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ธาตุกถา
๑

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

มาติกา
๑. นยมาติกา ๑๔ นัย
๑] ๑. สงฺคโห อสงฺคโห
ธรรมที่สงเคราะหได
ธรรมที่สงเคราะหไมได
๒. สงฺคหิเตน อสงฺคหิต ธรรมที่สงเคราะหไมได
ดวยธรรมที่สงเคราะหได
๓. สงฺคหิเตน สงฺคหิต
ธรรมที่สงเคราะหได
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ดวยธรรมที่สงเคราะหไมได
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ธรรมที่ประกอบไมได
บาลีเลม ๓๖.
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ดวยธรรมทีป่ ระกอบได
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ดวยธรรมทีส่ งเคราะหไมได
ธรรมที่สงเคราะหได
ธรรมที่สงเคราะหไมได
ดวยธรรมทีป่ ระกอบไมได
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๓. นยมุขมาติกา ๔ นัย
๑. ตีหิ สงฺคโห
การสงเคราะหไดดวยธรรม ๓
๒. ตีหิ อสงฺคโห
การสงเคราะหไมไดดวยธรรม ๓
๓. จตูหิ สมฺปโยโค
การประกอบไดดวยธรรม ๔
๔. จตูหิ วิปฺปโยโค
การประกอบไมไดดวยธรรม ๔
๔. ลักขณมาติกา ๒ ลักษณะ
๑. สภาโคธรรมที่มสี วนเสมอกัน
๒. วิสภาโค ธรรมที่มีสวนไมเสมอกัน
๕. พาหิรมาติกา
ธัมมสังคณี แมทั้งหมด เปนมาติกาแหงธาตุกถาแล.
จบมาติกา
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ปรมัตถทีปนี
อรรถกถาปญจปกรณ
อรรถกถาธาตุกถาปกรณ
อารัมภกถา
พระมหาวีรเจา ผูทรงชนะมาร ครั้นทรงแสดง
วิภังคปกรณ ดวยวิภังค ๑๘ วิภังคจบลงแลว เมื่อจะ
ทรงประกาศความตางกันแหงธาตุ จึงไดตรัสธาตุกถาปกรณ ไวในลําดับแหงวิภังคปกรณนั้นนั่นแหละ
ขาพเจา (พระพุทธโฆษาจารย) จักแสดงเนื้อความแหง
ธาตุกถาปกรณนั้น ขอสาธุชนทัง้ หลาย จงมีจิตตั้งมั่น
สดับพระธรรมเทอญ.
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อรรถกถามาตกา

นยมาติกา ๑๔ นัย
พระธรรมสังคาหกาจารยไดกลาวไววา ปกรณนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงจําแนกไว ๑๔ นัย ดวยสามารถแหงคําวา " สงฺคโห อสงฺคโห " เปนตน
คํานั้นแมทั้งหมดทานตั้งไว ๒ อยาง คือ โดยอุทเทส และนิทเทส. อุทเทส
แหงธรรมมีขันธ เปนตน ชื่อวา มาติกา.
มาติกานี้ พระผูม ีพระภาคเจาทรงตั้งไว ๕ อยาง คือ นยมาติกา
อัพภันตรมาติกา นยมุขมาติกา ลักขณมาติกา และพาหิรมาติกา.
บรรดามาติกาเหลานั้น มาติกาที่ทรงตั้งไว ๑๔ บท มีคําวา " สงฺคโห
อสงฺคโห ฯเปฯ วิปฺปยุตฺเตน สงฺคหิต อสงฺคหิต " นี้ ชื่อวา นยมาติกา.
จริงอยู มาติกานี้พระองคตรัสเรียกวา นยมาติกา ก็เพราะความที่มาติกานี้ทรง
ตั้งไวเพื่อแสดงวา " ธรรมทั้งหลายในธาตุกถาอันพระองคทรงจําแนก
ไวแลว โดยนัยอันสงเคราะหเขากันไดเปนตนนี้ " ดังนี้. นยมาติกานี้
แมจะเรียกวา " มูลมาติกา" ก็ควร เพราะความเปนมูลแหงบททั้งหลายเหลา
นั้น.
มาติกาที่ทรงตั้งไว ๑๒๕ บท วา " ปฺจกฺขนฺธา ฯ เป ฯ มนสิกาโร "
นี้ชื่อวา อัพภันตรมาติกา.
จริงอยู มาติกานี้ ทานเรียกวา อัพภันตรมาติกา เพราะความที่มาติกา
นี้พระองคไมตรัสไวอยางนี้วา " ธรรมสังคณีแมทั้งหมด เปนมาติกาใน
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ธาตุกถา " ดังนี้ แตทรงแสดงธรรมมีขันธเปนตน ที่ควรจําแนกโดยนัยมี
การสงเคราะหเขากันไดเปนตนไวโดยยอ แลวตัง้ ไวในภายในแหงธาตุกถานั้น
แหละ. ขอนี้ แมจะกลาววา " เปนปกิณณกมาติกา " ดังนี้ก็ได เพราะ
ความที่บททั้งหลายมีขันธเปนตนมิไดสงเคราะหไวในธัมมสังคณีมาติกา.
มาติกาที่ทรงตั้งไวดวยบททั้งหลาย ๔ บท คือ " ตีหิ สงฺคโห, ตีหิ
อสงฺคโห, จตูหิ สมฺปโยโค, จตูหิ วิปฺปโยโค " นี้ชื่อวา นยมุขมาติกา.
จริงอยู ธรรมที่สงเคราะหเขากันได และสงเคราะหเขากันไมไดนี้พระผูมีพระภาคเจาทรงประกอบไวในธรรมทั้งหลายมีปญจขันธเปนตนแมทั้งปวง
และในธรรมแหงมาติกาทั้งหลายมีกุสลติกะเปนตน ดวยบทแหงขันธ อายตนะ
และธาตุทั้ง ๓ นั่นแหละ. โดยทํานองเดียวกัน สัมปโยคะก็ดี วิปปโยคะก็ดี
ก็ทรงประกอบไวดวยอรูปขันธทั้ง ๔. บททั้ง ๔ เหลานี้ ทรงเรียกวานยมุขมาติกา เพราะความที่ธรรมเหลานั้นเปนธรรมที่ทรงตั้งไวเพื่อแสดงถึงหัวขอ
แหงนัยทั้งหลายมีธรรมทีส่ งเคราะหเขากันไดเปนตนเหลานี้.
มาติกาที่ทรงตั้งไวดวยบททั้ง ๒ คือ " สภาคะและวิสภาคะ " ชื่อวา
ลักขณมาติกา. จริงอยู นัยแหงธรรมที่สงเคราะหเขากันได พระผูมีพระภาคเจา
ทรงประกอบไวดวยธรรมทั้งหลายอันมีลักษณะที่เสมอกัน นัยแหงธรรมที่สงเคราะหเขากันไมได ทรงประกอบไวดวยธรรมทั้งหลายที่มีลักษณะไมเสมอกัน
นัยแหงสัมปโยคะ และวิปปโยคะก็เหมือนกัน. ขอนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัส
เรียกวาลักขณมาติกา เพราะความทีบทเหลานั้นพระองคทรงตั้งไวเพื่อแสดง
ลักษณะแหงธรรมที่สงเคราะหเขากันไดเปนตน ดวยสามารถแหงลักษณะที่เปน
สภาคะและวิสภาคะ.
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มาติกาที่ทรงยอตั้งบทติกะ ๖๖ และบททุกะ ๒๐๐ วา " ธัมมสังคณี
แมทั้งหมดเปนมาติกาในธาตุกถา " นี้ ชื่อวา พาหิรมาติกา.
จริงอยู มาติกานี้ เรียกวา " พาหิรมาติกา " ก็เพราะความที่มาติกา
นี้ พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสไวภายในธาตุกถาอยางนี้วา " ปฺจกฺจนฺธา ฯลฯ
มนสิกาโร " ดังนี้ ทรงตั้งไวภายนอกจากมาติกาแหงธาตุกถา อยางนี้วา " ธัมมสังคณีแมทั้งปวงเปนมาติกา " ดังนี้.
บัณฑิต ทราบความที่มาติกาเปนภาวะอันพระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไว ๕ อยางดวยประการฉะนี้แลว บัดนี้ พึงทราบธรรมที่สงเคราะหเขากันได
๔ อยาง ในคําทั้งหลาย มีคําวา " สงฺคโห อสงฺคโห " เปนตน ดวยสามารถ
แหงชาติ สัญชาติ กิริยา คณนสังคหะกอน.
บรรดาสังคหะ. (คือธรรมที่สงเคราะหเขากันได) เหลานั้น การ
สงเคราะหที่กลาววา " พวกกษัตริยทั้งปวงจงมา พวกพราหมณทั้งปวง
พวกแพศยทั้งปวง พวกผูบริสุทธิ์ทั้งปวงจงมา ดูกอนวิสาขะผูมีอายุ
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมาวาจาใด สัมมากัมมันตะใด สัมมาอาชีวะใด
พระผูมีพระภาคเจาทรงสงเคราะหเขาในศีลขันธ " นี้ ชื่อวา ชาติสังคหะ
(สงเคราะหที่เขากันไดโดยชาติ). เพราะวาในอธิการนี้ ธรรมแมทั้งปวงถึงซึ่ง
การสงเคราะหเปนอันเดียวกันโดยชาติ ราวกะในฐานะที่ทานกลาวแลววา " ชน
ทั้งหลายผูมีชาติเดียวกันจงมา " ดังนี้.
การสงเคราะหที่กลาววา " ชาวโกศลทั้งปวงจงมา ชาวมคธทั้ง
ปวงจงมา ชาวอารุกัจฉกะทั้งปวงจงมา ดุกอนวิสาขะผูมีอายุ ธรรม
เหลานี้ คือ สัมมาวายามะใด สัมมาสติใด สัมมาสมาธิใด พระผู
มีพระภาคเจาทรงสงเคราะหเขาในสมาธิขันธ " นี้ ชื่อวา สัญชาติสังคหะ
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เขาโดยสัญชาติ). จริงอยู ในที่นี้ ชนทั้งหมดถึงแลวซึ่งการสงเคราะหเปนอัน
เดียวกันโดยสถานที่แหงความเกิด คือ โดยโอกาสที่อาศัยอยู ราวกะในที่อัน
ทานกลาวแลววา " ชนทัง้ หลายผูเกี่ยวเนื่องกันโดยชาติ จงมา " ดังนี้.
การสงเคราะหที่กลาววา " พวกทหารชาง (นายควาญชาง) จงมา
พวกทหารมาจงมา พวกทหารรถจงมา ดูกอนวิสาขะผูมีอายุ ธรรม
เหลานี้ คือ สัมมาทิฏฐิใด สัมมาสังกัปปะใด พระผูมีพระภาคเจาทรง
สงเคราะหไวในปญญาขันธ " นี้ ชื่อวา กิริยาสังคหะ (คือ การสงเคราะห
เขากันไดโดยการกระทํา). เพราะชนเหลานั้นแมทั้งหมดถึงแลวซึ่งการสงเคราะห
เขาเปนอันเดียวกันดวยการกระทําของตน.
ถามวา จักขวายตนะ ยอมถึงซึง่ คณนา (คือ การนับ) วาเปน
ขันธไหน ?
ตอบวา จักขวายตนะ ยอมถึงซึง่ การนับวาเปน รูปขันธ. การ
สงเคราะหที่กลาววา " ก็ถาจักขวายตนะถึงซึ่งการนับวาเปนรูปขันธไซร ดูกอน
ผูเจริญ ดวยเหตุนั้นนะทานพึงกลาววาจักขวายตนะสงเคราะหเขาดวยรูปขันธ "
นี้ ชื่อวา คณนสังคหะ (คือ การสงเคราะหเขาโดยการนับ หรือเรียกวา
การนับสงเคราะห). คณนสงเคราะหนี้ ทานประสงคเอาในที่นี้. บัณฑิตพึง
ทราบธรรมที่นับสงเคราะหเขากันไมได เพราะเปนปฏิปกษตอธรรมนั้น. พึง
ทราบ บทวา " สงฺคหิเตน อสงฺคหิต " เปนตน โดยการกําหนดซึ่งธรรม
เหลานั้น. พึงทราบสัมปโยคธรรม ดวยสามารถแหงความเปน เอกุปปาทะ
เอกนิโรธะ เอกวัตถุกะ เอการัมมณะ. พึงทราบวิปปโยคะ โดยเปนธรรมเปน
ปฏิปกษตอสัมปโยคะนั้น. พึงทราบบทวา " สมฺปยุตฺเตน วิปฺปยุตฺต " เปนตน
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โดยการกําหนดซึ่งธรรมเหลานั้น. พึงทราบบทวา " สงฺคหิเตน สมฺปยุตฺต
วิปฺปยุตฺต " เปนตน โดยการกําหนดซึ่งธรรมที่เกี่ยวของกันทั้ง ๒ บท. ก็
คําวา " ปฺจกฺขนฺธา " เปนตน พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในขันธวิภังค
เปนตนนั่นแหละ. แตธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนตน ในที่นพี้ ึงทราบวา ทาน
กลาวแลว โดยการเกิดขึ้นของสัพพจิตตสาธารณะ ตามที่กลาวแลวดวยสามารถ
แหงสันนิษฐานบท ดังนี้แล.
จบอรรถกถามาติกา
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๑. สังคหาสังคหาปทนิทเทส
อัพภันตรมาติกา
ขันธปทนิทเทส
[๒] รูปขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? รูป
ขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร ? สงเคราะหไมไดดวย ขันธ ๔ อายตนะ ๑
ธาตุ ๗.
[๓] เวทนาขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
เวทนาขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๔] สัญญาขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สัญญาขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๕] สังขารขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สังขารขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑
ธาตุ ๑๗.
[๖] วิญญาณขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
วิญญาณขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗. สงเคราะหไม
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ
๑๑ ธาตุ ๑๑.
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[๗] รูปขันธและเวทนาขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุเทาไร ? รูปขันธและเวทนาขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ
๑๑ ธาตุ ๑๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
[๘] รูปขันธและสัญญาขันธ ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สงเคราะห ไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
[๙] รูปขันธและสังขารขันธ ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สงเคราะห ไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
[๑๐] รูปขันธและวิญญาณขันธ ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ ไมมีอายตนะ ธาตุอะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
[๑๑] รูปขันธ เวทนาขันธและสัญญาขันธ สงเคราะหไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? รูปขันธ เวทนาขันธและสัญญาขันธ สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
[๑๒] รูปขันธ เวทนาขันธและสังขารขันธ ฯลฯ สงเคราะหได
ดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
[๑๓] รูปขันธ เวทนาขันธและวิญญาณขันธ ฯลฯ สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
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เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ ไมมีอายตนะ ธาตุอะไร ๆ ที่สงเคราะห
ไมได.
[๑๔] รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ และสังขารขันธ
สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? รูปขันธ เวทนาขันธ
สัญญาขันธและสังขารขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
[๑๕] รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ และวิญญาณขันธ
ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ ไมมีอายตนะ
ธาตุอะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
[๑๖] รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธและ
วิญญาณขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? รูปขันธ
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธและวิญญาณขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ
๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ทีส่ งเคราะหไมได.
[๑๗] ขันธ ๕ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ขันธ ๕ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่
สงเคราะหไมได.
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อรรถกถาสังคหาสังคหปทนิทเทส
อรรถกถาขันธปทนิทเทส
บัดนี้ เพื่อจะแสดงมาติกาตามที่พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งไว ดวย
สามารถแหงปญจขันธเปนตน ประกอบกับบท นยมาติกา ทั้งหลาย มีคําวา
"สงฺคโห อสงฺคโห" เปนอาทิ พระผูมีพระภาคเจาเริ่มนิทเทสวาระโดยนัย
เปนตนวา " รูปกฺขนฺโธ กตีหิ ขนฺเธหิ " ดังนี้. บรรดามาติกาเหลานั้น เพราะ
นยมุขมาติกา พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งไววา " ตีหิ สงฺคโห " (คือ การ
สงเคราะหดวยธรรม ๓ คือ โดยขันธ อายตนะ และธาตุ) ตีหิ อสงฺคโห
(คือ การสงเคราะหไมไดดวยธรรมทั้ง ๓) ดวยนยมาติกาวา " สงฺคโห
อสงฺคโห " เปนตน ฉะนั้น เพื่อแสดงการนับสงเคราะหรูปขันธเปนตน
ทานจึงยกบททั้ง ๓ คือ ขันธ อายตนะ และธาตุนั่นแหละขึ้นแสดงวา " ธรรม
เหลานี้ นับสงเคราะหไดดวยขันธเทาไร ไดดวยอายตนะเทาไร ไดดวยธาตุ
เทาไร " ดังนี้ บรรดาธรรมทั้งหลาย มีสัจจะ ๔ เปนตน แมอยางหนึ่งไมเปน
ปรามัฏฐะ (คือไมเปนอารมณของปรามาส).
ก็ ลัขณมาติกา พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งไวอยางนี้วา " สภาโค
วิสภาโค " ดังนี้ ฉะนั้น ในการวิสชั นาปญหานี้ จึงตรัสวา " รูปขันธนบั
สงเคราะหไดดวยขันธหนึ่ง " เปนตน เพราะวา ธรรมมีขันธเปนตนเหลานี้
เปนสภาคะของลักขณมาติกานั้น. บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา " เอเกน
ขนฺเธน " ไดแก (นับสงเคราะหได) ดวยรูปขันธเทานั้น. จริงอยู. รูปอยาง
ใดอยางหนึ่ง ยอมถึงการนับสงเคราะหวาเปนรูปอยางเดียว เพราะความเปน
ธรรมเสมอกับรูปขันธ. เพราะฉะนั้น รูปทานจึงสงเคราะหดวยรูปขันธนั่นแหละ
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กําหนดเอาดวยรูปขันธนั่นแหละ. สองบทวา " เอกาทสหิ อายตเนหิ " ได
แก เวนจากมนายตนะ. เพราะรูปขันธแมทั้งปวงเปนอายตนะ ๑๐ และเปน
สวนหนึ่งแหงธัมมายตนะ ฉะนั้น รูปขันธนั้น ทานจึงนับเอาแลว กําหนด
แลวดวยอายตนะ ๑๑. สองบทวา " เอกาทสหิ ธาตูหิ " ไดแก ดวยธาตุ ๑๑
เวนจากวิญญาณธาตุ ๗. ดวยวา ชื่อวารูปที่มิไดนับเนื่องในธาตุเหลานั้นยอม
ไมมี. ในนิทเทสแหงอสังคหนัย ทรงทําคําถามโดยยอไววา " กตีหิ อสงฺคหิโต "
ดังนี้ แตเพราะในการวิสัชนาแหงปญญานั้น อรูปขันธ ๔ มนายตนะ ๑
วิญญาณธาตุ ๗ เปนวิสภาคะของรูปขันธ ฉะนั้น จึงตรัสวา " จตูหิ ขนฺเธหิ "
เปนตน. บัณฑิตพึงทราบบท สงฺคโห อสงฺคโห ในบททั้งปวงโดยนัยนี้.
อนึ่ง ในคําวา " รูปกฺขนฺโธ กตีหิ ขนฺเธหิ " เปนตน
ในขันธนิทเทสนี้ ทรงแสงคําปุจฉา ๕ และวิสัชนา ๕ ในสังคหนัยอันเปน
เอกมูลไวโดยยอกอน. ในอสังคหนัย ก็แสดงคําปุจฉา ๕ และคําวิสัชนา ๕
โดยยอ. แมในมูลทั้งหลายมี ทุกมูล เปนตน บัณฑิตพึงทราบคําปุจฉาและ
คําวิสัชนาทั้งหลายโดยอุบายนี้. ก็ในนิทเทสนี้ ทรงแสดงทุกะติกะและจตุกกมูล
ไวในรูปกขันธมูลนั่นแหละ. แตในปญจกมูลทรงทําปุจฉาวิสัชนาไว ๒ อยาง
คือ โดย เภทะ (หมายถึงการแยก) อยางนี้วา " รูปกฺขนฺโธ จ ฯ เป ฯ
วิฺญาณกฺขนฺโธ จ " และโดย อเภทะ (คือ การไมแยก) อยางนี้วา
" ปฺจกฺขนฺธา กตีหิ ขนฺเธหิ " ดังนี้. บัณฑิตพึงทราบนัยแหงพระบาลีดัง
พรรณนามาฉะนี้.
จบอรรถกถาขันธปทนิทเทสแหงอัพภันตรมาติกา

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 16

อายตนปทนิทเทส
[๑๘] จักขวายตนะ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
จักขวายตนะสงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑
ธาตุ ๑๗.
[๑๙] โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ
รูปายตนะ สัททายตนะ คันทายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ
ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตะ ๑ ธาตุ ๑ สงเคราะหไมไดดวย ขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๒๐] มนายตนะ ฯ ล ฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ๗.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑.
[๒๑] ธัมมายตนะ ฯลฯ ยกเวน นิพพาน โดยความเปนขันธแลว
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตน ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๒๒] จักขวายตนะเเละโสตายตนะ ฯลฯ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๒๓] จักขวายตนะและฆานายตนะ จักขวายตนะและชิวหายตนะ จักขวายตนะและกายายตนะ จักขวายตนะและรูปายตนะ จักขวายตนะและสัททายตนะ จักขวายตนะและคันธายตนะ จักขวายตนะและรสายตนะ จักขวายตนะและโผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ สงเคราะห
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ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๒๔] จักขวายตนะและมนายตนะ ฯลฯ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๒ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๒๕] จักขวายตนะและธัมมายตนะ ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความ
เปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๒๖] อายตนะ ๑๒ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
อายตนะ ๑๒ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ
๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
อรรถกถาอายตนปทนิทเทสเปนตน
ในนิทเทสทั้งหลาย มีอายตนปทนิทเทสเปนตน พึงทราบ
อายตนปทนิทเทส กอน. คําวา " จกฺขวฺ ายตน เอเกน ขนฺเธน " ความวา
จักขวายตนะ พึงทราบวา นับสงเคราะหไดดวยรูปขันธ ๑ ดวยจักขวายตนะ ๑
ดวยจักขุธาตุ ๑. แมในโสตายตนะเปนตนก็พึงทราบการนับสงเคราะหได และ
สงเคราะหไมได โดยนัยนี้เทียว. แตในคําวา " อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา "
นี้เพราะอสังขตะ คือ นิพพาน ชื่อวา ธัมมายตนะ ก็ธัมมายตนะ คือ นิพพาน
นั้น ไมถึงซึ่งการนับสงเคราะหวาเปนขันธ ฉะนั้น จึงตรัสวา " ขนฺธโต
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เปตฺวา " ยกเวนโดยความเปนขันธ ดังนี้. สองบทวา " จตูหิ ขนฺเธหิ "
ไดแก (สงเคราะหได)ดวยขันธสี่คือ รูป เวทนา สัญญา และสังขารขันธ. เพราะ
วาธัมมายตนะเวนนิพพานแลว นับสงเคราะหไดดวยขันธทั้งหลาย มีรูปขันธเปน
ตน เหลานี้. สวนอายตนะนั้น เวนธัมมายตนะ และธัมมธาตุแลว นับสงเคราะห
ไมไดดวยวิญญาณขันธ อายตนะและธาตุที่เหลือ. ดวยเหตุนั้น จึงตรัสไววา
" ธัมมายตนะ นับสงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ (คือ วิญญาณขันธ) ดวย
อายตนะ ๑๑ (คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ และมนายตนะ ๑) ดวยธาตุ ๑๗
(คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ และวิญญาณธาตุ ๗)" ดังนี้. ก็นัยทั้งหลายที่มีรูปขันธ
เปนมูลในหนหลัง ฉันใด พึงทราบนัยทั้งหลาย ที่มีจักขวายตนะเปนมูลแม
ในที่นี้ ฉันนัน้ . ก็พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงบาลีทุกะ (คือ เภทสุทธะ
และเภทเอกมูลาทิ) พอควรแลว จึงทําคําปุจฉาวิสัชนาโดย อเภทะ วา
" ทฺวาทสายตนานิ " ดังนี้ แมในธาตุนิทเทสก็นัยนี้นั่นแหละ.
จบอรรถกถาอายตนปทนิทเทสเปนตน
ธาตุนิทเทส
[๒๗] จักขุธาตุ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
จักขุธาตุ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ
๑๑ ธาตุ ๑๗.
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[๒๘] โสตธาตุ ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุ รูปธาตุ
สัททธาตุ คันธธาตุ รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ
โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑
อายตนะ๑ ธาตุ ๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๒๙] ธัมมธาตุ ฯ ลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สง
เคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุเทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๓๐] จักขุธาตุและโสตธาตุ ฯ ลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๓๑] จักขุธาตุและฆานธาตุ จักขุธาตุและชิวหาธาตุ จักขุธาตุและกายธาตุ จักขุธาตุและรูปธาตุ จักขุธาตุและสัททธาตุ จักขุธาตุและคันธธาตุ จักขุธาตุและรสธาตุ จักขุธาตุและโผฏฐัพพธาตุ
ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๓๒] จักขุธาตุและจักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๒ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๓๓] จักขุธาตุและโสตวิญญาณธาตุ จักขุธาตุและฆานวิญญาณธาตุ จักขุธาตุและชิวหาวิญญาณธาตุ จักขุธาตุและกายวิญญาณธาตุ จักขุธาตุและมโนธาตุ จักขุธาตุและมโนวิญญาณธาตุ
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ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๓๔] จักขุธาตุและธัมมธาตุ ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปน
ขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑. ธาตุ ๑๖.
[๓๕] ธาตุ ๑๘ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ธาตุ ๑๘ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ทีส่ งเคราะหไมได.

สัจจนิทเทส
[๓๖] ทุกขสัจ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ทุกขสัจ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ที่
สงเคราะหไมได.
[๓๗] สมุทยสัจ มัคคสัจ ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ
๑ ธาตุ ๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๓๘] นิโรธสัจ ฯลฯ ไมมีขันธอะไรที่สงเคราะหได สงเคราะหได
ดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๓๙] ทุกขสัจและสมุทยสัจ ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ทีส่ งเคราะหไมได.
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[๔๐] ทุกขสัจและมัคคสัจ ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ
๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ
อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ทีส่ งเคราะหไมได.
[๔๑] ทุกขสัจและนิโรธสัจ ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธ
แลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
[๔๒] ทุกขสัจ สมุทยสัจ และมัคคสัจ ฯลฯ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
[๔๓] ทุกขสัจ สมุทยสัจ และนิโรธสัจ ยกเวนนิพพานโดย
ความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ
ที่สงเคราะหไมได.
[๔๔] ทุกขสัจ สมุทยสัจ มัคคสัจ และนิโรธสัจ ฯลฯ
ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ
ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
[๘๕] สัจจะ ๔ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สัจจะ ๔ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมี
ขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
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อรรถกถาสัจจนิทเทส
ใน สัจจนิทเทส ทุกะติกะจตุกกะแมทั้งปวง ทรงแสดงไวชัดแลวใน
พระบาลี. แตเพราะคําวิสัชนา แมในมัคคสัจจะในทุกะติกะทั้งหลายเชนกับ
สมุทัยสัจจะนั่นแหละ ฉะนั้นจึงตรัสมัคคสัจจะนั้น ในลําดับแหงสมุทัยสัจจะ.
จบอรรถกถาสัจจนิทเทส
อินทริยนิทเทส
[๔๖] จักขุนทรีย สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
จักขุนทรีย สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ๑๑
ธาตุ ๑๗.
[๔๗] โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย
อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๔๘] มนินทรีย สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ
๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑.
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[๔๙] ชีวิตินทรีย ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ ๓ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๕๐] สุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยนิ ทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๕๑] จักขุนทรียและโสตินทรีย ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑. ธาตุ ๑๖.
[๕๒] จักขุนทรียและฆานินทรีย จักขุนทรียและชิวหินทรีย
จักขุนทรียและกายินทรีย จักขุนทรียละอิตถินทรีย จักขุนทรีย
และปุริสินทรีย ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๕๓] จักขุนทรียและมนินทรีย ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒
อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๕๔] จักขุนทรียและชีวิตินทรีย ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
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[๕๕] จักขุนทรียและสุขินทรีย จักขุนทรียแ ละทุกขินทรีย
จักขุนทรียและโสมนัสสินทรีย จักขุนทรียและโทมนัสสินทรีย จักขุนทรียและอุเปกขินทรีย จักขุนทรียและสัทธินทรีย จักขุนทรีและ
วิริยินทรีย จักขุนทรียและสตินทรีย จักขุนทรียและสมาธินทรีย
จักขุนทรียและปญญินทรีย จักขุนทรียและอนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
จักขุนทรียและอัญญินทรีย จักขุนทรียและอัญญาตาวินทรีย ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๕๖] อินทรีย ๒๒ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
อินทรีย ๒๒ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๗ ธาตุ ๑๓. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๕
ธาตุ ๕.
อรรถกถาอินทริยนิทเทส
ใน นิทเทสแหงอินทรีย คําวา " ชีวิตินฺทฺรยิ ฺ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ "
ความวา รูปชีวิตินทรียนบั สงเคราะหไดดวยรูปขันธ อรูปชีวิตนิ ทรียนับสงเคราะห
ไดดวยสังขารขันธ. พึงทราบอินทรียที่เหลือโดยทํานองแหงนัยที่กลาวแลวนั่น
แหละ. สวนการกําหนดพระบาลีในนิทเทสนี้เชนกับอายตนนิทเทส และธาตุ
นิทเทสนั่นแล.
จบอรรถกถาอินทริยนิทเทส
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ปฏิจจสมุปปาทนิทเทส
[๕๗] อวิชชา ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ
๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๕๘] สังขาร เพราะอวิชชาเปนปจจัย ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ
๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๕๙] วิญญาณ เพราะสังขารเปนปจจัย ฯลฯ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑.
[๖๐] นามรูป เพราะวิญญาณเปนปจจัย ฯลฯ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
[๖๑] สฬายตนะ เพราะนามรูปเปนปจจัย ฯลฯ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๒ อายตนะ ๖ ธาตุ ๑๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๖ ธาตุ ๖.
[๖๒] ผัสสะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย เวทนา เพราะผัสสะ
เปนปจจัย ตัณหา เพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทาน เพราะตัณหาเปนปจจัย
กัมมภพ เพราะอุปาทานเปนปจจัย ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
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[๖๓] อุปปตติภพ กามภพ สัญญาภพ ปญจโวการภพ
ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธอะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะห
ไมไดดวย อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
[๖๔] รูปภพ ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๕ ธาตุ ๘.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธอะไรๆ ที่สงเคราะห
ไมได สงเคราะหไมไดดวย อายตนะ ๗ ธาตุ ๑๐.
[๖๕] อรูปภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ จตุโวการภพ
ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุเทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๖๖] อสัญญาภพ เอกโวการภพ ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๖๗] ชาติ ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒, ชรา ฯลฯ สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๒, มรณะ ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตน ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ
๓ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๖๘] โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส สติปฏฐาน
สัมมัปปธาน ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ
๑๑ ธาตุ ๑๗.
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อิทธิบาทนิทเทส
[๖๙] อิทธิบาท ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๒ ธาตุ
๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ
๓ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
ฌานนิทเทส
[๗๐] ฌาน ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ
๓ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
อัปปมัญญานิทเทส เปนตน
[๗๑] อัปปมัญญา ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา อธิโมกข มนสิการ
ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๗๒] จิต ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑.
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พาหิรมาติกา
ติกมาติกานิทเทส
[๗๓] กุศลธรรม อกุศลธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร ? กุศลธรรม อกุศลธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒
ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑. ธาตุ ๑๖.
[๗๔] อัพยากตธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว
สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุเทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุอะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
[๗๕] สุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม
ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕.
[๗๖] อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑.
[๗๗] วิปากธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒
ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๗๘] วิปากธัมมธรรม สังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
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[๗๙] เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความ
เปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๓. สงเคราะหไม
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ที่สงเคราะห
ไมได สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๕.
[๘๐] อุปาทินนุปาทานิยธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ไมมีขันธอะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
[๘๑] อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕
อายตนะ ๗ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ไมมีขันธอะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยอายตนะ ๕ ธาตุ ๑๐.
[๘๒] อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม อสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๘๓] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ
๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
[๘๔] สวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕.
[๘๕] อวิตักกวิจารมัตตธรรม ปติสหคตธรรม ฯลฯ สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖.
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[๘๖] อวิตักกาวิจารธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธ
แลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ อะไร ๆ ที่สงเคราะห
ไมได สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๑.
[๘๗] สุขสหคตธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ
๒ ธาตุ ๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕.
[๘๘] อุเปกขาสหคตธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๒ ธาตุ ๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑.
[๘๙] ทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม อาจยคามิธรรม
อปจยคามิธรรม เสกขธรรม อเสกขธรรม มหัคคตธรรม ฯลฯ
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๙๐] เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพธรรม เนวทัสสนนภาวนา
ปหาตัพพเหตุกธรรม เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
[๙๑] ปริตตธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ
ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
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[๙๒] อัปปมาณธรรม ปณีตธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดย
ความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ๑๐
[๙๓] ปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ
๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไม
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๙๔] มหัคคตารัมมณธรรม อัปปมาณารัมมณธรรม หีน
ธรรม มิจฉัตตนิยตธรรม สัมมัตตนิยตธรรม มัคคารัมมณธรรม
มัคคเหตุกธรรม มัคคาธิปติธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ
๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไม
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๙๕] มัชฌิมธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ
อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ทีส่ งเคราะหไมได.
[๙๖] อนิยตธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว
สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุเทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได
[๙๗] อุปปนนธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ๑๒
ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ
ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
[๙๘] อนุปปนนธรรมห ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ
๗ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อะไรๆ
ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยอายตนะ ๕ ธาตุ ๑๐.
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[๙๙] อุปปาทิธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๑
ธาตุ ๑๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อะไรๆ
ที่ สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
[๑๐๐] อตีตธรรม อนาคตธรรม ปจจุปปนนธรรม อัชฌัตต
ธรรม อัชฌัตตพหิทธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ
ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
[๑๐๑] พหิทธธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว
สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุเทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
[๑๐๒] อตีตารัมมณธรรม อนาคตารัมมณธรรม ฯลฯ สงเคราะห
ไดดวยขันธ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๑๐๓] ปจจุปปนนารัมมณธรรม อัชฌัตตารัมมณธรรม
พหิทธารัมมณธรรม อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม ฯลฯ สงเคราะหได
ดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๑๐๔] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๑๐๕] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๙ ธาตุ ๙. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๓ ธาตุ ๙.
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[๑๐๖] อนิทัสสนาปปฏิฆธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความ
เปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อะไร ๆ ทีส่ งเคราะหไมได สงเคราะห
ไมไดดวยอายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๐.
ทุกมาติกานิทเทส
[๑๐๗] เหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม
ฯลฯ สงเคราะหไดขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๑๐๘] นเหตุธรรม อเหตุกธรรม เหตุวิปปยุตตธรรม นเหตุอเหตุกธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
[๑๐๙] สเหตุกธรรม เหตุสัมปยุตตธรรม สเหตุกนเหตุธรรม
เหตุสัมปยุตตนเหตุธรรม นเหตุสเหตุกธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๑๑๐] สัปปจจยธรรม สังขตธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ
๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ทีส่ งเคราะหไมได.
[๑๑๑] อัปปจจยธรรม อสังขตธรรม ฯลฯ ไมมีขันธ อะไร ๆ ที่
สงเคราะหได สงเคราะหไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
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[๑๑๒] สนิทัสสนธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ
๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไม
ไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๑๑๓] อนิทัสสนธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธ
แลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมได
ดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
[๑๑๔] สัปปฏิฆธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑๐. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไม
ไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.
[๑๑๕] อัปปฏิฆธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว
สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธอะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยอายตนะ
๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๑๑๖] รูปธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ
๑๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ
๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
[๑๑๗] อรูปธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๑๑๘] โลกิยธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ
ธาตุอะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
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[๑๑๙] โลกุตตรธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๑๒๐] เกนจิวิญเญยยธรรม เกนจินวิญเญยยธรรม ฯลฯ ยก
เวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ
๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ
อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
[๑๒๑] อาสวธรรม อาสวสาสวธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ
๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๑๒๒] โนอาสวธรรม อาสววิปปยุตตธรรม ฯลฯ ยกเวน
นิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตน ๑๒ ธาตุ
๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ
ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
[๑๒๓] สาสวธรรม สาสวโนอาสวธรรม อาสววิปปยุตตสาสวธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ
ที่สงเคราะหไมได.
[๑๒๔] อนาสวธรรม อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ฯลฯ ยก
เวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒.
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สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๑๒๕] อาสวสัมปยุตตธรรม อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม
ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๑๒๖] สัญโญชนธรรม คันถธรรม โอฆธรรม โยคธรรม
นีวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรม ฯลฯ สงเคราะหได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทา
ไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๑๒๗] โนปรามาสธรรม ปรามาสวิปปยุตตธรรม ฯลฯ ยก
เวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ
๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ
ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
[๑๒๘] ปรามัฏฐธรรม ปรามัฏฐโนปรามาสธรรม ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ
๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ
ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
[๑๒๙] อปรามัฏฐธรรม ปรามาสวิปปยุตตธรรม อปรามัฏฐธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
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[๑๓๐] ปรามาสสัมปยุตตธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๑๓๑] สารัมมณธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ
๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไม
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๑๓๒] อนารัมมณธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธ
แลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
[๑๓๓] จิตตธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ
๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ
๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑.
[๑๓๔] โนจิตตธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
[๑๓๕] เจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตตธรรม จิตตสังสัฏฐธรรม
ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๑๓๖] อุเจตสิกธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว
สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ ไมมีอายตนะ ธาตุ
อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
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[๑๓๗] จิตตวิปปยุตตธรรม จิตตวิสังสัฏฐธรรม ฯลฯ ยกเวน
นิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ
๑๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
[๑๓๘] จิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๖ ธาตุ ๖. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๖ ธาตุ ๑๒.
[๑๓๙] โนจิตตสมุฏฐานธรรม โนจิตตสหภูธรรม โนจิตตานุปริวัตติธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหได
ดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทา
ไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ ไมมีอายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได.
[๑๔๐] จิตตสหภูธรรม จิตตานุปริวัตติธรรม ฯลฯ สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๑๔๑] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๑๔๒] โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ฯลฯ ยกเวน
นิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ
๓ ไมมีอายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
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[๑๔๓] อัชฌัตติกธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ
๖ ธาตุ ๑๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตมะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไม
ไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๖ ธาตุ ๖.
[๑๔๔] พาหิรธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๖ ธาตุ ๖. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๖ ธาตุ ๑๒.
[๑๔๕] อุปาทาธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๐. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไม
ไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.
[๑๔๖] โนอุปาทาธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธ
แลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๓ ธาตุ ๙. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะห
ไมไดดวยอายตนะ ๙ ธาตุ ๙.
[๑๔๗] อุปาทินนธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ
๑๑ ธาตุ ๑๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ
อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
[๑๔๘] อนุปาทินนธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธ
แลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๗ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะห
ไมไดดว ยอายตนะ ๕ ธาตุ ๑๐.
[๑๔๙] อุปาทานธรรม กิเลสธรรม กิเลสสังกิเลสิกธรรม
กิเลสสังกิลิฏฐธรรม กิเลสสัมปยุตตธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑
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อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๑๕๐] โนกิเลสธรรม อสังกิลฏิ ฐธรรม กิเลสวิปปยุตตธรรม
ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ
๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ
อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ทีส่ งเคราะหไมได.
[๑๕๑] สังกิเลสิกธรรม สังกิเลสิกโนกิเลสธรรม กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ๑๒
ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ
อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ทีส่ งเคราะหไมได.
[๑๕๒] อสังกิเลสิกธรรม กิเลสวิปยุตตอสังกิเลสิกธรรม
ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ
๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไม
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๑๕๓] สังกิลิฏฐธรรม กิเลสสัมปยุตตธรรม สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ
๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๑๕๔] ทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม ฯสฯ สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
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[๑๕๕] นทัสสนปหาตัพพธรรม นภาวนาปหาตัพพธรรม
นทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม นภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ
ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ
อายตนะ ธาตุอะไร ๆ ทีส่ งเคราะหไมได.
[๑๕๖] สวิตักกธรรม สวิจารธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕.
[๑๕๗] อวิตักกธรรม อวิจารธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดย
ความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ
อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๑.
[๑๕๘] สัปปติกธรรม ปติสหคตธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๑๕๙] อัปปติกธรรม นปติสหคตธรรม นสุขสหคตธรรม
ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ
๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ
อายตนะ ธาตุอะไร ๆ ทีส่ งเคราะหไมได.
[๑๖๐] สุขสหคตธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๒
ธาตุ ๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไม
ไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕.
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[๑๖๑] อุเปกขาสหคตธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๒ ธาตุ ๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑.
[๑๖๒] นอุเปกขาสหคตธรรม ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปน
ขันธแลวสงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๓. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได
สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๕.
[๑๖๓] กามาวจรธรรม ปริยาปนนธรรม สอุตตรธรรม
ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
[๑๖๔] นกามาวจรธรรม อปริยาปนนธรรม อนุตตรธรรม
ฯลฯ ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ
๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๑๖๕] รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม นิยยานิกรรม นิยตธรรม สรณธรรม ฯลฯ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๑๖๖] นรูปาวจรธรรม นอรูปาวจรธรรม อนิยยานิกธรรม
อนิยตธรรม อรณธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
อรณธรรม ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร ?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ทีส่ งเคราะหไมได.
จบสังคหาสังคหปทนิทเทส
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อรรถกถาปฏิจจสมุปปาทนิทเทส
ใน ปฏิจจสมุปปาทนิทเทส พระผูมีพระภาคเจามิไดทรง เริ่มคํา
ปุจฉาวา " อวิชฺชา กตีหิ ขนฺเธหิ " แตทรงแสดงคําวิสัชนาอยางนี้เทียววา
" อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เอเกน ขนฺเธน " เปนตน. ในคําเหลานั้น คําวา
" สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ " อธิบายวา เมื่อปฏิสนธิเปนไปแลว วิปากวิญญาณ
แมทั้งปวงก็เปนไป. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา " สตฺตหิ ธาตูหิ
สงฺคหิต " แมในนามรูป ก็พึงทราบดวยสามารถแหงความเปนไปของปฏิสนธิ
นั่นแหละ. ดวยเหตุนั้น พระองคทรงรวบรวมแมซึ่งสัททายตนะ แลวแสดง
การนับสงเคราะหไวดวยอายตนะ ๑๑ ในปฏิจจสมุปปาทนิทเทสนี้.
พึงทราบขันธเภทะ (คือ การแยกขันธ) ในธรรมทั้งหลาย มีผัสสะ
เปนตน. จริงอยู ผัสสะ นับสงเคราะหไดดวยขันธอยางหนึ่ง เวทนาขันธก็
นับสงเคราะหไดดวยขันธอยางหนึ่ง. สําหรับตัณหา อุปาทาน กรรมภพ นับ
สงเคราะหไดดวยสังขารขันธเทานั้น. อนึ่ง บทแหงภพ ทรงจําแนก ๑๑ อยาง
ดวยสามารถแหงกัมมภพเปนตนไวในนิทเทสนี้. บรรดาภพเหลานั้น กรรมภพ
ทรงแสดงรวมกับภพเหลานั้น เพราะความเปนคําวิสัชนาเชนกับผัสสะเปนตน.
อุปปตติภพ กามภพ สัญญาภพ ปญจโวการภพทั้งหลาย ทรงแสดงรวมกัน
เพราะความเปนคําวิสัชนาเชนกับเปนของกันและกัน. แตเพราะสภาวธรรมอัน
กรรมเขาไปยึดถือไวโดยความเปนผลเทียม ฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
" เอกาทสหายตเนหิ สตฺตรสหิ ธาตูหิ " จริงอยู สัททายตนะ อันกรรม
๑

๑. บาลีขอ ๕๗-๖๘
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มิไดยึดไวโดยความเปนผล (คือ มิใชเปนกัมมชรูป) สัททายตนะนั้น พระองค
จึงไมไดทรงถือเอาในที่นี้.
ใน รูปภวนิทเทส สองบทวา " ปฺจหิ อายตเนหิ " ไดแก ดวยจัก
ขวายตนะ โสตายตนะ มนายตนะ รูปายตนะ และธัมมายตนะ.
สองบทวา " อฏหิ ธาตูหิ " ไดแก ธาตุ ๘ คือจักขุธาตุ โสตธาตุ
จักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ รูปธาตุ ธัมมธาตุ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ. ภพทั้ง ๓ แมมีอรูปภพเปนตน แสดงรวมกัน เพราะความเปนคําวิสัชนา
ทํานองเดียวกัน. อสัญญีภพ เอกโวการภพ ก็ฉันนั้น.
ในบรรดาคําเหลานั้น คําวา " ทฺวีหิ อายตเนหิ " ไดแก อายตนะ ๒
คือ รูปายตนะและธัมมายตนะ. แมในธาตุทั้งหลาย ก็นัยนี้นนั่ แหละ.
อนึ่งในนิทเทสนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงยกรูปายตนะขึ้นแสดง
เพราะความที่รูปายตนะแหงพรหมนั้นเปนอารมณแกพรหมทั้งหลายที่เหลือผูอยู
ในพื้นพิภพเดียวกัน เพราะการเกิดขึ้นแหงจักขุ.
คําวา " ชาติ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ " ไดแก รูปชาติ นับสงเคราะหไดดวยรูป
ขันธ อรูปชาติ นับสงเคราะหไดดวยสังขารขันธ. แมในชราและมรณะ ก็นยั นี้.
คําวา " เอเกน ขนฺเธน " แมในธรรมมีโสกะเปนตน บัณฑิตพึงทราบขันธ
ที่แปลกกันอยางนี้วา
โสกทุกขโทมนัสสะ นับสงเคราะหไดดวยเวทนาขันธ
ปริเทวะ นับสงเคราะหไดดวยรูปขันธ
อุปายาสะเปนตน นับสงเคราะหไดดวยสังขารขันธ.
คําวา " อิทฺธิปาโท ทฺวีหิ ขนฺเธหิ " เปนตน ไดแก นับสงเคราะห
ไดดวยสังขารขันธ วิญญาณขันธ ดวยมนายตนะ ธัมมายตนะ ดวยธัมมธาตุ
มโนวิญญาณธาตุ.
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คําวา " ฌาน ทฺวหี ิ ขนฺเธหิ " ไดแก ดวยเวทนาขันธ และสังขาร
ขันธ. ธรรมทั้งหลายมี อัปปมัญญา เปนตน อธิบายไวรวมกัน เพราะ
ความเปนคําวิสัชนาทํานองเดียวกัน. แต จิต แมตั้งไวในลําดับแหงเจตนา ก็
ทรงแสดงในภายหลัง เพราะมีคําวิสัชนาไมเหมือนกัน. บรรดาบททั้งหลายมี
อัปปมัญญาเปนตนเหลานั้น คําวา " เอเกน ขนฺเธน " ไดแก เวทนานับ
สงเคราะหไดดวยเวทนาขันธ สัญญานับสงเคราะหไดดวยสัญญาขันธ ธรรมที่
เหลือนับสงเคราะหไดดวยสังขารขันธ ฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบขันธที่แปลกกัน
ดวยประการฉะนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงสังคหาสังคหบทในอัพภันตรมาติกา
อยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดง พาหิรมาติกา จึงเริ่มคําวา " กุสลา
ธมฺม" เปนอาทิ. บรรดามาติกาเหลานั้น ในเวทนาติกะ คําวา "ตีหิ ธาตูห"ิ
ไดแก ดวยกายวิญญาณธาตุ มโนวิญญาณธาตุ และธัมมธาตุ. คําวา "สตฺตหิ
ธาตูหิ" ไดแก ดวยธาตุ ๗ คือ จักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธัมมธาตุ และมโนวิญญาณธาตุ. ใน
วิปากติกะ คําวา "อฏหิ ธาตูหิ" ไดแก ดวยธาตุทั้ง ๗ เหลานั้นนั่นแหละ
กับดวยกายวิญญาณธาตุ๑. แตวิปากธัมมธัมมา ถือเอารวมกัน เพราะคําวิสัชนา
เชนเดียวกันกับดวยสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะทั้งหลาย. ก็แลนิทเทสเหลานั้นแสดงไว
ฉันใด ในบทติกะและทุกะทั้งปวง (ในพาหิรมาติกานี้) ก็ฉันนั้น คือวา บท
ใดๆ เปนคําวิสัชนารวมกับบทใด ๆ บทนั้น ๆ แมไมเปนไปตามลําดับ ทาน
ก็ถือเอาคําวิสัชนาพรอมกับดวยบทนั้น ๆ. สังคหาสังคหนัยในที่นี้ พึงทราบ
โดยทํานองที่ขาพเจากลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาสังคหาสังคหปทนิทเทส
๑

๒

๓

๑. บาลีขอ ๗๓-๗๔

๒. ขอ ๗๕-๗๖

๓. ขอ ๗๗-๗๙
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๒. สังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส
[๑๖๗] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยจักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยจักขุธาตุ ฯลฯ โผฏฐัพพธาตุ
โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหไมได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.
[๑๖๘] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยจักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กานวิญญาณธาตุ
มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหไมได โดย
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ฯลฯ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๒.
[๑๖๙] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยจักขุนทรีย โสตินทรีย
ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย อิตถินทรีย ปุริสินทรีย โดย
ขันธสังคหะ แตสงเคราะหไมได โดยอายตนะสังคหะ ธาตุสังคหะ ฯลฯ
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.
[๑๗๐] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยอสัญญาภพ เอกโวการภพ โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหไมได โดยอายตนะสังคหะ ธาตุสังคหะ
ฯลฯ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๓ ธาตุ ๙.
[๑๗๑] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยปริเทวะ เเละ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหไมได โดยอายตนะสังคหะ ธาตุ
สังคหะ ฯลฯ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.
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[๑๗๒] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยอนิทัสสนสัปฏิฆธรรม
โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหไมได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ฯลฯ
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๑๗๓] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยสนิทัสสนธรรม โดย
ขันธสังคหะ แตสงเคราะหไมได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ฯลฯ ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.
[๑๗๔] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยสัปปฏิฆธรรม อุปาทาธรรม โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหไมได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ฯลฯ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ธรรม
เหลานั้นสงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๗ อินทรีย ๗ อสัญญาภพ ๑ เอกโวการภพ ๑
ปริเทวะ ๑ สนิทัสสนธรรม ๑ สนิทสั สนสัปปฏิฆธรรม ๑ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ๑ สัปปฏิฆธรรม ๑ อุปาทาธรรม ๑ (รวม ๔๒ บท) ดวยประการฉะนี้.
จบสังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส
อรรถกถาสังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส
บัดนี้ เพื่อจําแนก สังคหิเตน อสังหิตบท พระผูมีพระภาคเจา
จึงทรงเริ่มคําวา "จกฺขฺวายตเนน" เปนอาทิ. ในบทนี้ พึงทราบลักษณะ
ดังนี้ ก็ในวาระนี้บทใด (หมายถึงรูป๒๗เวนจักขายตนะ) นับสงเคราะหไดดวย
บทแหงขันธ แตนับสงเคราะหไมไดดวยบทแหงอายตนะและธาตุ หรือวา
บทใด (วิญญาณธาตุ ๗ เวนจักขุวิญญาณธาตุ) นับสงเคราะหไดดวยบทแหง
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ขันธและอายตนะ แตนับสงเคราะหไมไดดวยบทแหงธาตุ พระผูมีพระภาคเจา
จึงทรงทําปุจฉาและวิสัชนาซึ่งบทอันสงเคราะหไมไดดวยขันธแหงบทนั้น ก็บท
(ที่สงเคราะหไมได) นัน้ ยอมไมประกอบในธรรมทั้งหลาย มีรูปขันธเปน
ตน. เพราะวา รูปขันธสงเคราะหไดดวยรูปขันธเทานั้น แตรปู ขันธนั้น ชื่อ
วานับสงเคราะหไมไดดวยอายตนะและธาตุ ๑๑ ทั้งกึ่งก็ไมมี เวทนาเทียวนับ
สงเคราะหไดดวยเวทนาขันธเทานั้น แมเวทนาขันธนั้นชื่อวานับสงเคราะหไม
ไดดวยธัมมายตนะและธัมมธาตุทั้งหลาย ก็หาไม. เมื่อไมมี เพราะธรรม
เหลานี้สงเคราะหไมไดอยางนี้ บททัง้ หลายเหลาอื่นนั้น และบทมีมนายตนะ
ธัมมายตนะ เปนตน มีรปู อยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาก็ไมทรงสงเคราะหไว
ในวาระนี้. แตบทเหลาใด ยอมสองถึงเอกเทศแหงรูปอันไมเจือดวยรูป
และซึ่งเอกเทศแหงวิญญาณอันไมเจือดวยธรรมอืน่ บทเหลานั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงสงเคราะหไวในนิทเทสแหงบทนี้. ในที่สุด ทรงแสดงธรรมเหลานั้น
ไวในอุทานคาถาอยางนี้วา
"ทสายตนา สตฺตรส ธาตุโย
สตฺตินฺทฺริยา อสฺาภโว เอกโวการภโว
ปริเทโว สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ
อนิทสฺสน ปุนเรว สปฺปฏิฆ อุปฺปาทา".
แปลวา นิทเทสนี้มี ๔๒ บท คือ
โอฬาริกายตนะ ๑๐ บท
ธาตุ ๑๗ บท (เวนธัมนธาตุ)
รูปอินทรีย ๗ บท (คือ จักขุนทรียเปนตน จนถึงปุริสินทรีย
เปนที่สุด)
*

* บางแหงเปน ปุนเทว
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อสัญญีภพ ๑ บท
เอกโวการภพ ๑ บท
ปริเทวะ ๑ บท
นิทัสสนสัปปฏิฆะ ๑ บท
อนิทัสสนสัปปฏิฆะ ๑ บท
สนิทัสสนะ ๑ บท
สัปปฏิฆะ ๑ บท
อุปาทาธรรม ๑ บท.
เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบ การนับสงเคราะหธรรมที่ไก และไม
ไดดวยสามารถแหงบทเหลานั้นนั่นแหละ. ก็วาดวยอํานาจแหงปญญา ในวาระนี้
ทรงทําไว ๘ ปญหา คือ
ปญหา ๑ ทําไวเพราะรวบรวมธรรม ๒๐ ดวยสามารถแหง
อายตนะ (โอฬาริกายตนะ ๑๐) และธาตุ (โอฬาริกธาตุ ๑๐) ไวใน
คําวิสัชนาทํานองเดียวกัน
ปญหา ๑ ทําไวเพราะรวบรวมวิญญาณธาตุ ๗.
ปญหา ๑ ทําไวเพราะรวบรวมอินทรีย ๗ (คือ มีจักขุนทรียเปนตน)
ปญหา ๑ ทําไวเพราะรวบรวมภพทั้ง ๒ และ
ปญหา ๑ ทําไวดวย ปริเทวบท และสนิทัสสนสัปปฏิฆบท.
ปญหา ๑ ทําไวดวย อนิทัสสนสัปปฏิฆาบท.
ปญหา ๑ ทําไวดวย สนิทัสสนบททั้งหลาย.
ปญหา ๑ ทําไวดวย สัปปฏิฆบททั้งหลาย และอุปาทาธรรม
ทั้งหลาย.
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บรรดาปญหาเหลานั้น พึงทราบการจําแนกขันธเปนตน อยางนี้ คือ
ในปญหาที่ ๑ กอน. สองบทวา " จตูหิ ขนฺเธหิ " ไดแก สงเคราะห
ไมไดดวยอรูปขันธ ๔. สองบทวา " ทฺวีหายตเนหิ " ไดแก สงเคราะหไม
ไดดวยมนายตนะ ๑ กับบรรดาจักขวายตนะเปนตนอยางละหนึ่ง ๆ. สองบทวา
" อฏหิ ธาตูหิ" ไดแกสงเคราะหไมไดดวย ธาตุ ๘ คือ ดวยวิญญาณธาตุ ๗
กับบรรดาจักขุธาตุเปนตน อยางละหนึ่งๆ ในนิทเทสนี้พึงทราบนัยดังนี้วา จักขวายตนะสงเคราะหโดยความเปนขันธ เปนรูปขันธได เมื่อจักขวายตนะนั้น
สงเคราะหดวยรูปขันธแลว จักขวายตนะหนึ่งนั้นแหละก็สงเคราะหไดดวยการ
สงเคราะหเปนอายตนะ สวนอายตนะ ๑๐ ที่เหลือนับสงเคราะหไมได. แม
โดยการสงเคราะหดวยธาตุ จักขุธาตุหนึ่งนั่นแหละนับสงเคราะหดวยธาตุได.
ธาตุ ๑๐ ทีเ่ หลือนับสงเคราะหไมได. เพราะเหตุนี้อายตนะ ๑๐ เหลาใดนับ
สงเคราะหไมไดดวยจักขวายตนะนั้น อายตนะเหลานั้นไมนับสงเคราะหดวย
อายตนะ ๒ คือ จักขวายตนะ และมนายตนะ. ธาตุ ๑๐ แมเหลาใดนับ
สงเคราะหเขาไมได ธาตุเหลานั้น ก็นับสงเคราะหไมไดดวยจักขุธาตุและ
วิญญาณธาตุ ๗ ดังนี้. แมในรูปายตนะเปนตนก็นัยนี้นั่นแหละ.
ในปญหาที่ ๒ เพราะวิญญาณขันธ ทานสงเคราะหไดดวยวิญญาณธาตุอยางใดอยางหนึ่ง วิญญาณขันธนั้น ชื่อวาสงเคราะหไมไดดวยมนายตนะ
ไมมี ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา " อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา "
ดังนี้. ก็ในการวิสัชนาปญหาที่ ๒ นี้ สองบทวา " จตูหิ ขนฺเธหิ " ไดแก ดวย
ขันธ ๔ มีรูปเปนตน. สองบทวา " เอกาทสหิ อายตเนหิ " ไดแก สงเคราะห
ไมไดดวยอายตนะ ๑๑ เวนมนายตนะ. สองบทวา " ทฺวาทสหิ ธาตูหิ " ไดแก
ไมไดดวยธาตุ ๑๒ ที่เหลือ โดยนําวิญญาณธาตุ ๖ ออกตามสมควร. เพราะวา
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จักขุวิญญาณธาตุนับสงเคราะหไดดวยจักขุวิญญาณธาตุนั่นแหละ ธาตุนอกนี้
สงเคราะหไมได. แมในโสตวิญญาณธาตุเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน.
ในปญหาที่ ๓ การวิสัชนาจักขุนทรียเปนตน เชนเดียวกับจักขวายตนะ
เปนตนนั่นแหละ. แตในอิตถินทรียและปุริสินทรีย พึงทราบอายตนะ ๒ คือ
มนายตนะ กับธัมมายตนะ และธาตุ ๘ คือ วิญญาณธาตุ ๗ กับธัมมธาตุ ๑
(นับสงเคราะหเขาดวยอินทรียทั้ง ๒ นี้ไมได).
ในปญหาที่ ๔ สองบทวา " ตีหายตเนหิ " ไดแก (นับสงเคราะห
ไมได) ดวยรูปายตนะ ธัมมายตนะ มนายตนะ. เพราะวา ในภพเหลา
นั้น วาโดยอํานาจแหงรูปายตนะและธัมมายตนะ ไดอายตนะ ๒ เทานั้น
สงเคราะหไมไดดวยอายตนะ ๓ คือ ดวยอายตนะ ๒ (คือ รูปายตนะ ธัมมายตนะ) เหลานั้นนั่นแหละ และมนายตนะ ๑. สองบทวา " นวหิ ธาตูหิ "
ไดแก ดวยธาตุ ๙ คือวิญญาณธาตุ ๗ กับรูปธาตุ และธัมมธาตุ.
ในปญหาที่ ๕ สองบทวา " ทฺวีหายตเนหิ " หมายเอาบทที่ ๑
(คือ ปริเทวธรรม) ซึ่งนับสงเคราะหไมได ดวยสัททายตนะ และมนายตนะ.
หมายเอาบทที่ ๒ (คือ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม) ซึ่งนับสงเคราะหไมได ดวย
รูปายตนะ และมนายตนะ. แมธาตุทั้งหลาย ก็พงึ ทราบวา วิญญาณธาตุ ๗
กับอายตนะอยางละ ๑ ในบรรดาอายตนะเหลานั้นนั่นแหละ.
ในปญหาที่ ๖ สองบทวา " ทสหายตเนหิ " ไดแก อายตนะ ๑๐
เวนรูปายตนะและธัมมายตนะ. สองบทวา " โสฬสหิ ธาตูหิ " ไดแก ธาตุ ๑๖
เวนรูปธาตุ และธัมมธาตุ. ถามวา ขอนี้มีอธิบายอยางไร ตอบวา ก็เพราะ
โอฬาริกายตนะ ๙ ชื่อวา อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เมื่ออายตนะเหลานั้น
*

