เปนสังขาร ฯลฯ เปนวิญญาณ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อัทธาสวนอดีต เปนปรินิปผันนะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนเวทนา ฯลฯ เปนสัญญา ฯลฯ เปนสังขาร ฯลฯ เปนวิญญาณ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อัทธาสวนอนาคต เปนปรินิปผันนะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนเวทนา ฯลฯ เปนสัญญา ฯลฯ เปนสังขาร ฯลฯ เปนวิญญาณ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อัทธาสวนปจจุบัน เปนปรินิปผันนะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนเวทนา ฯลฯ เปนสัญญา ฯลฯ เปนสังขาร ฯลฯ เปนวิญญาณ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เปนอดีต เปนอัทธาสวนอดีต
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อัทธาสวนอดีต เปน ๕ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เปนอนาคต เปนอัทธาสวน
อนาคต หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. อัทธาสวนอนาคต เปน ๕ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เปนปจจุบัน เปนอัทธาสวน
ปจจุบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อัทธาสวนปจจุบัน เปน ๕ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ขันธ ๕ ที่เปนอดีต เปนอัทธาสวนอดีต ขันธ ๕ ที่เปนอนาคต เปน
อัทธาสวนอนาคต ขันธ ๕ ที่เปนปจจุบัน เปนอัทธาสวนปจจุบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อัทธา เปน ๑๕ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อายตนะ ๑๒ ที่เปน อดีตเปนอัทธาสวนอดีต อายตนะ ๑๒ ที่เปนอนาคต
เปนอัทธาสวนอนาคต อายตนะ ๑๒ ที่เปนปจจุบัน เปนอัทธาสวน
ปจจุบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อัทธา เปน ๓๖ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธาตุ ๑๘ ที่เปนอดีตเปนอัทธาสวนอดีต ธาตุ ๑๘ ที่เปนอนาคตเปน
อัทธาสวนอนาคต ธาตุ ๑๘ ที่เปนปจจุบัน เปนอัทธาสวนปจจุบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อัทธา เปน ๕๔ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อินทรีย ๒๒ ที่เปนอดีต เปนอัทธาสวนอดีต อินทรีย ๒๒ ที่เปนอนาคต
เปนอัทธาสวนอนาคต อินทรีย ๒๒ ที่เปนปจจุบัน เปนอัทธาสวนปจจุบัน
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อัทธาเปน ๖๖ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๑๖] ป. ไมพึงกลาววา อัทธา เปนปรินิปผันนะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กถาวัตถุมี ๓ อยาง.
๓ อยางเปนไฉน? บุคคลพึงกลาวกถาปรารภระยะกาลสวนอดีตวา

ระยะกาลที่ลวงแลวไดเปนแลวอยางนี้ ดังนี้บาง พึงกลาวกถาปรารภ
ระยะกาลสวนอนาคตวา ระยะกาลสวนอนาคตจักเปนอยางนี้ ดังนี้บาง
พึงกลาวกถาปรารภระยะกาลสวนปจจุบัน ณ บัดนี้วา ปจจุบันเปนอยู
ในบัดนี้ อยางนี้ ดังนีบ้ าง ดูกรภิกษุทั้งหลาย กถาวัตถุมี ๓ อยาง
ฉะนั้น ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น อัทธาก็เปนปรินิปผันนะ นะสิ
อัทธากถา จบ
-----------------ขณลยมุหุตตกถา
[๑๖๑๗] สกวาที ขณะเปนปรินิปผันนะ ลยะ ๒- เปนปรินิปผันนะ มุหุตตะเปนปรินิปผันนะ หรือ?
@๑. อํ. ติก. ขอ ๕๑๗ หนา ๒๕๓
@๒. ระยะเวลาดีดนิ้วมือ ๑๐ ครั้ง เปนขณะหนึ่ง ๑๐ ขณะเปนลยะหนึ่ง ๑๐ ลยะเปนขณลยะหนึ่ง
@ ๑๐ ขณลยะเปนมุหุตตะหนึ่ง ๑๐ มุหุตตะเปนขณมุหุตตะหนึ่ง อภิธานัปปทีปกาฯ
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนัน้ ฯลฯ
ส. เปนเวทนา ฯลฯ เปนสัญญา ฯลฯ เปนสังขาร ฯลฯ เปนวิญญาณ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนัน้ ฯลฯ
[๑๖๑๘] ป. ไมพึงกลาววา มุหุตตะเปนปรินิปผันนะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กถาวัตถุนี้มี ๓ อยาง
๓ อยางเปนไฉน? บุคคลพึงกลาวกถาปรารภระยะกาลสวนอดีตวา
ระยะกาลที่ลวงแลวไดเปนแลวอยางนี้ ดังนี้บาง พึงกลาวกถาปรารภ
ระยะกาลสวนอนาคตวา ระยะกาลสวนอนาคตจักเปนอยางนี้ ดังนี้
บาง พึงกลาวกถาปรารภระยะกาลปจจุบัน ณ บัดนี้วา ปจจุบันมีอยู
ณ บัดนี้ อยางนี้ ดังนีบ้ าง ดูกรภิกษุทั้งหลาย กถาวัตถุ ๓ อยาง
ฉะนี้แล ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น มุหุตตะ ก็เปนปรินิปผันนะ นะสิ
ขณลยมุหุตตกถา จบ
-----------------

อาสวกถา
[๑๖๑๙] สกวาที อาสวะ ๔ ไมเปนอารมณของอาสวะ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนมรรค เปนผล เปนนิพพาน เปนโสดาปตติมรรค เปนโสดาปตติผล ฯลฯ เปนโพชฌงค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ไมพึงกลาววา อาสวะ ๔ ไมเปนอารมณของอาสวะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. อาสวะเหลานั้น เปนอารมณของอาสวะโดยอาสวะเหลาใด อาสวะ
เหลานั้น มีอยูพวกหนึ่ง หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น อาสวะ ๔ ก็ไมเปนอารมณของอาสวะ นะสิ
อาสวกถา จบ
------------ชรามรณกถา
[๑๖๒๐] สกวาที ชรามรณะแหงโลกุตตรธรรม ก็เปนโลกุตตระ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนมรรค เปนผล เปนนิพพาน เปนโสดาปตติมรรค เปนโสดาปตติผล
ฯลฯ เปนโพชฌงค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ชรามณะแหงโสดาปตติมรรค ก็เปนโสดาปตติมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ชรามรณะแหงโสดาปตติมรรค ก็เปนโสดาปตติมรรค หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชรามรณะแหงโสดาปตติผล ก็เปนโสดาปตติผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ชรามรณะแหงสกทาคามิมรรค ฯลฯ แหงสกทาคามิผล ฯลฯ แหง
อนาคามิมรรค ฯลฯ แหงอนาคามิผล ฯลฯ แหงอรหัตมรรค ก็เปน
อรหัตมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ชรามรณะแหงอรหัตมรรค ก็เปนอรหัตมรรค หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชรามรณะแหงอรหัตผล ก็เปนอรหัตผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. ชรามรณะแหงสติปฏฐาน แหงสัมมัปปธาน แหงอิทธิบาท แหงอินทรีย
แหงพละ ฯลฯ ชรามรณะแหงโพฌงค ก็เปนโพฌงค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๒๑] ป. ไมพึงกลาววา ชรามรณะแหงโลกุตตรธรรม ก็เปนโลกุตตระหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เปนโลกิยะ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น ก็เปนโลกุตตระ นะสิ
ชรามรณกถา จบ
------------------------สัญญาเวทยิตกถา
[๑๖๒๒] สกวาที สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เปนโลกุตตระ หรือ?
ปราวที ถูกแลว
ส. เปนมรรค เปนผล เปนนิพพาน เปนโสดาปตติมรรค เปนโสดาปตติผล
ฯลฯ เปนโพชฌงค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ไมพึงกลาววา สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เปนโลกุตตระ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เปนโลกิยะ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น ก็เปนโลกุตตระ นะสิ
สัญญาเวทยิตกถก จบ
--------------------------สัญญาเวทยิตกถา ที่ ๒
[๑๖๒๓] สกวาที สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เปนโลกิยะ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนเวทนา ฯลฯ เปนสัญญา ฯลฯ เปนสังขาร ฯลฯ เปนวิญญาณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนกามาวจร หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนรูปาวจร หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. เปนอรูปาวจร หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๒๔] ป. ไมพึงกลาววา สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เปนโลกิยะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เปนโลกุตตระ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น ก็เปนโลกิยะ นะสิ
สัญญาเวทยิตกถา ที่ ๒ จบ
-----------------------------สัญญาเวทยิตกถา ที่ ๓
[๑๖๒๕] สกวาที บุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ พึงกระทํากาละ (ตาย) หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ผัสสะอันเกิดในสมัยมีความตายเปนที่สุด เวทนาอันเกิดในสมัยมีความ
ตายเปนที่สุด สัญญาอันเกิดในสมัยมีความตายเปนที่สุด เจตนาอันเกิด
ในสมัยมีความตายเปนที่สุด จิตอันเกิดในสมัยมีความตายเปนที่สุด
ของบุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต อันเกิดในสมัยมีความตายเปนที่สุด
ของบุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ผัสสะ สัญญา เจตนา จิต อันเกิดในสมัยมีความตายเปนที่สุด
ของบุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ไมมี ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูเขา
สัญญาเวทยิตนิโรธ พึงทํากาละ ดังนี้
[๑๖๒๖] ส. บุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ พึงทํากาละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต ของบุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ มี
อยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต ของบุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ไมมี
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูไมมีผัสสะ มีการทํากาละ บุคคลผูไมมีเวทนา มีการทํากาละ ฯลฯ
บุคคลผูไมมีจิต มีการทํากาละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. บุคคลผูมีผัสสะ มีการทํากาละ ฯลฯ บุคคลผูมีจิต มีการทํากาละ มิใช
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลผูมีผัสสะ มีการทํากาละ ฯลฯ บุคคลผูมีจิต มีการทํากาละ
ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ พึงทํากาละดังนี้
[๑๖๒๗] ส. บุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ พึงทํากาละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ยาพิษพึงเขาไป ศาตราพึงเขาไป ไฟพึงเขาไป ในกายของบุคคลผูเขา
สัญญาเวทยิตนิโรธ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ยาพิษไมพึงเขาไป ศาตราไมพึงเขาไป ไฟไมพึงเขาไป ในกายของบุคคล
ผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ยาพิษไมพึงเขาไป ศาตราไมพึงเขาไป ไฟไมพึงเขาไป ในกาย
ของบุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ พึงทํากาละ
[๑๖๒๘] ส. บุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ พึงทํากาละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ยาพิษพึงเขาไป ศาตราพึงเขาไป ไฟพึงเขาไป ในกายของบุคคลผูเขา
สัญญาเวทยิตนิโรธ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มิไดเขานิโรธ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. บุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ไมพึงทํากาละ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. นิยามอันเปนเหตุนิยมวา บุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ไมพึงทํากาละ
มีอยูหรือ?
ส. ไมมี
ป. หากวา นิยามอันเปนเหตุนิยมวา บุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ไมพึง
ทํากาละ ไมมี ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ไมพึง
ทํากาละ
[๑๖๒๙] ส. บุคคลผูพรั่งพรอมดวยจักขุวิญญาณ ไมพึงทํากาละ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. นิยามอันเปนเหตุนิยมวา บุคคลผูพรั่งพรอมดวยจักขุวิญญาณ ไมพึงทํา

กาละ มีอยูหรือ?
ป. ไมมี
ส. หากวา นิยามอันเปนเหตุนิยมวา บุคคลผูพรั่งพรอมดวยจักขุวิญญาณ
ไมพึงทํากาละ ไมมี ก็ตองไมกลาววา บุคคลผูพรั่งพรอมดวยจักขุวญ
ิ ญาณ
ไมพึงทํากาละ
สัญญาเวทยิตกถา ที่ ๓ จบ
-----------------อสัญญสัตตูปกากถา
[๑๖๓๐] สกวาที สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เปนเหตุใหเขาถึงภพแหงอสัญญสัตว
หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. กุศลมูลคืออโลภะ กุศลมูลคืออโทสะ กุศลมูลคืออโมหะ ศรัทธา วิริยะ
สติ สมาธิ ปญญา ของบุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กุศลมูลคืออโลภะ กุศลมูลคืออโทสะ ฯลฯ ปญญาของบุคคลผูเขา
สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา กุศลมูลคืออโลภะ กุศลมูลคืออโทสะ กุศลมูลคืออโมหะ
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา ของบุคคลผูเขาสัญญเวทยิตนิโรธ
ไมมี ก็ตองไมกลาววา สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เปนเหตุใหเขาถึง
ภพแหงอสัญญสัตว
[๑๖๓๑] ส. สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เปนเหตุใหเขาถึงภพแหงอสัญญสัตว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต ของบุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ
มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต ของบุคคลผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ
ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูไมมีผัสสะก็มีการเจริญมรรคได ฯลฯ บุคคลผูไมมีจิต ก็มีการเจริญ
มรรคได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูมีผัสสะ มีการเจริญมรรคได ฯลฯ บุคคลมีจิต มีการเจริญมรรคได
มิใชหรือ?

ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลผูมีผัสสะ มีการเจริญมรรคได ฯลฯ บุคคลผูมีจิต มีการ
เจริญมรรคได ก็ตองไมกลาววา สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เปนเหตุให
เขาถึงภพแหงอสัญญสัตว
[๑๖๓๒] ส. สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เปนเหตุใหเขาถึงภพแหงอสัญญสัตว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชนเหลาหนึ่งเหลาใด เขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ชนเหลานั้นทั้งหมด เปน
ผูเขาถึงภพแหงอสัญญสัตว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๓๓] ป. ไมพึงกลาววา สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เปนเหตุใหเขาถึงภพแหง
อสัญญสัตว หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. แมในนิโรธสมาบัตินี้ ผูเขาก็ไมมีสัญญา แมในภพแหงอสัญญสัตวนั้น
ผูเขาถึงก็ไมมีสัญญา มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา แมในนิโรธสมาบัตินี้ ผูเขาก็ไมมีสัญญา แมในภพแหงอสัตว
นั้น ผูเขาถึงก็ไมมีสัญญา ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เปนเหตุใหเขาถึงภพแหงอสัญญสัตว
อสัญญสัตตูปกากถา จบ
---------กัมมูปจยกถา
[๑๖๓๔] สกวาที กรรมเปนอยางหนึ่ง ความสั่งสมแหงกรรม ก็เปนอยางหนึ่ง หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ผัสสะเปนอยางหนึ่ง ความสั่งสมแหงผัสสะก็เปนอยางหนึ่ง เวทนาเปน
อยางหนึ่ง ความสั่งสมแหงเวทนาก็เปนอยางหนึ่ง สัญญาเปนอยางหนึ่ง
ความสั่งสมแหงสัญญาก็เปนอยางหนึ่ง เจตนาเปนอยางหนึ่ง ความสั่งสม
แหงเจตนาก็เปนอยางหนึ่ง จิตเปนอยางหนึ่ง ความสั่งสมแหงจิตก็เปน
อยางหนึ่ง ศรัทธาเปนอยางหนึ่ง ความสั่งสมแหงศรัทธาก็เปนอยางหนึ่ง
วิริยะเปนอยางหนึ่ง ความสั่งสมแหงวิริยะก็เปนอยางหนึ่ง สติเปน
อยางหนึ่ง ความสั่งสมแหงสติก็เปนอยางหนึ่ง สมาธิเปนอยางหนึ่ง
ความสั่งสมแหงสมาธิก็เปนอยางหนึ่ง ปญญาเปนอยางหนึ่ง ความสั่งสม
แหงปญญาก็เปนอยางหนึ่ง ราคะเปนอยางหนึ่ง ความสั่งสมแหงราคะก็
เปนอยางหนึ่ง ฯลฯ อโนตตัปปะเปนอยางหนึ่ง ความสั่งสมแหง
อโนตตัปปะก็เปนอยางหนึ่ง หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๓๕] ส. กรรมเปนอยางหนึ่ง ความสั่งสมแหงกรรมก็เปนอยางหนึ่ง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสั่งสมแหงกรรม เกิดพรอมกับกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความสั่งสมแหงกรรม เกิดพรอมกับกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสั่งสมแหงกรรมที่เปนกุศล เกิดพรอมกับกรรมที่เปนกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความสั่งสมแหงกรรมที่เปนกุศล เกิดพรอมกับกรรมที่เปนกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสั่งสมแหงกรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เกิดพรอมกับกรรมที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความสั่งสมกรรมทีส่ ัมปยุตดวยสุขเวทนา ฯลฯ ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เกิดพรอมกับกรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความสั่งสมแหงกรรม เกิดพรอมกับกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสั่งสมแหงกรรมที่เปนอกุศล เกิดพรอมกับกรรมที่เปนอกุศล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความสั่งสมแหงกรรมที่เปนอกุศล เกิดพรอมกับกรรมที่เปนอกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสั่งสมแหงกรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เกิดพรอมกับกรรมที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความสั่งสมแหงกรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ฯลฯ ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เกิดพรอมกับกรรมที่สมั ปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๓๖] ส. กรรมเกิดพรอมกับจิต และกรรมที่มีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสั่งสมแหงกรรมเกิดพรอมกับจิต และความสั่งสมแหงกรรมมี
อารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. ความสั่งสมแหงกรรมเกิดพรอมกับจิต แตความสั่งสมแหงกรรมไมมี
อารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กรรมเกิดพรอมกับจิต แตกรรมไมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๓๗] ส. กรรมเกิดพรอมกับจิต และเมื่อจิตดับ กรรมก็ทําลายไป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสั่งสมแหงกรรม เกิดพรอมกับจิต และเมื่อจิตดับ การสั่งสมแหง
กรรม ก็ทําลายไป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๓๘] ส. ความสั่งสมแหงกรรมเกิดพรอมกับจิต แตเมื่อจิตดับ ความสั่งสมแหง
กรรมไมทําลายไป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กรรมเกิดพรอมกับจิต แตเมื่อจิตดับ กรรมไมทําลายไป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เมื่อกรรมมี ความสัง่ สมแหงกรรมก็มี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กรรมอันนั้น ความสั่งสมแหงกรรมก็อันนั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เมื่อกรรมมี การสั่งสมแหงกรรมก็มี และวิบากก็เกิดจากความสั่งสมแหง
กรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กรรมอันนั้น ความสั่งสมแหงกรรมก็อันนั้นแหละ วิบากแหงกรรมก็อัน
นั้นแหละ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เมื่อกรรมมี ความสัง่ สมแหงกรรมก็มี และวิบากก็เกิดจากความสั่งสม
แหงกรรม ทั้งวิบากก็มีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความสั่งสมแหงกรรม มีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความสั่งสมแหงกรรม ไมมีอารมณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิบาก ไมมีอารมณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. กรรมเปนอยางหนึ่ง ความสั่งสมแหงกรรมก็เปนอยางหนึ่ง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรปุณณะ บุคคลบางคนในโลกนี้ สราง
สมกายสังขารที่มีความเบียดเบียนบาง ที่ไมมีความเบียดเบียนบาง
สรางสมวจีสังขาร ฯลฯ มโนสังขาร ที่มีความเบียดเบียนบาง ที่ไมมี
ความเบียดเบียนบาง บุคคลนั้น ครั้นสรางสมกายสังขารที่มีความ
เบียดเบียนบาง ที่ไมมีความเบียดเบียนบาง สรางสมวจีสังขาร ฯลฯ
มโนสังขารที่มีความเบียดเบียนบาง ที่ไมมีความเบียดเบียนบางแลว
ยอมเขาถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบาง ที่ไมมีความเบียดเบียนบาง
ผัสสะทั้งหลาย ที่มีความเบียดเบียนบาง ที่ไมมีความเบียดเบียนบาง
ยอมถูกตอง บุคคลผูเขาถึงโลกที่มคี วามเบียดเบียนบาง ที่ไมมีความ
เบียดเบียนบาง บุคคลนั้นเปนผูอันผัสสะทั้งหลาย ที่มีความเบียดเบียน
บาง ที่ไมมีความเบียดเบียนบาง ถูกตองแลว ยอมเสวยเวทนาที่มี
ความเบียดเบียนบาง ที่ไมมีความเบียดเบียนบาง มีสุขและทุกข
เกลือกกลั้วดังที่มนุษย เทวดาบางจําพวก และวินิปาติกะบางจําพวก
เปนอยู ดูกรปุณณะ ความเขาถึงแหงสัตวนอยใหญเปนอยางนี้แล
เขาทํากรรมใด ยอมเขาถึงดวยกรรมนัน้ ผัสสะทั้งหลายยอมถูกตอง
บุคคลผูเขาถึงแลวนี้ ดูกรปุณณะ เรากลาวเรา สัตวทั้งหลายเปนผู
รับมรดกแหงกรรม แมดวยประการฉะนี้ ๑- ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใช
หรือ?
@๑. ม.ม. ขอ ๙๘ หนา ๘๔
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา กรรมเปนอยางหนึ่ง ความสั่งสมแหงกรรม
ก็เปนอยางหนึ่ง
กัมมูปจยกถา จบ
วรรคที่ ๑๕ จบ
ตติยปณณาสก จบ
----------วรรคที่ ๑๖
นิคคหกถา
[๑๖๓๙] สกวาที บุคคลอื่น ขมจิตของบุคคลอื่นได หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. บุคคลอื่นขมไดวา จิตของบุคคลอื่นอยากําหนัด อยางประดุษราย อยา
หลง อยาเศราหมอง ดังนี้ หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลอื่นขมจิตของบุคคลอื่นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลอื่นขมไดวา ผัสสะที่เกิดขึ้นแลวแกบุคคลอื่น อยาดับไปเลย
ดังนี้ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลอื่นขมไดวา เวทนาที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ สัญญาที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ
เจตนาที่เกิดขึ้นแลว จิตที่เกิดขึ้นแลว ศรัทธาที่เกิดแลว วิรยิ ะที่เกิดขึ้น
แลวสติที่เกิดขึ้นแลว สมาธิที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ ปญญาที่เกิดขึ้นแลวแก
บุคคล อื่น อยาดับไปเลย ดังนี้ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๔๐] ส. บุคคลอื่นขมจิตของบุคคลอื่นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลอื่นละราคะ ละโทสะ ฯลฯ ละอโนตตัปปะ เพื่อประโยชนแก
บุคคลอื่นได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๔๑] ส. บุคคลอื่นขมจิตของบุคคลอื่นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลอื่นเจริญมรรค เจริญสติปฏฐาน ฯลฯ เจริญโพชฌงค เพื่อประโยชน
แกบุคคลอื่นได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๔๒] ส. บุคคลอื่นยอมขมจิตของบุคคลอื่นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลอื่นกําหนดรูทกุ ข ละสมุทัย ทําใหแจงซึ่งนิโรธ ยังมรรคใหเกิด
เพื่อประโยชน แกบุคคลอื่นได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๔๓] ส. บุคคลอื่นขมจิตของบุคคลอื่นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลอื่นเปนผูทําแกบุคคลอื่น สุขและทุกขคนอื่นทําให คนหนึ่งทํา
อีกคนหนึ่งเสวยผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๔๔] ส. บุคคลอื่นขมจิตของบุคคลอื่นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลทําบาปดวยตนเอง ยอมเศราหมอง

ดวยตนเทียว ไมทําบาปดวยตน ยอมหมดจดดวยตนเทียว ความ
หมดจด ความไมหมดจด เปนของเฉพาะตน คนอื่นจะยังคนอื่นให
หมดจดไมได ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้นก็ไมพึงกลาววา บุคคลอื่นขมจิตเพื่อบุคคลอื่นได ดังนี้
[๑๖๔๕] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลอื่นขมจิตของบุคคลอื่นได หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ชนผูบรรลุความเปนผูมีกําลังมีอยู ชนซึ่งเปนผูมีความชํานาญมีอยู มิใช
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา ชนผูบรรลุความเปนผูมีกําลังมีอยู ชนซึ่งเปนผูมีความชํานาญมีอยู
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา บุคคลอื่นขมจิตของบุคคลอื่นได
นิคคหกถา จบ
---------ปคคหกถา
[๑๖๔๖] สกวาที บุคคลอื่นประคองจิตของบุคคลอื่นได หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. บุคคลอื่นประคองไดวา จิตของบุคคลอื่นอยากําหนัด อยาประทุษราย
อยาหลง อยาเศราหมอง ดังนี้หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๔๗] ส. บุคคลอื่นประคองจิตของบุคคลอื่นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลอื่นยังกุศลมูลคืออโลภะใหเกิด ยังกุศลมูลคืออโทสะใหเกิด ยัง
กุศลมูลคืออโมหะใหเกิด ยังศรัทธาใหเกิด ยังวิริยะใหเกิด ยังสติ
ใหเกิด ยังสมาธิใหเกิด ยังปญญาใหเกิด แกบุคคลอื่นได หรือ?
@๑. ข. ธ. ขอ ๒๒ หนา ๓๗
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๔๘] ส. บุคคลอื่นประคองจิตของบุคคลอื่นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลอื่นประคองไวไดวา ผัสสะที่เกิดขึ้นแลวแกบุคคลอื่น อยาดับไปเลย
ดังนี้หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลอื่นประคองไวไดวา เวทนาที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ ปญญาที่เกิดขึ้นแลว
แกบุคคลอื่น อยาดับไปเลย ดังนี้หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๔๙] ส. บุคคลอื่นประคองจิตของบุคคลอื่นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลอื่นละราคะ ละโทสะ ละโมหะ ฯลฯ ละอโนตตัปปะ เพื่อ
ประโยชนแกบุคคลอื่นได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๕๐] ส. บุคคลอื่นประคองจิตของบุคคลอื่นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลอื่นเจริญมรรค เจริญสติปฏฐาน ฯลฯ เจริญโพชฌงค เพื่อ
ประโยชนแกบุคคลอื่นได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๕๑] ส. บุคคลอื่นประคองจิตของบุคคลอื่นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลอื่นกําหนดรูทกุ ข ฯลฯ ยังมรรคใหเกิดเพื่อประโยชนแกบุคคล
อื่นได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๕๒] ส. บุคคลอื่นประคองจิตของบุคคลอื่นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลอื่นเปนผูทําแกบุคคลอื่น สุขและทุกขคนอื่นทําให คนหนึ่งทําคน
หนึ่งเสวยผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลอื่นประคองจิตของบุคคลอื่นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลทําบาปดวยตน ฯลฯ คนอื่นยัง
คนอื่นใหหมดจดไมได ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้นก็ไมพึงกลาววา บุคคลอื่นประคองจิตของบุคคลอื่นได
[๑๖๕๓] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลอื่นประคองจิตของบุคคลอื่นได หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ชนผูบรรลุความเปนผูมีกําลังมีอยู ชนซึ่งเปนผูมีความชํานาญมีอยู มิใช
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา ชนผูบรรลุความเปนผูมีกําลังมีอยู ชนซึ่งเปนผูมีความชํานาญมีอยู
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา บุคคลอื่นประคองจิตของบุคคลอื่นได