* คําวา มนายตนะ ในอรรถกถาเห็นจะตกไป เพราะวา ทานกลาววา อายตนะ ๒ (คือ
มนายตนะ และธัมมายตนะ) แตในอรรถกถานี้ กลาวไวแตเพียง ธัมมายตนะเทานั้น.
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สงเคราะหเขาในรูปขันธโดยขันธสงเคราะหแลว อายตนะเหลานั้นนั่นแหละ ก็
สงเคราะหไดดวยอายตนะ แตสงเคราะหไมไดดวยรูปายตนะและธัมมายตนะ.
แมวาโดยธาตุสงเคราะห โอฬาริกธาตุ ๙ สงเคราะหเขากันได แตรูปธาตุและ
ธัมมธาตุ นับสงเคราะหเขากันไมไดดวยอายตนะนั้นนั่นแหละ. ดวยเหตุนี้
อันนับสงเคราะหไมไดดวยอายตนะเหลานั้น สวนอายตนะเหลานั้น พึงทราบ
อายตนะ ๒ เหลาใดวานับสงเคราะหไมไดดวยอายตนะ ๑๐ คือ โอฬาริกายตนะ
๙ และมนายตนะ ๑ เวนรูปายตนะ และธัมมายตนะ. ธาตุทั้ง ๒ แมเหลาใด
ที่นับสงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธาตุเหลานั้น พึงทราบวา นับสงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๙ และวิญญาณธาตุ ๗ เวนรูป
ธาตุและธัมมธาตุ.
ในปญหาที่ ๗ สองบทวา " ทฺวีหายตเนหิ " ไดแก ดวยอายตนะ
๒ คือ รูปายตนะและมนายตนะ. สองบทวา " อฏหิ ธาตูหิ " ไดแก
ดวยธาตุ ๘ คือ ดวยรูปธาตุ และวิญญาณธาตุ ๗.
ในปญหาที่ ๘ สองบทวา " เอกาทสหายตเนหิ " หมายเอาสัปปฏิฆธรรมทัง้ หลายเวนธัมมายตนะ และหมายเอาอุปปาทาธรรมทั้งหลาย เวน
โผฎฐัพพายตนะ. แมในธาตุทั้งหลาย ก็นัยนี้นนั่ แหละ. ก็การประกอบเนื้อ
ความในนิทเทสแหงบทนี้ บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่ขาพเจากลาวแลวในหน
หลังนั้นแล.
จบอรรถกถาสังคหิเตนอสังคหิตบท
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๓. อสังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส
[๑๗๕] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สมุทยสัจ มัคคสัจ โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหได
โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ธรรมเหลานั้นยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว
สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
[๑๗๖] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยนิโรธสัจ โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
[๑๗๗] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยชีวิตินทรีย โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสงเคราะห ธรรมเหลา
นั้นยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ
๑ ธาตุ ๑.
[๑๗๘] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอิตถินทรีย ปุริสินทรีย
สุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย อวิชชา สังขาร
เพราะอวิชชาเปนปจจัย ผัสสะเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เวทนา
เพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหาเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานเพราะ
ตัณหาเปนปจจัย กัมมภพเพราะอุปาทานเปนปจจัย โดยขันธสังคหะ
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แตสงเคราะหได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นยกเวนนิพพาน
โดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
[๑๗๙] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวย ชาติ ชรา มรณะ ฌาน
โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรม
เหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๒
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
[๑๘๐] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยโสกะ ทุกข โทมนัส
อุปายาส สติปฏฐาน สัมมัปปธาน อัปปมัญญา อินทรีย ๕ พละ ๕
โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา
อธิโมกข มนสิการ เหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
[๑๘๑] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอัปปจจยธรรม อสังขตธรรม โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
[๑๘๒] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอาสวธรรม อาสวสาสวธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะห
ได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดย
ความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
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[๑๘๓] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสัญโญชนธรรม คันถธรรม โอฆธรรม โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรม โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหได โดยอายตนสังคหะ ธาตุ
สังคหะ ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหได
ดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
[๑๘๘] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยเจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตตธรรม จิตตสังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม
โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรม
เหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
[๑๘๕] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยจิตตสหภูธรรม จิตตานุปริวัตติธรรม โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหไดโดยอายตนสังคหะ
ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธอะไร ๆ ที่สงเคราะหได สงเคราะห
ไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
[๑๘๖] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอุปาทานธรรม กิเลสธรรม กิเลสสังกิเลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหไดโดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ธรรม
เหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
จบอสังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส
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อรรถกถาอสังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส
บัดนี้ เพื่อจําแนก อสังคหิเตน สังคหิตบท พระผูมีพระภาคเจา
จึงเริ่มคําวา "เวทนากฺขนฺเธน" เปนอาทิ. ในบทนี้ พึงทราบลักษณะ ดังนี้
ในวาระนี้ บทใดนับสงเคราะหเขากันไมไดโดยขันธ แตนับสงเคราะหเขากัน
ไดโดยบทแหงอายตนะและธาตุทังหลาย พระผูม ีพระภาคเจาทรงทําปุจฉาและ
วิสัชนา การนับสงเคราะหซึ่งบทนั้นโดยขันธเปนตน. ก็แต บท (อสังคหิเตน
สังคหิตะ) นั้น ยอมไมประกอบในบททั้งหลายมีรูปขันธ วิญญาณขันธ และ
จักขายตนะเปนตน. เพราะวา รูปขันธนับสงเคราะหนามขันธ ๔ โดยขันธ
สงเคราะหไมได. บรรดาธรรมเหลานั้น แมธรรมหนึ่ง ชื่อวา นับสงเคราะห
ไดโดยอายตนะและธาตุทั้งหลายเหลานั้น ก็ยอมไมมี. เมื่อมีคําถามวา เวทนา
เปนตน นับสงเคราะหเขากันไดโดยธัมมายตนะ มิใชหรือ. ตอบวา เวทนา
เปนตนที่นับสงเคราะหเขากันไดโดยธัมมายตนะ แตไมใชธัมมายตนะ คือ รูป
ขันธ. เพราะทรงจําแนกธัมมายตนะสักวาเปนสุขุมรูปโดยความเปนรูปขันธ
ฉะนั้น ธรรมเหลาใด ทีน่ ับสงเคราะหเขากันไดโดยธัมมายตนะ ธรรมเหลา
นั้น มิไดชื่อวา นับสงเคราะหเขาไดโดยรูปขันธ. ขันธ ๔ นอกนี้ ก็สงเคราะห
เขากันไมได แมกับวิญญาณขันธ. บรรดาธรรมเหลานั้น ธรรมแมหนึ่ง ชื่อ
วานับสงเคราะหเขากันไดโดยอายตนะและธาตุเหลานั้นก็ยอมไมมี. เพราะความ
ที่บทเหลานี้ นับสงเคราะหเขากันอยางนี้ไมมีอยู บททั้งหลาย นอกนี้ก็ดี จึง
นับสงเคราะหเขากันไมไดในวาระนี้. สวนบทเหลาใด ยอมสองถึงเอกเทศแหง
ธัมมายตนะอันไมเจือดวยวิญญาณหรือโอฬาริกรูป บทเหลานัน้ พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาในที่นี้. พึงทราบอุทานแหงบทเหลานั้น ดังนี้.
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ตโย ขนฺธา ตถา สจฺจา
อินทฺ ฺริยา ปน โสฬส
ปทานิ ปจฺจยากาเร
จุททฺ สูปริ จุทฺทส.
สมตฺตึส ปทา โหนฺติ
โคจฺฉเกสุ ทสสฺวถ
ทุเว จูฬนฺตรทุภา
อฏ โหนฺติ มหนฺตรา.
แปลวา ขันธ ๓ (คือ เจตสิกขันธ ๓) สัจจะ ๓ (คือ สมุทัย นิโรธ
มรรค) อินทรีย ๑๖ (คือ เวนปสาทอินทรีย ๕ และมนินทรีย) ปจจยาการ ๑๔
(คือปฏิจจสมุปบาท ๑๔ เวนวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ อุปปตติภวะ ปริเทวะ)
บทที่ตอมาจากปจจยาการอีก ๑๔ บท (คือ บทสติปฎฐานเปนตน เวนอิทธิบาท)
บททั้งหลาย ๓๐ บทที่ในโคจฉกะสิบ จูฬันตรทุกะ ๒ บท (คือ อัปปจจยบท
และอสังขตบท) มหันตรทุกะ ๘ บท (รวม ๙๐ บท).
ก็บรรดาบทเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสปญหาทั้งหมดไว ๑๒ บท
โดยรวมบท ๖ บท ที่เปนคําวิสัชนาเชนเดียวกัน. บัณฑิตพึงทราบการจําแนก
ขันธในบทเหลานั้นอยางนี้. แตในอายตนะและธาตุทั้งหลาย มิไดมีความตางกัน.
ในปญหาที่ ๑ กอน. สองบทวา " ตีหิ ขนฺเธหิ " ไดแก (นับ
สงเคราะหได) ดวยขันธ ๓ คือ รูปขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ. สวน
อายตนะและธาตุ พึงทราบการนับสงเคราะหไดดวยสามารถแหงธัมมายตนะ
และธัมมธาตุ. ในนิทเทสนี้ พึงทราบนัยดังนี้วา นิพพาน สุขุมรูป สัญญา
สังขารขันธ ไมนับสงเคราะหโดยขันธสังคหะกับดวยเวทนาขันธ แตเปนธรรม
ที่นับสงเคราะหไดดวยอายตนะ (คือ ธัมมายตนะ) และธาตุ (คือ ธัมมธาตุ).
บรรดาธรรมเหลานั้น นิพพานไมถึงซึ่งการนับวาเปนขันธ. ธรรมที่เหลือยอม
ถึงการสงเคราะหได ดวยรูปขันธ สัญญาขันธและสังขารขันธ. แมนิพพานก็
ยอมถึงซึ่งการนับสงเคราะหวาเปนอายตนะและธาตุนั่นแหละ. ดวยเหตุนั้น
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พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา " อสงฺขต ขนฺธโต เปตฺวา ตีหิ ขนฺเธหิ
เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา" ดังนี้. แตในฝายสัญญาขันธ
ในที่นี้ นําสัญญาขันธออกแลว พึงทราบวาเปนขันธ ๓ กับดวยเวทนาขันธ.
ในสังขารขันธเปนตน นําสังขารขันธออกแลว พึงทราบวาเปนขันธ ๓ ดวย
สามารถแหงรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ.
ในปญหาที่ ๒ สองบทวา " จตูหิ ขนฺเธหิ " ไดแก ขันธ ๔ เวน
วิญญาณขันธ. ดวยวา ธรรมเหลานั้น นับสงเคราะหดวยนิโรธ โดยเปนขันธ
สังคหะไมได แตนับสงเคราะหไดดวยอายตนะและธาตุ.
ในปญหาที่ ๓ คําวา " ทฺวหี ิ " ไดแก (นับสงเคราะหได) ดวย
ขันธ ๒ คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ. เพราะวา เวทนา สัญญา วิญญาณขันธนับสงเคราะหโดยเปนขันธสงเคราะหไมไดดวยรูปอินทรียและอรูปอินทรีย. แต
ในธรรมเหลานั้น เวทนา สัญญา นับสงเคราะหไดโดยการสงเคราะหเปน
อายตนะและธาตุ. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา " เวทนา สฺากฺขนฺเธหิ " บัณฑิตพึงทราบ ความตางกันแหงขันธในบททั้งปวง โดย
อุบายนี้.
ก็เบื้องหนาแตนี้ ขาพเจาจักกลาวชื่อของขันธทั้งหลายพอสมควรเทา
นั้น.
ในปญหาที่ ๔ สองบทวา " ตีหิ ขนฺเธหิ " ไดแก ในอิตถินทรีย
และปุริสินทรีย พึงทราบการนับสงเคราะหไดดวยขันธ ๓ คือ เวทนา สัญญา
สังขารขันธ. ในหมวด ๕ แหงเวทนา พึงทราบ ดวยรูป สัญญา สังขารขันธ. ในสัทธินทรียเปนตน มีผัสสะ เปนที่สุด พึงทราบวาสงเคราะหไมได
ดวยรูป เวทนา สัญญาขันธ. พึงทราบในเวทนา เชนกับเวทนาขันธนั่นแหละ.
พึงทราบวินิจฉัยในตัณหา อุปาทาน กัมมภวะทั้งหลาย เชนกับสังขารขันธ.
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ในปญหาที่ ๕ พึงทราบวินิจฉัย ในชาติชรามรณะ เชนกับชีวิตินทรีย. เพราะนิพพาน สุขุมรูป สัญญา กับฌาน นับสงเคราะหโดยเปน
ขันธสงเคราะหไมได แตนับสงเคราะหเขาโดยเปนอายตนะและธาตุได ฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาธรรมนั้น นับสงเคราะหดวยขันธ ๒ คือรูป
ขันธและสัญญาขันธ.
ในปญหาที่ ๖ พึงทราบวินิจฉัย ในหมวด ๓ แหงโสกะเปนตนนับ
สงเคราะหกับเวทนาขันธ พึงทราบในอุปายาสะเปนตน เชนกับสังขารขันธ.
พึงทราบในเวทนาอีกเชนกับเวทนาขันธ. พึงทราบในสัญญาเชนกับสัญญา
ขันธ พึงทราบวินิจฉัยในเจตนาเปนตน เชนกับสังขารขันธ.
แม ในปญหาที่ ๗ เปนตน ก็พึงทราบธรรมทีนับสงเคราะหได และ
ไมได โดยอุบายนี้ แล.
จบอรรถกถาอสังคหิตปทนิทเทส
๔. สังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส
[๑๘๗] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวย สมุทยสัจ มัคคสัจ
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ. ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวย
ธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ธรรมเหลานั้น สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
[๑๘๘] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวย อิตถินทรีย ปุริสินทรีย
สุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทริย โทมนัสสินทรีย อุเปกขิน-
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ทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย
อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย อวิชชา
สังขารเพราะอวิชชาเปนปจจัย ผัสสะเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
ตัณหาเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานเพราะตัณหาเปนปจจัย กรรมภพเพราะอุปาทานเปนปจจัย โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส
สติปฏฐาน สัมมัปปธาน อัปปมัญญา อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค
๗ อริยมรรคมีองค ๘ ผัสสะ เจตน อธิโมกข มนสิการ เหตุธรรม
เหตุสเหตุกธรรม เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม อาสวรรม สัญโญชนธรรม
คันถธรรม โอฆธรรม โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม
อุปาทานธรรม กิเลสธรรม กิเลสสังกิเลสิกธรรม กิเลสสังกิลฏิ ฐธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุ
สังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไคดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร ? ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
จบสังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส
อรรถกถาสังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส
บัดนี้ เพื่อจําแนก สังคหิเตน สังคหิตบท พระผูมีพระภาคเจา จึง
เริ่มคําวา "สมุทยสจฺเจน" เปนอาทิ. ในนิทเทสนั้น บทใด นับสงเคราะห
ไดดวยสามารถแหงขันธสงเคราะหเปนตน โดยธรรมมีขันธเปนตน พระผูมี
พระภาคเจาทรงทําปุจฉา วิสัชนา ซึง่ การสงเคราะหบทนั้นนั่นแหละ ดวยขันธ
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เปนตนอีก. บทนั้นแมบทหนึ่ง มิไดประกอบในบททั้งหลายที่ทานถือเอาสวน
ทั้งสิ้นตั้งไว ในขันธ อายตนะและธาตุ. เพราะวา บทอื่น ชื่อวาสงเคราะห
และดวยสามารถแหงขันธเปนตน โดยบทแหงขันธเปนตนทั้งสิ้น มิไดมี.
บทใด รวมบทที่สงเคราะหไดแกตน มีอยู บทนัน้ พึงถึงการนับสงเคราะหดวย
สามารถแหงขันธเปนตน นั่นแหละอีก ฉะนั้น บททั้งหลายเชนนั้น พระผูมี
พระภาคเจามิไดทรงถือเอาในวาระนี้. สวนบทเหลาใด ยอมสองถึงเอกเทศ
แหงสังขารขันธอันไมปนดวยบทอื่น หรือยอมสองถึงเวทนาขันธ หรือสุขมุ รูป
หรือเอกเทศแหงสัจจะอันไมปนดวยบทอื่น บทเหลานั้น พระองคทรงถือเอา
ในวาระนี้. พึงทราบอุทานแหงบทเหลานั้น ดังนี้
"เทฺว สจฺจา ปณฺณรสินฺทฺรยิ า เอกาทส ปฏิจฺจปทาห
อุทธฺ  ปน เอกาทส
โคจฺฉกปทเมตฺถ ตึสวิธา".
แปลวา สัจจะ ๒ (คือ สมุทยสัจจะ มัคคสัจจะ) อินทรีย ๑๕
(คือ เวนปสาทินทรีย ๕ ชีวิตินทรีย ๑ มนินทรีย ๑) ปฏิจจสมุปบาท ๑๑ บท
(คือ เวนวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ เวทนา อุปปตติภวะ ชาติ ชรา มรณะ)
บทที่ตอจากปฏิจจสมุปบาทอีก ๑๑ บท (คือ สติปฏฐาน สัมมัปปธาน
อัปปมัญญา ปญจินทรีย พละ โพชฌงค มัคคังคะ ผัสสะ เจตนา อธิโมกข
มนสิการ) บทในโคจฉกะ ๓๐ บท (รวม ๖๙ บท).
ก็ในนิทเทสแหงบทนี้ มี ๒ ปญหาเทานั้น. ในปญหาเหลานั้น บทใด
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงยกขึ้นเพื่อปุจฉา บทนั้นนั่นแหละ นับสงเคราะหได
ดวยสามารถแหงขันธเปนตน ดวยธรรมเหลาใด ทรงหมายเอาธรรมเหลานั้น
จึงตรัสคําวา "เอเกน ขนฺเธน" เปนตนไวในที่ทั้งปวง. ในปญหานั้น พึง
ทราบนัย ดังนี้วา ก็สังขารทั้งหลายยกเวนตัณหาแลว นับสงเคราะหไดดวย
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ขันธสงเคราะหเปนตนไดดวยสมุทัยสัจจะ. ตัณหานั่นแหละ ก็ยังสงเคราะหเขา
กันไดกับดวยธรรมเหลานั้นไดอีก. ตัณหานั้นจึงชื่อวานับสงเคราะหไดดวยขันธ
สงเคราะหเปนตน ดวยสังขารทั้งหลายนั่นแหละอีก. ในบททัง้ ปวงก็นัยนี้นั่น
แหละ. แตในปุจฉาแหงอรูปธรรมทัง้ หลายในที่นี้ ชื่อวามีขันธหนึ่ง คือสังขาร
ขันธ หรือเวทนาขันธ. ในปุจฉาแหงธรรม ชื่อวามีขันธหนึ่ง คือ รูปขันธ.
ในปุจฉาแหงบทปริเทวะ ชื่อวามีอายตนะหนึ่ง คือสัททายตนะ ชื่อวามีธาตุหนึ่ง
คือสัททธาตุนั่นแหละ บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในบทที่เหลือดวยสามารถแหง
ธัมมายตนะและธัมมธาตุ ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาสังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส
๕. อสังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส
[๑๘๙] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดว ยรูปขันธ โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น
โดยขันธสังคหะ. อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไม
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
[๑๙๐] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไมไดดวยเวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด
สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
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[๑๙๑] ธรรุมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยวิญญาณขันธ มนายตนะ
จักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ มนินทรีย โดย
ขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหดวยธรรม
เหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑.
[๑๙๒] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวย จักขายตนะ ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ จักขุธาตุ ฯลฯ โผฏฐัพพธาตุ ธรรมเหลาใด สงเคราะห
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.
[๑๙๓] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุ
สังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
[๑๙๔] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสมุทยสัจ มรรคสัจ
นิโรธสัจ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด
สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑๗.
[๑๙๕] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยจักขุนทรีย ฯลฯ
กายินทรีย โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด
สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.
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[๑๙๖] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสุขินทรีย ทุกขินทรีย
โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย อวิชชา สังขารเพราะอวิชชาเปนปจจัย
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมได
ดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๑๙๗] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยวิญญาณเพราะสังขาร
เปนปจจัย โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด
สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุ
สังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑.
[๑๙๘] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยนามรูปเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด
สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุ
สังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
[๑๙๙] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสฬายตนะเพราะนามรูปเปนปจจัย โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด
สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
[๒๐๐] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยผัสสะเพราะสฬายตนะ
เปนปจจัย เวทนาเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหาเพราะเวทนาเปน
ปจจัย อุปาทานเพราะตัณหาเปนปจจัย กรรมภพ โดยขันธสังคหะ
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อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไม
ไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๒๐๑] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอรูปภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ จตุโวการภพ อิทธิบาท โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ
ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๒๐๒] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอสัญญาภพ เอกโวการภพ ชาติ ชรา มรณะ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑
ธาตุ ๗.
[๒๐๓] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยปริเทวะ โคยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวย
ธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.
[๒๐๔] ธรรมเหลาใด สุเคราะหไมไดดวยโสกะ ทุกข โทมนัส
อุปายาส สติปฏฐาน สัมมัปปธาน ฌาน อัปปมัญญา อินทรีย ๕
พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ผัสสะ เวทนา สัญญา
เจตนา อธิโมกข มนสิการ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลาใดสงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ
ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 66

[๒๐๕] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยจิต โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไม
ไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑.
[๒๐๖] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไมไดดวยกุศลธรรม อกุศลธรรม
สุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม วิปากธรรม วิปากธัมมธรรม อนุปาทินนานุ
ปาทานิยธรรม สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อสังกิลฏิ ฐาสังกิเลสิกธรรม
สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม ปติสหคตธรรม สุขสหคตธรรม อุเปกขาสหคตธรรม ทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปทาตัพพเหตุกธรรม อาจยคามีธรรม อปจยคามีธรรม เสกขธรรม อเสกขธรรม
มหัคคตธรรม อัปปมาณธรรม ปริตตารัมมณธรรม มหัคคตารัมมณธรรม อัปปมาณารัมมณธรรม หีนธรรม ปณีตธรรม มิจฉัตตนิยตธรรม สัมมัตตนิยตธรรม มัคคารัมมณธรรม มัคคเหตุกรรม
มัคคาธิปติธรรม อตีตารัมมณธรรม อนาคตารัมมณธรรม ปจจุปนนารัมมณธรรม อัชฌัตตารัมมณธรรม พทิทธารัมมณธรรม อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๐.
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[๒๐๗] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อนิทสั สนสัปปฏิฆธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุ
สังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.
[๒๐๘] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยเหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุ
สังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๒๐๙] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสเหตุกธรรม เหตุสัมปยุตตธรรม สเหตุกนเหตุธรรม เหตุสัมปยุตตนเหตุธรรม นเหตุสเหตุกธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด
สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๒๑๐] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอัปปจจยธรรม อสังขตธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด
สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุ
สังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๒๑๑] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสนิทัสสนธรรม สัปปฏิฆธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด
สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 68

[๒๑๒] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยรูปธรรม โดยขันธสังคหะ. อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวย
ธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
[๒๑๓] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอรูปธรรม โลกุตตรธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะห
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๒๑๔] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอาสวธรรม อาสวสาสวธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ
ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๒๑๕] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอนาสวธรรม อาสวสัมปยุตตธรรม อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะห
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๐.
[๒๑๖] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสัญโญชนธรรม คันถธรรม โอฆธรรม โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด
สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๗.
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[๒๑๗] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอปรามัฏฐธรรม ปรามาสสัมปยุตตธรรม ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม สารัมมณธรรม
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไม
ไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรม
เหลานั้นสงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๒๑๘] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอนารัมมณธรรม โนจิตตกรรม จิตตวิปปยุตตธรรม จิตตวิสังสัฏฐธรรม จิตตสมุฏฐานธรรม
จิตตสหภูธรรม จิตตานุปริวัตติธรรม พาหิรธรรม อุปาทาธรรม โดย
ขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวย
ธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
[๒๑๙] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยจิตตธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวย
ธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑.
[๒๒๐] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยเจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตตธรรม จิตตสังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมได
ดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๒๒๑] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอัชฌัตติกธรรม โดย
ขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวย
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ธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
[๒๒๒] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอุปาทานธรรม กิเลสธรรม กิเลสสังกิเลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด
สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๒๒๓] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอสังกิเลสิกธรรม
สังกิลิฏฐธรรม กิเลสสัมปยุตตตธรรม สังกิลฏิ ฐโนกิเลสธรรม กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสธรรม กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม ทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม
ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม สวิตักกธรรม สวิจารธรรม สัปปติกธรรม ปตสิ หคตธรรม สุขสหคตธรรม อุเปกขาสหคตธรรรม นกามาวจรธรรม รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม อปริยาปนนธรรม
นิยยานิกธรรม นิยตธรรม อนุตตรธรรม สรณธรรม โดยขันธสังคหะ
อายตนสงัคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไม
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 71

ขอธรรมในอสังคหิเตนอสังคหิตบท
รูป ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวติ ินทรีย
นามรูป ภพ ๒ ชาติ ชรา มรณะ รูป อนารัมมณธรรม โนจิตตะ
จิตตวิปปยุตตะ วิสังสัฏฐะ สมุฏฐานะ สหภู อนุปริวัตติ พาหิระ
อุปาทา.
รวม ๒๒ นัย นี้เปนนัยที่ใหรูไดงาย
จบอสังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส
อรรถกถาอสังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส
บัดนี้ เพื่อจําแนก อสงัคหิเตน อสังคหิตบท พระผูมีพระภาคเจา
จึงทรงเริ่มคําวา "รูปกฺขนฺเธน" เปนอาทิ. ในนิทเทสแหงบทนั้น บทใด
นับสงเคราะหไมไดดวยสามารถแหงขันธเปนตน ดวยบทอันสงเคราะหไมได
โดยขันธเปนตน พระผูม ีพระภาคเจาทรงทําปุจฉาวิสัชนา ซึง่ การสงเคราะห
บทนั้นนั่นแหละ ดวยขันธเปนตนอีก. บท (อสังคหิเตน อสังคหิตะ) นัน้
ยอมไมประกอบในบททั้งหลาย มีทกุ ขสัจจะเปนตน อันเปนไปดวยขันธ ๕
และในบททั้งหลายอันมีอนิทัสสนาปปฏิฆะเปนตน อันเปนไปดวยสุขุมรูป กับ
ดวยวิญญาณ. เพราะพระนิพพานไมพึงสงเคราะหเขาเปนขันธไดโดยบทเชน
นั้น. สวนบทที่เหลือ ชื่อวาเปนธรรมที่สงเคราะหเขาไมไดโดยขันธเปนตน
ยอมไมมี ฉะนั้น บททัง้ หลายอันมีรูปเชนนั้น พระผูมีพระภาคเจา ไมทรง
ถือเอาในวาระนี้. ก็แต บทเหลาใด ไมแสดงวิญญาณในขันธ ๕ โดยรวมกับ
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สุขุมรูป บทเหลานั้นพระองคทรงถือเอาในที่นี้ . บัณฑิตพึงทราบอุทานแหง
บทเหลานั้น ดังนี้.
"สพฺเพ ขนฺธา ตถายตน- ธาตุโย สจฺจโต ตโย
อินฺทฺรยิ านิป สพฺพานิ
เตวีสติ ปฏิจฺจโต.
ปรโต โสฬส ปทา
เตจตฺตาฬีสกตฺติเก
โคจฺฉเก สตฺตติ เทฺว จ
สตฺต จูฬนฺตเร ปทา.
มหนฺตเร ปทา วุตฺตา
อฏารส ตโต ปร
อฏารเสว าตพฺพา
เสสา อิธ น ภาสิตา".
แปลวา ขันธทั้งหมด อายตนะทั้งหมด ธาตุทั้งหมด สัจจะ ๓ (คือ
สมุทยสัจจะ นิโรธสัจจะ มัคคสัจจะ) อินทรียทงั้ หมด ปฏิจจสมุปบาท ๒๓
(เวนอุปปตติภวะ กามภวะ รูปภวะ สัญญีภวะ ปญจโวการภวะ) ตอจาก
ปฏิจจสมุปบาทอีก ๑๖ บท (คือ สติปฏฐานเปนตน จนถึงมนสิการเปนที่สุด)
ในติกะ ๔๓ บท ในโคจฉกะ ๗๒ บท ในจูฬนั ตรทุกะ ๗ บท ในมหันตรทุกะ
๑๘ บท ขางหนานี้อีก ๑๘ บท (คือ ปฏฐิทุกะ) รวมทั้งหมด ๒๕๗ บท
บทที่เหลือ พระผูมีพระภาคเจาไมทรงแสดงไวในนิทเทสนี้.
ก็ในนิทเทสนี้ ปญหาแมทั้งหมดมี ๓๔ พรอมกับบทที่ทรงรวบรวมไว
ดวยสามารถแหงคําวิสัชนาทํานองเดียวกัน. ในนิทเทสแหงบทเหลานั้น บทใด
พระผูมีพระภาคเจาทรงยกขึ้นแสดงเพื่อปุจฉา บทนั้นนั่นแหละสงเคราะหไม
ไดดวยธรรมเหลาใดมีขันธเปนตน ทรงหมายเอาธรรมเหลานั้น จึงตรัสวา
"เอเกน ขนฺเธน" เปนอาทิ. ในขอนี้ พึงทราบนัยดังนี้วา ขันธ ๔
นิพพาน ๑ นับสงเคราะหไมไดดวยรูปขันธ โดยขันธสงเคราะห ยกเวน
วิญญาณแลว ธรรมที่เหลือนับสงเคราะหไดโดยการสงเคราะหเปนอายตนะและ
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ธาตุ เพราะฉะนั้น วิญญาณนั่นแหละ. ชื่อวาสงเคราะหเขาไมได แมโดยการ
สงเคราะหทั้ง ๓ มีขันธสงเคราะหเปนตน . ขันธ ๔ ก็นบั สงเคราะหไมได
ดวยนิพพาน กับดวยวิญญาณ โดยการสงเคราะหเขาเปนขันธเปนตน. ธรรม
แมเหลานั้นทั้งหมด สงเคราะหไมไดดวยวิญญาณนั่นแหละ โดยขันธสงเคราะห
เปนตนอีก ฉะนั้น ธรรมเหลานั้น จึงชื่อวานับสงเคราะหไมได ดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗. อีกนัยหนึ่ง วิญญาณใดนั้นนั่นแหละ นับสงเคราะหไม
ไดดวยรูปขันธ โดยการสงเคราะหทั้ง ๓ มีขันธสงเคราะหเปนตน รูปธรรม
เหลานั้นเทียว ก็สงเคราะหไมไดดวยวิญญาณธรรม แมเหลานั้น โดยการ
สงเคราะหทั้ง ๓. และรูปธรรมเหลานั้น ก็นับสงเคราะหไมไดดวยวิญญาณ
โดยการสงเคราะหทั้ง ๓ อีก. ดวยวา วิญญาณ เมื่อวาโดยขันธ เปนวิญญาณขันธ ๑ เมื่อวาโดยอายตนะ เปนมนายตนะ ๑ เมื่อวาโดยธาตุ เปนวิญญาณ
ธาตุ ๗ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา "เอเกน ขนฺเธน"
เปนอาทิ. โดยอุบายนี้ ในบททั้งปวง บทใด พระผูมีพระภาคเจาทรงยกขึ้น
แสดงเพื่อปุจฉา บทนั้นนั่นแหละ นับสงเคราะหไมได โดยธรรมเหลาใดดวย
สามารถแหงขันธเปนตน บัณฑิตพึงทราบขันธเปนตน ที่สงเคราะหไมไดดวย
สามารถแหงธรรมเหลานั้น .
ในนิทเทสนั้น ปญหาที่ ๒ พึงทราบดวยสามารถแหงรูป และ
วิญญาณกอน เพราะวา เวทนาเปนตน นับสงเคราะหไมดวยรูปและ
วิญญาณนั่นแหละ โดยการสงเคราะหเปนขันธเปนตน. ดวยวา ขันธทั้ง ๒
เหลานั้น เปนอายตนะ ๑๑ เปนธาตุ ๑๗.
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ในปญหาที่ ๓ วิญญาณ นับสงเคราะหไมได ดวยขันธ ๔ มีรูปขันธ
เปนตน ฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบ ธรรมทั้งหลายมีขันธเปนตน ดวยสามารถ
แหงธรรมเหลานั้น.
ในปญหาที่ ๔ พึงทราบธรรมทั้งหลายมีขันธเปนตน ในปญหาทั้ง
ปวงโดยนัยนี้วา จักขวายตนะ นับสงเคราะหไมได โดยขันธ ๔ มีเวทนา
เปนตน. ในปริโยสานธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวในอุทานคาถานั่น
แหละวา "รูป ธมฺมายตน" เปนอาทิ เปนการแสดงยอไวโดยอาการอื่น
ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาอสังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส
๖. สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส
[๒๒๔] รูปขันธ ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ และประกอบ
ไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง .
[๒๒๕] เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ ประกอบไดดวย
ขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ และประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บาง
อยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวย
๑

๑. บางอยาง หมายความวา ธรรมที่นับเนื่องอยูในธัมมายตนะและธัมมธาตุ ไดเฉพาะ
บางอยาง คือไมไดทั้งหมด.
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ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๒๒๖] วิญญาณขันธ ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๒๒๗] จักขวายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ประกอบไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ทีป่ ระกอบได.
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๒๘] มนายตนะ ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๒๒๙] จักขุธาตุ ฯลฯ โผฏฐัพพธาตุ ประกอบไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไม
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑
ธาตุ ๗ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๓๐] จักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ
ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
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[๒๓๑] สมุทยสัจ มัคคสัจ ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ และประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบ
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๓๒] นิโรธสัจ จักขุนทรีย ฯลฯ กายินทรีย อิตถินทรีย
ปุริสินทรีย ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ
ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบ
ไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๒๓๓] มนินทรีย ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บาง
อยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๒๓๔] สุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย โสมนัสสินทรีย ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ และประกอบไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๓๕] อุเปกขินทรีย ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๖
และประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑
และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
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[๒๓๖] สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย สังขารเพราะอวิชชาเปนปจจัย ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ
๑ ธาตุ ๑ และประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๓๗] วิญญาณเพราะสังขารเปนปจจัย ประกอบไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ และประกอบไมได
ดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๓๘] ผัสสะเพราะสฬายตนะเปนปจจัย ประกอบไดดวยขันธ
๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ และประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บาง
อยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๒๓๙] เวทนาเพราะผัสสะเปนปจจัย ประกอบไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ และประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ
๑๐ ธาตุ ๑๐ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๔๐] ตัณหาเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปทานเพราะตัณหา
เปนปจจัย กัมมภพเพราะอุปาทานเปนปจจัย ประกอบไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ และประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 78

ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๔๑] รูปภพ ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมี
ขันธ อายตนะ ธาตุ ทีป่ ระกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ไมมขี ันธ อายตนะ อะไร ๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวย
ธาตุ ๓.
[๒๘๒] อรูปภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ จตุโวการภพ ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบ
ได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๒๔๓] อสัญญาภพ เอกโวการภพ ปริเทวะ ประกอบไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ทีป่ ระกอบได. ประกอบ
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑
ธาตุ ๗ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๔๔] โสกะ ทุกข โทมนัส ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ
๑ ธาตุ ๑ และประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๔๕] อุปายาส สติปฏฐาน สัมมัปปธาน ประกอบไดดวย
ขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ และประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
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บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๒๔๖] อิทธิบาท ประกอบไดดวยขันธ ๒ และประกอบไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมได
ดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๘๗] ฌาน ประกอบไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ และประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๔๘] อัปปมัญญา อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ และประกอบได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบ
ไมไดดวย อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๔๙] ผัสสะ เจตนา มนสิการ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ
๑ ธาตุ ๗ และประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๕๐] เวทนา สัญญา ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ
๗ และประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ
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อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๐
และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๕๑] จิต ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บาง
อยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๒๕๒] อธิโมกข ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๒
และประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๕ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๕๓] กุศลธรรม อกุศลธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๕๔] สุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม
ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๕ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๕๕] อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ประกอบไดดวยขันธ
๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ และประกอบ
ไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
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[๒๕๖] วิปากธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ และประกอบ
ไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๕๗] วิปากธัมมธรรม สังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม ประกอบ
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบ
ได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๒๕๘] เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อนุปาทินนุปาทานิยธรรม
ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ที่ประกอบได.
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะอะไร ๆ
ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๕.
[๒๕๙] อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม อสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ
ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไม
มีขันธ อายตนะ อะไร ๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖.
[๒๖๐] สวิตักกสวิจารธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ และประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๖๑] อวิตักกวิจารมัตตธรรม ปติสหคตธรรม ประกอบได
ดวยขันธ ๑ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบ
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ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๖๒] อวิตักกาวิจารธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ อะไร ๆ ที่ประกอบไมได
ประกอบไมไดดวยธาตุ ๑.
[๒๖๓] สุขสหคตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ และประกอบได
ดวย อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ และประกอบ
ไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๖๔] อุเปกขาสหคตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ และประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๖๕] ทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม อาจยคามีธรรม
อปจยคามีธรรม เสกขธรรม อเสกขธรรม มหัคคตธรรม ประกอบ
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบ
ได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๒๖๖] อัปปมาณธรรม ปณีตธรรม ประกอบไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบ
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ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ อะไร ๆ ที่
ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖.
[๒๖๗] ปริตตารัมมณธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ. ธาตุ ๑๐
และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๖๘] มหัคคตารัมมณธรรม อัปปมาณารัมมณธรรม หีนธรรม มิจฉัตตนิยตธรรม สัมมัตตนิยตธรรม มัคคารัมมณธรรม
มัคคเหตุกธรรม มัคคาธิปธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๖๙] อนุปปนนธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ อะไร ๆ ที่ประกอบไมได
ประกอบไมไดดวยธาตุ ๕.
[๒๗๐] อตีตารัมมณธรรม อนาคตารัมมณธรรม ประกอบได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อาตนะ ธาตุ ทีป่ ระกอบได.
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๗๑] ปจจุปปนนารัมมณธรรม อัชณัตตารัมมณธรรม
พหิทธารัมมณธรรม อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม ประกอบไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบ
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ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๐ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๗๒] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม
ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่
ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไม
ไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๒๗๓] เหตุธรรม เหตุสเหตุธรรม เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม
ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ และประกอบไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๗๔] สเหตุกธรรม เหตุสัมปยุตตธรรม ประกอบไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบ
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖. และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๗๕] สเหตุกนเหตุธรรม เหตุสัมปยุตตนเหตุธรรม นเหตุสเหตุกธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๗๖] อัปปจจยธรรม อสังขตธรรม สนิทัสสนธรรม สัปปฏิฆธรรม รูปธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไม
มีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ
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ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ และประกอบ
ไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๗๗] โลกกุตตรธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ อะไร ๆ ที่ประกอบไมได
ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖.
[๒๗๘] อาสวธรรม อาสวสาสวธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ และประกอบไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๗๙] อนาสวธรรม อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ประกอบ
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบ
ได ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ
อะไร ๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖.
[๒๘๐] อาสวสัมปยุตตธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๘๑] อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
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[๒๘๒] สัญโญชนธรรม คันถธรรม โอฆธรรม โยคธรรม
นีวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรม ประกอบไดดวย
ขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ และประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๒๘๓] อปรามัฏฐธรรม ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม
ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ
อะไร ๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖.
[๒๘๔] ปรามาสสัมปยุตตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ
๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๘๕] สารัมมณธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ และ
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๘๖] อนารัมมณธรรม จิตตวิปปยุตตธรรม จิตตวิสังสัฏฐธรรม อุปาทาธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ
อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ประกอบไมไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑
ธาตุ ๑ บางอยาง.
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[๒๘๗] จิตตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไม
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๒๘๘] เจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตตธรรม จิตตสังสัฏฐธรรม
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๘๙] อนุปาทินนธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ อะไร ๆ ที่ประกอบไมได
ประกอบไมไดดวยธาตุ ๕.
[๒๙๐] อุปาทานธรรม กิเลสธรรม กิเลสสังกิเลสิกธรรม
กิเสสสังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตตธรรม ประกอบไดดวยขันธ
๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ และประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บาง
อยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๒๙๑] อสังกิเลสิกธรรม กิเลสวิปปยุตต อสังกิเลสกธรรม
ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประ๑

๑. บาลี เปน กิเลสวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา คําวา ธมฺมา เกิดไป จึงไมแปลตามเพราะผิด
ทุกมาติกา.
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กอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ
อะไรๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖.
[๒๙๒] สังกิลิฏฐธรรม กิเลสสัมปยุตตธรรม ประกอบไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได.
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๙๓] สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสธรรม
ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๙๔] ทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสน
ปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม ประกอบไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไม
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๙๕] สวิตักกธรรม สวิจารธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ และประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๙๖] อวิตักกธรรม อวิจารธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ อะไร ๆ ที่ประกอบไมได ประกอบ
ไมไดดวยธาตุ ๑.
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[๒๙๗] สัปปติกธรรม ปติสหคตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร ?
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ
๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๒๙๘] สุขสหคตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ และประกอบไมไดดวย อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๒๙๙] อุเปกขาสหคตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ และประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๐๐] นกามาวจรธรรม อปริยาปนนธรรม อนุตตรธรรม
ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ทีป่ ระกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ
อะไรๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖.
[๓๐๑] รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม นิยยานิกธรรม นิยตธรรม สรณธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ
อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
จบสัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส
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อรรถกถาสัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส
บัดนี้ เพื่อจําแนกบท สัมปโยคะ วิปปโยคะ พระผูมีพระภาคเจา
จึงทรงเริ่มคําวา "รูปกฺขนฺโธ" เปนอาทิ. ในนิทเทสนั้น บทใด ยอม
ได บทใด ยอมไมได บททั้งหมดนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาเพื่อปุจฉา.
แตในการวิสัชนา บทใดยอมไมได บทนั้นพระองคปฏิเสธวา "นตฺถิ" (ไมมี).
การประกอบซึ่งกันและกันของรูปขันธทั้งหลายนั่นแหละ อันเกิดขึ้นในสันดาน
หนึ่ง ในขณะหนึ่ง อันมีสวนเสมอดวยอรูปขันธ ๔ นั่นแหละ ยอมไดจาก
พระบาลีวา "จตูหิ สมฺปโยโค จตูหิ วิปฺปโยโค สภาโค วิสภาโค"
ดังนี้. ก็ชื่อวา สัมปโยคะ (คือ การประกอบ) ของรูปทั้งหลาย กับดวยรูป
หรือดวยนิพพาน และสัมปโยคะของนิพพาน กับดวยรูป ยอมไมมี. โดย
ทํานองเดียวกัน การประกอบของรูป และนิพพานกับดวยอรูปขันธทั้งหลาย
ก็ยอมไมมี. เพราะวา ธรรมเหลานั้น มีสวนไมเสมอกันกับธรรมเหลานั้น. ก็
การประกอบอรูปขันธทั้งหลาย กับดวยรูปหรือนิพพาน ยอมไมมีฉันใด
การประกอบอรูปขันธทั้งหลาย กับแมดวยอรูปธรรมทั้งหลาย อันมีสันดานแยก
กันมีขณะตาง ๆ กัน ก็ไมมีนั่นแหละ. ดวยวา ธรรมแมเหลานั้นเปนวิสภาคะ
แกธรรมเหลานั้น โดยความเปนวิสภาคะโดยสันดานและขณะนั่นแหละ. ก็แต
ความเปนวิสภาคะนี้ ไมมีในสังคหนัย (คือ นัยทีส่ งเคราะหเขากันได) เพราะ
ผิดดวยอรรถแหงการสงเคราะห. จริงอยู เหตุสักวาการเขาถึงซึ่งการนับ จัดเปน
อรรถแหงการสงเคราะห. แตในสัมปโยคนัย มีอยู. ก็เพราะ ลักษณะแหง
ความเกิดขึ้นเปนตน เปนอรรถแหงสัมปโยคะ ฉะนั้น ความเปนวิสภาคะนั้น
จึงไมประกอบลักษณะแหงสัมปโยคะในที่นี้แมดวยธรรมหนึง่ แหงบทใดอยางนี้
เพื่อปุจฉาซึ่งบทนั้นแมกระทําการสงเคราะหแลว พระผูมีพระภาคเจาก็ปฏิเสธ
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วา "ไมมี" ธรรมของบทใด ยอมประกอบลักษณะแหงวิปปโยคะ พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงแสดงวิปปโยคะของธรรมบทนั้น. ก็บทเหลาใดยอมแสดง
ถึงมิสสกธรรมทั้งหลาย อันไมเปนวิปปยุตดวยธาตุแมหนึ่งในวิญญาณธาตุ ๗
ดวยรูป หรือดวยนิพพาน บทเหลานั้นแมโดยประการทั้งปวง ยอมไมประกอบ
ไวในนิทเทสนี้ เพราะฉะนั้น บทเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงไมถือ
เอา. พึงทราบอุทานแหงบทเหลานั้น ดังนี้
"ธมฺมายตน ธมฺมธาตุ ทุกฺขสจฺจฺจ ชีวติ 
สฬายตน นามรูป
จตฺตาโร จ มหาภวา.
ชาติ ชรา จ มรณ
ติเกเสกูนวีสติ
โคจฺฉเกสุ จ ปฺญา
สอฏ จูฬนฺตเต ปทา.
มหนฺตเร ปณฺณรฺส
อฏารส ตโต ปเร
เตวีสปทสต เอต
สมฺปโยเค น ลพฺภติ".
แปลวา ธัมมายคตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑ ทุกขสัจจะ ๑ ชีวิต ๑ สฬายตนะ
๑ นาม รูป ๑ ภพใหญ ๔ (คือ อุปปตติภวะ กามภวะ สัญญีภวะ ปญจโวการภวะ) ชาติ ชรา มรณะในติกะ ๑๙ บท ในโคจฉกะ ๕๐ บท ในจูฬันตรทุกะ ๘ บท ในมหันตรทุกะ ๑๙ บท ตอจากนั้นอีก ๑๘ บท รวมเปน ๑๓๒
บท บทเหลานั้นไมไดในสัมปโยคะ.
จริงอยู ธัมมายตนะอันใคร ๆ ไมอาจกลาววา "สัมปยุต" แมดวย
วิญญาณ ไมนับเนื่องในนิทเทสนั้น เพราะความที่ธัมมายตนะเหลานั้น เปน
สภาพเจือดวยรูปและนิพพาน. ก็เพราะในนิทเทสนี้ ธรรมทั้งหลายมีเวทนาเปน
ตนสัมปยุตดวยวิญญาณ ฉะนั้น จึงไมอาจเพื่อกลาววาเปนวิปปยุต. แมในบทที่
เหลือทั้งหลาย ก็นัยนี้นนั่ แหละ. บทเหลานั้นแมในที่ทั้งปวง ยอมไมประกอบ
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กันดวยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้น บทเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงไม
ทรงถือเอาในที่นี้. บทที่เหลือมีขันธเปนตน ยอมประกอบกันได ฉะนั้น
พระองคจึงถือเอาบทเหลานั้นทําปญหาและวิสัชนา ดวยสามารถแยกแตละบท
และโดยรวมบทนั้น ๆ ไว.
บรรดาปญหาเหลานั้น ปญหาที่ ๑ บทวา "เอเกนายตเนน" ไดแก
ไมประกอบดวยมนายตนะ. บทวา "เกหิจิ" ไดแก ไมประกอบดวยเวทนา
สัญญา สังขาร อันนับเนื่องดวยธัมมายตนะและธัมมธาตุ.
ในปญหาที่ ๒ บทวา " ตีหิ " ไดแก ดวยขันธที่เหลือทั้งหลาย
ยกเวนขันธที่ถามแลวและถามแลว. สองบทวา "เกหิจิ สมฺปยุตฺโต" ไดแก
เวทนาขันธ สัมปยุทาดวยสัญญาขันธและสังขารขันธ. แมขันธนอกนี้ ยกเวน
ตัวเองแลวก็สัมปยุตดวยขันธนอกนี้ได. สองบทวา "เกหิจิ วิปฺปยุตฺโต"
ไดแก (ไมประกอบ) ดวยรูปและนิพพาน. อรูปในธัมมายตนะและธัมมธาตุ
พึงเห็นในการไมประกอบดวยรูป และรูปก็พึงเห็นในการไมประกอบดวยอรูป
ในบททั้งปวง ดวยประการฉะนี้.
ในปญหาที่ ๓ มีอรรถตื้นทั้งนัน้ .
ในปญหาที่ ๔ พระผูมีพระภาคเจา ไมตรัสคําวา "กตีหิ ขนฺเธหิ"
เปนอาทิ แตตรัสวา "สมฺปยุตฺต" และคําวา "นตฺถิ" ดังนี้. บทนั้น
พึงทราบดวยสามารถแหงธรรมทั้งหลาย มีขันธเปนตน. ในปญหาทั้งหลาย
อันมีรูปอยางนี้แมขางหนาก็นัยนี้นั่นแหละ. พระบาลีขางหนาทรงยอไว เพราะ
แสดงโดยสรุปไวในปญหาตน. บัณฑิตพึงทราบการประกอบเนื้อความในบท
ทั้งปวงโดยนัยนี้. ก็แตในที่ใด ปญหายังไมปรากฏ ขาพเจาจักทําปญหานั้น
ใหปรากฏเปนไปในที่นั้นนั่นแหละ.
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สองบทวา "โสฬสหิ ธาตูหิ" อธิบายวา จักขุวิญญาณธาตุ ยก
เวนตัวเองกอนแลว ไมประกอบดวย วิญญาณธาตุ ๖ และรูปธาตุ ๑๐. แม
ในธาตุที่เหลือทั้งหลาย ก็นัยนี้นั่นแหละ. สองบทวา "ตีหิ ขนฺเธหิ" ไดแก
(สัมปยุต) ดวยขันธที่เหลือทั้งหลาย ยกเวนสังขารขันธ. สองบทวา "เอกาย
ธาตุยา" ไดแก ดวยมโนวิญญาณธาตุ. เพราะวา สัมปโยคะของสมุทัยและ
มรรคดวยธาตุอื่น ยอมไมมี. สองบทวา "เอเกน ขนฺเธน" ไดแก ดวย
สังขารขันธ. บทวา "เอเกนายตเนน" ไดแก ดวยธัมมายตนะ. สอง
บทวา "เอกาย ธาตุยา" ไดแก ดวยธัมมธาตุ. เพราะบรรดาสัจจะเหลานั้น
สัจจะ ๒ สัมปยุตไดดวยธัมมธาตุบางอยาง.
ในปญหาวาดวย สุขินทรีย เปนตน บทวา "ตีหิ" ไดแก สัมปยุต
ดวยขันธ คือ สัญญา สังขาร และวิญญาณ. สองบทวา "เอกาย ธาตุยา"
ไดแก (สัมปุยุต) ดวยกายวิญญาณธาตุ และมโนวิญญาณธาตุ . สองบทวา
"ฉหิ ธาตูห"ิ ไดแก ไมประกอบดวยวิญญาณธาตุทั้งหลาย ยกเวนกายวิญญาณธาตุ.
ในปญหาวาดวย รูปภพ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา "น เกหิจ"ิ
ดังนี้ เพราะความที่อรูปขันธ และอรูปายตนะแมทั้งหมดมีอยู. แตตรัสวา "ตีหิ
ธาตูหิ วิปฺปยุตฺโต" ดังนี้ เพราะความที่ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ
กายวิญญาณธาตุทั้งหลาย ไมมีอยู.
๑

๒

๑. คําวา ดวยมโนวิญญาณธาตุ ไมนาจะมี เพราะบาลีวา "เอกาย ธาตุยา" แปลวา
สัมปยุตดวยธาตุ ๑ และธาตุหนึ่งในที่นี้ ไดแก กายวิญญาณธาตุเทานัน้ .
๒. ในอรรถกถา และธาตุกถาบาลี ตอนสัปโยควิปปโยคปทวรรณนาที่ หนา ๘๕
บรรทัดที่ ๖ นับลงวา "อรูปภวปณฺเห ฆานชิวหากายวิญญาณธาตูน ปน นตฺถิาย ตีหิ ธาตูหิ
วิปฺปยุตฺโตติ วุตฺต" แปลวาไมตรงสภาวะ แตในบาลีอรรถกถาของพมา ไมมีคําวา "อรูปภวปฺเห" ซึ่งถาแปลตามบาลีอรรถกถาพมาและตรงกับสภาวะ ในที่นี้จงึ แปลตามบาลีอรรถกถา
พมา โดยตัดคําวา "อรูปภวปฺเห" ออก.
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ในปญหาวาดวย อธิโมกข สองบทวา "ทฺวหี ิ ธาตูหิ" ไดแก
สัมปยุตดวยมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ. บทวา "ปณฺณรสหิ" ไดแก
วิปปยุตดวยรูปธาตุ ๑๐ ที่เหลือ และวิญญาณธาตุ ๕ มีจักขุวิญญาณธาตุเปนตน.
ในปญหาวาดวย กุศล พระผูมีพระภาคเจาทรงปฏิเสธสัมปโยคะ
เพราะความที่ขันธแมทั้ง ๔ เปนภาวะอันกุศลทั้งหลายถือเอาแลว
ในปญหาวาดวย เวทนาติกะ สองบทวา "เอเกน ขนฺเธน" ไดแก
ดวยเวทนาขันธเทานั้น. บทวา "ปณฺณรสหิ" ไดแก วิปปยุตดวยจักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ /SUP มโนธาตุ
และรูปธาตุทั้งหลาย. บทวา "เอกาทสหิ" ไดแก ดวยรูปธาตุทั้งหลาย
(คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐) กับกายวิญญาณธาตุ ๑.
ในปญหาวาดวย เนววิปากนวิปากธัมมธรรม (คือ ธรรมที่มิใช
วิบาก และมิใชเปนเหตุแหงวิบาก) บทวา "ปฺจหิ" ไดแก ดวยปญจวิญญาณธาตุ ๕ มีจักขุวิญญาณธาตุเปนตน.
ในปญหาวาดวย อนุปาทินนุปาทานิยะ (คือ สภาวธรรมทั้งหลาย
ที่กรรมไมไดยึดไวโดยเปนผล และไมเปนอารมณของอุปาทาน) บทวา "ฉหิ"
ไดแก ดวยธาตุ ๖ ยกเวนมโนวิญญาณธาตุ.
ในปญหาวาดวย สวิตักกสวิจาระ บทวา "ปณฺณรสหิ" ไดแก
ดวยรูปธาตุทั้งหลาย กับปญจวิญญาณธาตุ.
ในปญหาวาดวย อวิตักกวิจารมัตตา สองบทวา "เอเกน ขนฺเธน"
เปนตน บัณฑิตพึงทราบดวยสามารถแหงสังขารขันธ. จริงอยู เวนวิจารใน
*

* อรรถกถาบาลีหนา ๒๑ บรรทัดที่ ๑๒ นับลง วา ปณฺณรสหีติ จักขุโสตฆานชิวหากายวิฺญาณธาตุ มโนธาตูหิ เจว รูปธาตูหิ จ. แปลแลวไดธาตุเกินกวา ๑๕ ตรวจดูบาลีอรรถกถา
ของพมา ไมมีคําวา กาย หนาคําวาวิญญาณธาตุ ซึ่งเมื่อแปลตามบาลีอรรถกถาของพมาแลวได
ครบ ๑๕ ถูกตองตามสภาวะ.
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ทุติยฌาน ธรรมที่เหลือ ชื่อวา ไมมีวิตกมีแตเพียงวิจาร. ยกเวนปติแลว
ธรรมที่เหลือ ชื่อวา เกิดพรอมกับปติ. ในปญหานี้ วิจารไมสัมปยุตกับดวย
วิจาร ปติกไ็ มสัมปยุตกับดวยปติ เพราะฉะนั้น ธรรมเหลานี้ จึงชื่อวา
สัมปยุตดวยธรรมบางอยางในสังขารขันธ ธัมมายตนะ และธัมมธาตุ. บทวา
"โสฬสหิ" ไดแก ดวยธาตุทั้งหลาย ๑๖ ยกเวนธัมมธาตุ และมโนวิญญาณธาตุ.
ในปญหาวาดวย อวิตักกอวิจาระ สองบทวา "เอกาย ธาตุยา"
ไดแก ดวยมโนธาตุ. สุขสหคตธรรม และอุเปกขาสหคตธรรม ตรัสไวใน
เวทนาติกะนั่นแหละ. ทัสสเนนปหาตัพพธรรมเปนตน เชนกับดวยกุศลนั่น
แหละ. ปริตตารมณเชนกับดวยวิปากธรรม. สองบทวา "เอกาย ธาตุยา"
ไดแก ดวยธัมมธาตุ. บทวา "เกหิจิ" ความวา ธรรมเหลาใด เปน
ปริตตารมณไมมีในบทนั้น วิปปยุตกับดวยธรรมเหลานั้น หามิได. ก็แต
วา ธัมมธาตุยอมแยกปฏิเสธในบทแรกเทานั้น เพราะความที่ปริตตารมณเปน
สภาพอันสงเคราะหดวยขันธทั้ง ๔ ได ดวยสามารถแหงจิตตุปบาท ๖ ดวง.
มหัคคตารมณเปนตน เปนเชนกับธรรมอันเปนกุศลนั่นแหละ. ในอนุปปนนธรรม (คือ สภาวธรรมที่ยังไมเกิด) ทั้งหลาย. สองบทวา "ปฺจหิ ธาตูหิ"
ไดแก วิปปยุตดวยวิญญาณธุาต ๕ มีจักขุวิญญาณธาตุเปนตน. ก็แล วิญญาณ.
ธาตุ ๕ เหลานั้น ยอมไมแยกสวนที่เกิดขึ้นแหงธรรมทั้งหลายที่เปนอุปปาทิธรรม (คือ สภาวธรรมที่สําเร็จแลวอันจะเกิดขึ้น) โดยสวนเดียว แมแตสวน
แหงอุปปนนธรรม (คือ ธรรมที่กําลังเกิดขึ้น หรือกําลังถึงขณะทั้ง ๓). ธรรม
ที่เปนปจจุปปนนารมณเปนตน เชนเดียวกับธรรมที่เปนปริตตารมณ. ธรรม
ทีเปนเหตุเปนตน เชนกับธรรมที่เปนสมุทัย. ธรรมที่มีสัมปยุตตเหตุ แตไม
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ใชเหตุ เชนกับปติสหคตธรรม. ปรามาสสัมปยุตตธรรม ก็ฉันนั้น.
อนุปาทินนธรรม (คือ ธรรมอันกรรมมิไดยึดถือไวโดยความเปนผล) เชน
เดียวกับอนุปปนนธรรมนั่นแหละ. ธรรมที่เหลือในบททั้งปวงมีอรรถตื้นทัง้ นั้น
แล.
จบอรรถกถาสัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส
๗. สัมปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส
[๓๐๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย เวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ วิญญาณขันธ มนายตนะ ธรรมเหลาใด ประกอบไมได
ดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ และ
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๐๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย จักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ
มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลา
นั้น ธรรมเหลานั้นไมมีขันธ อายตนะ อะไร ๆ ทีป่ ระกอบไมได ประกอบ
ไมไดดวยธาตุ ๑.
[๓๐๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย มนินทรีย ธรรมเหลาใด
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
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[๓๐๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อุเปกขินทรีย ธรรมเหลาใด
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ อายตนนะ อะไรๆ
ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๕.
[๓๐๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยวิญญาณเพราะสังขารเปน
ปจจัย ผัสสะเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เวทนาเพราะผัสสะเปนปจจัย
ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต
มนสิการ ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น
ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ และประกอบไมไดดวยอายตนะ
๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๐๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อธิโมกข ธรรมเหลาใด
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ
ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๑.
[๓๐๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม อุเปกขาสหคตธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรม
เหลานั้น ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ อายตนะ อะไร ๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๕.
[๓๐๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สวิตักกสวิจารธรรม ธรรม
เหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ อายตนะ
อะไร ๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๑.
[๓๑๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย จิตตธรรม เจตสิกธรรม
จิตตสัมปยุตตธรรม จิตตสังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ-
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ธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น
ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ และประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๑๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสวิตักกธรรม สวิจารธรรม
ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ
อายตนะอะไร ๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๑.
[๓๑๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอุเปกขาสหคตธรรม
ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไม
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ อายตนะ
อะไร ๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๕.