ปคคหกถา จบ
--------สุขานุปปทานกถา
[๑๖๕๔] สกวาที บุคคลอื่นสงความสุขใหบุคคลอื่นได หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. บุคคลอื่นสงความทุกขใหแกบุคคลอื่นได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลอื่นสงความทุกขใหแกบุคคลอื่นไมได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลอื่นสงความสุขใหแกบุคคลอื่นไมได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลอื่นสงความสุขใหแกบุคคลอื่นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลอื่นสงความสุขของตนใหแกบุคคลอื่นหรือ สงความสุขของคน
อื่นๆ หรือ สงความสุขของบุคคลผูรับนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลอื่นสงความสุขของตนใหแกบุคคลอื่นก็ไมใช สงความสุขของคน
อื่นๆ ก็ไมใช สงความสุขของบุคคลผูรับนั้นก็ไมใช หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลอื่นสงความสุขของตนใหบุคคลอื่นก็ไมใช สงความสุข
ของคนอื่นๆ ก็ไมใช สงความสุขของบุคคลผูรับนั้นก็ไมใช ก็ตอ งไม
กลาววา บุคคลอื่นสงความสุขใหแกบุคคลอื่นได
[๑๖๕๕] ส. บุคคลอื่นสงความสุขใหแกบุคคลอื่นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลอื่นเปนผูทําแกบุคคลอื่น สุขและทุกขคนอื่นทําให คนหนึ่งทํา อีก
คนหนึ่งเสวยผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๕๖] ส. ไมพึงกลาววา บุคคลอื่นสงความสุขใหแกคนอื่นได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทานพระอุทายีไดกลาวคํานี้วา พระผูมีพระภาคของเราทรงขจัด
ทุกขธรรมทั้งหลายแกชนเปนอันมากหนอ พระผูมีพระภาคของเรา
ทรงประทานสุขธรรมทั้งหลายแกชนเปนอันมากหนอ พระผูมีพระภาคของเรา ทรงขจัดอกุศลธรรมทั้งหลายแกชนเปนอันมากหนอ
พระผูมีพระภาคของเราทรงประทานกุศลธรรมทั้งหลายแกชนเปนอัน

มากหนอ ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น บุคคลอื่นก็สงความสุขแกบุคคลอื่นได นะสิ
สุขานุปปทานกถา จบ
---------อธิคัยหมนสิการกถา
[๑๖๕๗] สกวาที มนสิการรวบยอดได หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. รูชัดซึ่งจิตนั้นดวยจิตนั้นได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูชัดซึ่งจิตนั้นดวยจิตนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูชัดซึ่งจิตนั้นดวยจิตนั้นวา จิต ดังนี้ ไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผูชัดซึ่งจิตนั้นดวยจิตนั้นวา จิต ดังนี้ได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จิตนั้นเปนอารมณของจิตนั้น หรือ?
@๑. ม. ม. ขอ ๑๗๖ หนา ๑๘๐
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. จิตนั้นเปนอารมณของจิตนั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถูกตองผัสสะนั้นดวยผัสสะนั้น ฯลฯ ดวยเวทนานั้น ฯลฯ ดวยสัญญา
นั้น ฯลฯ ดวยเจตนานั้น ฯลฯ ดวยจิตนั้น ฯลฯ ดวยวิตกนั้น ฯลฯ
ดวยวิจารนั้น ฯลฯ ดวยปตินั้น ฯลฯ ดวยสติ ฯลฯ รูช ัดปญญานั้น
ดวยปญญานั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กําลังมนสิการอดีตวา อดีต ดังนี้อยู ก็มนสิการอนาคตวาอนาคต ดังนี้ได
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กําลังมนสิการอดีตวา อดีต ดังนี้อยู ก็มนสิการอนาคตวาอนาคต ดังนี้ได
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนการประชุมกันแหงผัสสะ ๒ ฯลฯ แหงจิต ๒ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. กําลังมนสิการอดีตวา อดีต ดังนี้อยู ก็มนสิการปจจุบันวาปจจุบัน
ดังนี้ได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กําลังมนสิการอดีตวา อดีต ดังนี้อยู ก็มนสิการปจจุบันวาปจจุบัน ดังนี้ได
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนการประชุมกันแหงผัสสะ ๒ ฯลฯ แหงจิต ๒ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กําลังมนสิการอดีตวา อดีต ดังนี้อยู ก็มนสิการอนาคตวาอนาคต ดังนี้ได
มนสิการปจจุบันวา ปจจุบัน ดังนี้ได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กําลังมนสิการอดีตวา อดีต ดังนี้อยู ก็มนสิการอนาคตวาอนาคต ดังนี้ได
มนสิการปจจุบันวา ปจจุบัน ดังนี้ได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนการประชุมกันแหงผัสสะ ๓ ฯลฯ แหงจิต ๓ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กําลังมนสิการอนาคตวา อนาคต ดังนี้อยู ก็มนสิการอดีตวาอดีต ดังนี้ได
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กําลังมนสิการอนาคตวา อนาคต ดังนี้อยู ก็มนสิการอดีตวา อดีต
ดังนี้ได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนการประชุมกันแหงผัสสะ ๒ ฯลฯ แหงจิต ๒ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กําลังมนสิการอนาคตวา อนาคต ดังนี้อยู ก็มนสิการปจจุบันวา ปจจุบัน
ดังนี้ได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กําลังมนสิการอนาคตวา อนาคต ดังนี้อยู ก็มนสิการปจจุบันวา ปจจุบัน
ดังนี้ได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนการประชุมแหงผัสสะ ๒ ฯลฯ แหงจิต ๒ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กําลังมนสิการอนาคตวา อนาคต ดังนี้อยู ก็มนสิการอดีตวาอดีต ดัง
นี้ได มนสิการปจจุบันวา ปจจุบัน ดังนี้ได หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กําลังมนสิการอนาคตวา อนาคต ดังนี้อยู ก็มนสิการอดีตวา อดีต ดัง
นี้ได มนสิการปจจุบันวา ปจจุบัน ดังนี้ได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนการประชุมแหงผัสสะ ๓ ฯลฯ แหงจิต ๓ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กําลังมนสิการปจจุบันวา ปจจุบัน ดังนี้อยู ก็มนสิการอดีตวา อดีต
ดังนี้ได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กําลังมนสิการปจจุบันวา ปจจุบัน ดังนี้อยู ก็มนสิการอดีตวา อดีต
ดังนี้ได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนการประชุมแหงผัสสะ ๒ ฯลฯ แหงจิต ๒ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กําลังมนสิการปจจุบันวา ปจจุบัน ดังนี้อยู ก็มนสิการอนาคตวา อนาคต
ดังนี้ได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กําลังมนสิการปจจุบันวา ปจจุบัน ดังนี้อยู ก็มนสิการอนาคตวา
อนาคต ดังนี้ได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนการประชุมแหงผัสสะ ๒ ฯลฯ แหงจิต ๒ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กําลังมนสิการปจจุบันวา ปจจุบัน ดังนี้อยู ก็มนสิการอดีตวา อดีต
ดังนี้ได มนสิการอนาคตวา อนาคต ดังนี้ได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กําลังมนสิการปจจุบันวา ปจจุบัน ดังนี้อยู ก็มนสิการอดีตวา อดีต
ดังนี้ได มนสิการอนาคตวา อนาคต ดังนี้ได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนการประชุมกันแหงผัสสะ ๓ ฯลฯ แหงจิต ๓ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๕๘] ป. ไมพึงกลาววา มนสิการรวบยอดได หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา เมื่อใดเห็นดวยปญญาวา สังขารทั้งหลาย
ไมเที่ยง เมื่อนั้น ยอมหนายในทุกข นี่เปนทางแหงวิสุทธิ เมื่อใด

เห็นดวยปญญาวา สังขารทั้งปวงเปนทุกข เมื่อนั้น ยอมหนายในทุกข
นี่ทางแหงวิสุทธิ เมื่อใดเห็นดวยปญญาวา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา
เมื่อนั้น ยอมหนายในทุกข นี่ทางแหงวิสุทธิ ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง
มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น ก็มนสิการรวบยอดไดนะสิ
อธิคัยหมนสิการกถา จบ
---------รูปงเหตูติกถา
[๑๖๕๙] สกวาที รูปเปนเหตุ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
@๑. ขุ. ธ. ขอ ๓๐ หนา ๕๑
ส. เปนเหตุ คือ อโลภะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนเหตุ คือ อโทสะ ฯลฯ เปนเหตุ คือ อโมหะ เปนเหตุ คือ
โลภะ เปนเหตุ คือ โทสะ เปนเหตุ คือ โมหะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูป เปนเหตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปเปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูปนั้นมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูปนั้น ไมมี
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา รูปเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูปนั้น
ไมมี ก็ตองไมกลาววา รูปเปนเหตุ
[๑๖๖๐] ป. อโลภะเปนเหตุ เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหง
อโลภะนั้น มีอยูหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. รูปเปนเหตุ เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูปนั้น
มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อโทสะเปนเหตุ อโมหะเปนเหตุ โลภะเปนเหตุ โทสะเปนเหตุ โมหะ
เปนเหตุ เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงโมหะนั้น

มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปเปนเหตุ เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูปนั้น
มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๖๑] ส. รูปเปนเหตุ แตเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหง
รูปนั้น ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อโลภะเปนเหตุ แตเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ
แหงอโลภะนั้น ไมมหี รือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปเปนเหตุ แตเปนธรรมไมมอี ารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูป
นั้น ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อโทสะเปนเหตุ อโมหะเปนเหตุ โลภะเปนเหตุ โทสะเปนเหตุ โมหะ
เปนเหตุ แตเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงโมหะนั้น
ไมมีหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๖๒] ป. ไมพึงกลาววา รูปเปนเหตุหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนเหตุ โดยเปนที่อาศัยแหงอุปาทายรูปทั้งหลาย
มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา มหาภูตเปนเหตุโดยเปนที่อาศัยแหงอุปาทายรูปทั้งหลาย ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา รูปเปนเหตุ
รูปงเหตูติกถา จบ
----------รูปงสเหตุกันติกถา
[๑๖๖๓] สกวาที รูปเปนธรรมที่มีเหตุ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. รูปเปนธรรมมีเหตุ โดยเหตุคืออโลภะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปเปนธรรมมีเหตุ โดยเหตุคืออโทสะ ฯลฯ โดยเหตุคือ อโมหะ ฯลฯ
โดยเหตุคือโลภะ ฯลฯ โดยเหตุคือโทสะ ฯลฯ โดยเหตุคือโมหะ หรือ?

ป. ไมพึงกลาววาอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๖๔] ส. รูปเปนธรรมมีเหตุหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปเปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูปนั้น มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูปนั้นไมมี มิใช
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา รูปเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูปนั้นไม
มี ก็ตองไมกลาววา รูปเปนธรรมมีเหตุ
[๑๖๖๕] ส. อโลภะเปนธรรมมีเหตุ เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหง
อโลภะนั้น มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปเปนธรรมมีเหตุ เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหง
รูปนั้น มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อโทสะเปนธรรมมีเหตุ ฯลฯ อโมหะ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา
โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ
เปนธรรมมีเหตุ มีธรรมเปนอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหง
อโนตตัปปะนั้น มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปเปนธรรมมีเหตุ เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูป
นั้น มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๖๖] ส. รูปเปนธรรมมีเหตุ แตเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ
แหงรูปนั้น ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อโลภะเปนธรรมมีเหตุ แตเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความ
ตั้งใจแหงอโลภะนั้น ไมมีหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปเปนธรรมมีเหตุ แตเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ
แหงรูปนั้น ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อโทสะเปนธรรมมีเหตุ ฯลฯ อโนตตัปปะเปนธรรมมีเหตุ แตเปนธรรมไม

มีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงอโนตตัปปะนั้น ไมมีหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๖๗] ป. ไมพึงกลาววา รูปเปนธรรมมีเหตุ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. รูปเปนธรรมมีปจจัย มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา รูปเปนธรรมมีปจจัย ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา รูปเปน
ธรรมมีเหตุ
รูปงสเหตุกันติกถา จบ
----------รูปงกุสลากุสลันติกถา
[๑๖๖๘] สกวาที เปนรูปกุศล หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. รูปเปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูปนั้น มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูปนั้น ไมมี มิใช
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา รูปเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูปนั้น ไม
มี ก็ตองไมกลาววา รูปเปนกุศล
[๑๖๖๙] ส. อโลภะเปนกุศล เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหง
อโลภะนั้น มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปเปนกุศล เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูปนั้น มี
อยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อโทสะเปนกุศล ฯลฯ อโมหะเปนกุศล ฯลฯ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ
ฯลฯ ปญญา เปนกุศล เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหง
ปญญานั้น มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปเปนกุศล เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูปนั้นมี
อยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๗๐] ส. รูปเปนกุศล แตเปนธรรมไมมอี ารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูป

นั้น ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อโลภะเปนกุศล แตเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหง
อโลภะนั้นไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปเปนกุศล แตเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูป
นั้นไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อโทสะเปนกุศล ฯลฯ ปญญาเปนกุศล แตเปนธรรมไมมอี ารมณ ความ
นึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงปญญานั้นไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๗๑] ส. รูปเปนอกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปเปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูปนั้นมีอยู หรือ?
ป. ไมพงึ กลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูปนั้นไมมี มิใช
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา รูปเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูป
นั้นไมมี ก็ตองไมกลาววา รูปเปนอกุศล ฯลฯ
[๑๖๗๒] ส. โลภะเปนอกุศล เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหง
โลภะนั้น มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปเปนอกุศล เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูป
นั้นมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โทสะ โมหะ มานะ ฯลฯ อโนตตัปปะ เปนอกุศล เปนธรรมมีอารมณ
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงอโนตตัปปะนั้น มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปเปนอกุศล เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหง
รูปนั้น มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๗๓] ส. รูปเปนอกุศล แตเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ
แหงรูปนั้น ไมมี หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. โลภะเปนอกุศล แตเปนธรรมไมมอี ารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ
แหงโลภะนั้น ไมมีหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปเปนอกุศล แตเปนธรรมไมมอี ารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหง
รูปนั้นไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โทสะ โมหะ มานะ ฯลฯ อโนตตัปปะ เปนอกุศล แตเปนธรรม
ไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงอโนตัปปะนั้น ไมมีหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๗๔] ป. ไมพึงกลาววา รูปเปนกุศลบาง เปนอกุศลบางหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กายกรรม วจีกรรม เปนกุศลบาง เปนอกุศลบาง มิใชหรือ
ส. ถูกแลว
ป. หากวา กายกรรม วจีกรรม เปนกุศลบาง เปนอกุศลบางดวยเหตุนนั้
นะทานจึงตองกลาววา รูปเปนกุศลบาง เปนอกุศลบาง
รูปงกุสลากุสลันติกถา จบ
-------------รูปงวิปาโกติกถา
[๑๖๗๕] สกวาที รูปเปนวิบาก หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. รูปเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา เปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา เปนที่ตั้งแหง
อทุกขมสุขเวทนา สัมปยุตดวยสุขเวทนา สัมปยุตดวยทุกขเวทนา
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา สัมปยุตดวยผัสสะ ฯลฯ สัมปยุตดวยจิต
เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูปนั้น มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปไมเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา ไมเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา ฯลฯ เปน
ธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูปนั้น ไมมี มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา รูปไมเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา ไมเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา ฯลฯ
เปนธรรมไมมอี ารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูปนั้นไมมี ก็
ตองไมกลาววา รูปเปนวิบาก
[๑๖๗๖] ส. ผัสสะเปนวิบาก ผัสสะเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา เปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา
ฯลฯ เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงผัสสะนั้น

มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปเปนวิบาก รูปเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา เปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา ฯลฯ
เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูปนั้นมีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๗๗] ส. รูปเปนวิบาก แตรูปไมเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา ไมเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา
ฯลฯ เปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหงรูปนั้น ไมมี
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผัสสะเปนวิบาก แตผัสสะไมเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา ไมเปนที่ตั้งแหง
ทุกขเวทนา ฯลฯ เปนธรรมไมมอี ารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ
แหงผัสสะนั้น ไมมีหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๗๘] ป. ไมพึงกลาววา รูปเปนวิบาก หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ธรรมคือจิตและเจตสิก ที่บังเกิดขึ้นเพราะความที่บุคคลไดทํากรรมไว เปน
วิบาก มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา ธรรมคือจิต และเจตสิก ที่บังเกิดขึ้นเพราะบุคคลไดทํากรรมไว
เปนวิบาก ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา รูปที่บังเกิดขึ้นเพราะความ
ที่บุคคลไดทํากรรมไวเปนวิบาก
รูปงวิปาโกติกถา จบ
---------รูปงรูปาวจรารูปาวจรันติกถา
[๑๖๗๙] สกวาที รูปเปนรูปาวจรมีอยูหรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. รูปเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ เปนธรรมแสวงหาอุปบัติ เปนธรรมเครื่อง
อยูเปนสุขในทิฏฐธรรม สหรคต เกิดรวม ระคน สัมปยุต เกิดดวย
กัน ดับดวยกัน มีวัตถุเปนอันเดียวกัน มีอารมณอันเดียวกัน กับจิต
ดวงแสวงหาสมาบัติ กับจิตดวงแสวงหาอุปบัติ กับจิตเครื่องอยูเปนสุข
ในทิฏฐธรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปไมเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ ไมเปนธรรมแสวงหาอุปบัติ ไมเปน
ธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม จะเปนธรรมสหรคต เกิดรวม ระคน

สัมปยุต เกิดดวยกัน ดับดวยกัน มีวตั ถุเปนอันเดียวกัน มีอารมณ
เปนอันเดียวกัน กับจิตดวงแสวงหาสมาบัติ ก็หามิได กับจิตดวงแสวง
หาอุปบัติ ก็หามิได กับจิตเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ก็หามิได
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา รูปไมเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ ไมเปนธรรมแสวงหาอุปบัติ
ไมเปนธรรมเครือ่ งอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม จะเปนธรรมสหรคต ฯลฯ
มีอารมณอันเดียวกัน ฯลฯ กับจิตเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ก็หา
มิได ก็ตองไมกลาววา รูปเปนรูปาวจรมีอยู
[๑๖๘๐] ส. รูปเปนอรูปาวจรมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ เปนธรรมแสวงหาอุปบัติ เปนธรรมเครื่อง
อยูเปนสุขในทิฏฐธรรม สหรคต เกิดรวม ระคน สัมปยุต เกิดขึ้น
ดวยกัน ดับดวยกัน มีวัตถุเปนอันเดียวกัน มีอารมณเปนอันเดียวกัน
กับจิตดวงแสวงหาสมาบัติ กับจิตดวงแสวงหาอุปบัติ กับจิตเครื่องอยู
เปนสุขในทิฏฐธรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปไมเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ ไมเปนธรรมแสวงหาอุปบัติ ไมเปนธรรม
เครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม จะเปนธรรมสหรคต ฯลฯ มีอารมณ
เปนอันเดียวกัน ฯลฯ กับจิตเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ก็หามิได
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา รูปไมเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ ไมเปนธรรมแสวงหาอุปบัติ
ไมเปนธรรมเครือ่ งอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม จะเปนธรรมสหรคต ฯลฯ
มีวัตถุเปนอันเดียวกัน มีอารมณเปนอันเดียวกัน ฯลฯ กับจิตเครื่องอยู
เปนสุขในทิฏฐธรรม ก็หามิได ก็ตองไมกลาววา รูปเปนอรูปาวจรมีอยู
[๑๖๘๑] ป. ไมพึงกลาววา รูปเปนรูปาวจรมีอยู รูปเปนอรูปาวจรมีอยูห รือ?
ส. ถูกแลว
ป. รูปที่บังเกิด เพราะความที่บุคคลไดทํากรรมสวนกามาจรไว เปนกามาวจร
มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา รูปที่บังเกิด เพราะความที่บุคคลไดทํากรรมสวนกามาวจรไว เปน
กามาวจร ดวยเหตุนนั้ นะทานจึงตองกลาววา รูปที่บังเกิดขึ้นเพราะความ
ที่บุคคลไดทํากรรมสวนรูปาวจรไว เปนรูปาวจร รูปที่บังเกิด เพราะความ

ที่บุคคลไดทํากรรมสวนอรูปาวจรไว เปนอรูปาวจร
รูปงรูปาวจรรูปาวจรันติกถา จบ
-----------รูปราโค รูปธาตุปริยาปนโนติอาทิกถา
[๑๖๘๒] สกวาที ความกําหนัดในรูปนับเนื่องในรูปธาตุ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ความกําหนัดในรูป เปนธรรมแสวงหาสมาบัติ เปนธรรมแสวงหาอุปบัติ
เปนธรรมเครือ่ งอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม สหรคต เกิดรวม ระคน สัมปยุต
เกิดดวยกัน ดับดวยกัน มีวัตถุเปนอันเดียวกัน มีอารมณเปนอันเดียว
กัน กับจิตดวงแสวงหาสมาบัติ กับจิตดวงแสวงหาอุปบัติ กับจิตเครื่อง
อยูเปนสุขในทิฏฐธรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความกําหนัดในรูป ไมเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ ไมเปนธรรมแสวงหา
อุปบัติ ไมเปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม จะเปนธรรม
สหรคต ฯลฯ มีวัตถุเปนอันเดียวกัน มีอารมณเปนอันเดียวกัน ฯลฯ
กับจิตเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ก็หามิได มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ความกําหนัดในรูป ไมเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ ไมเปนธรรม
แสวงหาอุปบัติ ไมเปนธรรมเครือ่ งอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม จะเปนธรรม
สหรคต ฯลฯ มีวัตถุเปนอันเดียวกัน มีอารมณเปนอันเดียวกัน ฯลฯ
กับจิตเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ก็หามิได ก็ตองไมกลาววา ความ
กําหนัดในรูปนับเนื่องในรูปธาตุ
[๑๖๘๓] ส. ความกําหนัดในรูป นับเนื่องในรูปธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความกําหนัดในเสียงนับเนื่องในสัททธาตุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความกําหนัดในรูปนับเนื่องในรูปธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความกําหนัดในกลิ่น ฯลฯ ความกําหนัดในรส ฯลฯ ความกําหนัดใน
โผฏฐัพพะ นับเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๘๔] ส. ความกําหนัดในเสียง ไมพึงกลาววา นับเนื่องในสัททธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความกําหนัดในรูป ไมวาพึงกลาววา นับเนื่องในรูปธาตุ หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความกําหนัดในกลิ่น ฯลฯ ความกําหนัดในรส ฯลฯ ความกําหนัดใน
โผฏฐัพพะ ไมพึงกลาววา นับเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความกําหนัดในรูป ไมพึงกลาววา นับเนื่องในรูปธาตุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๘๕] ส. ความกําหนัดในอรูปนับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความกําหนัดในอรูป ไมพึงกลาววานับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความกําหนัดในอรูป นับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความกําหนัดในอรูป เปนธรรมแสวงหาสมาบัติ เปนธรรมแสวงหาอุปบัติ
เปนธรรมเครือ่ งอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม สหรคต เกิดรวม ระคน สัมปยุต
เกิดดวยกัน ดับดวยกัน มีวัตถุเปนอันเดียวกัน มีอารมณเปนอันเดียวกัน
กับจิตดวงแสวงหาสมาบัติ กับจิตดวงแสวงหาอุปบัติ กับจิตเครื่อง
อยูเปนสุขในทิฏฐธรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความกําหนัดในอรูป ไมเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ ไมเปนธรรมแสวงหา
อุปบัติ ไมเปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม เปนธรรมสหรคต
ฯลฯ มีวัตถุเปนอันเดียวกัน มีอารมณเปนอันเดียวกัน ฯลฯ กับจิต
เครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ก็หามิได มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ความกําหนัดในรูป ไมเปนธรรมแสวงหาสมาบัติ ไมเปนธรรม
แสวงหาอุปบัติ ไมเปนธรรมเครือ่ งอยูเปนสุขในทิฏฐิธรรม จะเปน
ธรรมสหรคต เกิดรวม ระคน สัมปยุต เกิดดวยกัน ดับดวยกัน
มีวัตถุเปนอันเดียวกัน มีอารมณเปนอันเดียวกัน กับจิตดวงแสวงหา
สมาบัติ ก็หามิไดกับจิตดวงแสวงหาอุปบัติ ก็หามิได กับจิตเครื่อง
อยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ก็หามิได ก็ตองไมกลาววา ความกําหนัดในอรูป
นับเนื่องในอรูปธาตุ
[๑๖๘๖] ส. ความกําหนัดในอรูป นับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความกําหนัดในเสียง นับเนื่องในสัททธาตุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. ความกําหนัดในอรูป นับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความกําหนัดในกลิ่น ฯลฯ ความกําหนัดในรส ฯลฯ ความกําหนัดใน
โผฏฐัพพะ นับเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๘๗] ส. ความกําหนัดในเสียง ไมพึงกลาววา นับเนื่องในสัททธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความกําหนัดในอรูป ไมพึงกลาววา นับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความกําหนัดในกลิ่น ฯลฯ ความกําหนัดในรส ฯลฯ ความกําหนัดใน
โผฏฐัพพะ ไมพึงกลาววา นับเนื่องในโผฏฐัพพธาตุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความกําหนัดในอรูป ไมพึงกลาววา นับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๘๘] ป. ไมพึงกลาววา ความกําหนัดในรูป นับเนื่องในรูปธาตุ ความกําหนัดใน
อรูป นับเนื่องในอรูปธาตุ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ความกําหนัดในกาม นับเนื่องในกามธาตุ มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา ความกําหนัดในกาม นับเนื่องในกามธาตุ ดวยเหตุนั้นนะทาน
จึงตองกลาววา ความกําหนัดในรูป นับเนื่องในรูปธาตุ ความกําหนัด
ในอรูป นับเนื่องในอรูปธาตุ
รูปราโค รูปธาตุปริยาปนโน อรูปราโค อรูปธาตุปริยาปนโนติกถา จบ
วรรคที่ ๑๖ จบ
------------วรรคที่ ๑๗
อัตถิ อรหโต ปุญูปจโยติกถา
[๑๖๘๙] สกวาที พระอรหันตมีการสะสมบุญ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. พระอรหันตมีการสะสมบาป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตไมมีการสะสมบาป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตไมมีการสะสมบุญ หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๙๐] ส. พระอรหันตมีการสะสมบุญ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตยงั สรางสมบุญญาภิสังขาร ยังสรางสมอาเนญชาภิสังขาร
ยังทํากรรมที่เปนไปเพื่อคติ เพื่อภพ เพื่อความเปนใหญ เพื่อความเปน
อธิบดี เพื่อสมบัติใหญ เพื่อบริวารมาก เพื่อความงามในเทพ เพื่อความ
งามในมนุษย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๙๑] ส. พระอรหันตมีการสะสมบุญ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตยงั สะสมอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตเลิกสะสมอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตละขาดอยูหรือ ฯลฯ พระอรหันตยงั ถือมั่นอยูห รือ ฯลฯ
พระอรหันตชําระลางอยูหรือ ฯลฯ พระอรหันตหมักหมมอยูหรือ ฯลฯ
พระอรหันตกําจัดอยูห รือ ฯลฯ พระอรหันตอบอวลอยูหรือ? ฯลฯ
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตสั่งสมอยูก็ไมใช เลิกสั่งสมอยูก็ไมใช แตเปนผูเลิกสะสม
แลว ดํารงอยูห รือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตสั่งสมอยูก็ไมใช เลิกสั่งสมอยูก ็ไมใช แตเปนผูเลิก
สะสมแลวดํารงอยู ก็ตองไมกลาววา พระอรหันตมีการสะสมบุญ
[๑๖๙๒] ส. พระอรหันตละขาดอยูก็ไมใช ถือมั่นอยูก็ไมใช แตเปนผูละขาดแลว
ดํารงอยู ชําระลางอยูก ็ไมใช หมักหมมอยูก็ไมใช แตเปนผูชําระลาง
แลวดํารงอยู กําจัดอยูก ็ไมใช อบอวลอยูก็ไมใช แตเปนผูกําจัดแลว
ดํารงอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันต กําจัดอยูก็ไมใช อบอวลอยูก็ไมใช แตเปนผูกําจัด
แลวดํารงอยู ก็ตองไมกลาววา พระอรหันตมีการสะสมบุญ
[๑๖๙๓] ป. พระอรหันตไมมีการสะสมบุญ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระอรหันตพึงใหทาน หรือ?
ส. ถูกแลว