สรุปขอความ
ขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ อินทรีย ๒ ปฏิจจสมุปบาท ๓
ธรรมหมวด ๕ มีผัสสะเปนตน อธิโมกขเจตสิก มนสิการเจตสิก
ธรรม ๓ บทในติกะ ธรรม ๗ บทในมหันตรทุกะ ธรรมทีส่ ัมปยุต
ดวยมนายตนะอีก ๒ คือที่สัมปยุตดวยวัตถุ วิจาร และที่สัมปยุตตดวย
อุเบกขา.
จบสัมปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส
อรรถกถาสัมปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส
บัดนี้ เพื่อจําแนกบท สัมปยุตเตน วิปปยุตตะ พระผูมีพระภาคเจา
จึงเริ่มคําวา "เวทนากฺขนฺเธน" เปนอาทิ. ในบทนี้ มีลักษณะดังนี้ ก็ใน
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วาระนี้ ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยบทที่ยกขึ้นแสดง เพื่อปุจฉา คือ ธรรม
เหลาใด วิปปยุตดวยธรรมเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําปุจฉาวิสัชนา
ซึ่งการไมประกอบแหงธรรมเหลานั้น ดวยขันธเปนตน . ก็บท (สัมปยุตเตน
วิปปยุตตะ) นั้น ยอมไมประกอบในธรรมทั้งหลาย มีรูปขันธเปนตน . เพราะ
ธรรมทั้งหลาย ชื่อวา สัมปยุตดวยรูปขันธ ยอมไมมี ฉะนั้น รูปขันธนั้นดวย
บทอื่นมีรูปอยางนี้ดวย พระผูมีพระภาคเจา ไมทรงถือเอาในวาระนี้. สวนบท
เหลาใด ยอมสองถึงสัมปยุตตธรรมทั้งหลาย ในธัมมธาตุ และวิญญาณอันไม
เจือดวยธรรมอื่น พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาในวาระนี้. พึงทราบอุทาน
แหงธรรมเหลานั้น ดังนี้
"จตฺตาโร ขนฺธายตนฺจ เอก
เทฺว อินฺทฺริยา ธาตุปทานิ สตฺต
ตโย ปฏิจฺจาถ ผสฺสสตฺตก
ติเก ตโย สตฺส มหนฺตเร จ
เอก สวิตกฺก สวิจารเนก
ยุตฺต อุเปกฺขาย เจ เอกเมว".
แปลวา นามขันธ ๔ อายตนะ ๑ (คือ มนายตนะ) วิญญาณธาตุ ๗ อินทรีย ๒
(คือ มนินทรีย อุเปกขินทรีย) ปฏิจจสมุปบาท ๓ (คือ วิญญาณ ผัสสะ เวทนา)
หมวด ๗ แหงธรรมมีผัสสะเปนตน ติกมาติกา ๓ (คือ อทุกขมสุขายเวทนาย
สวิตกักสวิจารบท อุเปกขาสหคตบท) มหันตรทุกะ ๗ (คือ จิตตบท เจตสิกบท
สัมปยุตตบท จิตสัมปยุตตบท จิตตสังสัฏฐบท จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูบท
จิตตสังสัฏฐานานุปริวัติบท) สวิตักกบท ๑ สวิจารบท ๑ อุเปกขาสหคตบท
ที่ประกอบดวยอุเบกขาเวทนา ๑ บท (รวม ๓๗ บท).
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เนื้อความนี้นั่นแหละ นับสงเคราะหในกาลที่สุด แมดวยคําวา "ขนฺธา
จตุโร" เปนตน. ในนิทเทสนั้น บทเหลาใด มีคําวิสัชนาทํานองเดียวกัน
บทเหลานั้น แมไมเปนไปตามลําดับ ทานก็รวมไวทําปญหา อันมีเวทนาขันธ
เปนตน ในที่นั้น. ในปญหาเหลานั้น พึงทราบการจําแนกขันธเปนตน อยางนี้.
ในปญหาวาดวย เวทนาขันธเปนตนกอน. บทวา "เอเกน" ไดแก
(ไมประกอบ) ดวยมนายตนะ. บทวา "สตฺตหิ" ไดแกดวยวิญญาณธาตุ ๗.
บทวา "เกหิจิ" ไดแก ดวยเวทนาเปนตน ในธัมมายตนะ.
ในปญหาวาดวย วิญญาณธาตุ คําวา "เต ธมฺมา น เกหิจิ" ความ
วายกเวน วิญญาณธาตุที่ยกขึ้น เพื่อปุจฉาแลว ธรรมที่เหลือเหลานั้น มีวิญญาณ
ธาตุ ๖ รูปและนิพพาน ไมวิปปยุตดวยขันธทั้งหลายบางอยาง หรือดวย
อายตนะทั้งหลาย เพราะความที่ขันธและอายตนะทั้งหมดนั้นยังสงเคราะหได.
สองบทวา "เอกาย ธาตุยา" ไดแก ธรรมใด ๆ ที่ยกขึ้น เพือ่ ปุจฉา
วิปปยุตแลวดวยธรรมนัน้ ๆ.
ในปญหาวาดวย อุเปกขินทรีย บทวา "ปฺจหิ" ไดแก (วิปปยุต)
ดวยจักขุวิญญาณธาตุเปนตน อันประกอบดวยอุเบกขา (คือ จักขุวิญญาณธาตุ
โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ มโนธาตุ). บัณฑิต
พึงทราบเนื้อความในบททั้งปวง ดวยสามารถแหงบททั้งหลาย อันวิปปยุตกับ
ดวยบทที่ยกขึ้นเพื่อปุจฉาโดยนัยนี้ ดวยประการฉะนี้ แล.
จบอรรถกถาสัมปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส
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๘. วิปปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส
[๓๑๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย รูปขันธธรรมเหลานั้น
ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ
ที่ประกอบได.
[๓๑๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย เวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขาร วิญญาณขันธ ฯลฯ สรณธรรม อรณธรรม ธรรมเหลานั้น
ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ. ธาตุ ที่
ประกอบได.
จบวิปปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส
อรรถกถาวิปปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส
บัดนี้ เพื่อจําแนกบท วิปปยุตเตน สัมปยุตตะ พระผูมีพระภาคเจา
จึงเริ่มคําวา "รูปกฺขนฺเธน" เปนอาทิ. ปุจฉาแมทั้งหมดในบทเหลานั้น
เปนโมฆปุจฉาเทียว. เพราะวา นามขันธ ๔ ชื่อวา วิปปยุตดวยรูปขันธ. สัมปโยคะของธรรมเหลานั้น ดวยธรรมเหลาอื่น จึงไมมี. รูปและนิพพาน วิปปยุต
ดวยเวทนาขันธ. สัมปโยคะของธรรมเหลานั้น ก็ไมมีดวยธรรมอะไร ๆ.
บัณฑิตพึงทราบความเปนสัมปโยคะของวิปปยุตตธรรมทั้งหลาย ในบททั้งปวง
อยางนี้ เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา "นตฺถิ" (ไมมี)
นั่นแหละ ในคําวิสัชนาปญหาทั้งหมด เพราะความเปนโมฆะแหงคําปุจฉา
ดังพรรณนามาฉะนี้ แล.
จบอรรถกถาวิปปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส
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๙. สัมปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส
[๓๑๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยเวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น
ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ธรรมเหลานั้น ประกอบได
ดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ และประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๓๑๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยวิญญาณขันธ มนายตนะ
จักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธรรมเหลาใด
ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ และประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๑๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสมุทยสัจ มัคคสัจ ธรรม
เหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ และประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บาง
อยาง.
[๓๑๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยมนินทรีย ธรรมเหลาใด
ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ และ
ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๑๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสุขินทรีย ทุกขินทรีย
โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรม
เหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ และ
ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
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[๓๒๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอุเปกขินทรีย ธรรมเหลา
ใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑ ธาตุ ๖ และประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๒๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสัทธินทรีย วิริยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย อวิชชา สังขารเพราะอวิชชาเปนปจจัย
ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวย
ขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ และประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๓๒๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย วิญญาณเพราะสังขาร
เปนปจจัย ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบ
ไดดวยขันธ ๓ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๒๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย ผัสสะ เพราะสฬายตนะ
เปนปจจัย ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น
ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตะ ๑ ธาตุ ๗ และประกอบไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บวงอยาง.
[๓๒๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย เวทนา เพราะผัสสะเปน
ปจจัย ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบ
ไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ และประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๓๒๕] ธรรมเหลาใดประกอบไดดวย ตัณหา เพราะเวทนาเปน
ปจจัย อุปาทานเพราะตัณหาเปนปจจัย กัมมภพ ธรรมเหลาใดประกอบ
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ไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ และประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๒๖] ธรรมเหลาใดประกอบไดดวย โสกะ ทุกขะ โทมนัสสะ
ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวย
ขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ และประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บาง
อยาง.
[๓๒๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อุปายาส สติปฏฐาน
สัมมัปปธาน ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น
ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ และประกอบไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๒๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อิทธิบาท ธรรมเหลาใด
ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๒ และ
ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๒๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย ฌาน ธรรมเหลาใด
ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๒ อายตนะ
๑ ธาตุ ๑ และประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๓๐] กรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อัปปมัญญา อินทรีย ๕
พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ธรรมเหลาใดประกอบไดดวย
ธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
และประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๓๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย ผัสสะ เจตนา มนสิการ
ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวย
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ขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ และประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๓๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย เวทนา สัญญา ธรรม
เหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ และประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๓๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย จิต ธรรมเหลาใดประกอบ
ไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ และประกอบได
ดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๓๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อธิโมกข ธรรมเหลาใด
ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ
๑ ธาตุ ๒ และประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๓๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สุขเวทนาสัมปยุตตธรรม
ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ธรรม
เหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๑
และประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๓๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สวิตักกสวิจารธรรม
อวิตักกวิจารมัตตธรรม ปติสหคตธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย
ธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๓๓๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สุขสหคตธรรม อุเปกขาสหคตธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น
ประกอบไดดวยขันธ ๑ และประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
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[๓๓๘] ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยเหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม
เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรม
เหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ และประกอบไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๓๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สเหตุกนเหตุธรรม เหตุสัมปยุตตนเหตุธรรม นเหตุสเหตุกธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบได
ดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
.
[๓๔๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อาสวธรรม อาสวสาสวธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรม
เหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ และ
ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๔๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบ
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๘๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สัญโญชนธรรม คันถธรรม โอฆธรรม โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น
ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ และประกอบไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๔๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย ปรามาสสัมปยุตตธรรม
ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง,
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[๓๔๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย จิตตธรรม ธรรมเหลาใด
ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๓ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๔๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย เจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตตธรรม จิตตสังสัฏธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม
ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
[๓๘๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อุปาทานธรรม กิเลสธรรม กิเลสสังกิเลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๔๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม
กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสธรรม สวิตักกธรรม สวิจารธรรม สัมปติกธรรม ปติสหคตธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรม
เหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๘๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สุขสหคตธรรม อุเปกขาสหคตธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น
ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
จบสัมปยุตตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส
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อรรถกถาสัมปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส
บัดนี้ เพื่อจําแนกบท สัมปยุตเตน สัมปยุตตตะ พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงเริ่มคําวา "เวทนากฺขนฺเธน" เปนอาทิ. ในนิทเทสนั้น บทใด
สัมปยุตดวยสามารถแหงขันธเปนตน พระผูมีพระภาคเจาทรงทําปุจฉาวิสัชนา
สัมปโยคะบทนั้นนั่นแหละดวยขันธเปนตนอีก. บท (สัมปยุตเตน สัมปยุตตะ)
นั้น ยอมไมประกอบดวยรูปหรือดวยบททั้งหลายอันเจือดวยรูป หรือดวยบท
อัน สงเคราะหดวยรูปขันธทั้งหมด. เพราะวา สัมปโยคะของธรรมเหลาอื่นดวย
รูป. หรือดวยธรรมอันเจือดวยรูป ไมมี, บทอื่นก็ไมมีนั่นแหละ เพราะความ
ที่ขันธเปนตน อันควรแกสัมปโยคะทั้งหมด ทานถือเอาดวยธรรมอันสงเคราะห
กับดวยอรูปขันธทั้งปวง. บทใดพึงถึงการประกอบกับบทนั้น ฉะนั้นบทเชนนั้น
ทานไมถือเอาในที่นี้. แตบทเหลาใด ยอมสองถึงเอกเทศแหงอรูปอันไมเจือ
ดวยรูป บทเหลานั้น ทรงถือเอาในนิทเทสนี้. พึงทราบอุทานของบทเหลานั้น
ดังนี้
"อรูปกฺขนฺธา จตฺตาโร
มนายตนเมว จ
วิฺาณธาตุโย สตฺต
เทฺว สจฺจา จุทฺทสินฺทฺริยา.
ปจฺจเย ทฺวาทส ปทา
ตโต อุปริ โสฬส
ติเกสุ อฏ โคจฺฉเก
เตจตฺตาฬิสเนว จ.
มหนฺตรทุเก สตฺตา
ปทา ปฏิทุเกสุ ฉ
นวมสฺส ปทสฺเสเต
นิทฺเทเส สงฺคห คตา".
แปลวา นามขันธ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗ สัจจะ ๒ (คือ
สมุทยสัจจะมัคคสัจจะ.) อินทรีย ๑๔ (คือ มนินทรียเปนตน ถืงอัญญาตา
วินทรียเปนที่สุด) ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ (คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ ผัสสะ
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เวทนา ตัณหาอุปาทาน กัมมภวะ โสกะ ทุกขะ โทมนัสสะ อุปายาสะ) ตอจากนั้น
ปฏิจจสมุปบาท ๑๖ บท (คือ สติปฏฐานเปนตน จนถึงมนสิการเปนที่สุด) ใน
ติกะ ๘ บท (คือ เวทนาติกะ ๓ บท วิตักกติกะ ๒ บท ไดแกปฐมบทและทุติยบท
และปติติกะ ๓ บท) ในโคจฉกะ ๔๓ บท (คือ เหตุโคจฉกะ ๖ บท อาสวโคจฉกะ
๔ บท สัญโญชนโคจฉกะ ๔ บท คันถโคจฉกะ ๘ บท โอฆโคจฉกะ ๔ บท
โยคโคจฉกะ ๔ บท นีวรณโคจฉกะ ๔ บท ปรามาสโคจฉกะ ๓ บท
อุปาทานโคจฉกะ ๔ บท กิเลสโคจฉกะ ๖ บท) ในมหันตรทุกะ ๗ บท (คือ
จิตตบท เจตสิกบท จิตตสัมปยุตตบท จิตตสังสัฏฐบท จิตตสัฏฐสมุฏฐานบท
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูบท จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติบท) ในปฏฐิทุกะ
๖ บท (คือ สวิตักกบทสวิจารบท สัปปติกบท ปติสหคตบท สุขสหคตบท
อุเปกขาสหคตบท) ธรรมทั้งหลาย (๑๒๐ บท) ถึงการสงเคราะหแหงบทที่ ๙.
ก็ในปญหาทั้งปวง ธรรมเหลาใด ทรงยกขึ้นเพื่อปุจฉา ธรรมเหลา
นั้นสัมปยุตดวยธรรมเหลาใด มีอยู บัณฑิตพึงทราบประเภทแหงธรรมมีขันธ
เปนตน ดวยสามารถแหงธรรมเหลานั้น. เพราะวา นามขันธ ๓ นอกนี้
สัมปยุตดวยเวทนาขันธ เวทนาขันธก็สัมปยุตดวยขันธเหลานั้นอีก คือ เวทนา
ขันธนั้น สัมปยุตดวยขันธ ๓ มีสัญญาขันธ เปนตนเหลานั้น ดวยมนายตนะ ๑
ดวยวิญญาณธาตุ ๗ และดวย สัญญา สังขารทั้งหลายบางอยางนั่นแหละใน
ธัมมายตนะและธัมมธาตุ. ในปญหาทั้งปวง ก็นยั นี้นั่นแหละ ดังนี้แล.
อรรถกถาสัมปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส
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๑๐. วิปปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส
[๓๔๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย รูปขันธ ธรรมเหลาใด
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อาตยตนะ
๑ ธาตุ ๗ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๕๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ มนายตนะ ธรรมเหลาใด ประกอบไม
ไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๐ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๕๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย จักขวายตนะ ฯ เป ฯ
โผฏฐัพพายตนะ จักขุธาตุ ฯ เป ฯ โผฏฐัพพธาตุ ธรรมเหลาใด ประกอบ
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ
๑๐ ธาตุ ๗ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๕๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยจักขุวิญญาณธาตุ ฯเปฯ
มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ สมุทยสัจ มรรคสัจ ธรรมเหลาใด ประกอบ
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ
๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๕๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย นิโรธสัจ จักขุนทรีย
ฯ เป ฯ กายอินทรีย อิตถินทรีย ปุรสิ ินทรีย ธรรมเหลาใด ประกอบไม
ไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑
ธาตุ ๗ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
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[๓๕๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย มนินทรีย ธรรมเหลาใด
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๕๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย สุขินทรีย ทุกขินทรีย
โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรม
เหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๕๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อุเปกขินทรีย ธรรม
เหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๓๕๗] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวย สัทธินทรีย วิริยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย อวิชชา สังขารมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย
ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไม
ไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๕๘] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวย วิญญาณมีเพราะสังขาร
เปนปจจัย ผัสสะมีเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เวทนามีเพราะผัสสะ
เปนปจจัย ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ และประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
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[๓๕๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย ตัณหามีเพราะเวทนา
เปนปจจัย อุปาทานมีเพราะตัณหาเปนปจจัย ธรรมภพ ธรรมเหลาใด
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๖๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย รูปภพ ธรรมเหลาใด
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ อายตนะ อะไร ๆ
ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๓.
[๓๖๑] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวย อสัญญาภพ เอกโวการภพ ปริเทวะ ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น
ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ และประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๖๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อรูปภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ จตุโวการภพ โสกะ ทุกข โสมนัส อุปายาส สติปฏฐาน สัมมปปธาน อิทธิบาท ฌาน อัปปมัญญา อินทรีย ๕
พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ธรรมเหลาใด ประกอบไม
ไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๖๓] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวย ผัสสะ เวทนา สัญญา
เจตนา จิต มนสิการ ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น
ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ และประกอบ
ไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
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[๓๖๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อธิโมกข ธรรมเหลา
ใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๓๖๕] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวย กุศลธรรม อกุศลธรรม
ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไม
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑
ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๖๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย สุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย
ธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตน ๑๐
ธาตุ ๑๕ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๖๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรม
เหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ และประกอบ
ไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง .
[๓๖๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย วิปากธรรม ธรรม
เหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๓๖๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย วิปากธัมมธรรม สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น
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ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๗๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรม
เหลานั้น ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ อายตนะ อะไร ๆ ทีป่ ระกอบไมได
ประกอบไมไดดวยธาตุ ๕.
[๓๗๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม อสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมได
ดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ อายตนะ อะไร ๆ ที่ประกอบ
ไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖.
[๓๗๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย สวิตักกสวิจารธรรม
ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไม
ไดดว ยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ และประกอบไมไดดวยอายตนะ
ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๗๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อวิตักกวิจารมัตตธรรม
ปติสหคตธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรม
เหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบ
ไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๗๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อวิตักกาวิจารธรรม
ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ
อายตนะ อะไร ๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๑.
[๓๗๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย สุขสหคตธรรม ธรรม
เหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวย
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ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๓๗๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อุเปกขาสหคตธรรม
ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไม
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑
ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๗๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย ทัสสนปหาตัพพธรรม
ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปทาตัพพเหตุกธรรม อาจยคามีธรรม อปจยคามีธรรม เสกขธรรม อเสกขธรรม
มหัคคตธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลา
นั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมได
ดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๗๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อัปปมาณธรรม ปณีตธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นไมมี
ขันธ อายตนะ อะไร ๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖.
[๓๗๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย ปริตตารัมมณธรรม
ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๓๘๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย มหัคคตารัมมณธรรม
อัปปมาณารัมมณธรรม หีนธรรม มิจฉัตตนิยตธรรม สัมมัตตนิยตธรรม มัคคารัมมณธรรม มัคคเหตุกธรรม มัคคาธิปติธรรม
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ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๓๘๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อนุปปนนธรรม ฯลฯ
ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นไมมีขันธ
อายตนะอะไร ๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๕.
[๓๘๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อตีตารัมมณธรรม
อนาคตารัมมณธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น
ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบ
ไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๘๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย ปจจุบันนารัมมณธรรม
อัชฌัตตารัมมณธรรม พหิทธารัมมณธรรม อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ และประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๘๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อนิทสั สนสัปปฏิฆธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรม
เหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ และ
ประกอบไมไดดวย อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๘๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย เหตุธรรม สเหตุกธรรม เหตุสัมปยุตตธรรม เหตุสเหตุกธรรม สเหตุกนเหตุธรรม
เหตุสัมปยุตตธรรม เหตุสัมปยุตตนเหตุธรรม นเหตุสเหตุกธรรม
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ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น
ธรรมเหลานั้นประกอบ
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑
ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๘๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อัปปจจยธรรม อสังขตธรรม สนิทสั สนธรรม สัปปฏิฆธรรม รูปธรรม ธรรมเหลาใด
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๘๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย โลกุตตรธรรม
ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นไมมีขันธ
อายตนะ อะไร ๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖.
[๓๘๘] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวย อาสวธรรม อาสวสัมปยุตตธรรม อาสวสาสวธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้นธรรม
เหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖. และประกอบไม
ไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๘๙] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวย อนาสวธรรม อาสว
วิปปยุตตอนาสวธรรม
ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น
ธรรมเหลานั้นไมมีขันธ อายตนะ อะไร ๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมได
ดวยธาตุ ๖.
[๓๙๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสัญโญชนธรรม คันถธรรม โอฌธรรม โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสสัมปยุตตธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมได
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ดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวย อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๙๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อปรามัฏฐธรรม
ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรม
เหลานั้น ธรรมเหลานั้นไมมีขันธ อายตนะอะไร ๆ ที่ประกอบไมได ประกอบ
ไมไดดวย ธาตุ ๖.
[๓๙๒] ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยสารัมมณธรรม จิตตธรรม
เจตสิกธรรม จิตตัมปยุตตธรรม จิตตสังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลา
นั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ และ
ประกอบไมไดดวย อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๙๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอนารัมมณธรรม จิตตวิปปยุตตธรรม จิตตวิสังสัฏธรรม. อุปาทาธรรม ธรรมเหลาใดประกอบ
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ
๑ ธาตุ ๗ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๙๔] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอนุปาทินนธรรม ธรรม
เหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นไมมีขันธ อายตนะ
อะไร ๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๕.
[๓๙๕] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวย อุปาทานธรรม กิเลสธรรม สังกิลฏิ ธรรม กิเลสสัมปยุตตธรรม กิเสสกิเลสกธรรม
กิเลสสังกิลิฏฐธรรม สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม กิเลสกิเลสสัมยุตต-
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ธรรม กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวย
ธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๙๖] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอสังกิเลสกธรรม กิเลสวิปปยุตตธรรม อสังกิเลสธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรม
เหลานั้น ธรรมเหลานั้นไมมีขันธ อายตนะอะไร ๆ ที่ประกอบไมได ประกอบ
ไมไดดวยธาตุ ๖.
[๓๙๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย ทัสสนปหาตัพพธรรม
ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๙๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอวิตักกธรรม สวิจารธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ และประกอบไมไดดวยอายตนะ
๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๓๙๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอวิตักกธรรม อวิจารธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นไมมีขันธ
อายตนะ อะไร ๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๑.
[๔๐๐] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยสัปปติกธรรม ปติสหคตธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบ
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑
ธาตุ ๑ บางอยาง.
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[๔๐๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสุขสหคตธรรม ธรรม
เหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๔๐๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อุเปกขาสหคตธรรม
ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๔๐๓] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยนกามาจรธรรม อปริยาปนนธรรม อนุตตรธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลา
นั้น ธรรมเหลานั้นไมมีขันธ อายตนะอะไร ๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไม
ไดดวยธาตุ ๖.
[๔๐๔] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยรูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม นิยยานิกธรรม นิยตธรรม สรณธรรม ธรรมเหลาใดประกอบ
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ และ
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
จบวิปปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส
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อรรถกถาวิปปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส
บัดนี้ เพื่อจําแนก วิปปยุตเตน วิปปยุตตบท พระผูมีพระภาคเจา
จึงทรงเริ่มคําวา "รูปกฺขนฺเธน" เปนอาทิ. ในนิทเทสนั้น ธรรมเหลา
ใด มีรูปขันธเปนตน ที่พระองคยกขึ้นแสดงไวในนิทเทสแหงสัมปโยค.
วิปปโยคะ. ธรรมเหลานั้นนั่นแหละทรงยกขึ้นแสดงในคําปุจฉาทั้งปวง. สวนบท
ทั้งหลายที่มาโดยลําดับแหงบทอื่น ก็เพราะทานรวมคําวิสัชนาอันเปนทํานอง
เดียวกันไว. บรรดาปญหาเหลานั้น บทใด ยกขึ้นแสดงเพื่อปุจฉา บทนั้น
วิปปยุตดวยธรรมเหลาใด บัณฑิตพึงทราบการจําแนกธรรมมีขันธเปนตน ดวย
สามารถแหงธรรมเหลานั้น. ดวยวา ธรรมทั้งหลาย มีเวทนาเปนตน วิปปยุต
ดวยรูปขันธ และรูปขันธก็วิปปยุตดวยธรรมเหลานั้น. สําหรับนิพพานมีคติ
อยางสุขุมรูปนั่นแหละ. รูปขันธนั้น วิปปยุตดวยนามขันธ ๔ ดวยมนายตนะ ๑
ดวยวิญาณธาตุ ๗ และดวยธรรมทั้งหลายมีเวทนาเปนตนบางอยางในธัมมายตนะและธัมมธาตุ. ในบททั้งปวง ก็นัยนี้ แล.
จบอรรถกถาวิปปยุตเตนวิปปยุตตปท
๑๑. สังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส
[๔๐๕] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวยสมุทยสัจ มัคคสัจ โดย
ขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ
อาตนะ ธาตุ เทาไร ? ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑
ธาตุ ๗ และประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบ
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ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ
๑๐ ธาตุ ๑๐ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๔๐๖] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวย อิตถินทรีย ปุริสินทรีย
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ
๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๔๐๗] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวย สุขินทรีย ทุกขินทรีย
โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ
ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
และประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๔๐๘] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวยอุเปกขินทรีย โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ
๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๒ และประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๔๐๙] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวย สัทธินทรีย วิริยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย อวิชชา สังขารเพราะอวิชชาเปน
ปจจัย ผัสสะเพราะสฬายตนะเปนปจจัย ตัณหาเพราะเวทนาเปน
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ปจจัย อุปาทานเพราะตัณหาเปนปจจัย กรรมภพ โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ
๑ ธาตุ ๗ และประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๔๑๐] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวย ปริเทวะ โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๔๑๑] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวยโสกะ ทุกข โทมนัส
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวย
ขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ และประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๔๑๒] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวยอุปายาส สติปฏฐาน สัมมัปปธาน อัปปมัญญา อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมี
องค ๘ ผัสสะ เจตนา อธิโมกข มนสิการ เหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม อาสวธรรม อาสวสาสวธรรม
อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม สัญโญชนธรรม คันถธรรม โอฆธรรม
โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม อุปาทานธรรม กิเลสธรรม
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กิเลสสังกิเลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑
ธาตุ ๗ และประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบ
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๐ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
จบสังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส
อรรถกถาสังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส
บัดนี้ เพื่อจําแนก สังคหิเตน สัมปยุตตะ วิปปยุตตบท พระผูม-ี
พระภาคเจาทรงเริ่มคําวา "สมุทยสจฺเจน" เปนอาทิ. ในนิทเทสนั้น ธรรม
เหลาใด มีสมุทยสัจจะเปนตน ที่พระองคทรงยกขึ้นแสดงแลว ในนิทเทสแหง
สังคหิเตน สังคหิตบท ธรรมเหลานั้นนั่นแหละทรงยกขึ้นแสดงในปุจฉาทั้งปวง
(ในที่นี้) สวนบททั้งหลายที่มาโดยลําดับแหงบทอื่นนั้น เพราะรวมคําวิสัชนา
เปนทํานองเดียวกัน. ในนิทเทสนั้น ธรรมเหลาใดนับสงเคราะหได ดวยบทที่
ยกขึ้นแสดงเพื่อปุจฉา โดยสงเคราะหดวยขันธเปนตน สัมปโยคะ หรือวิปปโยคะของธรรมเหลานั้น มีอยูดวยธรรมเหลาใด บัณฑิตพึงทราบการจําแนก
ขันธเปนตน ดวยสามารถแหงธรรมเหลานั้น.
ในปญหานั้น มีนัยดังนี้. ธรรมทั้งหลาย อันนับเนื่องในสังขารขันธ
นับสงเคราะหไดดวยสมุทยสัจจะโดยการสงเคราะหเปนขันธเปนตนกอน. ก็
ธรรมเหลานั้น ยกเวนสังขารขันธทั้งหลายในธัมมายตนะและธัมมธาตุทั้งหลาย
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ชื่อวา สัมปยุตดวยขันธ ๓ ที่เหลือดวยอายตนะ ๑ ดวยวิญญาณธาตุ ๗ และ
ยกเวนตัณหาเสียแลว ชื่อวา สัมปยุตดวยธรรมบางอยาง เพราะสัมปยุตดวย
ธรรมที่เหลือ. และวิปปยุตดวยรูปขันธ ๑ ดวยรูปายตนะ ๑๐ ดวยรูปธาตุ ๑๐
ชื่อวา วิปปยุตดวยธรรมบางอยาง ในธัมมายตนะ ๑ ในธัมมธาตุ ๑ เพราะ
ความวิปปยุตตดวยรูปและนิพพาน. บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในปญหาทั้งปวง
โดยนัยนี้ ดวยประการฉะนี้ แล.
จบอรรถกถาสังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส
๑๒. สัมปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส
[๔๑๓] ธรรมเหลาใดประกอบไดดวย เวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร ?
ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ
๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๔๑๔] ธรรมเหลาใดประกอบไดดวย วิญญาณขันธ มนายตนะ
จักขุวิญญาณธาตุ ฯ ล ฯ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ฯ ล ฯ ธรรมเหลา
นั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๔๑๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสมุทยสัจ มัคคสัจ ฯลฯ
ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไม
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
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[๔๑๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย มนินทรีย ฯลฯ ธรรม
เหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑
ธาตุ ๑๗.
[๔๑๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สุขินทรีย ทุกขินทรีย
โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย ฯลฯ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวย
ขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๔๑๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอุเปกขินทรีย ฯลฯ ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๗. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๑.
[๔๑๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสัทธินทรีย วิรยิ ินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย อวิชชา สังขารเพราะอวิชชาเปนปจจัย
ฯลฯ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ
๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๔๒๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยวิญญาณเพราะสังขารเปน
ปจจัย ฯลฯ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
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[๔๒๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยผัสสะเพราะสฬายตนะ
เปนปจจัย ฯลฯ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ
๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๔๒๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยเวทนาเพราะผัสสะเปน
ปจจัย ฯลฯ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๔๒๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยตัณหาเพราะเวทนาเปน
ปจจัย อุปาทานเพราะตัณหาเปนปจจัย กรรมภพ ฯลฯ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๔๒๔] ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยโสกะ ทุกข โทมนัส ฯลฯ
ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไม
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ
๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๔๒๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอุปายาส สติปฏฐาน
สัมมัปปธาน ฯลฯ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒
ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไม
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๔๒๖] ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยอิทธิบาท ฯลฯ ธรรมเหลา
นั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
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[๔๒๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยฌาน ฯ ล ฯ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ.
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๔๒๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอัปปมัญญา อินทรีย ๕
พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ฯลฯ ธรรมเหลานั้นสงเคราะห
ไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๔๒๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยผัสสะ เจตนา มนสิการ
ฯลฯ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ
๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๔๓๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยเวทนา สัญญา ฯลฯ
ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไม
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๐.
[๔๓๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย จิต ฯลฯ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๔๓๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอธิโมกข ฯลฯ ธรรม
เหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๕.
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[๔๓๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม
ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม ปติสหคตธรรม สุขสหคตธรรม อุเปกขาสหคตธรรม ฯลฯ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๔๓๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยเหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม ฯลฯ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ
๕ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๔๓๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสเหตุกนเหตุธรรม เหตฺสัมปยุตตนเหตุธรรม นเหตุสเหตุกธรรม ฯลฯ ธรรมเหลานั้นสงเคราะห
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑๗.
[๔๓๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอาสวธรรม อาสวสาสวธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม ฯลฯ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวย
ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๔๓๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม ฯลฯ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
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[๔๓๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสัญโญชนธรรม คันถธรรม
โอฆธรรม โยคธรรม นิวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรม ฯลฯ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ
๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๔๓๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยปรามาสสัมปยุตตธรรม
ฯลฯ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๔๔๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยจิตตธรรม ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
[๔๔๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยเจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตตธรรม จิตตสังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ฯลฯ
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗. สงเคราะหไม
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑
ธาตุ ๑๑.
[๔๔๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอุปาทานธรรม กิเลสธรรม
กิเลสสังกิเลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม
ฯลฯ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ
๑๐ ธาตุ ๑๖.

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 131

[๔๔๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม
กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสธรรม สวิตักกธรรม สวิจารธรรม สัปปติกธรรม ปติสหคตธรรม สุขสหคตธรรม อุเปกขาสหคตธรรม ฯลฯ
ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
จบสัมปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส
อรรถกถาสัมปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส
บัดนี้ เพื่อจําแนกบท สัมปยุตเตน สังคหิตะ อสังคหิตะ พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มคําวา "เวทนากฺขนฺเธน" เปนอาทิ. ในนิทเทสนั้น
ธรรมเหลาใดมีเวทนาขันธเปนตน ที่พระองคทรงยกขึ้นแสดงในนิทเทสแหง
สัมปยุตเตน สัมปยุตตบท ธรรมเหลานั้นนั่นแหละ ทรงยกขึ้นในคําปุจฉาทั้ง
ปวง. ในปญหานั้น ธรรมเหลาใด สัมปยุตกับดวยบทที่ยกขึ้นแสดงเพื่อปุจฉา
การนับสงเคราะหเขากันได หรือการนับสงเคราะหเขากันไมไดของธรรมเหลา
นั้น ดวยธรรมเหลาใด บัณฑิตพึงทราบการแยกธรรมมีขันธเปนตน ดวย
สามารถแหงธรรมเหลานั้น. ในปญหานั้น มีนัยดังนี้. ก็เวทนาขันธ สัมปยุต
ดวยธรรมทั้งหลายมีสัญญาเปนตน . ธรรมเหลานั้นมีสัญญาเปนตน นับสงเคราะห
ได ดวยขันธ ๓ มีสัญญาเปนตน ดวยอายตนะ ๒ คือ ธัมมายตนะ มนายตนะ
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ดวยธาตุ ๘ คือ ดวยธัมมธาตุ ๑ วิญญาณธาตุ ๗ แตนับสงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ และธาตุที่เหลือ. บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในปญหาทั้งปวง
โดยอุบายนี้ แล.
จบอรรถกถาสัมปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส
๑๓. อสังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส
[๔๔๔] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยรูปขันธ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบ
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑
ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๔๔๕] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย นามรูปเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อสัญญาภพ เอกโวการภพ ชาติ ชรา มรณะ ฯลฯ โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๒
ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบ
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑
ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๔๔๖] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอรูปภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ จตุโวการภพ อิทธิบาท ฯลฯ โดยขันธสังคหะ อายตน-
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สังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๔๔๗] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยกุศลธรรม อกุศลธรรม
สุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม วิปากธรรม วิปากธัมมธรรม อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม สังกิลิฏฐสังเลสิกธรรม อสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกธรรม
สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม ปติสหคตธรรม สุขสหคตธรรม อุเปกขาสหคตธรรม ทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม อาจยคามีธรรม อปจยคามีธรรม เสกขธรรม อเสกขธรรม
มหัคคตธรรม อัปปมาณธรรม ปริตตารัมมณธรรม มหัคคตารัมมณธรรม อัปปมาณารัมมณธรรม หีนธรรม ปณีตธรรม มิจฉัตตนิยตธรรม สัมมัตตนิยตธรรม มัคคารัมมณธรรม มัคคเหตุกธรรม มัคคา
ธิปติธรรม อตีตารัมมณธรรม อนาคตารัมมณธรรม ปจจุปปนนารัมมณธรรม อัชฌัตตารัมมณธรรม พหิทธารัมมณธรรม อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม สเหตุกธรรม เหตุสัมปยุตตธรรม สุเหตุกนเหตุธรรม เหตุสัมปยุตตนเหตุธรรม นเหตุสเหตุกธรรม ฯลฯ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไม
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑
ธาตุ ๗ และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
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[๔๔๘] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยรูปธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓
และประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
และประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
[๔๔๙] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอรูปธรรม โลกุตตรธรรม อนาสวธรรม อาสวสัมปยุตตธรรม อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม อสัญโญชนิยธรรม อคันถนิยธรรม
อโนฆนิยธรรม อโยคนิยธรรม อนีวรณิยธรรม อปรามัฏฐธรรม
ปรามาสสัมปยุตตธรรม ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม สารัมมณธรรม ฯลฯ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ
ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ประกอบ
ไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
บางอยาง.
[๔๕๐] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอนารัมมณธรรม โนจิตตธรรม จิตตวิปปยุตตธรรม จิตตวิสังสัฏฐธรรม จิตตมุฏฐานธรรม จิตตสหภูธรรม จิตตานุปริวัตติธรรม พาหิรธรรม อุปาทาธรรม
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ และประกอบ
ไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ และประกอบไม
ไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
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[๔๕๑] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวย อนุปาทานิยธรรม
อุปาทานสัมปยุตตธรรม อุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานธรรม อุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม อสังกิเลสิกธรรม อสังกิลิฏฐธรรม
กิเลสสัมปยุตตตธรรม สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสธรรม กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม ทัสสนปหาตัพพธรรม
ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม สวิตักกธรรม สวิจารธรรม สัปปติกธรรม ปติสหคตธรรม สุขสหคตธรรม อุเปกขาสหคตธรรม นกามาวจรธรรม
รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม อปริยาปนนธรรม นิยยานิกธรรม
นิยตธรรม อนุตตรธรรม สรณธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ
ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑
ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ บางอยาง.
จบอสังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส
อรรถกถาอสังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส
บัดนี้ เพื่อจําแนก อสังคหิเตน สัมปยุตตะ วิปปยุตตบท พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มคําวา " รูปกฺขนฺเธน " เปนอาทิ. ในนิทเทสนั้น
ธรรมเหลาใด มีปญหาเชนกับดวยรูปขันธ ในนิทเทสแหงอสังหิเตน อสังคหิตบท
ที่ ๕ และธรรมเหลาใดเชนกับดวยอรูปภพ ธรรมเหลานั้นนั่นแหละ พระองค
ทรงยกขึ้นแสดงไว สวนบททั้งหลายที่เหลือที่มิไดยกมา (ในที่นี้) ฉะนั้น บท
เหลานั้นจึงมิไดยกขึ้นแสดง. เพราะวา รูปและอรูปธรรมทัง้ หลายมิไดนับ
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สงเคราะหดวยเวทนาขันธ โดยอํานาจแหงความเปนขันธเปนตน ทั้งชือ่ วา
สัมปโยคะแหงบทเหลานั้นก็มิไดมี ฉะนั้น บทเหลาใด ที่มิไดยกมาแสดง
บทเหลานั้นนั่นแหละ ทรงยกขึ้นแสดงรวมพรอมกับคําวิสัชนาอันเปนทํานอง
เดียวกัน. ในปญหานั้น ธรรมเหลาใด ที่สงเคราะหได ดวยธรรมที่ยกขึ้น
แสดงเพื่อปุจฉา ดวยสามารถแหงธรรมมีขันธเปนตน ธรรมเหลานั้นสัมปยุต
และวิปปยุตดวยธรรมเหลาใด บัณฑิตพึงทราบการจําแนกธรรมมีขันธเปนตน
ดวยสามารถแหงธรรมเหลานั้น. ในปญหานั้น มีนัยดังนี้ วิญญาณเทียวนับ
สงเคราะหไมไดดวยรูปขันธ โดยการสงเคราะห ๓ อยางกอน. วิญญาณนั้น
สัมปยุตดวยขันธ ๓ มีเวทนาขันธเปนตน และดวยธรรมทั้งหลายมีเวทนาเปน
ตนในธัมมายตนะและธัมมธาตุทั้งหลาย. และวิปปยุตดวยรูปขันธ ๑ ดวย
รูปายตนะ ๑๐ ดวยรูปธาตุ ๑๐ และดวยธรรม คือ รูปและนิพพานใน
ธัมมายตนะและธัมมธาตุ พระผูมีพระภาคเจาหมายเอาวิญญาณนั้น จึงตรัสวา
"เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ" เปนตน บัณฑิตพึงทราบเนื้อความทั้งปวง โดย
นัยนี้ แล.
จบอรรถกถาอสังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตบท
๑๔. วิปปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส
[๔๕๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยรูปขันธ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ธรรมเหลานั้น สงเคราะหได
ดวยขัน ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
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[๔๕๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยเวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ วิญญาณขันธ มนายตนะ มนินทรีย ธรรมเหลานั้น
ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑
ธาตุ ๑๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
[๔๕๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยจักขวายตนะ ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ จักขุธาตุ ฯลฯ โผฏฐัพพธาตุ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๔๕๕] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยจักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ
มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดย
ความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ
อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๑.
[๔๕๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยทุกขสัจ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๔๕๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสมุทยสัจ มัคคสัจ
ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
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[๔๕๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยนิโรธสัจ จักขุนทรีย
โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๔๕๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยมนินทรีย ธรรมเหลานั้น
ยกเวน นิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑
ธาตุ ๑๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมไดดวย
ขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
[๔๖๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสุขินทรีย ทุกขินทรีย
โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความ
เปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ
ที่สงเคราะหไมได.
[๔๖๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอุเปกขินทรีย ธรรม
เหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ไมมีขันธ อายตนะ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๕.
[๔๖๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสัทธินทรีย วิริยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญัตญัสสามีตินทรีย
อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย อวิชชา สังขารเพราะอวิชชาเปนปจจัย
ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ
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อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ทีส่ งเคราะหไมได.
[๔๖๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยวิญญาณเพราะสังขาร
เปนปจจัย ผัสสะเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เวทนาเพราะผัสสะเปน
ปจจัย ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
[๔๖๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยตัณหาเพราะเวทนาเปน
ปจจัย อุปาทานเพราะตัณหาเปนปจจัย กรรมภพ ธรรมเหลานั้น
ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ
อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
[๔๖๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอุปปตติภพ สัญญาภพ
ปญจโวการภพ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒
ธาตุ ๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไม
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕.
[๔๖๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยกามภพ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๕. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๓.
[๔๖๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยรูปภพ อสัญญาภพ
เอกโวการภพ ปริเทวะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ
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๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๔๖๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอรูปภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ จตุโวการภพ โสกะ ทุกข โทมนัส อุปายาส สติปฏฐาน
สัมมัปปธาน อิทธิบาท ฌาน อัปปมัญญา อินทรีย ๕ พละ ๕
โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความ
เปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ
ที่สงเคราะหไมได..
[๔๖๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยผัสสะ เวทนา สัญญา
เจตนา จิต มนสิการ ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธ
แลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
[๔๗๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอธิโมกข ธรรมเหลานั้น
ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ
อายตนะ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๑.
[๔๗๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยกุศลธรรม อกุศลธรรม
สุขเวทนาสัมปยุตตตธรรม ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม ธรรมเหลานั้น
ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ
อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
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[๔๗๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอัพยากตธรรม ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖.
[๔๗๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม วิปากธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธ
แลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๓. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ อะไร ๆ ที่สงเคราะห
ไมได สะเคราะหไมไดดวยธาตุ ๕.
[๔๗๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยวิปากธัมมธรรม สังกิลิฏฐสังกเลสิกธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธ
แลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมมีดวย
ขันธ อายตนะ. ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะห
ไมได.
[๔๗๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม อสังกลิฏฐาสังกเลสกธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ
๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๔๗๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอุปาทินนุปาทานิยธรรม
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. สงเคราะห
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ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ
๑๐ ธาตุ ๑๕.
[๔๗๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ
๑ อายตนะ ๑. ธาตุ ๑๖.
[๔๗๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสวิตักกสวิจารธรรม
ธรรมเหลานั้น ยกเวน นิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมี
ขันธ อายตนะ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๑.
[๔๗๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
ปติสหคตธรรม สุขสหคตธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความ
เปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ
ที่สงเคราะหไมได.
[๔๘๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอวิตักกาวิจารธรรม
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕.
[๔๘๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอุเปกขาสหคธรรม
ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ไมมีขันธ อายตนะ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๕.
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[๔๘๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยทัสสนปหาตัพพธรรม
ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปทาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม อาจยคามีธรรม อปจยคามีธรรม เสกขธรรม อเสกขธรรม
มหัคคตธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว
สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
[๔๘๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพธรรม เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม เนวาจยคามีนาปจยคามีธรรม เนวเสกขานาเสกขธรรม ปริตตธรรม ธรรมเหลา
นั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖.
[๔๘๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอัปปมาณธรรม ปณีตธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ
๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๔๘๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยปริตตารัมมณธรรม
ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมได
ดวยธาตุ ๖.
[๔๘๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยมหัคคตารัมมณธรรม
อัปปมาณารัมมณธรรม หีนธรรม มิจฉัตตนิยตธรรม สัมมัตตนิยต-
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ธรรม มัคคารัมมณธรรม มัคคเหตุกธรรม มัคคาธิปติธรรม ธรรม
เหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ทีส่ งเคราะหไมได.
[๔๘๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยมัชฌิมธรรม อนิยตธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ
๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๔๘๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอุปปนนธรรม อนุปปนนธรรม อุปปาทิธรรม อตีตธรรม อนาคตธรรม ปจจุปปนน ธรรม อัชฌัตตธรรม พหิทธรรม สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔.
อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๔๘๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อตีตารัมมณธรรม
อนาคตารัมมณธรรม อัชฌัตตารัมมณธรรม พหิทธารัมมณธรรม
ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ทีส่ งเคราะหไมได.
[๔๙๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยปจจุปปนนารัมมณธรรม
อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความ
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เปนขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๒. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะอะไร ๆ ที่สงเคราะห
ไมได สงเคราะหไมได ดวยธาตุ ๖.
[๔๙๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย เหตุธรรม สเหตุกธรรม เหตุสัมปยุตตธรรม เหตุสเหตุกธรรม สเหตุกนเหตุธรรม
เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม เหตุสัมปยุตตนเหตุธรรม นเหตุเหตุกธรรม
ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ทีส่ งเคราะหไมได.
[๔๙๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอเหตุธรรม เหตุวิปปยุตตธรรม นเหตุอเหตุกธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ
๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๔๙๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอัปปจจยธรรม อสังขตธรรม สนิทัสสนธรรม สัปปฏิฆธรรม รูปธรรม โลกุตตรธรรม
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไม
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ
๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๔๙๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยโลกิยธรรม ธรรมเหลา
นั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖.
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[๔๙๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอาสวธรรม อาสวสัมปยุตตธรรม อาสวสาสวธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตตธรรม อาสววิปปยุตตโนอาสวธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว
สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ทีส่ งเคราะหไมได
[๔๙๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสาสวธรรม อาสววิปปยุตตธรรม สาสวโนอาสวธรรม อาสววิปปยุตตสาสวธรรม ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตน ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมได
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๔๙๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อนาสวธรรม อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวย คันถอายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๔๙๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสัญโญชนธรรม คันถธรรม โอฆธรรม โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสสัมปยุตตธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพาน
โดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ
อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
[๔๙๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย ปรามัฏฐธรรม ปรามาสวิปปยุตตธรรม ปรามัฏฐโนปรามาสธรรม ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
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[๕๐๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอปรามัฏฐธรรม ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๕๐๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสารัมมณธรรม จิตตธรรม เจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตตธรรม จิตตสังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปน
ขันธแลวสงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
[๕๐๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอนารัมมณธรรม จิตตวิปปยุตตธรรม จิตตวิสังสัฏฐธรรม อุปาทาธรรม อนุปาทินนธรรม
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๐.
[๕๐๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอุปาทินนธรรม ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕.
[๕๐๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอุปาทานธรรม กิเลสธรรม สังกิลฏิ ฐธรรม กิเลสสัมปยุตตธรรม กิเลสสังกิเลสิกธรรม
กิเลสสังกิลิฏฐธรรรม สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดย

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 148

ความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่
สงเคราะหไมได.
[๕๐๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสังกิเลสิกธรรม อสังกิลิฏฐธรรม กิเลสวิปปยุตตธรรม สังกิเลสิกโนกิเลสธรรม กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ
๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๕๐๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอสังกิเลสิกธรรม กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
[๕๐๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยทัสสนปหาตัพพธรรม
ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
[๕๐๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยนทัสสนปหาตัพพธรรม
นภาวนาปหาตัพพธรรม นทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม สภาวนาปหาตัพพเหตุธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ
๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไม
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
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[๕๐๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสวิตักกธรรม สวิจารธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหได
ดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุเทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไม
ไดดวยธาตุ ๑.
[๕๑๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสัปปติกธรรม ปติสหคตธรรม สุขสหคตธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปน
ขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะห
ไมได.
[๕๑๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอุเปกขาสหคตธรรม
ธรรมเหลานั้น ยกเวนนิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ
๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
ไมมีขันธ อายตนะ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๕.
[๕๑๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยกามาวจรธรรม ปริยาปนนธรรม สอุตตรธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
[๕๑๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยนกามาวจรธรรม
อปริยาปนนธรรม อนุตตรธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ
๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
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[๕๑๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยรูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม นิยยานิกธรรม นิยตธรรม สรณธรรม ธรรมเหลานั้นยกเวน
นิพพานโดยความเปนขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ
๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ไมมขี ันธ อายตนะ
ธาตุ อะไร ๆ ที่สงเคราะหไมได.
[๕๑๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยนรูปาวจรธรรม นอรูปาวจรธรรม อนิยยานิกธรรม อนิยตธรรม อสรณธรรม ธรรมเหลา
นั้น สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร ? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖.
สรุปขอธรรมดังกลาวมาแลว
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ชีวิตินทรีย นามรูป สฬายตนะ
ชาติ ชราและมรณะและใน ๒ ติกะยอม (แสดง) ไมได.
ในหมวดแรก ไดธรรม (ในจูฬันตรทุกะ) ๗ บทและ (ในโคจฉกะ)
๑๐ บท ในหมวดถัดมาไดธรรม (ในมหันตรทุกะ) ๑๔ บท ในหมวดสุดทาย
ไดธรรม (ในปฏฐิทุกะ) ๖ บท.
ธรรม ๔๗ เหลานี้ ดังพรรณนามาฉะนี้ (แสดงไมได) ยอมไดโดย
สมุจเฉท และโดยโมฆปุจฉกะ ฉะนี้แล.
จบวิปปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส
ธาตุกถา จบบริบูรณ
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อรรถกถาวิปปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส
บัดนี้ เพื่อจําแนก วิปปยุตเตนสังคหิตาสงัดหิตบท พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มคําวา "รูปกฺขนฺเธน" เปนอาทิ. ในนิทเทสนั้น
วิปปโยคะของบทเหลาใด ที่มิไดยกขึ้นมา (ในที่นี้) บทเหลานั้น พระผูมพี ระภาคเจามิไดทรงถือเอาในวาระนี้. ถามวา ก็บทเหลานั้น เปนบทอะไร ตอบ
วาเปนบทธัมมายตนะเปนตน. เพราะวาวิปปโยคะ ยอมไมมใี นธรรมทั้งหลาย
มีขันธเปนตนของธัมมายตนะ แมสกั บทเดียว. แมในธัมมธาตุเปนตน ก็นัย
นี้นั่นแหละ. บัณฑิตพึงทราบอุทานแหงบทเหลานั้นดังนี้.
"ธมฺมายตน ธมฺมธาตุ
ชีวติ ินฺทฺริยเมว จ
นามรูปปทฺเจว
สฬายตนเมว จ.
ชาติอาทิตฺตย เอก
ปท วีสติเม ติเก
ติกาวสานิก เอก
สตฺต จูฬนฺตเร ปทา.
ทเสว โคจฺฉเก โหนฺติ
มหทนฺตรมฺหิ จุทฺทส
ฉ ปทานิ ตโต อุทฺธ
สพฺพานิป สมาสโต.
ปทานิ จ ลพฺภนฺติ
จตฺตาฬีสฺจ สตฺตธา".
แปลวา
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ชีวิตินทรีย นามรูป
สฬายตนะ ธรรมทั้ง ๓ มีชาติเปนตน (คือ ชาติ ชรา
มรณะ) ในติกะที่ ๒๐ บทหนึ่ง (คือ อัชฌัตตพหิทธบท)
บทสุดทายของติกะ ๑ บท คือ (อนิทัสสนอัปปฏิฆบท)
ในจูฬนั ตรทุกะ ๗ บท ในโคจฉกะ ๑๐ บท ในมหันตร--
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ทุกะ ๑๔ บท ตอจากนั้นอีก ๖ บท (คือ ปฏฐิทุกะ ๖)
บทเหลานี้ แมทั้งหมดทานแสดงไวโดยยอ รวม ๔๗ บท
เหลานี้ ยอมประกอบไมได (หมายความวาเปน
วิปปยุต).
แมคาถาสุดทาย มีคาวา. "ธมฺมายตน ธมฺมธาตุ" เปนตน พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไวเพื่อแสดงอรรถนีน้ ั่นแหละ. ก็แตวา เวนบทเหลานี้แลว
บทที่เหลือแมทั้งหมด ยอมได (คือ หมายความวา สงเคราะหเขากันได).
การจําแนกโดยความเปนขันธเปนตน ในบทเหลานั้น บัณฑิตพึงทราบโดย
ทํานองแหงนัยที่กลาวแลวนั่นแหละดังนี้แล.
จบ อรรถกถาวิปปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส
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คํานิคม
ดวยคํามีประมาณเทานี้ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ผูฉลาดในการจําแนกธาตุ ตรัสคัมภีร
ธาตุกถาอันใดไว บัดนี้ การประกาศสวนนยมุข คือ
หัวขอที่เปนประธานของคัมภีรน ั้นจบลงแลว. ก็แล นัย
แมทั้งหมดนั้น ขาพเจากลาวไวเปนเพียงสังเขปกถา
บุคคลผูฉลาดอาจเพื่อรูสวนนยมุข คือหัวขอที่พระองค
ทรงแสดงนี้ได. ก็ถา วา ขาพเจาจะพึงกลาวเนื้อความ
พิสดารแหงคัมภีรน ี้ทุก ๆ บทไซร ก็จะพึงกลาวถอยคํา
นั้นมากเหลือเกิน ทั้งเนื้อความนั้น ก็มิไดแปลกกัน
เลย.
บุญกุศลใด อันขาพเจา ผูก ระทําคัมภีรนี้ เพื่อ
แบบแผน มีประมาณ ๒ ภาณวารหยอนสําเร็จลงแลว
ดวยประการฉะนี้ ขอกุศลผลบุญนั้น จงถึงแกสัตวโลก
ทั้งหลาย เพื่อความสุขเกษมสําราญตลอดกาลนิรันดร
เทอญ.
จบ อรรถกถาแหงธาตุกถาปกรณ
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พระอภิธรรมปฎก
เลมที่ ๓
ปุคคลปญญัติ
๑

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

อุทเทสวาระ
[๑] บัญญัติ ๖ ประการ คือ
๑. ขันธบัญญัติ
บัญญัตวิ าเปนขันธ
๒. อายตนบัญญัติ บัญญัตวิ าเปนอายตนะ
๓. ธาตุบัญญัติ
บัญญัตวิ าเปนธาตุ
๔. สัจจบัญญัติ
บัญญัตวิ าเปนสัจจะ
๕. อินทริยบัญญัติ บัญญัตวิ าเปนอินทรีย
๖. ปุคคลบัญญัติ
บัญญัตวิ าเปนบุคคล
๑. ขันธบัญญัติ
[๒] การบัญญัติธรรมที่เปนหมวดหมูกันวา ขันธ มีเทาไร ขันธ
มี ๕ คือ
๑. รูปขันธ
๒. เวทนาขันธ
๑. บาลีเลมที่ ๓๖. คัมภีรที่ ๔
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๓. สัญญาขันธ
๔. สังขารขันธ
๕. วิญญาณขันธ
การบัญญัติธรรมทีเ่ ปนหมวดหมูกันวา ขันธ ก็มี ๕ ตามจํานวนหมวด
ธรรมเหลานั้น.
๒. อายตนบัญญัติ
[๓] การบัญญัติธรรมอันเปนบอเกิดวา อายตนะ มีเทาไร อายตนะ
มี ๑๒ คือ
๑. จักขวายตนะ
๒. รูปายตนะ
๓. โสตายตนะ
๔. สัททายตนะ
๕. ฆานายตนะ
๖. คันธายตนะ
๗. ชิวหายตนะ
๘. รสายตนะ
๙. กายายตนะ
๑๐. โผฏฐัพพายตนะ
๑๑. มนายตนะ
๑๒. ธัมมายตนะ
การบัญญัติธรรมทีเ่ ปนบอเกิดวา อายตนะ ก็มี ๑๒ ตามจํานวน
ธรรมเหลานั้น.
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๓. ธาตุบัญญัติ
[๔] การบัญญัติธรรมที่ทรงอยูวา ธาตุ มีเทาไร ธาตุมี ๑๘ คือ
๑. จักขุธาตุ
๒. รูปธาตุ
๓. จักขุวญ
ิ ญาณธาตุ
๔. โสตธาตุ
๕. สัททธาตุ
๖. โสตวิญญาณธาตุ
๗. ฆานธาตุ
๘. คันธธาตุ
๙. ฆานวิญญาณธาตุ
๑๐. ชิวหาธาตุ
๑๑. รสธาตุ
๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ
๑๓. กายธาตุ
๑๔. โผฏฐัพพธาตุ
๑๕. กายวิญญาณธาตุ
๑๖. มโนธาตุ
๑๗. ธัมมธาตุ
๑๘. มโนวิญญาณธาตุ
การบัญญัติธรรมทีท่ รงอยูวา ธาตุ ก็มี ๑๘ ตามจํานวนธรรมเหลา
นี้.
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๔. สัจจบัญญัติ
[๕] การบัญญัติธรรมที่เปนของจริงวา สัจจะ มีเทาไร สัจจะ
มี ๔ คือ
๑. ทุกขสัจจะ
๒. สมุทยสัจจะ
๓. นิโรธสัจจะ
๔. มัคคสัจจะ
การบัญญัติธรรมทีเ่ ปนของจริงวา สัจจะ ก็มี ๔ ตามจํานวนธรรม
เหลานี้.
๕. อินทริยบัญญัติ
[๖] การบัญญัติธรรมที่เปนใหญวา อินทรีย มีเทาไร อินทรีย
มี ๒๒ คือ
๑. จักขุนทรีย
๒. โสตินทรีย
๓. ฆานินทรีย
๔. ชิวหินทรีย
๕. กายินทรีย
๖. มนินทรีย
๗. อิติถนิ ทรีย
๘. ปุริสนิ ทรีย
๙. ชีวิตินทรีย
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๑๐. สุขินทรีย
๑๑. ทุกขินทรีย
๑๒. โสมนัสสินทรีย
๑๓. โทมนัสสินทรีย
๑๔. อุเปกขินทรีย
๑๕. สัทธนทรีย
๑๖. วิริยินทรีย
๑๗. สตินทรีย
๑๘. สมาธินทรีย
๑๙. ปญญินทรีย
๒๐. อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
๒๑. อัญญินทรีย
๒๒. อัญญาตาวินทรีย
การบัญญัติธรรมทีเ่ ปนใหญวา อินทรีย ก็มี ๒๒ ตามจํานวนธรรม
เหลานี้.
๖. บุคคลบัญญัติ
การบัญญัติจําพวกบุคคลของบุคคลทั้งหลาย มีเทาไร

เอกกมาติกา
[๗] บุคคล ๑ จําพวก
๑. บุคคลผูพนแลวในสมัย
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๒. บุคคลผูทีมิใชพนแลวในสมัย
๓. บุคคลผูมีธรรมกําเริบ
๔. บุคคลผูมีธรรมไมกําเริบ
๕. บุคคลผูมีธรรมอันเสื่อม
๖. บุคคลผูมีธรรมอันไมเสื่อม
๗. บุคคลผูควรโดยเจตนา
๘. บุคคลผูควรโดยตามรักษา
๙. บุคคลผูที่เปนปุถุชน
๑๐. โคตรภูบุคคล
๑๑. บุคคลผูงดเวนเพราะกลัว
๑๒. บุคคลมิใชผูงดเวนเพราะกลัว
๑๓. บุคคลผูควรแกการบรรลุมรรคผล
๑๔. บุคคลผูไมควรแกการบรรลุมรรคผล
๑๕. บุคคลผูเที่ยงแลว
๑๖. บุคคลผูไมเที่ยง
๑๗. บุคคลผูปฏิบัติ
๑๘. บุคคลผูตั้งอยูแลวในผล
๑๙. บุคคลผูชื่อวา สมสีสี
๒๐. บุคคลผูชื่อวา ฐิตกัปป
๒๑. บุคคลผูเปนอริยะ
๒๒. บุคคลผูไมเปนอริยะ
๒๓. บุคคลผูเปนเสกขะ
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๒๔. บุคคลผูเปนอเสกขะ
๒๕. บุคคลผูเปนเสกขะก็มใิ ช ผูเปนอเสกขะก็มิใช
๒๖. บุคคลผูมีวิชชา ๓
๒๗. บุคคลผูมีอภิญญา ๖
๒๘. พระสัมมาสัมพุทธเจา
๒๙. พระปจเจกพุทธเจา
๓๐. บุคคลผูชื่อวา อุภโตภาควิมุต
๓๑. บุคคลผูชื่อวา ปญญาวิมุต
๓๒. บุคคลผูชื่อวา กายสักขี
๓๓. บุคคลผูชื่อวา ทิฏฐิปตตะ
๓๔. บุคคลผูชื่อวา สัทธาวิมุต
๓๕. บุคคลผูชื่อวา ธัมมานุสารี
๓๖. บุคคลผูชื่อวา สัทธานุสารี
๓๗. บุคคลผูชื่อวา สัตตักขัตตุปรมะ
๓๘. บุคคลผูชื่อวา โกลังโกละ
๓๙. บุคคลผูชื่อวา เอกพีชี
๔๐. บุคคลผูชื่อวา สกทาคามี
๔๑. บุคคลผูชื่อวา อนาคามี
๔๒. บุคคลผูชื่อวา อันตราปรินิพพายี
๔๓. บุคคลผูชื่อวา อุปหัจจปรินิพพายี
๔๔. บุคคลผูชื่อวา อสังขารปรินิพพายี
๔๕. บุคคลผูชื่อวา สสังขารปรินิพพายี
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๔๖. บุคคลผูช ื่อวา อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
๔๗. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจวซึ่งโสดาปตติผล
เปนโสดาบัน
๔๘. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล
เปนสกทาคามี
๔๙. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล
เปนอนาคามี
๕๐. บุคคลผูป ฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล
เปนอรหันต
จบ เอกกมาติกา
ทุกมาติกา
[๘] บุคคล ๒ จําพวก
๑. บุคคลผูม ักโกรธ
บุคคลผูผ ูกโกรธ
๒. บุคคลผูล บหลูบุญคุณของผูอื่น
บุคคลผูต ีเสมอผูอื่น
๓. บุคคลผูมีความริษยา
บุคคลผูม ีความตระหนี่
๔. บุคคลผูโออวด
บุคคลผูม ีมารยา
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๕. บุคคลผูไมมีหิริ
บุคคลผูไมมีโอตตัปปะ
๖. บุคคลผูวายาก
บุคคลผูมีมิตรชัว่
๗. บุคคลผูมีทวารอันไมคุมครองแลวในอินทรีย
ทั้งหลาย
บุคคลผูไมรูประมาณในโภชนะ
๘. บุคคลผูมีสติหลง
บุคคลผูไมมีสัมปชัญญะ
๙. บุคคลผูมีศีลวิบตั ิ
บุคคลผูมีทิฏฐิวบิ ตั ิ
๑๐. บุคคลผูมีสัญโญชนในภายใน
บุคคลผูมีสัญโญชนในภายนอก
๑๑. บุคคลผูไมมักโกรธ
บุคคลผูไมผูกโกรธ
๑๒. บุคคลผูไมลบหลูบุญคุณของผูอื่น
บุคคลผูไมตีเสมอผูอื่น
๑๓. บุคคลผูไมมีความริษยา
บุคคลผูไมมีความตระหนี่
๑๔. บุคคลผูไมโออวด
บุคคลผูไมมมี ารยา
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๑๕. บุคคลผูมีหิริ
บุคคลผูมีโอตตัปปะ
๑๖. บุคคลผูวางาย
บุคคลผูมีมิตรดี
๑๗. บุคคลผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย
บุคคลผูรูประมาณในโภชนะ
๑๘. บุคคลผูมีสติตั้งมั่น
บุคคลผูมีสัมปชัญญะ
๑๙. บุคคลผูถึงพรอมดวยศีล
บุคคลผูพรอมดวยทิฏฐิ
๒๐. บุคคล ๒ จําพวกที่หาไดยาก
๒๑. บุคคล ๒ จําพวกที่ใหอิ่มไดยาก
๒๒. บุคคล ๒ จําพวกที่ใหอิ่มไดงาย
๒๓. อาสวะยอมเจริญแกบุคคล ๒ จําพวก
๒๔. อาสวะยอมไมเจริญแกบุคคล ๒ จําพวก
๒๕. บุคคลผูมีอัธยาศัยเลว
๒๖. บุคคลผูมีอัธยาศัยประณีต
๒๖. บุคคลผูอิ่มแลว
บุคคลผูใหคนอื่นอิ่ม
จบ ทุกมาติกา
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ติกมาติกา
[๙] บุคคล ๓ จําพวก
๑. บุคคลผูไมมีความหวัง
บุคคลผูมีความหวัง
บุคคลผูมีความหวังปราศไปแลว
๒. บุคคลเปรียบดวยคนไข ๓ จําพวก
๓. บุคคลผูชื่อวา กายสักขีะ
บุคคลผูชื่อวา ทิฏฐิปตตะ
บุคคลผูชื่อวา สัทธาวิมตุ
๔. บุคคลผูมีวาจาเหมือนคูถ
บุคคลผูมีวาจาเหมือนดอกไม
บุคคลผูมีวาจาเหมือนน้ําผึ้ง
๕. บุคคลผูมีจติ เหมือนแผลเรื้อรัง
บุคคลผูมีจติ เหมือนฟาแลบ
บุคคลผูมีจติ เหมือนฟาผา
๖. บุคคลผูบอด
บุคคลผูมีคาขางเดียว
บุคคลผูมีตาสองขาง
๗. บุคคลผูมปี ญญาดังหมอคว่ํา
บุคคลผูมปี ญญาดังหนาตัก
บุคคลผูมปี ญญามาก
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๘. บุคคลบางจําพวกยังไมสิ้นทั้งกามราคะและภวราคะ
บุคคลบางจําพวกสิ้นกามราคะแลวแตภวราคะยัง
มีอยู
บุคคลบางจําพวกสิ้นหมดแลวทั้งกามราคะและ
ภวราคะ
๙. บุคคลเสมือนรอยขีดในหิน
บุคคลเสมือนรอยขีดในแผนดิน
บุคคลเสมือนรอยขีดในน้ํา
๑๐. บุคคลเปรียบดวยผาปาน ๓ จําพวก
๑๑. บุคคลเปรียบดวยผาแควนกาสี ๓ จําพวก
๑๒. บุคคลที่ประมาณไดงาย
บุคคลที่ประมาณไดยาก
บุคคลที่ประมาณไมได
๑๓. บุคคลบางคนไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควร
เขาใกล
บุคคลบางคนควรสมาคม ควรคบ ควรเขาใกล
บุคคลบางคนควรสักการะเคารพแลว จึงสมาคม
จึงคบ จึงเขาใกล
๑๔. บุคคลบางคนควรเกลียด ไมควรสมาคม ไมควร
คบ ไมควรเขาใกล
บุคคลบางคนควรเฉย ๆ เสีย ไมควรสมาคม ไม
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ควรคบ ไมควรเขาใกล
บุคคลบางคนควรสมาคม ควรคบ ควรเขาใกล
๑๕. บุคคลบางคนมีปกติทําใหบริบูรณในศีล มีปกติ
ทําพอประมาณในสมาธิ มีปกติทําพอประมาณใน
ปญญา
บุคคลบางคนมีปกติทําใหบริบูรณในศีลดวย มี
ปกติทําใหบริบูรณ ในสมาธิดวย มีปกติทําพอประมาณในปญญา
บุคคลบางคนมีปกติทําใหบริบูรณในศีลดวย มี
ปกติทําใหบริบูรณในสมาธิดวย มีปกติทําใหบริบูรณในปญญาดวย
๑๖. ศาสดา ๓ ประเภท
๑๗. ศาสดา ๓ ประเภท แมอื่นอีก
จบติกมาติกา
จตุกกมาติกา
[๑๐] บุคคล ๔ จําพวก
๑. คนที่เปนอสัตบุรุษ
คนที่เปนอสัตบุรุษยิ่งกวาอสัตบุรุษ
คนที่เปนสัตบุรุษ
คนที่เปนสัตบุรุษยิ่งกวาสัตบุรุษ
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๒. คนลามก
คนลามกยิ่งกวาคนลามก
คนดี
คนดียิ่งกวาคนดี
๓. คนมีธรรมลามก
คนมีธรรมลามกยิ่งกวาคนมีธรรมลามก
คนมีธรรมงาม
คนมีธรรมงามยิ่งกวาคนมีธรรมงาม
๔. คนมีโทษ
คนมีโทษมาก
คนมีโทษนอย
คนไมมีโทษ
๕. บุคคลผูเปนอุคฆฏิตัญู
บุคคลผูเปนวิปญจิตัญู
บุคคลผูเปนเนยยะ
บุคคลผูเปนปทปรมะ
๖. บุคคลผูโตตอบลูกตองแตไมวองไว
บุคคลผูโตตอบวองไวแตไมถูกตอง
บุคคลผูโตตอบลูกตองและวองไว
บุคคลผูโตตอบไมถูกตองและไมวองไว
๗. บุคคลผูเปนธรรมกถึก ๔ จําพวก
๘. บุคคลผูเปรียบเทียบดวยวลาหก ๔ จําพวก
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๙. บุคคลผูเปรียบดวยหนู ๔ จําพวก
๑๐. บุคคลผูเปรียบดวยมะมวง ๔ จําพวก
๑๑. บุคคลผูเปรียบดวยหมอ ๔ จําพวก
๑๒. บุคคลผูเปรียบดวยหวงน้ํา ๔ จําพวก
๑๓. บุคคลผูเปรียบดวยโคถึก ๔ จําพวก
๑๔. บุคคลผูเปรียบดวยอสรพิษ ๔ จําพวก
๑๕. บุคคลบางคนไมใครครวญ ไมไตรตรองแลว พูดสรรเสริญคนที่ไมควรสรรเสริญ
บุคคลบางคนไมใครครวญ ไมไตรตรองแลว พูด
ติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ
บุคคลบางคนไมใครครวญ ไมไตรตรองแล มีความ
เลื่อมใสในฐานะที่ไมควรเลื่อมใส
บุคคลบางคนไมใครครวญ ไมไตรตรองแลว ไม
เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส
๑๖. บุคคลบางคนใครครวญ ไตรตรองแลว พูดติเตียน
คนที่ควรติเตียน
บุคคลบางคนใครครวญไตรตรองแลว พูดสรรเสริญ
คนที่ควรสรรเสริญ
บุคคลบางคนใครครวญไตรตรองแลว ไมเลื่อมใสใน
ฐานะที่ไมควรเลื่อมใส
บุคคลบางคนใครครวญไตรตรองแลว เลื่อมใสใน
ฐานะที่ควรเลื่อมใส
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๑๗. บุคคลบางคนพูดติเตียนคนที่ควรติเตียน อันจริงแท
ตามกาล แตไมพูดสรรเสริญ คนที่ควรสรรเสริญ อันจริงแทตามกาล
บุคคลบางคนพูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ อันจริง
แทตามกาล แตไมพูดติเตียนคนที่ควรติเตียน อันจริงแทตามกาล
บุคคลบางคนพูดติเตียนคนที่ควรติเตียน อันจริงแท
ตามกาล และพูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ อันจริงแทตามกาล
บุคคลบางคนไมพูดติเตียนคนที่ควรติเตียน อันจริงแท
ตามกาล และไมพูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ อันจริงแทตามกาล
๑๘. บุคคลผูดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหมั่น มิใชดํารง
ชีพอยูดวยผลแหงบุญ
บุคคลดํารงชีพอยูดวยผลแหงบุญ มิใชดํารงชีพอยูดวย
ผลแหงความหมั่น
บุคคลดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหมั่นดวย ดํารงชีพ
อยูดวยผลแหงบุญดวย
บุคคลผูมิใชดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหมั่น ทั้งมิใช
ดํารงชีพอยูดวยผลแหงบุญดวย
๑๙. บุคคลผูมืดมามืดไป
บุคคลผูมืดมาสวางไป
บุคคลผูสวางมามืดไป
บุคคลผูสวางมาสวางไป
๒๐. บุคคลผูต่ํามาแลวต่ําไป
บุคคลผูต่ํามาแลวสูงไป
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บุคคลผูสูงมาแลวต่ําไป
บุคคลผูสูงมาแลวสูงไป
๒๑. บุคคลผูเปรียบดวยตนไม ๔ อยาง
๒๒. บุคคลผูถือรูปเปนประมาณเลื่อมใสในเสียง
บุคคลผูถือเสียงเปนประมาณเลื่อมใสในเสียง
บุคคลผูถือความเศราหมองเปนประมาณเลื่อมใสใน
ความเศราหมอง
บุคคลผูถือธรรมเปนประมาณเลื่อมใสในธรรม
๒๓. บุคคลบางคนปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมปฏิบตั ิเพื่อ
ประโยชนคนอื่น
บุคคลบางคนปฏิบัติเพื่อประโยชนคนอื่น ไมปฏิบัติ
เพื่อประโยชนตน
บุคคลบางคนปฏิบัติเพื่อประโยชนตนดวย ปฏิบตั ิเพื่อ
ประโยชนคนอื่นดวย
บุคคลบางคนไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนคนอื่น
๒๔. บุคคลบางคนทําคนใหเดือดรอน ขวนขวายประกอบ
สิ่งที่ทําตนใหเดือดรอน
บุคคลบางคนทําคนอื่นใหเดือดรอน ขวนขวายประกอบสิ่งที่ทําคนอื่นใหเดือดรอน
บุคคลบางคนทําตนใหเดือดรอน ขวนขวายประกอบ
สิ่งที่ทําตนใหเดือดรอนดวย ทําคนอื่นใหเดือดรอน ขวนขวาย
ประกอบสิ่งที่ทําคนอื่นใหเดือดรอนดวย
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บุคคลบางคนไมทําตนใหเดือดรอน ไมขวนขวาย
ประกอบสิ่งที่ทําตนใหเดือดรอน ไมทําคนอื่นใหเดือดรอน ไม
ขวนขวายประกอบสิ่งทีท่ ําคนอื่นใหเดือดรอน บุคคลนั้นไมทําตน
ใหเดือดรอน ไมทําคนอื่นใหเดือดรอน เปนผูหมดหิว เปนผูดับ
แลว เปนผูเย็นแลว เสวยความสุขมีตนอันประเสริฐ สําเร็จ
อิริยาบถอยูในทิฏฐิธรรมเที่ยว
๒๕. บุคคลมีราคะ
บุคคลมีโทสะ
บุคคลมีโทสะ
บุคคลมรมานะ
๒๖. บุคคลบางคนไดเจโตสมถะในภายใน แตไมไดปญญา
เห็นแจงในธรรม กลาวคืออธิปญญา
บุคคลบางคนไดปญญาเห็นแจงในธรรมคืออธิปญญา
แตไมไดเจโตสมถะในภายใน
บุคคลบางคนไดเจโตสมถะในภายในดวย ไดปญญา
เห็นแจงในธรรมคืออธิปญ
 ญาดวย
บุคคลบางคนไมไดเจโตสมถะในภายในดวย ไมได
ปญญาเห็นแจงในธรรม คืออธิปญญาดวย
๒๗. บุคคลผูไปตามกระแส
บุคคลผูไปทวนกระแส
บุคคลผูตั้งตัวไดแลว
บุคคลผูขามถึงฝงยืนอยูบนบก เปนพราหมณ
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๒๘. บุคคลผูมีสุตะนอย และไมไดประโยชนเพราะสุตะ
บุคคลผูมีสุตะนอย แตไดประโยชนเพราะสุตะ
บุคคลผูมีสุตะมาก แตไมไดประโยชน เพราะสุตะ
บุคคลผูมีสุตะมาก และไดประโยชนเพราะสุตะ
๒๙. บุคคลผูเปนสมณะไมหวั่นไหว
บุคคลผูเปนสมณะบัวหลวง
บุคคลผูเปนสมณะบัวขาว
บุคคลผูเปนสมณะสุขมุ าลในหมูสมณะ
จบจตุกกมาติกา
ปญจกมาติกา
[๑๑] บุคคล ๕ จําพวก
๑. บุคคลบางคนตองอาบัติดวย เดือดรอนดวย ทั้งไมรชู ัด
ตามความเปนจริง ซึ่งเจโตวิมุตติ ซึ่งปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับไม
เหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึน้ แลวเหลานั้นของบุคคลนั้น.
บุคคลบางคนตองอาบัติ แตไมเดือดรอน ทั้งไมรูชัดตาม
ความเปนจริง ซึ่งเจโตวิมุตติ ซึ่งปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับไม
เหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึน้ แลวเหลานั้นของบุคคลนั้น.
บุคคลบางคนไมตองอาบัติ แตเดือดรอน ทั้งไมรูชัดตาม
ความเปนจริง ซึ่งเจโตวิมุตติ ซึ่งปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับไมเหลือ
แหงอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลวเหลานั้นของบุคคลนั้น.