ส. ถาพระอรหันตพึงใหทาน ก็ตองไมกลาววา พระอรหันตไมมีการสะสมบุญ
[๑๖๙๔] ป. พระอรหันตใหจีวร ฯลฯ พึงใหบิณฑบาต พึงใหเสนาสนะ พึงใหคิลาน
ปจจยเภสัชชบริขาร พึงใหของเคี้ยว พึงใหของบริโภค พึงใหน้ําดื่ม
พึงไหวพระเจดีย พึงยกขึ้นซึ่งมาลา พึงยกขึ้นซึ่งของหอม พึงยกขึ้นซึ่ง
เครื่องลูบไล ที่พระเจดีย พึงทําประทักษิณพระเจดีย หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา พระอรหันตพึงทําประทักษิณพระเจดีย ก็ตองไมกลาววา พระอรหันตไมมีการสะสมบุญ
อัตถิ อรหโต ปุญูปจโยติกถา จบ
--------------นัตถิ อรหโต อกาลมัจจูติกถา
[๑๖๙๕] สกวาที พระอรหันตไมมีอกาลมรณะ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. อรหันตฆาตไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อรหันตฆาตมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตมอี กาลมรณะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตไมมอี กาลมรณะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูที่ปลงชีวิตพระอรหันตน้นั ปลงในเมื่อชีวิต คือ ชีวิตสวนที่เหลือยังมีอยู
หรือวา ปลงในเมื่อชีวิตคือชีวิตสวนที่เหลือไมมีอยู
ป. ปลงในเมื่อชีวิตคือชีวิตสวนที่เหลือยังมีอยู
ส. หากวา ปลงในเมื่อชีวิตคือชีวิตสวนที่เหลือยังมี ก็ตองไมกลาววา
พระอรหันตไมมีกาลมรณะ
ป. ปลงในเมื่อชีวิตคือชีวิตสวนที่เหลือไมมีอยู
ส. อรหันตฆาตไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๙๖] ส. พระอรหันตไมมีอกาลมรณะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ยาพิษ ศาตรา ไฟ ไมพึงเขาไปในกายของพระอรหันต หรือ
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ยาพิษ ศาตรา ไฟ พึงเขาไปในกายของพระอรหันตได มิใชหรือ?

ป. ถูกแลว
ส. หากวา ยาพิษ ศาตรา ไฟ พึงเขาไปในกายของพระอรหันตได ก็ตอ ง
ไมกลาววา พระอรหันตไมมีอกาลมรณะ
[๑๖๙๗] ส. ยาพิษ ศาตรา ไฟ ไมพึงเขาไปในกายทองพระอรหันต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อรหันตฆาตไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๖๙๘] ป. พระอรหันตมอี กาลมรณะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมกลาวความที่
กรรมอันเปนไปดวยสัญเจตนา ที่บุคคลทําแลว สะสมแลวจะสิ้นสุด
ไป เพราะมิไดเสวยผล แตกรรมนั้นแล จะใหผลในทิฏฐธรรม
เทียว หรือในภพถัดไป หรือในภพอืน่ สืบๆ ไป ดังนี้ เปนสูตรมี
อยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น พระอรหันตก็ไมมีอกาลมรณะ นะสิ
นัตถิ อรหโต อกาลมัจจูติกถา จบ
-----------------สัพพมิทัง กัมมโตติกถา
[๑๖๙๙] สกวาที สิ่งทั้งปวงนี้เปนเพราะกรรม หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. แมกรรมก็เปนเพราะกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สิ่งทั้งปวงนี้เปนเพราะกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สิ่งทั้งปวงนี้เปนเพราะเหตุที่ทําไวในกาลกอน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สิ่งทั้งปวงนี้เปนเพราะกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สิ่งทั้งปวงนี้เปนเพราะวิบากแหงกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สิ่งทั้งปวงนี้เปนเพราะวิบากแหงกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลพึงฆาสัตว เพราะวิบากแหงกรรม หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. ปาณาติบาตมีผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิบากแหงกรรมมีผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิบากแหงกรรมไมมีผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปาณาติบาตไมมีผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลพึงลักทรัพย ฯลฯ พึงกลาวเท็จ พึงกลาวคําสอเสียด พึงกลาว
คําหยาบ พึงพูดเพอเจอ พึงตัดชองยองเบา พึงปลนใหญ พึงปลน
เฉพาะหลังคาเรือน พึงดักที่ทางเปลี่ยว พึงผิดเมียทาน พึงฆาชาวบาน
พึงฆาชาวนิคม เพราะกรรมวิบาก หรือ?
พึงใหทาน พึงใหจีวร พึงใหบิณฑบาต พึงใหเสนาสนะ พึงใหคิลานปจจย
เภสัชชบริขาร เพราะกรรมวิบาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คิลานปจจยเภสัชชบริขารมีผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กรรมวิบากมีผล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กรรมวิบากไมมีผล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คิลานปจจยเภสัชชบริขารไมมผี ล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๐๐] ป. ไมพึงกลาววา สิ่งทั้งปวงนี้เปนเพราะกรรม หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา โลกเปนไปเพราะกรรม หมูสัตวเปนไป
เพราะกรรม สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนเครื่องกระชับ เหมือนลิ่มสลัก
แหงรถ ที่แลนไปอยู ฉะนั้น ๑- บุคคลไดเกียรติ ความสรรเสริญ
เพราะกรรม และไดความเสื่อม การถูกฆา การถูกจองจํา ก็เพราะ
กรรม บุคคลรูชัดซึ่งกรรมนั้นวา เปนเครื่องทําใหตางกัน ฉะนี้แลว
ไฉนจะพึงกลาววา กรรมไมมีในโลกเลา ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง
มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว

ป. ถาอยางนั้น สิ่งทั้งปวงนี้ ก็เปนเพราะกรรม นะสิ
สัพพมิทัง กัมมโตติกถา จบ
------------@๑. ขุ. สุ ขอ ๓๘๒ หนา ๔๕๗
อินทริยพัทธกถา
[๑๗๐๑] ปรวาที สิ่งที่เนื่องดวยอินทรียเทานั้น เปนทุกข หรือ?
สกวาที ถูกแลว
ส. สิ่งที่เนื่องดวยอินทรียเทานั้น ไมเที่ยง เปนสังขตะ อาศัยปจจัยเกิดขึ้น
มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลายไป
เปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา มีความแปรไปเปนธรรมดา
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สิ่งที่ไมเนื่องดวยอินทรียก็ไมเที่ยง เปนสังขตะ อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มี
ความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลายไป
เปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา มีความแปรไปเปนธรรมดา
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา สิ่งที่ไมเนื่องดวยอินทรีย ก็ไมเที่ยง เปนสังขตะ อาศัยปจจัย
เกิดขึ้น มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มี
ความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา มีความแปรไป
เปนธรรมดา ก็ตองไมกลาววา สิ่งที่เนื่องดวยอินทรียเทานั้นเปนทุกข
[๑๗๐๒] ส. สิ่งที่ไมเนื่องดวยอินทรีย ไมเที่ยง เปนสังขตะ อาศัยปจจัยเกิดขึ้น ฯลฯ
มีความแปรไปเปนธรรมดา แตมันไมเปนทุกข หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สิ่งที่เนื่องดวยอินทรีย ไมเที่ยง เปนสังขตะ ฯลฯ มีความแปรไปเปน
ธรรมดา แตมันไมเปนทุกข หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สิ่งที่เนื่องดวยอินทรีย ไมเที่ยง เปนสังขตะ ฯลฯ มีความแปรไปเปน
ธรรมดา และมันเปนทุกข หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สิ่งที่ไมเนื่องดวยอินทรีย ไมเที่ยง เปนสังขตะ ฯลฯ มีความแปรไป
เปนธรรมดา และมันเปนทุกข หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๐๓] ส. สิ่งที่เนื่องดวยอินทรียเทานั้นเปนทุกข หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนทุกข สิ่งที่ไมเนื่อง
ดวยอินทรียก็ไมเที่ยง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนทุกข สิ่งที่ไม
เนื่องดวยอินทรีย ก็ไมเที่ยง ก็ตองไมกลาววา สิ่งที่เนื่องดวยอินทรียเทา
นั้น เปนทุกข
[๑๗๐๔] ป. ไมพึงกลาววา สิ่งที่เนื่องดวยอินทรียเทานั้น เปนทุกข หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อกําหนดรูทกุ ข ที่
เนื่องดวยอินทรีย ฉันใด ก็อยูประพฤติพรหมจรรย ในพระผูมีพระภาค
เพื่อกําหนดรูทุกขที่ไมเนื่องดวยอินทรีย ฉันนั้น หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ทุกขเนื่องดวยอินทรีย อันพระอริยะกําหนดรูแลว ยอมไมเกิดขึ้นอีก
ฉันใด ทุกขที่ไมเนื่องดวยอินทรีย อันพระอริยะกําหนดรูแลว ก็ไมเกิดขึ้น
อีกฉันนั้น หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น ก็สิ่งที่เนื่องดวยอินทรียเทานั้น เปนทุกข นะสิ
อินทริยพัทธกถา จบ
-------------ฐเปตวา อริยมัคคันติกถา
[๑๗๐๕] สกวาที เวนอริยมรรค สังขารที่เหลือเปนทุกข หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. แมทุกขสมุทัยก็เปนทุกข หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. แมทุกขสมุทัยก็เปนทุกข หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อริยสัจมี ๓ เทานั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อริยสัจมี ๓ เทานั้น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสอริยสัจไว ๔ คือ ทุกข ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา มิใชหรือ
ป. ถูกแลว

ส. หากวา พระผูมีพระภาคไดตรัสอริยสัจไว ๔ คือ ทุกข ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ก็ตองไมกลาววา อริยสัจมี ๓ เทานั้น
[๑๗๐๖] ส. แมทุกขสมุทัยก็เปนทุกข หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โดยอรรถวาอยางไร
ป. โดยอรรถวา ไมเที่ยง
ส. อริยมรรคไมเที่ยง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อริยมรรคเปนทุกข หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อริยมรรคไมเที่ยง แตอริยมรรคนั้นไมเปนทุกข หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทุกขสมุทัยไมเที่ยง แตทุกขสมุทัยนั้นไมเปนทุกข หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทุกขสมุทัยไมเที่ยง และทุกขสมุทัยนั้นเปนทุกข หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อริยมรรคไมเที่ยง และอริยมรรคนัน้ เปนทุกข หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๐๗] ป. ไมพึงกลาววา เวนอริยมรรค สังขารที่เหลือเปนทุกข หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. อริยมรรคนั้น เปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา อริยมรรคนัน้ เปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปาทา ดวยเหตุนั้นนะทาน
จึงตองกลาววา เวนอริยมรรค สังขารที่เหลือเปนทุกข
ฐเปตวา อริยมัคคันติกถา
------------------นวัตตัพพัง สังโฆ ทักขิณงั ปฏิคคัณหาตีติกถา
[๑๗๐๘] สกวาที ไมพึงกลาววา พระสงฆรับของทําบุญได หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. พระสงฆเปนผูควรของบูชา เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของ
ทําบุญเปนผูควรทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญชั้นเยี่ยมของโลก มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระสงฆเปนผูควรของบูชา เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของ
ทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญชั้นเยี่ยมของโลก ดวยเหตุนั้น

นะทานจึงตองกลาววา พระสงฆรับของทําบุญได
[๑๗๐๙] ส. ไมพึงกลาววา พระสงฆรับของทําบุญได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสคูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ วา เปนผูควรของทํา
บุญ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคไดตรัสคูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ วาเปนผู
ควรของทําบุญ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระสงฆรับของทําบุญ
ได
[๑๗๑๐] ส. ไมพึงกลาววา พระสงฆรับของทําบุญได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คนบางพวกที่ถวายทานแกพระสงฆมีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา คนบางพวกที่ถวายทานแกพระสงฆมีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึง
กลาววา พระสงฆรับของทําบุญได
ส. คนบางคนที่ถวายจีวร ฯลฯ ที่ถวายบิณฑบาต ที่ถวายเสนาสนะ ที่ถวาย
คิลานปจจัยเภสัชชบริขาร ที่ถวายของขบเคี้ยว ที่ถวายของบริโภค ฯลฯ ที่
ถวายน้ําดื่มแกพระสงฆมีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา คนบางพวก ที่ถวายน้ําดื่มแกพระสงฆมีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึง
ตองกลาววา พระสงฆรับของทําบุญได
[๑๗๑๑] ส. ไมพึงกลาววา พระสงฆรับของทําบุญได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา พระสงฆผูถึงพรอมดวยสมาธิ ยอมรับ
ของทําบุญ ดุจไฟรับการบูชา ดุจแผนดินรับน้ําฝนจากมหาเมฆ ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น พระสงฆก็รับของทําบุญได นะสิ
[๑๗๑๒] ป. พระสงฆรับของทําบุญได หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. มรรครับไดหรือ ผลไดรับ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
นวัตตัพพัง สังโฆ ทักขิณัง ปฏิคคัณหาตีติกถา จบ
---------------

นวัตตัพพัง สังโฆ ทักขิณัง วิโสเธตีติกถา
[๑๗๑๓] สกวาที ไมพึงกลาววา พระสงฆยังของทําบุญใหบริสุทธิ์ (ใหมีผลมาก)
ได หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. พระสงฆ เปนผูควรของบูชา เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทํา
บุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญชั้นเยี่ยมของโลก มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระสงฆเปนผูควรของบูชา ฯลฯ เปนเนื้อนาบุญชั้นเยี่ยมของโลก
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระสงฆยังของทําบุญใหบริสุทธิ์ได
[๑๗๑๔] ส. ไมพึงกลาววา พระสงฆยังทักษิณาใหบริสุทธิ์ได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสคูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ วาเปนผูควรของทํา
บุญ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคไดตรัสคูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ วาเปนผูควร
ทําบุญ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระสงฆยังของทําบุญให
บริสุทธิ์ได
[๑๗๑๕] ส. ไมพึงกลาววา พระสงฆยังของทําบุญใหบริสุทธิ์ได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คนบางพวกที่ถวายทานแกพระสงฆแลว ชื่นชมบุญ มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา คนบางพวกที่ถวายทานแกพระสงฆแลวชืน่ ชมบุญมีอยู ดวยเหตุ
นั้นนะทานจึงตองกลาววา พระสงฆยังของทําบุญใหบริสุทธิ์ได
[๑๗๑๖] ส. คนบางคนถวายจีวร ฯลฯ ถวายบิณฑบาต ถวายเสนาสนะ ถวายคิลานปจจยเภสัชชบริขาร ถวายของเคี้ยว ถวายของบริโภค ถวายน้ําดื่มแก
พระสงฆแลว ชื่นชมบุญ มีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา คนบางพวกที่ถวายน้ําดื่มแกพระสงฆแลว ชื่นชมบุญมีอยู ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระสงฆยังของทําบุญใหบริสุทธิ์ได
[๑๗๑๗] ป. พระสงฆยังของทําบุญใหบริสุทธิ์ได หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. มรรคยังของทําบุญใหบริสุทธิ์หรือ ผลยังของทําบุญใหบริสุทธิ์ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
นวัตตัพพัง สังโฆ ทักขิณัง วิโสเธตีติกถา จบ

---------------นวัตตัพพัง สังโฆ ภุญชตีติกถา
[๑๗๑๘] สกวาที ไมพึงกลาววา พระสงฆ ฉัน ดื่ม เคี้ยว ลิ้ม ได หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. คนบางพวกที่ทําสังฆภัต อุทเทสภัต ยาคูและปานะ มีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา คนบางพวกที่ทําสังฆภัต อุทเทสภัต ยาคู และปานะ มีอยู
ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระสงฆ ฉัน ดื่ม เคี้ยว ลิ้ม ได
[๑๗๑๙] ส. ไมพึงกลาววา พระสงฆ ฉัน ดื่ม เคี้ยว ลิ้ม ได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสคณะโภชนะ ปรัมปรโภชนะ อติริตตโภชนะ
อนติริตตโภชนะ ไว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคไดตรัสคณะโภชนะ ปรัมปรโภชนะ อติรติ ตโภชนะไว ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระสงฆ ฉัน ดื่ม เคี้ยว
ลิ้ม ได
[๑๗๒๐] ส. ไมพึงกลาววา พระสงฆ ฉัน ดื่ม เคี้ยว ลิ้ม ได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสปานะ ๘ คือ น้ํามะมวง น้ําลูกหวา น้ํากลวยมี
เมล็ด น้ํากลวยไมมีเมล็ด น้ํามะซาง น้ําลูกจันทน น้ําเงาบัว น้ํา
มะปราง ไว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคไดตรัสปานะ ๘ คือ น้ํามะมวง น้ําลูกหวา น้ํา
กลวยมีเมล็ด น้ํากลวยไมมีเมล็ด น้ํามะซาง น้ําลูกจันทน น้ําเงาบัว
น้ํามะปรางไว ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระสงฆ ฉัน ดื่ม
เคี้ยว ลิ้มได
[๑๗๒๑] ป. พระสงฆ ฉัน ดื่ม เคี้ยว ลิ้มได หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. มรรค ฉัน ดื่ม เคี้ยว ลิ้มไดหรือ ผล ฉัน ดื่ม เคี้ยว ลิ้มไดหรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
นวัตตัพพัง สังโฆ ภุญชตีติกถา จบ
--------------นวัตตัพพัง สังฆัสส ทินนัง มหัปผลันติกถา
[๑๗๒๒] สกวาที ไมพึงกลาววา ทานที่ถวายแกพระสงฆมีผลมาก หรือ?

ปรวาที ถูกแลว
ส. พระสงฆเปนผูควรของบูชา เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ
เปนผูควรทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญชั้นเยี่ยมของโลก มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระสงฆเปนผูควรของบูชา เปนผูควรของตอนรับ ฯลฯ เปน
เนื้อนาบุญชั้นเยี่ยมของโลก ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ทานที่
ถวายแกพระสงฆ มีผลมาก
[๑๗๒๓] ส. ไมพึงกลาววา ทานที่ถวายแกพระสงฆมีผลมาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสคูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ วาเปนผูควรของทํา
บุญ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคไดตรัสคูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ วาเปนผูควร
ทําบุญ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ทานที่ถวายแกพระสงฆมีผล
มาก
[๑๗๒๔] ส. ไมพึงกลาววา ทานที่ถวายแกพระสงฆมีผลมาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรโคตมี ทานจงใหในพระสงฆ เมื่อ
ทานใหในพระสงฆแลว จักไดชื่อวา บูชาเราดวย บูชาพระสงฆ
ดวย ดังนี้ ๑- เปนสูตร มีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ทานที่ถวายแกสงฆ ก็มีผลมากนะสิ
[๑๗๒๕] ส. ไมพึงกลาววา ทานที่ถวายแกพระสงฆมีผลมาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทวดา ไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาควาดังนี้
มนุษยทั้งหลาย ผูจะบูชา เปนผูแสวงบุญ เมื่อจะทําบุญสวนวัฏฏคามี
ใหทานในที่ไหน จึงจะมีผลมาก พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา บุคคล
ผูตั้งอยูในมรรค ๔ จําพวก และผูตั้งอยูในผล ๔ จําพวก นี้ชื่อวา
พระสงฆ เปนผูตรง ดํารงอยูในศีล สมาธิ ปญญา มนุษยทั้งหลาย
ผูจะบูชา เปนผูแสวงบุญ เมื่อจะทําบุญสวนวัฏฏคามี ใหทานใน
พระสงฆนี้ จึงจะมีผลมาก ดังนี้ ๑แทจริง พระสงฆนี้ กวางขวาง ใหญโต หาประมาณมิได ดุจมหาสมุทร
ทานเหลานี้ เปนประเสริฐที่สุด เปนสาวกของพระพุทธเจาผูเปนวีระ
แหงนระ เปนผูทําแสงสวาง ประกาศธรรมอยู ชนเหลาใดใหทาน

อุทิศสงฆ ชนเหลานั้น ชื่อวา ใหดีแลว บูชาดีแลว บวงสรวงดีแลว
ทักษิณาที่ตั้งไวแลวในสงฆนั้น มีผลมาก อันพระพุทธเจาทรงสรรเสริญ ชนเหลาใด ตามระลึกถึงการบูชาเชนนี้ เปนผูมีความยินดี
เที่ยวไปในโลก กําจัดมลทิน คือความตระหนี่พรอมทั้งรากเสียแลว
เปนผูอันบัณฑิตติเตียนไมได เขาถึงฐานะ คือ สวรรค ดังนี้ เปน
สูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
@๑. ม. อุ ขอ ๗๐๗ หนา ๔๕๖
@๑. สํ. สคาถ. ขอ ๒๙๕ หนา ๓๔๒
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ทานที่ถวายในพระสงฆก็มีผลมาก นะสิ
นวัตตัพพัง สังฆัสส ทินนัง มหัปผลันติกถา จบ
--------------นวัตตัพพัง พุทธัสส ทินนัง มหัปผลันติกถา
[๑๗๒๖] สกวาที ไมพึงกลาววา ทานที่ถวายแดพระพุทธเจามีผลมาก หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคเปนยอดแหงบรรดาทวิบท (มีเทวดาและมนุษยเปนตน)
เปนผูประเสริฐสุด เปนประธาน เปนผูอุดม เปนผูบวรแหงบรรดาทวิบท
ไมมีผูเสมอ ไมมีผูเสมอเหมือน ไมมใี ครเปรียบ ไมมีใครเทียบ ไมมี
ใครเทียม มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคเปนยอดแหงบรรดาทวิบท เปนผูประเสริฐสุด
เปนประธาน เปนผูอุดม เปนผูบวรแหงบรรดาทวิบท ไมมีผูเสมอ ไมมี
ผูเสมอเหมือนไมมีใครเปรียบ ไมมีใครเทียบ ไมมีใครเทียม ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ทานที่ถวายแดพระพุทธเจามีผลมาก
[๑๗๒๗] ส. ไมพึงกลาววา ทานที่ถวายแดพระพุทธเจามีผลมาก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ใครๆ ที่เสมอเหมือนพระพุทธเจาโดยศีล โดยสมาธิ โดยปญญา มี
มีอยู หรือ?
ป. ไมมี
ส. หากวา ใครๆ ที่เสมอเหมือนพระพุทธเจา โดยศีล โดยสมาธิ โดย
ปญญา ไมมี ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ทานที่ถวายแดพระพุทธเจา
มีผลมาก
[๑๗๒๘] ส. ไมพึงกลาววา ทานที่ถวายแดพระพุทธเจามีผลมาก หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ในโลกนี้ก็ตาม ในโลกอื่นก็ตาม ไมมี
ผูที่จะประเสริฐกวา หรือจะทัดเทียมกับพระพุทธเจา ผูถึงแลวซึ่ง
ความเปนยอดแหงอาหุเนยยบุคคล ของหมูชนมีความตองการบุญ ผู
แสวงหาผลไพบูลย ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ทานที่ถวายแกพระพุทธเจาก็มผี ลมาก นะสิ
นวัตตัพพัง พุทธัสส ทินนัง มหัปผลันติกถา จบ
----------ทักขิณาวิสุทธิกถา
[๑๗๒๙] สกวาที ทานบริสุทธิ์ไดโดยทายกฝายเดียว ไมบริสุทธิ์ไดโดยปฏิคคาหก หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ปฏิคคาหกบางพวก ที่เปนผูควรของบูชา เปนผูควรของตอนรับ เปน
ผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญชั้นเยี่ยมของโลก
มีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ปฏิคคาหกบางพวก ที่เปนผูควรของบูชา เปนผูควรของตอนรับ
เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญชั้นเยี่ยมของโลก
มีอยู ก็ตองไมกลาววา ทานบริสุทธิ์ไดโดยทายกฝายเดียว ไมบริสุทธิ์
ไดโดยปฏิคคาหก
[๑๗๓๐] ส. ทานบริสุทธิ์ไดโดยทายกฝายเดียว ไมบริสุทธิ์ไดโดยปฏิคคาหก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสคูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ วาเปนผูควรของทําบุญ
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคไดตรัสคูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ วา เปนผู
ควรของทําบุญ ก็ตองไมกลาววา ทานบริสุทธิ์ไดโดยทายกฝายเดียว ไม
บริสุทธิ์ไดโดยปฏิคคาหก
[๑๗๓๑] ส. ทานบริสุทธิ์ไดโดยทายกฝายเดียว ไมบริสุทธิ์ไดโดยปฏิคคาหก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชนบางพวกใหทานในพระโสดาบัน แลวชื่นชมบุญ มีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ชนบางพวกใหทานในพระโสดาบันแลวชื่นชมบุญมีอยู ก็ตองไม
กลาววา ทานบริสุทธิ์ไดโดยทายกฝายเดียว ไมบริสทุ ธิ์ไดโดยปฏิคคาหก
ส. ชนบางพวกใหทานแกพระสกทาคามี ฯลฯ แกพระอนาคามี ฯลฯ แก

พระอรหันต แลวชื่นชมบุญ มีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ชนบางพวกใหทานแกพระอรหันต แลวชืน่ ชมบุญมีอยู ก็ตอง
ไมกลาววา ทานบริสุทธิ์ไดโดยทายกฝายเดียว ไมบริสุทธิ์ไดโดยปฏิคคาหก
[๑๗๓๒] ส. ทานบริสุทธิ์ไดโดยปฏิคคาหกฝายเดียว ไมบริสุทธิ์ไดโดยทายกหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูอื่นเปนผูทําแกผูอื่น สุขทุกขอันคนอื่นทําให ผูหนึ่งทํา แตอีกผูหนึ่ง
รับผลหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทานบริสุทธิ์ไดโดยทายกฝายเดียว ไมบริสุทธิ์ไดโดยปฏิคคาหกหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรอานนท ทักษิณาวิสุทธิมี ๔ อยาง
๔ อยาง เปนไฉน ทักษิณาที่บริสุทธิ์ทางทายกแตไมบริสุทธิ์ทาง
ปฏิคคาหก มีอยู ทักษิณาที่บริสุทธิ์ทางปฏิคคาหกแตไมบริสุทธิ์ทาง
ทายก มีอยู ทักษิณาที่ไมบริสุทธิ์ทั้งทางทายกทั้งทางปฏิคคาหก มี
อยู ทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งทางทายกทั้งทางปฏิคคาหก มีอยู ก็ทักษิณา
ที่บริสุทธิ์ทางทายกแตไมบริสุทธิ์ทางปฏิคคาหกอยางไร ทายกใน
โลกนี้ เปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม แตปฏิคคาหก เปนผูทุศีล มี
บาปธรรม ทักษิณาบริสุทธิ์ทางทายกแตไมบริสุทธิ์ทางปฏิคคาหก
อยางนี้แล ก็ทักษิณาบริสุทธิ์ทางปฏิคคาหกแตไมบริสุทธิ์ทางทายก
อยางไร ทายกในโลกนี้ เปนผูทุศีลมีบาปธรรม แตปฏิคคาหกเปน
ผูมีศีล มีกัลยาณธรรม ทักษิณาบริสุทธิ์ทางปฏิคคาหกแตไมบริสุทธิ์
ทางทายก อยางนี้แล ก็ทักษิณาไมบริสุทธิ์ทั้งทางทายกทั้งทาง
ปฏิคคาหกอยางไร ทายกในโลกนี้ เปนผูทุศีล มีบาปธรรม
ปฏิคคาหก ก็เปนผูทุศีลมีบาปธรรม ทักษิณาไมบริสุทธิ์ทั้งทางทายก
ทั้งทางปฏิคคาหกอยางนี้แล ก็ทักษิณาบริสุทธิ์ทั้งทางทายกทั้งทาง
ปฏิคคาหกอยางไร ทายกในโลกนี้เปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม
ปฏิคคาหกก็เปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม ทักษิณาบริสุทธิ์ทั้งทางทายก
ทั้งทางปฏิคคาหกอยางนี้แล ดูกรอานนท ทักษิณาวิสุทธิมี ๔ อยาง
ฉะนี้แล ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววาทานบริสุทธิ์ไดโดยทายกฝายเดียว ไมบริสุทธิ์
ไดโดยปฏิคคาหก
ทักขิณาวิสุทธิกถา จบ

วรรคที่ ๑๗ จบ
------------@๑. ม. อุ. ขอ ๗๑๔-๗๑๘ หนา ๕๖๑
วรรคที่ ๑๘
มนุสสโลกกถา
[๑๗๓๓] สกวาที ไมพึงกลาววา พระผูมีพระภาคเจาไดดํารงอยูแลวในมนุษยโลก
หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. อาราม วิหาร คาม นิคม นคร รัฐ ชนบท ที่พระพุทธเจาเคยประทับ
อยู อันเปนเจดีย มีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อาราม วิหาร คาม นิคม นคร รัฐ ชนบท ที่พระพุทธเจา
เคยประทับอยู อันเปนเจดียมีอยู ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
พระผูมีพระภาคพุทธเจา เคยดํารงอยูใ นมนุษยโลก
[๑๗๓๔] ส. ไมพึงกลาววา พระผูมีพระภาคพุทธเจาเคยดํารงอยูในมนุษยโลก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาค ประสูติที่ปาลุมพินี ตรัสรูที่ควงไมโพธิ ประกาศธรรมจักรที่เมืองพาราณสี ปลงอายุสังขารที่ปาวาลเจดีย ปรินิพพานที่เมือง
กุสินารา มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคประสูติที่ปาลุมพินี ฯลฯ ปรินิพพานที่เมือง
กุสินารา ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา พระผูม ีพระภาคพุทธเจาได
ดํารงอยูแลวในมนุษยโลก
[๑๗๓๕] ส. ไมพึงกลาววา พระผูมีพระภาคไดดํารงอยูแลวในมนุษยโลก หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยหนึ่งเราพักอยู
ณ ควงไมสาละใหญ ในสุภควัน ใกลเมืองอุกกัฏฐะ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สมัยหนึ่ง เราแรกไดตรัสรู พักอยูที่ตนไมอชปาลนิโครธ
ตําบลอุรุเวลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยหนึ่ง เราพักอยู ณ เวฬุวัน
กลันทกนิวาปสถาน ใกลนครราชคฤห ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สมัยหนึ่ง
เราพักอยู ณ เชตวันอารามของอนาถปณฑิกเศรษฐี ใกลนครสาวัตถี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยหนึ่ง เราพักอยู ณ กุฏาคารศาลาปามหาวัน
ใกลนครเวสาลี ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว

ส. ถาอยางนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาก็ไดดํารงอยูแลวในมนุษยโลก นะสิ?
[๑๗๓๖] ป. พระผูมีพระภาคพุทธเจาไดดํารงอยูแลวในมนุษยโลก หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคทรงกําเนิดในโลก ทรงเจริญในโลก แตทรงเปนผูอันโลก
ไมแปดเปอนครอบงําโลกเสด็จอยู มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวาพระผูมีพระภาค ทรงกําเนิดในโลก ทรงเจริญในโลก แตทรง
เปนผูอันโลกไมแปดเปอนครอบงําโลกเสด็จอยู ก็ตอ งไมกลาววา พระผูมี
พระภาคพุทธเจาไดดํารงอยูแลว ในมนุษยโลก
มนุสสโลกกถา จบ
----------ธัมมเทสนากถา
[๑๗๓๗] สกวาที ไมพึงกลาววา พระธรรม อันพระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงแสดงแลว
หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. อันใครแสดงไว
ป. อันพระพุทธนฤมิตแสดงไว
ส. พระพุทธนฤมิต เปนพระชิน เปนพระศาสนา เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนพระสัพพัญู เปนพระสัพพทัสสาวี เปนพระธัมมสามี
เปนพระธัมมปฏิสรณะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ไมพึงกลาววา พระธรรม อันพระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงแสดงแลว
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อันใครแสดงไว
ป. อันทานพระอานนทแสดงไว
ส. ทานพระอานนท เปนพระชิน เปนพระศาสดา เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนพระสัพพัญู เปนพระสัพพทัสสาวี เปนพระธัมมสามี
เปนพระธัมมปฏิสรณะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๓๘] ส. ไมพึงกลาววา พระธรรม อันพระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงแสดงแลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรสารีบุตร เราพึงแสดงธรรมโดยยอ
บาง โดยพิสดารบาง ทั้งโดยยอและโดยพิสดารบาง เพราะผูรูทว

ถึง หาไดยาก ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็พระธรรม อันพระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงแสดงแลว นะสิ
[๑๗๓๙] ส. ไมพึงกลาววา พระธรรม อันพระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงแสดงแลว
หรือ?
ป. ถูกแลว
@๑. อํ. ติก. ขอ ๔๗๒ หนา ๑๗๐
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราแสดงธรรม เพื่อ
ความรูยิ่ง ไมแสดงเพือ่ ความไมรูยิ่ง เราแสดงธรรมเปนไปกับดวย
เหตุ ไมแสดงไรเหตุ เราแสดงธรรมเปนไปกับดวยปาฏิหาริย ไม
แสดงไรปาฏิหาริย และโดยที่เราแสดงธรรมเพือ่ ความรูยิ่ง ไมแสดง
เพื่อความไมรูยิ่ง แสดงธรรมมีเหตุ ไมแสดงธรรมไรเหตุ แสดง
ธรรมมีปาฏิหาริย ไมแสดงไรปาฏิหาริย โอวาทานุศาสนีของเรา
จึงควรทําตาม ก็และพวกเธอควรที่จะยินดี ควรที่จะชื่นชม ควรที่
จะโสมนัสวา พระผูมีพระภาคเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ พระธรรม
อันพระผูมีพระภาคแสดงดีแลว พระสงฆปฏิบัติดีแลว ก็แหละเมื่อ
พระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณพจนนี้อยู หมื่นโลกธาตุไดหวั่นไหว
แลว ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจ ริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็พระธรรมอันพระผูมพี ระภาคพุทธเจาทรงแสดงแลว นะสิ
ธัมมเทสนากถา จบ
------------กรุณากถา
[๑๗๔๐] สกวาที กรุณา ของพระผูมีพระภาคพุทธเจาไมมี หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เมตตา ของพระผูมีพระภาคพุทธเจา ไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กรุณา ของพระผูมพี ระภาคพุทธเจา ไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มุทิตา ฯลฯ อุเบกขา ของพระผูมีพระภาคพุทธเจา ไมมี หรือ?
@๑. อํ. ติก. ขอ ๕๖๕ หนา ๓๕๖
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๔๑] ส. เมตตา ของพระผูมีพระภาคพุทธเจา มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. กรุณา ของพระผูมีพระภาคพุทธเจา มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มุทิตา ฯลฯ อุเบกขา ของพระผูมีพระภาคพุทธเจา มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กรุณา ของพระผูมีพระภาคพุทธเจา มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๔๒] ส. กรุณา ของพระผูมีพระภาคพุทธเจา ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาค มิใชประกอบดวยพระกรุณา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระผูมีพระภาคทรงประกอบดวยพระกรุณา ทรงเกื้อกูลโลก ทรง
อนุเคราะหโลก ทรงประพฤติประโยชนแกโลก มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคทรงประกอบดวยพระกรุณา ทรงเกื้อกูลโลก ทรง
อนุเคราะหโลก ทรงประพฤติประโยชนแกโลก ก็ตองไมกลาววา กรุณา
ของพระผูมีพระภาคพุทธเจาไมมี
[๑๗๔๓] ส. กรุณา ของพระผูมีพระภาคพุทธเจาไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาค ทรงเขามหากรุณาสมาบัติแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงเขามหากรุณาสมาบัติแลว ก็ตองไม
กลาววา กรุณาของพระผูมีพระภาคพุทธเจา ไมมี
[๑๗๔๔] ป. กรุณา ของพระผูมีพระภาคพุทธเจา มีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคมีราคะ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น กรุณาของพระผูมีพระภาคพุทธเจาก็ไมมี นะสิ
กรุณากถา จบ
-----------คันธชาติกถา
[๑๗๔๕] สกวาที อุจจาระปสสาวะของพระผูมีพระภาคพุทธเจา หอมเกินคันธชาติอื่นๆ
หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคทรงบริโภคของหอม หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระผูมีพระภาค ทรงบริโภคขาวสุกและขนมกุมมาส มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคทรงบริโภคขาวสุกและขนมกุมมาส ก็ตองไม
กลาววา อุจจาระปสสาวะของพระผูมีพระภาคพุทธเจาหอมเกินคันธชาติ
อื่นๆ
[๑๗๔๖] ส. อุจจาระปสสาวะของพระผูมีพระภาคพุทธเจา หอมเกินคันธชาติอื่นๆ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คนบางพวกที่อาบ ทา เจิม อุจจาระปสสาวะของพระผูมีพระภาคพุทธเจา เก็บไวในลุง บรรจุไวในขวด แผขายที่ตลาด กระทํากิจดวยของ
หอม ดวยกลิ่นนั้น มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
คันธชาติกถา จบ
----------เอกมัคคกถา
[๑๗๔๗] สกวาที สามัญญผล ๔ ทําใหแจงไดดวยอริยมรรคอันเดียว หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนความประชุมแหงผัสสะ ๔ ฯลฯ แหงปญญา ๔ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สามัญญผล ๔ ทําใหแจงไดดวยอริยมรรคอันเดียว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ดวยโสดาปตติมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ดวยสกทาคามิมรรค ฯลฯ ดวยอนาคามิมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ดวยมรรคไหน
ป. ดวยอรหัตมรรค
ส. ละสักกายทิยฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ไดดวยอรหัตมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสไดดวยอรหัตมรรค หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคตรัสการละสัญโญชน ๓ วาโสดาปตติผล มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว

ส. หากวา พระผูมีพระภาคตรัสการละสัญโญชน ๓ วา โสดาปตติผล ก็
ตองไมกลาววา ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสไดดวย
อรหัตมรรค
ส. ละกามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบไดดวยอรหัตมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ละกามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยางหยาบไดดวยอรหัตมรรค หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคตรัสความเบาบางแหงกามราคะ และพยาบาทวา สกทาคามิผล มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคตรัสความเบาบางแหงกามราคะ และพยาบาทวา
สกทาคามิผล ก็ตองไมกลาววา ละกามราคะอยางหยาบ พยาบาทอยาง
หยาบไดดวยอรหัตมรรค
ส. ละกามราคะอยางละเอียด พยาบาทอยางละเอียดไดดวยอรหัตมรรค
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ละกามราคะอยางละเอียด พยาบาทอยางละเอียดไดดวยอรหัตมรรค
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคตรัสการละกามราคะและพยาบาท โดยไมมีสวนเหลือวา
อนาคามิผล มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคตรัสการละกามราคะ พยาบาท โดยไมมีสวนเหลือ
วา อนาคามิผล ก็ตองไมกลาววา ละกามราคะอยางละเอียด พยาบาท
อยางละเอียดไดดวยอรหัตมรรค
[๑๗๔๘] ป. ไมพึงกลาววา สามัญญผล ๔ ทําใหแจงไดดวยอริยมรรคอันเดียว หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. โสดาปตติมรรค พระผูมีพระภาคทรงใหเกิดแลว หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคเปนพระโสดาบัน หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. สกทาคามิมรรค ฯลฯ อนาคามิมรรค พระผูมีพระภาคทรงใหเกิดแลว
หรือ?
ส. ถูกแลว

ป. พระผูมีพระภาคเปนพระอนาคามี หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๔๙] ส. พระผูมีพระภาคทรงทําใหแจงซึ่งสามัญญผล ๔ ดวยอริยมรรคอันเดียว แต
พระสาวกทั้งหลายทําใหแจงสามัญญผล ๔ ดวยอริยมรรค ๔ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระสาวกเห็นธรรมที่พระผูมีพระภาคพุทธเจามิไดเห็น บรรลุธรรมที่พระ
ผูมีพระภาคพุทธเจามิไดบรรลุ ทําใหแจงธรรมที่พระผูมีพระภาคพุทธเจา
มิไดทําใหแจง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
เอกมัคคกถา จบ
----------ฌานสังกันติกถา
[๑๗๕๐] สกวาที โยคีบุคคลเลื่อนสูฌ
 านหนึ่ง จากฌานหนึ่ง หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เลื่อนสูตติยฌาน จากปฐมฌานได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โยคีบุคคลเคลื่อนสูฌานหนึ่ง จากฌานหนึ่ง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เลื่อนสูจตุตถฌาน จากทุติยฌานได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๕๑] ส. เลื่อนสูทุติยฌาน จากปฐมฌาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ อันใด เพื่อความเกิดขึ้นแหงปฐมฌาน
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันนั้น เพื่อความเกิดขึ้นแหงทุติยฌาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โยคีบุคคลเคลื่อนสูทุติยฌาน จากปฐมฌานแล แตไมพึงกลาววา
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันใด เพื่อความเกิดขึ้นแหงปฐมฌาน ความนึก
ฯลฯ ความตั้งใจอันนั้นแล เพื่อความเกิดขึ้นแหงทุติยฌาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทุติยฌาน เกิดขึ้นไดแกโยคีบุคคลผูไมนึกถึงอยู ฯลฯ เกิดขึ้นแกโยคีบุคคลผูไมตั้งใจอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทุติยฌานยอมเกิดขึน้ แกโยคีบุคคลผูนึก ฯลฯ ยอมเกิดขึ้นแกโยคีบุคคล
ผูตั้งใจ มิใชหรือ?

ป. ถูกแลว
ส. หากวา ทุติยฌาน ยอมเกิดขึ้นแกโยคีบุคคลผูนึกถึงอยู ฯลฯ ยอมเกิดขึ้น
แกโยคีบุคคลผูตั้งใจอยู ก็ตองไมกลาววา โยคีบุคคลเลื่อนสูทุติยฌาน
จากปฐมฌาน
ส. โยคีบุคคลเลื่อนสูทุติยฌาน จากปฐมฌาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปฐมฌานยอมเกิดขึน้ แกโยคีบุคคล ผูกระทําไวในใจซึ่งกามทั้งหลายโดย
ความเปนของมีโทษ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทุติยฌาน ก็เกิดขึ้นแกโยคีบุคคลผูทําไวในใจซึ่งกามทั้งหลายโดยความ
เปนของมีโทษ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ปฐมฌาน มีวิตก มีวจิ าร หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทุติยฌานก็มีวิตก มีวจิ าร หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โยคีบุคคลเลื่อนสูทุติยฌาน จากปฐมฌาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปฐมฌานอันนั้น ทุติยฌานก็อันนั้นแล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๕๒] ส. โยคีบุคคลเลื่อนสูตติยฌาน จากทุติยฌาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ อันใด เพื่อความเกิดขึ้นแหงทุติยฌาน
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันนั้นแล เพื่อความเกิดขึ้นแหงตติยฌาน
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โยคีบุคคลเลื่อนสูตติยฌานจากทุติยฌานแล แตไมพึงกลาววา ความนึก
ฯลฯ ความตั้งใจอันใด เพื่อความเกิดขึ้นแหงทุติยฌาน ความนึก ฯลฯ
ความตั้งใจอันนั้นแล เพื่อความเกิดขึ้นแหงตติยฌาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ตติยฌาน ยอมเกิดขึ้นแกโยคีบุคคลผูไมนึกถึงอยู ฯลฯ เกิดขึ้นแกโยคีบุคคลผูไมตั้งใจอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ตติยฌานยอมเกิดขึน้ แกโยคีบุคคลผูนึกถึงอยู ฯลฯ ยอมเกิดขึ้นแกโยคี-

บุคคลผูตั้งใจอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ตติยฌานยอมเกิดขึ้นแกโยคีบุคคลผูนึกถึงอยู ฯลฯ ยอมเกิดขึ้น
แกโยคีบุคคลผูตั้งใจอยู ก็ตองไมกลาววา โยคีบุคคลเลื่อนสูตติยฌาน
จากทุติฌาน
ส. โยคีบุคคลเลื่อนสูตติยฌานจากทุติยฌาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทุติยฌาน ยอมเกิดขึ้นแกโยคีบุคคลผูกระทําไวในใจซึ่งวิตกและวิจาร โดย
ความเปนธรรมมีโทษ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ตติยฌาน ยอมเกิดขึ้นแกโยคีบุคคลผูกระทําไวในใจซึ่งวิตกและวิจารโดย
ความเปนธรรมมีโทษ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ทุติยฌาน ยังมีปติ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ตติยฌาน ก็ยังมีปติ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โยคีบุคคลเลื่อนสูตติยฌานจากทุติยฌาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทุติยฌานอันนั้น ตติยฌานก็อันนั้นแล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๕๓] ส. โยคีบุคคลเลื่อนสูจตุตถฌาน จากตติยฌาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ อันใด เพื่อความเกิดขึ้นแหงตติยฌาน
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันนั้นแล เพื่อความเกิดขึ้นแหงจตุตถฌาน
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โยคีบุคคลเลื่อนสูจตุตถฌานจากตติยฌานแล แตไมพึงกลาววา
ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจอันใด เพื่อความเกิดขึ้นแหงตติยฌาน ความ
นึก ฯลฯ ความตั้งใจอันนั้นแล เพื่อความเกิดขึ้นแหงจตุตถฌาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จตุตถฌาน ยอมเกิดขึ้นแกโยคีบุคคลผูไมนึกถึงอยู ฯลฯ ยอมเกิดขึ้น
แกโยคีบุคคลผูไมตั้งใจอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. จตุตถฌาน ยอมเกิดขึ้นแกโยคีบุคคลผูนึกถึงอยู ฯลฯ ยอมเกิดขึ้นแก
โยคีบุคคลผูตั้งใจอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา จตุตถฌานยอมเกิดขึ้นแกโยคีบุคคลผูนึกถึงอยู ฯลฯ ยอมเกิด
ขึ้นแกโยคีบุคคลผูตั้งใจอยู ก็ตองไมกลาววา โยคีบุคคลเลื่อนสูจตุตถฌานจากตติยฌาน
ส. โยคีบุคคลเลื่อนสูจตุตถฌานจากตติยฌาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ตติยฌาน ยอมเกิดขึ้นแกโยคีบุคคลผูกระทําไวในใจ ซึ่งปติโดยความ
เปนธรรมมีโทษ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จตุตถฌาน ก็เกิดขึ้นแกโยคีบุคคลผูกระทําไวในใจ ซึ่งปติโดยความเปน
ธรรมมีโทษ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ตติยฌาน สหรคตดวยสุข หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จตุตถฌาน ก็สหรคตดวยสุข หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โยคีบุคคลเลื่อนสูจตุตถฌานจากตติยฌาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ตติยฌานอันนั้น จตุตถฌานก็อันนัน้ แล หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๕๔] ป. ไมพึงกลาววา โยคีบุคคลเลื่อนสูฌานอันหนึง่ จากฌานอันหนึ่ง หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
สงัดแลวจากกามเทียว ฯลฯ เขาถึงจตุตถฌานอยู ดังนี้ เปนสูตรมี
อยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น โยคีบุคคลก็เลื่อนสูฌานหนึ่งจากฌานหนึ่ง นะสิ
ฌานสังกันติกถา จบ
-----------ฌานันตริกกถา
[๑๗๕๕] สกวาที ฌานคั่นมีอยู หรือ?
ปรวาที ถูกแลว