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 174

บุคคลบางคนไมตองอาบัติ ไมเดือดรอน แตไมรูชัดตาม
ความเปนจริง ซึ่งเจโตวิมุตติ ซึ่งปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับไมเหลือ
แหงอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลวเหลานั้นของบุคคลนั้น.
บุคคลบางคนไมตองอาบัติ ไมเดือดรอน ทั้งรูชัดตาม
ความเปนจริง ซึ่งเจโตวิมุตติ ซึ่งปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับโดยไม
เหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึน้ แลวเหลานั้นของบุคคลนั้น.
๒. บุคคลใหแลวดูหมิ่น
บุคคลดูหมิ่นดวยการอยูรวม
บุคคลผูเชื่องาย
บุคคลโลเล
บุคคลโงงมงาย
๓. บุคคลเปรียบดวยนักรบอาชีพ ๕ จําพวก
๔. ภิกษุผูถือบิณฑบาตเปนวัตร ๕ จําพวก
๕. ภิกษุผูถือหามภัตอันนํามาเมื่อภายหลังเปนวัตร ๕ จําพวก
๖. ภิกษุผูถือนั่งฉันอาสนะเดียวเปนวัตร ๕ จําพวก
๗. ภิกษุผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ๕ จําพวก
๘. ภิกษุผูถือเพียงไตรจีวรเปนวัตร ๕ จําพวก
๙. ภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวก
๑๐. ภิกษุผูถืออยูโคนไมเปนวัตร ๕ จําพวก
๑๑. ภิกษุผูถืออยูในที่แจงเปนวัตร ๕ จําพวก
๑๒. ภิกษุผูถือการนั่งเปนวัตร ๕ จําพวก
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๑๓. ภิกษุผูถือการอยูในเสนาสนะตามที่ทานจัดไวเปนวัตร ๕
จําพวก
๑๔. ภิกษุผูถืออยูปาชาเปนวัตร ๕ จําพวก
จบปญจกมาติกา
ฉักกมาติกา
[๑๒] บุคคล ๖ จําพวก
๑. บุคคลบางคนแทงตลอดสัจจะดวยตนเองในธรรมทั้งหลาย
ที่มิไดสดับแลวในกอน ทัง้ บรรลุความเปนสัพพัญูในธรรมนัน้ ดวย
ทั้งถึงความชํานาญในธรรมเปนกําลังทั้งหลายดวย.
บุคคลบางคนแทงตลอดสัจจะดวยตนเองในธรรมทั้งหลาย
ที่มิไดสดับแลวในกอน แตมิไดบรรลุความเปนสัพพญูในธรรมนั้น
ดวย ทั้งมิไดถึงควานชํานาญในธรรมเปนกําลังทั้งหลายดวย.
บุคคลบางคนไมแทงตลอดสัจจะดวยตนเองในธรรมทั้ง
หลายที่มิไดสดับแลวในกอน เปนผูทําที่สุดทุกขไดในทิฏฐธรรมเทียว
แตทั้งบรรลุสาวกบารมีดว ย.
บุคคลบางคนไมแทงตลอดสัจจะดวยตนเองในธรรมทั้ง
หลายที่มิไดสดับแลวในกอน เปนผูทําที่สุดทุกขไดในทิฏฐธรรมเทียว
ไมไดบรรลุสาวกบารมี.
บุคคลบางคนไมแทงตลอดสัจจะดวยตนเองในธรรมทั้ง
หลายที่มิไดสดับแลวในกอน ทั้งมิไดทําที่สุดทุกขในทิฏฐธรรมเทียว
เปนอนาคามี ไมมาแลวสูความเปนอยางนี้.
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บุคคลบางคนไมแทงตลอดสัจจะดวยตนเองในธรรมทั้ง
หลายที่มิไดสดับแลวในกอน ทั้งไมทําที่สุดทุกขในทิฏฐธรรมเทียว
เปนโสดาบัน และสกทาคามี มาแลวสูความเปนอยางนี้.
จบฉักกมาติกา
สัตตกมาติกา
[๑๓] บุคคล ๗ จําพวก
บุคคลเปรียบดวยคนจมน้ํา ๗ เหลาคือ
๑. บุคคลจมแลวคราวเดียว ยอมจมอยูนั่นเอง ๑
บุคคลโผลขึ้นมาแลว จมลงอีก ๑
บุคคลโผลขึ้นแลว หยุดอยู ๑
บุคคลโผลขึ้นแลว เหลียวมองดู ๑
บุคคลโผลขึ้นแลว วายขามไป ๑
บุคคลโผลขึ้น และวายไปถึงที่ที่ตื้นพอหยั่งถึงแลว ๑
บุคคลโผลขึ้นและขามไปถึงฝงแลว เปนพราหมณยืนอยู
บนบก ๑
๒. บุคคลผูเปนอุภโตภาควิมุต ๑
บุคคลผูเปนปญญาวิมุติ ๑
บุคคลผูเปนกายสักขี ๑
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บุคคลผูเปนทิฏฐิปตตะ ๑
บุคคลเปนสัทธาวิมุต ๑
บุคคลผูเปนธัมมานุสารี ๑
บุคคลผูเปนสัทธานุสารี ๑
จบสัตตกมาติกา
อัฏฐกมาติกมาติกา
[๑๔] บุคคล ๘ จําพวก
๑. บุคคลผูพรอมเพรียงดวยมรรค ๔
บุคคลผูพรอมเพรียงดวยผล ๔
จบอัฏฐกมาติกา
นวกมาติกา
[๑๕ ] บุคคล ๙ จําพวก
๑. บุคคลผูเปนพระสัมมาสัมพุทธะ ๑
บุคคลผูเปนพระปจเจกพุทธะ ๑
บุคคลผูเปนอุภโตภาควิมุต ๑
บุคคลผูเปนปญญาวิมุต ๑
บุคคลผูเปนกายสักขี ๑
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บุคคลผูเปนทิฏฐิปตติ ๑
บุคคลผูเปนสัทธาวิมุต ๑
บุคคลผูเปนธัมมานุสารี ๑
บุคคลผูเปนสัทธานุสารี ๑
จบนวกมาติกา
ทสกมาติกา
[๑๖] บุคคล ๑๐ จําพวก
ความสําเร็จของพระอริยบุคคล ในกามาวจรภูมินี้ ๕
จําพวก.
ความสําเร็จของพระอริยบุคคล เมื่อละกามาวจรภูมิ
นี้ไปแลว ๕ จําพวก.
จบทสกมาติกา
จบมาติกาปุคคลปญญัติ
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ปรมัตถทีปนี
อรรถกถาปญจปกรณ
อรรถกถาปุคคลปญญัติปกรณ
อารัมภกถา
พระศาสดา ผูทรงประกาศประเภทแหงธาตุ ครั้น
ทรงแสดงธาตุกถาปกรณ ซึ่งมีอรรถอันละเอียดใน
สุราลัยเทวโลกจบแลว พระชินเจาผูเปนอัครบุคคลใน
โลก ตรัสคัมภีรปุคคลปญญัติใดไว อันแสดงถึงประเภทแหงบัญญัติ ในลําดับแหงธาตุกถานั้น.
บัดนี้ ถึงโอกาสแหงการพรรณนาคัมภีรปุคคลปญญัตินั้นแลว เพราะฉะนั้นขาพเจา (พระพุทธโฆษาจารย) จักพรรณนาปกรณนั้น ทานทั้งหลายจงมีจิต
ตั้งมั่น สดับพระสัทธรรมนั้น เทอญ.
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พรรณนามาติกา

(อุทเทสวาระ)
อุทเทสนี้แหงบุคคลบัญญัติวา ฉ ปฺตฺติโย ฯเปฯ ขนฺธปฺตฺติ
ปุคฺคลปฺตฺติ ดังนี้กอน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฉ เปนการกําหนด
จํานวน. ดวยคํานั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคจะบัญญัติธรรมเหลาใด
ในปกรณนี้ จึงทรงแสดงการกําหนดบัญญัติธรรมเหลานั้น ดวยการนับโดย
สังเขป. บทวา ปฺตฺติโย เปนคําแสดงไขธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
กําหนดไว. ในบทมาติกาเหลานั้น การบัญญัติ การแสดง การประกาศใน
อาคตสถานวา ตรัสบอก ทรงแสดง ทรงบัญญัติ ทรงแตงตั้ง ชื่อวาบัญญัติ.
การแตงตั้ง การวางไว ในอาคตสถานวา เตียงและตั่งที่เขาตกแตงไปไวดี
แลว ดังนี้ ก็ชื่อวา บัญญัติ. บัญญัตทิ ั้งสองในที่นี้ยอมสมควร.
จริงอยู คําวา ฉ ปฺฺตติโย ไดแก การบัญญัติ ๖ การแสดง ๖
การประกาศ ๖ ดังนี้ก็ดี การตั้งไว ๖ การวางไว ๖ ดังนี้ก็ดี พระผูมีพระภาคเจา
ทรงประสงคเอาในที่นี้. พระผูมีพระภาคเจายอมทรงแสดงธรรม (บัญญัติ ๖)
เหลานั้นประกอบดวยนามบัญญัติบาง ยอมทรงตั้งธรรมเหลานั้นไว โดย
โกฏฐาสนั้น ๆ บาง.
คําวา ขันธบัญญัติ เปนตน เปนคําแสดงสรุปบัญญัติเหลานั้นไว
โดยยอ. บรรดาบัญญัติ ๖ เหลานั้น การบัญญัติ การแสดง การประกาศ
การตั้งไว การวางไวซึ่งธรรมทั้งหลายที่เปนหมวดหมูกันซึ่งเปนขันธทั้งหลาย
ชื่อวา ขันธบัญญัติ. การบัญญัติ การแสดง การประกาศ การตั้งไว การ
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วางไวซึ่งธรรมทั้งหลายที่เปนบอเกิดแหงอายตนะทั้งหลาย ชือ่ วา อายตนบัญญัติ. การบัญญัติ. . .ซึ่งธรรมทั้งหลายที่เปนสภาพทรงไวซึ่งเปนธาตุทั้งหลาย
ชื่อวา ธาตุบัญญัติ. การบัญญัติ. . . ซึ่งธรรมทั้งหลายที่เปนจริง ชื่อวา
สัจจบัญญัติ. การบัญญัต.ิ . .ซึ่งธรรมที่เปนใหญทั้งหลาย ชื่อวา อินทริยบัญญัติ. การบัญญัติ. . .ซึ่งบุคคลทั้งหลายวา เปนบุคคล ชื่อวา บุคคลบัญญัติ.
บัญญัติ ๖ นอกพระบาลี
ก็วาโดยนัยแหงอรรถกถาบาลีมตุ ตกะ คือนอกจากพระบาลี บัญญัติ ๖
อื่นอีก คือ
๑. วิชชมานบัญญัติ
๒. อวิชซมานบัญญัติ
๓. วิชชมาเนน อวิชชมานบัญญัติ
๔. อวิชชนาเนน วิชชมานบัญญัติ
๕. วิชชมาเนน วิชชมานบัญญัติ
๖. อวิชชมาเนน อวิชชมานบัญญัติ.
บรรดาบัญญัติ ๖ เหลานั้น การบัญญัติธรรมที่เปนกุศลและอกุศล
อันเปนของมีอยู เปนอยู เกิดตามความเปนจริงนี้แหละ ดวยอํานาจแหงสัจฉิกัตถะและปรมัตถะ ชื่อวา วิชชมานบัญญัติ.
อนึ่ง การบัญญัติคําทั้งหลายมีคําวา หญิง ชาย เปนตน อันลวน
แตคําเปนภาษาของชาวโลก อันไมมอี ยู (โดยแทจริง) ชื่อวา อวิชชมานบัญญัติ.
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แมบัญญัติ คําวา สัจจะที่หาเปนตน หรือคําวา บุรุษตามปรกติของ
พวกเดียรถียซ ึ่งสักวาเปนถอยคําและวัตถุอันคนหามิได โดยประการทั้งปวง
ทีเดียว ก็ชื่อวา อวิชชมานบัญญัติ. บัญญัติที่กลาวนี้ไมมีใชในพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น จึงไมถือเอาในที่นี้ . พึงทราบบัญญัติที่เหลือ (อีก ๔)
ดวยสามารถการกําหนดซึ่งวิชชมานะและอวิชชมานะเหลานั้น ตอไป.
จริงอยู วิชชา ๓ และอภิญญา ๖ มีอยู (โดยแทจริง) สวนบุคคล
ไมมีอยู (โดยแทจริง) ในประโยควา บุคคลมีวชิ ชา ๓ บุคคลมีอภิญญา ๖
เปนตน เพราะฉะนั้น บัญญัติเห็นปานนี้ จึงชื่อวา วิชชมาเนน อวิชชมานบัญญัติ เพราะบัญญัติอวิชชมานะ (สิง่ ที่ไมมีอยู) รวมกับวิชชมานะ (สิ่งที่มี
อยู) อยางนี้วา บุคคลชือ่ วามีวิชชา ๓ เพราะอรรถวา วิชชา ๓ ของเขามีอยู
บุคคล ชื่อวา มีอภิญญา ๖ เพราะอรรถวา อภิญญา ๖ ของเขามีอยูเปนตน
ก็หญิงและชาย ไมมีอยู (โดยแทจริง) รูป มีอยู (โดยแทจริง) ใน
คําที่วา รูปหญิง รูปชาย เปนตน เพราะฉะนั้น บัญญัติเห็นปานนี้ จึงชื่อวา
อวิชมาเนน วิชชมานบัญญัติ เพราะบัญญัติวิชชมานะรวมกับอวิชชมานะ
อยางนี้วา รูปของหญิง ชื่อวา รูปหญิง รูปของชาย ชื่อวา รูปชายเปนตน.
ธรรมทั้งหลายมีจักษุเปนตนก็ดี ผัสสเจตสิกก็ดี มีอยูโดยแทจริง
ในคําทั้งหลายมีคําวา จักุษุสัมผัส โสตสัมผัส เปนตน เพราะฉะนั้น บัญญัติ
เห็นปานนี้ จึงชื่อวา วิชชมาเนน วิชชมานบัญญัติ เพราะบัญญัติซึ่ง
วิชชมานะรวมกับวิชชมานะ อยางนี้วา สัมผัสในจักษุ สัมผัสเกิดแตจักษุ
สัมผัสเปนผลของจักษุชื่อวา จักษุสัมผัสเปนตน.
อิสสริยะทั้งหลายมีกษัตริยเปนตนก็ดี ไมมีอยู (โดยแทจริง) บุตร
ของเขาก็ดี ก็ไมมีอยู (โดยแทจริง) ในคําทั้งหลาย มีคําวา บุตรของกษัตริย
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บุตรของพราหมณ เปนตน เพราะฉะนั้น บัญญัตปิ านนี้ จึงชื่อวา อวิชชมาเนน อวิชซมานบัญญัติ เพราะบัญญัติซึ่งอวิชชมานะรวมกับอวิชชมานะ
อยางนี้วา บุตรของกษัตริยชื่อวา ขัตติยบุตรเปนตน.
ในปกรณปุคคลบัญญัตินี้ บรรดาบัญญัติทั้ง ๖ นั้น ได ๓ บัญญัติ
ขอแรก เทานั้น.
จริงอยู ไดชื่อวา วิชชมานบัญญัติ เพราะบัญญัติสภาวะที่มีอยูจริง
เทานั้น ในฐานะนี้วา ขันธบัญญัติ ฯลฯ อินทริยบัญญัติเปนตน. ในบทวา
ปุคคลบัญญัติ ชื่อวา อวิชชมานบัญญัติ ซึ่งจะกลาวขางหนา แตในคําทั้ง
หลาย มีคําวา บุคคลมีวิชชา ๓ มีอภิญญา ๖ เปนตน ได วิชชมาเนน
อวิชชมานบัญญัติ.
บัญญัติ ๖ ตามนัยของอาจารย
ก็วาโดยนัยของอาจารยอันเปนอรรถกถามุตตกะ(นอกไปจากอรรถกถา)
มีบัญญัติ ๖ อื่นอีก คือ.
๑. อุปาทาบัญญัติ
๒. อุปนิธาบัญญัติ
๓. สโมธานบัญญัติ
๔. อุปนิกขิตตบัญญัติ
๕. ตัชชาบัญญัติ
๖. สันติบัญญัติ
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บรรดาบัญญัติ ๖ แหลานั้น บัญญัตินี้วา "ธรรมใดแมเปนสภาวะที่
คนหาไมไดดวยสัจฉิกัตถะและปรมัตถะ เหมือนธรรมทั้งหลายมีรูปและเวทนา
เปนตน โดยความเปนอยางเดียวกัน หรือเปนคนละอยาง โดยเปนรูปและ
เวทนาเปนตน สมมติกันวาเปนสัตว เพราะเขาไปอาศัย คืออาศัยขันธทั้งหลาย
อันตางดวยรูปและเวทนาเปนตนกระทําใหเปนเหตุ ชื่อวา รถ บาน กํามือ
เตาไฟ เพราะอาศัยสวน. ทั้งหลายเหลานั้น ๆ ดังนี้ และ ชื่อวา แผนผา เพราะ
อาศัยธรรมทั้งหลายมีรูปและรสเปนตน เหลานั้น ๆ นั่นแหละ ชื่อวา กาลเวลา
ชื่อวา ทิศทัง้ หลาย เพราะอาศัยการหมุนเวียนแหงดวงจันทรและดวงอาทิตย
เปนตน ชื่อวา อุคคหนิมิต ชื่อวา ปฏิภาคนิมิต อันเปนของสมมติซึ่ง
ปรากฏดวยอาการนั้น ๆ เพราะเขาไปอาศัย คืออาศัยซึ่งนิมิตแหงภูตรูปนั้น ๆ
และอานิสงสแหงภาวนากระทําใหเปนเหตุ " บัญญัติเห็นปานนี้ ชื่อวา อุปาทาบัญญัติ. อนึง่ บัญญัตินี้ ชื่อวา บัญญัติ เพราะอรรถวาอันบุคคลควรรู มิใช
เพราะอรรถวาอันบุคคลไมควรรูและอุปาทาบัญญัตินี้ ก็คือ อวิชชมานบัญญัติ
นั้นนั่นแหละ.
บัญญัตอิ ันใดมีคําเปนตนวา "ทีส่ อง ที่สาม" ดังนี้ เพราะตั้งไว
ซึ่งฌานที่หนึ่ง และที่สองเปนตน และมีคําเปนตนวา "ยาว สัน้ ใกล ไกล
ดังนี้" เพราะการตั้งไวอาศัยซึ่งกันและกัน บัญญัตินี้ ชื่อวา อุปนิธาบัญญัติ.
อีกอยางหนึ่ง อุปนิธาบัญญัตินี้มีอเนกประการ โดยประเภทเปนตนวา
ตทัญญาเปกขูปนิธาบัญญัติ
หัตถคตูปนิธาบัญญัติ
สัมปยุตตูปนิธาบัญญัติ
สมาโรปตูปนิธาบัญญัติ

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 185

อวิทูรคตูปนิธาบัญญัติ
ปฏิภาคูปนิธาบัญญัติ
ตัพพหุลูปนิธาบัญญัติ
ตัพพิสิฏูปนิธาบัญญัติ
บรรดาบัญญัติเหลานั้น คําวา ที่สอง ที่สาม เปนตนนั่นแหละ ชื่อวา
ตทัญญาเปกขูปนิธาบัญญัติ เพราะกลาวเพงเล็งธรรมอื่นจากนั้น.
บัญญัตมิ ีคําวา บุคคลมีรมในมือ มีศสั ตราในมือเปนตน ชื่อวา
หัตถคตูปนิธาบัญญัติ เพราะกลาวมุงการใชมือ.
บัญญัตมิ ีคําวา บุคคลมีกุณฑล มีดอกไมประดับศีรษะ มีมงกุฏเปนตน
ชื่อวา สัมปยุตตูปนิธาบัญญัติ เพราะกลาวมุงเอาของที่สัมปยุต (ประกอบ
กับบุคคล).
บัญญัตคิ ําวา เกวียนขาวเปลือก หมอเนยใสเปนตน ชื่อวาสมาโรปตูปนิธาบัญญัติ เพราะกลาวมุงเอาวัตถุที่ยกขึ้น.
บัญญัตคิ ําวา ถ้ําใกลตนอินทสาละ ถ้ําใกลตนประยงค วิมานใกล
ตนซึกเปนตน ชื่อวา อวิทูรคตูปนิธาบัญญัติ เพราะกลาวมุงถึงสถานที่ไม
ไกลกัน.
บัญญัตคิ ําวา มีผิวพรรณเหมือนทองคํา แมโคเหมือนโคผูเปนตน
ชื่อวา ปฏิภาคูปนิธาบัญญัติ เพราะกลาวมุงเอาสวนเปรียบเทียบ.
บัญญัตคิ ําวา สระปทุม บานพราหมณเปนตน ชื่อวา ตัพพหุลูปนิธา
บัญญัติ เพราะกลาวมุงเอาวัตถุมีมากของสิ่งนั้น.
บัญญัตคิ ําวา กําไลมือทําดวยเพชรเปนตน ชือ่ วา ตัพพิสิฏูปนิธาบัญญัติ เพราะกลาวมุงเอาวัตถุของสิ่งนั้นประเสริฐ.
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ก็บัญญัติใด มีคําวา ไม ๓ อัน บท ๘ บท กองขาวเปลือก กอง
ดอกไม เปนตน เพราะมุงการประชุมของวัตถุเหลานั้น ๆ บัญญัตินี้ ชื่อวา
สโมธานบัญญัติ.
บัญญัตใิ ดมีคําวา ๒,๓,๔ เปนตน เพราะมุงยกบทตน ๆ นี้กอนแลว
บัญญัติ นี้ชอ่ื วา อุปนิกขิตตบัญญัติ.
บัญญัตใิ ด มีคําวา ปฐวี เตโช ความแข็ง ความรอนเปนตน
เพราะเพงสภาวธรรมนั้น ๆ บัญญัตนิ ี้ ชื่อวา ตัชชาบัญญัติ.
ก็บัญญัติใด มีคําเปนตนวา คนมีอายุ ๘๐ ป คนมีอายุ ๙๐ ป ดังนี้
เพราะเพงความเปนของสืบตอกันไมขาดสาย บัญญัตินี้ ชื่อวา สันตติบัญญัติ.
อนึ่ง ในบรรดาบัญญัติ ๖ เหลานั้น ตัชชาบัญญัติ ก็คือ วิชชมานบัญญัตินั่นเอง. บัญญัติที่เหลือยอมรวมเปนพวกอวิชชมานบัญญัติ และอวิชชมาเนน อวิชชมานบัญญัติ.
อีกนัยหนึ่งบัญญัติ ๖ ของอาจารย
อีกนัยหนึ่ง บัญญัติ ๖ ตามนัยของอาจารย นอกจากอรรถกถา คือ
๑. กิจจบัญญัติ
๒. สัณฐานบัญญัติ
๓. ลิงคบัญญัติ
๔. ภูมบิ ัญญัติ
๕. ปจจัตตบัญญัติ
๖. อสังขตบัญญัติ
บรรดาบัญญัติ ๖ เหลานั้น การบัญญัติดว ยสามารถแหงกิจมีคําวา
นักธรรมกถึก เปนตน ชื่อวา กิจจบัญญัติ.
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การบัญญัติดวยสามารถแหงทรวดทรง มีคําวา ผอม อวน กลม
สี่เหลี่ยมเปนตน ชื่อวา สัณฐานบัญญัติ.
การบัญญัติ ดวยสามารถแหงเพศ มีคําวา หญิง ชาย เปนตน ชือ่ วา
ลิงคบัญญัติ.
การบัญญัติ ดวยสามารถแหงภูมิ มีคําวา กามาวจร รูปาวจร
อรูปาวจร ชาวโกศล ชาวมาธุระเปนตน ชื่อวา ภูมิบัญญัติ.
การบัญญัติ ดวยสามารถสักวาการตั้งชื่อเฉพาะมีคําวา ทานติสสะ
นาคะ สุมนะเปนตน ชือ่ วา ปจจัตตบัญญัติ.
การบัญญัติอสังขตธรรม มีคําวา นิโรธ คือ พระนิพพานเปนตน
ชื่อวา อสังขตบัญญัติ.
บรรดาบัญญัติเหลานั้น ภูมบิ ญ
ั ญัตบิ างอยาง และอสังขตบัญญัติ ก็คือ วิชชมานบัญญัตินั่นแหละ. กิจจบัญญัติ จัดเขาเปน
พวกวิชชมาเนน อวิชชมานบัญญัติ. บัญญัติที่เหลือ ชื่อวา อวิชชมานบัญญัติ.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเพื่อทรงจําแนกบัญญัติที่พระองคทรงสรุป
ไวโดยยอในอุทเทสวาระนั้นแลวแสดง ดวยสามารถแหงการแสดง จึงตรัสคําวา
กิตฺตาวตา เปนตน . ในอุทเทสวาระนั้น บัญญัตพิ ึงทราบเนื้อความแหงคําถาม
อยางนี้กอนวา การบัญญัติ การแสดง การแตงตั้งซึ่งธรรมที่เปนกองทั้งหลาย
วา เปนขันธ อันใดนี้ การบัญญัติ การแสดง การแตงตั้งนั้น มีประมาณ
เทาไร ดังนี้ เปนกเถตุกมั ยตาปุจฉา (ถามเพื่อจะตอบเอง). แมในคําทั้งหลาย
มีคําวา กิตฺตาวตา อายตนาน เปนตน ขางหนาก็นัยนี้แหละ.
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สวนในคําวิสัชนา บัณฑิตพึงทราบเนื้อความอยางนี้วา คําวา ขันธ
๕ โดยสังเขป หรือวา โดยประเภท คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ หรือ
วา ในขันธ ๕ แมนั้น รูปขันธเปนกามาวจร ขันธ ๔ ที่เหลือเปนไปในภูมิ ๔
เปนตน การบัญญัติเห็นปานนี้ยอมมีดวยบัญญัติมีประมาณเทาใด การบัญญัติ
ธรรมทั้งหลายที่เปนกองวา เปนขันธ มีอยูโดยประมาณเทานี้.
บัญญัตเิ ห็นปานนี้วา อายตนะมี ๑๒ โดยสังเขป หรือวา โดยประเภท
วา จักขวายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ หรือวา ในอายตนะแมเหลานั้น อายตนะ
๑๐ เปนกามาวจร อายตนะ ๒ เปนไปในภูมิ ๔ ดังนี้ ยอมมีดวยบัญญัติมี
ประมาณเทาใด การบัญญัติธรรมทั้งหลายอันเปนบอเกิดวา เปนอายตนะ ยอม
มี ดวยคํามีประมาณเทานี้.
ก็บัญญัติเห็นปานนี้วา ธาตุ ๑๘ โดยสังเขป หรือวา โดยประเภทวา
จักขุธาตุ ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ หรือวา บรรดาธาตุแมเหลานั้น ธาตุ ๑๖
เปนกามาวจร ธาตุ ๒ เปนไปในภูมิ ๔ ดังนี้ ยอมมีดวยบัญญัติมีประมาณ
เทาใด การบัญญัติธรรมทั้งหลายอันเปนสภาวะทรงไววา เปนธาตุ ยอมมีดวย
คํามีประมาณเทานี้.
บัญญัตเิ ห็นปานนี้วา สัจจะมี ๔ โดยสังเขป หรือวา โดยประเภทวา
ทุกขสัจจะ ฯลฯ นิโรธสัจจะ หรือวา บรรดาสัจจะแมเหลานั้น สัจจะ ๒ เปน
โลกิยะ สัจจะ ๒ เปนโลกุตตระ ดังนี้ ยอมมีดวยคําบัญญัติมีประมาณเทาใด
การบัญญัติธรรมทั้งหลายที่เปนจริงวา สัจจะ ยอมมีดวยคํามีประมาณเทานี้.
บัญญัตเิ ห็นปานนี้วา อินทรียมี ๒๒ โดยสังเขป หรือโดยประเภทวา
จักขุนทรีย ฯลฯ อัญญาตาวินทรีย หรือวา บรรดาอินทรียแมเหลานั้น อินทรีย
๑๐ เปนกามาวจร อินทรีย ๙ เปนมิสสกะ อินทรีย ๓ เปนโลกุตตระ ดังนี้
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ยอมมีดวยคําบัญญัติมีประมาณเทาใด การบัญญัติธรรมทั้งหลายที่เปนใหญวา
เปนอินทรียยอมมีดวยคํามีประมาณเทานี้. พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงจําแนก
เรื่องบัญญัติโดยสังเขป ดวยคํามีประมาณเทานี้แลวจึงทรงแสดงบัญญัติ ๕ ดวย
สามารถแหงการแสดงตอไป.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา ครัน้ ทรงจําแนกเรื่องบัญญัติโดยพิศดาร
แลว เพื่อจะทรงแสดงปุคคลบัญญัติ (บัญญัติวาดวยบุคคล) ดวยสามารถแหง
การแสดง สมยวิมุตโต อสมยวิมุตโต เปนตน. พระสัมมาสัมพุทธเจา
เปนดุจบุคคลผูทองเที่ยวไปในที่ตาง ๆ และบุคคลผูกําลังเปนไป ตรัสขันธ
เปนตน ซึ่งเปนเรื่องบัญญัตินี้ ๕ เหลานี้ไวโดยพิศดารในวิภังคปกรณแลว เพราะ
ฉะนั้น ในปกรณปุคคลบัญญัตินี้ จึงตรัสธรรมมีขันธเปนตนเหลานั้นโดย
เอกเทสเทานั้น. ปุคคลบัญญัติที่ ๖ ก็มิไดตรัสไวในหนหลังเลย ในอุทเทสวาร
แมนี้ ก็ตรัสไวโดยเอกเทสเทานั้น เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาผูมีความ
ประสงคจะตรัสปุคคลบัญญัติอันเปนบัญญัติที่ ๖ นั้น โดยพิศดาร จึงทรงตั้ง
มาติกาไววา สมยวิมุตฺโต อสมยวิมตุ ฺโต เปนตน จําเดิมแตบุคคล
หนึ่งพวกจนถึงบุคคลสิบพวก แล.
จบพรรณนาบทมาติกา
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เอกกนิทเทส

อธิบายบุคคล ๑ จําพวก
[๑๗] สมยวิมุตตบุคคล บุคคลผูพนแลวในสมัย เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย ในกาลโดยกาล
ในสมัยโดยสมัย แลวสําเร็จอิริยาบถอยู. อนึ่ง อาสวะบางอยางของบุคคลนั้น
หมดสิ้นแลว เพราะเห็นดวยปญญา บุคคลนี้เรียกวา บุคคลผูพ นแลวใน
สมัย.
อรรถกถาเอกกนิทเทส สมยวิมตุ ตบุคคล
บัดนี้ เพื่อจะจําแนกมาติกา ตามที่ไดดังไวแตตน พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสคําเปนอาทิวา "กตโม จปุคฺคโล สมยวิมุตฺโต" แปลวา ก็สมยวิมุตต
บุคคล เปนไฉน ? ในคําเหลานั้น คําวา อิธ ไดแก ในสัตวโลก. คําวา
เอกจฺโจ ปุคฺคโล ไดแก บุคคลคนหนึ่ง. ในคําวา กาเลน กาล นี้
พึงทราบเนื้อความดวยสัตตมีวิภัตติ. อธิบายวา ในกาลหนึ่ง ๆ คําวา " สมเยน
สมย" นี้เปนไวพจนของคํากอนนั้นแหละ (คือเปนไวพจนของคําวา กาเลน
กาล) คําวา "อฏ วิโมกฺเข" ไดแก สมาบัติ ๘ อันเปนรูปาวจร และ
อรูปาวจรฌาน. จริงอยู คําวา วิโมกข นี้เปนชื่อของสมาบัติ ๘ เหลานั้นเพราะ
พนจากธรรมอันเปนขาศึกทั้งหลาย. คําวา "กาเยน" ไดแก นามกายที่เกิด
พรอมกับวิโมกข. คําวา "ผุสิตฺวา วิหรติ" ไดแก ไดสมาบัติแลว จึงผลัด
เปลี่ยนอิริยาบถอยู.
ถามวา ก็ สมยวิมตุ ตบุคคลนี้ ถูกตองวิโมกข แลวอยูในกาลไหน ?
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ตอบวา ก็ธรรมดาวา กาลของทานผูปรารถนาจะเขาสมาบัติมีอยู แต
ชื่อวา อกาล หามีไม.
บรรดา กาลและอกาล คือ สมัย มิใชสมัยทัง้ ๒ อยางนี้ ก็กาลที่กําลัง
ปฏิบัติสรีระแตเชาตรู ๑ กาลที่กําลังทําวัตร ๑ ชื่อวา สมัยมิใชกาล ของทาน
ผูเขาสมาบัติ. กาลเปนทีป่ ฏิบัติสรีระ และทําวัตรเสร็จแลว จึงเขาไปสูที่อยู
พักอยูจนกระทั่งถึงเวลาจะไปบิณฑบาต ในระหวางนี้ ชื่อวา กาลของทาน
เขาสมาบัติ.
ก็กาลเปนที่วันทาพระเจดียของภิกษุ ผูกําหนดเวลาไปบิณฑบาตแลว
ออกไป ๑ กาลเปนที่ยืนอยูในโรงวิตกของภิกษุ ผูที่แวดลอมดวยหมูแหงภิกษุ
๑ กาลเปนทีเ่ ที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต๑ กาลเปนที่เที่ยวไปในบาน ๑ กาลเปน
ที่ด่มื ขาวยาคูในโรงฉันภัต ๑ กาลเปนที่กระทําวัตร ๑ กาลทัง้ หมดนี้ ชือ่ วา
อกาล คือ สมัยมิใชกาลของทานผูเขาสมาบัติ. ก็เมื่อโอกาสอันสงัดในโรงฉัน
ภัตมีอยู และยังไมถึงเวลาฉันภัตตาหาร ในระหวางเวลาแมนี้ ก็ชื่อวา กาล
ของทานผูเขาสมาบัติ.
อนึ่ง เวลาฉันภัตตาหาร ๑ เวลาไปสูวิหาร ๑ เวลาเก็บรักษาบาตร
และจีวร ๑ เวลากระทําวัตรในเวลากลางวัน ๑ เวลาในการสอบถาม ๑ กาล
ทั้งหมดนี้ ก็ชื่อวา อกาล คือ สมัยมิใชกาลของทานผูเขาสมาบัติ. กาลใดมิใช
กาล กาลนั้นนั่นแหละ มิใชสมัย.
กิจนั้น แมทั้งหมด ยกเวนกาลที่เหลือ สมัยที่เหลือ ทานเรียกวา
บุคคลบางคนในโลกนี้ไดวิโมกข ๘ มีประการดังกลาวแลว ดวยสหชาตนามกาย
อยู ฯลฯ อีกประการหนึ่ง บุคคลนี้ ชือ่ วา ถูกตองสหชาตธรรมทั้งหลาย พรอม
กับผัสสะ. ชือ่ วา ถูกตองอัปปนา ดวยอุปจาระ ชื่อวา ยอมถูกตองอัปปนา
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อื่นอีก ดวยอัปปนาแรก. ก็ธรรมเหลาใด เกิดพรอมกับธรรมเหลาใด ธรรม
เหลานั้น ชือ่ วา เปนธรรมอันทานไดแลวกับธรรมนั้น ฉะนัน้ จึงชื่อวา ถูก
ตองแลวแมดวยผัสสะ. แมอุปจาระ . ก็เปนเหตุแหงการไดอัปปนานั่น แหละ.
อัปปนาแรก ก็เปนเหตุใหไดอัปปนาอื่น ๆ อีกเหมือนกัน ในอุปจาระและอัปปนาเหลานั้น พึงทราบการถูกตองสหชาตธรรมทั้งหลาย ดวยสหชาตธรรมทั้ง
หลายของพระโยคีบุคคลนั้น ดวยประการฉะนี้.
ก็ ปฐมฌาน มีองค ๕ มีวิตกเปนตน เวนองคฌานทั้ง ๕ เสียแลว
ธรรมที่เหลือเกิน ๕๐ เรียกวา นามขันธ ๔. พระโยคีบุคคล ถูกตอง คือ
ไดเฉพาะปฐมฌานสมาบัติวิโมกข ดวยนามกายนั้น แลวจึงอยู.
ทุตยิ ฌาน มีองค ๓ คือ ปติ สุข และเอกัคคตา. ตติยฌาน มี
องค ๒ คือ สุข และเอกัคคตา. จตุตถฌาน มีองค ๒ คือ อุเบกขา และ
เอกัคคตา. อนึ่ง อากาสานัญจายตนฌาน ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
มีองค ๒ เหมือนกับ จตุตถฌาน. ในฌานเหลานั้น คือ ตัง้ แต ปฐมฌาน
ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ยกเวนองคฌานเหลานั้นเสียแลว ธรรมทั้ง
หลายที่เหลือเกิน ๕๐ เรียกวา นามขันธ ๔. พระโยคีบุคคล ถูกตอง คือ ได
เฉพาะเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติวิโมกข ดวยนามกายนั้นแลวจึงอยู.
คําวา "ปฺาย จสฺส ทิสฺวา" อธิบายวา เพราะเห็นความเปน
ไปแหงสังขารดวยวิปสสนาปญญา เห็นสัจธรรมทั้งสี่ ดวยมรรคปญญา. คําวา
"เอกจฺเจ อาสวา ปริกขฺ ณ
ี า โหนฺติ" อธิบายวา อาสวะทั้งหลาย อัน
ปฐมมรรคเปนตน พึงฆาสวนหนึ่ง ๆ สิ้นไปแลว บุคคลนี้ ทานเรียกวา
"สมยวิมุตฺโต" แปลวา ผูพนแลวโดยสมัย. ในขอวา "ปุคฺคโล สมยวิมุตฺโต" นี้จะกลาววา บุคคลผูไดสมาบัติ ๘ ถูกตองวิโมกข ดวยนามกายนั้น
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แลว จึงอยูก็ควร แตในพระบาลีทานกลาวไววา "เอกจฺเจ อาสวา ปริกฺ
ขีณา" แปลวา อาสวะบางอยางสิ้นไปแลว จริงอยางนั้น ขึ้นชื่อวา อาสวะ
ทั้งหลายของปุถุชนสิ้นไปแลวยอมไมมี เพราะฉะนั้น พระผูมพี ระภาคเจา จึง
ไมทรงประสงคเอาปุถุชน ที่ถูกควรจะกลาววา แมพระขีณาสพ ผูไดสมาบัติ
๘ ถูกตองวิโมกขดวยนามกายนั้นแลวอยู แตวา ธรรมดาวาอาสวะทั้งหลายของ
พระขีณาสพนั้นยังไมสิ้นไปมิไดมี เพราะฉะนั้น พระขีณาสพนั้น พระผูมีพระภาคเจาก็มิไดทรงพระประสงคเอา. ก็คําวา "สมยวิมุตฺโต" นี้ พึงทราบ
วาเปนชื่อของพระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี รวม ๓ จําพวก
เทานั้น
จบอรรถกถาสมยวิมุตตบุคคล
[๑๘] อสมยวิมุตตบุคคล บุคคลผูมิใชพนแลวในสมัย เปน
ไฉน ?
บุคคลบางคนโนโลกนี้ มิไดถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย ในกาลโดย
กาล ในสมัยโดยสมัย สําเร็จอิริยาบถอยู อนึ่ง อาสวะทั้งหลายของบุคคลนั้น
หมดสิ้นแลว เพราะเห็นดวยปญญา บุคคลนี้ เรียกวา ผูมิใชพนแลวในสมัย
พระอริยบุคคลแมทั้งปวง ชื่อวา ผูมใิ ชพนแลวในสมัย ในวิโมกขสวนที่
เปนอริยะ.
อรรถกถาอสมยวิมมุตตบุคคล
ก็ในนิเทศวา "อสมยวิมุตฺโต" พึงทราบเชนกับคํากอน โดยนัยที่
กลาวแลวนั่นเทียว. อนึ่ง คําวา "อสมยวิมุตฺโต" นี้ ในที่นเี้ ปนชื่อของ
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พระอรหันตสุกขวิปสสก แตวาพระอรหันตสุกขวิปสสก พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันตผูไดสมาบัติ ๘ และปุถชุ น ยอมไมได
ในทุกะนี้ (ทุกะนี้ คือ สมยวิมุตฺโต อสมยวิมุตฺโต) ฉะนั้น จึงชื่อวา
ทุกมุตตกบุคคล. เพราะฉะนั้น พระศาสดา จึงทรงรวบรวมบุคคลทั้งหลาย
ที่พระองคทรงถือเอา และไมทรงถือเอาในหนหลังแลวยกขึ้นสูแบบแผนพรอม
กับดวยปฏฐิวัฏฏกบุคคลทั้งหลาย คือ ผูหมุนไปขางหลัง เพราะความที่พระองค
เปนผูมีปญญาเปนเครื่องตรัสรูแลวดวยดี จึงตรัสคําเปนตนวา "สพฺเพป
อริยปุคฺคลา" แปลวา แมทั้งหมด เปนพระอริยบุคคล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา "อริยวิโมกฺเข" ไดแก วิโมกขอัน
เปนโลกุตตระอันถึงซึ่งการนับวาเปน "อริยะ" เพราะไกลจากกิเลสทั้งหลาย
ขอนี้ มีคําอธิบายไววา
สมัยก็ดี อสมัยก็ดี ของทานผูเขาสมาบัติ ๘ ภายนอกพระพุทธศาสนา
มีอยู, สมัยหรือ อสมัยของทานผูพนดวยมรรควิโมกขยอมไมมี. ศรัทธาของ
บุคคลใดมีกําลังและวิปสสนาอันบุคคลใดปรารภแลว มีอยู แตการแทงตลอด
มรรค และผลของผูนั้น ซึ่งกําลังเดิน, ยืน, นั่ง, นอน, เคี้ยว, และบริโภค
ไมมี เพราะฉะนั้น สมัย หรือ อสมัยของผูพนดวยมรรควิโมกข จึงไมมี. ดัง
นั้น ขอวา "มคฺควิโมกฺเขน วิมุจฺจนสฺส สมโย วา อสมโย วา นตฺถิ"
นี้ พระผูมีพระภาคเจา ผูทรงเปนธรรมราชา ทรงรวบรวมบุคคลทั้งหลาย ที่
พระองคทรงถือเอา และไมทรงถือเอาในหนหลัง แลวยกขึ้นสูแบบแผน
อันเปนปฏฐิวัฏฏกะนี้. ทั้งปุถุชนผูไดสมาบัติ ๘ พระองคก็มิได ทรงพระ
ประสงคเอาดวยแบบแผนนี้เลย แตวา พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรง
จําแนกบุคคลผูไดสมาบัติ ๘ นั้น ก็พึงจําแนกซึ่งความเปนสมยวิมุตตบุคคล
ดวยอํานาจกิเลสที่ทานขมไวแลวดวยสมาบัติ.
จบอรรถกถาอสมยวิมุตตบุคคล
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[๑๙] กุปปธรรมบุคคล บุคคลผูมีธรรมอันกําเริบ เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไดสมาบัติอันสหรคตดวยรูปฌาน หรือ
สหรคตดวยอรูปฌาน แตบุคคลนั้น มิใชผูไดโดยไมยาก มิใชเปนผูไดโดย
ไมลําบาก ไมสามารถจะเขาหรือจะออกจากสมาบัติใด ในทีใ่ ด กําหนดเวลา
เทาใด ไดตามปรารถนา ขอนี้ก็เปนฐานะอยูแล ทีส่ มาบัติเหลานั้นจะพึงกําเริบ
ได เพราะอาศัยความประมาทของบุคคลนั้น บุคคลนี้เรียกวา กุปปธรรมบุคคล บุคคลผูมีธรรมอันกําเริบ.
อรรถกถากุปปธรรมบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหง "กุปปธรรมบุคคล" เปนตน. สมาบัติธรรม
อันบุคคลใด บรรลุแลว ยอมกําเริบ ยอมพินาศ เพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นจึง
ชื่อวา "กุปฺปธมฺโม" แปลวา ผูมีธรรมอันกําเริบ. บทวา "รูปสหคตาน"
อธิบายวา สมาบัติที่สหรคตดวยรูปนั้น กลาวคือ ที่มีรูปเปนนิมิต คือ เปน
ไปพรอมกับรูปนั้น หมายความวา ไมยกเวน รูปาวจรฌานทั้ง ๔ ที่มีรูปเปน
อารมณ. บทวา "อรูปสหคตาน" อธิบายวา สิ่งอื่นเวนจากรูปไมชื่อวา
รูป เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อรูป สมาบัติที่สหรคตดวยอรูป คือที่เปนไปพรอม
กับอรูปนั้น ไมยกเวนอรูปาวจรฌานทั้ง ๔ ที่มีอรูปเปนอารมณ. คําวา
"น นิกามลาภี" ความวา ชื่อวา มิใชเปนผูไดตามความปรารถนา เพราะไม
ไดดวยอาการที่ปรารถนา โดยความเปนผูไมชํานาญในการประพฤติมาแลวโดย
อาการ ๕ อยาง. อธิบายวา ผูไมชํานาญเขาสมาบัติ. คําวา "น อกิจฺฉลาภี"
ไดแก ไดโดยลําบาก คือ ไดโดยยาก อธิบายวา ผูใดขมกิเลสทั้งหลายไวดวย
อาคม บรรลุอุปจาระ บรรลุอัปปนา ไดอยูซึ่งจิตตมัญชุสา (หีบ คือ จิต
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คงหมายถึงการสั่งสมสุขวิหารธรรม) ลําบากดวยสัมปโยคะ คือ ความเพียรอัน
เปนสสังขารอันยากลําบาก ยอมไมอาจเพื่อบรรลุสัมปทานั้น บุคคลนี้ชื่อวา
มิใชเปนผูไดโดยลําบาก. คําวา "น อกสิรลาภี" ไดแก เปนผูไดไม
บริบูรณ อธิบายวา เขาสมาบัติแลวไมอาจเพื่อจะแผไปตลอดกาลนานได คือ
ใหเปนไปไดเพียงหนึ่งวาระจิต หรือสองวาระจิต แลวก็ออกโดยเร็วพลันนั่น
เทียว. บทวา "ยตฺถิจฺฉก" ไดแก ความปรารถนาเพื่อจะเขาสมาบัติใน
โอกาสใด. บทวา "ยทิจฺฉก" ความวา ยอมปรารถนาเพื่อจะนั่งเขาสมาบัติ
ใด ๆ คือ ฌานมีกสิณเปนอารมณ หรือฌานมีอานาปานะเปนอารมณ หรือ
ฌานมีอสุภะเปนอารมณ. บทวา "ยาวติจฺฉก" ความวา ยอมปรารถนากาล
มีประมาณเทาใด โดยการกําหนดเวลายาวนาน.
ขอนี้ มีคําอธิบายไววา ดังนี้
พระโยคี ยอมปรารถนาจะเขาบาง ออกบางซึ่งสมาบัติใด ๆ ในที่ใด ๆ
ตลอดกาลนานมีประมาณเทาใด ยอมไมอาจเพื่อจะเขาบาง ออกบางซึ่งสมาบัติ
นั้น ๆ ในทีน่ ั้น ๆ ตลอดกาลนานมีประมาณเทานั้น คือ แลดูพระจันทร หรือ
พระอาทิตยแลวกําหนดวา "เมื่อพระจันทร หรือพระอาทิตยนี้ไปสูที่มีประมาณ
เทานี้แลว ขาพเจาจะออกจากสมาบัติ" แลวก็เขาฌาน ยอมไมอาจเพื่อจะออก
ตามที่กําหนดไว ยอมออกในระหวางเทียว เพราะตนเปนผูไมชํานาญใน
สมาบัติ.
บทวา "ปมาทมาคมฺม" ไดแก อาศัยความประมาท. คําวา "อย
วุจฺจติ" ไดแก บุคคล ๓ จําพวก คือ ปุถุชนผูไดสมาบัติ ๘ พระโสดาบัน
พระสกทาคามี บุคคลเหลานี้ทานเรียกวา "กุปปฺ ธมฺโม" แปลวา ผูมีธรรม
อันกําเริบ. ก็คําวา "กุปฺปธมฺโม" นี้เปนชื่อของบุคคล ๓ จําพวกนั้น. ก็
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ธรรมทั้งหลาย อันเปนขาศึกตอสมาธิ และวิปสสนาของทานเหลานั้น ทานขม
ไวไมดี ชําระลางไวไมดี เพราะฉะนั้นสมาบัติของทานเหลานั้นจึงพินาศไป
เสื่อมไป. อนึ่ง สมาบัตินั้น พินาศไป เสื่อมไป เพราะศีลขาด หรือเพราะ
การไมกาวลวงอาบัติเทานั้นก็หาไม. ก็นาคริกโปกขธรรมนี้ ยอมพินาศไป
เพราะกรณียกิจ หรือเพราะเหตุสักวาการแตกแหงวัตร มีประมาณเล็กนอย.
ในขอนั้น มีเรื่องดังตอไปนี้ เปนอุทาหรณ.
ไดยินวา พระเถระรูปหนึ่งใชสมาบัติ คือ ใชสถานที่แหงหนึ่งเปนที่
สมาบัติ เมื่อทานไปสูบานเพื่อบิณฑบาต พวกเด็กเลนอยูที่บริเวณแลวก็พากัน
หลีกไป พระเถระมาแลวคิดวา "พวกเด็กคงกวาดบริเวณ" ทานจึงไมกวาด
เขาไปสูวิหารดวยคิดวา "เราจักเขาสมาบัติ" ทานไมอาจเพื่อจะเขาได จึงรําพึง
ถึงศีลวา "อะไรหนอเปนเครื่องกั้น" ไมเห็นการกาวลวง แมมีประมาณเล็กนอย
จึงตรวจดูวา "วัตตเภทการแตกแหงวัตรของเรามีอยูหรือ ทราบวาไมไดกวาด
บริเวณ จึงกวาดแลว ก็เขาไปนั่งเขาสมาบัติ.
จบอรรถกถากุปปธรรมบุคคล
[๒๐] อถุปปธรรมบุคคล บุคคลผูมีธรรมอันไมกําเริบ เปน
ไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไดสมาบัติอันสหรคตดวยรูปฌานหรือ
สหรคตดวยอรูปฌาน แตบุคคลนั้น เปนผูไดตามตองการ เปนผูไดไมยาก
เปนผูไดโดยไมลําบาก สามารถจะเขาหรือออกสมาบัติใด ในที่ใด กําหนด
เวลาเทาใด ไดตามปรารถนา ขอนี้ไมเปนฐานะไมเปนโอกาสที่สมาบัติเหลา
นั้นจะพึงกําเริบ เพราะอาศัยควานประมาทของบุคคลนั้น บุคคลนี้เรียกวา ผู
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มีธรรมอันไมกําเริบ พระอริยบุคคลแมทั้งหมด ชื่อวา ผูมธี รรมอันไม
กําเริบในวิโมกขสวนที่เปนอริยะ.
อรรถกถาอกุปปธรรมบุคคล
นิเทศแหง "อกุปปธรรมบุคคล" บัณฑิต พึงทราบดวยความ
สามารถแหงปฏิปกษนัย. ของกุปปธรรมบุคคล ทีก่ ลาวไวแลวนั่นแหละ. ก็คําวา
"อกุปฺปธมฺโม" เปนชื่อของพระอริยบุคคล ๒ จําพวก คือ พระอนาคามี ผูได
สมาบัติ ๘ และ พระขีณาสพ. จริงอยู ธรรมทั้งหลายอันเปนขาศึกตอสมาธิ และ
วิปสสนาของทานเหลานั้น ทานขมไวดีแลว ชําระลางไวดีแลว เพราะฉะนั้น
เมื่อทานเหลานั้น แมยังกาลใหลวงไปดวยกิจ มีการสนทนา และความเปนผู
ยินดีดวยหมูคณะเปนตน หรือดวยความประมาทอันไมสมควรแกคนอยางใด
อยางหนึ่งอื่น ๆ สมาบัติก็ไมกําเริบ ไมพินาศ แตวา พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระขีณาสพ ผูสุกขวิปสสกะ ยอมไมไดในทุกะนี้
ทานเหลานั้นจึงชื่อวา ทุกมุตตกบุคคล.
เพราะฉะนั้น พระศาสดา จึงทรงรวบรวมบุคคลทั้งหลาย ที่พระองค
ทรงถือเอาและไมทรงถือเอาในหนหลัง แลวยกขึ้นสูแบบแผนกับดวยปฏฐิ วัฏฏกบุคคลทั้งหลายไวในทุกะแมนี้ เพราะพระองคมีปญญาเปนเครื่องตรัสรูดี
จึงตรัสคําเปนตนวา "สพฺเพป อริยปุคฺคลา" พระอิริยบุคคลแมทั้งหมด.
อนึ่ง หากความกําเริบ ความพินาศแหงสมาบัติ ๘ ของทานจะพึงมี
ขึ้น แตโลกุตตรธรรมทีท่ านแทงตลอดแลวครั้งเดียวหากําเริบและพินาศไปไม.
คํานี้ ทานกลาวหมายเอาผูบรรลุโลกุตตรธรรม นั้น.
จบอรรถกถาอกุปปธรรมบุคคล
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[๒๑] ปริทานธรรมบุคคล บุคคลผูมีธรรมอันเสื่อม เปน
ไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไดสมาบัติอันสหรคตดวยรูปฌาน หรือ
สหรคตดวยอรูปฌาน แตบุคคลนั้น มิใชเปนผูไดตามความตองการ มิใช
เปนผูไดโดยไมยาก มิใชเปนผูไดโดยไมลําบาก ไมสามารถเขาหรือออกสมาบัติ
ใด กําหนดเวลาเทาใด ไดตามปรารถนา ขอนี้ก็เปนฐานะอยูแล ที่บุคคล
จะพึงเสื่อมจากสมาบัติเหลานั้นได เพราะอาศัยความประมาท บุคคลนี้เรียกวา
ปริหานธรรมบุคคล บุคคลผูมีธรรมอันเสื่อม.
[๒๒] อปริหานธรรมบุคคล บุคคลผูมีธรรมอันไมเสื่อม
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไดสมาบัติอันสหรคตดวยรูปฌาน หรือ
สหรคตดวยอรูปฌาน แตบุคคลนั้นเปนผูไดตามตองการ เปนผูไดโดยไมยาก
เปนผูไดโดยไมลําบาก สามารถจะเขาหรือออกจากสมาบัติใด ในที่ใด กําหนด
เวลาเทาใดไดตามปรารถนา ขอนี้ไมเปนฐานะไมเปนโอกาสที่บุคคลนั้นจะพึง
เสื่อมจากสมาบัติเหลานั้น เพราะอาศัยความประมาท บุคคลนีเ้ รียกวา อปริหานธรรมบุคคล บุคคลผูมีธรรมอันไมเสื่อม. พระอริยบุคคลแมทั้งหมด
เปนผูมีธรรมอันไมเสื่อมจากวิโมกขสวนที่เปนอริยะ.
อรรถกถาปริหารธรรมบุคคล และ อปริหานธรรมบุคคล
แมนิเทศแหงปริหานธรรมบุคคล และอปริหานธรรมบุคคล
ทั้งหลาย บัณฑิต พึงทราบดวยสามารถแหง กุปปธรรมบุคคล และอกุปปธรรม
บุคคล นั่นแหละ. ก็ในที่นี้ คํานี้วา "ความเสื่อมก็ดี ความไมเสื่อมก็ดี

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 200

แหงธรรมทั้งหลาย เพราะอาศัยความประมาทของบุคคล ทานประสงคเอา
อยางเดียว จึงเปนอันวาแตกตางกันเพียงแตปริยายเทศนาเทานั้น ธรรมที่เหลือ
ทั้งหมด เหมือนกันนั่นแหละ.
จบอรรถกถาปริหานธรรมบุคคล และ อปริหานธรรมบุคคล
[๒๓] เจตนาภัพพบุคคล บุคคลผูควรโดยเจตนา เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไดสมาบัติอันสหรคตดวยรูปฌาน หรือ
สหรคตดวยอรูปฌาน แตบุคคลนั้นมิใชเปนผูไดตามตองการ มิใชเปนผูได
โดยไมยาก มิใชเปนผูไดโดยไมลําบาก ไมสามารถจะเขาหรือออกสมาบัติใด
ในที่ใด กําหนดเวลาเทาใด ไดตามปรารถนา หากวาคอยใสใจอยู ยอมไม
เสื่อมจากสมาบัติเหลานั้น บุคคลนี้เรียกวา เจตนาภัพพบุคคล บุคคลผูควร
โดยเจตนา.
อรรถกถาเจตนาภัพพบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหงเจตนาภัพพบุคคล. คําวา "เจตนาภพฺโพ"
ไดแกควรเพื่อจะถึงความไมเสื่อมรอบแหงเจตนา. คําวา "สเจ อนุสฺเจติ"
ไดแก ถาเขาสมาบัติ อธิบายวา ก็พระโยคีเมื่อเขาสมาบัติ ชื่อวา ยอมเอาใจใส
ทานจึงไมเสื่อม พระโยคีนอกจากนี้ยอมเสื่อม.
จบอรรถกถาเจตนาภัพพบุคคล

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 201

[๒๔] อนุรักขนาภัพพบุคลคล บุคคลผูควรโดยการตาม
รักษา เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไดสมาบัติ อันสหรคตดวยรูปฌาน
หรือสหรคตดวยอรูปฌาน และบุคคลนั้นแล มิใชเปนผูไดตามตองการ มิใช
เปนผูไดโดยไมยาก มิใชเปนผูไดโดยไมลําบาก ไมสามารถจะเขาหรือออก
สมาบัติใด ในที่ใด กําหนดเวลาเทาใด ไดตามปรารถนา หากวาคอยรักษา
อยู ยอมไมเสื่อมจากสมาบัติเหลานั้น หากวาไมคอยรักษาก็เสื่อมจากสมาบัติ
เหลานั้น บุคคลนี้เรียกวา อนุรักขนาภัพพบุคคล บุคคลผูควรโดยการ
ตามรักษา.
อรรกถาอนุรักขนาภัพพบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหงอนุรักขนาภัพพบุคคล. คําวา " อนุรกฺขนาภพฺโพ" ไดแก ควรเพื่อจะพึงถึงความไมเสื่อมรอบแหงการตามรักษา. คําวา
"สเจ อนุรกฺขติ" ความวา ถาพระโยคีสละธรรมที่ไมมีอุปการะ เสพธรรมที่
มีอุปการะเขาสมาบัติ. ก็เมื่อทานปฏิบัติอยูอยางนี้ ชื่อวา ตามรักษา ทานจึง
ไมเสื่อม พระโยคีนอกจากนี้ ยอมเสื่อม พระโยคีแมทั้งสองพวกเหลานั้น เปนผู
สามารถเพื่อตั้งสมาบัติกระทําใหถาวร แตพระโยคีที่ชื่อวาอนุรักขนาภัพพบุคคล
เทานั้น มีความสามารถมากกวา พระโยคีผูชื่อวา เจตนาภัพพบุคคล เพราะ
วา เจตนาภัพพบุคคล ไมรูธรรมทีม่ ีอุปการะและไมมีอุปการะ เมื่อไมรูจึง
บรรเทา คือ ยอมนําธรรมที่มีอุปการะออกไปแลวเสพธรรมอันไมมีอุปการะ เมื่อ
เสพธรรมอันไมมีอุปการะเหลานั้น ทานยอมเสื่อมจากสมาบัติ. แตอนุรักขนาภัพพบุคคลยอมรูธรรมอันมีอุปการะและไมมีอุปการะ เมื่อรูก็ยอมบรรเทา
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คือนําธรรมอันไมมีอุปการะออกไป เสพธรรมอันมีอุปการะทั้งหลาย เมือ่ ทาน
เสพธรรมอันมีอุปการะเหลานั้นจึงไมเสื่อมจากสมาบัติ. เปรียบเหมือนชาวนา
ผูรักษานา ๒ คน เปนอุทาหรณ ดังนี้.
คนหนึ่ง มีโรคผอมเหลือง ทนตอความหนาวเปนตนไมได คนหนึ่ง
ไมมีโรคอดทนตอความหนาวเย็นเปนตนได คนที่มีโรคไมลงจากกระทอมไป
ขางลาง เขาละทิ้งการรักษานา ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน พวกนกแขกเตา นก
พิลาป และนกยูงเปนตน พากันมาสูนาของเขาในเวลากลางวัน จิกกินรวง
ขาวลาลี ในเวลากลางคืน พวกเนื้อและสุกรเปนตน เขาไปสูลานนาคุยเขี่ย
ราวกะที่อันตนทําไวเอง ครั้นคุยเขี่ยแลวก็ไป เขายอมไมไดแมสักวาขาวปลูก
อีก เพราะเหตุแหงความประมาทของตน สวนบุคคลผูไมมีโรคไมละทิ้งการ
รักษานาตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน เขายอมไดขาวประมาณ ๔ เกวียนบาง
๘ เกวียนบาง จากที่ประมาณกรีสหนึ่ง เพราะความไมประมาทของตน. ใน
พระโยคี ๒ รูปนั้น บัณฑิตพึงเห็นพระโยคีผูเจตนาภัพพบุคคล เหมือนคน
ขี้โรครักษานา พึงเห็นพระโยคีผูอนุรักขนาภัพพบุคคล เหมือนคนไมมีโรค.
บัณฑิตพึงทราบความเสื่อมจากสมาบัติของเจตนาภัพพบุคคลผูไมรู
ธรรมมีอุปการะและไมมีอุปการะ แลวละธรรมอันมีอุปการะ เสพธรรมอัน
ไมมีอุปการะอยู เหมือนกับการไมไดเมล็ดพืชที่จะปลูกอีกของคนมีโรค เพราะ
ความประมาทของตน พึงทราบความไมเสื่อมจากสมาบัติของอนุรักขนาภัพพบุคคลผูรูธรรมมีอุปการะและไมมีอุปการะ แลวละธรรมอันไมมีอุปการะ เสพ
อยูซึ่งธรรมมีอุปการะ เปรียบเหมือนกับการไดขาว ๔ เกวียน ๘ เกวียน จาก
ที่ประมาณกรีสหนึ่ง
ของบุคคลผูไมมีโรคเพราะความไมประมาทของตน
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อนุรักขนาภัพพบุคคลเทานั้น บัณฑิตพึงทราบวา มีความสามารถกวา กวา
เจตนาภัพพบุคคลในการทําสมาบัติใหมั่นคง ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาอนุรักขนาภัพพบุคคล
[๒๕] ปุถุชนบุคคล บุคคลผูเปนปุถุชน เปนไฉน ?
สัญโญชน ๓ อันบุคคลใดละไมได ทั้งไมปฏิบัติเพื่อละธรรมเหลานั้น
บุคคลนี้เรียกวา ปุถุชน.
อรรถกถาปุถุชนบุคคล
วินิจฉัย ในนิเทศแหงปุถุชนบุคคล. คําวา "ตีณิ สฺโชนานิ"
ไดแก ทิฏฐิสัญโญชน ๑ สีลัพพตปรามาสสัญโญชน ๑ และวิจิกิจฉาสัญโญชน
๑ ก็สัญโญชนเหลานั้นชื่อวา ทานละไดแลวในขณะแหงผลจิต. พระองคยอม
แสดงวา ก็ปุถุชนนี้ยอมไมมีแมในขณะแหงผลจิต. คําวา "เตสฺจ ธมฺมาน"
ไดแก สัญโญชนธรรมเหลานั้น. ก็ปุถุชน ชื่อวาผูปฏิบัติแลวเพื่อละสัญโญชน
เหลานั้น ในขณะแหงมรรคจิต. แตปุถุชนนี้ยอมไมมีแมในขณะแหงมรรคจิต
ถูลพาลปุถชุ นผูโงหยาบนั่นแหละ ผูส ละกรรมฐานแลว บัณฑิตทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในปุถุชนนิเทศนี้ ดวยเหตุมีประมาณเพียงเทานี้.
จบอรรถกถาปุถุชนบุคคล
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[๒๖] โคตรภูบุคคล บุคคลผูมโี คตรภูญาณ เปนไฉน ?
ความยางลงสูอริยธรรมในลําดับแหงธรรมเหลาใด บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรมเหลานั้น นี้เรียกวา โคตรภูบุคคล.
อรรถกถาโคตรภูบุคคล
วินิจฉัย ในนิเทศแหงโคตรภูบุคคล. ของบทวา "เยส ธมฺมาน"
ไดแกกุศลธรรมเกิน ๕๐ ที่เกิดขึ้นพรอมกับโคตรภูญาณเหลาใด. บทวา
"อริยธมฺมสฺส" ไดแก โลกุตตรมรรค. สองบทวา "อวกฺกนฺติ โหติ"
ไดแก ยอมกาวลง คือบังเกิด ปรากฏ. สองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา
บุคคลนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา โคตรภูบุคคล เพราะกาวลวงญาณ
ของปุถุชน โคตรของปุถุชน มณฑลของปุถุชน และบัญญัตขิ องปุถุชนทั้งปวง
แลวจึงกาวลงสูญาณของพระอริยะ โคตรของพระอริยะ มณฑลของพระอริยะ
บัญญัติของพระอริยะได ดวยญาณอันมีพระนิพพานเปนอารมณ.
จบอรรถกถาโคตรภูบุคคล
[๒๗] ภยูปรตบุคคล บุคคลผูงดเวนเพราะกลัว เปนไฉน ?
พระเสขะ ๗ จําพวก และบุคคลปุถชุ นผูมีศีล ชื่อวา ภยูปรตบุคคล
บุคคลผูงดเวนเพราะกลัว พระอรหันต ชื่อวา อภยูปรตบุคคล บุคคล
มิใชผูงดเวนเพราะกลัว.
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อรรถกถาภยูปรตบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหงภยูปรตบุคคล. บุคคลใดงดเวนความชั่วเพราะ
ความกลัว เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นจึงชื่อวา ภยูปรโต ผูงดเวนความชั่ว
เพราะความกลัว. อธิบายวา ก็พระเสกขบุคคล ๗ พวก กับ ปุถชุ นทั้งหลาย
ผูมีศีล กลัวแลวยอมงดเวนจากบาป คือ ไมกระทําบาป.
บรรดาพระอริยะและปุถุชนทั้งหลาย ยอมกลัวภัย ๔ อยางคือ
๑. ทุคคติภัย
๒. วัฏฏภัย
๓. กิเลสภัย
๔. อุปวาทภัย
ในภัยเหลานั้น ภัย คือ การไปสูคติชั่ว ชื่อวา ทุคคติภัย เพราะอรรถ
วา อันบุคคลพึงกลัว. แมในภัยทั้ง ๓ ที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ในทานเหลา
นั้นปุถชุ นกลัวทุคคติภัยดวยคิดวา ถาทานจักทําบาปไซร อบายทั้ง ๔ จักเปน
เชนกับงูเหลือม กําลังหิวกระหายอาปากคอยทาอยู ทานเมื่อเสวยทุกขอยู
ในอบายเหลานั้นจักทําอยางไร ? จึงไมทําบาป. ก็สังสารวัฏมีเบื้องตนและที่สุด
อันรูมิไดนั่นแหละ ชื่อวา วัฏฏภัย. อกุศลแมทั้งปวง ชื่อวา กิเลสภัย.
การติเตียน ชื่อวา อุปวาทภัย.
ปุถชุ นกลัวภัยเหลานั้น ยอมไมกระทําบาป แตพระเสกขะ ๓ จําพวก
คือพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี ทั้ง ๓ นีล้ วงพนจากทุคคติภัย
ไดแลว จึงยังกลัวภัยทั้ง ๓ ที่เหลืออยู ยอมไมการทําบาป. พระเสกขะผูตั้งอยู
ในมรรค ชื่อวา ผูงดเวนจากภัย ดวยอํานาจแหงการบรรลุ หรือเพราะความ
เปนผูตัดภัยยังไมขาด.
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พระขีณาสพ ชื่อวา อภยูปรตบุคคล ทานไมกลัวภัยแมสักอยางหนึ่ง
ในภัยทั้ง ๔ เหลานั้น. จริงอยู พระขีณาสพ ทานตัดภัยไดขาดแลว เพราะ
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "อภยูปรโต" ผูงดเวนความชั่วมิใช
เพราะความกลัวภัย.
ถามวา ทานก็ยอมไมกลัวแมแต อุปวาทภัย ภัยคือการติเตียนหรือ ?
ตอบวา ไมกลัว แตไมควรกลาววา ทานรักษาอุปวาทภัย ขอนี้
บัณฑิตพึงเห็นเหมือนพระขีณาสพเถระในบานโทณุปปลวาป เปนตัวอยาง.
จบอรรถกถาภยูปรตบุคคล และ อภยูปรตบุคคล
[๒๘] อภัพพาคมนบุคคล บุคคลผูไมควรแกการบรรลุมรรค
ผลเปนไฉน ?
บุคคลที่ประกอบดวย กัมมาวรณ ประกอบดวยกิเลสาวรณ ประกอบ
ดวยวิปากาวรณ ไมมีศรัทธา ไมมีฉันทะ มีปญ
 ญาทราม โงเขลา เปนผูไม
ควรหยั่งลงสูนิยามอันถูกตองในกุศลธรรมทั้งหลาย บุคคลเหลานี้เรียกวา
อภัพพาคมนบุคคล บุคคลผูไมควรแกการบรรลุมรรคผล.
[๒๙] ภัพพาคมนบุคคล บุคคลผูควรแกการบรรลุมรรคผล
เปนไฉน ?
บุคคลที่ไมประกอบดวยกัมมาวรณ ไมประกอบดวยกิเลสาวรณ ไม
ประกอบดวยวิปากาวรณ มีศรัทธา มีฉันทะ มีปญญา ไมโงเขลา เปน
ผูควรเพื่อหยั่งลงสูนิยามอันถูกตองในกุศลธรรมทัง้ หลาย บุคคลเหลานี้เรียกวา
ภัพพาคมนบุคคล บุคคลผูควรแกการบรรลุมรรคผล.
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อรรถกถาอภัพพคมนบุคคล และ ภัพพาคมนบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหง อภัพพาคมนบุคคล. ผูใดไมควรเพื่อจะ
บรรลุสัมมัตตนิยาม เหตุนั้น ผูนั้นจึงชื่อวา อภัพพาคมนบุคคล. บทวา
"กมฺมาวรเณน" แปลวา ดวยกรรมอันเปนเครื่องกั้น ไดแก อนันตริยกรรม
๕ อยาง. บทวา "กิเลสาวรเณน" แปลวา ดวยกิเลสเปนเครื่องกั้น ไดแก
นิยตมิจฉาทิฏฐิ. บทวา "วิปากาวรเณน" แปลวา ดวยวิบากเปนเครื่องกั้น
ไดแกปฏิสนธิดวยอเหตุกะและทวิเหตุกจิต. บทวา "อสทฺธา" แปลวา ผูไมมี
ศรัทธา ไดแก เปนผูเวนจากความเชื่อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ. บทวา
"อจฺฉนฺทิกา" แปลวา ผูไ มมีฉันทะ ไดแก ผูเวนจากความพอใจ ในกัตตุกัมยตากุศล. เวนชาวชมพูทวีปเสียแลว บุคคลเหลานั้น พึงทราบวาผูอยูใน
ทวีปทั้ง ๓ นอกจากนี้ ในบรรดาบุคคลเหลานั้น มนุษยทั้งหลายชื่อวา เขาถึง
ความเปนผูไมมีฉันทะ. บทวา "ทุปฺปฺา" แปลวา มีปญญาทราม ไดแก
เวนจากภวังคปญญา. บทวา "อภพฺพา" แปลวา ผูไมควร ไดแก ไมได
อุปนิสัยแหงมรรคและผล. บทวา "นิยาม" ไดแก มรรคนิยาม. บทวา
"โอกฺกมิตุ" ความวา ไมควรเพื่อจะกาวลวง คือกาวลงไปสูนิยาม กลาวคือ
สัมมัตตะในธรรมทั้งหลายที่เปนกุศลเพื่อจะตั้งมั่นในมรรคผลนั้นได.
นิเทศแหง ภัพพาคมนบุคคล บัณฑิตพึงทราบโดยปฏิปกษนัยจากคํา
ที่กลาวแลว. พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในทุกะนี้ อยางนี้วา
บุคคลใด กระทําปญจานันตริยกรรม ๑ เปนผูนิยตมิจฉาทิฏฐิ ๑
ผูถือปฏิสนธิมาดวยอเหตุกะและทวิเหตุกจิต ๑ ผูไมเชื่อพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจาเปนตน ๑ ความพอใจเพื่อจะทํากุศลของผูใดไมมี ๑ ผูมภี วังคปญญาไม
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บริบูรณ ๑ อุปนิสัยมรรคผลของผูใดไมมี ๑ บุคคลเหลานั้น แมทั้งหมดเปน
ผูมีภัพพวิปริตไมพึงกาวลงสูสัมมัตตนิยามธรรม คือ มรรคผลและนิพพาน"
ดังนี้.
จบอรรถกถาอภัพพาคมนบุคคล และภัพพคมนบุคคล
[๓๐] นิยตบุคคล บุคคลผูเที่ยงแลว เปนไฉน ?
บุคคลผูทําอนันตริยกรรม ๕ จําพวก บุคคลผูเปนนิยคมิจฉาทิฏฐิและ
พระอริยบุคคล ๘ จําพวกชื่อวา นิยตะ ผูเที่ยงแลว. บุคคลนอกนั้นชื่อวา
อนิยตะ คือ ผูไมเที่ยง.
อรรถกถานิยตบุคคล และอนิยตบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหงนิยตานิยตบุคคล. บทวา "อนนฺตริกา" ได
แก ผูพรั่งพรอมดวยอนันตริยกรรม. บทวา "มิจฉฺ าทิฏฐิกา" ไดแก ผูพรั่ง
พรอมดวยนิยตมิจฉาทิฏฐิ. ก็บุคคลเหลานั้น แมทั้งหมดชื่อวา นิยตะ (เที่ยง)
เพราะเปนผูเที่ยงเพื่อประโยชนแกนรก. สวนพระอริยบุคคล ๘ จําพวก ชือ่ วา
เที่ยง เพราะเปนผูเที่ยง เพื่อประโยชนแกมรรคและผลในเบื้องบน โดยความ
เปนผูเจริญปญญาโดยชอบ และเพื่อประโยชนแก อนุปาทาปรินิพพาน.
สวนบุคคลที่เหลือมีคติไมเที่ยง เปรียบเหมือนทอนไมที่บุคคลขวางไปในอากาศ
เมื่อจะตกลงบนแผนดิน ใคร ๆ ก็ไมทราบวา ทางปลายหรือกลางหรือโคนจะตก
ลงกอนฉันใด บุคคลเหลานั้นก็เหมือนกัน บัณฑิตพึงทราบวาชื่อวา ผูไมเที่ยง
เพราะการกําหนดแนนอนไมไดวา ผูนี้จะเกิดในคติชื่อโนน ฉันนั้น.
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ก็ตามที่ชนชาวอุตตรกุรุทวีปมีคติเที่ยงตามที่พระองคตรัสไวนั้น หาใช
ตรัสดวยอํานาจนิยตธรรมไม แทจริง มิจฉัตตธรรมและสัมมัตตธรรมเทานั้น
ชื่อวา นิยตะ. ก็บุคคลนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา "ปุคฺคลนิยโม"
ดวยอํานาจแหงมิจฉัตตะ และสัมมัตตธรรมเหลานั้น ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถานิยตบุคคล และ อนิยตบุคคล
[๓๑] ปฏิปนนกบุคคล บุคคลผูปฏิบัติ เปนไฉน ?
บุคคลผูพรอมเพรียงดวยมรรค ๔ ชื่อวา ผูป ฏิบัติ บุคคลผูพรอม
เพรียงดวยผล ๔ ชื่อวา ผูตั้งอยูแลวในผล.
อรรถกถาปฏิปนนกบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหงปฏิปนนกบุคคล. บทวา "มคฺคสมงฺคิโน"
แปลวา ผูพรอมเพรียงดวยมรรค ไดแกบุคคลผูตั้งอยูในมรรค ก็บุคคลผูตั้งอยู
ในมรรคเหลานั้นชื่อวา ปฏิปนนกบุคคล เพราะเปนผูปฏิบัติเพื่อตองการ
ผล. บทวา "ผลสมงฺคิโน" ไดแก ผูพรอมเพรียงดวยผล เพราะเปนผู
พรอมเพรียงในการไดผล. อันที่จริง นับตั้งแตการไดผลไปแลว ทานเหลานั้น
แมยังไมเขาผลสมาบัติ ก็ชื่อวา ตั้งอยูในผลนั่นเทียว.
จบอรรถกถาปฏิปนนกบุคคล
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[๓๒] สมสีสีบุคคล บุคคลผูชื่อวาสมสีสีเปนไฉน ?
การสิ้นไปแหงอาสวะ และการสิ้นไปแหงชีวิตของบุคคลใด มีไมกอ น
ไมหลังกัน บุคคลนี้เรียก วา สมสีส.ี
อรรถกถาสมสีสีบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหงสมสีสีบุคคล. สองบทวา "อปุพฺพ อจริม"
ไดแก ไมกอนไมหลัง อธิบายวา พรอมกันนั่นเอง. บทวา "ปริยาทาน"
ไดแก ความสิ้นไปรอบ. บทวา "อย" ความวา บุคคลนี้พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกชื่อวาสมสีสี. ก็สมสีสีบุคคลนี้มี ๓ พวก คือ
๑. อิรยิ าปถสมสีสี
๒. โรคสมสีสี
๓. ชีวติ สมสีสี.
บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลใดกําลังจงกรมอยู เริ่มตั้งวิปสสนาแลว
บรรลุพระอรหัต ยังจงกรมอยูนั่นแหละ ยอมปรินิพพานเหมือนพระปทุมเถระ.
บุคคลใดกําลังยืนอยู เริม่ ตั้งวิปสสนาแลว บรรลุพระอรหัตกําลังยืนอยูนั่นแหละ
ยอมปรินิพพานเหมือนพระติสสเถระผูอยูในวิหารโกฏบรรพต. บุคคลใด
กําลังนั่งอยู เริ่มตั้งวิปสสนาแลวบรรลุพระอรหัตกําลังนั่งนั่นแหละ ยอมปรินิพพาน. บุคคลใด กําลังนอนอยู เริ่มตั้งวิปสสนาแลว บรรลุพระอรหัตกําลังนอน
นั่นแหละ ยอมปรินิพพาน. บุคคลทั้งหมดดังกลาวมานี้ ชื่อวา อิริยาปถสมสีสีบุคคล.
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อนึ่ง บุคคลใด เกิดโรคอยางหนึ่งแลว เริม่ ตั้งวิปสสนาภายในโรค
นั่นแหละ แลวบรรลุพระอรหัตแลวปรินิพพานดวยโรคนั้นนั่นแหละ ทานผูนี้
ชื่อวา โรคสมสีสีบุคคล.
ถามวา บุคคลผูชื่อวา ชีวิตสมสีสี เปนไฉน ?
ตอบวา คําวา "สีสะ" มี ๑๓ อยาง คือ
๑. ตัณหา ชื่อวา ปลิโพธสีสะ
๒. มานะ
ชื่อวา พันธนสีสะ
๓. ทิฏฐิ
ชื่อวา ปรามาสสีสะ
๔. อุทธัจจะ ชื่อวา วิกเขปสีสะ
๕. อวิชชา ชื่อวา กิเลสสีสะ
๖. ศรัทธา ชือ่ วา อธิโมกขสีสะ
๗. วิรยิ ะ
ชือ่ วา ปคคหสีสะ
๘. สติ
ชื่อวา อุปฏ ฐานสีสะ
๙. สมาธิ
ชื่อวา อวิกเขปสีสะ
๑๐. ปญญา
ชือ่ วา ทัสสนสีสะ
๑๑. ชีวิตินทรีย ชื่อวา ปวัตตสีสะ
๑๒. วิโมกข ชือ่ วา โคจรสีสะ
๑๓. นิโรธ
ชื่อวา สังขารสีสะ.
บรรดาสีสะเหลานั้น อรหัตมรรค ยอมครอบงําอวิชชา คือ กิเลสสีสะ
จุติจิตยอมครอบงําชีวิตนทรีย คือ ปวัตตสีสะ จิตที่ครอบงําอวิชชายอมไมอาจ
เพื่อจะครอบงําชีวิตนทรียได จุติจิตที่ครอบงําชีวิตนทรียก็ไมอาจเพื่อจะ
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ครอบงําจิตที่มีอวิชชาได จิตที่ครอบงําอวิชชาก็เปนอยางหนึ่ง จิตที่ครอบงํา
ชีวิตนทรียก็เปนอยางหนึ่ง. สีสะทั้งสองอยางนี้ของบุคคลใด ถึงความสิ้นไป
พรอม ๆ กัน บุคคลนัน้ จึงชื่อวา ชีวิตสมสีสี.
ถามวา สีสะทั้ง ๒ อยางนี้ มีพรอม ๆ กันไดอยางไร ?
ตอบวา เพราะมีพรอม ๆ กันไดดวยวาระ. อธิบายวา การออกจาก
มรรคยอมมีในวาระใด วาระนั้นชื่อวามีพรอม ๆ กัน คือวา บุคคลใดตั้งอยู
ในปจจเวกขณญาณ ๑๙ อยาง คือ ปจจเวกขณะในโสดาปตติมรรค ๕ อยาง
ในสกทามิมรรค ๕ อยาง ในอนาคามิมรรค ๕ อยาง ในอรหัตตมรรค ๔
อยาง แลวหยั่งลงสูภวังค จึงปรินิพพาน ความสิ้นไปแหงสีสะทั้งสองอยางนี้
จึงชื่อวาพรอม ๆ กัน เพราะความพรอม ๆ กันดวยวาระเหลานั้น เพราะฉะนั้น
บุคคลนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ชีวิตสมสีสี. ก็บุคคลนี้เทานั้น พระผู
มีพระภาคเจาทรงประสงคเอาในสมสีสีนิเทศนี้.
จบอรรถกถาสมสีสีบุคคล
[๓๓] ฐิตกัปปบุคคล บุคคลผูชอื่ วา ฐิตกัปป เปนไฉน ?
บุคคลนี้ พึงเปนผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล และเวลาที่
กัปไหมจะพึงมี กัปก็ไมพึงไหมตราบเทาที่บุคคลนี้ยังไมทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล บุคคลนี้เรียกวา ฐิตกัปป. บุคคลผูพรอมเพรียงดวยมรรคแมทั้งหมด
ชื่อวา ิตกปฺป ผูมีกัปตั้งอยูแลว.
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อรรถกถาฐิตกัปปบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหง ฐิตกัปปบุคคล. กัปตั้งอยู เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
ิตกปฺโป. กัปตั้งอยูของบุคคลนั้นมีอยู เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นจึงชื่อวา
ิตกปฺโป แปลวา ผูมีกปั อันตั้งอยู. อธิบายวา เปนผูสามารถ เพื่อจะใหกัป
ดํารงอยูได.
คําวา ฑยฺหนเวลา อสฺสาติ ฌายนกาโล ภเวยย เวลาเปนที่.
ไหมของกัปนั้นมีอยู เพราะฉะนั้น กัปนั้น จึงชื่อวา ฌายนกาโล แปลวา มีกาล
เปนที่ไหม. คําวา "เนว ตาว" ความวา บุคคลผูถึงพรอมดวยมรรคนี้
(มคฺคสมงฺคีปุคฺคโล) ยังไมทําใหแจงซึ่งพระโสดาปตติผลเพียงใด กัปก็ยัง
ไมถูกไฟไหมเพียงนั้น แมกัปกําลังไหมอยู ทานผูถึงพรอมดวยมรรคนั้น
ไมไหมเลย พึงดํารงอยูได. จริงอยูข้ึนชื่อวากัปวินาศเปนวิกาลใหญ เปน
มหาปโยคะ เปนมหาโลกวินาศ ดวยสามารถแหงการไหมตลอดแสนโกฏิจกั รวาล.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา มหาวินาศนี้ พึงปรากฏอยูอยางนี้ทีเดียว แตเมื่อพระ
ศาสนายังทรงอยู ชื่อวา กัปวินาศก็ยังไมมี ทั้งศาสนาก็ยอมไมมีในเวลาที่กัปพินาศ.
แตชื่อวากัปวินาศ ยอมมีในเวลาอันถึงที่สุดแลว. แมเมื่อความเปนอยางนั้น
๑

๑. มหากัปหนึ่ง มีอายุเทากับ ๒๕๖ อันตรกัป
อสังขัยกัปหนึง่ เทากับ ๑ ใน ๔ ของมหากัป. ทานแบงมหากัปออกเปน ๔ ภาค คือ
ก. สังวัฏฏอสังขัยกัป ไดแก โลกที่กําลังถูกทําลาย ข. สังวัฏฏฐายีอสังชัยกัป ไดแก โลกที่ถูก
ทําลายเสร็จแลว ค. วิวัฏฏอสังขัยกัป ไดแก โลกที่กําลังกอสราง ฆ. วิรัฏฎฐายีอสังขัยกัป ได
แก โลกที่สรางเสร็จแลว
อันตรกัป ไดแก ระยะเวลาที่ทานประมาณไวดังนี้ คือ เมื่อมนุษยมีอายุอยูถึง ๑ อสังขัยป
แลวก็ลดลงนา คือ รอยปลดหนึ่งป จนถึง ๑๐ ป และกลับทับทวีเพิ่มขึ้นไปทุกชัว่ ระยะชีวิต จนถึง
๑ อสังขัยปอีก จึงนับเปนอันตรกัปหนึ่ง ๖๔ อันตรกัปจึงเปนอสังขัยกัปหนึ่ง. อนึ่ง ขัยอายุของ
มนุษยที่ลดลงและเพิ่มขึ้นระยะนัน้ เรียกวา อายุกัป.
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พระศาสดาทรงนําเหตุนี้มาเพื่อจะแสดงความไมมีอันตราย. แมเหตุนี้จะพึงมี
แตอันตรายทั้งหลายแหงผลจิตของมรรคบุคคล อันอะไร ๆ ก็ไมอาจจะกระทํา
ไดดังนี้. ถามวา ก็บุคคลนี้แมใหกัปตั้งอยูได พึงตั้งอยูตลอดกาลมีประมาณ
เทาไร. ตอบวา การออกจากมรรคยอมมีในวาระใด ทานก็พึงตั้งอยูตลอดกาล
มีประมาณเทานั้น.
คําวา "อถ ภวงฺค อาวชฺเชนฺต มโนทฺวาราวชฺชน อุปฺปชฺชติ
ตโต ตีณิ อนุโลมานิ เอก โคตฺรภูจิตฺต เอก มคฺคจิตฺต เทฺว ผลจิตฺตานิ ปฺจ ปจฺจเวกฺขณญาณานิ" อธิบายวา เมื่อภวังคจิตดับแลว
มโนทวาราวัชชนจิตก็พิจารณา ตอจากนั้น อนุโลมญาณก็เกิดขึ้น ๓ ขณะ
โคตรภูจิตเกิดขึ้น ๑ ขณะ มรรคจิตเกิดขึ้น ๑ ขณะ ผลจิตเกิดขึ้น ๒ ขณะ
ปจจเวกขณญาณเกิดขึ้น ๕ ครั้ง บุคคลนี้ พึงตั้งอยูตลอดกาลมีประมาณเทานี้.
อนึ่ง เพื่อจะแสดงเนื้อความนี้ดวยขออุปมาที่มีในภายนอก พระอาจารยทั้งหลาย ทานแสดงเรื่องนี้ไว อยางนี้วา
ก็ถาบุคคลพึงเอาเชือก ๓ เกลียว ผูกแทงศิลาหนาทึบเปนอันเดียวกัน
มีประมาณโยชนหนึ่ง หอยไวบนศีรษะของบุคคลผูถึงพรอมดวยโสดาปตติมรรค เมื่อเชือกเกลียวหนึ่งขาดแลว แทงศิลาก็ยังหอยอยูดวยเชือก ๒ เกลียว
เมื่อเกลียวที่สองขาดแลว ก็ยังหอยอยูดวยเชือกเพียงเกลียวเดียว ครั้นเชือกเกลียว
เดียวนั้นขาแลว แทงศิลานั้นก็ลอยอยูบนอากาศเหมือนความหลอกลวงของ
กอนเมฆลอยอยู ศิลานัน้ หาไดทําอันตรายแกบุคคลผูมีมัคคานันตระ คือ ผูไม
มีอะไรคั่นระหวางมรรคกับผลนั้นไม. การแสดงนี้เปนการแสดงเพียงเล็กนอย
การแสดงครั้งกอนนั่นแหละเปนการแสดงใหญ. ก็บุคคลผูตั้งอยูในโสดาปตติ-
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มรรคเทานั้น ชื่อวา ตั้งอยูตลอดกัปอยางเดียวก็หาไม แมผูถึงพรองดวยมรรค
นอกจากนี้ก็ตั้งอยูตลอดกัปเหมือนกัน. เพราะเหตุนั้น พระผูม ีพระภาคเจา จึง
ทรงชักเอาบุคคลที่พระองคทรงถือเอาและไมทรงถือเอาหนหลัง แลวยกขึ้นสู
แบบแผนนี้ พรอมกับปฏฐิวัฏฏกบุคคลทั้งหลาย. บุคคลผูถึงพรอมดวยมรรค
แมทั้งหมด ชื่อวา ิตกัปป ผูตั้งอยูตลอดกัป ดังนี้.
จบอรรถกถาฐิตกัปปบุคคล
[๓๔] อริยบุคคล บุคคลผูเปนอริยะ เปนไฉน ?
พระอริยบุคคล ๘ เปนอริยะ. บุคคลนอกนั้น ไมใชอริยะ.
อรรถกถาอริยบุคคล
วินิจฉัย ในนิเทศแหงพระอริยบุคคล. ชื่อวา อริยะ เพราะเปน
ผูไกลจากกิเลสทั้งหลาย. ชื่อวา อริยะ เพราะประเสริฐกวาโลกพรอมทั้งเทวโลก. บุคคลผูมีความบริสุทธิ์เปนอรรถ ชื่อวา อรรถแหงอริยะ เพราะฉะนั้น
แมเพราะอรรถวา เปนผูบ ริสุทธิ์จึงชื่อวา อริยะ. เหลาชนทั้งหลายที่เหลือไม
ชื่อวา อริยะ เพราะความเปนผูไมบริสุทธิ์.
จบอรรถกถาอริยบุคคล

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 216

[๓๕] เสขบุคคล บุคคลผูเปนเสขะ เปนไฉน ?
บุคคลผูพรอมเพรียงดวยมรรค ๔ บุคคลผูพรอมเพรียงดวยผล ๓ เปน
เสขะ. พระอรหันตเปน อเสขะ. บุคคลนอกนั้นเปน เนวเสขานาเสขา
คือ เปนเสขะก็มิใชเปนอเสขะก็มิใช.
อรรถกถาเสขกบุคคล และ อเสกขบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหงพระเสกขบุคคล. บุคคลเหลาใดถึงพรอมดวย
อริยมรรคในขณะแหงมรรคจิตดวย ถึงพรอมดวยอริยผลในขณะแหงผลจิตดวย
ชนเหลานั้นยังศึกษาสิกขาทั้ง ๓ มี อธิศีลสิกขาเปนตน เพราะเหตุนั้น ชนเหลา
นั้นจึงชื่อวา เสกฺขา แปลวา ผูยังศึกษาอยู. สวนพระอรหันต ทานศึกษา
สิกขาทั้ง ๓ ในขณะแหงอรหัตผล กิจคือการศึกษายอมไมมีแกทานอีก เพราะ
ฉะนั้น พระอรหันตจึงชื่อวา อเสกฺขา แปลวา ผูไ มตองศึกษา. พระอริยบุคคล ๗ จําพวก ทานกําลังศึกษาอยูดวยอาการอยางนี้ เพราะเหตุนั้น ทาน
จึงชื่อวา เสกฺขา. พระขีณาสพทั้งหลาย ชื่อวา สิกฺขิตาเสกฺขา แปลวา
อเสกขบุคคลที่ศึกษาเสร็จแลวจากบุคคลอื่น เปนเพราะความที่ศีลเปนตนทาน
ศึกษาแลวในสํานักแหงบุคคลอื่น พระพุทธเจา และพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
ชื่อวา อสิกฺขติ าเสกฺขา แปลวา อเสกขบุคคล ที่ไมศึกษาจากสํานักบุคคลอื่น
เพราะความที่ทานเปนสยัมภู คือ เปนผูตรัสรูเอง. บุคคลทั้งหลายที่เหลือ กําลัง
ศึกษาก็ไมใช ศึกษาแลวก็ไมใช เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เนวเสกฺขานาเสกฺขา.
จบอรรถกถาเสกขบุคคล และ อเสกขบุคคล
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[๓๖] เตวิชชบุคคล บุคคลผูมีวิชชา ๓ เปนไฉน ?
บุคคลผูประกอบดวยวิชชา ๓ ชือ่ วา ผูมีวิชชา ๓.
[๓๗] ฉฬภิญญบุคคล บุคคลผูม ีอภิญญา ๖ เปนไฉน ?
บุคคลผูประกอบดวยอภิญญา ๖ ชื่อวา ผูมอี ภิญญา ๖.
อรรถกเตวิชชบุคคลและฉฬภิญญบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหง เตวิชชบุคคล. บุคคล ผูยังบุพเพนิวาสและ
ทิพยจักขุญาณใหเกิดขึ้นแลวบรรลุพระอรหัตในภายหลังก็ดี ผูบรรลุพระอรหัต
กอน แลวยังบุพเพนิวาสและทิพยจักขุญาณใหเกิดขึ้นก็ดี ชื่อวาผูมีวิชชา ๓ ทั้ง
สิ้น (เติวิชฺโช). ก็ขอกําหนดในการบรรลุเปนธุระในที่นี้วา "ก็ถอยคําที่กลาว
ไวในพระสูตรเปนการแสดงโดยออม ถอยคําที่กลาวในพระอภิธรรมเปนการ
แสดงโดยตรง " เพราะฉะนั้น บุคคลผูยังวิชชา ๒ ใหเกิดขึน้ กอนแลวบรรลุ
พระอรหัตในภายหลังนั่นแหละ พระองคทรงพระประสงคเอาใน เตวิชชนิทเทส
นี้. แมในบุคคลผูมีอภิญญา ๖ ก็นัยนีเ้ หมือนกัน.
จบอรรถกถาเตวิชชบุคคลและฉฬภิญญบุคคล
[๓๘] สัมมาสัมพุทธบุคคล บุคคลผูเปนพระสัมมาสัมพุทธะ
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมตรัสรูซึ่งสัจจะทั้งหลายดวยตนเองในธรรม
ทั้งหลายที่ตนไมไดสดับมาแลวในกาลกอน บรรลุความเปนพระสัพพัญูใน
ธรรมนั้น และถึงความเปนผูชํานาญในธรรมเปนกําลังทั้งหลาย บุคคลนี้เรียก
วา พระสัมมาสัมพุทธะ.
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อรรถกถาสัมมาสัมพุทธบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหง สัมมาสัมพุทธบุคคล. คําวา "ปุพฺเพ
อนนุสฺสุเตสุ" ไดแก ในธรรมอันไมเคยสดับมากอนในสํานักแหงบุคคลอื่น
ในกาลกอนแตการตรัสรูสัจธรรมในปจฉิมภพ. ก็ในภพกอน ๆ แตภพนั้น
พระสัพพัญญโพธิสัตว ทรงผนวชในพระพุทธศาสนา เรียนพระไตรปฎกทั้ง
๓ แลวยกขึ้นสูคตปจจาคตวัตรคือ วัตรที่นํากรรมฐานไปและนํากลับมา เริ่ม
ตั้งกรรมฐานจนจดอนุโลมและโคตรภูญาณ. เพราะฉะนั้น คําวา "สัมมาสัมพุทโธ" นี้ ทานกลาวหมายเอาความเปนผูไมมีใคร ๆ เปนอาจารยในปจฉิมภพ
คือภพสุดทายเทานั้น.
จริงอยางนั้น พระตถาคตเจา ทรงตรัสรูสัจธรรมทั้ง ๔ ดวยพระองค
เอง ดวยญาณอันประจักษแกพระองควา "อิท ทุกฺข ฯลฯ อท ทุกขฺ นิโรธคามินีปฏิปทา" ดังนี้ ในสังขตธรรมทั้งหลาย ที่ไมไดสดับมาในสํานัก
แหงบุคคลอื่น เพราะความที่พระองคเปนผูมีบารมีเต็มบริบูรณแลว. คําวา
"ตตฺถ" ไดแก อรหัตมรรค กลาวคือปญญาเปนเครื่องตรัสรูสัจธรรมทั้ง ๔
นั้น. คําวา "พเลสุ วสีภาว" ไดแก ยอมถึงความเปนผูชํานาญในการ
ประพฤติพระสัพพัญุตญาณ และทศพลญาณทั้งหลาย. ก็กจิ อื่น ชื่อวาควร
กระทํายอมไมมีแกพระพุทธเจาทั้งหลาย จําเดิมแตการบรรลุพระสัพพัญุตญาณ
และพระทศพลญาณ. เหมือนอยางวา. อิสริยยศทัง้ หมดใคร ๆ ไมควรกลาววา
ชื่อวา อิสริยยศนี้ ไมมาถึงแกขัตติยกุมารผูอุภโตสุชาติ จําเดิมแตการไดอภิเษก
อิสริยยศนี้ ยอมเปนธรรมชาติมาแลวทั้งสิ้น ฉันใด ชื่อวา คุณนี้อันใคร ๆ
ไมควรกลาววา ไมมาถึงแลวแกพระพุทธเจาทั้งหลาย, พระพุทธเจาทั้งหลาย
ไมแทงตลอดแลว, และไมประจักษแกพระพุทธเจาทั้งหลาย จําเดิมแตการบรรลุ
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อรหัตมรรค คุณคือพระสัพพัญุตญาณแมทั้งปวง ชื่อวามาแลว พระพุทธเจา
ไดแทงตลอดแลว กระทําใหประจักษแลว ฉันนัน้ เหมือนกัน.
คําวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ไดแก บุคคลผูมีสัพพัญูคุณ
อันแทงตลอดแลวดวยอริยมรรค โดยอานุภาพแหงความสําเร็จแลว ดวยบารมี
อันบริบูรณดวยประการฉะนี้ ทานจึงเรียกวา "สัมมาสัมพุทโธ".
จบอรรถกถาสัมมาสัมพุทธบุคคล
[๓๙] ปจเจกสัมพุทธบุคคล บุคคลผูเปนพระปจเจกสัมพุทธะ
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมตรัสรูซึ่งสัจจะทั้งหลายดวยตนเอง ในธรรม
ทั้งหลายที่ตนไมไดสดับมาแลวในกาลกอน แตมิไดบรรลุความเปนพระสัพพัญู
ในธรรมนั้น ทั้งไมถึงความเปนผูชํานาญในธรรมอันเปนกําลังทั้งหลาย บุคคล
นี้เรียกวา พระปจเจกสัมพุทธะ.
อรรถกถาปจเจกสัมพุทธบุคคล
วินิจฉัย ในนิเทศแหง ปจเจกสัมพุทธบุคคล. บัณฑิต พึงทราบเนื้อ
ความแหงบทวา "ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ" โดยนัยที่กลาวไวในกาลกอนนั่น
แหละ. แทจริงพระปจเจกพุทธเจา ในปจฉิมภพ ก็ไมมีใคร ๆ เปนอาจารย
ทานแทงตลอดสัจธรรมทั้ง ๔ ดวยอัตตุกกังสิกญาณ คือ ญาณที่รูเฉพาะตน
เองนั่นแหละ แตหาไดบรรลุพระสัพพัญุตญาณ และ ทศพลญาณไม.
จบอรรถกถาปจเจกสัมพุทธบุคคล
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[๔๐] อุภโตภาควิมุตตบุคคล บุคคลชื่อวา อุภโตภาควิมุต
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย แลวสําเร็จอิริยาบถ
อยู ทั้งอาสวะของผูนั้นก็สิ้นไปแลว เพราะเห็นดวยปญญา บุคคลนี้เรียกวา
อุภโตภาควิมุต.
อรรถกถาอุภโตภาควิมุตตบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหง อุภโตถาควิมุตตบุคคล. คําวา "อฏ
วิโมกฺเข กาเยน วิหรติ" ความวา ไดสมาบัติ ๘ ดวยสหชาตนามกายแลวอยู.
คําวา "ปฺาย จสฺส ทิสฺวา" ความวา อาสวะทั้ง ๔ สิ้นแลว เพราะ
เห็นความเปนไปแหงสังขารดวยวิปสสนาปญญา เห็นสัจธรรมทั้ง ๔ ดวย
มรรคปญญา. คําวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้ ทาน
เรียกวา อุภโตภาควิมุตตบุคคล. ก็บุคคลนี้ พนวิเศษแลว จากสวนทั้ง ๒ สิ้น
๒ ครั้ง เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา อุภโตภาควิมุต แปลวา ผูพนวิเศษแลว
จากสวนทั้ง ๒ สิ้น ๒ ครั้ง.
ขอนี้ เถรวาทกลาวไวเปนอุทาหรณ ดังตอไปนี้
พระจุลนาคเถระ ผูทรงพระไตรปฎก กลาวไวกอนวา บุคคลใด
พนแลวดวยวิกขัมภนวิโมกขสมาบัติ และพนแลวดวยสมุจเฉทวิโมกขมรรค
เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา อุภโตกาควิมุตตบุคคล.
พระมหาธรรมรักขิตตเถระ ผูทรงพระไตรปฎกกลาวไววา บุคคล
ผูนี้ อาศัยนาม แลวกลาววา "พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ น อุปสีวะ
เปลวไฟ ถูกกําลังลมพัดแลว ยอมดับไป ไมเขาถึงการนับได ฉันใด มุนี
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ผูหลุดพนวิเศษแลวจากนามกายยอมดับไป คือ ยอมอุปาทาปรินิพพาน ยอม
ไมเขาถึงซึ่งการนับวา เปนคนเปนสัตวได ฉันนั้น" ครั้นนําพระสูตร เรือ่ ง
อุปสีวมาณวปญหาที่ ๖ ในโสฬสปญหา มาแลว จึงกลาววา ชื่อวา อุภโตภาควิมุตตบุคคล เพราะหลุดพนวิเศษแลวจานามกายและรูปกาย.
สวนพระจูฬภยเถระ ผูทรงพระไตรปฎก กลาวไววา บุคคลผู
พนวิเศษแลวดวยวิกขัมภนวิโมกขสมาบัติสิ้นวาระหนึ่ง พนเศษแลวดวย
สมุจเฉทวิโมกขมรรคสิ้นวาระหนึ่ง จึงเรียกวา อุภโตภาควิมุตตบุคคล.
ก็พระเถระทั้ง ๓ รูปนี้ เปนบัณฑิต ทานตั้งวาทะไวใหเปนแบบดวยการใคร
ครวญวา "เหตุในวาทะทั้ง ๓ ยอมเห็นได" ก็เมื่อกลาวโดยสังเขป บุคคลใด
พนวิเศษแลวจากรูปกาย ดวยอรูปสมาบัติ พนวิเศษแลวจากนามกาย ดวย
มรรค เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น จึงชื่อวา อุภโตภาควิมุตตบุคคล เพราะ
หลุดพนวิเศษแลวจากสวนทั้งสอง. บุคคลที่ชื่อวา อุภโตภาควิมุต นั้นมี ๕
จําพวก คือ บุคคลผูใดอรูปสมาบัติ ๔ ออกจากรูปสมาบัติแลวพิจารณาสังขาร
ทั้งหลายแลวจึงบรรลุพระอรหัต เปน ๔ จําพวก และพระอนาคามีผูออกจาก
นิโรธสมาบัติแลวบรรลุพระอรหัต ๑. บรรดาพระอริยะทั้ง ๕ นั้น ๔ พวก
แรก ทานไมเขานิโรธ อันมีสมาบัติเปนประธาน เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
อุภโตภาควิมุตโดยปริยาย ทานพระอนาคามีผูไดสมาบัตินั้นแลว เมื่อออกจาก
สมาบัติก็เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัต เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อุภโตภาควิมุตตเสฏฐบูคคล โดยนิปปริยาย.
ถามวา อรูปาวจรฌานก็ดี รูปาวจรจตุตถฌานก็ดี มีองค ๒ คือ
อุเบกขาและเอกัคคตา เพราะเหตุนั้น บุคคลกระทํารูปาวจรจตุตถฌาน ซึ่งมี
องค ๒ นั้นใหเปนปทัฏฐานแลวบรรลุพระอรหัต ก็พึงเปนผูชื่อวา อุภโตภาควิมุต มิใชหรือ ?
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ตอบวา ไมพึงเปนเชนนั้น.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะความที่ผูนั้นยังไมพนแลวจากรูปกาย. ดวยวา รูปาวจรจตุตถฌานนั้น พนจากกิเลสกายเทานั้น หาไดพนจากรูปกายไม ฉะนั้น. ผู
ออกจากสมาบัตินั้นแลวบรรลุพระอรหัต จึงไมชื่อวา อุภโตภาควิมุต สวน
อรูปาวจรฌานพนแลวจากนามกายดวย จากรูปกายดวย ฉะนั้น ผูกระทํา
อรูปาวจรฌานนั้นใหเปนบาทแลวบรรลุพระอรหัต พึงทราบวา ชื่อวา อภโตภาควิมุตตบุคคล ดังนี้.
จบอรรถถาอุภโตภาควิมุตตบุคคล
[๔๑] ปญญาวิมุตตบุคคล บุคคลชื่อวาปญญาวิมุตเปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ มิไดถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย สําเร็จอิริยาบถ
อยู แตอาสวะของผูนั้นสิ้นไปแลว เพราะเห็นดวยปญญา บุคคลนี้เรียกวา
ปญญาวิมุต.
อรรถกถาปญญาวิมุตตบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหง ปญญาวิมุตตบุคคล. ผูใดหลุดพนวิเศษ
แลวดวยปญญา ฉะนั้น จึงชื่อวา ปญญาวิมุตตบุคคล. ปญญาวิมุตตบุคคลนั้น
มี ๕ จําพวก คือ พระอรหัตสุกขวิปสสก ๑ บุคคลผูออกจากฌานทั้ง ๔ แลว
บรรลุพระอรหัต อีก ๔ จําพวก. ก็บรรดาพระอรหันตเหลานั้น แมองคหนึ่งที่
ไดวิโมกข ๘ หามีไม. ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ ทานจึงกลาวคําเปนตนวา "น
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เทว โข อฏวิโมกฺเข" ดังนี้ แตบรรดาอรูปาวจรฌานทั้งหลาย เมื่อมีอยู
สักหนึ่งฌาน ก็ชื่อวา อุภโตภาควิมุตตบุคคล ไดเหมือนกัน.
จบอรรถกถาปญญาวิมุตตบุคคล
[๔๒] กายสักขีบุคคล บุคคลชือ่ วา กายสักขี เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย แลวสําเร็จอิริยาบถ
อยู ทั้งอาสวะบางอยางของผูนั้น ก็สิ้นไปแลวเพราะเห็นดวยปญญา บุคคลนี้
เรียกวา กายสักขี.
อรรถกถากายสักขีบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหง กายสักขีบุคคล. คําวา "เอกจฺเจ อาสวา"
ไดแก อาสวะบางอยาง ที่ประหานดวยมรรค ๓ เบื้องต่ํา. คําวา "อย
วฺจติ" ไดแก บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้ ทานเรียกวากายสักขี. ก็บุคคลนั้น
ชื่อวา กายสักขี ก็เพราะกระทําใหแจงซึ่งวิโมกขอันคนถูกตองแลว. บุคคลใด
ถูกตองผลอันเกิดจากฌานกอนแลว กระทํานิโรธคือนิพพานใหแจงในภายหลัง
บุคคลแมนี้ก็ชื่อวา กายสักขี. กายสักขีบุคคลนี้มี ๖ จําพวก นับตั้งแต พระโสดาปตติผล จนถึงพระอรหัตมรรค ดังนี้.
จบอรรถกถากายสักขีบุคคล
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[๔๓] ทิฏฐิปตตบุคคล บุคคลชือ่ วา ทิฏฐิปต ตะ เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูช ัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ยอม
รูชัดตามความเปนจริงวา นี้เหตุใหเกิดทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้
ความดับทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นีข้ อปฏิบัติใหถึงความดับทุกข
อนึ่ง ธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแลว ผูนั้นเห็นชัดแลว ดําเนินไปดี
แลวดวยปญญา อนึ่ง อาสวะบางอยางของผูนั้น ก็สิ้นไปแลว เพราะเห็นดวย
ปญญา บุคคลนี้เรียกวา ทิฏฐิปตตะ.
อรรถกถาทิฏฐิปตตบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหง ทิฏฐิปตตบุคคล. คําวา "อิท ทุกฺข" ได
แก ทุกขมีประมาณเทานี้ ไมเกินจากนี้ไป. แมในเหตุใหเกิดทุกขเปนตน ก็
นัยนี้เหมือนกัน. คําวา "ยถาภูต ปชานาติ" ความวา เวนตัณหาเสียแลว
ยอมรูทุกข คือ อุปาทานขันธ ๕ โดยกิจตามความเปนจริงวา เปนทุกขสัจจะ.
ก็ตัณหายอมยังทุกขใหตั้งขึ้น ใหเกิด ใหบังเกิด คือ ใหเปนไปทั่ว ทุกขนี้ ยอม
เกิดจากตัณหานั้น เพราะเหตุนั้น ยอมรูชัดซึ่งตัณหานั้น ตามความเปนจริง
วา "อย ทุกฺขสมุทโย" แปลวา นี้เปนแดนเกิดขึ้นแหงทุกข. ก็เพราะเหตุ
ที่ ทุกขนี้ดวย สมุทัยนี้ดวย ถึงพระนิพพานแลว ยอมดับไป ยอมสงบระงับ คือ
ยอมถึงความไมตองเปนไป เพราะฉะนั้น ยอมรูแจงซึ่งพระนิพพานนั้นตามความ
เปนจริงวา "อย ทุกฺขนิโรโธ" แปลวา นี้เปนที่ดับไปแหงทุกข. อนึ่ง มรรค
ใดประกอบดวยองค ๘ เกิดขึ้น ทุกขนี้ ยอมถึงซึ่งความดับไปดวยมรรคนั้น
เพราะฉะนั้น ยอมรูทั่วซึ่งมรรคนั้น ตามความเปนจริงวา "อย ทุกขฺ นิโรธคามินีปฏิปทา" แปลวา นี้เปนขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข.
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บัดนี้เพื่อจะแสดงอริยสัจจะทั้ง ๔ ในขณะเดียวกัน พระองคจึงตรัส
คําเปนตนวา "ตถาคตปฺปเวทิตา" แปลวา ธรรมอันพระตถาคตแทงตลอด
แลว . บรรดาบทเหลานั้น บทวา "ตถาคตปฺปเวทิตา" ความวา สัจธรรม
ทั้ง ๔ ที่พระตถาคตประทับ ณ มหาโพธิมณฑลทรงแทงตลอดแลว คือ
ทรงทราบแลว ไดแกกระทําใหปรากฏแลว. บทวา "ธมฺมา" ไดแก ธรรม
คือ อริยสัจทั้ง ๔. คําวา "โว ทิฏา โหนฺติ" ไดแก ธรรมอันคนเห็นดี
แลว. คําวา "โว จริตา" ไดแก ประพฤติดีแลว. ในธรรมเหลานั้นอธิบายวา
ไดแก ปญญาที่ตนประพฤติดีแลว . คําวา "อย วุจฺจติ" ไดแก บุคคลนี้
คือ ผูเห็นปานนี้ ทานเรียกวา ทิฏฐิปตโต. ก็บุคคลนี้ บรรลุธรรมที่ตนเห็น
แลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทิฎฐิปตโต. ญาณ คือ ปญญาวา "ทุกฺขา สงฺขารา สุโข นิโรโธ" แปลวา สังขารทั้งหลายเปนทุกข นิโรธเปนสุข อัน
บุคคลนั้นเห็นแลว ทราบแลว กระทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา
เพราะเหตุนั้น ผูนั้นจึงชื่อวา ทิฏิปตฺโต. ทิฏฐิปต ตบุคคลนี้ ก็มี ๖ จําพวก
เหมือนพระอริยบุคคลผูชื่อวา กายสักขี.
จบอรรถกถาทิฏฐิปตตบุคคล
[๔๔] สัทธาวิมุตตบุคคล บุคคลชื่อวา ทัทธาวิมุต เปน
ไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูช ัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ยอม
รูชัดตามความเปนจริงวา นี้เหตุใหทุกขเกิด ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้
ความดับทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นีข้ อปฏิบัติใหถึงความดับทุกข
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อนึ่ง ธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแลว ผูนั้นเห็นชัดแลว ดําเนินไป
ดีแลว ดวยปญญา อนึง่ อาสวะบางอยางของผูนั้นก็สิ้นไปแลว เพราะเห็น
ดวยปญญา แตมิใชเหมือนบุคคลผูเปนทิฏฐิปตตะ บุคคลนี้เรียกวา สัทธาวิมุต
อรรถกถาสัทธาวิมุตตบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหง สัทธาวิมุตตบุคคล. ขอวา "โน จ โข ยถา
ทิฏิปตฺตสฺส" อธิบายวา อาสวะทั้งหลายของสัทธาวิมุตตบุคคล เปนธรรมชาติสิ้นไป มิไดเหมือนกันกับทิฏฐิปต ตบุคคล.
ถามวา ความตางกันในการละกิเลสแหงพระอริยบุคคลทั้งสองนั้น มี
อยูหรือ ?
ตอบวา ไมมี.
ถามวา ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้น เพราะเหตุไร สัทธาวิมุตตบุคคล
จึงไมถึงทิฏฐิปตตบุคคล.
ตอบวา เพราะความแตกตางกันแหงธรรมอันทานพึงบรรลุมีอยู. ก็
ทิฏฐิปตตบุคคล ทานขมกิเลสไดดวยการบรรลุไมลําบากเลย สามารถเพื่อขม
กิเลสทั้งหลาย โดยไมลําบาก ไมยาก. แตสัทธาวิมุตตบุคคล เปนผูลําบาก
อยูดวยความทุกขยาก จึงสามารถขมกิเลสทั้งหลายได ฉะนั้น ทานจึงไมถึง
ทิฏฐิปตติบุคคล.
อีกอยางหนึ่ง ความแตกตางกันแมดวยปญญาของทานทั้ง ๒ นั้นก็มีอยู
ดวย. อันวิปสสนาญาณแหงมรรค ๓ เบื้องบนของทิฏฐิปตตะเปนคุณชาติคม,
กลา, ผองใส เปนไป. วิปสสนาญาณของสัทธาวิมุตตะ ไมคม, ไมกลา, ไม
ผองใส เปนไป. แมเพราะเหตุนั้น ทานจึงไมถึงทิฏฐิปตตบุคคล.
เหมือนอยางวา ชายหนุม ๒ คน เมื่อจะแสดงศิลปะ คนหนึ่งมีดาบ
อันคมกลาอยูในมือ คนหนึ่งมีดาบทื่อ ตนกลวยเมื่อถูกตัดดวยดาบสที่คมกลา
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ยอมไมไดยินเสียง แตเมื่อถูกตัดดวยดาบที่ทื่อ ยอมสงเสียงดัง "กฏะ กฏะ"
ดังนี้ฉันใด ในขอนั้น บัณฑิตพึงทราบคําอุปมัยดังนี้วา
ความที่วิปสสนาญาณแหงมรรค ๓ ของทิฏฐิปตตบุคคล เปนคุณชาติ
คมกลาและผองใสวิเศษแลว พึงทราบวา เหมือนกับการตัดตนกลวยที่ไมได
ยินเสียงดวยดาบอันคมกลา ฉันนั้น และความที่วิปสสนาญาณแหงมรรคทั้ง
๓ ของสัทธาวิมุตตบุคคล เปนคุณชาติไมคม ไมกลา และไมผองใสวิเศษแลว
พึงทราบวา เหมือนกับการเอาดาบที่ทื่อตัดตนกลวย มีเสียงดังเกิดขึ้น ฉันนั้น.
ก็ทานอาจารยหามนัยนี้วา โน แลวทานทําการสันนิษฐานวา สัทธาวิมุตตบุคคล ไมถงึ ทิฏฐิปตตบุคคล เพราะญาณอันทานพึงบรรลุแตกตางกันนั่นเทียว
ก็ทานไดกกลาวไวในคัมภีรอรรถกถาที่มาทั้งหลายแลว.
จริงอยู ในทานทั้งสองนั้น การสิ้นกิเลสของสัทธาวิมุตตบุคคล ยอม
มีในขณะแหงมรรคอันเปนบุพภาคสวนเบื้องตน
ดุจบุคคลผูกําลังเชื่ออยู
หยั่งลงอยู และนอมใจเชื่ออยู. ญาณเปนเครื่องตัดกิเลสของทิฏฐิบุคคบุคคล
ยอมมีในขณะแหงมรรคอันเปนสวนเบื้องตน ไมชักชา เปนของคมกลาเปนไป.
เพราะฉะนั้นทานจึงอุปมาวา เปรียบเหมือนเอาดาบที่ไมคมกลาตัดตนกลวย ที่
เปนที่ถูกตัดนั้นยอมไมเกลี้ยง ดาบยอมไมผานไปโดยรวดเร็ว จึงทําใหไดยิน
เสียง คือตองใชความพยายามมาก ฉันใด มรรคภาวนาอันเปนสวนเบื้องตน
ของสัทธาวิมุตตบุคคลเห็นปานนี้ ยอมมีฉันนั้น. ญาณ คือ ปญญาของทิฏฐิ
ปตตบุคคลนั้น เปรียบเหมือนเมื่อบุคคลเอาดาบอันคมกลาตัดตนกลวย ที่เปน
ที่ถูกตัดยอมเรียบเกลี้ยง ดาบผานไปไดรวดเร็วทําใหไมไดยินเสียง เขาไมตอง
ใชความพยายามมาก ฉันใด พึงทราบวา มรรคภาวนาอันเปนสวนเบื้องตน
ของทิฏฐิปตตบุคคล ผูเห็นปานนี้ ก็ฉันนั้น ดังนี้.
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คําวา "อย วุจจติ" ความวา บุคคลนี้คือผูเห็นปานนี้ ทานเรียกวา
สทฺธาวิมุตฺโต จริงอยู สัทธาวิมุตตบุคคลนี้ กําลังเชื่ออยู ชือ่ วาไดหลุดพน
แลว เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา สทฺธาวิมุตฺโต. ก็สทั ธาวิมุตตบุคคลนี้มี ๖ จําพวก เหมือนกับ กายสักขีบุคคล.
จบอรรถกถาสัทธาวิมุตตบุคคล
[๔๕] ธัมมานุสารีบุคคล บุคคลชื่อวา ธัมมานุสารี เปนไฉน ?
ปญญนทรียของบุคคลใด ผูปฏิบัติ เพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผลมี
ประมาณยิ่ง บุคคลนั้น ยอมอบรมซึ่งอริยมรรคอันมีปญญาเปนเครื่องนํามา
มีปญญาเปนประธานใหเกิดขึ้น บุคคลนี้เรียกวา ธัมมานุสารี.
บุคคลผูปฏิบัติแลว เพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผลชื่อวา ธัมมานุสารี.
บุคคลผูตั้งอยูแลวในผล ชื่อวา ทิฏฐิปตตะ.
อรรถกถาธัมมานุสารีบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหง ธัมมานุสารีบุคคล. พระผูมีพระภาคเจา ทรง
แสดงพระอริยบุคคลผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค ดวยบทนี้วา "ปฏิปนฺนสฺส".
บทวา "อธิมุติต" ไดแก มีกําลัง. ผูใ ดยอมนํามาซึ่งปญญา เหตุนั้น ผูนั้น
จึงชื่อวา ปญญาวาหี แปลวา ผูมีปกตินํามาชื่อปญญา. อธิบายวา ปญญา
ยอมนําบุคคลนี้ไป. ทานกลาววา "ปญญาวาหี" ดังนี้ก็มีบาง. คําวา "ปฺฺาปุพฺพงฺคม" ไดแก กระทําปญญาใหเปนปุเรจาริก คือ กระทําปญญาใหเปน
หัวหนา.
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คําวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้ ทานเรียก
วาธัมมานุสารี. ก็บุคคลใดยอมระลึก คือ ยอมตามระลึกดวยธรรม กลาวคือ
ปญญา เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นจึงชื่อวา ธัมมานุสารี.
คําวา "ธมฺมานุสารี" นี้ เปนชือ่ แหงบุคคลผูดํารงอยูในพระโสดาปตติมรรค แตเมื่อทานบรรลุผล ชื่อวา ทิฏฐิปตตบุคคล.
จบอรรถกถาธัมมานุสารีบุคคล
[๔๖] สัทธนุสารีบคุ คล บุคคลชื่อวา สัทธานุสารี เปนไฉน ?
สัทธินทรียของบุคคลใด ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล มี
ประมาณยิ่ง อบรมอริยมรรคมีศรัทธาเปนเครื่องนํามา มีศรัทธาเปนประธาน
ใหเกิดขึ้น บุคคลนี้เรียกวาสัทธานุสารี. บุคคลผูป ฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ชื่อวา สัทธานุสารี.
บุคคลผูตั้งอยูแลวในผล ชื่อวา สัทธาวิมุต.
อรรถกถาสัทธานุสารีบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหงสัทธานุสารีบุคคล. ผูใดยอมนํามาซึ่งศรัทธา
เหตุนั้น ผูน ั้นจึงชื่อวา สัทธาวาหี แปลวาผูนํามาซึ่งศรัทธา. อธิบายวา
ศรัทธานําบุคคลนี้มา. ทานกลาววา "สุทธาวาหี" ดังนี้บางก็มีเหมือนกัน.
บทวา "สทฺธาปุพฺพงคม" ไดแก กระทําศรัทธาใหเปนปุเรจาริก คือ ให
เปนหัวหนา. สองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้คือ ผูเห็นปานนี้
ทานเรียกวา สัทธานุสารี. บุคคลใดยอมระลึก คือ ยอมตามระลึกถึงดวย
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ศรัทธา เหตุนั้น บุคคลนั้นจึงชื่อวา สัทธานุสารี. คําวา "สทฺธานุสารี" นี้
เปนชื่อของพระโสดาปตติมรรค. แตเมื่อทานบรรลุผลจิตแลว ชื่อวา สัทธาวิมุต. ก็ชื่อวา ธุระ ๒ อยาง, ชื่อวา อภินิเวส ๒ อยาง, และชื่อวา สีสะ
๒ อยางของทานผูยังโลกุตตรธรรมใหเกิดขึ้นมีอยู.
บรรดาธุระเปนตนเหลานั้น ชื่อวา ธุระ มี ๒ อยางคือ สัทธาธุระ ๑.
ปญญาธุระ ๑.
ชื่อวา อภินิเวส คือ การอาศัย ๒ อยางคือ ภิกษุรูปหนึ่ง ยอม
อยูดวยความสามารถแหงการอาศัยสมถะ (สมถาภินิเวส) อีกรูปหนึ่ง ยอมอยู
ดวยความสามารถแหงการอาศัยวิปสสนา (วิปสสนาภินิเวส).
และชีอ่ วา สีสะ คือ ที่สุด เหลานี้ก็มี ๒ อยาง คือ ภิกษุรูปหนึ่ง
บรรลุธรรมถืงที่สุดแลว ชื่อวา อุภโตภาควิมุต ภิกษุรูปหนึ่ง บรรลุธรรม
ถึงที่สุดแลวมีชื่อวา ปญญาวิมุต. อธิบายวา ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอม
ยังโลกุตตรธรรมใหเกิดขึ้น ทานเหลานั้นทั้งหมดยอมกระทําธรรม ๒ อยางนี้ คือ
ศรัทธา และ ปญญา ใหเปนธุระ อาศัยฐานะทั้ง ๒ เหลานั้นคือ สมถาภินิเวส
และวิปสสนาภินิเวส และยอมหลุดพนดวยสีสะทั้ง ๒ เหลานี้ คืออุภโตภาควิมุตตสีสะ และ ปญญาวิมุตตสีสะ.
บรรดาทานเหลานั้น ภิกษุรูปใด ไดสมาบัติ ๘ กระทําปญญาใหเปน
ธุระ อาศัยอํานาจสมถะกระทําอรูปสมาบัติอยางใดอยางหนึ่ง ใหเปนปทัฏฐาน
แลวเริ่มตั้งวิปสสนาบรรลุพระอรหัต ภิกษุรูปนั้น ในขณะแหงโสดาปตติมรรค
ชื่อวา ธัมมานุสารี แตในฐานะ ๖ ขางหนา คือ ตัง้ แตโสดาปตติผล ถึง
อรหัตมรรค ชื่อวา กายสักขี. เมื่อบรรลุพระอรหัตผลแลว ชื่อวา อุภโตภาควิมุต.
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อีกรูปหนึ่งทําปญญาอยางเดียวเทานั้นใหเปนธุระ อาศัยอํานาจวิปสสนา
พิจารณาสุทธสังขาร หรือรูปาวจรฌานอยางใดอยางหนึ่ง บรรลุพระอรหัต.
ภิกษุแมนี้ ในขณะแหงโสดาปตติมรรค ชื่อวา ธัมมานุสารี แตในฐานะ ๖
ขางหนา คือ ตั้งแตโสดาปตติผลถึงอรหัตมรรค ชื่อวา ทิฏฐิปตตะ. เมื่อบรรลุ
พระอรหัตผล ชื่อวา ปญญาวิมุต. ชื่อ ๒ อยางคือ ปญญาวิมิต และ ทิฏฐิปตตะ
ไมเคยมีในที่นี้ และรวมกับชื่อกอน ๆ อีก ๓ ชื่อ คือ ธัมมานุสารี กายสักขี
และอุภโตภาควิมุต จึงเปน ๕ ชื่อดวยกัน.
อีกรูปหนึ่ง ทานไดสมาบัติ ๘ กระทําศรัทธาใหเปนธุระ อาศัยอํานาจ
สมถะ กระทําอรูปสมาบัติอยางใดอยางหนึ่งใหเปนปทัฏฐาน เริ่มทั้งวิปสสนา
บรรลุพระอรหัต. ภิกษุนี้ ในขณะแหงโสดาปตติมรรค ชือ่ วา สัทธานุสารี
แตในฐานะ ๖ ขางหนา ชื่อวา กายสักขีนั่นแหละ. เมื่อบรรลุพระอรหัตผล
แลวจึงชื่อวา อุภโตภาควิมุต นั่นเทียว. ชื่ออยางเดียวเทานั้น คือ สัทธานุสารี
ไมเคยมีในที่นี้ รวมกับชือ่ ๕ ชื่อขางตน ก็เปน ๖ ชื่อดวยกัน.
ภิกษุอีกรูปหนึ่ง กระทําศรัทธานั่นแหละใหเปนธุระ อาศัยอํานาจ
วิปสสนาพิจารณาสังขารลวน หรือรูปาวจรฌานอยางใดอยางหนึ่ง แลวบรรลุ
พระอรหัต. ภิกษุแมนี้ ในขณะแหงโสดาปตติมรรค ชื่อวา สัทธานุสารี ใน
ฐานะ ๖ ขางหนนา คือ ตั้งแตโสดาปตติผลถึงอรหัตมรรค ชือ่ วา สัทธาวิมุต
เมื่อทานบรรลุอรหัตผลแลวจึงชื่อวาปญญาวิมุต. ชื่ออยางเดียวเทานั้น คือ สัทธาวิมุต ไมเคยมีในที่นี้ แลวรวมกับชื่อ ๖ ชื่อขางตน ก็เปน ๗ ชื่อดวยกัน.
พระอริยบุคคล ๗ จําพวกเหลานี้ ชื่อวา เปนทักขิไณยบุคคลผูเลิศในโลก.
จบอรรถกถาสัทธานุสารีบุคคล
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[๔๗] สัตตักขัตตุปรมบุคลล บุคคลชื่อวา สัตตักขัตตุปรมะ
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนทั้ง ๓
เปนโสดาบัน มีอันไมไปเกิดในอบายเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง จะไดตรัสรู
ในเบื้องหนา บุคคลนั้นจะแลนไป ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย ๗ ชาติ
แลวทําที่สุดทุกขได บุคคลนี้เรียกวา สัตตักขัตตุปรมะ.
อรรถกถาสัตตักขัตตุปรมบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหง สัตตักขัตตุปรมบุคคล. คําวา "สตฺตกฺขตฺต"
ไดแกสิ้น ๗ ครั้ง. การเกิดขึ้นในภพ กลาวคือ การถือเอาซึ่งอัตภาพมี ๗
ชาติเปนอยางยิ่งของบุคคลนั้นมีอยู เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นจึงชื่อวา สตฺตกฺขตฺตุปรโม แปลวา ผูมี ๗ ชาติเปนอยางยิ่ง เพราะทานไมถือเอาภพที่ ๘
จากภพที่ ๗ นั้นไป. อุริยมรรค ชื่อวา "โสโต" แปลวา กระแส ในคํานี้วา
"โสตาปนฺโน โหติ" บุคคลผูประกอบดวยมรรคที่ชื่อวาโสโตนั้น ชื่อวา
โสดาบัน.
เหมือนอยางคําที่พระองคตรัสไววา "ก็ สารีบุตร เรากลาวคํานี้วา
"โสโต โสโต" ดังนี้ สารีบุตร "โสโต" เปนไฉน ?" พระสารีบุตรกราบทูลวา
"ขาแตพระองคผูเจริญ มรรคมีองค ๘ อันเปนอริยะนี้ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาสมาธิ เทานั้น ชื่อวาโสโต." พระองคตรัสถามวา "สารีบุตร เราเรียกวา
โสดาบัน สารีบุตร โสดาบันนั้นเปนไฉน ?
พระสารีบุตร กราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลใดประกอบ
ดวยมรรคมีองค ๘ อันเปนอริยะนี้ บุคคลนั้น ชื่อวา พระโสดาบัน แมใน
ขณะแหงมรรคอยางนี้วา ทานผูมีอายุ มีชื่ออยางนี้ หรือมีโคตรอยางนี้ ก็
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ชื่อของผลอันมรรคใหแลว เพราะเหตุนั้น พระโสดาบัน พระองคจึงทรง
ประสงคเอาในขณะแหงผล.
บทวา "อวินิปาตธมฺโม" ไดแก ภาวะคือการไมไปสูอบายกลาว
คือ วินิปาตดวยสามารถแหงอันเกิดขึ้น. บทวา "นิยโต" ไดแก ชื่อวา นิยตะ
คือ เที่ยงดวยนิยามแหงมรรค บทวา "สมฺโพธิปรายโน" ไดแก ความเปน
ผูมีการตรัสรูอันจะเปนไปในภายหนา. แทจริง พระโสดาบันนั้น ยอมตรัสรู
ดวยมรรคอันตนไดเฉพาะแลว เพราะฉะนั้น ทานจึงชื่อวา สัมโพธิปรายโน.
อีกอยางหนึ่ง พระโสดาบันนั้น จักตรัสรูดวยมรรคเบื้องบนทั้ง ๓ โดยแนแท
เพราะเหตุนั้น ทานจึงชื่อวา สัมโพธิปรายโน.
สองบทวา " เทเว จ มนุสฺเส จ" ไดแก เทวโลก และมนุษยโลก.
สองบทวา "สนฺธาวิตฺวา สสริตฺวา" ไดแก การไป ๆ มา ๆ ดวยอํานาจปฏิสนธิ.
สองบทวา "ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ" ไดแก การทําหนทาง อันเปนที่สุดแหง
วัฏฏทุกข.
สองบทวา "อย วุจจฺ ติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้ ทาน
เรียกชื่อวา สัตตักขัตตุปรโม แปลวา ผูมี ๗ ชาติเปนอยางยิ่ง. ก็สัตตักขัตตุปรมบุคคลนี้พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวดวยภพที่ปะปนกัน
ดวยสามารถแหงเทวโลกและมนุษยโลก ตามกาลอันสมควร.
จบอรรถกถาสัตตักขัตตุปรมบุคคล
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[๔๘] โกลังโกลบุคคล บุคคลชือ่ วา โกลังโกละ เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนทั้ง ๓
เปนโสดาบันมีอันไมไปเกิดในอบายเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงจะไดตรัสรูใน
เบื้องหนา บุคคลนั้นจะแลนไป ทองเที่ยวไป สูตระกูล สอง หรือ สาม ตระกูล
แลวทําที่สุดทุกขได บุคคลนี้เรียกวา โกลังโกละ.
อรรถกถาโกลังโกลบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหง โกลังโกลบุคคล. บุคคลใดยอมไปจาก
ตระกูลสูตระกูล เหตุนนั้ ผูนั้นจึงชื่อวา โกลังโกละ. อธิบายวา ก็ชื่อวา การ
เกิดในตระกูลต่ําจําเดิมแตการกระทําใหแจงซึ่งพระโสดาปตติผลไปแลว ยอม
ไมมี ทานยอมเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากอยางเดียวเทานั้น.
คําวา "เทฺว วา ตีณิ วา กุลานิ" ไดแก ไปสู ๒ ภพ หรือ ๓ ภพ
ดวยอํานาจการเกิดเปนเทวดาและมนุษย. โกลังโกลบุคคลแมนี้ พระผูมพี ระภาคเจาตรัสแลวดวยสามารถแหงมิสสกภพ คือภพที่ปะปนกันนั่นเทียว. ก็ใน
คําวา "เทฺว วา ตีณิ วา" สักวาเปนเทศนาเทานั้น. โกลังโกลบุคคลนั่น
แหละ ยอมทองเที่ยวไปจนถึงภพที่ ๖ จึงกระทําทาง คือ มรรคอันเปนที่สิ้นสุด
แหงวัฏฏทุกขได.
จบอรรถกถาโกลังโกลบุคคล
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[๔๙] เอกพีชีบุคคล บุคคลชื่อวา โกลังโกละ เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนทั้ง ๓
อันไมไปเกิดในอบายเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงจะไดตรัสรูในเบื้องหนา บุคคล
นั้นเกิดในภพมนุษยอีกครั้งเดียว แลวทําที่สุดแหงทุกขได บุคคลนี้เรียกวา
เอกพีชี.
อรรถกถาเอกพีชีบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหงเอกพีชีบุคคล. ชื่อวา พืช คือ ขันธอันพระผูมี
พระภาคเจาตรัสแลว ก็พระโสดาบันองคใดมีพืช คือ ขันธครั้งเดียวเทานั้น
คือมีการถือเอาอัตภาพครั้งเดียว พระโสดาบันนั้นชื่อวา เอกพีชี. ก็คําวา
"มานุสฺสก ภว" นี้สกั วาเปนเทศนาในที่นี้เทานั้น. แตจะกลาววา "ยังเทวภพ
ใหเกิด" ดังนี้บางก็สมควรเหมือนกัน ก็ชื่อเหลานั้นเปนชื่อแหงพระอริยบุคคล
เหลานั้น ดวยสามารถแหงชื่อที่พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาแลวนั่นเทียว.
จริงอยู พระโสดาบันผูไปถึงที่มีประมาณเทานี้ชื่อวา สัตตักขัตตุปรมบุคคล
ผูไปถึงที่มีประมาณเทานี้ ชื่อวา โกลังโกลบุคคล ผูไ ปถึงที่มีประมาณเทานี้
ชื่อวา เอกพีชีบุคคล ฉะนั้น ชื่อพระโสดาบันเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงทรงถือเอาแลว. แตวา โดยกําหนดแนนอน (โดยนิยม) คําวา พระโสดาบัน
รูปนี้เปน สัตตักขัตตุปรมะ รูปนี้เปนโกลังโกละ รูปนี้เปน เอกพีชี ยอมไมมี
ถามวา ก็ใครกําหนดประเภทพระอริยบุคคลเหลานั้นได.
วิสัชนาวา พระเถระบางพวกกลาวไวกอน วา "ปุพฺพเหตุ นิยเมติ"
แปลวา บุพเหตุ ยอมกําหนดแนนอน. บางพวกกลาววา "ปมมคฺโค
นยเมติ" แปลวา มรรคที่หนึ่ง กําหนดแนนอน. บางพวกกลาววา "อุปริ-
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ตโย มคฺคา นิยเมนฺติ" แปลวา มรรคเบื้องบน ๓ กําหนดแนนอน. บาง
พวกกลาว "ติณฺณ มคฺคาน วิปสฺสนา นิยเมติ" แปลวา วิปสสนาแหงมรรค
ทั้ง ๓ กําหนดแนนอน.
บรรดาวาทะแหงพระเถระเหลานั้น วาทะวา "ปุพฺพเหตุ "นิยเมติ"
ยอมหมายความวา อุปนิสัยแหงปฐมมรรค ยอมเปนคุณชาตอันบุพเหตุกระทํา
แลว มรรคเบื้องบน ๓ ปราศจากอุปนิสัยเกิดขึ้น ในวาทะวา "ปมมคฺโค
นิยเมติ" หมายความวามรรค ๓ เปนธรรมชาติไรประโยชน. ในวาทะวา
"อุปริ ตโย มคฺคา นิยเมนฺติ" หมายความวา เมื่อปฐมมรรคยังไมเกิดขึ้น
นั่นแหละ มรรคเบื้องบน ๓ เกิดขึ้นแลว. ก็วาทะวา "ติณฺณ มคฺคาน
วิปสฺสนา นิยเมติ" ซึ่งแปลวา วิปสสนาแหงมรรคทั้ง ๓ กําหนดแนนอน
ยอมถูกตอง. ก็ถาวิปสสนาแหงมรรคทั้ง ๓ มีกําลัง พระโสดาบัน ก็ชื่อวาเอกพีชี.
ถาออนกวาวิปสสนาของเอกพีชี ก็ชื่อวา โกลังโกละ ถาออนกวาวิปสสนาของ
โกลังโกละนั้น ก็ชื่อวา สัตตักขัตตุปรมะ ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง พระโสดาบันบางองค มีอัชฌาสัยในวัฏฏะ เปนผูยินดีในวัฏฏะ
ยอมทองเที่ยวไปในวัฏฏะบอย ๆ นั่นเทียว ปรากฏอยู. ก็ชนเหลานั้น มีประมาณ
เทานี้ คือ
๑. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
๒. วิสาขา อุบาสิกา
๓. จูลรถเทวบุตร
๔. มหารถเทวบุตร
๕. อเนกวรรณเทวบุตร
๖. ทาวสักกเทวราช
๗. นาคทัตตเทวบุตร.
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ทั้งหมดนี้ มีอัธยาศัยในวัฏฏะ เกิดในเทวโลก ๖ ชั้น ตั้งแตตน
ชําระจิตใหสะอาดในเทวโลกนั่นแหละ แลวจึงตั้งอยูในอกนิฏฐภพ จึงจักปรินิพพาน ชนเหลานี้ พระองคมิไดทรงถือเอาในที่นี้ ก็ชนเหลานี้พระองคมิได
ทรงถือเอาเทานั้นก็หาไม พระโสดาบันองคใด บังเกิดในมนุษยโลกทั้งหลาย
ทองเที่ยวไปแลวในมนุษยโลกนั่นแหละสิ้น ๗ ครัง้ แลวจึงบรรลุพระอรหันต
ก็ดี พระโสดาบันองคใดบังเกิดในเทวโลกทั้งหลายทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ ใน
เทวโลกนั่นแหละสิ้น ๗ ครั้ง แลวบรรลุพระอรหันต ก็ดี พระโสดาบันแม
เหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาก็มิไดทรงถือเอา.
แตวาพึงทราบวา ในที่นี้พระองคทรงถือเอาพระโสดาบัน ทีช่ ื่อวา
สัตตักขัตตุปรมะ กับโกลังโกละ ดวยสามารถแหงภพอันเจือกัน และ พระโสดาบันผูบังเกิดในภพของมนุษยเทานั้นที่ชื่อวา เอกพีชี.
ในพระโสดาบันเหลานั้น องคหนึ่ง ๆ ยอมถึงภาวะ ๔ อยาง ดวย
สามารถแหงทุกขาปฏิปทา เปนตน . วาดวยสัทธธุระ พระโสดาบันมี ๑๒
จําพวก คือ. ชื่อวาสัตตักขัตตุปรมะ จําพวก ชื่อวาโกลังโกละ ๔ จําพวก
ชื่อวา เอกพีชี ๔ จําพวก. วาดวยปญญาธุระ ก็ถา พระโสดาบันพึงอาจยัง
โลกุตตรธรรมใหเกิดดวยปญญา กระทําปญญาใหเปนธุระอยางนี้วา เราจักให
โลกุตตรธรรมเกิดขึ้น แมบรรลุเปนพระโสดาบันผูชื่อวา สัตตักขัตตุปรมะเปน
ตน ดวยอํานาจปฏิปทา ๔ อยาง ก็เปนพระโสดาบัน ๑๒ จําพวก เหมือนกัน
นั่นแหละ ฉะนั้นพระโสดาบันทั้ง ๒๔ จําพวกเหลานั้น บัณฑิตพึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวในฐานะนี้ ดวยสามารถแหงพระอริยะผูเขาไปเพง
ธรรมอันตั้งอยู ดวยศรัทธา หรือ ปญญา ในที่นี้นนั่ เทียว.
จบอรรถกถาเอกพีชีบุคคล