ส. ผัสสะคั่นมีอยู หรือ? ฯลฯ ปญญาคั่นมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ฌานคั่นมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ฌานคั่นมีอยูในระหวางทุติยฌานและตติยฌาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ฌานคั่นมีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ฌานคั่นมีอยูในระหวางตติยฌานและจตุตถฌาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๕๖] ส. ฌานคั่นไมมีในระหวางทุติยฌานและตติยฌาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ฌานคั่นไมมีในระหวางทุติยฌานและตติยฌาน ก็ตองไมกลาววา
ฌานคั่นมีอยู
ส. ฌานคั่นไมมีในระหวางตติฌานและจตุตถฌาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ฌานคั่นไมมีในระหวางตติยฌาน และจตุตถฌาน ก็ตองไมกลาววา
ฌานคั่นมีอยู
[๑๗๕๗] ส. ฌานคั่นมีอยูในระหวางปฐมฌานและทุติยฌาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ฌานคั่นมีอยูในระหวางทุติยฌานและตติยฌาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ฌานคั่นมีอยูในระหวางปฐมฌานและทุติยฌาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ฌานคั่นมีอยูในระหวางตติยฌานและจตุตถฌาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๕๘] ส. ฌานคั่นไมมีในระหวางทุติยฌานและตติยฌาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ฌานคั่นไมมีในระหวางปฐมฌานและทุติยฌาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ฌานคั่นไมมีในระหวางตติยฌานและจตุตถฌาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ฌานคั่นไมมีในระหวางปฐมฌานและทุติยฌาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๑๗๕๙] ส. สมาธิไมมีวิตกมีแตวิจารเปนฌานคั่น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สมาธิมีวิตกมีวิจารเปนฌานคั่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สมาธิที่ไมมีวิตก มีแตวิจารเปนฌานคั่น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สมาธิที่ไมมีวิตกไมมีวิจารเปนฌานคั่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๖๐] ส. สมาธิที่มีวิตกมีวิจารไมเปนฌานคั่น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สมาธิที่ไมมีวิตกมีแตวิจารไมเปนฌานคั่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สมาธิที่ไมมีวิตกไมมีวิจารไมเปนฌานคั่น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สมาธิท่ไี มมีวิตกมีแตวิจารไมเปนฌานคั่น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๖๑] ส. สมาธิที่ไมมีวิตกมีแตวิจาร มีในระหวางฌานทั้งสองที่บังเกิดเปน
แผน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เมื่อสมาธิที่ไมมีวิตกมีแตวิจารเปนไปอยู ปฐมฌานดับไปแลว ทุติยฌาน
ก็ยังไมบังเกิดขึ้น มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา เมื่อสมาธิที่ไมมีวิตกมีแตวิจารเปนไปอยู ปฐมฌานดับไปแลว
ทุติยฌานก็ยังไมบังเกิดขึ้น ก็ตองไมกลาววา สมาธิที่ไมมีวิตกมีแตวิจาร
เปนฌานคั่น มีอยูในระหวางฌานทั้งสองที่บังเกิดเปนแผน
[๑๗๖๒] ป. สมาธิที่ไมมีวิตกมีแตวิจารไมเปนฌานคั่น หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. สมาธิที่ไมมีวิตกมีแตวิจารเปนปฐมฌาน ฯลฯ เปนทุติยฌาน ฯลฯ
เปนตติยฌาน ฯลฯ เปนตตุตถฌาน หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น สมาธิที่ไมมีวิตกมีแตวิจาร ก็เปนฌานคั่น นะสิ
[๑๗๖๓] ส. สมาธิไมมีวิตกมีแตวิจารเปนฌานคั่น หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสสมาธิไว ๓ อยาง คือ สมาธิที่มีวิตกมีวิจาร สมาธิ

ที่ไมมีวิตกมีแตวิจาร สมาธิที่ไมมีวิตกไมวิจาร มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคไดตรัสสมาธิไว ๓ อยาง คือสมาธิที่มีวิตกมีวิจาร
สมาธิที่ไมมีวิตกมีแตวิจาร สมาธิที่ไมมีวิตกไมมีวิจาร ก็ตองไมกลาววา
สมาธิที่ไมมีวิตกมีแตวิจารเปนฌานคั่น
ฌานันตริกกถา จบ
------------สมาปนโน สัททัง สุณาตีติกถา
[๑๗๖๔] สกวาที ผูเขาสมาบัติ ฟงเสียงได หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ผูเขาสมาบัติ เห็นรูปดวยจักษุ ฯลฯ ฟงเสียงดวยโสตะ ฯลฯ สูดกลิ่น
ดวยฆานะ ฯลฯ ลิ้มรสดวยชิวหา ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายได
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ผูเขาสมาบัติ ฟงเสียงได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ผูเขาสมาบัติ เปนผูพรอมเพรียงดวยโสตวิญญาณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สมาธิมีแกผูที่พรอมเพรียงดวยมโนวิญญาณ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา สมาธิมีแกผูที่พรอมเพรียงดวยมโนวิญญาณ ก็ตองไมกลาววา
ผูเขาสมาบัติฟงเสียงได
[๑๗๖๕] ส. สมาธิมีแกผูที่พรอมเพรียงดวยมโนวิญญาณ ผูที่พรอมเพรียงดวย
โสตวิญญาณ ฟงเสียงได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา สมาธิมีแกผูที่พรอมเพรียงดวยมโนวิญญาณ ผูพรอมเพรียงดวย
โสตวิญญาณ ฟงเสียงได ก็ตองไมกลาววา ผูเขาสมาบัติฟงเสียงได
ส. สมาธิมีแกผูพรอมเพรียงดวยมโนวิญญาณ ผูที่พรอมเพรียงดวย
โสตวิญญาณ ฟงเสียงได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนความประชุมกันแหงผัสสะ ๒ ฯลฯ แหงจิต ๒ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๖๖] ป. ไมพึงกลาววา ผูเขาสมาบัติ ฟงเสียงได หรือ?
ส. ถูกแลว

ป. พระผูมีพระภาคตรัสเสียงวา เปนขาศึกตอปฐมฌาน มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา พระผูมีพระภาคตรัสเสียงวา เปนขาศึกตอปฐมฌาน ดวยเหตุ
นั้นนะทานจึงตองกลาววา ผูเขาสมาบัติ ฟงเสียงได
ส. เพราะพระผูมีพระภาคตรัสเสียงวา เปนขาศึกตอปฐมฌาน ฉะนั้น ผูที่
เขาสมาบัติ จึงฟงเสียงได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคตรัสวิตก วิจารวา เปนขาศึกตอทุติยฌาน วิตกวิจาร
จึงมีอยูแกทุติยฌานนั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เพราะพระผูมีพระภาคตรัสเสียงวา เปนขาศึกตอปฐมฌาน ฉะนั้น ผูที่
เขาสมาบัติจึงฟงเสียงได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคตรัสปติวา เปนขาศึกตอตติยฌาน ตรัสลมอัสสาสะ
ปสสาสะวา เปนขาศึกตอจตุตถฌาน ตรัสรูปสัญญาวา เปนขาศึกตอผูเขา
อากาสานัญจายตนสมาบัติ ตรัสอากาสานัญจายตนสัญญาวา เปนขาศึก
ตอผูที่เขาวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ตรัสวิญญาณัญจายตนสัญญาวา เปน
ขาศึกตอผูที่เขาอากิญจัญญายตนสมาบัติ ตรัสอากิญจัญญายตนสัญญาวา
เปนขาศึกตอผูที่เขาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ตรัสสัญญาและ
เวทนาวา เปนขาศึกตอผูที่เขาสัญญาเวทยิตโรธสมาบัติ สัญญาและเวทนา
จึงมีอยูแกผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัตินั้น หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
สมาปนโน สัททัง สุณาตีติกถา จบ
------------จักขุนา รูปง ปสสตีติกถา
[๑๗๖๗] สกวาที บุคคลเห็นรูปดวยจักษุ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เห็นรูปดวยรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เห็นรูปดวยรูป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รับรูรูปดวยรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รับรูรูปดวยรูป หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. รูปเปนมโนวิญญาณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลเห็นรูปดวยจักษุ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของจักษุมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของจักษุไมมี มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของจักษุไมมี ก็ตองไมกลาววา
บุคคลเห็นรูปดวยจักษุ
[๑๗๖๘] ส. บุคคลฟงเสียงดวยโสตะ ฯลฯ สูดกลิ่นดวยฆานะ ฯลฯ ลิ้มรสดวย
ชิวหา หรือ?
[๑๗๖๙] ส. บุคคลถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถูกตองรูปดวยรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ถูกตองรูปดวยรูป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รับรูรูปดวยรูป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รับรูรูปดวยรูป หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. รูปเปนมโนวิญญาณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของกายมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของกาย ไมมี มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจของกายไมมี ก็ตองไมกลาววา
บุคคลถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ฯลฯ
[๑๗๗๐] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลเห็นรูปดวยจักษุ ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย

หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั
เห็นรูปดวยจักษุ ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ดังนี้ เปนสูตร
มีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น บุคคลก็เห็นรูปดวยจักษุ ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย
นะสิ
จักขุนา รูปง ปสสตีติกถา จบ
วรรคที่ ๑๘ จบ
-----------วรรคที่ ๑๙
กิเลสชหนกถา
[๑๗๗๑] สกวาที บุคคลละกิเลสที่เปนอดีต หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ยังธรรมที่ดับแลวใหดับไป ยังธรรมที่ปราศไปแลวใหปราศไป ยังธรรมที่
สิ้นไปแลวใหสิ้นไป ยังธรรมที่อัสดงคตแลว ใหอสั ดงคตไป ยังธรรม
ที่อัสดงคตลับไปแลว ใหอัสดงคตลับไป หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลละกิเลสเปนอดีต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อดีตดับไปแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อดีตดับไปแลว ก็ตองไมกลาววา บุคคลละกิเลสที่เปนอดีต
ส. ละกิเลสที่เปนอดีต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อดีตไมมีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อดีตไมมีอยู ก็ตองไมกลาววา บุคคลละกิเลสที่เปนอดีต
[๑๗๗๒] ส. บุคคลละกิเลสที่เปนอนาคต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ยังธรรมที่ยังไมเกิดไมใหเกิด ยังธรรมที่ยังไมเกิดพรอมไมใหเกิดพรอม
ยังธรรมที่ยังไมบังเกิดไมใหบังเกิด ยังธรรมที่ยังไมปรากฏไมใหปรากฏ
หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลละกิเลสที่เปนอนาคต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมที่เปนอนาคตยังไมเกิด มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ธรรมที่เปนอนาคตยังไมเกิด ก็ตองไมกลาววา บุคคลละกิเลสที่
เปนอนาคต
ส. บุคคลละกิเลสที่เปนอนาคต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อนาคตไมมีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อนาคตไมมีอยู ก็ตองไมกลาววา บุคคลละกิเลสที่เปนอนาคต
[๑๗๗๓] ส. บุคคลละกิเลสที่เปนปจจุบัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลเปนผูกําหนัดแลวราคะ เปนผูอันโทสะประทุษรายแลวละโทสะ
เปนผูหลงแลวละโมหะ เปนผูเศราหมองแลวละกิเลส หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลละราคะดวยราคะ ละโทสะดวยโทสะ ละโมหะดวยโมหะ ละ
กิเลสดวยกิเลส หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ราคะสัมปยุตดวยจิต มรรคก็สัมปยุตดวยจิต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนความประชุมกับแหงผัสสะ ๒ ฯลฯ แหงจิต ๒ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ราคะเปนอกุศล มรรคเปนกุศล หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมเปนกุศลและธรรมเปนอกุศล ธรรมมีโทษและธรรมไมมีโทษ ธรรม
เลวและธรรมประณีต ธรรมดําและธรรมขาว อันเปนขาศึกกันมาพบกับ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธรรมเปนกุศลและธรรมเปนอกุศล ฯลฯ ธรรมดําและธรรมขาว อันเปน
ขาศึกกัน มาพบกัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๔ ประการนี้

ไกลกัน ไกลกันนัก ๔ ประการเปนไฉน ทองฟากับแผนดิน นี้
ประการแรกที่ไกลกัน ไกลกันนัก ฯลฯ เพราะฉะนั้น ธรรมของ
สัตบุรุษจึงไกลจากอสัตบุรุษ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา ธรรมเปนกุศลและธรรมเปนอกุศล ฯลฯ มา
พบกัน นะสิ
[๑๗๗๔] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลละกิเลสที่เปนอดีต ละกิเลสที่เปนอนาคต ละกิเลส
ที่เปนปจจุบัน หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. บุคคลที่ละกิเลสได ไมมี หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น บุคคลก็ละกิเลสที่เปนอดีต ละกิเลสที่เปนอนาคต ละกิเลส
ที่เปนปจจุบัน นะสิ
กิเลสชหนกถา จบ
-----------สุญญตากถา
[๑๗๗๕] สกวาที ความวาง นับเนื่องในสังขารขันธ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ธรรมหานิมิตมิไดก็นับเนื่องในสังขารขันธ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความวาง นับเนื่องในสังขารขันธ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมหาที่ตั้งมิไดก็นับเนื่องในสังขารขันธ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธรรมหานิมิตมิได ไมพึงกลาววา นับเนื่องในสังขารขันธ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความวางก็ไมพึงกลาววา นับเนื่องในสังขารขันธ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธรรมหาที่ตั้งมิได ไมพึงกลาววา นับเนื่องในสังขารขันธ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความวางก็ไมพึงกลาววานับเนื่องในสังขารขันธ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความวางนับเนื่องในสังขารขันธ หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. สังขารขันธ มิใชธรรมไมเที่ยง มิใชธรรมอันปจจัยปรุงแตงแลว มิใช
ธรรมอิงอาศัยเกิดขึ้น มิใชธรรมที่มีความสิ้นไปเปนธรรม มิใชธรรมที่มี
ความเสื่อมไปเปนธรรม มิใชธรรมที่มีความคลายไปเปนธรรม มิใชธรรม
ที่มีความดับไปเปนธรรม มิใชธรรมที่มีความแปรไปเปนธรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สังขารขันธ เปนธรรมไมเที่ยง เปนธรรมอันปจจัยปรุงแตง เปนธรรมอิง
อาศัยเกิดขึ้น เปนธรรมมีความสิ้นไปธรรม เปนธรรมมีความเสื่อมไป
เปนธรรม เปนธรรมมีความคลายไปเปนธรรม เปนธรรมมีความดับไป
เปนธรรม เปนธรรมมีความแปรไปเปนธรรม มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา สังขารขันธไมเที่ยง ฯลฯ มีความแปรไปเปนธรรม ก็ตองไมกลาว
วา ความวางนับเนื่องในสังขารขันธ
[๑๗๗๖] ส. ความวางแหงรูปขันธ นับเนื่องในสังขารขันธ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความวางแหงสังขารขันธ นับเนื่องในรูปขันธ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความวางแหงเวทนาขันธ ฯลฯ ความวางแหงสัญญาขันธ ฯลฯ ความวาง
แหงวิญญาณขันธ นับเนื่องในสังขารขันธ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความวางแหงสังขารขันธ นับเนื่องในวิญญาณขันธ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๗๗] ส. ความวางแหงสังขารขันธ ไมพึงกลาววา นับเนื่องในรูปขันธ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความวางแหงรูป ไมพึงกลาววา นับเนื่องในสังขารขันธ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความวางแหงสังขารขันธ ไมพึงกลาววา นับเนื่องในเวทนาขันธ ฯลฯ
นับเนื่องในสัญญาขันธ ฯลฯ นับเนื่องในวิญญาณขันธ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ความวางแหงวิญญาณขันธ ไมพึงกลาววา นับเนื่องในสังขารขันธ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๗๘] ป. ไมพึงกลาววา ความวางนับเนื่องในสังขารขันธ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารนี้วางจากตน

หรือจากความเปนตน ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น ความวางก็นับเนื่องในสังขารขันธ นะสิ
สุญญตากถา จบ
--------สามัญญผลกถา
[๑๗๗๙] สกวาที สามัญญผล เปนอสังขตะ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนนิพพาน เปนที่ตานทาน เปนที่เรน เปนที่พึ่ง เปนที่หมาย เปน
ฐานะอันไมเคลื่อน เปนอมตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สามัญญผล เปนอสังขตะ นิพพานก็เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ที่ตานทานเปน ๒ อยาง ฯลฯ ที่เรนก็เปน ๒ อยาง ที่พึ่งก็เปน ๒ อยาง
ที่หมายก็เปน ๒ อยาง ฐานะอันไมเคลื่อนก็เปน ๒ อยาง อมตะก็เปน
๒ อยาง นิพพานก็เปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๘๐] ส. สามัญญผล เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สามัญญะ เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สามัญญะ เปนสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สามัญญผล เปนสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โสดาปตติผล เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โสดาปตติมรรค เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โสดาปตติมรรค เปนสังขตะ หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. โสดาปตติผล เปนสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สกทาคามิผล ฯลฯ อนาคามิผล ฯลฯ อรหัตผล เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อรหัตมรรค เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อรหัตมรรค เปนสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อรหัตผล เปนสังขตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โสดาปตติผล เปนอสังขตะ สกทาคามิผล ฯลฯ อนาคามิผล ฯลฯ
อรหัตผล เปนอสังขตะ นิพพานเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสังขตะเปน ๕ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อสังขตะเปน ๕ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ที่ตานทานเปน ๕ อยาง ที่เรนก็เปน ๕ อยาง ที่พึ่งก็เปน ๕ อยาง ที่
หมายก็เปน ๕ อยาง ฐานะอันไมเคลื่อนก็เปน ๕ อยาง อมตะก็เปน ๕
อยาง นิพพานก็เปน ๕ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
สามัญญผลกถา จบ
----------ปตติกถา
[๑๗๘๑] สกวาที การได เปนอสังขตะ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนนิพพาน เปนที่ตานทาน เปนที่เรน เปนที่พึ่ง เปนที่หมาย เปน
ฐานะอันไมเคลื่อน เปนอมตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. การได เปนอสังขตะ นิพพานก็เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ที่ตานทานเปน ๒ อยาง ที่เรนก็เปน ๒ อยาง ที่พึ่งก็เปน ๒ อยาง ที่
หมายก็เปน ๒ อยาง ฐานะอันไมเคลื่อนก็เปน ๒ อยาง อมตะก็เปน
๒ อยาง นิพพานก็เปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๘๒] ส. การไดจีวร เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนนิพพาน ฯลฯ เปนอมตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. การไดจีวร เปนอสังขตะ นิพพานก็เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ที่ตานทานเปน ๒ อยาง ที่เรนก็เปน ๒ อยาง ที่พึ่งก็เปน ๒ อยาง ที่
หมายก็เปน ๒ อยาง ฐานะอันไมเคลื่อนก็เปน ๒ อยาง อมตะก็เปน ๒ อยาง
นิพพานก็เปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. การไดบิณฑบาต ฯลฯ เสนาสนะ คิลานปจจยเภสัชชบริขาร เปน
อสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนนิพพาน ฯลฯ เปนอมตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. การไดคิลานปจจยเภสัชชบริขาร เปนอสังขตะ นิพพานก็เปนอสังขตะ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ที่ตานทานเปน ๒ อยาง ฯลฯ นิพพานก็เปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. การไดจีวรเปนอสังขตะ การไดบิณฑบาต ฯลฯ เสนาสนะ การไดคิลานปจจยเภสัชชบริขาร ก็เปนอสังขตะ นิพพานก็เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสังขตะเปน ๕ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อสังขตะเปน ๕ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ที่ตานทานเปน ๕ อยาง ฯลฯ นิพพานก็เปน ๕ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๘๓] ส. การไดปฐมฌานเปนอสังขตะ หรือ พึงใหพิสดารเหมือนกันทุกอยาง
การไดทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสนัญจายตนฌาน วิญญาณัญจายตนฌาน อากิญจัญญายตนฌาน เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ฯลฯ
โสดาปตติมรรค โสดาปตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามิ
มรรค อนาคามิผล อรหัตมรรค อรหัตผล เปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนนิพพาน ฯลฯ เปนฐานะอันไมเคลื่อน เปนอมตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. การไดอรหัตผล เปนอสังขตะ นิพพานก็เปนอสังขตะหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสังขตะ เปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ที่ตานทานเปน ๒ อยาง ฯลฯ นิพพานก็เปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. การไดโสดาปตติมรรค เปนอสังขตะ การไดโสดาปตติผลเปนอสังขตะ
ฯลฯ การไดอรหัตมรรค เปนอสังขตะ การไดอรหัตผลเปนอสังขตะ
นิพพานเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสังขตะเปน ๙ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อสังขตะเปน ๙ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ที่ตานทานเปน ๙ อยาง ฯลฯ นิพพานก็เปน ๙ อยาง หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๘๔] ป. ไมพึงกลาววา การไดเปนอสังขตะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. การได เปนรูป เปนเวทนา เปนสัญญา เปนสังขาร เปนวิญญาณ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น การไดเปนอสังขตะ นะสิ
ปตติกถา จบ
-----------ตถตากถา
[๑๗๘๕] สกวาที ความเปนอยางนั้นแหงธรรมทั้งปวง เปนอสังขตะ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนนิพพาน ฯลฯ เปนอมตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ความเปนอยางนั้นแหงธรรมทั้งปวง เปนอสังขตะ นิพพานก็เปนอสังขตะ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ที่ตานทานเปน ๒ อยาง ฯลฯ นิพพานก็เปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๘๖] ส. รูปมีความเปนรูป ความเปนรูปก็เปนอสังขตะ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนนิพพาน ฯลฯ เปนอมตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปมีความเปนรูป ความเปนรูปก็เปนอสังขตะ นิพพานก็เปนอสังขตะ
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสังขตะเปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อสังขตะ เปน ๒ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ที่ตานทานเปน ๒ อยาง ฯลฯ นิพพานก็เปน ๒ อยาง หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เวทนามีความเปนเวทนา ความเปนเวทนา ฯลฯ สัญญามีความเปนสัญญา
ความเปนสัญญา ฯลฯ สังขารมีความเปนสังขาร ความเปนสังขาร ฯลฯ
วิญญาณมีความเปนวิญญาณ ความเปนวิญญาณเปนอสังขตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนนิพพาน ฯลฯ เปนอมตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปมีความเปนรูป ความเปนรูปเปนอสังขตะ ฯลฯ วิญญาณมีความเปน
วิญญาณ ความเปนวิญญาณ เปนอสังขตะ ฯลฯ นิพพานก็เปนอสังขตะ
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อสังขตะ เปน ๖ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อสังขตะเปน ๖ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ที่ตานทานเปน ๖ อยาง ฯลฯ นิพพานก็เปน ๖ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๘๗] ป. ไมพึงกลาววา ความเปนอยางนั้นแหงธรรมทัง้ ปวง เปนอสังขตะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ความเปนอยางนั้นแหงธรรมทั้งปวง เปนรูป เปนเวทนา เปนสัญญา
เปนสังขาร เปนวิญญาณ หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น ความเปนอยางนั้นแหงธรรมทั้งปวง ก็เปนอสังขตะ นะสิ
ตถตากถา จบ
-----------กุสลกถา
[๑๗๘๘] สกวาที นิพพานธาตุ เปนกุศล หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. นิพพานธาตุ เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหง
นิพพานธาตุนั้นมีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. นิพพานธาตุ เปนธรรมไมมอี ารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจแหง
นิพพานนั้น ไมมี มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว

ส. หากวา นิพพานธาตุ เปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้ง
ใจแหงนิพพานธาตุนั้น ไมมี ก็ตองไมกลาววา นิพพานธาตุ เปนกุศล
[๑๗๘๙] ส. อโลภะ เปนกุศล เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้งใจ
แหงอโลภะนั้น มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. นิพพานธาตุ เปนกุศล เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้ง
ใจแหงนิพพานธาตุนั้น มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อโทสะ เปนกุศล ฯลฯ อโมหะ เปนกุศล ฯลฯ ศรัทธา วิริยะ สติ
สมาธิ ฯลฯ ปญญา เปนกุศล เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ
ความตั้งใจแหงปญญานั้น มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. นิพพานธาตุ เปนกุศล เปนธรรมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้ง
ใจแหงนิพพานธาตุนั้น มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๙๐] ส. นิพพานธาตุ เปนกุศล เปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความ
ตั้งใจแหงนิพพานธาตุนั้น ไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อโลภะ เปนกุศล แตเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความตั้ง
ใจแหงอโลภะนั้น ไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. นิพพานธาตุ เปนกุศล แตเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความ
ตั้งใจแหงนิพพานธาตุนั้น ไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อโทสะ เปนกุศล ฯลฯ อโมหะ เปนกุศล ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ
ฯลฯ ปญญา เปนกุศล แตเปนธรรมไมมีอารมณ ความนึก ฯลฯ ความ
ตั้งใจแหงปญญานั้น ไมมี หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๗๙๑] ป. ไมพึงกลาววา นิพพานธาตุ เปนกุศล หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. นิพพานธาตุ เปนธรรมไมมโี ทษ มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา นิพพานธาตุ เปนธรรมไมมีโทษ ดวยเหตุนั้นนะ ทานจึงตอง
กลาววา นิพพานธาตุ เปนกุศล

กุสลกถา จบ
--------อัจจันตนิยามกถา
[๑๗๙๒] สกวาที ปุถุชนมีความแนนอนโดยสวนเดียว หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. บุคคลผูทํามาตุฆาตเปนผูแนนอนโดยสวนเดียว บุคคลผูทําปตุฆาต ฯลฯ
บุคคลผูทําอรหันตฆาต ฯลฯ บุคคลผูทําโลหิตุบาท ฯลฯ บุคคลผูทําสังฆเภท เปนผูแนนอนโดยสวนเดียว หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ปุถุชนมีความแนนอนโดยสวนเดียว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. วิจิกิจฉา พึงเกิดแกบุคคลผูแนนอนโดยสวนเดียว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา วิจิกิจฉา พึงเกิดแกบุคคลผูแนนอนโดยสวนเดียว ก็ตองไมกลาว
วา ปุถุชนมีความแนนอนโดยสวนเดียว
[๑๗๙๓] ส. วิจิกิจฉา ไมพึงเกิดแกบุคคลผูแนนอนโดยสวนเดียว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ละวิจิกิจฉาได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ละวิจิกิจฉาได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ละไดดวยโสดาปตติมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ละไดดวยสกทาคามิมรรค ฯลฯ ละไดดวยอนาคามิมรรค ฯลฯ ละได
ดวยอรหัตมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ละไดดวยมรรคไหน
ป. ดวยมรรคฝายอกุศล
ส. มรรคฝายอกุศลเปนธรรมนําออก ใหถึงความสิ้นทุกข ใหถึงความตรัสรู
ใหถึงนิพพาน ไมเปนอารมณของอาสวะ ฯลฯ ไมเปนอารมณของ
สังกิเลส หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มรรคฝายอกุศลไมเปนธรรมนําออก ฯลฯ เปนอารมณของสังกิเลส
มิใชหรือ?