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 238

[๕๐] สกทาคามีบุคคล บุคคลชื่อวา สกทาคามี เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนทั้ง ๓
เพราะทําราคะ โทสะ โมหะใหเบาบางลง เปนพระสกทาคามี ซึ่งยังจะมาสูโลก
นี้คราวเดียวเทานั้นแลวทําที่สุดทุกขได บุคคลนี้เรียกวา สกทาคามี.
อรรถกถาสกทาคามีบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหง สกทาคามีบุคคล. บุคคลใด ยอมมาอีกครั้ง
เดียวดวยสามารถแหงปฏิสนธิ เพราะเหตุนั้น ผูนั้นจึงชื่อวา สกทาคามี แปล
วา ผูมาปฏิสนธิอีกครั้งเดียว.
บทวา "สกิเทว" ไดแก ครั้งหนึ่งเทานั้น.
บรรดาพระสกทาคามี ๕ จําพวก ๔ จําพวกพระองคไมทรงประสงค
เอา แตทรงประสงคเอาเพียงพวกเดียวเทานั้นในที่นี้ ดวยบทวา "อิม โลก
อาคนฺตฺวา" เพราะวา พระสกทาคามีบางพวกบรรลุสกทาคามิผลในโลกนี้ ยอม
ปรินิพพานในโลกนี้นั่นแหละ บางพวกบรรลุสกทาคามิผลในโลกนี้ปรินิพพาน
ในเทวโลก บางพวกบรรลุในเทวโลกปรินิพพานในเทวโลกนัน่ แหละ บางพวก
บรรลุในเทวโลกแลวเกิดขึ้นในโลกนีแ้ ลวจึงปรินิพพาน รวมพระสกทาคามีทั้ง
๔ จําพวก ดังกลาวมานี้ พระองคมิไดทรงประสงคเอา ในสกทาคามีนิสเทสนี้.
แตพระสกทาคามี พวกใด บรรลุในโลกนี้ แลวดํารงชีวิตอยูใน
เทวโลกตลอดอายุ แลวก็เกิดขึ้นในโลกนี้อีก จึงปรินิพพาน พระสกทาคามี
พวกเดียวนี้เทานั้น พึงทราบวา พระองคทรงถือเอาใน สกทาคามีนิทเทส
นี้.
คําใดที่ยังเหลืออยูในที่นี้ ขาพเจายังมิไดกลาว คํานั้นทั้งหมด ขาพเจา
กลาวแลวในโลกุตตรกุศลนิทเทส ในอรรถกถาแหงธรรมสังคหะในหนหลัง.
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ถามวา ก็พระสกทาคามีนี้ มีการกระทําที่แตกตางกันกับพระโสดาบัน
ที่ชื่อวา เอกพีชี อยางไรบาง ?
ตอบวา พระโสดาบัน ผูชื่อวา เอกพีชี ทานมีปฏิสนธิครั้งเดียว
เทานั้น สวนพระสกทาคามีทานมีปฏิสนธิ ๒ ครัง้ ขอนี้ เปนการการทําที่แตก
ตางกันระหวางพระอริยะทั้งสองเหลานั้น.
จบอรรถกถาสกทาคามีบุคคล
[๕๑] อนาคามีบุคคล บุคคลชือ่ วา อนาคามี เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะความสิ้นไปรอบแหงโอรัมภาคิยสัญโญชน
ทั้ง ๕ มีกําเนิดเปนอุปปาติกะ ปรินพิ พานในเทวโลกชั้นสุทธาวาสนั้น มีอัน
ไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา บุคคลนี้เรียกวา อนาคามี
อรรถกถาอนาคามีบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหง อนาคามีบุคคล. กามธาตุ พระผูมีพระภาค
เจาตรัสเรียกวา โอร แปลวา ต่ํา ในคําวา "โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน"
เครื่องผูกทั้ง ๕ เหลานั้น อันบุคคลใดยังละไมไดแลว เพราะเหตุนั้นบุคคลนั้น
แมบังเกิดในภวัคคภูมิ ก็ยังถูกเครื่องผูกเหลานั้นดึงใหตกไปในกามธาตุนั่นเทียว
เหมือนปลาที่กลืนกินเบ็ด และ เหมือนนกกาที่เขาเอาเชือกยาวผูกเทาไว เพราะ
ฉะนั้น เครื่องผูกทั้ง ๕ ทานจึงเรียกวา โอรัมภาคิยะ อธิบายวา โอรัมภาคิยะ
นี้ เปนของเบื้องต่ํา คือ เปนสวนเบื้องต่ํา.
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บทวา "ปริกฺขยา" ไดแก เพราะสิ้นไปรอบแหงเครื่องผูกเหลานั้น
บทวา " โอปปาติโก" ไดแก ผูมกี ําเนิดเปนโอปปาติกะ. หมายความ
วา การนอนในครรภ ของพระอนาคามีนั้นทานพนเสียแลวดวยบทวา "โอปปาติโก" นี้.
คําวา "ตตฺถ ปรินิพฺพายิ" ไดแก พระอนาคามี ผูปรินิพพาน
ในสุทธาวาสเทวโลกนั้น.
คําวา " อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา " ความวา ไดแก การ
ไมมาจากพรหมโลกแลวกลับมาสูกามโลกนี้ ดวยอํานาจถือปฏิสนธิเปนสภาวะ.
ก็การมาของพระอนาคามีนั้น เพื่อประโยชนแกการเห็นพระพุทธเจา พระเถระ
และสดับฟงพระสัทธรรมอันธรรมดามิไดหามไว.
คําวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูมีสภาวะอยางนี้ ทาน
เรียกวาพระอนาคามี เพราะไมกลับมาอีก ดวยอํานาจปฏิสนธิ.
จบอรรถกถาอนาคามีบุคคล
[๕๒] อันตราปรินิพพายีบุคคล บุคคลชื่อวา อันตราปรินิพพายี เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะความสิ้นไปรอบแหงโอรัมภาคิยสัญโญชนทั้ง ๕ มีกําเนิดเปนอุปปาติกะ ปรินิพพานในเทวโลกชัน้ สุททวาสนั้น
มีอันไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา บุคคลนั้น ยอมยังอริยมรรคใหเกิดขึ้น
เพื่อละสัญโญชน อันมีในเบื้องบน ในระยะเวลาติดตอกับที่เกิดบาง ยังไมถึง
ทามกลางกําหนดอายุบาง บุคคลนี้เรียกวา อันตราปรินิพพายี.
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อรรถกถาอันตราปรินิพพายีบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหงพระอนาคามี ผูชื่อวา อันตราปรินิพพายีบุคคล. คําวา "อุปฺปนฺน วา สมนนฺตรา" ความวา เปนกาลติดตอกัน
กับการเกิดขึ้นบาง. คําวา "อปฺปตฺต วา เวมชฺฌ อายุปฺปมาณ" ความวา
ยังไมถึงประมาณทามกลางอายุบาง อธิบายวา ยังไมถึงทามกลางอายุ ทานยอม
ยังอริยมรรคใหเกิดขึ้นแลว แลวปรินพิ พาน. ก็เนื้อความวา "เวมชฺฌ ปตฺต"
แปลวา ถึงทามกลางบาง บัณฑิตพึงทราบโดยการกําหนดดวย "วา" ศัพท.
พระอนาคามีผูอันตรายปรินิพพายี ๓ จําพวก เปนอันสําเร็จแลวดวยประการ
ฉะนี้. คําวา "อุปริฏิมาน สฺโชนาน" ไดแก อุทฺธัมภาคิยสังโยชน
๕ เบื้องบน หรือไดแก กิเลส ๘. บทวา "ปหานาย" ไดแก ยังมรรค
ใหเกิดขึ้นเพื่อตองการละสังโยชนเหลานั้น.
สองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้ ทาน
เรียกวา อันตรายปรินิพพายี เพราะปรินิพพานในระหวางทามกลางแหงอายุนั่น
เทียว.
จบอรรถกถาอันตราปรินิพพายีบุคคล
[๕๓] อุปหัจจปรินิพพายีบุคคล บุคคลชื่อวา อุปหัจจปรินิพพายี เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะความสิ้นไปรอบแหงโอรัมภาคิยสัญโญชน
ทั้ง ๕ มีกําเนิดเปนอุปปาติกะ ปรินิพพานในเทวโลกชั้นสุทธาวาสนั้น มีอนั
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ไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา บุคคลนั้น ยอมยังอริยมรรคใหเกิดขึ้น เพื่อ
ละสัญโญชนอันมีในเบื้องบน เมื่อลวงพนทามกลางกําหนดอายุบาง เมือ่ ใกล
จะทํากาลกิริยาบาง บุคคลนี้เรียกวา อุปหัจจปรินิพพายี.
อรรถกถาอุปหัจจปรินิพพายีบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหงพระอนาคามี ผูชื่อวา อุปหัจจปรินิพพายีบุคคล. คําวา "อติกฺกมิตฺวา เวมชฺฌ อายุปฺปมาณ" ไดแกกาวลวงเลย
ทามกลางประมาณแหงอายุ. คําวา "อุปหจฺจ วา กาลกิริย" ไดแก ใกล
จะทํากาลกิริยา อธิบายวา จวนจะสิ้นอายุแลว . คําวา "อย วุจฺจติ" ความ
วา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้ ทานเรียกวา อุปหัจจปรินิพพายี เพราะกาว
ลวงเลยทามกลาง ๕๐๐ มหากัปแหงอายุ อันมี ๑,๐๐๐ มหากัปเปนประมาณ
ในอวิหาภูมิทั้งหลายกอน แลวจึงตั้งอยูในกัปที่ ๖๐๐ มหากัปหรือที่ ๗๐๐
มหากัป หรือที่ ๘๐๐ มหากัป หรือที่ ๙๐๐ มหากัป หรือที่ ๑,๐๐๐ มหากัป
อยางใดอยางหนึ่งนั่นแหละ แลวจึงบรรลุพระอรหัต และปรินิพพานดวย
กิเลสปรินิพพาน.
จบอรรถกถาอุปหัจจปรินิพพายีบุคคล
[๕๔] อสังขารปรินิพพายีบุคคล บุคคลชื่อวา อสังขารปรินิพพายีเปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะความสิ้นไปรอบแหงโอรัมภาคิยสัญโญชน
ทั้ง ๕ มีกําเนิดเปนอุปปาติกะ ปรินพิ พานในเทวโลกชั้นสุทธาวาสนั้น มีอัน
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ไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา บุคคลนั้น ยอมยังอริยมรรคใหเกิดขึ้นโดย
ไมลําบาก เพื่อละสัญโญชนอันมีในเบื้องบน บุคคลนี้เรียกวา อสังขารปรินิพาพยี.
[๕๕] สสังขารปรินิพพายีบุคคล บุคคลชื่อวา สสังขารปรินิพพายีเปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะความสิ้นไปรอบแหงโอรัมภาคิยสัญโญชน
ทั้ง ๕ มีกําเนิดเปนอุปปาติกะ ปรินิพพานในเทวโลกชั้นสุทธาวาสนั้น มีอัน
ไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา บุคคลนั้น ยอมยังอริยมรรคใหเกิดขึ้นโดย
ลําบาก เพือ่ ละสัญโญชนอันมีในเบื้องบน บุคคลนี้เรียกวา สสังขารปรินิพพายี.
อรรถกถาอสังขารปรินิพพายี และสสังขารปรินิพพายีบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหง พระอนาคามี ผูชื่อวา อสังขารปรนิพพายี
และสสังขารปรินิพพายีบุคคล. พระอนาคามีรูปใด ไมกระทําความเพียร
อยางแรงกลา โดยไมรวบรัด รีบเรง มีทุกขนอย บรรลุพระอรหัตแลว
ปรินิพพานดวยกิเลสปรินพิ พานตามธรรมดา ฉะนั้น ทานจึงชื่อวา อสังขารปรินิพพายี แปลวา ผูปรินิพพานตามธรรมดา โดยมิไดกระทําความเพียร
อยางแรงกลา. สวนรูปใด กระทําความเพียรอยางแรงกลา โดยรีบดวนไม
ชักชา มีความทุกขยาก บรรลุพระอรหัตแลวปรินิพพาน ดวยกิเลสปรินพิ พาน
ตามธรรมดา ฉะนั้น ทานจึงเรียกวา สสังขารปรินิพพายี แปลวา ผู
ปรินิพพานตามธรรมดาดวยการกระทําความเพียรอยางแรงกลา.
จบอรรถกถาอสังขารปรินิพพายี และสสังขารปรินิพพายีบุคคล
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[๕๖] อุทธังโสโตอกนิฏฐาคามีบุคคล บุคคลชื่อวา อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะความสิ้นไปรอบแหงโอรัมภาคิยสัญโญชน
ทั้ง ๕ มีกําเนิดเปนอุปปาติกะ ปรินิพพานในเทวโลกชั้นสุทธาวาสนั้น มีอัน
ไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา บุคคลนั้น จุติจากอตัปปาไปสุทัสสา จุติ
จากสุทัสสาไปสุทัสสี จุติจากสุทัสสีไปอกนิฏฐา ยอมยังอริยมรรคใหเกิดขึ้นใน
อกนิฏฐา เพื่อละสัญโญชนเบื้องบน บุคคลนี้เรียกวาอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี.
[๕๗] บุคคลชื่อวา ผูปฏิบัติแลวเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล เปนโสดาบัน เปนไฉน ?
บุคคลผูปฏิบัติแลวเพื่อละสัญโญชน ๓ ปฏิบัติแลวเพื่อทําใหแจงซึ่ง
โสดาปตติผล สัญโญชน ๓ อันบุคคลใดละไดแลว บุคคลนั้นเรียกวา โสดาบัน.
บุคคลปฏิบัติแลวเพื่อความเบาบางแหงกามราคะและพยาบาท ปฏิบตั ิ
แลวเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล เพราะกามราคะและพยาบาทของบุคคลใด
เบาบางแลว บุคคลนี้เรียกวา สกทาคามี.
บุคคลปฏิบัติแลวเพื่อละไมใหเหลือ ซึ่งกามราคะและพยาบาท ปฏิบตั ิ
แลวเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล กามราคะและพยาบาทอันบุคคลใดละไดหมด
ไมมีเหลือ บุคคลนั้นเรียกวา อนาคามี.
บุคคลปฏิบัติแลว เพื่อไมใหเหลือซึ่งรูปราคะ อรูปราคะ มานะ
อุทธัจจะ และอวิชชา ปฏิบัติแลวเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล รูปราคะ
อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา อันบุคคลใดละไดหมดไมมีเหลือ บุคคล
นี้เรียกวา อรหันต.
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อรรถกาอุทธังโสโตอกนิฏฐคามีบุคคล
วินิจฉัยในนิเทศแหงพระอนาคามี ผูชื่อวา อุทธังโสโตบุคคล.
ตณฺทาโสต กระแส คือ ตัณหา หรือวฏฏโสต กระแส คือ วัฏฏะ
ของพระอนาคามีนั้นมีอยูในเบื้องบน เพราะเปนธรรมชาตินําไปในเบื้องบน
ฉะนั้นทานจึงชื่อวา อุทธฺ โสโต แปลวา ผูมีกระแส คือ ตัณหา หรือวัฏฏะใน
เบื้องบน. อีกอยางหนึ่ง มคฺคโสต กระแส คือ มรรคของพระอนาคามีนั้น
มีอยูในเบื้องบน เพราะทานไปสูภพเบื้องบนแลวจึงได เพราะฉะนั้น ทานจึง
ชื่อวา อุทฺธโสโต แปลวา ผูมีกระแส คือ มรรคในเบื้องบน. สองบทวา
" อกนิฏ คจฺฉติ " ไดแก ผูมีปกติไปสู อกนิฏฐภพ.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา "อวิหาโต จุโต อตปฺป คจฺฉติ" เปนตน
ดังนี้วา พระอนาคามีเมื่ออยูในอวิหาภูมิตลอด ๑,๐๐๐ มหากัป ไมอาจบรรลุ
อรหัต จึงไปสูสุทัสสีภูมิ. เมื่อทานแมอยูในสุทัสสีภูมิตลอด ๘,๐๐๐ มหากัป
ก็ไมอาจบรรลุพระอรหัต ยอมไปสูอกนิฏฐภูมิ. อธิบายวา เมื่อทานอยูใน
อกนิฏฐภูมินั้น ยอมใหอริยมรรคเกิดได.
อนึ่ง เพื่อตองการทราบประเภทของพระอนาคามีเหลานี้ นักศึกษา
พึงทราบหมวด ๔ แหงพระอนาคามี ผูชื่อวา อุทธฺ โสโตอกนิฏคามี.
บรรดาพระอนาคามีเหลานั้นองคใดชําระเทวโลกทั้ง ๔ ใหสะอาด
จําเดิมแตอวิหาภูมิ และไปสูอกนิฏฐภูมิจึงปรินิพพาน องคนี้ชื่อวา อุทฺธโสโตอกนิฏคามี.
ก็องคใด ชําระเทวโลกทั้ง ๓ เบื้องต่ําใหสะอาด แลวดํารงอยูใน
สุทัสสีเทวโลก จึงปรินพิ พาน องคนี้ชื่อวา อุทธฺ โสโต น อกนิฏคามี
แปลวา ผูมกี ระแสในเบื้องบน แตไมไปสูอกนิฏฐภูมิ.
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องคใดไปสูอกนิฏฐภูมินั่นแหละ จากสุทัสสีเทวโลกนี้แลว จึงปรินิพพาน
องคนี้ชื่อวา นอุทฺธโสโตอกนิฏคามี ซึ่งแปลวา ผูไมมีกระแสใน
เบื้องบน แตไปสูอกนิฏฐภูมิ.
ก็องคใดดํารงอยู ในเทวโลกทั้ง ๔ เบื้องต่ํายอมปรินิพพานในที่นั้น ๆ
นั่นแหละ องคนี้ชื่อวา นอุทฺธโสโต นอกนิฏคามี แปลวา ผูไมมีกระแส
ในเบื้องบนและไมไปสูอกนิฏฐภูมิ.
เพราะฉะนั้นเมื่อรวมพระอนาคามีเหลานั้น จึงมี ๔๘ จําพวก ดวย
ประการฉะนี้.
ถามวา พระอนาคามี มี ๔๘ จําพวก เปนไฉน ?
ตอบวา ในอวิหาภูมิกอน พระอนาคามีผูเปนอันตรายปรินิพพายี ๓
จําพวก ผูเปนอุปหัจจปรินิพพายี ๑ จําพวก ผูเปนอุทธังโสโต ๑ จําพวก, พระอนาคามีเหลานั้นรวมเปน ๑๐ จําพวก คือ เปนอสังขารปรินิพพายี ๕ จําพวก
เปนสสังขารปรินิพพายี ๕ จําพวก, ในอตัปปา สุทัสสา และสุทัสสีภูมิ ก็
เหมือนกัน คือ มี ๘ ภูมิ ๆ ละ ๑๐ จําพวก รวมเปน ๔๐ จําพวก, แตพระ
อนาคามีผูชื่อวา อุทธังโสโต ไมมีในชั้นอกนิฏฐภูมิ มีแตพระอนาคามีผูชื่อวา
อันตรายปรินิพพายี ๓ จําพวก อุปหัจจปรินิพพายี ๑ จําพวก พระอนาคามี
เหลานั้นเปน ๘ จําพวก คือ เปนอสังขารปรินิพพายี ๔ จําพวก เปนสสังขาร.
ปรินิพพายี ๔ จําพวก จึงรวมเปนพระอนาคามี ๔๘ จําพวก ดวยประการ
ฉะนี้. พระอนาคามีเหลานั้นทั้งปวง อันบัณฑิตแสดงเปรียบเทียบแลวดวย
ประกายไฟที่เกิดจากเหล็ก ดังอุทาหรณตอไปนี้.
เหมือนอยางวา เมื่อชางเหล็กตีอยูซึ่งปลายเหล็กแหลม ของมีดพับและ
มีดตัดเล็บที่รอนตลอดวันที่แทงเหล็ก ประกายไฟเกิดขึ้นแลวก็ดับไป ฉันใด
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พระอนาคามีที่เห็นปานนี้ บัณฑิตพึงทราบวา ชื่อวา อันตราปรินิพพายี พวกที่
๑ ฉันนั้น. ถามวา เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะกิเลสดับไปไมเหลือ ใน
ลําดับที่เกิดขึ้นนั้นแหละ.
เมื่อชางเหล็กตีอยูซึ่งปลายเหล็กแหลมเปนตนที่รอนตลอดวัน อันใหญ
กวานั้น ทีแ่ ทงเหล็ก ประกายไฟก็พุงขึ้นสูอากาศแลวก็ดับไป ฉันใด พระอนาคามีที่เห็นปานนี้พึงทราบวาชื่อวา อันตรายปรินิพพายี พวกที่ ๒ ฉันนั้น.
ถามวา เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะทานมีอายุยังไมถึงทามกลางก็
ปรินิพพาน.
เมื่อชางเหล็กตีอยูซึ่งปลายเหล็กแหลมเปนตนที่รอนตลอดวัน อันใหญ
กวานั้น (หมายถึงใหญขึ้นไปตามลําดับ) ที่แทงเหล็ก ประกายไฟพุงขึ้นสู
อากาศแลววกกลับลงมาสูพื้นดินแตยังมิทันกระทบก็ดับไป ฉันใด พระอนาคามี
ที่เห็นปานนี้พึงทราบวา ชื่อวา อันตราปรินิพพายี พวกที่ ๓ ฉันนั้น. ถามวา
เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะถึงทามกลางแหงอายุแลว ยังไมใกลจะทํา
กาลกิริยา ก็ปรินิพพาน.
เมื่อชางเหล็กตีอยูซึ่งปลายเหล็กแหลมเปนตนที่รอนตลอดวัน อันใหญ
กวานั้นที่แทงเหล็ก ประกายไฟพุงขึ้นสูอากาศแลวตกลงยังพื้นดินแตพอกระทบ
กับพื้นดินแลวก็ดับไป ฉันใด พระอนาคามีเห็นปานนี้พึงทราบวาชื่อวา อุปหัจจปรินิพพายี ฉันนั้น. ถามวา เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะเขาใกลการ
กระทํากาลกิริยาแลว ไดยังความเปนไปแหงอายุใหสิ้นไปแลว จึงปรินิพพาน.
เมื่อชางเหล็กตีอยูซึ่งปลายเหล็ก แหลมเปนตน ที่รอนตลอดวัน อัน
ใหญกวานั้นที่แทงเหล็ก สะเก็ดไฟกระเด็นตกไปที่หญา หรือที่ไมเล็กนอยแลว
ก็เผาหญาหรือไมเล็กนอยแลวก็ดับไป ฉันใด พระอนาคามีที่เห็นปานนี้พึงทราบ
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วาชื่อวา อสังขารปรินิพพายี ฉันนั้น. ถามวา เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะ
ปรินิพพาน ดวยการประกอบความเพียรมีประมาณเล็กนอย คือ ดวยการดําเนิน
ไปอยางสบาย.
เมื่อชางเหล็กตีอยูซึ่งเหล็กแหลมเปนตนที่รอนตลอดวัน อันใหญกวา
นั้น ที่แทงเหล็ก สะเก็ดไฟก็กระเด็นตกไปที่กองไม หรือหญากองใหญแลว
ไหมกองไม หรือหญากองใหญนั้นหมดแลว จึงดับไป ฉันใด พระอนาคามี
ผูเห็นปานนี้พึงทราบวา ชื่อวา สสังขารปรินิพพายี ฉันนั้น. ถามวา เพราะ
เหตุไร ? ตอบวา เพราะปรินิพพานดวยการทําความเพียรอยางแรงกลา คือ
ดําเนินไปอยางหนักแนน.
สะเก็ดไฟอื่นอีก ยอมตกไปที่กองไม และกองหญาอันใหญนั้น ครัน้
เมื่อกองไมหรือกองหญาอัน ใหญนั้นถูกไพไหมอยู ถานที่ปราศจากเปลวไฟก็ดี
เปลวไฟก็ดี เกิดขึ้นแลวก็เผาไหมโรงของนายชางเหล็ก แลวก็ลามไปไหมบาน
หมูบาน เมือง และแวนแควน จดฝงสมุทรจึงดับไป ฉันใด พระอนาคามี
ผูเห็นปานนี้พึงทราบวา ชื่อวา อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ฉันนัน้ . ถามวา
เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะทานกระทําการแผขยายพืชในภพเปนอเนก
แลวจึงกระทําใหสิ้นสุดลงดวยการบรรลุธรรมที่ถกู ตองแลวจึงปรินิพพาน. ก็
แผนเหล็กนั่นแหละมีเล็กบางใหญบาง อันตางดวยปลายเหล็กแหลมเปนตน
เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวไวในพระสูตร ในวาระทั้งหมดวา "อโยกปลฺล"
แผนเหล็ก ดังนี้.
เหมือนอยางคําที่พระองคตรัสไววา "ก็ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้แลว ยอมไดเฉพาะซึ่งอุเบกขา คือ ความวางเฉย
วา อุเบกขาไมพึงมี และจะไมพึงมีแกเรา ไมไดมีแลวและจักไมมีแกเรา สิง่ ใด
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มีอยู เรายอมละสิ่งนั้น เธอนั้นยอมไมยินดีในภพ ยอมไมยินดีในการเกิด ลําดับ
นั้น เธอยอมเห็นบทอันยิ่งอันสงบแลว ดวยสัมมัปปญญา (ปญญาอันชอบ)
ก็บทนั้นนั่นแล อันเธอกระทําใหแจงแลวซึ่งสิ่งทั้งปวงโดยประการทั้งปวง แต
เธอยังละมานานุสัยทั้งปวงไมไดโดยประการทั้งปวง ยังละภวราคานุสัยทั้งปวง
โดยประการทั้งปวงไมได ยังละอวิชชานุสัยทั้งปวงโดยประการทั้งปวงไมได เธอ
นั้นชื่อวา อันตราปรินิพพายี เพราะความสิ้นไปรอบแหงโอรัมภาคิยสังโยชน
ทั้ง ๕ แลวตรัสวา คูกอ นภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อบุคคลทุบอยู
ซึ่งแผนเหล็กอันรอนตลอดวัน ประกายไฟเกิดขึ้นแลวก็พึงดับไป แมฉันใด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูปฏิบัติอยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมเปนผูชื่อวาอันตราปรินิพพายี ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูปฏิบัติแลวอยางนี้ ฯลฯ
ชื่อวา อันตราปรินิพพายี ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อบุคคลทุบอยูซึ่ง
แผนเหล็กอันรอนตลอดทั้งวัน ประกายไฟเกิดแลว บังเกิดแลว ก็พึงดับไป
แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูปฏิบัติอยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมเปนผูชื่อวา
อันตราปรินิพพายี ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูปฏิบัติอยูอยางนี้ ฯลฯ
ยอมเปนผูชื่อวา อันตรายปรินิพพายี ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลทุบ
อยูซึ่งแผนเหล็กทั้งหลายที่รอนตลอดทั้งวัน สะเก็ดไฟบังเกิดแลว ยังไมทัน
กระทบพื้นดินก็พึงดับไปแมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูปฏิบัติอยูอยางนี้
ยอมชื่อวา อันตราปรินิพพายี ฉันนั้นนั่นเทียว.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติอยูอยางนี้
ยอมชื่อวาอุปหัจจปรินิพพายี ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อบุคคลทุบอยู
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ซึ่งแผนเหล็กที่รอนตลอดทั้งวัน สะเก็ดไฟบังเกิดแลว เกิดขึน้ แลวกระทบกับ
พื้นดินแลวพึงดับไปฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูปฏิบัติอยูอยางนี้ ฯลฯ
ยอมชื่อวา อุปหัจจปรินิพพายี.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูปฏิบัติอยูอยางนี้ ฯลฯ
ยอมชื่อวา อสังขารปรินิพพายี เพราะความสิ้นไปรอบแหงโอรัมภาคิยสังโยชน
ทั้ง ๕ ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลทุบอยูซึ่งแผนเหล็กที่รอนตลอดวัน
สะเก็ดไฟบังเกิดแลว เกิดขึ้นแลวพึงกระเด็นไปตกอยูที่กองหญา หรือกองไม
เล็กนอย สะเก็ดไฟนั้นพึงใหไฟเกิดบางใหควันเกิดบางในที่นั้น ครั้นใหไฟ
เกิดแลวก็ดี ใหควันเกิดแลวก็ดี แลวก็ไหมกองไมกองหญาเล็กนอยนั้นนั่น
แหละจนหมดสิ้นแลวพึงดับไปเองเพราะสิ้นเชื้อ แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เปนผูปฏิบัติอยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมชือ่ วา อสังขารปรินิพพายี เพราะความ
สิ้นไปรอบแหงโอรัมภาคิยสังโยชนทงั้ ๕ ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติอยูอยางนี้
ยอมชื่อวาสังขารปรินิพพายี ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อบุคคลทุบแผน
เหล็กที่รอนตลอดวัน ประกายสะเก็ดไฟบังเกิดแลว เกิดขึ้นแลว พึงตกไปที่
กองหญาและกองไมอันไพบูลยแลวพึงใหไฟเกิดขึ้นบาง ใหควันเกิดขึ้นบาง ฯลฯ
แลวก็ไหมกองหญาและกองไมอันไพบูลยนั้นนั่นแหละจนสิ้นแลวก็พึงดับไป
เพราะสิ้นเชื้อ ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุปฏิบตั ิอยูอยางนี้ ฯลฯ ชื่อวา
สสังขารปรินิพพายี.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติอยูอยางนี้ ฯลฯ
ยอมเปนผูชื่อวา อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะความสิ้นไปรอบแหงโอรัมภาคิยสังโยชนทั้ง ๕ ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อบุคคลทุบอยูซึ่งแผนเหล็ก
อันรอนตลอดวัน ประกายสะเก็ดไฟบังเกิดแลว เกิดขึ้นแลว พึงตกไปที่
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กองหญา หรือกองไมอันใหญแลว พึงใหไฟเกิดบางใหควันเกิดบาง ฯลฯ แลว
ก็ไหมกองหญา กองไมอันใหญนั้นนั่นแหละ และพึงลามไปไหมกอไมบาง
ปาไมบาง ครั้นไหมแลวก็มาสูภาคพื้นอันเปนพืชสด หรือถึงหนทาง หรือ
ถึงศิลา หรือถึงน้ํา หรือถึงสถานอันเปนที่รื่นรมยแลวก็ดับไป เพราะขาดเชื้อ
ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูปฏิบัติอยู อยางนี้ ฯลฯ ยอมเปนผูชื่อวา
อุทธัง โสโตอกนิฏฐคามี ฉันนั้นเหมือนกัน.
นิเทศแหงพระอริยบุคคลผูปฏิบัติในการกระทําโสดาปตติผลใหแจง
เปนตนมีเนื้อความตื้นเทียว.
คําวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้ทานเรียกวา
พระอรหันต. ก็คําวา พระอรหันตในที่นี้ พึงทราบวามี ๑๒ จําพวก.
ถามวา มี ๒ จําพวก อยางไร.
ตอบวา ก็วิโมกขมีอยู ๓ อยาง คือ สุญญตวิโมกข ๑ อนิมิตตวิโมกข
๑ อัปปณิหิตวิโมกข ๑ บรรดาวิโมกขเหลานั้น พระขีณาสพผูหลุดพนดวย
สุญญตวิโมกขมี ๔ จําพวก ดวยอํานาจปฏิปทา ๔ อยาง และพระขีณาสพผูหลุด
พน ดวยอนิมิตตวิโมกขหรืออัปปณิหิตวิโมกข ก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้น
บัณฑิตพึงทราบวา พระอรหันตจึงมี ๑๒ จําพวก ดวยประการฉะนี้.
ก็บุคคลเหลานี้ มีประมาณเทานี้คือ คือ พระสกทาคามี ๑๒ จําพวก
ซึ่งเหมือนพระอรหันต ๑๒ จําพวก พระโสดาบัน ๒๔ จําพวก คือ พระโสดาบัน ๑๒ จําพวก คูณดวยธุระ ๒ คือ สัทธาธุระ ๑ ปญญาธุระ ๑ และพระอนาคามี ๔๘ จําพวก ทั้งหมดเหลานี้ เมื่อทานพนจากโลกนี้แลว ยอมไม
เกิดในลัทธิภายนอกพระศาสนา ยอมเกิดขึ้นในพระศาสนาแหงพระสัพพัญูพุทธเจานั่นเทียว ดังนี้แล.
จบอรรถกถาเอกกนิทเทส วาดวยบุคคล ๑ จําพวกแตเพียงนี้
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ทุกนิทเทส

อธิบายบุคคล ๒ จําพวก
[๕๘] ๑. โกธนบุคคล บุคคลผูม ักโกรธ เปนไฉน ?
ความโกรธ ในขอนั้น เปนไฉน ? ความโกรธ กิริยาทีโ่ กรธ ภาวะ
ที่โกรธ โทสะ ความประทุษราย ภาวะที่ประทุษราย ความพยาบาท กิริยาที่
พยาบาท ภาวะที่พยาบาท ความพิโรธตอบ ความดุราย ความเกรี้ยวกราด
ภาวะที่จิตไมยินดีอันใด นี้เรียกวา ความโกรธ ความโกรธนี้ อันบุคคลใด
ละไมได บุคคลนั้น เรียกวา ผูมักโกรธ.
๒. อุปนาหีบุคคล บุคคลผูผูกโกรธ เปนไฉน ?
ความผูกโกรธ ในขอนั้น เปนไฉน ? ความโกรธมีในเบื้องบน
ความผูกโกรธมีในภายหลัง ความผูกโกรธ กิรยิ าที่ผูกโกรธ ภาวะที่ผูกโกรธ
การไมหยุดโกรธ การตั้งความโกรธไว การดํารงความโกรธไว การทําความ
โกรธใหมั่นเขา อันใด เห็นปานนี้ นี้เรียกวา ความผูกโกรธ ความผูกโกรธ
นี้ อันบุคคลใดละไมได บุคคลนั้น เรียกวา ผูผกู โกรธ.

อรรถกถาทุกนิทเทส
อธิบายบุคคล ๒ จําพวก
อรรถกถาบุคคลผูมักโกรธเปนตน
บุคคลผูมีการโกรธเปนปกติ คือ ผูโกรธมาก ชื่อวา ผูม ักโกรธ.
พระผูมีพระภาคเจา แมตรัสถามบุคคลอยางนี้แลว เพื่อจะทรงแสดงบุคคล
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โดยธรรม จึงตรัส คําวา "ตตฺถ กตโม โกโธ" ซึ่งแปลวา ความ
โกรธในขอนั้น เปนไฉน ? ดังนี้เปนตน.
แมในนิเทศแหงอุปนาหีบุคคล บุคคลผูผูกโกรธ เปนตนก็นัยนี้
เหมือนกัน. คําเปนตนวา "โกโธ กุชฌ
ฺ นา" มีเนือ้ ความที่ขาพเจากลาวแลว
ในหนหลังนั่นแล. คําเปนตนวา "โกโธ" มีเนือ้ ความที่ขาพเจากลาวแลว
ในกาลกอนในอุปนาหีนิเทศเปนตนเหมือนกัน.
สองบทวา "อย โกโธ อปฺปหีโน" ความวา ยังละไมไดดวย
วิกขัมภนปหาน หรือดวยตทังคปหาน หรือดวยสมุจเฉทปหาน. แมใน
บุคคลผูผูกโกรธเปนตนขางหนา ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
[๕๙] ๑. มักขีบุคคล บุคคลผูมกั ลบลูบุญคุณ เปนไฉน ?
ความลบหลู ในขอนั้น เปนไฉน ? ความลบหลู กิริยาที่ลบหลู
ภาวะที่ลบหลู ความไมเห็นคุณของผูอื่น การกระทําที่ไมเห็นคุณของผูอื่น นี้
เรียกวา ความลบหลู ความลบหลูนี้ อันบุคคลใดละไมไดแลว บุคคลนี้เรียก
วา ผูมักลบลูบุญคุณของผูอื่น.
๒. ปลาสีบคุ คล บุคคลผูตีเสมอ เปนไฉน ?
การตีเสมอ ในขอนั้น เปนไฉน การตีเสมอ กิริยาที่ตีเสมอ ภาวะที่
ตีเสมอ ธรรมเปนอาหารแหงการตีเสมอ ฐานแหงวิวาท การถือเปนคูวาเทา
เทียมกัน การไมสละคืน อันใด นี้เรียกวา การตีเสมอ การตีเสมอนี้ อัน
บุคคลใดละไมไดแลว บุคคลนี้เรียกวา ผูตีเสมอ.
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[๖๐] ๑. อิสสุกบี ุคคล บุคคลผูมีความริษยา เปนไฉน ?
ความริษยา ในขอนั้น เปนไฉน ? ความริษยา กิริยาทีร่ ิษยา ภาวะที่
ริษยา ความไมยินดีดวย ภาวะที่ไมยินดีดวยในลาภสักการะ ความเคารพความ
นับถือ การไหว การบูชาของผูอื่น อันใด นี้เรียกวา ความริษยา ก็ความ
ริษยานี้ อันบุคคลใดละไมไดแลว บุคคลนี้เรียกวา ผูมีความริษยา.
๒. มัจฉรีบคุ คล บุคคลผูมีความตระหนี่ เปนไฉน ?
ความตระหนี่ ในขอนั้น เปนไฉน ? ความตระหนี่มี ๕ อยาง คือ
ตระหนี่ที่อยู ตระหนี่ตระกูล ตระหนี่ลาภ ตระหนี่วรรณะ ตระหนี่ธรรม
ความตระหนี่ กิริยาที่ตระหนี่ ภาวะที่ตระหนี่ ความอยากไปตาง ๆ ความเหนียว
แนน ความตระหนี่ถี่เหนียว ความที่จิตไมเผื่อแผ อันใด เห็นปานนี้ นี้เรียก
วา ความตระหนี่ ความตระหนี่นี้ อันบุคคลใดละไมไดแลว บุคคลนี้เรียกวา
ผูมีความตระหนี่.
[๖๑] ๑. สถบุคคล บุคคลผูโออวด เปนไฉน ?
ความโออวด ในขอนั้น เปนไฉน ? บุคคลบางคนในโลกนี้ เปน
ผูอวด เปนผูโออวด ความโออวด ภาวะที่โออวด กิริยาที่โออวด ภาวะที่
แข็งกระดาง กิริยาที่แข็งกระดาง ความพูดยกตน กิริยาที่พูดยกตน อันใด
ในขอนั้น นี้เรียกวา ความโออวด ความโออวดนี้ อันบุคคลใดละไมไดแลว
บุคคลนี้เรียกวา ผูโออวด.
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๒. มายาวีบคุ คล บุคคลผูมีมายา เปนไฉน ?
มายาในขอนั้น เปนไฉน ? บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติทุจริต
ดวยกาย ประพฤติทุจริตดวยวาจา ประพฤติทุจริตดวยใจแลว เพราะเหตุจะ
ปกปดทุจริตนั้น จึงตั้งความปรารถนาอันลามก ปรารถนาวา ใครอยารูเรา ดําริ
วา ใคร ๆ อยารูเรา พูดวา ใคร ๆ อยารูเรา. พยายามดวยกายวาใครๆ อยา
รูเรา มายา ภาวะที่มีมายา ความวางทา ความหลอกลวง ความตลบตะแลง
ความมีเลหเหลี่ยม ความทําใหลุมหลง ความซอน ความอําพราง ความผิด
ความปกปด การไมทําใหเขาใจงาย การไมทําใหจะแจง การปดบัง กิริยาลามก
เห็นปานนี้ อันใด นี้เรียกวา มายา มายานี้ อันบุคคลใดละไมไดแลว
บุคคลนี้เรียกวา มีมายา.
[๖๒] ๑. อหิริกบุคคล บุคคลผูไ มมีหิริ เปนไฉน ?
ความไมมีหิริ ในขอนั้น เปนไฉน ? ธรรมชาติใด ไมละอายสิ่งที่
ควรละอาย ไมละอายการถึงพรอมแหงธรรมอันเปนบาปอกุศล นี้เรียกวา
ความไมมีหิริ บุคคลประกอบแลวดวยความไมมีหิรินี้ เรียกวา ผูไมมีหริ ิ.
๒. อโนตตัปปบุคคล บุคคลผูไมมีโอตตัปปะ เปน
ไฉน ?
ความไมมีโอตตัปปะ ในขอนั้น เปนไฉน ? ธรรมชาติใดไมกลัวสิ่ง
ที่ควรกลัว ไมกลัวการถึงพรอมแหงธรรมที่เปนบาปอกุศล นี้เรียกวา ความ
ไมมีโอตตัปปะ บุคคลประกอบแลวดวยความไมมีโอตตัปปะ นีช้ ื่อวา ผูไม
มีโอตตัปปะ.
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[๖๓] ๑. ทุพพจบุคคล บุคคลผูวายาก เปนไฉน ?
ความเปนผูวายาก ในขอนั้น เปนไฉน ? ความเปนผูวายาก กิรยิ า
ที่เปนผูวายาก ภาวะที่เปนผูวายาก ความเปนผูถือเอาโดยปฏิกูล ความเปนผู
ยินดีโดยความเปนขาศึก ความไมเอื้อเฟอ ภาวะที่ไมเอื้อเฟอ ความไมเคารพ
ความไมเชื่อฟง ในเมื่อสหธรรมมิก วากลาวอยูนี้เรียกวา ความเปนผูวายาก
บุคคลประกอบแลวดวยความเปนผูวายากนี้ ชื่อวา ผูวายาก.
๒. ปาปมิตตบุคคล บุคคลผูมีมิตรชัว่ เปนไฉน ?
ความเปนผูมีมิตรชั่ว ในขอนั้น เปนไฉน ? บุคคลเหลานั้นใด เปน
ผูไมมีศรัทธา เปนผูทุศีลมีสุตะนอย เปนผูตระหนี่ มีปญญาทราม การเสวนะ
การเขาไปเสวนะ การซองเสพ การคบ การคบหา การภักดีดวย ความเปน
ผูคบหาสมาคมกับบุคคลเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา ความเปนผูมีมิตรชั่ว
บุคคลประกอบดวยความเปนผูมีมิตรชั่วนี้ ชื่อวา ผูมีมิตรชั่ว.
[๖๔] ๑. อินทริยาคุตตทวารบุคคล บุคคลผูมีทวารอันไม
คุมครองแลวในอินทรียทงั้ หลาย เปนไฉน ?
ความเปนผูมีทวารอันไมคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย ในขอนั้น
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นรูปดวยตา เปนผูถือเอาซึ่งนิมิต เปน
ผูถือเอาซึ่งอนุพยัญชนะ อกุศลธรรมทั้งหลายอันลามก คืออภิชฌา และโทมนัส
พึงซานไปตามบุคคลผูไมสํารวมอินทรีย คือ จักษุนี้อยู เพราะการไมสํารวม
อินทรีย คือ จักษุใด เปนเหตุ ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรีย คือจักษุ
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นั้น ยอมไมรักษาอินทรีย คือ จักษุ ยอมไมถึงความสํารวมในอินทรีย คือ
จักษุ ฟงเสียงดวยหู ฯลฯ สูดกลิ่นดวยจมูก ฯลฯ ลิ้มรสดวยลิน้ ฯลฯ ถูกตอง
โผฏฐัพพะดวยกาย ฯลฯ รูธรรมารมณดวยใจแลว เปนผูถือเอาซึ่งนิมิต เปน
ผูถือเอาซึ่งอนุพยัญชนะ อกุศลธรรมทั้งหลายอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส
พึงซานไปตามบุคคลผูไมสํารวมอินทรีย คือ ใจใดเปนเหตุ ยอมไมปฏิบัติ
เพื่อสํารวมอินทรีย คือ ใจนั้น ยอมไมรักษาอินทรีย คือ ใจ ยอมไมถึงความ
สํารวมอินทรีย คือ ใจ การไมคุมครอง การไมปกครอง การไมรักษา การไม
สํารวมอินทรียทั้ง ๖ เหลานั้นอันใด นี้ชื่อวา ความเปนผูมีทวารอันไมคุมครอง
แลวในอินทรียทั้งหลาย บุคคลประกอบดวยความเปนผูมีทวารอันไมคุมครอง
แลวในอินทรียทั้งหลายนี้ ชื่อวาเปนผูมีทวารอันไมคุมครองแลวใน
อินทรียทั้งหลาย.
๒. โภชเนอมัตตัญูบุคคล บุคคลผูไมรูจักประมาณในโภชนะ เปนไฉน ?
ความเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะในขอนั้น เปนไฉน ? บุคคล
บางคนในโลกนี้ไมพิจารณาแลว โดยแยบคาย บริโภคซึ่งอาหารเพื่อเลน เพื่อ
มัวเมา เพื่อประดับ เพื่อตกแตง ความเปนผูไมสันโดษ ความเปนผูไมรูจัก
ประมาณในโภชนะนั้น ความไมพิจารณาในโภชนะอันใด นีเ้ รียกวา ความ
เปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ บุคคลเปนผูประกอบดวยความเปนผูไมรูจัก
ประมาณในโภชนะนี้ ชือ่ วา เปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ.
[๖๕] ๑. มุฏฐัสสติบุคคล บุคคลผูมีสติหลง เปนไฉน ?
ความเปนผูมีสติหลง ในขอนัน้ เปนไฉน ? ความระลึกไมได ความ
ตามระลึกไมได ความกลับระลึกไมได ความไมมีสติ ความระลึกไมได ความ
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ทรงจําไมได ความหลงไหล ความฟนเฟอน อันใด นี้เรียกวา ความเปน
ผูมีสติหลง บุคคลผูประกอบดวยความเปนผูมีสติหลงนี้ ชื่อวา ผูมีสติหลง.
๒. อสัมปชานบุคคล บุคคลผูไมมีสัมปชัญญะ เปน
ไฉน ?
อสัมปชัญญะ ในขอนั้น เปนไฉน ? ความไมรู ความไมเห็น ความ
ไมตรัสรู ความไมรูตาม ความไมพรอม ความไมแทงตลอด ความไมรับ
ทราบ ความไมกําหนดลงทราบ ความไมเพงเล็ง ความไมพิจารณา ไมทํา
ใหแจมแจง ความเปนผูทรามปญญา ความเปนผูเขลา ความหลงทั่ว ความ
หลงพรอม ความโง โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัยคืออวิชชา
ปริยุฏฐานคืออวิชชา ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ นี้เรียกวา ความเปนผู
ไมมีสัมปชัญญะ บุคคลเปนผูประกอบดวยความเปนผูไมมีสัมปชัญญะนี้ ชื่อวา
ผูไมมีสมัปชัญญะ.
[๖๖] ๑. สีลวิปนนบุคคล บุคคลผูมีศีลวิบัติ เปนไฉน ?
ศีลวิบตั ิ ในขอนั้น เปนไฉน ? การลวงละเมิดทางกาย การลวง
ละเมิดทางวาจา การลวงละเมิดทั้งทางกายและวาจา นี้เรียกวาศีลวิบัติ
ความเปนผูทุศีลแมทั้งหมดชื่อวาศีลวิบัติ บุคคลผูประกอบดวยศีลวิบัตินี้ ชื่อวา
ผูมี ศีลวิบัติ.
๒. ทิฏฐิวิปนนบุคคล บุคคลผูมีทิฏฐิวิบัติ เปนไฉน ?
ทิฏฐิวิบัติ ในขอนั้น เปนไฉน ? ทิฏฐิความเห็นไปวา ทานที่ใหไมมี
ผล การบูชาใหญ (คือมหาทานที่ทั่วไปแกคนทั้งปวง) ไมมีผล สักการะที่บุคคล
ทําเพื่อแขก ไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนา
ไมมี มารดาและบิดาไมมี อุปปาติกสัตวไมมี สมณพราหมณผูพรอมเพรียงกัน
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ผูประพฤติดีและปฏิบัติชอบ ทีร่ ูยิ่งแลวซึ่งโลกนี้และโลกหนาดวยตนเองแลว
ประกาศทําใหแจงในโลกนี้ไมมีดังนี้ มีอยางนี้เปนรูปอันใด ทิฏฐิ ความเห็นไป
ขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ทิฏฐิเปนขาศึกความดิ้นรนเพราะ
ทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ ความเกี่ยวเกาะ ความยึดมั่นการยึด
ถือความปฏิบัติผิด บรรดาผิด ทางผิด ภาวะที่เปนผิด ลัทธิเปนแดนเสื่อม
ความยึดถือ การแสวงหาผิด อันใด มีลักษณะอยางนี้ นี้เรียกวา ทิฏฐิวิบัติ
มิจฉาทิฏฐิแมทั้งหมด เปนทิฏฐิวิบัติ บุคคลประกอบดวยทิฏฐิวิบัตินี้ ชื่อวา
ผูมีทิฏฐิวิบัต.ิ
[๖๗] ๑. อัชฌัตตสัญโญชนบุคคล บุคคลผูมีสัญโญชนภาย
ใน เปนไฉน ?
โอรัมภาคิยสัญโญชน ๕ อันบุคคลใดยังละไมไดแลว บุคคลนี้เรียก
วา ผูมีสัญโญชนภายใน.
๒. พหิทธาสัญโญชนบุคคล บุคคลผูมีสัญโญชนภาย
นอก เปนไฉน ?
อุทธัมภาคิยสัญโญชน ๕ อันบุคคลใดยังละไมไดแลว บุคคลนี้เรียกวา
ผูมีสัญโญชนภายนอก.
อรรถกถาอหิริกบุคคล คือ ผูไมมีหริ ิ เปนตน
พึงทราบวินิจฉัยในอหิริกนิเทศตอไป.
สองบทวา "อิมินา อหิริเกน" ความวา ผูประกอบดวยธรรม คือ
ความไมละอายนี้ อันมีประการอยางนี้. แมในคําเปนตนวา "อโนตฺตปฺเปน"
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
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บทวา "อชฌตฺตสฺโชโน" ไดแก มีเครื่องผูกในภายใน.
สองบทวา "พหิทธฺ า สฺโชโน" ไดแก ผูมีเครื่องผูกในภาย
นอก. เครื่องผูกแมทั้ง ๒ เหลานี้ บัณฑิตพึงแสดงการอุปมาดวยโรงลูกโค. จริง
อยู พระโสดาบัน และพระสกทาคามี ที่ดํารงชีวิตอยูในกามโลกนี้ เปรียบ
เหมือนลูกโคที่เขาผูกใหนอนอยูภายในโรงลูกโคนั่นแหละ. เครื่องผูก คือ
สังโยชนแหงพระโสดาบัน และพระสกทาคามีเหลานั้น ตั้งอยูในกามโลกนี้ แม
ตัวทานก็ดํารงอยูในภพนี้เหมือนกัน. ถาพระโสดาบัน และพระสกทาคามีดํารง
อยูในรูปภพ หรืออรูปภพ ก็เปรียบเหมือนกับลูกโคที่เขาผูกไวในภายใน ณ
โรงแหงลูกโค แตตัวลูกโคนอนอยูภายนอกโรง เพราะวาเครื่องผูกแหงพระโสดาบัน และพระสกทาคามีเหลานั้น ตั้งอยูในกามโลกนี้ แตทานอยูใน
พรหมโลก. พระอนาคามีผูอยูในรูปภพ เปรียบเหมือนกับลูกโคที่เขาผูกไว
ภายนอกโรง ตัวก็นอนอยูภายนอกโรง เพราะวา เครื่องผูก คือสังโยชนแหง
พระอนาคามีนั้นอยูในภายนอกจากกามโลก แมตัวทานก็ดํารงอยูในภายนอกจาก
กามโลกเหมือนกัน. สวนพระอนาคามีผูสถิตอยูในกามโลกนี้ เปรียบเหมือน
กับลูกโคที่เขาผูกไวภายนอกโรง แตตัวนอนอยูภายในโรง. เพราะวา เครื่อง
ผูกของอนาคามีนั้น อยูในรูปภพ อรูปภพ แตทานอยูในกามภพนี้.
[๖๘] ๑. อักโกธนบุคคล บุคคลผูไมโกรธ เปนไฉน ?
ความโกรธในขอนั้น เปนไฉน ? ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ภาวะ
ที่โกรธ โทสะ กิริยาทีป่ ระทุษราย ภาวะที่ประทุษราย พยาบาท กิริยาที่
พยาบาท ภาวะที่พยาบาท ความพิโรธ ความพิโรธตอบ ความดุราย ความ
เกรี้ยวกราด ความที่จิตไมยินดี นี้เรียกวา ความโกรธ ความโกรธนี้ อัน
บุคคลใดละไดแลว บุคคลนี้เรียกวา ผูไมโกรธ.
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๒. อนุปนาหีบุคคล บุคคลผูไมผูกโกรธ เปนไฉน ?
ความผกโกรธ ในขอนั้น เปนไฉน ? ความโกรธมีในกาลเบื้องตน
ความผูกโกรธมีในกาลภายหลัง ความผูกโกรธ กิริยาที่ผูกโกรธ ภาวะที่ผูก
โกรธ การไมหยุดโกรธ การตั้งความโกรธไว การดํารงความโกรธไว การไหล
ไปตามความโกรธ การผูกพันความโกรธ การทําความโกรธใหมั่นเขา อันใด
เห็นปานนี้ นี้เรียกวา ความผูกโกรธ. ความผูกโกรธนี้ อันบุคคลใดละไดแลว
บุคคลนี้เรียกวา ผูไมผูกโกรธ.

อรรถกถาอักโกธนบุคคล คือ บุคคลผูไมโกรธ เปนตน
บทวา "ปหีโน" ไดแก ความโกรธที่บุคคลละไดแลว ดวยวิกขัมภนปหาน หรือดวยตทังคปหาน หรือ ดวยสมุจเฉทปหาน.
[๖๙] ๑. อมักขีบุคคล บุคคลผูไ มลบหลูบ ุญคุณผูอื่น เปนไฉน ?
ความลบหลูบุญคุณผูอื่น ในขอนั้น เปนไฉน ? ความลบหลู กิริยา
ที่ลบหลู ภาวะที่ลบหลู ความไมเห็นคุณของผูอื่น การกระทําความไมเห็นคุณ
ผูอื่น นี้เรียกวา ความลบหลูบุญคุณผูอื่น. ความลบหลูบุญคุณผูอื่นนี้ อัน
บุคคลใดละไดแลว บุคคลนี้เรียกวา ผูไมลบหลูบ ุญคุณผูอื่น.
๒. อปลาสีบุคคล บุคคลผูไมตีเสมอผูอื่น เปนไฉน ?
ความตีเสมอผูอื่น ในขอนี้ เปนไฉน. ? การตีเสมอ กิริยาที่ดีเสมอ
ภาวะที่ตีเสมอ ธรรมที่เปนอาหารแหงการตีเสมอ ฐานะแหงวิวาท การถือเปน
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เทียบเคียงคูวาเทาเทียมกัน การไมสละคืน นี้เรียกวา การตีเสมอ. การตีเสมอ
นี้ อันบุคคลใดละไดแลว บุคคลนีเ้ รียกวา ผูไมตีเสมอผูอื่น.
[๗๐] ๑. อนิสสุกบี คุ คล บุคคลผูไมมีความริษยา เปนไฉน ?
ความริษยา ในขอนั้น เปนไฉน ? ความริษยา กิริยาที่ริษยา ภาวะ
ที่ริษยา ความไมยินดีดวย กิริยาที่ไมยินดีดวย ภาวะที่ไมยินดีดวย ในลาภ
สักการะ ในการทําความเคารพ ความนับถือ การไหว การบูชาของคนอื่น
อันใดนี้เรียกวา ความริษยา. ความริษยานี้อันบุคคลใดละไดแลว บุคคลนี้
เรียกวา ผูไมมีความริษยา.
๒. อมัจฉรีบุคคล บุคคลผูไมมีความตระหนี่ เปน
ไฉน ?
ความตระหนี่ ในขอนั้น เปนไฉน ? ความตระหนี่ ๕ ประการ คือ
ตระหนี่ที่อยู ตระหนี่ตระกูล ตระหนี่ลาภ ตระหนี่วรรณะ ตระหนี่ธรรม
ความตระหนี่ กิริยาที่ตระหนี่ ความอยากมีประการตาง ๆ ความเหนียวแนน
ความตระหนี่ถี่เหนียว ความที่จิตไมเผื่อแผ อันใด เห็นปานนี้ นี้เรียกวา
ความตระหนี่ ความตระหนี่นี้ อันบุคคลใดละไดแลว บุคคลนี้เรียกวา ผูไ ม
มีความตระหนี่.
[๗๑] ๑. อสถบุคคล บุคคลผูไมโออวด เปนไฉน ?
ความโออวด ในขอนั้น เปนไฉน ? บุคคลบางคนในโลกนี้ เปน
ผูอวด เปนผูโออวด ความโออวด ภาวะที่โออวด กิรยิ าที่โออวด ภาวะที่
แข็งกระดาง กิริยาที่แข็งกระดาง ความพูดยกตน กิริยาที่พูดยกตน อันใด

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 263

นี้เรียกวา ความโออวด ความโออวดนี้ อันบุคคลใดละไดแลว บุคคลนี้เรียกวา
ผูไมโออวด.
๒. อมายาวีบุคคล บุคคลผูไมมีมายา เปนไฉน ?
มายาในขอนั้น เปนไฉน ? บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติทุจริต
ดวยกาย ประพฤติทุจริตดวยวาจา ประพฤติทุจริตดวยใจแลว เพราะเหตุจะ
ปกปดความทุจริตนั้น จึงตั้งความปรารถนาอันลามก ปรารถนาวาใคร ๆ อยา
รูเรา ดําริวา ใคร ๆ อยารูเรา พูดวา ใคร ๆ อยารูเ รา พยายามดวยกายวา
ใคร ๆ อยารูเรา มายา ภาวะที่มีมายา ความวางทา ความหลอกลวง ความ
ตลบตะแลง ความมีเลหเหลี่ยม ความทําใหลุมหลง ความซอนความอําพราง
ความปด ความปกปด การไมทําใหเขาใจงาย การไมทําใหจะแจง การปด
บังอําพราง กิริยาลามก อันใด เห็นปานนี้ นี้เรียกวา มายา. มายานี้ อัน
บุคคลใดละไดแลว บุคคลนี้เรียกวา ผูไมมมี ายา.
[๗๒] ๑. หิรมิ าบุคคล บุคคลผูม ีหิริ เปนไฉน ?
ความละอายุในขอนั้น เปนไฉน ? ละอายการเขาถึงธรรมอันเปนบาป
อกุศล นี้เรียกวา หิริ ความละอาย บุคคลผูประกอบดวยหิรินี้ชอ่ื วา ผูมีหิร.ิ
๒. โอตตัปปบุคคล บุคคลผูมีโอตตัปปะ เปนไฉน ?
โอตตัปปะ ในขอนั้น เปนไฉน ? ธรรมชาติใดกลัวสิ่งที่ควรกลัว
กลัวการเขาถึงธรรมที่เปนบาปอกุศล นี้เรียกวา โอตตัปปะ. บุคคลผูประกอบ
แลวดวยโอตตัปปะนี้ ชือ่ วา ผูมีโอตตัปปะ.
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[๗๓] ๑. สุวจบุคคล บุคคลผูวางาย เปนไฉน ?
ความเปนผูวางาย ในขอนั้น เปนไฉน ? กิริยาที่วางาย ภาวะที่วา
งาย ความเปนผูวางาย ความเปนผูถือเอาโดยไมปฏิกูล ความเปนผูยินดี โดย
ไมเปนขาศึก ความเอื้อเฟอ ความเคารพ ความเชื่อฟง ในเมื่อสหธรรมมิก
วากลาวอยู. บุคคลนี้เรียกวา ผูวางาย.
๒. กัลยาณมิตตบุคคล บุคคลผูมีมิตรดี เปนไฉน ?
ความเปนผูมีมิตรดี ในขอนั้น เปนไฉน ? บุคคลเหลาใดมีศรัทธา
มีศีล เปนพหูสูต มีการบริจาค มีปญ
 ญา การเสวนะ การซองเสพ การคบ
การคบหา การคบหาพรอม การภักดี การภักดีดวย ความเปนผูคบหาสมาคม
บุคคลเหลานั้น นี้เรียกวา ความเปนผูมีมิตรดี. บุคคลผูประกอบแลวดวยความ
เปนผูมีมิตรดี นีช้ ื่อวา เปนผูมีมิตรดี.
[๗๔] ๑. อินทรียคุตตทวารบุคคล บุคคลมีทวารอันคุมครอง
แลวในอินทรียทั้งหลายเปนไฉน ?
ความเปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย ในขอนั้นเปน
ไฉน ? บุคคลในโลกนี้เห็นรูปดวยตา เปนผูไมถอื เอาซึ่งนิมิต เปนผูไมถือ
เอาซึ่งอนุพยัญชนะ อกุศลธรรมทั้งหลายอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส พึง
ซานไปตามบุคคลผูไมสํารวมอินทรียคือจักษุนี้อยู เพราะการไมสํารวมอินทรีย
คือจักษุใดเปนเหตุ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรียคือจักษุนั้น ยอมรักษา
อินทรียคือจักษุ ยอมถึงความสํารวม อินทรียคือจักษุ ฟงเสียงดวยหู ฯลฯ
สูดกลิ่นดวยจมูก ฯลฯ ลิม้ รสดวยลิ้น ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ฯลฯ
รูธรรมารมณดวยใจ ไมเปนผูถือเอาซึ่งอนุพยัญชนะ อกุศลธรรมทั้งหลายอัน
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ลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส พึงซานไปตามบุคคลผูไมสํารวมอินทรียค ือใจ
นี้อยู เพราะความไมสํารวมอินทรียค ือใจใดเปนเหตุ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวม
อินทรียคือใจนั้น ยอมรักษาอินทรียคือใจ ยอมถึงความสํารวมอินทรียคือใจ
การคุมครอง การปกครอง การรักษา การสํารวมอินทรียทั้ง ๖ เหลานั้นใด นี้
เรียกวา ความเปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย บุคคลผู
ประกอบดวยความเปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย นีช้ ื่อวา
เปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย.
๒. โภชเนมัตตัญูบุคคล บุคคลผูรจู ักประมาณใน
โภชนะเปนไฉน ?
ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ในขอนั้น เปนไฉน ? บุคคล
บางคนในโลกนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลวบริโภคอาหาร ไมบริโภคเพื่อจะ
เลน ไมบริโภคเพื่อมัวเมา ไมบริโภคเพื่อประดับ ไมบริโภคเพื่อตกแตง
ประเทืองผิว บริโภคเพียงเพื่อความตั้งอยูแหงกายนี้ เพื่อใหกายเปนไป เพื่อ
จะกําจัดความเบียดเบียนลําบากคือความหิวอาหารเสีย เพื่อจะอนุเคราะหพรหมจรรย ดวยคิดวา ดวยการเสพเฉพาะอาหารนี้ เราจักกําจัดเวทนาเกาเสียไมให
เวทนาใหมเกิดขึ้นดวย ความที่กายจักเปนไปไดนานจักมีแกเรา ความเปนผู
ไมมีโทษ ความอยูสบายดวยจักมีแกเรา ความเปนผูสันโดษ ความเปนผูรูจัก
ประมาณในโภชนะนั้น ความพิจารณาในโภชนะนั้นอันใด นี้เรียกวา ความเปน
ผูรูจักประมาณในโภชนะ บุคคลผูประกอบแลวดวยความเปนผูรูจักประมาณ
ในโภชนะ นี้เรียกวา ผูรูจักประมาณในโภชนะ.
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[๗๕] ๑. อุปฏฐิตสติบุคคล บุคคลผูมีสติอันเขาไปตั้งไวแลว
เปนไฉน ?
สติในขอนั้น เปนไฉน ? ความระลึกได ความตามระลึกได ความ
หวนระลึกได ความนึกไดคือสติ ความทรงจํา ความไมฟนเฟอน ความไม
หลงลืม นี้เรียกวา สติ บุคคล ผูประกอบแลวดวยสตินี้ ชื่อวา ผูมีสติอันเขา
ไปตั้งไวแลว.
๒. สัมปชานบุคคล บุคคลผูมีสัมปชัญญะ เปนไฉน ?
สัมปชัญญะ ในขอนั้น เปนไฉน ? ความรอบรู ความรูชัด ความ
เลือกเฟน ความเลือกสรร ความสอดสองธรรม ความกําหนดหมาย ความ
เขาไปกําหนดรูเฉพาะ ความเปนผูรู ความฉลาด ความรูละเอียด ความรู
แจมแจง ความคิดนึก ความใครครวญ ความรูกวางขวาง ความรูเฉียบขาด
ความรูนําทาง ความเห็นแจง ความรูทั่วพรอม ปญญาเพียงดังปะฏัก ปญญินทรีย
กําลังคือปญญา ประทีปคือปญญา รัตนะคือปญญา ความสอดสองธรรมคือ
อโมหะ สัมมาทิฏฐิ นี้เรียกวา สัมปชัญญะ บุคคลผูประกอบแลวดวยสัมปชัญญะนี้ ชื่อวา ผูมีสัมปชัญญะ.
[๗๖] ๑. สีลสัมปนนบุคคล บุคคลผูถึงพรอมดวยศีล เปน
ไฉน ?
ความถึงพรอมดวยศีล ในขอนี้ เปนไฉน ? การไมลว งละเมิดทาง
กาย การไมลวงละเมิดทางวาจา การไมลวงละเมิดทางกายและวาจา นี้เรียกวา
ความถึงพรอมดวยศีล ความสํารวมดวยศีลแมทั้งหมด ชื่อวาถึงพรอมดวยศีล
บุคคลผูประกอบแลวดวยศีลสัมปทา ชื่อวา ผูถึงพรอมดวยศีล.
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๒. ทิฏฐิสมั ปนนบุคคล บุคคลผูถึงพรอมแลวดวย
ทิฏฐิเปนไฉน ?
ความถึงพรอมดวยทิฏฐิ ในขอนั้น เปนไฉน ? ความรอบรู ความ
รูชัด ฯลฯ ความสอดสองธรรม คือ อโมหะ สัมมาทิฏฐิเชนนี้วา ทานที่ให
แลวมีผล การบูชาใหญ (คือมหาทานที่ทั่วไปแกคนทั้งปวง) มีผล สักการะที่
บุคคลทําเพื่อแขกมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วมีอยู โลกนี้มี
โลกหนามี มารดามี บิดามี สัตวผูอุปปาติกะมี สมณพราหมณผูพรอมเพรียง
กัน ประพฤติดีปฏิบัติชอบที่ รูยิ่งซึ่งโลกนี้และโลกหนาดวยตนเองแลวประกาศ
ทําใหแจงมี นี้เรียกวา ความถึงพรอมดวยทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิแมทั้งหมดชื่อวา
ทิฏฐิสัมปทา บุคคลผูประกอบดวยทิฏฐิสัมปทานี้ ชื่อวา ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ.
[๗๗] ๑. ทุลลภบุคคล บุคคลผูห าไดยากในโลก ๒ จําพวก
เปนไฉน ?
บุพพการีบุคคล ๑. กตัญูกตเวทีบุคคล ๑.
บุคคล ๒ จําพวกนี้หาไดยากในโลก.
อรรถกถาบุคคลผูหาไดยาก ๒ จําพวก
บทวา "ทุลฺลภา" ไดแก มิใชบุคคลที่หาไดโดยงาย.
บทวา "ปุพฺพการี" ไดแก ผูกระทําอุปการะกอนนั่นเทียว.
บทวา "กตเวที" ไดแก ประกาศอุปการคุณที่บุคคลอื่นกระทําแลว
คือกระทําอุปการคุณใหปรากฏ.
บัณฑิต พึงแสดงบุคคลทั้ง ๒ พวกนั้น ดวยอาคาริยบุคคล และ
อนาคาริยบุคคล คือ คฤหัสถ และ บรรพชิต ก็บรรดาคฤหัสถทั้งหลาย มารดา
และบิดาชื่อวาบุพพการี (ผูกระทําอุปการะกอน) สวนบุตรและธิดาผูปฏิบัติ