ป. ถูกแลว
ส. หากวา มรรคฝายอกุศลไมเปนธรรมนําออก ฯลฯ เปนอารมณของสัง
กิเลส ก็ตองไมกลาววา วิจิกิจฉา อันบุคคลผูแนนอนโดยสวนเดียวละ
ไดดวยมรรคฝายอกุศล
[๑๗๙๔] ส. อุจเฉททิฏฐิพึงเกิดแกบุคคลผูแนนอนโดยสัสสตทิฏฐิ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อุจเฉททิฏฐิพึงเกิดแกบุคคลผูแนนอนโดยสัสสตทิฏฐิ ก็ตองไม
กลาววา ปุถุชนมีความแนนอนโดยสวนเดียว
[๑๗๙๕] ส. อุจเฉททิฏฐิไมพึงเกิดแกบุคคลผูแนนอนโดยสัสสตทิฏฐิ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ละอุจเฉททิฏฐิได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ละอุจเฉททิฏฐิได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ละไดดวยโสดาปตติมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ละไดดวยสกทาคามิมรรค ฯลฯ ดวยอนาคามิมรรค ฯลฯ ดวยอรหัตมรรค
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ละไดดวยมรรคไหน
ป. ละไดดวยมรรคฝายอกุศล
ส. มรรคฝายอกุศล ฯลฯ ก็ตองไมกลาววา อุจเฉททิฏฐิอันบุคคลผูแนนอน
โดยสัสสตทิฏฐิละไดดวยมรรคฝายอกุศล
[๑๗๙๖] ป. สัสสตทิฏฐิพึงเกิดแกบุคคลผูแนนอนโดยอุจเฉททิฏฐิ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา สัสสตทิฏฐิพึงเกิดแกบุคคลผูแนนอนโดยอุจเฉททิฏฐิ ก็ตองไม
กลาววา ปุถุชนมีความแนนอนโดยสวนเดียว
[๑๗๙๗] ส. สัสสตทิฏฐิไมพึงเกิดแกบุคคลผูแนนอนโดยอุจเฉททิฏฐิ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ละสัสสตทิฏฐิได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ละสัสสตทิฏฐิได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ละไดดวยโสดาปตติมรรค หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ละไดดวยสกทาคามิมรรค ฯลฯ ดวยอรหัตมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ดวยมรรคไหน
ป. ดวยมรรคฝายอกุศล
ส. มรรคฝายอกุศล ฯลฯ ก็ตองไมกลาววา สัสสตทิฏฐิ อันบุคคลผูแนนอน
โดยอุจเฉททิฏฐิ ละไดดวยมรรคฝายอกุศล
[๑๗๙๘] ป. ไมพึงกลาววา ปุถุชนมีความแนนอนโดยสวนเดียว หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลก
นี้ เปนผูประกอบดวยธรรมฝายอกุศล เปนธรรมดําโดยสวนเดียว
บุคคลนั้นเปนผูจมลงแลวครั้งหนึง่ ก็จมลงอยูนั่นเอง ดังนี้ ๑- เปนสูตร
มีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น ปุถุชนก็มีความแนนอนโดยสวนเดียว นะสิ
[๑๗๙๙] ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลก
นี้ เปนผูประกอบดวยธรรมฝายอกุศล เปนธรรมดําโดยสวนเดียว
บุคคลนั้นเปนผูจมลงแลวครั้งหนึง่ ก็จมอยูนั่นเอง เพราะทําอธิบายดังนี้
และโดยเหตุนั้น ทานจึงสันนิษฐานวา ปุถุชนมีความแนนอนโดยสวน
เดียว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลก
นี้ ผุดขึ้นแลว กลับจมลง ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผุดขึ้นแลว กลับจมลงทุกครั้ง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๐๐] ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลก
นี้ เปนผูประกอบดวยธรรมฝายอกุศล เปนธรรมดําโดยสวนเดียว
บุคคลนั้นเปนผูจมลงแลวครั้งหนึง่ ก็จมอยูนั่นเอง เพราะทําอธิบายดังนี้
และโดยเหตุนั้น ทานจึงสันนิษฐานวา ปุถุชนมีความแนนอนโดยสวน
เดียว หรือ?
ป. ถูกแลว
@๑. อํ. สัตตก. ขอ ๑๕ หนา ๑๑
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลก

นี้ ผุดขึ้นแลวทรงตัวอยู ผุดขึ้นแลวเห็นแจงเหลียวแลดูวายขามไป
ผุดขึ้นแลว ไปถึงที่พํานักได ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผุดขึ้นแลว ไปถึงที่พํานักไดทุกครั้ง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
อัจจันตนิยามกถา จบ
-------------อินทริยกถา
[๑๘๐๑] สกวาที สัทธินทรียที่เปนโลกิยะไมมี หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ศรัทธาที่เปนโลกิยะ ไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิริยนิ ทรีย สัทธินทรีย ฯลฯ สมาธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย ที่เปนโลกิยะ
ไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปญญาที่เปนโลกิยะ ไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๐๒] ส. ศรัทธาที่เปนโลกิยะมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัทธินทรียที่เปนโลกิยะมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิริยะ ฯลฯ สติ ฯลฯ สมาธิ ฯลฯ ปญญา ที่เปนโลกิยะมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปญญินทรียที่เปนโลกิยะมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๐๓] ส. มโนที่เปนโลกิยะมีอยู มนินทรียที่เปนโลกิยะก็มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ศรัทธาที่เปนโลกิยะมีอยู สัทธินทรียที่เปนโลกิยะก็มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. มโนที่เปนโลกิยะมีอยู มนินทรียที่เปนโลกิยะก็มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปญญาที่เปนโลกิยะมีอยู ปญญินทรียที่เปนโลกิยะก็มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๐๔] ส. โสมนัสที่เปนโลกิยะมีอยู โสมนัสสินทรียที่เปนโลกิยะก็มีอยู ฯลฯ

ชีวิตที่เปนโลกิยะมีอยู ชีวิตินทรียที่เปนโลกิยะก็มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ศรัทธาที่เปนโลกิยะมีอยู สัทธินทรียที่เปนโลกิยะก็มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ชีวิตที่เปนโลกิยะมีอยู ชีวิตินทรียท ี่เปนโลกิยะก็มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปญญาที่เปนโลกิยะมีอยู ปญญินทรียที่เปนโลกิยะก็มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๐๕] ส. ศรัทธาที่เปนโลกิยะมีอยู แตสัทธินทรียที่เปนโลกิยะไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มโนที่เปนโลกิยะมีอยู แตมนินทรียที่เปนโลกิยะไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ปญญาที่เปนโลกิยะมีอยู แตปญญินทรียที่เปนโลกิยะไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. มโนที่เปนโลกิยะมีอยู แตมนินทรียที่เปนโลกิยะไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ศรัทธาที่เปนโลกิยะมีอยู แตสัทธินทรียที่เปนโลกิยะไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โสมนัสที่เปนโลกิยะมีอยู แตโสมนัสสินทรียที่เปนโลกิยะไมมี หรือ ฯลฯ
ชีวิตที่เปนโลกิยะมีอยู แตชีวิตินทรียที่เปนโลกิยะไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ปญญาที่เปนโลกิยะมีอยู แตปญญินทรียที่เปนโลกิยะไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ชีวิตที่เปนโลกิยะมีอยู แตชีวิตินทรียที่เปนโลกิยะไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๐๖] ส. ศรัทธาที่เปนโลกุตตระมีอยู สัทธินทรียที่เปนโลกุตตระก็มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ศรัทธาที่เปนโลกิยะมีอยู สัทธินทรียที่เปนโลกิยะก็มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิริยะที่เปนโลกุตตระมีอยู ฯลฯ ปญญาที่เปนโลกุตตระมีอยู ปญญินทรีย
ที่เปนโลกุตตระก็มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปญญาที่เปนโลกิยะมีอยู ปญญินทรียที่เปนโลกิยะก็มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๑๘๐๗] ส. ศรัทธาที่เปนโลกิยะมีอยู แตสัทธินทรียที่เปนโลกิยะไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ศรัทธาที่เปนโลกุตตระมีอยู แตสัทธินทรียที่เปนโลกุตตระไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. วิริยะที่เปนโลกิยะมีอยู ฯลฯ ปญญาที่เปนโลกิยะมีอยู แตปญญินทรีย
ที่เปนโลกิยะไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปญญาที่เปนโลกุตตระมีอยู แตปญญินทรียที่เปนโลกุตตระไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๐๘] ส. อินทรีย ๕ ที่เปนโลกิยะ ไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเมื่อตรวจดูโลก
ดวยพุทธจักษุ ไดเห็นแลวแลซึ่งสัตวทั้งหลาย บางพวกเปนผูมีธุลี
ในดวงตานอย บางพวกเปนผูมีธุลีในดวงตามาก บางพวกเปนผูมี
อินทรียแกกลา บางพวกเปนผูมีอินทรียออน บางพวกเปนผูมีอาการ
ดี บางพวกเปนผูมีอาการทราม บางพวกเปนผูที่จะใหรูแจงไดงาย
บางพวกเปนผูที่จะใหรูแจงไดยาก บางพวกเปนผูเห็นโทษ และภัย
ในปรโลกอยู ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น อินทรีย ๕ ที่เปนโลกิยะก็มีอยู นะสิ
อินทริยกถา จบ
วรรคที่ ๑๙ จบ
----------วรรคที่ ๒๐
อสัญจิจจกถา
[๑๘๐๙] สกวาที บุคคลปลงชีวิตมารดาโดยมิไดแกลง โดยไมไดเจตนา เปนผูชื่อวา
ทําอนันตริยกรรม หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
@๑. ม. มู. ขอ ๓๒๓ หนา ๓๒๕
ส. บุคคลฆาสัตวโดยมิไดแกลง เปนผูชื่อวา ทําปาณาติบาต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลปลงชีวิตมารดาโดยมิไดแกลง เปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรม
หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. บุคคลถือเอาสิง่ ของที่เจาของเขามิไดให ฯลฯ กลาวคําเท็จโดยมิไดแกลง
เปนผูชื่อวา กลาวมุสาวาท หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๑๐] ส. บุคคลฆาสัตวโดยมิไดแกลง ไมเปนผูชื่อวา ทําปาณาติบาต หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลปลงชีวิตมารดาโดยมิไดแกลง ไมเปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรม
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลถือเอาสิง่ ของที่เจาของเขามิไดให ฯลฯ กลาวคําเท็จโดยมิไดแกลง
ไมเปนผูชื่อวา กลาวมุสาวาท หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลปลงชีวิตมารดาโดยมิไดแกลง ไมเปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรม
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๑๑] ส. บุคคลปลงชีวิตมารดาโดยมิไดแกลง เปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรม
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คําวา บุคคลปลงชีวิตมารดาโดยมิไดแกลง เปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรม
ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง หรือ?
ป. ไมมี
ส. คําวา บุคคลแกลงปลงชีวิตมารดา เปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรม ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา คําวา บุคคลแกลงปลงชีวิตมารดา เปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรม
ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง ก็ตองไมกลาววา บุคคลปลงชีวิตมารดาโดยมิได
แกลง เปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรม
[๑๘๑๒] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลผูฆามารดา เปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรม หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เขาไดปลงชีวิตมารดาแลว มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา เขาไดปลงชีวิตมารดาแลว ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา
บุคคลผูฆามารดา เปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรม
ป. ไมพึงกลาววา บุคคลผูฆาบิดา เปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรม หรือ?
ส. ถูกแลว

ป. เขาไดปลงชีวิตบิดาแลว มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา เขาไดปลงชีวิตบิดาแลว ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา บุคคล
ผูฆาบิดา เปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรม
ป. ไมพึงกลาววา บุคคลผูฆาพระอรหันต เปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรม
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เขาไดปลงชีวิตพระอรหันตแลว มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา เขาไดปลงชีวิตพระอรหันตแลว ดวยเหตุนนั้ นะทานจึงตอง
กลาววา บุคคลผูฆาพระอรหันต เปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรม
ป. ไมพึงกลาววา บุคคลผูยังพระโลหิตใหหอขึ้น เปนผูช่อื วาทําอนันตริยกรรม หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. เขาไดยังพระโลหิตของพระตถาคตใหหอแลว มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา เขาไดยังพระโลหิตของพระตถาคตใหหอแลว ดวยเหตุนนั้ นะ
ทานจึงตองกลาววา บุคคลผูยังพระโลหิตใหหอไป เปนผูชื่อวา ทํา
อนันตริยกรรม
ส. บุคคลผูทําสังฆเภท เปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลผูทําสังฆเภท เปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรมทั้งหมด หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลผูทําสังเภท เปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรมทั้งหมด หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลเปนผูมีความสําคัญวา ถูกธรรมยังสงฆใหแตกกัน เปนผูชื่อวา
ทําอนันตริยกรรม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลเปนผูมีความสําคัญวา ถูกธรรมยังสงฆใหแตกกัน เปนผูชื่อวา
ทําอนันตริยกรรม หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรอุบาลี บุคคลผูทําสังฆเภท ที่จะตอง
ไปอบาย จะตองไปนรก ตั้งอยูตลอดกัลป แกไขไมได มีอยู
บุคคลผูทําสังฆเภท ที่ไมตองไปสูอบาย ไมตองไปนรก ไมตั้งอยู

ตลอดกัลป มิใชผูแกไขไมได มีอยู ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใช
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา บุคคลเปนผูมีความสําคัญวา ถูกธรรมยังสงฆ
ใหแตกกัน เปนผูชื่อวาทําอนันตริยกรรม
[๑๘๑๓] ป. ไมพึงกลาววา บุคคลผูมีความสําคัญวา ถูกธรรมยังสงฆใหแตกกัน เปน
ผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรม หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บุคคลผูทําสังฆเภทเปนผูจะตองไปอบาย
จะตองไปนรก ตั้งอยูต ลอดกัลป เขาเปนผูยินดีในการแยก ไมตั้ง
อยูในธรรม ยอมคลาดจากธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ เขาทําลาย
สงฆผูพรอมเพรียงกันแลว ยอมไหมในนรกตลอดกัลป ดังนี้ ๒- เปน
สูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น บุคคลผูทําสังฆเภท ก็เปนผูชื่อวา ทําอนันตริยกรรม นะสิ
อสัญจิจจกถา จบ
--------------ญาณกถา
[๑๘๑๔] สกวาที ญาณไมมีแกปุถุชน หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความ
กําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ไมมี
แกปุถุชน หรือ?
@๑. เทียบ วิ. จุลลวัคค ทุติยภาค ขอ ๔๑๑ หนา ๒๘๐ ๒. วิ. จุลลวัคค ทุติยภาค ขอ ๔๘๐ หนา ๒๐๘
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ฯลฯ ความเขาไปกําหนดรูเฉพาะ ของ
ปุถุชน มีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ฯลฯ ความเขาไปกําหนดเฉพาะ
ของปุถุชน มีอยู ก็ตองไมกลาววา ญาณไมมีแกปุถุชน
[๑๘๑๕] ส. ญาณไมมีแกปุถุชน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปุถุชนพึงเขาปฐมฌาน หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. หากวา ปุถุชนพึงเขาปฐมฌาน ก็ตองไมกลาววา ญาณไมมีแกปุถุชน
[๑๘๑๖] ส. ปุถุชนพึงเขาทุติยฌาน ฯลฯ ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌาน ฯลฯ พึงเขา
อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ปุถุชนพึงใหทาน ฯลฯ พึงใหจีวร ฯลฯ พึงใหบิณฑบาต
พึงใหเสนาสนะ ฯลฯ พึงใหคิลานปจจยเภสัชชบริขาร หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ปุถุชนพึงใหคิลานปจจยเภสัชชบริขาร ก็ตองไมกลาววา ญาณ
ไมมีแกปุถุชน
[๑๘๑๗] ป. ญาณของปุถุชนมีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ปุถุชน กําหนดรูทุกข ละสมุทัย กระทําใหแจงซึ่งนิโรธ ยังมรรคใหเกิด
ดวยญาณนั้น หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ญาณกถา จบ
----------นิรยปาลกถา
[๑๘๑๘] สกวาที นายนิรยบาลไมมีในนรกทั้งหลาย หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. การทํากรรมกรณไมมีในนรกทั้งหลาย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. การทํากรรมกรณมีอยูในนรกทั้งหลาย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. นายนิรยบาลมีอยูในนรกทั้งหลาย หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๑๙] ส. การทํากรรมกรณมีอยูในหมูมนุษย และคนผูทํากรรมกรณก็มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กรรมกรณมีอยูในนรกทั้งหลาย และคนผูทํากรรมกรณก็มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กรรมกรณมีอยูในนรกทั้งหลาย แตคนผูทํากรรมกรณไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. กรรมกรณมีอยูในหมูมนุษย แตคนผูทํากรรมกรณไมมี หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๒๐] ป. นายนิรยบาลมีอยูในนรกทั้งหลาย หรือ?
ส. ถูกแลว

ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ทาวเวสสภูก็มิไดฆา ทาวเปตติราชก็มิ
ไดฆา ทาวโสม ทาวยม และทาวเวสวัณ ก็มิไดฆา กรรมของตน
ตางหาก ฆาบุคคลผูสิ้นบุญจากโลกนี้และเขาถึงปรโลก ในนรกนั้นๆ
ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น นายนิรยบาลก็ไมมีในนรกทั้งหลาย นะสิ
[๑๘๒๑] ส. นายนิรยบาลไมมีในนรกทั้งหลาย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกนายนิรยบาล
ยอมยังสัตวนรกนั้นใหรับกรรมกรณ อันชื่อวาเครื่องจํา ๕ ประการ
คือ ตรึงตาปูเหล็กอันรอนที่มือขางหนึ่ง ตรึงตาปูเหล็กอันรอนที่มือ
อีกขางหนึ่ง ตรึงตาปูเหล็กอันรอนที่เทาขางหนึ่ง ตรึงตาปูเหล็กอัน
รอนที่เทาอีกขางหนึ่ง ตรึงตาปูเหล็กอันรอนที่กลางอก สัตวนรกนั้น
เสวยทุกขเวทนา เผ็ดรอนอยูในนรกนั้น และจะยังไมตายตลอด
เวลาที่บาปกรรมนั้นยังไมสิ้นสุด ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น นายนิรยบาลก็มีอยูในนรกทั้งหลาย นะสิ
[๑๘๒๒] ส. นายนิรยบาลไมมีในนรกทั้งหลาย หรือ
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกนายนิรยบาล
ยังสัตวนรกนั้นใหนอนแผลงแลว พากันถากดวยผึ่ง ฯลฯ พวก
นายนิรยบาลตั้งสัตวนรกนั้น ใหมีเทาไปในเบื้องบน มีศีรษะใน
เบื้องต่ํา แลวถากดวยพรา ฯลฯ พวกนายนิรยบาลเทียมสัตวนรกนัน้
เขาในรถ แลวใหแลนกลับไปกลับมาเหนือแผนดินอันไฟติดทั่วแลว
มีเปลวเปนอันเดียวกัน มีแสงโชติชวง ฯลฯ พวกนายนิรยบาล ยัง
สัตวนรกนั้นใหขึ้นไตลง ซึ่งภูเขาถานเพลิงใหญ อันไฟติดทั่วแลว
มีเปลวเปนอันเดียวกัน มีแสงโชติชวง ฯลฯ พวกนายนิรยบาลจับ
สัตวนรกนั้น ใหมีเทาในเบื้องบน ใหมีศีรษะในเบื้องต่ํา ใสเขา
ในหมอทองแดงอันรอน อันไฟติดทั่วแลว มีเปลวเปนอันเดียวกัน
@๑. อํ. ติกก. ขอ ๔๗๕ หนา ๑๗๘ ม. อ. ขอ ๕๑๒ หนา ๓๔๐
มีแสงโชติชวง เขาหมกไหมมีรางกายเปนฟองในหมอทองแดงนั้น
และทั้งที่หมกไหมมีรา งกายเปนฟองอยูในหมอทองแดงนั้น บางครั้ง
โผลขึ้นขางบน บางครั้งจมลงขางใต บางครั้งพุงขวางไป เขา
เสวยเวทนาอันเปนทุกข ฯลฯ นายนิรยบาลทั้งหลาย ยอมใสเขา

ซึ่งสัตวนรกนั้นในมหานรก ก็มหานรกนั้นแล ๔ มุม ๔ ประตู จําแนก
กําหนดไวเปนสวนๆ มีกําแพงเหล็กลอมรอบ ครอบดวยเหล็ก พื้น
แหงมหานรกนั้นก็แลวดวยเหล็ก ประกอบดวยความรอนลุกเปนเปลว
แผไปรอยโยชนโดยรอบตั้งอยู ในกาลทุกเมื่อ ดังนี้ ๑- เปนสูตรมี
อยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น นายนิรยบาล ก็มีอยูในนรกทั้งหลาย นะสิ
นิรยปาลกถา จบ
-----------ติรัจฉานกถา
[๑๘๒๓] สกวาที สัตวดิรัจฉานมีอยูในหมูเทวดา หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เทวดามีอยูในหมูดิรัจฉาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวดิรัจฉานมีอยูในหมูเทวดา หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เทวโลกเปนกําเนิดแหงสัตวดิรจั ฉาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัตวดิรัจฉานมีอยูในหมูเทวดา หรือ?
ป. ถูกแลว
@๑. อํ. ติกก. ขอ ๔๗๕ หนา ๑๗๙ ม. อุ. ขอ ๕๑๓ หนา ๓๔๑
ส. แมลง ตั๊กแตน ยุง แมลงวัน งู แมลงปอง ตะเข็บ ไสเดือน มี
อยูในหมูเทวดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๒๔] ป. สัตวดิรัจฉานไมมีในหมูเทวดา หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ชางตัวประเสริฐ ชื่อ เอราวัณ ยานทิพยอันเทียมดวยมาพันหนึ่ง มีอยู
ในหมูเทวดา มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา ชางตัวประเสริฐ ชื่อเอราวัณ ยานทิพยอันเทียมดวยมาพันหนึ่ง
มีอยูในหมูเทวดานั้น ดวยเหตุนั้นนะ ทานจึงตองกลาววา สัตวดิรจั ฉาน
มีอยูในหมูเทวดา
[๑๘๒๕] ส. สัตวดิรัจฉานมีอยูในหมูเทวดา หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. พวกผูกชาง พวกผูกมา พวกตะพุนหญา พวกหัวหนางาน พวกทํา
อาหารสัตว มีอยูในหมูเทวดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ถาอยางนั้น สัตวดิรจั ฉานก็ไมมีอยูใ นหมูเทวดา นะสิ
ติรัจฉานกถา จบ
---------มัคคกถา
[๑๘๒๖] สกวาที มรรคมีองค ๕ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสมรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิไว
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคไดตรัสมรรคมีองค ๘ คือสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาสมาธิไว ก็ตองไมกลาววา มรรคมีองค ๕
ส. มรรคมีองค ๕ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา บรรดาทาง ทางมีองค ๘ ประเสริฐที่สุด
บรรดาสัจจะ สัจจะ ๔ ประเสริฐที่สุด บรรดาธรรม วิราคธรรม
ประเสริฐที่สุด บรรดาทวิบท พระตถาคตผูมีจักษุ ประเสริฐที่สุด
ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น มรรคก็มีองค ๘ นะสิ
[๑๘๒๗] ส. สัมมาวาจาเปนองคแหงมรรค แตสัมมาวาจานั้นไมเปนมรรค หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาทิฏฐิเปนองคแหงมรรค แตสัมมาทิฏฐินั้นไมเปนมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัมมาวาจาเปนองคแหงมรรค แตสัมมาวาจานั้นไมเปนมรรค หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิ
เปนองคแหงมรรค แตสัมมาสมาธินั้นไมเปนมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ เปนองคแหงมรรค แตสัมมาอาชีวะ
นั้น ไมเปนมรรค หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิเปนองคแหงมรรค แตสัมมาสมาธินั้นไม
เปนมรรค หรือ?
@๑. ขุ. ธ. ขอ ๓๐ หนา ๕๑
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๒๘] ส. สัมมาทิฏฐิเปนองคแหงมรรค และสัมมาทิฏฐินั้นเปนมรรค หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาวาจาเปนองคแหงมรรค และสัมมาวาจานั้นเปนมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัมมาทิฏฐิเปนองคแหงมรรค และสัมมาทิฏฐินั้นเปนมรรค หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะเปนองคแหงมรรค และสัมมาอาชีวะ
นั้นเปนมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิเปนองคแหงมรรค และสัมมาสมาธินั้นเปนมรรค หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สัมมาวาจา ฯลฯ สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะเปนองคแหงมรรค
และสัมมาอาชีวะนั้นเปนมรรค หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๒๙] ป. อริยมรรคมีองค ๘ หรือ
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ก็กายกรรม วจีกรรม อาชีวะของบุคคล
นั้น เปนอาการบริสุทธิ์ ในกาลกอนเทียวแล อริยมรรคมีองค ๘ นี้
ยอมถึงความบริบูรณดวยภาวนา แกบุคคลนั้น ดวยประการฉะนี้
ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
@๑. ที. ม. ขอ ๑๓๘ หนา ๑๗๕
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น มรรคก็มีองค ๕ นะสิ
[๑๘๓๐] ส. มรรคมีองค ๕ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรสุภัททะ อริยมรรคมีองค ๘ หาไมได
ในธรรมวินัยใดแล แมสมณะก็หามิไดในธรรมวินัยนั้น แมสมณะ
ที่ ๒ ก็หาไมไดในธรรมวินัยนั้น แมสมณะที่ ๓ ก็หาไมไดใน
ธรรมวินัยนั้น แมสมณะที่ ๔ ก็หาไมไดในธรรมวินัยนั้น ก็อริยมรรค

มีองค ๘ หาไดในธรรมวินัยใดแล แมสมณะก็หาไดในธรรมวินัย
นั้น แมสมณะที่ ๒ ฯลฯ แมสมณะที่ ๓ ฯลฯ แมสมณะที่ ๔ ก็
หาไดในธรรมวินัยนัน้ ดูกรสุภัททะอริยมรรคมีองค ๘ ยอมหาได
ในธรรมวินัยนี้แล สมณะยอมหาไดในธรรมวินัยนีแ้ ล สมณะ
ที่ ๒ สมณะที่ ๓ สมณะที่ ๔ ยอมหาไดในธรรมวินยั นี้ ปรับปวาท
โดยเจาลัทธิอื่นๆ วางจากสมณะทั้งหลาย ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น มรรคก็มีองค ๘ นะสิ
มัคคกถา จบ
-----------ญาณกถา
[๑๘๓๑] สกวาที ญาณโลกุตตระมีวัตถุ ๑๒ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. โลกุตตรญาณเปน ๑๒ หรือ?
@๑. ที. ม. ขอ ๑๓๘ หนา ๑๗๕
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โลกุตตรญาณเปน ๑๒ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โสดาปตติมรรคเปน ๑๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โสดาปตติมรรคเปน ๑๒ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. โสดาปตติผลเปน ๑๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สกทาคามิมรรคเปน ๑๒ อยาง ฯลฯ อนาคามิมรรค ฯลฯ อรหัตมรรค
เปน ๑๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อรหัตมรรคเปน ๑๒ อยาง หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. อรหัตผลเปน ๑๒ อยาง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๓๒] ป. ไมพึงกลาววา ญาณโลกุตตระมีวัตถุ ๑๒ หรือ?
ส. ถูกแลว

ป. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแลว
ญาณเกิดขึ้นแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว แสงสวางเกิดขึ้นแลว แกเรา
ในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดยินในกาลกอนวา นีท้ ุกขเปนของ
จริงอยางประเสริฐดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแลว ฯลฯ
แสงสวางเกิดขึ้นแลว แกเรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดยนิ ใน
กาลกอนวา ก็ทุกขอันเปนของจริงอยางประเสริฐนี้นั้นแล อันเราพึง
กําหนดรู ดังนี้ ฯลฯ ก็ทุกขอันเปนของจริงอยางประเสริฐนี้นั้นแล
อันเรากําหนดรูแลว ดังนี้ ฯลฯ วา นี้เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข เปนของ
จริงอยางประเสริฐ ดังนี้ ฯลฯ วา เหตุเกิดขึ้นแหงทุกขอันเปนของ
จริงอยางประเสริฐนี้นั้นแล อันเราพึงละเสีย ดังนี้ ฯลฯ วา เหตุ
เกิดขึ้นแหงทุกขอันเปนของจริงอยางประเสริฐนี้นั้นแล อันเราละแลว
ฯลฯ วา นี้ธรรมเปนที่ดับทุกข เปนของจริงอยางประเสริฐ ดังนี้ ฯลฯ
วา ธรรมเปนที่ดับทุกขอันเปนของจริงอยางประเสริฐนี้นั้นแล อันเรา
พึงทําใหแจง ดังนี้ ฯลฯ วา ธรรมเปนที่ดับทุกขอันเปนของจริง
อยางประเสริฐนี้นั้น อันเราทําใหแจงแลว ดังนี้ ฯลฯ วา นี้ปฏิปทา
อันใหถึงธรรมเปนที่ดับทุกข เปนของจริงอยางประเสริฐดังนี้ ฯลฯ
วา ปฏิปทาอันใหถึงธรรมเปนที่ดับทุกข อันเปนของจริงอยาง
ประเสริฐนี้นั้น อันเราพึงใหเกิด ดังนี้ ฯลฯ วาปฏิปทาอันใหถึง
ธรรมเปนที่ดับทุกขอันเปนของจริงอยางประเสริฐนี้นั้นแล อันเรา
ใหเกิดแลว ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ถาอยางนั้น ญาณโลกุตตระ ก็มีวัตถุ ๑๒ นะสิ
ญาณกถา จบ
วรรคที่ ๒๐ จบ
ปณณาสกที่ ๔ จบ
---------วรรคที่ ๒๑
สาสนกถา
[๑๘๓๓] สกวาที ศาสนาไดแปลงใหม หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
@๑. ที. ม. ขอ ๑๘๘
ส. สติปฏฐานไดแปลงใหม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ศาสนาไดแปลงใหม หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. สัมมัปปธาน ฯลฯ อิทธิบาท ฯลฯ อินทรีย ฯลฯ พละ ฯลฯ โพชฌงค
ไดแปลงใหม หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ศาสนาเปนอกุศลในกาลกอน ไดแปลงใหเปนกุศลในภายหลัง หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ศาสนาเปนสาสวะ ฯลฯ เปนสัญโญชนิยะ เปนคันถนิยะ เปนโอฆนิยะ
เปนโยคนิยะ เปนนีวรณิยะ เปนปรามัฏฐะ เปนอุปาทานิยะ ฯลฯ
เปนสังกิเลสิกะในกาลกอน ไดแปลงใหเปนอสังกิเลสิกะในภายหลัง
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๓๔] ส. บุคคลไร ที่แปลงศาสนาของพระตถาคตใหมได มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. บุคคลไร ที่แปลงสติปฏฐานใหมได มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลไร ที่แปลงสัมมัปปธาน ฯลฯ อิทธิบาท ฯลฯ อินทรีย ฯลฯ
พละ ฯลฯ โพชฌงคใหมได มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลไร ที่แปลงศาสนาอันเปนอกุศลในกาลกอนใหเปนกุศลในภาย
หลังได มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. บุคคลไร ที่แปลงศาสนาอันเปนสาสวะ ฯลฯ อันเปนสังกิเลสิกะ
ในกาลกอน ใหเปนอสังกิเลสิกะในภายหลังได มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๓๕] ส. ศาสนาของพระตถาคตจะแปลงใหมอีกได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สติปฏฐานจะแปลงใหมอีกไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย พละ ฯลฯ โพชฌงค จะแปลงใหมอีก
ไดหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ศาสนาอันเปนอกุศลในกาลกอน จะแปลงใหเปนกุศลในภายหลังได
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

ส. ศาสนาอันเปนสาสวะ ฯลฯ อันเปนสังกิเลสิกะในกาลกอน จะแปลง
ใหเปนอสังกิเลสิกะในภายหลังได หรือ?
สาสนกถา จบ
----------อวิวิตตกถา
[๑๘๓๖] สกวาที ปุถุชนไมสงัดแลวจากธรรมมีธาตุ ๓ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ปุถุชนไมสงัดแลวจากผัสสะมีธาตุ ๓ ฯลฯ จากเวทนา จากสัญญา
จากเจตนา จากจิต จากศรัทธา จากวิริยะ จากสติ จากสมาธิ จากปญญา
มีธาตุ ๓ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ปุถุชนไมสงัดแลวจากธรรมมีธาตุ ๓ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ในขณะใดปุถุชนใหจีวร ในขณะนั้นก็เขาถึงปฐมฌานอยู ฯลฯ เขาถึง
อากาสานัญจายตนสมาบัติอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ในขณะใดปุถุชนใหบิณฑบาต ฯลฯ ใหเสนาสนะ ฯลฯ ใหคิลานปจจยเภสัชชบริขาร ในขณะนั้นก็เขาถึงจตุตถฌานอยู ก็เขาถึง
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๓๗] ป. ไมพึงกลาววา ปุถุชนไมสงัดแลวจากธรรมมีธาตุ ๓ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. กรรมอันจะใหเขาถึงรูปธาตุ และอรูปธาตุ อันปุถุชนกําหนดรูแลว หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น ปุถุชนก็ไมสงัดแลวจากธรรมมีธาตุ ๓ นะสิ
อวิวิตตกถา จบ
-----------สัญโญชนกถา
[๑๘๓๘] สกวาที การที่พระโยคียังไมละสัญโญชนบางอยาง แลวบรรลุอรหัตผล มีอยู
หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. การที่พระโยคียังไมละสักกายทิฏฐิ ฯลฯ ยังไมละวิจิกิจฉา ฯลฯ ยังไมละ
สีลัพพตปรามาส ฯลฯ ยังไมละราคะ ยังไมละโทสะ ยังไมละโมหะ ฯลฯ
ยังไมละอโนตตัปปะบางอยาง แลวบรรลุอรหัตผล มีอยูหรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๓๙] ส. การที่พระโยคียังไมละสัญโญชนบางอยาง แลวบรรลุอรหัตผล มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตยงั มีราคะ ยังมีโทสะ ยังมีโมหะ ยังมีมานะ ยังมีมักขะ ยังมี
อุปายาส ยังมีกิเลส หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันต หมดราคะแลว หมดโทสะแลว หมดโมหะแลว หมดมานะ
แลว หมดมักขะแลว หมดปฬาสะแลว หมดอุปายาสแลว หมดกิเลส
แลว หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตหมดราคะแลว ฯลฯ หมดกิเลสแลว ก็ตองไมกลาววา
การที่พระโยคียังไมละสัญโญชนบางอยาง แลวบรรลุอรหัตผลมีอยู
[๑๘๔๐] ป. ไมพึงกลาววา การที่พระโยคียังไมละสัญโญชนบางอยาง แลวบรรลุ
อรหัตผล มีอยูหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระอรหันตรูพุทธวิสัยทั้งปวง หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น การที่พระโยคียังไมละสัญโญชนบาทอยางแลว บรรลุ
อรหัตผล ก็มีอยู นะสิ
สัญโญชนกถา จบ
----------อิทธิกถา
[๑๘๔๑] สกวาที ฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จความประสงคของพระพุทธเจา หรือของพระ
สาวก มีอยูหรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จความประสงควา ตนไมจงมีใบเปนนิตย ดังนี้ ของ
พระพุทธเจาหรือพระสาวก มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จความประสงควา ตนไมจงมีดอกเปนนิตย ฯลฯ ตน
ไมจงมีผลเปนนิตย สถานที่นี้จงมีความสวางเปนนิตย จงมีความ
ปลอดโปรงเปนนิตย จงมีภิกษาหาไดงายเปนนิตย จงมีฝนงามเปนนิตย
ดังนี้ ของพระพุทธเจาหรือของพระสาวก มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จความประสงคของพระพุทธเจา หรือของพระสาวก

มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จความประสงควา ผัสสะเกิดขึ้นแลวอยาดับไป ดังนี้
ของพระพุทธเจาหรือของพระสาวก มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จความประสงควา เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา
ฯลฯ จิต ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ ฯลฯ ปญญา เกิดขึ้นแลวอยาดับไป
ดังนี้ ของพระพุทธเจาหรือของพระสาวก มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๔๒] ส. ฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จความประสงค ของพระพุทธเจาหรือของพระสาวก
มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จความประสงควา รูปจงเปนของเที่ยง เวทนา สัญญา
สังขาร ฯลฯ วิญญาณ จงเปนของเที่ยง ดังนี้ ของพระพุทธเจาหรือของ
พระสาวก มีอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๔๓] ส. ฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จความประสงคของพระพุทธเจา หรือของพระสาวก
มีอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จความประสงควา สัตวทั้งหลายซึ่งมีความเกิดเปน
ธรรมดา อยาเกิดเลย ดังนี้ ฯลฯ วาสัตวทั้งหลายซึ่งมีความแกเปนธรรมดา
อยาแกเลย ดังนี้ ฯลฯ วาสัตวทั้งหลายซึ่งมีความเจ็บเปนธรรมดา อยา
เจ็บเลย ดังนี้ ฯลฯ วาสัตวทั้งหลายซึง่ มีความตายเปนธรรมดา อยาตาย
เลย ดังนี้ ของพระพุทธเจาหรือของพระสาวกมีอยูห รือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๔๔] ป. ไมพึงกลาววา ฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จความประสงคของพระพุทธเจาหรือ
ของพระสาวก มีอยูหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ทานพระปลินทวัจฉะไดอธิษฐานปราสาทของพระเจาแผนดินมคธ ผูจอม
ทัพ พระนามวาพิมพิสาร วาจงเปนทอง ดังนี้ และปราสาทนั้นก็ไดเปน
ทองไปจริง มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา ทานพระปลินทวัจฉะ ไดอธิษฐานปราสาทของพระเจาแผนดินมคธ
ผูจอมทัพ พระนามวาพิมพิสาร วาจงเปนทอง ดังนี้ และปราสาทนั้นก็ได

เปนทองไปจริงๆ ดวยเหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา ฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จ
ความประสงคของพระพุทธเจาหรือของพระสาวก มีอยู
อิทธิกถา จบ.
--------พุทธกถา
[๑๘๔๕] สกวาที พระพุทธกับพระพุทธดวยกัน ยังมียงิ่ หยอนกวากัน หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. โดยสติปฏฐาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. โดยสัมมัปปธาน ฯลฯ โดยอิทธิบาท โดยอินทรีย โดยพละ โดยโพชฌงค
โดยความชํานาญ ฯลฯ โดยสัพพัญุตญาณทัสสนะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
พุทธกถา จบ
--------สัพพทิสากถา
[๑๘๔๖] สกวาที พระพุทธเจาสถิตอยูในทิศทั้งปวง หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. พระพุทธเจาสถิตอยูในปุรัตถิมทิศ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระพุทธเจาสถิตอยูในปุรัตถิมทิศ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคองคนั้น พระนามวากระไร ชาติอะไร โคตรอะไร พระมารดา พระบิดา ของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น มีนามวากระไร คูแหง
สาวกของพระผูมีพระภาคนั้น มีนามวากระไร อุปฏ ฐากของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น มีนามวากระไร พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรง
จีวรเชนไร ทรงบาตรเชนไร เสด็จอยูบานไหน หรือในนิคมไหน
หรือในนครไหน หรือในรัฐไหน หรือในชนบทไหน?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระพุทธเจาสถิตอยูในทักษิณทิศ ฯลฯ ในปจฉิมทิศ ฯลฯ ใน
อุตตรทิศ ฯลฯ ในเหฏฐิมทิศ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระพุทธเจาสถิตอยูในเหฎฐิมทิศ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคพระองคนั้น พระนามวากระไร ฯลฯ เสด็จอยูใน

ชนบทไหน
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระพุทธเจาสถิตอยูในอุปริมทิศ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระพุทธเจาสถิตอยูในอุปริมทิศ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สถิตอยูในชั้นจาตุมหาราชหรือ ฯลฯ สถิตอยูในชั้นดาวดึงสหรือ ฯลฯ
สถิตอยูในชั้นยามะหรือ สถิตอยูในชั้นดุสิตหรือ สถิตอยูในชั้น
นิมมานรดีหรือ สถิตอยูในชั้นปรนิมมิตวสวัสดีหรือ ฯลฯ สถิตอยูใน
พรหมโลก หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
สัพพทิสากถา จบ
-----------ธรรมกถา
[๑๘๔๗] สกวาที ธรรมทั้งปวงเปนนิยตะ (แนนอน) หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนมิจฉัตตนิยตะ (แนนอนโดยความผิด) หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนสัมมัตตนิยตะ (แนนอนโดยความถูก) หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กองอันเปนอนิยตะ (ไมแนนอน) ไมมีหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กองอันเปนอนิยตะมีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา กองอันเปนอนิยตะมีอยู ก็ตองไมกลาววาธรรมทั้งปวงเปนนิยตะ
[๑๘๔๘] ส. ธรรมทั้งปวงเปนนิยตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสกอง ๓ คือ กองอันเปนมิจฉัตตนิยตะ ๑ กอง
อันเปนสัมมัตตนิยตะ ๑ กองอันเปนอนิยตะ ๑ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคไดตรัสกอง ๓ อยาง คือ กองอันเปนมิจฉัตตนิยตะ ๑ กองอันเปนสัมมัตตนิยตะ ๑ กองอันเปนอนิยตะ ๑ ก็ตอง
ไมกลาววา ธรรมทั้งปวงเปนนิยตะ
[๑๘๔๙] ส. รูป เปนนิยตะ โดยอรรถวารูป หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. เปนมิจฉัตตนิยตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนสัมมัตตนิยตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเปนนิยตะ โดย
อรรถวาวิญญาณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนมิจฉัตตนิยตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนสัมมัตตนิยตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๕๐] ป. ไมพึงกลาววา รูปเปนนิยตะโดยอรรถวารูป ฯลฯ เวทนา ฯลฯ
สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเปนนิยตะโดยอรรถวา วิญญาณ
หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. รูปเปนเวทนา เปนสัญญา เปนสังขาร เปนวิญญาณ เวทนา สัญญา
สังขาร ฯลฯ วิญญาณเปนรูป เปนเวทนา เปนสัญญา เปนสังขาร
หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น รูปก็เปนนิยตะโดยอรรถวารูป เวทนา ฯลฯ สัญญา
ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเปนนิยตะโดยอรรถวาวิญญาณ นะสิ
ธรรมกถา จบ
--------กรรมกถา
[๑๘๕๑] สกวาที กรรมทั้งปวงเปนนิยตะ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. เปนมิจฉัตตนิยตะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนมิจฉัตตนิยตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนสัมมัตตนิยตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กองอันเปนอนิยตะไมมี หรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กองอันเปนอนิยตะมีอยู มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา กองอันเปนอนิยตะมีอยู ก็ตองไมกลาววา กรรมทั้งปวง
เปนนิยตะ
[๑๘๕๒] ส. กรรมทั้งปวงเปนนิยตะหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสกอง ๓ คือ กองอันเปนมิจฉัตตนิยตะ กองอัน
เปนสัมมัตตนิยตะ กองอันเปนอนิยตะ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคตรัสกอง ๓ คือ กองอันเปนมิจฉัตตนิยตะ
กองอันเปนสัมมัตตนิยตะ กองอันเปนอนิยตะ ก็ตองไมกลาววา กรรม
ทั้งปวงเปนนิยตะ
[๑๘๕๓] ส. ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรม เปนนิยตะโดยอรรถวาทิฏฐธรรมเวทนิยะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนมิจฉัตตนิยตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนสัมมัตตนิยตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อุปปชชเวทนิยกรรม ฯลฯ อปราปริยเวทนิยกรรม เปนนิยตะโดย
อรรถวา อปราปริยเวทนิยะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. เปนมิจฉัตตนิยตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. เปนสัมมัตตนิยตะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๕๔] ป. ไมพึงกลาววา ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรม เปนนิยตะ โดยอรรถวาทิฏฐธรรมเวทนิยะ อุปปชชเวทนิยกรรม ฯลฯ อปราปริยเวทนิยกรรมเปนนิยตะ
โดยอรรถวาอปราปริยเวทนิยะ หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมเปนอุปปชชเวทนิยกรรม เปนอปราปริยเวทนิยกรรม ฯลฯ อุปปชชเวทนิยกรรมเปนทิฏฐธรรมเวทนิยกรรม เปน
อปราปริยเวทนิยกรรม ฯลฯ อปราปริยเวทนิยกรรม เปนทิฏฐธรรมเวทนิยกรรม เปนอุปปชชเวทนิยกรรม หรือ?

ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมก็เปนนิยตะ โดยอรรถวาทิฏฐธรรมเวทนิยะ อุปปชชเวทนิยกรรม ฯลฯ อปราปริยเวทนิยกรรมก็เปนนิยตะ
โดยอรรถวา อปราปริยเวทนิยะ นะสิ
กรรมกถา จบ
วรรคที่ ๒๑
---------วรรค ๒๒
ปรินิพพานกถา
[๑๘๕๕] สกวาที การที่พระอรหันตยังไมละสัญโญชนบางอยาง แลวปรินิพพาน มีอยู
หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. การที่พระอรหันตยงั ไมละสักกายทิฏฐ ฯลฯ ยังไมละอโนตตัปปะบางอยาง
แลวปรินิพพาน มีอยูห รือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๕๖] ส. การที่พระอรหันตยังไมละสัญโญชนบางอยางแลว ปรินิพพาน มีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตยงั มีราคะ ฯลฯ ยังมีกิเลสอยู หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตหมดราคะแลว ฯลฯ หมดกิเลสแลว มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตหมดราคะแลว ฯลฯ หมดกิเลสแลว ก็ตองไม
กลาววา การที่พระอรหันตยังไมละสัญโญชนบางอยางแลวปรินพิ พาน
มีอยู
[๑๘๕๗] ป. ไมพึงกลาววา การที่พระอรหันตยังไมละสัญโญชนบางอยางแลวปรินิพพาน
มีอยู หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระอรหันตรูพุทธวิสัยทั้งปวง หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น การที่พระอรหันตยงั ไมละสัญโญชนบางอยางแลวปรินิพพาน
ก็มอี ยู นะสิ
ปรินิพพานกถา จบ
-------------กุสลจิตตกถา

[๑๘๕๘] สกวาที พระอรหันตมีจิตเปนกุศลปรินิพพาน หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. พระอรหันตสรางสมอยูซึ่งบุญญาภิสังขาร สรางสมอยูซึ่งอเนญชาภิสังขาร
ทําอยูซึ่งกรรมที่เปนไปเพื่อคติ เพื่อภพ เพื่อความเปนใหญ เพื่อความเปน
อธิบดี เพื่อสมบัติใหญ เพื่อบริวารมาก เพื่อความงามในเทพ เพื่อ
ความงามในมนุษย ปรินิพพาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๕๙] ส. พระอรหันตมีจติ เปนกุศลปรินิพพาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตสั่งสมอยู เลิกสะสมอยู ละขาดอยู ถือมั่นอยู ชําระลางอยู
หมักหมมอยู กําจัดอยู ฯลฯ อบอวลอยู ปรินิพพาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตสะสมอยูก็ไมใช เลิกสะสมอยูก็มิใช แตเปนผูเลิกสะสม
แลวดํารงอยู หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตสะสมอยูก็ไมใช เลิกสะสมอยูก็ไมใช แตเปนผูเลิก
สะสมแลวดํารงอยู ก็ตองไมกลาววา พระอรหันตมีจิตเปนกุศลปรินิพพาน
ส. พระอรหันตละขาดอยูก็ไมใช ถือมัน่ อยูก็ไมใช แตเปนผูละขาดแลวดํารง
อยู ชําระลางอยูก็ไมใช หมักหมมอยูก ็ไมใช แตเปนผูชําระลางแลว
ดํารงอยู กําจัดอยูก็ไมใช อบอวลอยูก ็ไมใช แตเปนผูกําจัดแลวดํารงอยู
มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตกําจัดอยูก็ไมใช อบอวลอยูก็ไมใช แตเปนผูกําจัด
แลวดํารงอยู ก็ตองไมกลาววา พระอรหันตมีจิตเปนกุศลปรินิพพาน
[๑๘๖๐] ป. ไมพึงกลาววา พระอรหันตมีจติ เปนกุศลปรินิพพาน หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระอรหันตมีสติตั้งมั่น มีสติสัมปชัญญะ ปรินิพพาน มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว
ป. หากวา พระอรหันตมีสติตั้งมั่น มีสติสัมปชัญญะ ปรินิพพาน ดวยเหตุ
นั้นนะทานจึงตองกลาววา พระอรหันตมีจิตเปนกุศลปรินิพพาน
กุศลจิตตกถา จบ
-----------อาเนญชกถา
[๑๘๖๑] สกวาที พระอรหันตตั้งอยูในความเปนผูมีจิตเปนปกติ ปรินิพพาน มิใช

หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. พระอรหันตตั้งอยูในความเปนผูมีจิตเปนปกติ ปรินิพพาน มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตตั้งอยูในความเปนผูมีจิตเปนปกติปรินิพพาน ก็ตอง
ไมกลาววา พระอรหันตตั้งอยูในความเปนผูไมหวั่นไหวปรินิพพาน
[๑๘๖๒] ส. พระอรหันตตงั้ อยูในความเปนผูไมหวั่นไหวปรินิพพาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตตั้งอยูในกิริยมยจิต (จิตคือกิริยา) ปรินิพพาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตตั้งอยูในวิปากจิตปรินิพพาน มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตตั้งอยูในวิปากจิตปรินิพพาน ก็ตองไมกลาววา
พระอรหันตตั้งอยูในความเปนผูไมหวั่นไหวปรินพิ พาน ดังนี้
[๑๘๖๓] ส. พระอรหันตตั้งอยูในความเปนผูไมหวั่นไหวปรินิพพาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระอรหันตตั้งอยูในจิตที่เปนอัพยากฤตฝายกิริยา ปรินิพพาน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระอรหันตตั้งอยูในจิตที่เปนอัพยากฤตฝายวิบาก ปรินพิ พาน มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระอรหันตตั้งอยูในจิตที่เปนอัพยากฤตฝายวิบาก ปรินิพพาน
ก็ตองไมกลาววา พระอรหันตตั้งอยูใ นความเปนผูไมหวั่นไหว ปรินิพพาน
[๑๘๖๔] ส. พระอรหันตตั้งอยูในความเปนผูไมหวั่นไหวปรินิพพาน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคออกจากจตุตถฌานแลวจึงปรินิพพาน ในลําดับอันกระชั้น
ชิด มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา พระผูมีพระภาคออกจากจตุตถฌานแลวจึงปรินิพพานในลําดับอัน
กระชั้นชิด ก็ตองไมกลาววา พระอรหันตตั้งอยูในความเปนผูไมหวั่นไหว
ปรินิพพาน
อาเนญชกถา จบ.
------------ธัมมาภิสมยกถา
[๑๘๖๕] สกวาที การตรัสรูธรรมมีแกสัตวผูอยูในครรภ หรือ?