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 268

มารดาบิดา และกระทําการอภิวาทเปนตนแกบิดามารดาชื่อวา กตเวที (ผูร ู
อุปการคุณอันบุพพการีชนกระทําแลว) สําหรับบรรพชิตทั้งหลาย อาจารย
และอุปชฌายชื่อวา บุพพการี. อันเตวาสิกและสัทธิวิหาริกทั้งหลาย (ลูกศิษย
และผูอยูรวม) ที่ปฏิบัติอาจารยและอุปชฌายชื่อวา กตเวที เพื่อประกาศบุคคล
ทั้ง ๒ พวกนั้นใหแจมแจง บัณฑิตพึงกลาวถึงเรื่องของพระโสณเถระ ผู
เลี้ยงดูอุปชฌาย เปนตน.
อีกนัยหนึ่ง บุคคลใด เมื่อผูอื่นยังมิไดกระทําอุปการะเลย ไมเพงเล็ง
ถึงอุปการะที่ผูอื่นกระทําในตน แลวกระทําการอุปการะ ผูนั้นก็ชื่อวาบุพพการี
เปรียบเหมือนบิดามารดาพวกหนึ่ง อาจารยและอุปชฌายพวกหนึ่ง บุพพการี
บุคคลนั้น ชือ่ วาหาไดโดยยาก เพราะความที่สัตวทั้งหลายถูกตัณหาครอบงําไว.
บุคคลใด รูอุปการะที่ผูอื่นกระทําในตน ประกาศอยูซึ่งอุปการะที่เปน
ไปตามสมควรแกอุปการะที่ผูอื่นกระทําแลว ผูนนั้ ชื่อวา กตัญูกตเวที
เปรียบเหมือน บุคคลผูปฏิบัติชอบในมารดา และบิดา หรือในอาจารย และ
อุปชฌายทั้งหลาย. กตัญูกตเวทีบุคคลนั้น ชื่อวา หาไดโดยยาก เพราะ
ความที่สัตวทั้งหลายถูกอวิชชาครอบงําไว.
อีกอยางหนึ่ง บุคคลผูเมตตารักใคร โดยไมมีเหตุ ชื่อวา บุพพการี.
บุคคลเมตตารักใคร โดยมีเหตุ ชื่อวา กตัญูกตเวที.
บุคคลผูกระทําประโยชน โดยไมเพงเล็งถึงเหตุเปนตนอยางนี้วา "ผูนี้
จักกระทําอุปการะแกเรา" ชื่อวา บุพพการี. บุคคลผูกระทําประโยชน โดย
เพงเล็งถึงสาเหตุเปนตน อยางนี้วา "ผูนี้จักกระทําอุปการะแกเรา" ชื่อวา
กตัญูกตเวที.
ผูมืดมาสวางไปขางหนา ชื่อวา บุพพการี. ผูสวางมาสวางไปขางหนา
ชื่อวา กตัญูกตเวที.
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ผูแสดงธรรม ชื่อวาบุพพการี. ผูปฏิบัติธรรมชื่อวา กตัญูกตเวที.
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวา บุพพการีในโลกนี้ พรอมทั้ง
เทวโลก. พระอริยสาวก ชื่อวา กตัญูกตเวที.
สวนในคัมภีรอรรถกถาแหงทุกนิบาต ทานกลาวคําไวมีประมาณเทานี้
วา (ผูกระทําอุปการะกอน ชื่อวา บุพพการี. ผูรอู ปุ การะที่ผูอื่นกระทําแลว
กระทําตอบในภายหลัง ชื่อวา กตเวที). บรรดาบุคคลทั้ง ๒ พวกนั้น บุพพการี
ชน ยอมกระทําความสําคัญวา "เราใหหนี้" บุคคลผูกระทําตอบแทนในภาย
หลัง ยอมทําความสําคัญวา "เราใชหนี้".
[๗๘] ๒. ทุตตัปปยบุคคล บุคคลผูใหอิ่มไดยาก ๒ จําพวก
เปนไฉน ?
บุคคลผูที่เก็บของที่ตนไดแลว ๆ ๑. ผูท ี่สละของที่ตนไดแลว ๆ
๑. บุคคล ๒ จําพวกนี้ ใหอิ่มไดยาก.
อรรถกถาบุคคลผูใหอมิ่ ไดยาก ๒ จําพวก
บทวา "ทุตฺตปฺปยา" ไดแก ผูใหตนอิ่ม คือ ผูที่ใคร ๆ ไมอาจให
อิ่มได. ก็ภกิ ษุใด อาศัยตระกูลอุปฏฐาก หรือ ตระกูลของญาติอยู เมื่อจีวร
ที่ใหเกาแลว ก็เก็บจีวรที่ตระกูลเหลานั้นถวายเสียไมใชสอย ถือเอาจีวรที่
ตระกูลเหลานั้นถวายแลวบอย ๆ แลวก็เก็บเสียนั่นแหละ. อนึ่ง ภิกษุใดสละ
จีวรที่ตนไดแลว ๆ โดยนัยนั้นนั่นแหละถวายแกภิกษุอื่น แมไดจีวรบอย ๆ ก็
กระทําเหมือนอยางนั้นนั่นแหละ.
บุคคล ๒ พวกนี้ใคร ๆ นอมนําปจจัยเขาไปถวายตั้งเลมเกวียนก็ไม
อาจเพื่อใหอิ่มได เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ทุตตัปปยา แปลวา อันใคร ๆ ใหอิ่ม
ไดโดยยาก.
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[๗๙] ๑. สุตัปปยบุคคล บุคคลผูใหอิ่มไดงา ย ๒ จําพวก
เปนไฉน ?
ผูที่ไมเก็บของที่ตนไดแลว ๆ ๑. ผูที่ไมสละของที่ตนไดแลว ๆ ๑.
บุคคล ๒ จําพวกนี้ ใหอมิ่ ไดงาย.
อรรถกถาบุคคลผูใหอิ่มไดงาย
คําวา "น วิสชฺเชติ" ไดแก กระทําใหเปนของ ๆ ตน ไมใหแก
ผูอื่น แตเมื่อมีอดิเรกลาภ (ของเหลือ) ก็ไมเก็บไว ยอมถวายแกภิกษุอื่นเสีย
ขอนี้ มีคําอธิบายไวดังนี้ คือ.
ก็ภิกษุใดแล มีจีวรเกาแลว ไดผาสาฎกจากตระกูลอุปฏฐาก หรือ
ตระกูลญาติ กระทําใหเปนจีวร ใชไมยอมทิ้ง แมปะแลวก็ยังใชหมอยู
เมื่อตระกูลเหลานั้นถวายใหใหมก็ไมรีบรับโดยเร็ว (หมายถึงมีการพิจารณา)
นี้พวกหนึ่ง อีกพวกหนึ่ง นั้นคือ ภิกษุใดใชจีวรที่ไดแลว ๆ ดวยตนเอง ยอม
ไมถวายแกภิกษุเหลาอื่นภิกษุแมทั้ง ๒ พวกนี้ใคร ๆ ก็อาจใหอิ่มไดโดยงาย
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา สุตตัปปยา แปลวา อันผูอื่นใหอิ่มไดโดยงาย.
[๘๐] อาสวะทั้งหลาย ยอมเจริญแกบุคคล ๒ จําพวกเหลา
ไหน ?
ผูที่ประพฤติรังเกียจ สิ่งที่ไมควรรังเกียจ ๑. ผูที่ไมพระพฤติรังเกียจ
สิ่งที่ควรรังเกียจ ๑.
อาสวะทั้งหลาย ยอมเจริญแกบคุ คล ๒ จําพวกเหลานี้.
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[๘๑] อาสวะทั้งหลาย ยอมไมเจริญแกบคุ คล ๒ จําพวก
เหลาไหน ?
ผูที่ไมประพฤติรังเกียจ สิ่งที่ไมควรรังเกียจ ๑. ผูที่ประพฤติรังเกียจ
สิ่งที่ควรรังเกียจ ๑.
อาสวะทั้งหลาย ยอมไมเจริญ แกบุคคล ๒ จําพวก เหลานี้.
[๘๒] ๑. หีนาธิมุตตบุคคล บุคคลผูมีอัธยาศัยเลว เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก เขายอมเสพ ยอม
คบ ยอมเขาไปนั่งใกลบุคคลผูทุศีล ผูมีธรรมอันลามก นี้เรียกวา บุคคลผู
มีอัธยาศัยเลว.
๒. ปณีตาธิมุตตบุคคล บุคคลผูมีอัธยาศัยประณีต
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูมีศีล มีธรรมอันงาม เขายอมเสพยอมคบ
ยอมเขาไปนั่งใกลผูมีศีล ผูมีธรรมอันงาม นี้เรียกวา บุคคลผูมีอัธยาศัย
ประณีต.
[๘๓] ติตตบุคคล บุคคลผูอิ่มแลว เปนไฉน ?
พรูปจเจกพุทธเจา และพระสาวกทั้งหลายของพระตถาคตเจาผูเปน
พระอรหันตชื่อวา ผูอมิ่ แลว ๑. สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวา ผูอิ่ม
แลวดวย ยังผูอื่นใหอิ่มแลวดวย ๑.
จบบุคคล ๒ จําพวก
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คําวา "อาสวา" ไดแก กิเลสทัง้ หลาย.
คําวา "น กุกกฺ ุจฺจายิตพฺพ กุกฺกจุ ฺจายติ" ความวา ยอมประพฤติ
รังเกียจ สิ่งที่ไมควรรังเกียจเชน ภิกษุไดเนื้อสุกรแลวประพฤติรังเกียจวา เปน
เนื้อหมี. ไดเนื้อมฤคแลวประพฤติรังเกียจวา เปนเนื้อเสือเหลือง, เมื่อกาล
(แหงภัต) ยังมีอยู ยอมประพฤติรังเกียจวา กาลไมมี, ไมถูกหาม แต
ประพฤติรังเกียจวา เราถูกหามเสียแลว เมื่อละอองธุลียังไมตกไปในบาตรเลย
ยอมประพฤติรังเกียจวาละอองธุลีตกไปแลว. เมื่อเขายังไมกระทําเนื้อปลาอุทิศ
ตอตน ก็ประพฤติรังเกียจวา เขากระทําเนื้อปลาอุทิศตอเรา.
คําวา "กุกฺกุจฺจายิตพฺพ น กุกฺกจฺจายติ" ความวา ยอมไม
ประพฤติรังเกียจ สิ่งที่ควรประพฤติรังเกียจเชน ภิกษุไดเนื้อหมีแลวยอมไม
ประพฤติรังเกียจวา เปนเนื้อหมี ฯลฯ ครั้นเมื่อเขาการทําเนื้อปลาอุทิศ คือ
เจาะจงตน ยอมไมประพฤติรังเกียจวา เขาทําเนื้อปลาอุทิศ คือ เจาะจงซึ่งเรา.
สวนใน อรรถกถาอังคุตตรนิกาย ทานกลาวคําไวมีประมาณเทานี้วา
คําวา "กุกกุจฺจายิตพฺพ" ไดแก การไมตั้งไว การไมพิจารณาซึ่งสวนอัน
เปนของสงฆ ชื่อวา อันใคร ๆ ไมพึงรังเกียจ ยอมรังเกียจสิ่งนั้น. คําวา
"กุกฺกุจฺจายิตพฺพ" ความวา การตั้งไว การพิจารณาซึ่งสิ่งอันเปนของสงฆ
นั้นนั่นแหละ ยอมไมรงั เกียจของนั้น.
คําวา "อิเมส" ความวา อาสวะทั้งหลาย ยอมเจริญแนนอนแก
บุคคลทั้ง ๒ พวกเหลานั้น ทั้งในกลางวัน ทั้งในกลางคืน ดุจหญาและเถาวัลย
เปนตน งอกงามเจริญอยูในภูมิภาคอันดี. ในธรรมขาว บัณฑิตพึง
ทราบเนื้อความโดยนัยนี้วา ภิกษุใดไดกัปปยะมังสะ คือ เนื้อที่สมควรแลวก็รับ
เอาเนื้อที่สมควรนั่นแหละ ชื่อวา ยอมไมประพฤติรังเกียจสิ่งที่ไมควรประพฤติ
รังเกียจ.
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คําวา "หีนาธิมุตฺโต" ไดแก ผูมีอัชฌาสัยอันเลว.
คําวา "ทุสฺสีโล"
ไดแก ผูไมมีศีล.
คําวา "ปาปธมฺโม" ไดแก ผูมีธรรมอันลามก.
คําวา "ปณีตาธิมุตฺโต" ไดแก ผูมีอัชฌาสัยอันประณีต.
คําวา "กลฺยาณธมฺโม" ไดแก ผูมีธรรมอันเจริญ คือ มีธรรมอัน
สะอาด มีธรรมอันงาม.
คําวา "ติตฺโต" แปลวา อิ่มแลว ไดแก ผูตั้งตนไวดีแลว คือ
ถึงที่สุดแลว.
คําวา "ตปฺเปตา" แปลวา ผูยังบุคคลอื่นใหอิ่ม ไดแก ผูกระทํา
บุคคลทั้งหลายอื่นใหอิ่ม.
ในคํานี้วา "ปจฺเจกสมฺพุทฺธา เย จ ตถาคตสาวกา" พึงทราบ
คําอธิบายวา พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายทานอิ่มแลว คือ บริบูรณแลวดวย
โลกุตตรธรรมทั้ง ๙ ประการ แตไมสามารถเพื่อใหบุคคลทั้งหลายเหลาอื่นอิ่ม
ได เพราะวา การตรัสรูของสัตวทั้งหลายดวยธรรมกถาของพระปจเจกพุทธเจา
ทั้งหลายเหลานั้นยอมไมมี. แตวาเทวดาและมนุษยทั้งหลายไมมีประมาณมีการ
ตรัสรูธรรมดวยธรรมกถาแหงพระสาวกทั้งหลาย. พระสาวกทั้งหลายเหลานั้น
เมื่อแสดงธรรมมิไดแสดงใหเปนถอยคําของตนเอง แตแสดงธรรมกถากระทํา
ใหเปนถอยคําของพระพุทธเจาทั้งหลาย แมบริษทั ที่นั่งประชุมกันเพื่อจะฟงธรรม
ก็กระทําความเคารพวา พระภิกษุรูปนี้มิไดแสดงธรรมที่ตนเองแทงตลอดแลว
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ยอมกลาวธรรมที่พระพุทธเจาทั้งหลายตรัสรูแลว เพราะฉะนั้น การกระทําความ
เคารพยําเกรงจึงมีแกพระพุทธเจาทั้งหลายนั่นเทียว.
บรรดาบุคคลทั้งหลายเหลานั้น พระสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น ชื่อวา
ยังบุคคลอื่นใหอิ่ม ดวยประการฉะนี้ เหมือนอยางวา "เมื่อพระราชารับสั่งวา
ทานทั้งหลายจงใหของสิ่งนี้และสิ่งนี้แกบุคคลชื่อโนน ราชบุรุษนําของมาแลว
ใหแกบุคคลชื่อโนนก็จริง ถึงอยางนั้น พระราชาเทานั้น ชือ่ วาเปนผูให
นั้น ของแมอันชนทั้งหลายเหลาใดไดแลว ชนเหลานั้นยอมรับเอาดวยคิดวา
ฐานันดร อันพระราชาพระราชทานแลวแกเรา สมบัติ คือ อิสริยยศ อัน
พระราชาพระราชทานแลวแกเรา เทานั้น แตถือเอาดวยความคิดวา ฐานันดร
เปนตน อันราชบุรุษทั้งหลายใหแกพวกเราหามิได ฉันใด ขออุปมาเปนเครื่อง
ยังคําอุปไมยใหถึงพรอมนี้ บัณฑิตพึงทราบ ฉันนั้น. คําที่เหลือในบททั้งปวง
เนื้อความงายทั้งนั้น ดวยประการฉะนี้แล.
จบอรรถกถาทุกนิทเทส วาดวยบุคคล ๒ จําพวก เพียงเทานี้
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ติกนิทเทส

วาดวยบุคคล ๓ จําพวก
[๘๔] ๑. นิราสบุคคล บุคคลผูไ มมีความหวัง เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทศุ ีล มีธรรมอันลามก ผูป ระกอบดวย
กายกรรมเปนตนอันไมสะอาดและสมาจารอันผูอื่นหรือตนพึงระลึกไดดวย
ความระแวง ผูมีการงานอันปกปด ผูมีใชสมณะแตปฏิญาณวาเปนสมณะ ผูมิ
ใชพระพฤติพรหมจรรยแตปฏิญาณวาประพฤติพรหมจรรย ผูเนาใน ผูอัน
ราคะชุมแลว ผูมีหยากเยื่อมีราคะเปนตน เกิดแลว เธอไดยินวา นัยวา ภิกษุมี
ชื่ออยางนี้ รูย ิ่งดวยตนเองแลว ทําใหแจงแลว เขาถึงแลวซึ่งเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายแลว
สําเร็จอิริยาบถอยูในทิฏฐธรรม ดังนี้ เธอยอมไมเกิดความคิดอยางนี้วา แมเรา
ก็จักรูยิ่งดวยตนเอง จักทําใหแจง จักเขาถึงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อัน
หาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย สําเร็จอิริยาบถอยูใน
ทิฏฐธรรมในกาลไหน ๆ โดยแทดังนี้ บุคคลนี้เรียกวา ผูไมมีความหวัง.
๒. อาสังสบุคคล บุคคลผูมีความหวัง เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมศี ีลมีธรรมอันงาม เธอไดยินวา นัยวา
ภิกษุมีชื่ออยางนี้ รูยิ่งดวยตนเองแลว ทําใหแจงแลว เขาถึงแลว ซึ่งเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย สําเร็จ
อิริยาบถอยูในทิฏฐธรรมดังนี้ เธอยอมไดเกิดความคิดขึ้นวา แมวาเราก็รูยิ่ง
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ดวยตนเอง จักทําใหแจง จักเขาถึงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิ
ได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายแลว สําเร็จอิริยาบถ อยูในทิฏฐธรรม
ในกาลไหน ๆ โดยแท ดังนี้เรียกวา ผูมีความหวัง.
๓. วิคตาสบุคคล บุคคลผูมีความหวังไปปราศแลว
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ รูยิ่งดวยตนเองแลว ทําใหแจงแลว เขาถึง
แลว ซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลายแลว สําเร็จอิริยาบถอยูในทิฏฐธรรมแล เธอไดยินวา นัยวา ภิกษุ
ชื่ออยางนี้ รูยิ่งดวยตนเองแลว ทําใหแจงแลว เขาถึงแลว ซึ่งเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย สําเร็จ
อิริยาบถอยูในทิฏฐธรรม ดังนี้ เธอยอมไมเกิดความคิดขึ้นวา แมเราก็รูยิ่งดวย
ตนเอง จักทําใหแจง จักเขาถึงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได
เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายแลว สําเร็จอิริยาบถอยูในทิฏฐธรรม ใน
กาลไหน ๆ โดยแท ดังนี้ ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะวา ความหวังในความ
หลุดพนใดของพระขีณาสพนั้น ผูซ ึ่งเมื่อยังไมหลุดพนในกาลกอน ความหวัง
นั้นไดสงบระงับแลว บุคคลนี้เรียกวา ผูมีความหวังไปปราศแลว.

อรรถกถาติกนิทเทส
อธิบายบุคคล ๓ จําพวก
อรรถกถาบุคคลผูไมมีความหวังเปนตน
บทวา "ทุสฺสีโล" ไดแก ผูไมมีศีล.
บทวา "ปาปธมฺโม" ไดแกผูมีธรรมอันลามก อีกอยางหนึง่ ชื่อวา
ผูทุศีล เพราะความวิบัติแหงศีล ชื่อวา ผูมีธรรมอันลามก เพราะความวิบัติ
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แหงทิฏฐิ อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ผูทุศีล เพราะขาดความสํารวมทางกายทวารและ
วจีทวาร ชื่อวา ผูมีธรรมอันลามก เพราะขาดความสํารวมทางมโนทวาร. ชื่อวา
ผูทุศีล เพราะความเปนผูประกอบการงานอันไมสะอาด. ชื่อวา ผูมีธรรมอัน
ลามก เพราะความเปนผูมีอัธยาศัยอันไมสะอาด. ชื่อวา ผูทุศีล เพราะเวนจาก
กุศลศีล ชื่อวา ผูมีธรรมอันลามก เพราะประกอบดวยอกุศลศีล.
บทวา "อสุจิ" แปลวา ไมสะอาด ไดแก ผูป ระกอบดวยกรรมอันไม
สะอาดทั้งหลาย มีกายกรรมเปนตน.
บทวา "สงฺกสฺสรสมาจาโร" ไดแก ผูมีสมาจารอันผูอื่นพึงระลึก
ไดดวยความระแวง. อธิบายวา ผูมีสมาจารอันผูอื่นเห็นโทษอยางใดอยางหนึ่ง
อันไมสมควรแลวระแวงอยางนี้ กรรมนี้จักเปนของอันภิกษุนี้กระทําแลว หรือ
มีสมาจารอันตนพึงระลึกไดดวยความระแวงของคนนั่นแหละ ชื่อวา ผูมีสมาจาร
อันนาระแวง. ก็เพราะเขาเห็นพวกภิกษุประชุมปรึกษากันถึงกิจอยางใดอยาง
หนึ่งนั่นแหละ ในที่เปนที่พักกลางวันเปนตน เขาจึงมีสมาจารอันนาระแวง
สงสัยอยางนี้วา พวกภิกษุเหลานั้นรูกรรมที่เรากระทําหรือ จึงปรึกษากันอยู.
บทวา "ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต" ไดแกประกอบดวยธรรมอันลามก
อันสมควรแกการปกปด.
สองบทวา "อสฺสมโณ สมณปฏิฺโ" ความวา ผูมิไดเปนสมณะ
เลย แตปฏิญาณอยางนี้วา เราเปนสมณะ เพราะเปนผูมีคุณธรรมอันควรแก
ความเปนสมณะ.
สองบทวา "อพฺรหฺมจารี พฺรหฺมจารีปฏิโฺ " ความวา ก็ภิกษุ
ผูทุศีลนั้นเห็นเพื่อนสหธรรมิกผูเปนพรหมจารี ผูประพฤติธรรมอันประเสริฐ
นุงหมเรียบรอย ทรงบาตรงดงามเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตในบาน (คาม) นิคม
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ชนบท และราชธานีทั้งหลายแลวสําเร็จการเลี้ยงชีพอยู แมตนเองก็ปฏิบัติเชน
นั้น โดยอาการเชนนั้น ยอมเปนเหมือนกับใหปฏิญญาวา "ขาพเจาเปน
พรหมจารี" กลาววา ขาพเจาเปนภิกษุแลวเขาไปสูโรงอุโบสถเปนตน ยอม
ปฏิญญาวาตนเปนพรหมจารีบุคคล นั่นแหละ. บุคคลผูถือเอาลาภอันเปนของ
สงฆก็เหมือนกัน.
บทวา "อนฺโตปูติ" ไดแก ผูมกี รรมอันกรรมเนาตามเขาไปใน
ภายใน อีกอยางหนึ่ง ชือ่ วา ผูเนาใน เพราะเวนจากสาระแหงคุณ โดยความ
เปนผูไมมีคุณ.
บทวา "อวสฺสุโต" ไดแก ผูอันราคะเปนตนชุมแลว.
บทวา "กสมฺพุชาโต" ไดแก ผูมีหยากเยื่อมีราคะเปนตนเกิด
แลว. อีกอยางหนึ่ง น้ําปฏิกูลที่ซมึ เขาไปสูซากศพอันชุม พระองคก็ตรัส
เรียกวา กสัมพุ. ก็บุคคลชื่อวาผูทุศีลในพระศาสนานี้ เปนเชนกับน้ําเหลือง
อันชุมในซากศพ เพราะความที่ตนเปนผูอันบัณฑิตพึงรังเกียจ เพราะฉะนั้น
บุคคลใดเปนเหมือนน้ําเหลืองซากศพ บุคคลนั้นจึงชื่อวา กสัมพุชาต.
ขอวา "ตสฺส น เอว โหติ" ความวา เพราะเหตุไร เธอจึงไมมี
ความคิดอยางนั้น ? เพราะศีลที่เธอตั้งอยูแลวพึงอาจเพื่อจะไดพระอรหัต
เธอก็ทําลายเสียแลว. เหมือนอยางวา ลูกคนจัณฑาลแมไดยินวา ขัตติยกุมาร
ชื่อโนน เขาอภิเษกในราชสมบัติแลวก็เพราะชนทั้งหลายผูเกิดในภายหลังใน
ตระกูลใดยอมถึงการอภิเษก ตนมิไดเกิดในตระกูลนั้นจึงมิไดมีความคิดอยางนี้
วา "แมชื่อวาเรานั้น ก็จักพึงถึงการอภิเษก เหมือนขัตติยกุมารโดยแนแท
ฉันใด ภิกษุผูทุศีล แมฟง วา "พระภิกษุชื่อโนนบรรลุพระอรหัตดังนี้ เพราะ
๑

๑. บาลีวา กสมฺพุกชาโต
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ความที่ศีลที่ตนตั้งอยูแลวนั้นไมมี จึงไมมีความคิดอยางนี้วา "แมชื่อวาเรานั้น
จักพึงบรรลุพระอรหัต เหมือนภิกษุผูมีศีลโดยแนแท" ฉันนัน้ เหมือนกัน.
สองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้ ทาน
เรียกวา นิราโส ผูไมมีความหวัง เพราะไมมีความหวังที่จะไดพระอรหัต.
ขอวา "ตสฺส เอว โหติ" ความวา เพราะเหตุที่ศีลที่เธอตั้งอยูแลว
สามารถเพื่อบรรลุพระอรหัตเปนสภาพมั่นคง. เหมือนอยางวา กุมารผูสุชาติ
คือ เกิดดีแลว พอสดับคําวา " ขัตติยกุมารชื่อโนน เขาอภิเษกแลว" เพราะเหตุ
ที่ตนก็เกิดในตระกูลนั้นจึงมีความดําริอยางนี้วา "แมเราก็พึงถึงการอภิเษก
เหมือนกุมารนั้นโดยแนแท " ฉันใด ภิกษุผูมีศีล พอไดยินวา "ภิกษุชื่อโนน
บรรลุพระอรหัตแลว" เพราะเหตุที่ศีลอันเธอตั้งอยูแลวควรจะบรรลุพระอรหัตเปนธรรมชาติมั่นคง จึงมีความคิดอยางนี้วา "แมเราก็พึงบรรลุพระอรหัต เหมือนกับภิกษุผูมีศีลโดยแนแท" ฉันนั้นเหมือนกัน.
ขอวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเ ห็นปานนี้ ทานเรียก
วา อาสโส คือ ผูมีความหวัง เพราะวาเธอนั้นหวังอยู คือ ปรารถนาอยูซึ่ง
พระอรหัต เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกวา อาสโส. บุคคลผูมีความหวัง
ขอวา " ยา หิสฺส ปุพฺเพ อวิมตุ ฺตสฺส" ความวา ความหวังในการ
หลุดพนอันใด ของพระขีณาสพผูยังมิไดหลุดพน ดวยการหลุดพนดวย
อรหัตมรรคในกาลกอนความหวังอันนั้นของทานสงบระงับแลว เพราะฉะนั้น
พระขีณาสพทานจึงไมมีความคิดอยางนั้น. เหมือนอยางวา กษัตริยผูอภิเษก
แลว พอทรงสดับคําวา " ขัตติยกุมารชื่อโนนเขาอภิเษกในราชสมบัติแลว" เพราะ
พระราชาองคเดียวมิไดมีการอภิเษก ๒ ครั้ง มิไดมีเศวตฉัตร ๒ ครั้ง จึงมิได
มีความดําริอยางนี้วา "แมเราก็พึงถึงการอภิเษก เหมือนขัตติกุมารนั้นโดย
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แนแท" ฉันใด พระขีณาสพพอไดยินวา "พระภิกษุชื่อโนน บรรลุพระอรหัตแลว" เพราะความเปนพระอรหัต ๒ ครั้งไมมี ทานจึงมิไดมีความคิด
อยางนี้วา "แมเราก็จะพึงบรรลุพระอรหัต เหมือนพระภิกษุนั้นโดยแนแท"
ฉันนั้นนั่นเทียว.
ขอวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้ ทานเรียก
วา วิคตาโส คือ ผูปราศจากความหวัง เพราะทานปราศจากความหวังใน
ความเปนพระอรหัต.
บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยคนไข ๓ จําพวก
เปนไฉน ?
[๘๕] คนไข ๓ จําพวก.
๑. คนไขบางคนในโลกนี้ ไดโภชนะเปนที่สบายหรือไมไดโภชนะ
เปนที่สบาย ไดเภสัชเปนที่สบายหรือไมไดเภสัชเปนที่สบาย ไดอุปฏฐาก
สมควรหรือไมไดอุปฏฐากสมควร ก็ยอมไมหายจากอาพาธนั้นเลย.
๒. สวนคนไขบางคนในโลกนี้ ไดโภชนะเปนที่สบาย หรือไมได
โภชนะเปนที่สบาย ไดเภสัชที่สบายหรือไมไดเภสัชที่สบาย ไดอุปฏฐากที่สมควร
หรือไมไดอุปฏฐากที่สมควรก็ยอมหายจากอาพาธนั้น.
๓. สวนคนไขบางคนในโลกนี้ ไดโภชนะเปนที่สบาย ก็หายจาก
อาพาธนั้น ไมไดก็ไมหายจากอาพาธนั้น ไดเภสัชเปนที่สบาย ก็หายจากอาพาธ
นั้น ไมไดก็ไมหายจากอาพาธนั้น ไดอุปฏฐากที่สมควร ก็หายจากอาพาธนั้น
ไมไดก็ไมหายจากอาพาธนั้น.
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ในคนไข ๓ จําพวกนั้น คนไขนี้ใด ไดโภชนะเปนที่สบายก็หายจาก
อาพาธนั้น ไมไดก็ไมหายจากอาพาธนั้น ไดเภสัชเปนที่สบายก็หายจากอาพาธ
นั้น ไมไดก็ไมหายจากอาพาธนั้น ไดอุปฏฐากสมควรก็หายจากอาพาธนั้น
ไมไดก็ไมหายจากอาพาธนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยคนไขจําพวกนี้จึงได
ทรงอนุญาตคิลานภัต อนุญาตคิลานเภสัช อนุญาตคิลานอุปฏฐากไว ก็แหละ
เพราะอาศัยคนไขจําพวกนี้ คนไขแมเหลาอื่นอันภิกษุทั้งหลายก็ควรบํารุง.
[๘๖] บุคคลเปรียบดวยคนไข ๓ จําพวก มีปรากฏอยูในโลก
ฉันนั้นเหมือนกัน
บุคคลเปรียบดวยคนไข ๓ จําพวก เปนไฉน ?
๑. บุคคลบางคนในโลกนี้ ไดเห็นพระตถาคต หรือไมไดเห็นพระตถาคต ไดฟงธรรมวินัยอันพระตถาคตประกาศแลว หรือไมไดฟงธรรมวินัย
อันพระตถาคตประกาศแลว ก็ยอมไมหยั่งลงสูนิยามอันถูกตองในกุศลธรรม
ทั้งหลาย
๒. สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ไดเห็นพระตถาคต หรือไมไดเห็น
พระตถาคต ไดฟงธรรมวินัยอันพระตถาคตประกาศแลว หรือไมไดฟงธรรม
วินัยอันพระตถาคตประกาศแลว ก็ยอมกาวลงสูนิยามอันถูกตองในกุศลธรรม
ทั้งหลายได.
๓. สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ไดเห็นพระตถาคต ยอมกาวลงสู
นิยามอันถูกตอง ในกุศลธรรมทั้งหลายได เมื่อไมได ก็ยอมไมกาวลงสูนิยาม
อันถูกตองในกุศลธรรมทั้งหลาย เมือ่ ฟงธรรมวินัยอันพระตถาคตประกาศแลว
ยอมกาวลงสูนิยามอันถูกตองในกุศลธรรมทั้งหลาย เมื่อไมได ยอมไมกาว
ลงสูนิยามอันถูกตอง ในกุศลธรรมทั้งหลาย.
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บรรดาบุคคล ๓ จําพวกนั้น บุคคลใดไดเห็นพระตถาคต ยอมกาว
ลงสูนิยามอันถูกตอง ในกุศลธรรมทั้งหลายได เมื่อไมได ยอมไมกาวลงสู
นิยามอันถูกตอง ในกุศลธรรมทั้งหลาย ไดฟงธรรมวินัยอันพระตถาคตประกาศ
แลวยอมกาวลงสูนิยามอันถูกตอง ในกุศลธรรมทั้งหลายได เมื่อไมได ก็ยอม
ไมกาวลงสูนิยามอันถูกตอง ในกุศลธรรมทั้งหลาย สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
ทรงอนุญาตพระธรรมเทศนาไว เพราะอาศัยบุคคลจําพวกนี้ ก็แหลเพราะ
อาศัยบุคคลนี้ภิกษุทั้งหลายจึงแสดงธรรมแกบุคคล แมเหลาอื่น ๆ บุคคลเปรียบ
ดวยคนไข ๓ จําพวกเหลานี้ ยอมมีปรากฏอยูในโลก.
อรรถกถาคิลานูปมบุคคลเปนตน
ชนเหลานั้น ทานเรียกวา คิลานูปมา คือ ผูเ ปรียบดวยคนไข ดวย
อุปมาใดเพื่อจะแสดงอุปมานั้นกอน ทานจึงกลาวคําเปนตนวา "ตโย คิลานา"
ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา " สปฺปายานิ " ไดแก อันเปนประโยชน
เกื้อกูล คือ กระทําใหเจริญ บทวา "ปฏิรูป" ไดแกอันเหมาะสม. ดวยคําวา
" เนว วุฏาติ ตมฺหา อาพาธา " พระผูมีพระภาคเจา ตรัสถึงบุคคลผู
เปนไขที่ถึงที่สุดแลว ทีป่ ระกอบดวยโรคทั้งหลายมีโรคลม และโรคลมบาหมู
เปนตน ที่แกไขไมได. ดวยคํานี้วา "วุฏิาติ ตมฺหา อาพาธา" พระองค
ตรัสถึงอาพาธเล็กนอย อันตางดวยโรคทั้งหลาย มีโรคจาม โรคหิดเปอย
โรคตกกระ โรคฝ และโรคชรา เปนตน. ก็ความผาสุกของชนเหลาใดยอม
มีไดดวยการปฏิบัติ พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงบุคคลผูอาพาธเหลานั้นแม
ทั้งหมดดวยคํานี้วา ลภนฺโต สปฺปายานิ โน อลภนฺโต.
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ก็ในทีน่ ี้ บุคคลผูอุปฏฐากคนไข ตองประกอบไปดวยองคคุณทั้งหลาย
คือ เปนบัณฑิต ๑ เปนผูขยัน ๑ ไมเกียจคราน ๑ พึงทราบวา ชื่อวา อุปฏฐากที่เหมาะสม.
ขอวา "คิลานุปฏาโก อนฺุาโต" ความวา บุคคลใดอัน
ภิกษุสงฆพึงให เพราะฉะนั้น บุคคลนั้น จึงชื่อวา อนฺุาโต แปลวา ผู
อันภิกษุสงฆอนุญาตแลว . ก็บุคคลผูเปนไขนั้นเมื่อไมสามารถเพื่อจะยังอัตภาพ
ใหเปนไปตามธรรมดาของตน ภิกษุสงฆพึงอปโลกนแลวใหถอ ยคําวา "ขอให
ภิกษุหรือสามเณรรูปหนึ่ง จงปฏิบัติบํารุงภิกษุผูอาพาธนี้" ก็ถาภิกษุหรือ
สามเณรนั้น ยังปฏิบัติภิกษุผูอาพาธนั้นอยูตราบใด คนไขก็ดี ภิกษุหรือสามเณร
ก็ดี มีความตองการดวยสิ่งใด สิ่งนั้นทั้งหมดเปนภาระแกสงฆเทานั้น.
ขอวา "อฺเป คิลานา อุปฏาตพฺพา" ความวา บุคคลผู
เปนคนไข ๒ จําพวก แมนอกจากนี้ ภิกษุสงฆก็ควรอุปฏฐากดวย.
ถามวา "เพราะเหตุไร ?"
ตอบวา "ก็บุคคลใดเปนไขถึงที่สุดแลว ผูน ั้นเมื่อไมมีใครอุปฏฐาก
พึงเสียใจวา "ถาหากวา ภิกษุหรือสามเณรพึงปฏิบัติเรา ความผาสุกจะพึงมี
แกเรา แตพวกเขาไมปฏิบัติเรา" ดังนี้แลวพึงไปเกิดในอบาย. ก็เมื่อคนไข
นั้น เมื่อภิกษุสามเณรบํารุงปฏิบัติอยู เขายอมมีความคิดอยางนี้วา "กิจใด
ที่ภิกษุสงฆพึงกระทํา กิจนั้นทั้งหมด ภิกษุสงฆก็กระทําแลว แตกรรมวิบาก
ของเราเปนเชนนี้ ภิกษุผูอาพาธนั้น ยังเมตตาจิตใหตั้งขึ้นในภิกษุสงฆแลว
ยอมเกิดในสวรรค.
อนึ่ง ภิกษุใด มีอาพาธเล็กนอย ไดอุปฏ ฐากก็ตาม ไมไดก็ตาม
ยอมหายจากโรคได ภิกษุผูอาพาธเล็กนอยนั้น แมเวนจากเภสัช พยาธิก็เขา
ไปสงบระงับได แตถาเขาทําเภสัชใหฉัน อาพาธเล็กนอยนั้นก็ยอมสงบระงับ
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ไดโดยเร็วพลัน. ลําดับนั้น คนไขที่หายจากโรคแลวนั้น เขาอาจเพื่อเรียน
พระพุทธวจนะ หรือกระทําสมณธรรม ดวยเหตุนี้ทานจึงกลาวไววา "ภิกษุ
สงฆพึงอุปฏฐากคนไขแมพวกอื่น"
ขอวา "เนว โอกฺกมติ" ไดแก ไมเขาไป.
ขอวา "นิยาม กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมต" ไดแก สัมมตธรรม
กลาวคือมรรคนิยามในกุศลธรรมทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงบุคคล
ผูมีบทอยางยิ่ง (ปทปรม) ดวยธรรมขอนี้. ทรงถือเอา อุคฆฏิตัญูบุคคล ผู
เชนกับพระนาลกเถระในพระศาสนาดวยวาระที่ ๒ และทรงถือเอาอุคฆฏิตัญู
บุคคลผูมีปจเจกโพธิญาณ ซึ่งทานไดโอวาทในสํานักแหงพระปจเจกพุทธเจา
ทั้งหลายครั้งหนึ่งในพุทธันดรแลวจึงแทงตลอดสัจธรรมคือ บรรลุเปนพระปจเจกพุทธเจา. พระองคทรงกลาวถึง วิปจิตัญูบุคคล ดวยวาระที่ ๓. ก็
เนยยบุคคล ยอมเปนผูอาศัย วิปจิตัญูบุคคลนั่นเทียว.
ขอวา "ธมฺมเทสนา อนฺุาตา" ความวา พระองคทรงอนุญาต
พระธรรมเทศนาเดือนละ ๘ ครั้ง.
ขอวา "อฺเสมฺป ธมฺโม เทเสตพฺโพ" ความวา พระธรรมกถึกควรกลาวธรรมแกชนทั้งหลายแมนอกจากนี้.
ถามวา "เพราะเหตุไร ?"
ตอบวา "เพราะปทปรมบุคคล แมไมสามารถแทงตลอดธรรมใน
อัตภาพนี้ แตก็จะเปนปจจัยไปในกาลขางหนา.
อนึ่ง คนไขใด ไดเห็นรูปพระตถาคตก็ดี ไมไดเห็นก็ดี และได
พระธรรมวินัยก็ดี ไมไดก็ดี เขายอมตรัสรูธรรมได คนไขนั้นเมื่อไมไดตรัส
รูกอน แตเมื่อไดปจจัยที่สมควรก็จักตรัสรูไดโดยเร็วพลันนั่นเทียว เพราะ
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ฉะนั้นพระธรรมกถึกทั้งหลาย พึงแสวงธรรมแกชนทั้งหลายเหลานั้นดวยเหตุที่
กลาวมานี้. แตวาความแสดงธรรมแกบุคคลที่ ๓ บอย ๆ ทีเดียว.
[๘๗] ๑. กายสักขีบุคคล บุคคลชื่อวา กายสักขี เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย สําเร็จอิริยาบถอยู
และกิเลสบางอยางของผูนั้น เปนของสิ้นไปรอบแลว เพราะเห็นดวยปญญา
บุคคลนี้เรียกวากายสักขี.
๒. ทิฏฐิปตตบุคคลบุคคล ชื่อวา ทิฏฐิฏตะ เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ยอมรู
ตามความเปนจริงวา นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้
ความดับทุกข ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้เปนขอปฏิบัติใหถงึ ความดับทุกข
และธรรมทั้งหลายอันพระตถาคตประกาศแลว เปนอันเธอไดเห็นดีแลวดวย
ปญญา เปนอันเธอดําเนินไปดวยดีแลวดวยปญญา และอาสวะบางอยาง
ของเธอเปนอันสิ้นไปแลวโดยรอบ เพราะเห็นดวยปญญา บุคคลนี้เรียกวา
ทิฏฐิปตตะ.
๓. สัทธาวิมตุ ตบุคคล บุคคลชื่อวาสัทธาวิมุต เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูต ามความเปนจริงวา นีท้ ุกข ฯลฯ
ธรรมทั้งหลายอันพระตถาคตประกาศแลว ยอมเปนอันเธอเห็นแลวดวยดี
ดวยปญญา และอาสวะบางอยางของเธอเปนอันสิ้นไปแลวโดยรอบ เพราะเห็น
ดวยปญญา อาสวะของทิฏฐิปตตะบุคคลสิ้นไปรอบ ฉันใด อาสวะของสัทธาวิมุตตบุคคลหาเปนเชนนั้นไม บุกคลนี้เรียกวา สัทธาวิมุต.
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อรรถกถากายสักขีบุคคลเปนตน
บุคคลทั้งหลายที่ชื่อวา กายสักขี ทิฏฐิปตตะ และ สัทธาวิมุต
ขาพเจากลาวไวแลวในหนหลังนั่นแล.
[๘๘] ๑. คูถภาณีบคุ คล บุคคลผูมีวาจาเหมือนคูถ เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ชอบพูดเท็จ ไปอยูในที่ประชุม ไปอยูใน
บริษัท ไปอยูในทามกลางญาติ ไปอยูในทามกลางอํามาตย หรือไปอยูในทาม
กลางราชตระกูล ถูกเขาอางเปนพยานซักถามวา ดูกอนบุรุษผูเจริญ ทานรู
อยางไร จงพูดอยางนั้น บุคคลนั้นไมรู กลาววาขาพเจารู หรือรูอยู กลาววา
ขาพเจาไมรู ไมเห็นกลาววาขาพเจาเห็น หรือเห็นอยู กลาววาขาพเจาไมเห็น
เปนผูกลาวเท็จ โดยรูอยูวาเท็จดังวามานี้ เพราะเหตุแหงตน หรือเพราะเหตุ
แหงคนอื่น หรือเพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอย บุคคลนี้ เรียกวา ผูมีวาจา
เหมือนคูถ.
๒. ปุปผภาณีบุคคล บุคคลผูมีวาจาเหมือนดอกไม
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ละเสียแลวซึ่งมุสาวาท เปนผูเวนขาดจาก
มุสาวาท ไปอยูในที่ประชุม ไปอยูในบริษัท ไปอยูในทามกลางญาติ ไปอยู
ในทามกลางอํามาตย หรือไปอยูในทามกลางราชตระกูล ถูกเขานําไปเพื่อซัก
ถาม ถูกเขาอางเปนพยานซักถามวา ดูกอนบุรุษผูเจริญ ทานรูอยางไร จง
พูดอยางนั้น บุคคลนั้นไมรูกลาววาขาพเจาไมรู หรือรูอยูกลาววาขาพเจารู
ไมเห็นกลาววาขาพเจาไมเห็น เห็นอยูกลาววาขาพเจาเห็น ไมเปนผูกลาวคํา
เท็จโดยรูอยูวาเท็จดังวามานี้ เพราะเหตุแหงตน หรือเพราะเหตุแหงผูอื่น
หรือเพราะเห็นแกอามิสเล็กนอย บุคคลนี้เรียกวา ผูมีวาจาเหมือนดอกไม.
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๓. มธุรภาณีบุคคล บุคคลผูมีวาจาเหมือนน้ําผึ้ง
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ วาจานั้นใดไมมีโทษ สบายหู เปนที่ตั้งแหง
ความรัก จับใจ เปนของชาวเมือง อันคนมากใคร เปนที่ชอบใจของคนมาก
เปนผูกลาววาจาเชนนั้น บุคคลนี้เรียกวา ผูมีวาจาเหมือนน้ําผึ้ง.
อรรถกถาคูถภาณีบุคคล เปนตน
บทวา "สภคฺโค" ไดแก อยูในสภา คือ ทีป่ ระชุม.
บทวา "ปริสคฺคโต" ไดแก อยูใ นบริษัทชาวบาน.
บทวา "คามมชฺฌคฺคโต" ไดแก อยูในทามกลางแหงชาวชนบท
ทั้งหลาย.
บทวา "าติมชฺฌคฺคโต" ไดแก อยูในทามกลางแหงทายาท
ทั้งหลาย (ผูร ับมรดกเรียก ทายาท)
บทวา "ปูคมชฺฌคฺคโต" ไดแก อยูในทามกลางแหงอํามาตย
ทั้งหลาย.
บทวา "ราชกุลมชฺฌคฺคโต" ไดแก อยูในโรงมหาวินิจฉัย ใน
ทามกลางราชตระกูล.
บทวา "อภินีโต" ไดแก ถูกเขานําไปเพื่อประโยชนแกการซักถาม.
บทวา "สกฺขิ ปุฏโ" ไดแก ถูกเขากระทําใหเปนพยานแลวซัก.
คําวา "เอหมฺโภ ปุริส" นี้ เปนคําอาลปนะ คือ คําสําหรับรอง
เรียก.
คําวา "อตฺตเหตุ วา ปรเหตุ วา" ไดแก เพราะเหตุแหงอวัยวะ
มีมือและเทาเปนตน หรือเพราะเหตุแหงทรัพยของตนหรือของผูอื่น.
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ในคํานี้วา "อามิสกิฺจิกฺขเหตุ วา" ลาภ ทานประสงคเอาวา "อามิส" คือสิ่งของตาง ๆ.
คําวา "กิฺจิกฺข" ไดแก สินจางใด ๆ ก็ตามที่มีประมาณเล็กนอย
อธิบายวา เพราะเหตุแหงสินจางมีประมาณเล็กนอย โดยที่สุดมี นกกระทา,
นกคุม, กอนเนยใสและกอนเนยขนเปนตน
สองบทวา "สมฺปชานมุสาภาสิตา โหติ" ความวา กระทําการ
กลาวมุสาวาททั้งที่รูอยูนั่นแหละ.
สองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้ ทาน
เรียกวาคูถภาณี คือ ผูมีวาทะเหมือนคูถ เพราะมีวาจาเชนกับดวยคูถ (อุจจาระ)
ทานอธิบายไววา เหมือนอยางวา ขึน้ ชื่อวาคูถยอมไมเปนที่ชอบใจแกมหาชน
ฉันใด, คําพูดของบุคคลผูกลาวเท็จนี้ ก็ยอมไมเปนที่ชอบใจแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน.
สองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้ ทาน
เรียกวา ปุบผภาณี คือ ผูม ีวาจาเหมือนดอกไม. เหมือนอยางวา ดอกมะลิทั้ง
หลาย ทั้งที่กําลังตูมหรือกําลังบาน ยอมเปนที่รักใครเปนที่ปรารถนาของมหาชน
ฉันใด, วาจาของบุคคลผูนี้ก็ยอมเปนที่ชอบใจรักใครของเทวดาและมนุษยทั้ง
หลาย ฉันนัน้ เหมือนกัน.
โทโส คือ โทษ ทานเรียกวา เอล ซึ่งแปลวา ความชั่ว ในคําวา
"เนลา" วิเคราะหวา โทษของวาจานั้นไมมี เพราะฉะนั้น วาจานั้นจึงเรียกวา
เนลา แปลวา วาจาไมมีโทษ. อธิบายวา หมดโทษ ดุจโทษที่ทา นกลาวไวใน
คํานี้วา "เนลงฺโค เสตปจฺฉาโท " ดังนี้.
๑

๑. ขุ.อุ. ๒๕/ขอ ๑๕๑.
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บทวา "กณฺณสุขา" ไดแก ชือ่ วาสบายแกหูทั้งสอง เพราะเปนวาจา
ที่ไพเราะโดยพยัญชนะ. อธิบายวา ไมทําการเสียดแทงหูใหเกิดขึ้น ดุจการ
แทงดวยเข็มทั้งหลาย. พึงทราบวิเคราะหตาง ๆ ดังนี้
วาจาใด ไมยังความโกรธใหเกิดขึ้นในสรีระทั้งสิ้น ยอมยังความรัก
ใหเกิดเพราะเปนวาจาที่ไพเราะโดยอรรถ เพราะฉะนั้น วาจานั้นจึงชื่อวา
เปมนียา แปลวา วาจาอันยังความรักใหเกิดขึ้น.
วาจาใด ยอมไปสูหทัย ไมมีอะไร ๆ กระทบกระเทือน เขาไปสูจิต
โดยสบาย เพราะฉะนั้นวาจานั้นจึงชื่อวา หทยงฺคมา แปลวา วาจาจับใจ.
วาจาใด เปนของมีอยูในเมือง เพราะเปนวาจาที่สมบูรณดวยคุณ
เพราะฉะนั้นวาจานั้นจึงชื่อวา โปรี แปลวา วาจาชาวเมือง. วาจาใดที่กลาว
เรียกวา ดูกอ นกุมารผูดี ดุจนารีผูมีวัฒนธรรมอันดี วาจาแมนั้นก็เรียกวา
โปรี. วาจานี้ใดเปนของมีอยูแกชาวเมือง แมวาจานั้น ก็ชื่อวา โปรี. อธิบายวา
เปนถอยคําของชาวนคร. จริงอยูชาวนครทั้งหลายมีถอยคําอันควร คือ เหมาะสม ยอมกลาวเรียกบุคคลผูสมควรเปนพอวา พอ เรียกผูสมควรเปนแมวา แม
และกลาวเรียกผูสมควรเปนพี่ชายนองชายวา พี่ชาย นองชาย ดังนี้.
ถอยคําใด (ที่กลาวมาแลว) เห็นปานนี้ ยอมเปนที่รักใครชอบใจ
แกชนเปนจํานวนมาก เพราะฉะนั้น วาจานั้นจึงชื่อวา พหุชนกนฺตา แปลวา
วาจาเปนที่ชอบใจของคนเปนจํานวนมาก.
วาจาใดเปนที่ยังใจใหชุมชื่น คือ กระทําความเจริญแกจิตของชนเปน
จํานวนมากโดยความเปนวาจาอันชอบใจนั่นแหละ เพราะฉะนั้น วาจานั้นจึง
ชื่อวา พหุชนมนาปา แปลวา วาจาเปนที่ชอบใจแกชนเปนจํานวนมาก.
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สองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้คือ ผูเห็นปานนี้ ทาน
เรียกวา มธุภาณี แปลวา ผูมีวาจาเหมือนน้ําผึ้ง. บาลีวา "มุทภุ าณี" แปลวา
มีวาจาออนโยน" ดังนี้บาง. อธิบายวา เปนวาจาไพเราะแมทั้ง ๒ อยาง
เหมือนอยางวา ธรรมดาวา จตุมธุรส คือ รส ๔ อยาง มีน้ํามันเนย
น้ํามันงา น้ําผึ้ง น้ําตาลโตนด เมื่อระคนปนกันแลว เปนของประณีต
ฉันใด ถอยคําของบุคคลผูนี้ ก็เปนของไพเราะแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๘๙] ๑. อรุกูปมจิตตบุคคล บุคคลผูมีจิตเหมือนแผลเรื้อรัง
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักโกรธ มากไปดวยความคั่งแคน ถูก
เขาวาเพียงเล็กนอย ก็ยอมตอง ยอมกําเริบ ยอมแสดงอาการผิดปรกติ ยอม
กระดาง ยอมแสดงความโกรธ ความคิดประทุษราย อาการไมชอบใจ ให
ปรากฏ เหมือนแผลเรื้อรังถูกทอนไมหรือกระเบื้องกระทบ ยอมมีน้ําเลือดน้ํา
หนองออกมากมาย ชื่อแมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักโกรธ มาก
ไปดวยความคั่งแคน ถูกเขาวาเพียงเล็กนอย ก็ยอมของ ยอมกําเริบ ยอมแสดง
อาการผิดปรกติ ยอมกระดาง ยอมแสดงความโกรธ ความคิดประทุษราย
และอาการไมชอบใจ ใหปรากฏก็ฉันนั้น บุคคลนี้เรียกวา ผูมีจิตเหมือนแผล
เรื้อรัง.
๒. วิชชูปมจิตตบุคคล บุคคลผูมีจิตเหมือนฟาแลบ
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูช ดั ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข ยอมรูช ดั ตามความเปน
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จริงวา นี้ความดับทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ขอปฏิบัติใหถึงความ
ดับทุกข เหมือนบุรุษมีจักษุ พึงเห็นรูปทั้งหลายในระหวางที่ฟาแลบในเวลา
มืดกลางคืน ชื่อแมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ยอมรูชัดตามความเปนจริง
วานี้ทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข ยอมรูช ัดตาม
ความเปนจริงวา นี้ความดับทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ขอปฏิบัติให
ถึงความดับทุกข ก็ฉันนั้น บุคคลนีเ้ รียกวา ผูมีจิตเหมือนฟาแลบ.
๓. วชิรูปมจิตตบุคคล บุคคลผูมีจิตเหมือนฟาผา
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ รูยิ่งแลวดวยตนเอง ทําใหแจงแลว เขา
ถึงแลว ซึ่งเจโตวิมุตติ ซึ่งปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลายแลว สําเร็จอิริยาบถอยูในทิฏฐธรรม เหมือนแกวมณีหรือ
แผนหิน อะไรชื่อวาไมแตกยอมไมมีเมื่อฟาผาลงไป ชื่อแมฉันใด บุคคล
บางคนในโลกนี้ รูยิ่งแลวดวยตนเอง ทําใหแจงแลว เขาถึงแลว ซึ่งเจโตวิมุตติ
ซึ่งปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายแลว
สําเร็จอิริยาบถอยูในทิฏฐธรรมก็ฉันนัน้ บุคคลนี้เรียกวา ผูมจี ิตเหมือน
ฟาผา.
อรรถกถาอรุกูปมาจิตตบุคคลเปนตน.
บทวา "อภิสชฺชติ" ไดแก ยอมของ.
บทวา "กุปฺปติ" ไดแก ยอมกําเริบ ดวยอํานาจความโกรธ.
บทวา "พฺยาปชฺชติ" ไดแก ยอมละปกติภาวะ จึงชื่อวา เปน
ผูเนา.
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บทวา "ปติตฺถิยติ" ไดแก ยอมถึงความเปนผูกระดาง และความ
เปนผูหยาบชา.
บทวา "โกป" ไดแก ความโกรธที่มีกําลังออน.
บทวา "โทส" ไดแก โทสะที่มีกําลังมากกวา กวาความโกรธนั้น
ดวยอํานาจการประทุษราย.
บทวา "อปฺปจฺจย" ไดแก โทมนัส คือ ความเสียใจที่มีอาการอน
ไมยินดี.
บทวา "ทุฏารุโก" ไดแก แผลเรื้อรัง.
บทวา "กฏเน" ไดแก ดวยปลายทอนไม.
บทวา "กถลาย" ไดแก ดวยกระเบื้อง.
บทวา "อาสว เทติ" ไดแก ยอมไหลออกมากมาย. ก็ตามธรรมดา
แผลเรื้อรังนั้น ยอมไหลออกซึ่งสิ่งปฏิกูล ๓ อยาง คือ ปุพพฺ  น้ําหนอง
โลหิต น้ําเลือด ยูส น้ําเหลือง ก็แผลนั้น อะไร ๆ กระทบแลว สิ่งปฏิกลู
เหลานั้น ยอมไหลออกมามากมาย.
คําวา "เอวเนว โข" นี้มีการเปรียบเทียบดวยอุปมา ดังตอไปนี้.
ก็บุคคลผูมักโกรธ ทานเปรียบเหมือนแผลเรื้อรัง (แผลเนา) ความ
ประพฤติแมของผูมักโกรธ เปรียบเหมือนการไหลออกของสิ่งปฏิกูล ๓ อยาง มี
น้ําหนองเปนตนตามธรรมดาของตน ความประพฤติดุราย เปรียบเหมือนซาก
ศพที่บวมพองขึ้นตามธรรมดาของตน ถอยคําของผูมักโกรธนัน้ แมมีประมาณ
เล็กนอย ทานก็เปรียบเหมือนการกระทบกระทั่งดวยทอนไม หรือกระเบื้อง
บัณฑิตพึงเห็นภาวะ คือ การพองขึ้นโดยประมาณมากมายของผูมักโกรธนัน้
ดวยความคิดอยางนี้วา "บุคคลนี้ พูดอยางนี้ ชื่อผูเชนกับเรา" ทานเปรียบ
เหมือนการไหลออกมากมายแหงปฏิกูลทั้งหลาย.
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สองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้ ทาน
เรียกวา อรุกปู มจิตฺโต แปลวา ผูมีจติ เปรียบดวยแผลเรื้อรัง อธิบายวา ผู
มีจิตเชนกับแผลเกา (แผลเนา)
บทวา "รตฺตนฺธการติมิสาย" ความวา ในความมืดทึบอันกระทํา
ความมืดโดยหามการเกิดขึ้นแหงจักขุวิญญาณในเวลากลางคืน.
บทวา "วิชชนฺตริกาย" ไดแก ในขณะแหงฟาแลบเปนไป. แม
ในคําวา วิชฺชนฺตริกาย นี้ พึงทราบการเปรียบเทียบดวยอุปมา ดังตอไปนี้.
พระโยคาวจร คือ ผูหยั่งลงสูความเพียร บัณฑิตพึงเห็นเหมือนบุรุษ
ผูมีจักษุดี กิเลสทั้งหลายที่พระโสดาปตติมรรคพึงประหาน เปรียบเหมือนความ
มืด การเกิดขึ้นแหงโสดาปตติมรรคญาณ เปรียบเหมือนฟาแลบ การเห็น
พระนิพพานในขณะแหงโสดาปตติมรรค เปรียบเหมือนการเห็นรูปโดยรอบ
ของบุรุษผูมีจักษุในระหวางฟาแลบ. กิเลสทั้งหลายที่พระสกทาคามิมรรคพึง
ประหาน เปรียบเหมือนการทวมทน คือ การปกคลุมแหงความมืดอีก, ความ
เกิดขึ้นแหงสกทาคามิมรรค เปรียบเหมือนฟาแลบเปนไปอีก, การเห็นพระนิพพานในขณะแหงสกทาคานิมรรค เปรียบเหมือนการเห็นรูปโดยรอบของ
บุรุษผูมีจักษุในระหวางฟาแลบ. กิเลสทั้งหลายที่พระอนาคามิมรรคพึงประหาน
เปรียบเหมือนกับการทวมทน คือ การปกคลุมดวยความมืดอีก, ความเกิดขึ้น
แหงอนาคามิมรรคญาณ เปรียบเหมือนฟาแลบเปนไปอีก, การเห็นพระนิพพานในขณะแหงอนาคามิมรรคเปรียบเหมือนการเห็นรูปโดยรอบของบุรุษผูมี
จักษุในระหวางฟาแลบ.
สองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้
ทานเรียกวา วิชฺชูปมจิตฺโต แปลวา ผูมีจิตเปรียบดวยฟาแลบ. อธิบายวา
ผูมีจิตเชนกับฟาแลบเพราะความสวางในเวลาที่ประหานมีเล็กนอย.
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ในความที่บุคคลมีจิตเปรียบดวยฟาผา มีการเปรียบเทียบดวยอุปมา
ดังตอไปนี้
ก็บัณฑิตพึงเห็นญาณในอรหัตตมรรค เปรียบเหมือนฟาผา, กิเลส
ทั้งหลายที่อรหัตมรรคพึงประหาน เปรียบเหมือนปุมแกวมณีหรือปุมกอนหิน,0
บัณฑิตพึงเห็นความที่กิเลสทั้งหลายถูกตัดขาดไปดวยอรหัตมรรคญาณ เปรียบ
เหมือนการไมมีแหงภาวะที่ปุมแกวมณีหรือปุมกอนหินที่ถูกฟาผาเจาะทําลายตัด
ขาดแลวไมเจริญขึ้น, บัณฑิตพึงเห็นความที่กิเลสทั้งหลายถูกอรหัตมรรคตัด
ขาดแลวไมเกิดขึ้นอีก เปรียบเหมือนปุมแกวมณีหรือปุมกอนหินที่ถูกฟาผาเจาะ
ทําลายขาดไปแลวไมบริบูรณไดอีก.
สองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้ ทาน
เรียกวา วชิรปู มจิตฺโต แปลวา ผูมีจิตอุปมาดวยฟาผา อธิบายวา ผูมีจิตเชน
กับดวยฟาผา เพราะความเปนผูสามารถเพื่อการกระทําการเพิกถอนขึ้นซึ่งกิเลส
ทั้งหลาย.
[๙๐] ๑. อันธบุคคล บุคคลผูบอด เปนไฉน ?
บุคคลพึงไดโภคะที่ตนยังไมได หรือพึงกระทําโภคะที่ตนไดแลว
ใหเจริญดวยจักษุเชนใด จักษุเชนนั้น ยอมไมมีแกบุคคลบางคนในโลกนี้
บุคคลพึงรูธรรมทั้งหลายที่เปนกุศลและอกุศล รูธ รรมทั้งหลายที่มีโทษและไม
ไมมีโทษ รูธ รรมที่เลวและประณีต รูธรรมทั้งหลายที่มีสวนเปรียบ โดยเปน
ธรรมดําและธรรมขาว ดวยจักษุเชนใด แมจักษุเชนนั้นก็ไมมแี กบุคคลนั้น
บุคคลนี้เรียกวา บุคคลผูบอด.
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๒. เอกจักขุบุคคล บุคคลผูมีตาขางเดียว เปนไฉน ?
บุคคลพึงไดโภคะที่ตนยังไมได หรือพึงกระทําโภคะที่ตนไดแลวให
เจริญ ดวยจักษุเชนใด จักษุเชนนั้นยอมมีแกบุคคลบางคนในโลกนี้ บุคคล
พึงรูธรรมทั้งหลายที่เปนกุศลและอกุศล รูธรรมทั้งหลายที่มีโทษและไมมีโทษ
รูธรรมทั้งหลายที่เลวและประณีต รูธ รรมทั้งหลายที่มีสวนเปรียบโดยเปนธรรม
ดําและธรรมขาว ดวยจักษุเชนใด แมจักษุเชนนั้น ก็ยอมไมมีแกบุคคลเชน
นั้น บุคคลนี้เรียกวา คนมีตาขางเดียว.
๓. ทวิจักขุบุคคล บุคคลผูมีตาสองขาง เปนไฉน ?
บุคคลพึงไดโภคะที่ตนยังไมได หรือพึงกระทําโภคะที่ตนไดแลวให
เจริญ ดวยจักษุเชนใด จักษุเชนนั้น ยอมมีแกบุคคลบางคนในโลกนี้ บุคคล
พึงรูธรรมทั้งหลายที่เปนกุศลและอกุศล รูธรรมทั้งหลายที่มีโทษและไมมีโทษ
รูธรรมทั้งหลายที่เลวและประณีต รูธ รรมทั้งหลายที่มีสวนเปรียบโดยเปนธรรมดํา
และธรรมขาว ดวยจักษุเชนใด แมจกั ษุเชนนั้นก็ยอมมีแกบุคคลนั้น บุคคลนี้
เรียกวา คนมีตาสองขาง.
อรรถกถาอันธบุคคลคือบุคคลผูบอดเปนตน
ขอวา "ตถารูป จกฺขุ น โหติ" ความวา จักษุ คือ ปญญาที่มี
ชาติอยางนั้น มีสภาวะอยางนั้น ยอมไมมีแกเขา.
สองบทวา "ผาตึ กเรยฺย" ไดแก พึงกระทําการเผยแผ คือ ทําให
เจริญ.
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บทวา "สาวชฺชานวชฺเช" ไดแก ธรรมทีม่ ีโทษ และหาโทษ
มิได.
บทวา "หีนปณีเต" ไดแก ไมยงิ่ และไมสงู สุด.
บทวา "กณฺหสุกกฺ สปฺปฏิภาเค" ความวา ธรรมทั้งฝายดําทั้งฝาย
ขาวนั่นแหละทานเรียกวา สัปปฏิภาค แปลวา มีสวนเปรียบ ดวยสามารถ
แหงอันปฏิปกษ เพราะมีการหามซึ่งกันและกัน. ก็ในที่นี้มีขอ สังเขปดังนี้วา
บุคคลควรรูกุศลธรรมทัง้ หลายวาเปนกุศลธรรมทั้งหลาย เปนตน ดวยปญญา
จักษุใด, ควรรูอกุศลธรรมทั้งหลายวา เปนอกุศลธรรมทั้งหลาย เปนตน ดวย
ปญญาจักษุนั้น แมในธรรมที่มีโทษ เปนตน ก็นยั นี้เหมือนกัน.
ก็บัณฑิตพึงทราบเนื้อความแมในภาวะที่เหลือโดยนัยนี้วา บุคคลพึง
ทราบดวยปญญาจักษุใดวา "บรรดาธรรมที่มีสวนเปรียบดวยธรรมฝายดําและ
ธรรมฝายขาว สําหรับธรรมฝายดํามีสวนเปรียบดวยธรรมฝายขาว สําหรับ
ธรรมฝายขาวก็มีสวนเปรียบดวยธรรมฝายดํา" ดังนี้ จักษุ คือ ปญญา แม
เห็นปานนี้ยอมไมมีแกเขา.
สองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้ทาน
เรียกวา อนฺโธ แปลวา ผูบอด เพราะไมมีปญญาจักษุอันเปนเครื่องรวบรวม
โภคทรัพยอันเปนไปในทิฏฐธัมมิกภพ คือ ภพนี้ และไมมีปญญาจักษุอันเปน
เครื่องยังประโยชนใหสําเร็จในสัมปรายิกภพ คือ ภพหนา. บุคคลจําพวกที่ ๒
ทานเรียกวา เอกจกฺขุ แปลวา ผูมีตาขางเดียว เพราะมีปญญาจักษุอันเปน
เครื่องรวบรวมหาโภคทรัพยไดในภพนี้ แตไมมีปญญาจักษุอันเปนเครื่องยัง
ประโยชนใหสําเร็จในภพหนา. บุคคลจําพวกที่ ๓ ทานเรียกวา ทฺวิจกฺ ขุ
แปลวา ผูมีตาทั้ง ๒ ขาง เพราะมีปญญาจักษุอันเปนเครื่องยังประโยชนให
สําเร็จในภพเบื้องหนา.
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[๙๑] ๑. อวกุชปญญบุคคล บุคคลผูมีปญญาดังหมอคว่ํา
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนโนโลกนี้ ไปสูอ ารามเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุทั้ง
หลายเนือง ๆ พวกภิกษุยอ มแสดงธรรม งามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะแกบุคคลนั้น ยอมประกาศ
พรหมจรรยบริสุทธิ์บริบรู ณสิ้นเชิง บุคคลนั้นพึงนั่งแลวที่อาสนะนั้น ยอม
ไมใสใจถึงเบื้องตนเลย ยอมไมใสใจถึงทามกลาง ยอมไมใสใจถึงที่สุด แมลุก
ออกจากอาสนะแลว ก็ไมใสใจถึงเบื้องตน ไมใสใจถึงทามกลาง ไมใสใจถึงที่
สุดแหงกถานั้นเลย เหมือนน้ําที่เขาเทใสหมอที่คว่ําไว ยอมไหลไป ยอมไม
ขังอยู ชื่อแมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ไปสูอารามเพื่อฟงธรรมในสํานัก
ของภิกษุทั้งหลายเนือง ๆ พวกภิกษุยอ มแสดงธรรม งามในเบื้องตน งามใน
ทามกลาง งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถ พรอมทังพยัญชนะแกบุคคลนั้น ยอม
ประกาศพรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง บุคคลนั้นนั่งแลวที่อาสนะนั้น ยอม
ไมใสใจถึงเบื้องตน ยอมไมใสใจถึงทามกลาง ยอมไมใสใจถึงที่สุดแหงกถานั้น
เลย แมลุกจากอาสนะนั้นแลว ก็ไมใสใจถึงเบื้องตน ไมใสใจถึงทามกลาง ไม
ใสใจถึงที่สุดแหงกถานั้นเลย ก็ฉันนั้น บุคคลนี้เรียกวา มีปญญาดังหมอคว่ํา
๒. อุจจังคปญญบุคคล บุคคลผูมีปญญาดังหนาตัก
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไปสูอ ารามเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุ
ทั้งหลายเนือง ๆ พวกภิกษุยอมแสดงธรรม งามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถ พรอมทัง้ พยัญชนะแกบุคคลนั้น ยอมประกาศ
พรหมจรรยบริสุทธิ์บริบรู ณสิ้นเชิง บุคคลนั้นนั่งแลวที่อาสนะนั้น ยอมใสใจ
ถึงทามกลางบาง ยอมใสใจถึงที่สุดบาง แตลุกจากอาสนะนั้นแลว ไมใสใจถึง
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เบื้องตน ไมใสใจถึงทามกลาง ไมใสใจถึงที่สุดแหงกถานั้นเลย เหมือนของ
เคี้ยวนานาชนิด เชน งา ขาวสาร ขนมตม พุทรา วางเรียงรายอยูแลว แม
บนตักของบุรุษ เมื่อเขาเผลอตัวลุกจากอาสนะ พึงกระจัดกระจายไป ชื่อแม
ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ไปสูอารามเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุทั้ง
หลายเนือง ๆ ภิกษุทั้งหลาย ยอมแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถ พรอมทัง้ พยัญชนะ แกบุคคลนั้น ยอมประกาศ
พรหมจรรยบริสุทธิ์บริบรู ณสิ้นเชิง บุคคลนั้นนั่งแลวที่อาสนะนั้น ยอมใสใจ
ถึงเบื้องตนบาง ฯลฯ ยอมใสใจถึงที่สุดบาง แหงกถานั้น แตลุกออกจาก
อาสนะนั้นแลว ยอมไมใสใจถึงเบื้องตน ยอมไมใสใจถึงทามกลาง ยอมไมใส
ใจถึงที่สุดแหงกถานั้นเลย ก็ฉันนั้น บุคคลนี้เรียกวา มีปญญาดังหนาตัก.
๓. ปุถุปญญบุคคล บุคคลผูมีปญญามาก เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไปสูอารามเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุทั้ง
หลายเนือง ๆ พวกภิกษุยอมแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งาม
ในที่สุด พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ แกบุคคลนั้น ยอมประกาศ
พรหมจรรยบริสุทธิ์บริบรู ณสิ้นเชิง บุคคลนั้นนั่งแลวที่อาสนะนั้น ยอมใสใจ
ถึงเบื้องตนบาง ยอมใสใจถึงทามกลางบาง ยอมใสใจถึงที่สุดบาง แมลุกออก
จากอาสนะนั้นแลว ก็ยอมใสใจถึงเบื้องตนบาง ยอมใสใจถึงทามกลางบาง
ยอมใสใจถึงที่สุดแหงกถานั้น เหมือนน้ําที่เขาเทใสหมอที่หงายไว ยอมขังอยู
ยอมไมไหลไป ชื่อแมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ไปสูอารามเพื่อฟงธรรม
ในสํานักของภิกษุทั้งหลายเนือง ๆ พวกภิกษุยอมแสดงธรรม งามในเบื้องตน
งามในทามกลาง งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ แกบุคคลนั้น
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ยอมประกาศพรหมจรรยบริสุทธิ์บริบรู ณสิ้นเชิง เขานั่งที่อาสนะนั้นแลว ยอม
ใสใจถึงเบื้องตนบาง ยอมใสใจถึงทามกลางบาง ยอมใสใจถึงที่สุดแหงกถานั้น
แมลุกออกจากอาสนะนั้นแลว ก็ยอ มใสใจถึงเบื้องตนบาง ยอมใสใจถึงทาม
กลางบาง ยอมใสใจถึงที่สุดบางแหงกถานั้น บุคคลนี้เรียกวา คนมีปญญามาก.