ปรวาที ถูกแลว
ส. การแสดงธรรม การฟงธรรม การสนทนาธรรม การสอบถาม การ
สมาทานศีล ความสังวรระวังในอินทรียทั้งหลาย ความรูจักประมาณใน
โภชนะ การประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยูในปฐมยามและปจฉิมยาม
แหงราตรี มีแกสัตวผูอยูในครรภ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. การแสดงธรรม ฯลฯ การประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยูในปฐมยาม
และปจฉิมยามแหงราตรี ไมมีแกสัตวผูอยูในครรภ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา การแสดงธรรม การฟงธรรม ฯลฯ การประกอบความเพียร
เครื่องตื่นอยูในปฐมยามและปจฉิมยามแหงราตรี ไมมีแกสัตวผูอยูใ น
ครรภ ก็ตองไมกลาววา การตรัสรูธรรมมีแกสัตวผูอยูในครรภ
[๑๘๖๖] ส. การตรัสรูธรรมมีแกสัตวผูอยูในครรภ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ปจจัยเพื่อความบังเกิดขึ้นแหงสัมมาทิฏฐิ มี ๒ อยาง คือเสียงจากผูอ ื่น
และโยนิโสมนสิการ มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา ปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงสัมมาทิฏฐิ มี ๒ อยาง คือ เสียง
จากผูอื่นและโยนิโสมนสิการ ก็ตองไมกลาววา การตรัสรูธรรม มีแก
สัตวผูอยูในครรภ
[๑๘๖๗] ส. การตรัสรูธรรมมีแกสัตวผูอยูในครรภ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การตรัสรูธรรม มีแกบุคคลผูหลับแลว ผูประมาทแลว ผูมีสติหลง
ผูไมมีสัมปชัญญะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ธัมมาภิสมยกถา จบ.
-------------กถาทั้ง ๓
[๑๘๖๘] สกวาที การบรรลุอรหัตผลมีแกสัตวผูอยูในครรภ หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. การบรรลุอรหัตผล มีแกบุคคลผูหลับแลว ผูประมาทแลว ผูมีสติหลง
ผูไมมีสัมปชัญญะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. การตรัสรูธรรมมีแกบุคคลผูฝน หรือ?

ป. ถูกแลว
ส. การตรัสรูธรรมมีแกบุคคลผูหลับแลว ผูประมาทแลว ผูมีสติหลง ผูไม
มีสัมปชัญญะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. การบรรลุอรหัตผลมีแกบุคคลผูฝน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. การบรรลุอรหัตผล มีแกบุคคลผูหลับแลว ผูประมาทแลว ผูมีสติหลง
ผูไมมีสัมปชัญญะ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
กถาทั้ง ๓ จบ
--------อัพยากตกถา
[๑๘๖๙] สกวาที จิตของบุคคลผูฝนทุกอยางเปนอัพยากฤต หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. บุคคลพึงฝนฆาสัตวได หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลพึงฝนฆาสัตวไดก็ตอ งไมกลาววาจิตของบุคคลผูฝนทุกอยาง
เปนอัพยากฤต
[๑๘๗๐] ส. บุคคลพึงฝนลักทรัพย ฯลฯ พึงฝนพูดเท็จ พึงฝนพูดสอเสียด พึงฝน
พูดคําหยาบ พึงฝนพูดเพอเจอ พึงฝนตัดที่ตอ พึงฝนปลนใหญ พึงฝน
ปลนเฉพาะเรือนหลังหนึ่ง พึงฝนดักที่ทางเปลี่ยว พึงฝนผิดเมียทาน
พึงฝนทําการฆาชาวบาน พึงฝนทําการฆาชาวนิคม พึงฝนเสพเมถุนธรรม
อสุจิของบุคคลผูฝนพึงเคลื่อนได บุคคลพึงฝนใหทาน พึงฝนใหจีวร
พึงฝนใหบิณฑบาต พึงฝนใหเสนานะ พึงฝนใหคิลานปจจยเภสัชบริขาร
พึงฝนใหของเคี้ยว พึงฝนใหของกิน พึงฝนใหน้ําดื่ม พึงฝนไหวพระเจดีย
พึงฝนยกขึ้นซึ่งมาลา พึงฝนยกขึ้นซึ่งของหอม พึงฝนยกขึ้นซึ่งเครื่อง
ลูบไล ที่พระเจดีย ฯลฯ พึงฝนทําประทักษิณพระเจดีย หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา บุคคลพึงฝนทําประทักษิณพระเจดีย ก็ตองไมกลาววาจิตของ
บุคคลผูฝนทุกอยาง เปนอัพยากฤต
[๑๘๗๑] ป. ไมพึงกลาววา จิตของบุคคลผูฝนทุกอยางเปนอัพยากฤต หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. พระผูมีพระภาคตรัสจิตของบุคคลผูฝนวา เปนอัพโพหาริก มิใชหรือ?
ส. ถูกแลว

ป. หากวา พระผูมีพระภาคตรัสจิตของบุคคลผูฝนวา เปนอัพโพหาริก ดวย
เหตุนั้นนะทานจึงตองกลาววา จิตของบุคคลผูฝนทุกอยาง เปนอัพยากฤต
อัพยากตกถา จบ
------------อาเสวนปจจยตากถา
[๑๘๗๒] สกวาที ความเปนอาเสวนปจจัยอะไรๆ ไมมีหรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปาณาติบาต อันบุคคล
ซองเสพแลว อบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปพรอมเพื่อ
นรก เปนไปพรอมเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน เปนไปพรอมเพื่อวิสัยแหง
เปรต วิบากของปาณาติบาตอยางเบาที่สุดก็เปนไปพรอมเพื่อความ
เปนผูมีอายุนอยเมือ่ เกิดเปนมนุษย ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจ ริง มิใช
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ความเปนอาเสวนปจจัยบางอยาง ก็มอี ยูนะสิ
[๑๘๗๓] ส. ความเปนอาเสวนปจจัยอะไรๆ ไมมี หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อทินนาทาน อันบุคคล
ซองเสพแลว อบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปพรอมเพื่อนรก
เปนไปพรอมเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน เปนไปพรอมเพื่อวิสัยแหงเปรต
@๑. อํ. อฏ€ก, ขอ ๑๓๐ หนา ๒๕๑
วิบากของอทินนาทานอยางเบาที่สุดก็เปนไปพรอมเพื่อความฉิบหาย
แหงโภคะเมื่อเกิดเปนมนุษย ฯลฯ วิบากของกาเมสุมิจฉาจารอยาง
เบาที่สุด ก็เปนไปพรอมเพื่อความเปนผูมีศัตรู มีเวรเมื่อเกิดเปน
มนุษย ฯลฯ วิบากของมุสาวาทอยางเบาที่สุด ก็เปนไปพรอมเพื่อ
ความกลาวตูดวยคําไมเปนจริงเมื่อเกิดเปนมนุษย ฯลฯ วิบากแหง
วาจาสอเสียดอยางเบาที่สุด ก็เปนไปพรอมเพื่อความแตกจากมิตร
เมื่อเกิดเปนมนุษย ฯลฯ วิบากแหงวาจาหยาบอยางเบาที่สุด ก็
เปนไปพรอมเพื่อเสียงอันไมเปนที่ชอบใจ เมื่อเกิดเปนมนุษย ฯลฯ
วิบากแหงการพูดเพอเจออยางเบาที่สุด ก็เปนไปพรอมเพื่อความ
เปนผูมีวาจาอันไมนาเชื่อถือเมือ่ เกิดเปนมนุษย ฯลฯ
การดื่มสุราเมรัย อันบุคคลเสพแลว ฯลฯ วิบากแหงการดื่มสุรา
เมรัยอยางเบาที่สุด ก็เปนไปพรอมเพื่อความเปนคนบาเมื่อเกิดเปน
มนุษย ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?

ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ความเปนอาเสวนปจจัยบางอยางก็มอี ยูนะสิ
[๑๘๗๔] ส. ความเปนอาเสวนปจจัยอะไรๆ ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเห็นผิดอันบุคคล
เสพแลว อบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อนรกเปนที่
ไปพรอมเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน เปนไปพรอมเพื่อวิสัยแหงเปรต ดังนี้ ๑เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ความเปนอาเสวนปจจัยบางอยาง ก็มอี ยูนะสิ
[๑๘๗๕] ส. ความเปนอาเสวนปจจัยอะไรๆ ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
@๑. อํ. อฏฐก. ขอ ๑๓๐ หนา ๒๕๒
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความดําริผิด ฯลฯ
ความตั้งใจผิด อันบุคคลเสพแลว อบรมแลว ทําใหมากแลว ฯลฯ
เปนไปพรอมเพื่อวิสยั แหงเปรต ดังนี้ ๑- เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ความเปนอาเสวนปจจัยบางอยาง ก็มอี ยูนะสิ
[๑๘๗๖] ส. ความเปนอาเสวนปจจัยอะไรๆ ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเห็นชอบอัน
บุคคลเสพแลว อบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มี
อมตะเปนที่ไปในเบื้องหนา มีอมตะเปนปริโยสาน ดังนี้ เปนสูตร
มีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาเชนนั้น ความเปนอาเสวนปจจัยบางอยาง ก็มีอยูน ะสิ
[๑๘๗๗] ส. ความเปนอาเสวนปจจัยอะไรๆ ไมมีหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความดําริชอบอัน
บุคคลเสพแลว อบรมแลว ทําใหมากแลว ฯลฯ ความตั้งใจชอบ
อันบุคคลเสพแลวโดยมาก อบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมหยั่งลง
สูอมตะ มีอมตะที่เปนไปในเบื้องหนา มีอมตะเปนปริโยสาน ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว

ส. ถาอยางนั้น ความเปนอาเสวนปจจัยบางอยาง ก็มอี ยูนะสิ
อาเสวนปจจยตากถา จบ.
------------------@๑. อํ. อฏฐก. ขอ ๑๓๐ หนา ๒๕๒
ขณิกกถา
[๑๘๗๘] สกวาที ธรรมทั้งปวงเปนไปในขณะจิตอันหนึ่ง หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. มหาปฐพี มหาสมุทร ขุนเขาสิเนรุ น้ํา ไฟ ลม หญา ไม และไม
เจาปา ลวนดํารงอยูในจิต หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๗๙] ส. ธรรมทั้งปวงเปนไปในขณะแหงจิตอันหนึง่ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. จักขายตนะเกิดพรอมกับจักขุวิญญาณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. จักขายตนะเกิดพรอมกับจักขุวิญญาณ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานี้ไววา อาวุโส จักขุอนั เปนธรรมภายใน
ยังมิไดแตกไป แตรูปอันเปนธรรมภายนอกยังมิไดมาสูคลอง และ
การประมวลที่สมกันก็ยังไมมี ความปรากฏแหงความเปนวิญญาณ
ที่สมกันก็ยังไมมีกอน จักขุอันเปนธรรมภายในยังมิไดแตกไปดวย
รูปอันเปนธรรมภายนอกมาสูคลองดวย แตการประมวลที่สมกันยังไม
มี ความปรากฏแหงความเปนวิญญาณที่สมกันก็ยังไมมีกอน ก็ใน
กาลใดแล จักขุอันเปนธรรมภายในยังมิไดแตกไปดวย รูปอันเปน
ธรรมภายนอกก็มาสูค ลองดวย การประมวลที่สมกันก็มีดวย อยางนี้
ความปรากฏแหงความเปนวิญญาณที่สมกันจึงมี ดังนี้ ๑- เปนสูตรมี
อยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
@๑. ม. มู. ขอ ๓๔๖ หนา ๓๕๘
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา จักขายตนะเกิดพรอมกับจักขุวิญญาณ
[๑๘๘๐] ส. โสตายตนะ ฯลฯ ฆานายตนะ ฯลฯ ชิวหายตนะ ฯลฯ กายายตนะ
เกิดพรอมกับกายวิญญาณ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. กายายตนะเกิดพรอมกับกายวิญญาณ หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานี้ไววา อาวุโส กายอันเปนธรรมภายใน
ยังมิไดแตกไป แตโผฏฐัพพะอันเปนธรรมภายนอกยังไมมาสูคลอง
และการประมวลที่สมกันก็ยังไมมี ฯลฯ กายอันเปนธรรมภายใน
ยังมิไดแตกไปดวย โผฏฐัพพะอันเปนธรรมภายนอกก็มาสูคลอง
ดวย แตการประมวลที่สมกันยังไมมี ฯลฯ ก็ในกาลใดแล กายอัน
เปนธรรมภายในยังมิไดแตกไปดวย โผฏฐัพพะก็มาสูคลองดวย
การประมวลที่สมกันก็มีดวย อยางนี้ ความปรากฏแหงความเปน
วิญญาณที่สมกันจึงมี ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ถาอยางนั้น ก็ไมพึงกลาววา กายายตนะเกิดพรอมกับกายวิญญาณ
[๑๘๘๑] ป. ไมพึงกลาววา ธรรมทั้งปวงเปนไปในขณะจิตอันหนึ่ง หรือ?
ส. ถูกแลว
ป. ธรรมทั้งปวง เที่ยง ยั่งยืน แนนอน มีอันไมแปรปรวนไปเปนธรรมดา
หรือ?
ส. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ป. ถาอยางนั้น ธรรมทัง้ ปวงก็เปนไปในขณะจิตอันหนึ่ง นะสิ
ขณิกกถา จบ.
วรรคที่ ๒๒ จบ.
-------------วรรคที่ ๒๓
เอกาธิปปายกถา
[๑๘๘๒] สกวาที บุคคลพึงเสพเมถุนธรรมดวยความประสงคอยางเดียวกัน หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. พึงเปนผูมิใชสมณะ พึงเปนผูมิใชภิกษุ พึงเปนผูมีรากอันขาดแลว พึง
เปนปาราชิก ดวยความประสงคอยางเดียวกัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๘๓] ส. บุคคลพึงเสพเมถุนธรรมดวยความประสงคอยางเดียวกัน หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พึงฆาสัตว พึงลักทรัพย พึงพูดเท็จ พึงพูดสอเสียด พึงพูดคําหยาบ
พึงพูดเพอเจอ พึงตัดที่ตอ พึงปลนใหญ พึงปลนเฉพาะเรือนหลังหนึ่ง
พึงดักที่ทางเปลี่ยว พึงผิดเมียทาน พึงทําการฆาชาวบาน พึงทําการฆา
ชาวนิคม ดวยความประสงคอยางเดียวกัน หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
เอกาธิปปายกถา จบ.

--------------อรหันตวัณณกถา
[๑๘๘๔] สกวาที อมนุษยทั้งหลาย เสพเมถุนธรรมโดยเพศแหงพระอรหันตทั้งหลาย
ได หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. อมนุษยทั้งหลาย ฆาสัตว ฯลฯ ลักทรัพย พูดเท็จ พูดสอเสียด
พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ตัดที่ตอ ปลนใหญ ปลนเฉพาะเรือนหลัง
หนึ่ง ดักที่ทางเปลี่ยว ผิดเมียทาน ทําการฆาชาวบาน ฯลฯ ทําการฆา
ชาวนิคม โดยเพศแหงพระอรหันตได หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
อรหันตวัณณกถา จบ.
------------อิสสริยกามการิกากถา
[๑๘๘๕] สกวาที พระโพธิสัตว ไปสูวินิบาต เหตุกระทําความใครในความเปนใหญ
หรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. พระโพธิสัตว ไปสูนรก คือ ไปสูสัญชีวนรก ไปสูกาลสุตตนรก
ไปสูตาปานนรก ไปสูปตาปนนรก ไปสูสังฆาฏกนรก ไปสูโรรุวนรก
ฯลฯ ไปสูอวีจินรก เหตุกระทําความใครในความเปนใหญ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๘๖] ส. พระโพธิสัตวไปสูวินิบาต เหตุกระทําความใครในความเปนใหญ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คําวา พระโพธิสัตวไปสูวินิบาตกระทําความใครในความเปนใหญ ดังนี้
เปนสูตรมีอยูจริง หรือ?
ป. ไมมี
ส. หากวา คําวา พระโพธิสัตวไปสูวินิบาต เหตุกระทําความใครในความ
เปนใหญ ดังนี้ ไมเปนสูตรมีอยูจริง ก็ตองไมกลาววา พระโพธิสัตว
ไปสูวินิบาต เหตุกระทําความใครในความเปนใหญ
[๑๘๘๗] ส. พระโพธิสตั วหยั่งลงสูความเปนผูนอนในครรภ เหตุกระทําความใครใน
ความเปนใหญ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโพธิสัตว พึงเขาถึงนรก พึงเขาถึงกําเนิดดิรัจฉาน เหตุกระทํา
ความใครในความเปนใหญ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ

[๑๘๘๘] ส. พระโพธิสัตวหยั่งลงสูความเปนผูนอนในครรภ เหตุกระทําความใครใน
ความเปนใหญ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโพธิสัตวมีฤทธิ์ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระโพธิสัตวมีฤทธิ์ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโพธิสัตวไดอบรมอิทธิบาทคือฉันทะหรือ ฯลฯ ไดอบรมอิทธิบาท
คือวิริยะ ฯลฯ อิทธิบาทคือจิตตะ ฯลฯ อิทธิบาทคือวิมังสา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระโพธิสัตว หยั่งลงสูความเปนผูนอนในครรภ เหตุกระทําความใคร
ในความเปนใหญ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คําวา พระโพธิสัตวหยั่งลงสูความเปนผูนอนในครรภ เหตุกระทําความ
ใครในความเปนใหญ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจ ริง หรือ?
ป. ไมมี
ส. หากวา คําวา พระโพธิสัตว หยั่งลงสูความเปนผูนอนในครรภ เหตุ
กระทําความใครในความเปนใหญ ดังนี้ ไมเปนสูตรมีอยูจริง ก็ตอง
ไมกลาววา พระโพธิสัตวหยั่งลงสูความเปนผูนอนในครรภ เหตุกระทํา
ความใครในความเปนใหญ
[๑๘๘๙] ส. พระโพธิสัตวไดทําทุกกรกิริยา เหตุกระทําความใครในความเปนใหญ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโพธิสัตวกลับมาสูความเห็นวา โลกเที่ยง กลับมาสูความเห็นวา
โลกไมเที่ยง วาโลกมีที่สุด ฯลฯ วาโลกไมมีที่สุด วาชีพอันนั้นสรีระ
ก็อันนั้น วาชีพเปนอื่นสรีระก็เปนอืน่ วาสัตวเบื้องหนาแตมรณะยอม
เกิดอีก วาสัตวเบื้องหนาแตมรณะยอมไมเกิดอีก วาสัตวเบื้องหนาแต
มรณะเกิดอีกก็มี ไมเกิดอีกก็มี ฯลฯ วาสัตวเบื้องหนาแตมรณะเกิดอีก
ก็ไมใช ไมเกิดอีกก็ไมใช ดังนี้ เหตุกระทําความใครในความเปนใหญ
หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๑๘๙๐] ส. พระโพธิสัตว ไดทําทุกกรกิริยา เหตุกระทําความใครในความเปนใหญ
หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. คําวา พระโพธิสัตว ไดทําทุกกรกิริยา เหตุกระทําความใครในความ
ใหญ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง หรือ?
ป. ไมมี
ส. หากวา คําวา พระโพธิสัตว ไดทําทุกกรกิริยา เหตุกระทําความใครใน
ความเปนใหญ ไมเปนสูตรมีอยูจริง ก็ตองไมกลาววา พระโพธิสัตว
ไดทําทุกกรกิริยา เหตุกระทําความใครในความเปนใหญ
[๑๘๙๑] ส. พระโพธิสัตวไดทําความเพียรอยางอื่นอีก อุทศิ ศาสดาอื่น เหตุกระทํา
ความใครในความเปนใหญ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. พระโพธิสัตวกลับมาสูความเห็นวา โลกเที่ยง ฯลฯ วาสัตวเบื้องหนาแต
มรณะเกิดอีกก็ไมใช ไมเกิดอีกก็ไมใช ดังนี้ เหตุกระทําความใครใน
ความเปนใหญ หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. พระโพธิสัตว อุทิศศาสดาอื่น เหตุกระทําความใครในความเปนใหญ
หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. คําวา พระโพธิสัตวอุทิศศาสดาอื่น เหตุกระทําความใครในความเปน
ใหญ ดังนี้ เปนสูตรมีอยูจริง หรือ?
ป. ไมมี
ส. หากวา คําวา พระโพธิสัตวอุทิศศาสดาอื่น เหตุกระทําความใครในความ
เปนใหญ ดังนี้ ไมเปนสูตรมีอยูจริง ก็ตองไมกลาววา พระโพธิสัตว
อุทิศศาสดาอื่น เหตุกระทําความใครในความเปนใหญ
อิสสริยกามการิกากถา จบ.
----------------------ราคปฏิรูปกาทิกถา
[๑๘๙๒] สกวาที ธรรมมิใชราคะ แตเทียบดวยราคะ มีอยูหรือ?
ปรวาที ถูกแลว
ส. ธรรมมิใชผัสสะ แตเทียบดวยผัสสะ มีอยูหรือ ธรรมมิใชเวทนา แต
เทียบดวยเวทนา มีอยูหรือ ธรรมมิใชสัญญา แตเทียบดวยสัญญา มีอยู
หรือ ธรรมมิใชเจตนา แตเทียบดวยเจตนามีอยูหรือ ธรรมมิใชจิต แต
เทียบดวยจิตมีอยูหรือ ธรรมมิใชศรัทธาแตเทียบดวยศรัทธามีอยูหรือ
ธรรมมิใชวิริยะแตเทียบดวยวิริยะมีอยูหรือ ธรรมมิใชสติแตเทียบดวย
สติมีอยูหรือ ธรรมมิใชสมาธิแตเทียบดวยสมาธิมีอยูหรือ ธรรมมิใช
ปญญาแตเทียบดวยปญญา มีอยูหรือ?

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. ธรรมมิใชโทสะแตเทียบดวยโทสะมีอยูหรือ ธรรมมิใชโมหะแตเทียบดวย
โมหะมีอยูหรือ ธรรมมิใชกิเลส แตเทียบดวยกิเลสมีอยูหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. ธรรมมิใชผัสสะ แตเทียบดวยผัสสะ มีอยูหรือ ฯลฯ ธรรมมิใช
ปญญา แตเทียบดวยปญญา มีอยูหรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ราคปฏิรูปกาทิกถา จบ.
---------------อปรินิปผันนกถา
[๑๘๙๓] สกวาที รูปเปนอปรินิปผันนะ หรือ
ปรวาที ถูกแลว
ส. รูปมิใชของไมเที่ยง มิใชสังขตะ มิใชธรรมชาติที่อิงอาศัยเกิดขึ้น มิใช
ธรรมชาติมีความสิ้นไปเปนธรรมดา มิใชธรรมชาติที่มีความเสื่อมไปเปน
ธรรมดา มิใชธรรมชาติที่มีความคลายไปเปนธรรมดา มิใชธรรมชาติที่มี
ความดับไปเปนธรรมดา มิใชธรรมชาติที่มีความแปรไปเปนธรรมดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. รูปเปนของไมเที่ยง เปนสังขตะ อิงอาศัยเกิดขึ้น มีความเสื่อมไปเปน
ธรรมดา มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความ
ดับไปเปนธรรมดา มีความแปรไปเปนธรรมดา มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา รูปเปนของไมเที่ยง เปนสังขตะ ฯลฯ มีความแปรไปเปน
ธรรมดา ก็ตองไมกลาววา รูปเปนอปรินิปผันนะ ดังนี้
[๑๘๙๔] ส. ทุกขเทานั้น เปนปรินิปผันนะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นพระผูมีพระภาคตรัสวาเปนทุกข (และ) รูปก็ไม
เที่ยง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นพระผูม ีพระภาคตรัสวาเปนทุกข (และ)
รูปก็ไมเที่ยง ก็ตองไมกลาววา ทุกขเทานั้นเปนปรินิปผันนะ
[๑๘๙๕] ส. เวทนา ฯลฯ สัญญา สังขาร วิญญาณ ฯลฯ จักขายตนะ ฯลฯ
ธัมมายตนะ ฯลฯ จักขุธาตุ ฯลฯ ธัมมธาตุ ฯลฯ จักขุนทรีย ฯลฯ
[๑๘๙๖] ส. อัญญาตาวินทรีย เปนอปรินิปผันนะ หรือ?
ป. ถูกแลว

ส. อัญญาตาวินทรีย มิใชธรรมชาติที่ไมเที่ยง ฯลฯ มิใชธรรมชาติที่มีความ
แปรไปเปนธรรมดา หรือ?
ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ
ส. อัญญาตาวินทรีย เปนธรรมชาติไมเที่ยง เปนสังขตะ ฯลฯ มีความแปร
ไปเปนธรรมดา มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา อัญญาตาวินทรียเปนธรรมชาติไมเที่ยง เปนสังขตะ อิงอาศัย
เกิดขึ้น มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความ
คลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา มีความแปรไปเปน
ธรรมดา ก็ตองไมกลาววา อัญญาตาวินทรีย เปนอปรินิปผันนะ
[๑๘๙๗] ส. ทุกขเทานั้น เปนปรินิปผันนะ หรือ?
ป. ถูกแลว
ส. สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นพระผูมีพระภาคตรัสวาเปนทุกข (และ) อัญญาตาวินทรียก็ไมเที่ยง มิใชหรือ?
ป. ถูกแลว
ส. หากวา สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นพระผูม ีพระภาคตรัสวาเปนทุกข (และ)
อัญญาตาวินทรียก็ไมเที่ยง ก็ตองไมกลาววา ทุกขเทานั้นเปนปรินิปผันนะ
อปรินิปผันนกถา จบ
วรรคที่ ๒๓ จบ
ขุททกปณณาสก จบ
---------------อุทาน
มหา นิยาโม อนุสยา
นิคฺคโห ขุทฺทกปณฺจมา
ปรปปฺปวาทมทฺทนา
สุตฺตมูลสมาหิตา
อุชฺโชตนา สตฺถุสมเย กถาวตฺถุปฺปกรเณ
กถาวัตถุปกรณ มี ๕ ปณณาสก คือ
(๑) มหาปณณาสก
(๒) นิยามปณณาสก
(๓) อนุสยปณณาสก
(๔) นิคคหปณณาสก
(๕) ขุททกปณณาสก
อันพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระทําพระสูตรใหเปนมูลตั้งไว ใหเปนเครื่องย่ํายี
ปรับปวาท พรุงโพรงอยูในพระพุทธศาสนา
กถาวัตถุปกรณ ๓๕ ภาณวาร จบ
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