อรรถกถาบุคคลผูมีปญ
 ญาเพียงดังหมอคว่ํา เปนตน
สองบทวา "ธมฺม เทเสนฺติ" ความวา ภิกษุทั้งหลายละการงาน
ของตนแลวแสดงธรรมดวยการคิดวา "อุบาสกมาเพื่อตองการฟงธรรม"
บทวา "อาทิกลฺยาณ" ความวา ยอมแสดงธรรมใหงาม ใหเจริญ
คือ ใหไมมโี ทษ คือ ปราศจากโทษในเบื้องตน แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี้
เหมือนกัน. ก็ในคําวา "อาทิ" นี้ไดแกเปนคําเริ่มตนครั้งแรก.
บทวา "มชฺฌ" ไดแก เปนการกลาวในทามกลาง.
บทวา "ปริโยสาน" ไดแก เปนคําสุดทาย. ภิกษุทั้งหลายเมื่อ
แสดงธรรมแกเรา ยอมแสดงธรรมใหงาม ใหเจริญ ใหไมมีโทษนั่นเทียว
ทั้งในคําที่เริ่มตนครั้งแรก ทั้งในคําที่มีในทามกลาง ทั้งในคําที่กลาวไวในที่สุด
อนึ่ง ในที่นี้ ความงามแหงพระธรรมเทศนา อันเปนเบื้องตน ทามกลาง และ
ที่สุดมีอยู และความงามทั้ง ๓ อยางนั้นแหงศาสนาก็มีอยู. ในบรรดาความงาม
แหงเทศนา และความงามแหงพระศาสนานั้น พึงทราบความงามแหงเทศนา
กอน คือ
พระคาถา ๔ บทแหงเทศนา บทแรกเรียกวา เปนความงามใน
เบื้องตน สองบทตอมาเรียกวา เปนความงามในทามกลาง บทสุดทายเรียกวา
เปนความงามในที่สุด. สําหรับพระสูตรที่มีเรื่องเดียว นิทานเปนความงามใน
เบื้องตน อนุสนธิ คือ การสืบตอ เปนความงามในทามกลาง วาจาที่กลาว
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สุดทายวา "อิทมโวจ" เปนความงามในที่สุด. สําหรับพระสูตรที่มีอนุสนธิ
มาก คือมีเรื่องมาก (อเนกานุสนธิ) อนุสนธิแรกเปนความงามในเบื้องตน
ตอจากนั้นอนุสนธิหนึ่งก็ดี หลาย ๆ อนุสนธิก็ดี. เปนความงามในทามกลาง
อนุสนธิสุดทายเปนความงามในที่สุด. พึงทราบนัยแหงพระธรรมเทศนาเพียง
เทานี้กอน.
ก็สําหรับนัยแหงพระศาสนา ศีลจัดเปนความงามในเบื้องตน
สมาธิจัดเปนความงามในทามกลาง วิปสสนาจัดเปนความงามในที่สุด. อีก
อยางหนึ่ง สมาธิเปนความงามในเบื้องตน วิปสสนาเปนความงามในทามกลาง
มรรคเปนความงามในที่สุด. อีกอยางหนึ่ง วิปสสนาเปนความงามในเบื้อง
ตน มรรคเปนความงามในทามกลาง ผลเปนความงามในที่สุด. อีกอยาง
หนึ่ง มรรคเปนความงามในเบื้องตน ผลเปนความงามในทามกลาง นิพพาน
เปนความงามในที่สุด. อีกอยางหนึ่ง (ทานจัดเปนคู) คือ ศีลกับสมาธิจัด
เปนความงามในเบื้องตน วิปสสนากับมรรคจัดเปนความงามในทามกลาง ผล
กับพระนิพพานจัดเปนความงามในที่สุด.
บทวา "สาตฺถ" ไดแก แสดงธรรมใหเปนไปกับดวยประโยชน.
บทวา "สพฺยฺชน" ไดแก แสดงธรรมใหมีอักขระบริบูรณ.
บทวา "เกวลปริปณ
ุ ฺณ" ไดแก แสดงธรรมการทําใหบริบูรณโดย
สิ้นเชิง คือไมใหบกพรอง.
บทวา "ปริสุทฺธ" ไดแก แสดงธรรมใหบริสุทธิ์ ใหหายรกชัฏ
คือ ใหหายความฟนเฝอ.
สองบทวา "พฺรหฺมจริย ปกาเสนฺติ" ความวา ก็เมื่อแสดงธรรม
อยูอยางนั้น ชื่อวา ยอมประกาศอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐ อันสงเคราะหดวย
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา อันทานผูประเสริฐประพฤติแลว.
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ขอวา "เนว อาทึ มนสิกโรติ" ไดแก ไมมนสิการถอยคําที่ตั้ง
ไวในเบื้องตน.
บทวา "กุมฺโภ" ไดแก หมอ.
บทวา "นิกุชฺชิโต" ไดแก หมอที่เขาตั้งคว่ําปากไว. ในคํานี้วา
"เอวเมว" ความวา บัณฑิต พึงเห็นบุคคลผูมีปญญาที่เปรียบดวยหมอ
คว่ํา ก็เหมือนกันหมอที่เขาคว่ําปากไว. บัณฑิตพึงเห็นเวลาที่เขาไดฟงพระธรรมเทศนา เปรียบเหมือนเวลาที่รดดวยน้ํา. พึงเห็นเวลาที่เขานั่ง ณ อาสนะ
นั้นแลวไมสามารถเพื่อเรียนธรรมได เปรียบเหมือนเวลาที่น้ําไหลออกไปจาก
หมอ. พึงทราบวาเวลาที่เขาสุกขึ้นจากอาสนะแลวกําหนดธรรมไมได เปรียบ
เหมือนเวลาที่น้ําไมขังอยูในหมอ.
สองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้ ทาน
เรียกวา อวกุชฺชปฺโญ แปลวา ผูม ีปญญาเหมือนหมอคว่ํา. อธิบายวา
มีปญญาเหมือนหมอน้ําที่เขาตั้งคว่ําปากไว.
บทวา "อากิณฺณานิ" ไดแก ใสเขาแลว.
สองบทวา "สติสมฺโมสา ปกิเรยฺย" ความวา เพราะเผลอสติ สิ่ง
ของทั้งหลายจึงกระจัดกระจายไป. บัณฑิตพึงเห็นบุคคลผูมีปญญาดังหนาตัก
(ชายพก) ก็เหมือนกับหนาตักที่ทานตรัสไวในคําวา "เอวเมว" นี้. บัณฑิตพึง
เห็นพุทธพจนมีประการตาง ๆ เหมือนอาหารที่เคี้ยวกินนานาชนิด. พึงทราบวา
เวลาที่เขานั่ง ณ อาสนะนั้นแลวเรียนพุทธพจน เหมือนเวลาที่เขานั่งเคี้ยวกิน
ของที่ควรเคี้ยวกินตาง ๆ ชนิดอยูบนหนาตัก. พึงทราบวา เวลาที่เขาลุกจาก
อาสนะนั้นแลวเดินไปไมสามารถกําหนดธรรมได เปรียบเหมือนเวลาที่เขา
เผลอลืมสติลุกขึ้นทําใหของเคี้ยวกินกระเด็นกระจัดกระจายไป.
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สองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้ ทาน
เรียกวา อุจฉฺ งฺคปฺโ แปลวา มีปญญาเพียงดังหนาตัก. อธิบายวา มี
ปญญาเชนกับหนาตัก.
บทวา "อุกฺกุชฺโช" ไดแก หมอที่เขาตั้งหงายปากขึ้นเบื้องบน.
บทวา "สณฺาติ" ไดแก น้ําที่ขังอยู. ในคําวา "เอวเมว โข"
นี้บัณฑิตพึงเห็นบุคคลผูมีปญญามาก เหมือนหมอที่เขาตั้งหงายปากขึ้นเบื้องบน
พึงทราบวา เวลาที่เขาไดฟงธรรมเทศนาแลว เหมือนเวลาที่เขารดน้ํา (เทน้ํา
ใสหมอ). พึงทราบวา เวลาที่เขานั่งเรียนพุทธพจนในที่นั้น เปรียบเหมือน
เวลาที่น้ําขังอยู พึงทราบวา เวลาที่ลุกขึ้นจากอาสนะเดินไปยังสามารถกําหนด
พุทธพจนได เปรียบเหมือนเวลาที่น้ําไหลออกไป.
สองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้เรียกวา
ปุถุปฺโ แปลวาผูมีปญญามาก. อธิบายวา มีปญญากวางขวาง.
[๙๒] ๑. บุคคล ผูม ีราคะยังไมไปปราศในกามและภพ เปน
ไฉน ?
พระโสดาบัน และพระสกทาคามีบุคคล เหลานี้ เรียกวา บุคคล
มีราคะยังไมไปปราศในกามและภพ.
๒. บุคคล มีราคะไปปราศแลวในกาม แตมีราคะ
ยังไมไปปราศแลวในภพ เปนไฉน ?
พระอนาคามีบุคคล เรียกวา บุคคลมีราคะไปปราศแลวในกาม
แตมีราคะยังไมไปปราศแลวในภพ.

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 303

๓. บุคคล ผูม ีราคะไปปราศแลว ในกามและในภพ
เปนไฉน ?
พระอรหันต นี้เรียกวา บุคคลผูมีราคะไปปราศแลว ในกาม
และภพ.
อรรถกถาบุคคลผูมีราคะยังไมไปปราศเปนตน
พระโสดาบัน และพระสกทาคามี ยังไมปราศจากราคะในกามคุณทั้ง
๕ และภพทั้ง ๓ ฉันใด แมปุถุชนก็ฉนั นั้น. แตสําหรับปุถุชนนั้นพระผูมีพระภาคเจามิไดทรงถือเอาเพราะไมเปนทัพพบุคคล. เหมือนอยางวา นายชางไม
ผูชาญฉลาด เขาไปสูปาเพื่อตองการทัพพสัมภาระ เขายอมไมตัดตนไมที่มา
พบแลวและพบแลวจําเดิมแตตน
แตวาไมเหลาใดที่เขาถึงความเปนทัพพสัมภาระได เขายอมตัดตนไมเหลานั้นนั่นแหละฉันใด พระอริยสาวกทั้งหลาย
ผูมีทัพพชาติเหลานั้น (ผูมีชาติแหงความสามารถ) พระผูมีพระภาคเจาก็ทรง
ถือเอาแลวแมในที่นี้ ฉันนั้น สวนปุถุชน บัณฑิตพึงทราบวาพระผูมีพระภาคเจาไมทรงถือเอาเพราะความไมมีทัพพชาติ คือ ผูไมมีความสามารถเพื่อจะ
ตรัสรูธรรม. (คําวา "ทพฺพ" ศัพทนี้ แปลไดหลายอยาง เชน ควร, สมควร,
สามารถ, ปญญา, ทรัพยสมบัติ สิ่งที่มีคา)
สองบทวา "กาเมสุ วีตราโค" ไดแก ผูปราศจากราคะในเบญจกามคุณ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันนารักใคร นาปรารถนา.
สองบทวา "ภเวสุ อวีตราโค" ไดแก ผูยังไมปราศจากราคะ คือ
ผูยินดีในรูปภพและอรูปภพ.
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[๙๓ ] ๑. ปาสาณเลขูปมบุคคล บุคคลผูเหมือนรอยขีดในหิน
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ยอมโกรธอยูเนือง ๆ และความโกรธของเขานั้น
แล ยอมเนื่องอยูตลอดกาลอันยาวนาน เหมือนรอยขีดในหิน ยอมไมเลือน
ไปไดงาย เพราะลมหรือเพราะน้ํา ยอมเปนของตั้งอยูไดนาน ชื่อแมฉันใด
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโกรธอยูเนือง ๆ และความโกรธของเขานั้นแล
ยอมนอนเนื่องอยูตลอดกาลยาวนาน ก็ฉันนั้น นี้เรียกวา บุคคลผูเหมือนรอย
ขีดในหิน.
๒. ปฐวีเลขูปมบุคคล บุคคลผูเหมือนรอยขีดใน
แผนดิน เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโกรธเนือง ๆ แตความโกรธของเขานั้น
ยอมไมนอนเนื่องอยูตลอดกาลยาวนาน เหมือนรอยขีดในแผนดิน ยอมลบเลือนไปไดงาย เพราะลมหรือเพราะน้ํา ไมตั้งอยูไดนาน ชื่อแมฉันใด บุคคล
บางคนในโลกนี้ ยอมโกรธเนือง ๆ แตความโกรธของเขานั้น ยอมไมนอน
เนื่องอยูสิ้นกาลยาวนาน ก็ฉันนั้น นีเ้ รียกวา บุคคลผูเหมือนรอยขีดใน
แผนดิน.
๓. อุทกเลขูปมผูบุคคล ผูเหมือนรอยขีดใน
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกบุคคลวากลาวแมดวยถอยคํากระดาง แม
ดวยถอยคําหยาบคาย แมดวยถอยคําไมเปนที่พอใจ ยังคงสนิทกัน คงยังติด
ตอกัน เหมือนรอยขีดในน้ํายอมลบเลือนไปไดงาย ไมตั้งอยูไดนาน ชื่อแม
ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกบุคคลวากลาว แมดวยถอยคํากระดาง แม
ดวยถอยคําหยาบ แมดวยถอยคําไมเปนที่พอใจ ยังคงสนิทกัน ยังคงติดตอกัน
ยังคงชอบกัน ก็ฉันนั้น นี้เรียกวา บุคคลผูเหมือนรอยขีดในน้ํา.
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อรรถกถาบุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดในหินเปนตน
บทวา "อนุเสติ" ไดแก ความโกรธ ยอมนอนเนื่องอยู เพราะยัง
ละอนุสัยไมได.
ขอวา "น ขิปฺป ลุชฺชติ" ไดแก ความโกรธนั้นยอมไมสูญหายไป
ในระหวาง คือวา โดยเวลาเกิดขึ้นมาตลอดกัปก็ไมสูญหาย.
ขอวา "เอวเมว" ความวา ความโกรธของบุคคลแมนั้น ยอมไม
ดับไปในระหวาง คือ ในวันรุงขึ้น หรือในวันตอ ๆ ไปก็ไมดับ (คงหมายถึง
การดับไมเกิดอีก) ฉันนั้น อธิบายวา ก็ความโกรธนั้นยอมมีอยูเปนเวลายาว
นาน แตยอมดับไปเพราะการมรณะ นั่นเทียว.
สองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้คือ ผูเห็นปานนี้ ทาน
เรียกวา ปาสาณเลขูปโม แปลวา ผูเปรียบดวยรอยขีดเขียนที่หิน อันเปน
รอยติดอยูตลอดกาลนาน โดยความเปนดุจการโกรธ เหมือนรอยขีดเขียน
ที่หิน.
ขอวา "โส จ ขฺวสฺส โกโธ" ความวา ความโกรธของผูมักโกรธ
นั้น มีความโกรธเร็ว แมเหตุเล็กนอย.
ขอวา "น จิร" ความวา ความโกรธ ยอมนอนเนื่องไมนาน เพราะ
เขายังละความโกรธไมได. อธิบายวา เหมือนอยางวา รอยขีดที่บุคคลทําการ
ขีดที่แผนดินยอมลบเลือนไปดวยลมเปนตนโดยเร็ว ฉันใด ความโกรธของเขา
แมเกิดขึ้นแลวเร็ว ก็ยอมดับไปโดยเร็วพลัน ฉันนัน้ เหมือนกัน.
๑

๑. คัมภีรสัมโมหวิโนทนี สัจจวิภังคนิทเทส อธิบายคําวา มรณะ นีไ้ ว ๓ อยางคือ. ๑. ขณิกมรณะ แปลวาตายทุกขณะ ก็คือ ภังคขณะของรูปและนาม ๒. สมฺมติมรณะ แปลวา ตาย
โดยสมมติ ไดแกคนตาย สัตวตาย ๓. สมุจเฉทมรณะ ตายไมเกิด ไดแกพระอรหันต
ปรินิพพาน
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สองบทวา "อย วุจฺจคติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้ ทาน
เรียกวา ปฐวีเลขูปโม แปลวา ผูเปรียบดวยรอยขีดเขียนที่แผนดิน ซึ่งตั้ง
อยูไมนานโดยภาวะคือความโกรธ เหมือนรอยขีดเขียนที่แผนดิน
บทวา "อาคาฬฺเหน" ไดแก ถอยคําอันหยาบชา คือ ไดแกถอยคํา
อันแข็งกระดาง อันเชือดเฉือนหทัย.
บทวา "ผรุเสน" ไดแก ถอยคําอันไมสบายหู.
บทวา "อมนาเปน" ไดแก ถอยคําอันไมสบายจิต.
บทวา "สสนฺทติ" ไดแก เปนอันเดียวกัน.
บทวา "สนฺธิยติ" ไดแก การสืบตอ.
บทวา "สมฺโมทติ" ไดแก ไมมรี ะหวางคั่น.
อีกอยางหนึ่ง บทวา "สสนิทติ" อธิบายวา ยอมถึงการประชุมลง
ในการกระทําของจิตดวยจิติ คือวา ยอมเขาถึงเอกีภาวะ คือความเปนอันเดียว
กัน ดุจขีโรทกคือน้ํากับนม.
บทวา "สนฺธิยติ" อธิบายวา ยอมถึงการประชุมลงในการกระทําทาง
กายดวยกายเปนตน ซึ่งมีการยืนและการเดินเปนตน คือวา ยอมเขาถึงความ
เปนของปะปนกันดุจงากับขาวสาร (ที่ใสรวมกันอยู.)
บทวา "สมฺโมทติ" อธิบายวา ยอมถึงการประชุมลงในการกระทํา
ทางวาจาดวยวาจามีการสอบถามอุทเทสเปนตน ชื่อวา ยอมเขาถึงความเปน
ที่รักยิ่ง เหมือนสหายที่รักผูมาจากสถานที่ตาง ๆ อีกอยางหนึง่ อธิบายวา
เมื่อเขาถึงความเปนผูกระทําโดยความเปนอันเดียวกันแตตนกับดวยสหายเหลา
นั้นในกิจที่ควรทําทั้งหลาย จึงชื่อวา สนิทสนมกัน. บัณฑิตพึงทราบวา การ
สนิทสนมกันนั้นวา ยังคงสืบตอเปนไปอยูตั้งแตตนจนถึงทามกลางและไมมีการ
เปลี่ยนแปลงจนถึงที่สุด ดังนี้บาง.
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สองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้ ทาน
เรียกวา อุทกเลขูปโม แปลวา ผูเปรียบดวยรอยขีดในน้ํา เพราะสนิทกัน
เร็ว ดุจรอยขีดในน้ํา.
บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลผูเปรียบดวยผาปาน ๓ จําพวก
เปนไฉน ?
[๙๔] ผาปาน ๓ ชนิด คือ
๑. ผา แมยังใหม ที่มีสีไมดี นุงหมก็ไมสบาย และมีราคานอย
๒. ผา แมกลางใหมกลางเกา ที่มีสีไมดี นุงหมก็ไมสบาย และมี
ราคานอยมาก
๓. ผา แมเกา ทีม่ ีสีไมดี นุงหมก็ไมสบาย และมีราคานอย คน
ทั้งหลายยอมเอาผาผืนเกา ๆ ทําเปนผาเช็ดหมอขาวบาง เอาผาเกานั้นไปทิ้ง
เสียที่กองหยากเยื่อบาง.
[๙๕] บุคคลเปรียบดวยผาปาน ๓ จําพวก เหลานี้ มีปรากฏ
อยูในภิกษุทงั้ หลาย ฉันนั้นเหมือนกัน.
บุคคล เปรียบดวยผาปาน ๓ จําพวก เปนไฉน ?
๑. แมหากวา ภิกษุใหมผูทุศีลมีธรรมอันลามกเหมือนผาที่มีสีไมดีนั้น
แมฉันใด บุคคลนี้ก็อุปไมยฉันนั้น นีก้ ็เพราะวา บุคคลนี้มีวรรณะชั่ว สวนคน
เหลาใด ยอมสมาคม ยอมคบ ยอมเขาใกล ยอมเอาอยางบุคคลนี้ การเสพ
นั้นยอมเปนไปเพื่อความไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขแกคนเหลานั้น
ตลอดกาลนาน ผาที่นุงหมไมสบายนั้น แมฉันใด บุคคลนี้ ก็อุปไมยฉันนั้น
นี้ก็เพราะวาบุคคลนี้มีสัมผัสเปนทุกข ก็บุคคลนี้รบั จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
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คิลานปจจัยเภสัชบริขาร ของคนเหลาใดแล ทานของคนเหลานั้นยอมไมมี
ผลมากยอมไมมีอานิสงสมาก ผาที่มีราคานอยนั้น แมฉันใดบุคคลนี้ก็อุปไมย
ฉันนั้น นี้ก็เพราะบุคคลนี้มีราคานอย.
๒. แมหากวา ภิกษุชั้นมัชฌิมะ ฯลฯ
๓. แมหากวาภิกษุชั้นพระเถระ เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก เหมือน
ผาที่มีสีไมดีนั้นแมฉันใด บุคคลนี้ก็อปุ ไมยฉันนั้น นี้ก็เพราะบุคคลนี้มีวรรณะชั่ว
สวนคนเหลาใดยอมสมาคม ยอมคบ ยอมเขาใกล ยอมเอาอยางบุคคลนี้ การ
สมาคมนั้นยอมเปนไปเพื่อความไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกขแหง
ชนเหลานั้นตลอดกาลนาน ผาที่นุงหมไมสบายแมฉันใด บุคคลนี้ก็อุปไมย
ฉันนั้น นีก้ ็เพราะวาบุคคลนี้มีสัมผัสเปนทุกข ก็บุคคลนี้รับจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร ของคนเหลาใด ทานของคนเหลานั้น
ยอมไมมีผลมาก ยอมไมมีอานิสงสมาก ผาที่มีราคานอย แมฉันใด บุคคลนี้
ก็อุปไมยฉันนั้น นี้ก็เพราะบุคคลนี้มีราคานอย หากวาพระเถระเห็นปานนี้จะ
วากลาวในทามกลางสงฆ ภิกษุทั้งหลายก็จะกลาวกับพระเถระผูนั้นนั่นอยางนี้
วา ประโยชนอะไรดวยคํากลาวของทานผูโงเขลาเบาปญญา ถึงแมทานจะ
สําคัญวาควรกลาวก็ดี พระเถระนั้นโกรธไมพอใจก็จะเปลงวาจาชนิดที่จะเปน
เหตุใหสงฆยกวัตร ดุจคนเอาผาไปโยนทิ้งเสียที่กองหยากเยื่อฉะนั้น บุคคลผู
เปรียบดวยผาปาน ๓ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูใ นภิกษุทั้งหลาย.

อรรถกถาบุคคล ๓ จําพวกทีอ่ ุปมาดวยผาปาน
บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้นทานเรียกวา โปตฺถกูปมา แปลวา ผูเปรียบ
ดวยผาปาน ดวยอุปมาใด เพื่อจะแสดงคําอุปมานั้นกอน ทานจึงกลาวคําวา
" ตโย โปตฺถกา" เปนตน. บรรดาบททั้งหลายเหลานั้น บทวา "นโว" ได
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แก ผาที่ทอใหม. บทวา "โปตฺถโก" ไดแก ผาที่ทอดดวยเปลือกปาน. บทวา
"ทุพฺพณฺโณ" ไดแก ผาที่มีสีทราม. บทวา "ทุกขฺ สมฺผสฺโส" ไดแก ผา
ที่มีสัมผัสกระดาง. บทวา "อปฺปคฺโฆ" ไดแกผาที่มีราคาไมแพง คือมีราคา
ประมาณหนึ่งกหปาปณะ (หนึ่งกหาปณะ = ๔ บาท) บทวา "มชฺฌิโม" ได
แก ผากลางเกากลางใหม อธิบายวา ผานั้นลวงเลยความเปนของใหมแตยังไม
ถึงความเปนของเกาคร่ําครา แมในเวลาใชสอยก็มีสีไมสวยมีสัมผัสไมสบายมี
คานอย เมื่อตีราคาขายแพงก็ไดราคาเพียงครึ่งหนึ่ง แตในเวลาที่ผานั้นเกา
แลว ก็มีราคาเพียงหนึ่งมาสก (๑๐ สตางค) หรือเพียง ๑ กากณิก (กากณิกา =
ราคาเนื้อที่กากลืนกินครั้งหนึ่งเปนราคาที่ต่ําที่สุดในสมัยนั้น) บทวา "อุกขฺ ลิปริมชฺชน" ไดแก ผาเช็ดหมอขาว. บทวา "นโว" ความวา วาโดยการ
อุปสมบท นับแต ๕ พรรษาลงมาภิกษุนั้นแมมีอายุ ๖๐ ป ก็ชื่อวา นวะ คือ
ผูใหมทั้งนั้น. บทวา "ทุพฺพณฺณตาย" ความวา เพราะมีวรรณะไมงาม
ดวยวรรณะแหงสรีระบาง ดวยวรรณะแหงคุณงามความดีบาง. ก็วรรณะแหง
สรีระของผูทุศีลผูนั่งในทามกลางบริษัทยอมไมรุงเรือง เพราะความที่ตนไมมี
อํานาจ สําหรับในวรรณะคือคุณงามความดีของผูทุศีลนั้น ก็ไมจําเปนตอง
กลาวถึงเลย. ขอวา "เย โข ปนสฺส" ความวา ก็ชนเหลาใดแล เปนผู
อุปฏฐาก หรือเปนญาติ และเปนมิตร เปนตนของผูทุศีลนั้น เขายอมเสพ
บุคคลคนหนึ่ง. บทวา "เตสนฺต" ความวา การเสพนั้นแหงบุคคลเหลานั้น
ยอมไมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล ยอมเปนไปเพื่อความทุกขตลอดกาลนาน
เหมือนพวกมิจฉาทิฏฐิผูเสพครูทั้ง ๖ หรือเหมือนโกกาลิกภิกษุเปนตนผูเสพ
พระเทวทัต ฉันนั้น. บทวา "มชฺฌิโม" ความวา วาโดยการอุปสมบท
นับตั้งแต ๕ พรรษาจนถึง ๙ พรรษา ชื่อวา มัชฌิมภิกษุ. บทวา "เถโร"
๑

๑. ในที่อื่นตั้งแต ๕-๑๐ พรรษา.
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ความวา ตัง้ แต ๑๐ พรรษาไปชื่อวา พระเถระ. บทวา "เอวมาหสุ" ได
แก ยอมกลาวอยางนี้ ขอวา "กินฺนุ โข ตุยฺห" ความวา มีคําที่ทานอธิบาย
ไววา จะมีประโยชนอะไรแกทาน ดวยคํากลาวของคนพาล. บทวา "ตถารูป"
ไดแก อันเปนเหตุอุกเขปนียกรรม ทีม่ ีชาติอยางนั้น มีสภาวะอยางนั้น.
บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยผาแควนกาสี
๓ จําพวก เปนไฉน ?
[๙๖] ผาแควนกาสี ๓ ชนิด คือ
๑. ผากาสีแมอยางใหมก็มีสีงาม นุงหมสบายและมีราคามาก
๒. ผากาสีแมกลางเกากลางใหมก็มีสีงาม นุงหมสบายและมีราคามาก
๓. ผากาสีแมอยางเกาก็มีสีงาม นุงหมสบายและมีราคามาก คน
ทั้งหลายยอมเอาผากาสีแมเกาแลว ไปใชสําหรับหอรัตนะบาง หรือเก็บผากาสี
นั้นไวในโถหอมบาง.
[๙๗] บุคคลเปรียบดวยผาแควนกาสี ๓ จําพวก เหลานี้ มี
ปรากฏอยูในภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน
บุคคล ๓ จําพวก เปนไฉน ?
๑. แมหากวาภิกษุใหมมีศีล มีธรรมอันงาม แมฉันใด บุคคลเหลา
นี้ ก็อุปไมย ฉันนั้น นี้กเ็ พราะบุคคลนี้มีวรรณะงาม สวนคนเหลาใด ยอม
สมาคม ยอมคบ ยอมเขาใกล ยอมเอาอยางบุคคลนี้ การเสพนั้นยอมเปนไป
เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกคนเหลานั้นตลอดกาลนาน ผากาสีนั้น
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นุงหมสบาย แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมย ฉันนั้น นี้ก็เพราะบุคคลนี้มีสัมผัสสบาย ก็บคุ คลนี้รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร
ของคนเหลาใด ทานของคนเหลานั้น ยอมมีผลมาก ยอมมีอานิสงสมาก ผา
กาสีนั้น ยอมมีราคามาก แมฉันใด บุคคลนี้ก็มอี ุปไมย ฉันนั้น นี้ก็เพราะ
บุคคลนี้มีราคามาก
๒. แมหากวาภิกษุชั้นมัชฌิมะ ฯลฯ
๓. แมหากวาภิกษุชั้นพระเถระ มีศลี มีธรรมอันงาม ผากาสีนั้น
สีงาม แมฉนั ใด บุคคลนี้ก็อุปไมยฉันนั้น นี้กเ็ พราะบุคคลนี้มีวรรณะงาม
สวนคนเหลาใด ยอมสมาคม ยอมคบ ยอมเขาใกล ยอมเอาอยางบุคคลนี้
การเสพนั้นยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลเพื่อความสุขแกคนเหลานั้นตลอด
กาลนาน ผากาสีนั้นมีสัมผัสสบาย แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น นี้ก็
เพราะบุคคลนี้รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร ของ
คนเหลาใด ทานของคนเหลานั้น ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ผากาสีนั้น
มีราคามาก แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น นี้ก็เพราะบุคคลนี้มีคามาก
หากวาพระเถระเห็นปานนี้จะวากลาวในทามกลางสงฆ ภิกษุทั้งหลายก็จะกลาว
กับพระเถระผูนั้นอยางนี้วา ขอทานผูมีอายุทั้งหลายจงเงียบเสียง พระเถระกลาว
ธรรมและวินัย ถอยคําของพระเถระนั้น ยอมถึงซึ่งความเปนของควรเก็บไวใน
หทัย ดุจผากาสีนั้น อันบุคคลควรเก็บไวในโถของหอมฉะนั้น บุคคลเปรียบ
ดวยผาแควนกาสี ๓ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในภิกษุทั้งหลาย.
อรรถกถาบุคคลผูเปรียบดวยผาแควนกาสี ๓ จําพวก
ผาเนื้อละเอียดที่เขาทอดวยดายที่เขาถือเอาฝาย ๓ ชนิด แลวกรอเขา
ดวยกันวา ผาแควนกาสี. ผานั้นที่ทอใหมนับคามิได ที่ใชสอยกลางเกากลาง
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ใหมมีราคาพันบาง ๓๐ พันบาง แตในเวลาที่เกาแลวยังมีราคาถึง ๘ พันก็มี ๑๐
พันก็มี.
สองบทวา "เตสนฺต โหติ" ความวา การเสพนั้นของบุคคลเหลานั้น
ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาลนาน เหมือนบุคคล
ทั้งหลายผูเสพพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนตน เพราะวาสัตวทั้งหลายผูอาศัย
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคเดียว แลวหลุดพนจากอาสวกิเลสจนถึงสมัยทุก
วันนี้นับประมาณมิได สัตวทั้งหลายที่อาศัยพระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานเถระและพระอสีติมหาสาวก แลวไปสูสวรรคก็หาประมาณมิไดเหมือนกัน แม
สัตวผูดําเนินไปตามทิฏฐานุคติ คือ ตามเยี่ยงอยางของพระอริยะเหลานั้นจนถึง
สมัยทุกวันนี้ก็หาประมาณมิไดเหมือนกัน.
สองบทวา "อาเธยฺย คจฺฉติ" ความวา คําของพระเถระนั้นอาศัย
อรรถยอมถึงซึ่งความเปนของอันบุคคลพึงเก็บรักษาไว คือ วางไวบนศีรษะอัน
เปนอวัยวะอันสูงสุด และในหัวใจ เหมือนกันกับผาแควนกาสี อันนับคามิได
ยอมถึงซึ่งความเปนของบุคคลพึงเก็บรักษาไว คือวางไวในโถสําหรับใสของ
หอม ฉะนั้น.
คําที่เหลือในที่นี้ บัณฑิตพึงทราบตามแนวแหงนัยที่ไดกลาวไวแลวใน
หนหลังนั่นแหละ.
[๙๘] ๑. สุปปเมยยบุคคล บุคคลผูประมาณไดงาย เปน
ไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฟ ุงซาน เปนผูมีมานะฟูขึ้นดุจไมออ
เปนผูกลับกลอก เปนผูปากกลา เปนผูมีวาจาเกลื่อนกลน มีสติหลงลืม
ไมมีสัมปชัญญะ มีจิตไมตั้งมั่น มีจิตหมุนไปผิด มีอินทรียเ ปดเผย นี้เรียกวา
บุคคลผูประมาณไดงาย.
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๒. ทุปปเมยยบุคคล บุคคลผูประมาณไดยาก เปน
ไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมฟุงซาน เปนผูไมมีมานะฟูขึ้นดุจไม
ออ ไมเปนผูกลับกลอก ไมเปนผูปากกลา ไมเปนผูมีวาจาเกลื่อนกลน มีสติ
ตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น มีจิตเปนสมาธิ มีอินทรียอันสํารวมแลว
นี้เรียกวา บุคคลผูประมาณไดยาก.
๓. อัปปเมยยบุคคล บุคคลผูประมาณไมได เปน
ไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ รูยิ่งดวยตนเองแลว ทําใหแจงแลว เขาถึง
แลว ซึ่งเจโตวิมุตติ ซึ่งปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลายแลว สําเร็จอิริยาบถอยูในทิฏฐธรรม นี้เรียกวา บุคคลผู
ประมาณไมได.
อรรถกถาบุคคลผูประมาณไดงาย เปนตน
ผูใด อันเขาพึงประมาณไดโดยงาย เพราะเหตุนั้นผูนั้นจึงชื่อวา
สุปฺปเมยฺโย แปลวา ผูประมาณไดโดยงาย.
บทวา "อิธ" ไดแก ในสัตวโลกนี้.
บทวา "อุทฺธโต" ไดแก ผูประกอบดวยความฟุงซาน
บทวา "อุนฺนโฬ" ไดแก ผูมีมานะเพียงดังไมอออันบุคคลยกขึ้น
แลว อธิบายวา ผูยกมานะอันเปลาแลวดํารงอยู.
บทวา "จปโล" ไดแก ผูประกอบดวยความหวั่นไหว มีการประดับ
บาตรเปนตน.
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บทวา "มุขโร" ไดแก ผูมีปากกลา.
บทวา "วิกิณฺณวาโจ" ไดแก ผูมีวาจาอันบุคคลอื่นสังเกตไมได.
บทวา "อุสมาหิโต" ไดแก ผูเวนจากความเปนผูมีจิตตั้งมั่น.
บทวา "วิพฺภนฺตจิตฺโต" ไดแก ผูมีจิตอันหมุนไป คือวา ผูมีสวน
เปรียบดวยแมโคที่หมุนไป และแมเนื้อที่หมุนไป.
บทวา "ปากฏินฺทฺรโิ ย" ไดแก ผูมีอินทรียอันเปดเผย.
สองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้
ทานเรียกวา สุปฺปเมยฺโย เหมือนอยางวา ใคร ๆ ยอมถือประมาณแหงน้ํา
มีจํานวนเล็กนอยได ฉันใด ใคร ๆ ก็ยอมถือประมาณบุคคลผูประกอบดวยองค
ที่มิใชคุณไดโดยงายฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นบุคคลนี้ทานจึงเรียกวา
สุปฺปเมยฺโย ผูประมาณไดโดยงาย.
บุคคลใด อันเขาพึงประมาณไดโดยยากเหตุนั้นบุคคลนั้นจึงเรียกวา
ทุปฺปเมยฺโย แปลวา ผูประมาณไดโดยยาก. การงานที่มีจิตฟุงซานเปนตน
บัณฑิตพึงทราบดวยสามารถแหงนัยอันตรงกันขามจากคําที่กลาวแลว.
สองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้
ทานเรียกวา ทุปฺปเมยฺโย. เหมือนอยางวา ใคร ๆ ยอมประมาณน้ําในมหาสมุทรไดโดยยาก ฉันใด ใคร ๆ ก็ยอ มถือประมาณแหงบุคคลผูประกอบดวย
องคแหงคุณเหลานี้ไดโดยยาก ฉันนั้นเหมือนกัน คือ ยอมถึงซึ่งภาวะอันใคร ๆ
พึงกลาววา "ผูนี้เปนพระอนาคามี หรือวาเปนพระขีณาสพหนอ" เพราะฉะนั้น
บุคคลนี้ทานจึงเรียกวา ทุปฺปเมยฺโย ผูประมาณไดยาก.
ขอวา "น สกฺกา ปเมตุ" ความวา บุคคลใดอันใคร ๆ ไมอาจ
เพื่อประมาณได เหมือนอยางวาใคร ๆ ไมอาจเพื่อประมาณอากาศได ฉันใด
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ใคร ๆ ก็ไมอาจเพื่อถือประมาณแหงพระขีณาสพได ฉันนั้น เพราะเหตุนั้น
บุคคลนี้ทานเรียกวา อปฺปเมยฺโย ผูอนั ใคร ๆ ประมาณไมได.
[๙๙] ๑. บุคคล ไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควรเขาใกล
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเสื่อมจากศีล จากสมาธิ จากปญญา
บุคคลเห็นปานนี้ไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควรเขาใกล ควรเวนจากความ
เอ็นดู เวนจากความอนุเคราะห
๒. บุคคล ควรสมาคม ควรคบ ควรเขาใกล เปน
ไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเสมอกันดวยศีล ดวยสมาธิ ดวยปญญา
บุคคล เห็นปานนี้ ควรสมาคม ควรคบ ควรเขาใกล ขอนัน้ เพราะเหตุไร ?
เพราะวา ศีลกถาแหงสัตบุรุษทั้งหลาย ผูถึงความเปนผูเสมอกันดวยศีล จักมี
แกเราทั้งหลาย ทั้งกถานั้น จักเปนความผาสุกแกเราทั้งหลาย (คือจักไมเดือด
รอน) สมาธิกถาแหงสัตบุรุษทั้งหลายผูถึงความเปนผูเสมอกันดวยสมาธิ จักมี
แกเราทั้งหลาย ทั้งกถานั้นจักเปนความผาสุกแกเราทั้งหลาย และกถานัน้ จัก
เปนไปแกเราทั้งหลาย (คือจักไมเดือดรอน) ปญญากถาของสัตบุรุษทั้งหลาย
ผูถึงความเปนผูเสมอกันดวยปญญา จักมีแกเราทั้งหลาย ทั้งกถานั้นจักเปน
ความผาสุกแกเราทั้งหลาย และกถานั้นจักเปนไปแกเราทั้งหลาย (คือจักไม
เดือดรอน) เพราะฉะนั้นบุคคลเห็นปานนี้ ควรสมาคม ควรคบ ควรเขาใกล.
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๓. บุคคล ที่ควรสักการะ เคารพ สมาคม คบหา
เขาใกล เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูยิ่งดวยศีล สมาธิ ปญญา บุคคลเห็น
ปานนี้ควรสักการะ เคารพ สมาคม คบหา เขาใกล ขอนั้นเพราะเหตุไร ?
เพราะวาเราจักไดบําเพ็ญศีลขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบรู ณ หรือเรา
จักไดถือเอาตามซึ่งศีลขันธที่บริบูรณดวยปญญาในที่นั้น ๆ เราจักไดบําเพ็ญ
สมาธิขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือเราจักไดถือเอาตามซึ่งสมาธิขันธที่
บริบูรณดวยปญญาในทีน่ ั้น ๆ เราจักบําเพ็ญปญญาขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณดวยปญญาในที่นั้น ๆ เพราะฉะนั้นบุคคลเห็นปานนี้ ควรสักการะ เคารพ
สมาคม คบหา เขาใกล.
อรรถกถาบุคคลผูไมควรซองเสพเปนตน
บทวา "น เสวิตพฺโพ" ไดแก ผูอันใคร ๆ ไมควรเขาไปหา.
บทวา "น ภชิตพฺโพ" ไดแก ผูอันใคร ๆ ไมพึงติดตอ.
บทวา "น ปยิรุปาสิตพฺโพ" ไดแก ผูอันใคร ๆ ไมควรเขาไป
นั่งใกลบอย ๆ ดวยสามารถเขาไปนั่งในสํานัก. บัณฑิตพึงทราบความเปนคน
เลวดวยการถือเอาการเปรียบเทียบในคําเปนตนวา "หีโน โหติ สีเลน".
ก็บุคคลใดรักษาศีล ๕ เขาผูนั้นอันบุคคลผูรักษาศีล ๑๐ ไมพึงเสพ สวนบุคคล
ใดรักษาศีล ๑๐ เขาผูนั้นอันบุคคลผูรักษาจตุปาริสุทธิศีลไมพึงเสพ.
ขอวา "อฺตฺร อนุทยา อฺตฺร อนุกมฺปา" ความวา เวนจาก
ความเอ็นดูและความอนุเคราะห อธิบายวา ก็บคุ คลผูเห็นปานนี้ อันใคร ๆ
ไมควรชองเสพเพื่อประโยชนของตนเอง แตวา การเขาไปหาเขาดวยสามารถ
แหงความเอ็นดูและความอนุเคราะหก็สมควร.
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ขอวา "สทิโส โหติ" ไดแก เปนผูเสมอกัน.
ขอวา "สีลสามฺคตาน สต" ความวา สัตบุรุษทั้งหลายถึง
ความเปนผูเสมอกันดวยศีล.
ขอวา "สีลกถา จ โน ภวิสฺสติ" ความวา ถอยคําที่ปรารภศีลนั้น
จักมีแกพวกเราผูมีศีลเสมอกันอยางนี้.
ขอวา "สา จ โน ผาสุ ภวิสฺสติ" ความวา ก็ศีลกถานั้น (การพูด
ถึงศีล) จักเปนการอยูผาสุก จักเปนการอยูอยางสบายแกพวกเรา.
ขอวา "สา จ โน ปวตฺตินี ภวิสฺสติ" ความวา ถอยคํา ของ
พวกเราผูกลาวอยูจักเปนไปแมตลอดวันตลอดคืนก็จะไมทําใหสะเทือนใจ จริง
อยูเมื่อบุคคลทั้งสองมีศีลเสมอกัน เมื่อคนหนึ่งกลาวพรรณนาถึงศีล อีกคน
หนึ่งยอมยินดี เพราะเหตุนั้นถอยคําของเขาเหลานั้นยอมจะมีความผาสุกและ
เปนไปตลอด ไมขัดกัน. ก็เมื่อมีผูทุศีลอยู ถอยคําที่กลาวพูดถึงศีลกับบุคคลผู
ทุศีล ยอมเปนถอยคําที่กลาวยาก เพราะฉะนั้นศีลกถาก็ยอมมีไมได ความ
ผาสุกก็มีไมได ความเปนไปไมไดตลอด. แมถอ ยคําที่กลาวถึงสมาธิและปญญา
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ก็ภิกษุ ๒ รูป ผูไดสมาธิยอมกลาวพรรณนาคุณของสมาธิ
ผูมีปญญาก็ยอมกลาวพรรณนาคุณแหงปญญา เขาทั้งสองเหลานั้นยอมไมรูสึก
ถึงการกาวลวงตลอดราตรีหรือตลอดวัน.
ขอวา "สกฺกตฺวา ครุ กตฺวา" ไดแก กระทําสักการะ หรือทํา
ความเคารพ.
สองบทวา "อธิโก โหติ" ไดแก เปนผูยิ่ง.
บทวา "สีลกฺขนฺธ" ไดแก กองแหงศีล.
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บทวา "ปริปูเรสฺสามิ" ความวา เราอาศัยบุคคลผูมีศีลอันยิ่งนั้น
แลวจักกระทําศีลขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ .
ในคําวา "ตตฺถ ตตฺถ ปฺาย อนุคฺคเหสฺสามิ" นี้ พึงทราบ
เนื้อความวา บุคคลเวนธรรมอันไมเปนอุปการะ อันไมเปนสัปปายะแกศีลแลว
จึงเสพธรรมอันมีอุปการะอันมีสัปปายะแกศีล ชื่อวา ยอมถือเอาศีลขันธในที่นี้
ดวยปญญา. แมในสมาธิขันธและปญญาขันธทั้งหลาย ก็นัยนี้เหมือนกัน.
[๑๐๐] ๑. บุคคลทีค่ วรรังเกียจ ไมควรสมาคม ไมควรคบ
ไมควรเขาใกล เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก ผูป ระกอบดวย
กายกรรมเปนตน อันไมสะอาด และมีสมาจารอันผูอื่นหรือตนพึงระลึกไดดวย
ความระแวง ผูมีการงานอันปกปด ผูมีใชสมณะแตปฏิญาณวาตนเปนสมณะ
มิใชผูประพฤติพรหมจรรยแตปฏิญาณวาคนประพฤติพรหมจรรย ผูเนาใน ผู
อันราคะชุมแลว ผูรุงรัง บุคคลเห็นปานนี้ ควรรังเกียจ ไมควรสมาคม ไม
ควรคบ ไมควรเขาใกล ขอนั้นเพราะเหตุไร ? เพราะวา ถึงแมบุคคลผูคบ
จะไมเอาอยางบุคคลนี้ แตกิตติศัพทอันลามก ก็ยอมฟุงขจรไปสูบุคคลผูคบ
นั้นวา บุรุษบุคคล ผูมีมิตรชั่ว มีสหายชั่ว คบคนชั่ว ดังนี้ งูที่เปอน.
คูถแมจะไมกัดคนก็จริง ถึงอยางนั้น ยอมเปอนบุคคลผูนั้น ชือ่ แมฉันใด ถึง
บุคคลผูคบนั้นจะไมเอาอยางบุคคลเชนนี้ก็จริง ถึงอยางนั้น กิตติศัพทอันลามก
ยอมฟุงไปแกบุคคลนั้นวา บุรุษบุคคล ผูมีมิตรชั่ว มีสหายชั่ว คบคนชั่ว
ดังนี้ เพราะฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้จึงควรรังเกียจ ไมควรสมาคม ไมควร
คบ ไมควรเขาใกล.
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๒. บุคคล ที่ควรเฉย ๆ เสีย ไมควรสมาคม ไมควร
คบ ไมควรเขาใกล เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักโกรธ มากดวยความคับแคน ถูก
เขาวาเพียงเล็กนอย ก็ยอมของ ยอมกําเริบ ยอมแสดงอาการผิดปกติ ยอม
กระดาง ยอมแสดงความโกรธ ความคิดประทุษรายและอาการไมชอบใจ ให
ปรากฏเหมือนแผลเรื้อรัง ถูกไมหรือกระเบื้องกระทบ ยอมมีน้ําเลือดน้ําหนอง
ไหลออกมากมาย ชื่อแมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูม ักโกรธ มากไป
ดวยความคับแคน ถูกเขาวา แมเพียงเล็กนอยก็ยอมของ ยอมกําเริบ ยอม
แสดงอาการผิดปกติ ยอมกระดาง ยอมแสดงความโกรธ ความคิดประทุษรายและอาการไมชอบใจใหปรากฏ ก็ฉันนั้น ใบมะพลับแหงถูกไมหรือกระเบื้องกระทบแลว ยอมมีเสียงดังจิจิฏะ จิฏะจิฏะเกินประมาณ ชื่อแมฉนั ใด
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักโกรธ มากไปดวยความคับแคน ถูกเขาวา
แมเพียงเล็กนอย ยอมของ ยอมกําเริบ ยอมแสดงอาการผิดปกติ ยอมกระดาง
ยอมแสดงความโกรธความคิดประทุษรายและอาการไมชอบใจใหปรากฏ ก็ฉัน
นั้น หลุมคูถ ถูกไมหรือกระเบื้องกระทบ ยอมมีกลิ่นเหม็นเกินประมาณ ชื่อ
แมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูควรโกรธ มากไปดวยความคับแคน
ถูกเขาวาแมเพียงเล็กนอย ก็ยอมของ ยอมกําเริบ ยอมแสดงอาการผิดปกติ
ยอมกระดาง ยอมแสดงความโกรธความคิดประทุษรายและอาการไมชอบใจให
ปรากฏ ก็ฉันนั้น บุคคลเห็นปานนี้ ควรวางเฉยเสีย ไมควรสมาคม ไมควร
คบ ไมควรเขาใกล ขอนั้น เพราะเหตุไร ? เพราะวา เขาจะพึงดาเราบาง
พึงวาเราบาง พึงกระทําความฉิบหายแกเราบาง เพราะฉะนั้นบุคคลเห็นปานนี้
จึงควรไมวางเฉยเสีย ไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควรเขาใกล
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๓. บุคคล ที่ควรสมาคม ควรคบ ควรเขาใกล เปน
ไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีล มีธรรมอันงาม บุคคลเห็นปานนี้
ควรสมาคม ควรคบ ควรเขาใกล ขอนั้น เพราะเหตุไร ? เพราะวา ถึง
แมวาบุคคลผูคบไมเอาอยางบุคคลเห็นปานนี้ แตกิตติศัพทอันงามก็ยอมฟุงขจร
ไปสูบุคคลผูคบนั้นวา บุรุษบุคคล มีมิตรดี มีสหายดี คบคนดี ดังนี้ เพราะฉะนั้น
บุคคลเห็นปานนี้ ควรสมาคม ควรคบ ควรเขาใกล.
อรรถกถาบุคคลที่ควรรังเกียจเปนตน
บทวา "ชิคุจฺฉิตพฺโพ" ไดแก บุคคลที่เขารังเกียจเหมือนกับคูถ.
ขอวา "อถ โข น " แกเปน อถ โข อสฺส แปลวา ครั้งนั้นแล
กิตติศัพทก็ยอมมี.
บทวา "กิตฺติสทฺโท" ไดแก เสียงที่พูดกัน. บัณฑิตพึงเห็นผูทุศีล
เหมือนหลุมคูถ ในขอวา "เอวเมว" นี้. พึงเห็นบุคคลผูทุศีล เหมือนกับงู
ที่นารังเกียจที่ตกไปในหลุมคูถ. พึงเห็นภาวะ คือ การไมทําตามกิริยาของบุคคล
ผูเสพซึ่งบุคคลผูทุศีลนั้นเหมือนกับงูที่บุคคลยกขึ้นจากหลุมคูถ แมเขายกขึ้นสู
สรีระแหงบุรุษแตยังไมกัด. พึงทราบการฟุงขจรไปแหงกิตติศัพทอันลามกของ
บุคคลผูเสพผูทุศีล เหมือนกับงูที่มีสรีระเปอนคูถแลวก็ไป
บทวา "ตินฺทุกาลาต" ไดแก ใบแหงของตนมะพลับ.
ขอวา "ภิยฺโยโส มตฺตาย จิจฺจิฏายติ" ความวา ก็ใบแหงตน
มะพลับนั้นเมื่อถูกเผาอยูแมตามธรรมดายอมมีเสียงสะเก็ดระเบิดดัง จิฏิจิฏะ
อธิบายวา เมื่อมีอะไร ๆ มากระทบแลวยอมมีเสียงดังมาก.
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ขอวา "เอวเมว" ความวา บุคคลผูมักโกรธแมตามธรรมดาของ
ตนก็เปนผูดุราย เพราะเขามีจิตฟุงซาน และยอมประพฤติฉันที่นั้นนั่นแหละ.
อนึ่งเมื่อผูอื่นกลาวคําเล็กนอย คนผูม ักโกรธนั้นก็กระทําความดุรายเพราะตน
เปนผูมีความฟุงซานหนักขึ้นวา "บุคคลนี้ ยอมกลาวอยางนี้กะบุคคลชื่อผูเชน
กันดวยเรา".
บทวา "คูถกูโป" ไดแก หลุมอันเต็มไปดวยคูถ อีกอยางหนึ่ง
ไดแก กองแหงคูถนั่นเอง. ก็บัณฑิตพึงทราบการเปรียบเทียบดวยความอุปมา
ในคําวา "คูถกูโป" นี้ โดยนัยกอนนั่นแหละ เพราะฉะนั้นบุคคลผูเห็นปาน
นี้อันบุคคลพึงวางเฉย ไมควรซองเสพ บุคคลผูมักโกรธนัน้ เมื่อผูอื่นเสพ
มากเกินไปบาง เขาไปหามากเกินไปบาง ยอมโกรธทั้งนั้น แมเมื่อผูอื่นหลีก
ไปก็โกรธอีกนั่นแหละวา "ประโยชนอะไร กับบุคคลผูนี้เลา" ฉะนั้น เขา
(ผูมักโกรธนัน้ ) บุคคลพึงวางเฉยเสีย ไมควรซองเสพ เหมือนไฟไหมฟาง.
ขอนี้มีคําอธิบายไวอยางไร ? มีคําอธิบายวา ผูใดเขาไปใกลไฟไหมฟางมาก
เกินไปยอมเรารอน สรีระของตนก็ยอมจะถูกไฟไหม ผูใดไมถอยหางออกมา
ก็ยอมเรารอน ความเย็นยอมไมเกิดแกเขา เมื่อผูนั้นไมเขาไปใกลไมหลีกไป
เพงอยูดวยความวางเฉย ความเย็นของผูนั้นยอมมี แมกายเขาก็ไมถูกไหม
เพราะฉะนั้น บุคคลผูมักโกรธนั้น อันบุคคลพึงวางเฉย ไมควรซองเสพ
ไมควรเขาไปนั่งใกลดุจไฟไหมฟาง ฉะนั้นแล.
บทวา "กลฺยาณมิตโฺ ต" ไดแก มีมิตรสะอาด.
บทวา "กลฺยาณสหาโย" ไดแก มีสหายสะอาด
บทวา "สหาโย" ไดแก ผูไปพรอมกัน คือ เที่ยวไปดวยกัน.
บทวา "กลฺยาณสมฺปวงฺโก" ไดแก ผูรวมวง ในบุคคลผูส ะอาด
ผูมีธรรมเจริญ. อธิบายวา ผูมีใจนอมไป คือ ยินดี พอใจในมิตรผูมีกัลยาณธรรมนั้น.
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[๑๐๑] ๑. บุคคล ผูมีปกติกระทําใหบริบูรณในศีล มีปกติ
กระทําแตพอประมาณในสมาธิ มีปกติกระทําแตพอประมาณใน
ปญญา เปนไฉน ?
พระโสดาบัน พระสกทาคามี เหลานี้ เรียกวา มีปกติกระทําให
บริบูรณในศีล มีปกติกระทําแตพอประมาณในสมาธิ มีปกติกระทําแตพอ
ประมาณในปญญา.
๒. บุคคล ผูมีปกติกระทําใหบริบูรณในศีล และมี
ปกติกระทําใหบริบูรณ ในสมาธิ มีปกติกระทําแตพอประมาณใน
ปญญา เปนไฉน ?
พระอนาคามีนี้เรียกวา บุคคลมีปกติทําใหบริบูรณในศีล และมีปกติ
ทําใหบริบูรณในสมาธิ มีปกติทําแตพอประมาณในปญญา.
๓. บุคคลผูม ีปกติทําใหบริบูรณในศีล ในสมาธิและ
ในปญญา เปนไฉน ?
พระอรหันต นี้เรียกวา บุคคลมีปกติกระทําใหบริบูรณในศีล สมาธิ
และปญญา.
อรรถกถาบุคคลผูมีปกติทําใหบริบูรณในศีล เปนตน
ขอวา "สีเลสุ ปริปรู ิการิโน" ความวา พระอริยสาวกทั้งหลาย
เหลานี้ เพราะความที่ทานไมกาวลวงมหาศีลสิกขาบท คือ อาบัติปาราชิก
อันเปนเบื้องตนแหงมรรคพรหมจรรย คือ อันเปนอาทิพรหมจรรย และเพราะ
เหตุที่ทานออกจากอาบัติเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ทานตอง พระอริยสาวกเหลานั้นยอม
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กระทําสิกขาบทที่ตนควรการทําใหบริบูรณ คือใหสมบูรณ ในศีลทั้งหลาย
เพราะฉะนั้น พระอริยสาวกเหลานั้นอันบัณฑิตยอมเรียกวา "สีเลสุ ปริปูร-ิ
การิโน" ซึ่งแปลวา ผูมีปกติกระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย. ก็เพราะเหตุ
ที่ทานยังถอนกามราคะและพยาบาททั้งหลาย อันเปนขาศึกตอสมาธิและโมหะ
อันปกปดซึ่งสัจธรรม อันเปนขาศึกตอปญญาไมได ทานเหลานั้นแมเจริญอยู
ซึ่งสมาธิและปญญา ยอมกระทํากิจอันบุคคลพึงกระทําพอประมาณพอสมควร
ไดเพียงบางสวนในสมาธิและปญญาทั้งหลายเหลานั้น เพราะฉะนั้น พระอริยสาวกเหลานั้นทานจึงเรียกวา "สมาธิสฺมึ ปฺาย จ มตฺตโส การิโน"
ซึ่งแปลความวา ผูกระทําพอประมาณในสมาธิและปญญา. บัณฑิตพึงทราบ
เนื้อความในนัยทั้งสอง แมนอกจากนี้โดยอุบายนี้.
แมในนัยทั้งสองนั้น นัยแหงพระสูตรอื่นอีก คือ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา "ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย เปนผูกระทําพอประมาณในสมาธิ เปน
ผูกระทําแตพอประมาณในปญญา เธอนั้นยอมตองอาบัติบาง ยอมออกจาก
อาบัติอันเปนสิกขาบทนอยใหญบาง ขอนั้นเปนเพราะเหตุแหงอะไร ? ก็เพราะ
วา ภิกษุทั้งหลาย ความเปนไปไมได เราไดกลาวไวแลว แตก็สิกขาบทเหลา
ใดแล อันเปนอาทิพรหมจรรย อันสมควรแกพรหมจรรย บรรดาสิกขาบท
อันเปนผูมีปกติมั่นคง มีปกติตั้งมั่น สมาทานแลวยอมศึกษาในสิกขาบททั้ง
หลาย เธอนั้นชื่อวา พระโสดาบัน เพราะการสิ้นไปรอบแหงสังโยชนทั้ง ๓
เปนผูไมตกไปสูอบายเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง เปนผูมีการจะตรัสรูพรอมใน
ภายหนา.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปกติทําใหบริบูรณ
ในศีลทั้งหลาย ฯลฯ เธอนั้นชื่อวา พระสกทาคามี เพราะความสิ้นไปรอบ
เเหงสังโยชน ๓ และเพราะการกระทําราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบาง เธอมา
สูโลกนี้อีกคราวเดียวเทานั้น ยอมกระทําซึ่งที่สุดแหงทุกขได.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปกติกระทําให
บริบูรณในศีลทั้งหลาย กระทําใหบริบูรณในสมาธิ แตกระทําพอประมาณใน
ปญญา เธอยังศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย เธอนั้นชื่อวา พระอนาคามี
เพราะการสิ้นไปรอบแหงโอรัมภาคิยสังโยชนทั้ง ๕ เปนผูไมกลับมาจากเทวโลก
นั้น.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณใน
ศีลทั้งหลาย เปนผูกระทําใหบริบูรณในสมาธิ เปนผูกระทําใหบริบูรณในปญญา
เธอยอมศึกษาสิกขาบทนี้อยูใหญ ฯลฯ ยอมศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเธอนั้นชื่อ
วา ผูเขาถึงอยู เพราะความสิ้นไปแหงอาสวกิเลสทั้งหลายดังนี้ (พระอรหันต).
[๑๐๒] ในศาสดาเหลานั้น ศาสดา ๓ จําพวก เปนไฉน ?
๑. ศาสดาบางคนในโลกนี้ ยอมบัญญัติการละกาม แตไมบัญญัติการ
ละรูป ไมบญ
ั ญัติการละเวทนา
๒. ศาสดาบางคนในโลกนี้ ยอมบัญญัติการละกามดวย ยอมบัญญัติ
การละรูปดวย แตไมบัญญัติการละเวทนา
๓. ศาสดาบางคนในโลกนี้ ยอมบัญญัติการละกามดวย ยอมบัญญัติ
การละรูปดวย ยอมบัญญัติการละเวทนาดวย
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บรรดาศาสดา ๓ จําพวกนั้น ศาสดานี้ใด บัญญัติการละกาม แตไม
บัญญัติการละรูป ไมบัญญัติการละเวทนา พึงเห็นวาศาสดานั้นเปนศาสดาผู
ไดรูปาวจรสมาบัติ โดยการบัญญัตินั้น (จําพวกที่ ๑)
ศาสดานี้ใด บัญญัติการละกามดวย บัญญัติการละรูปดวย แตไม
บัญญัติการละเวทนา พึงเห็นวาศาสดานั้นเปนศาสดาผูไดอรูปาวจรสมาบัติ โดยการบัญญัตนิ ั้น (จําพวกที่ ๒)
ศาสดานี้ใด บัญญัตกิ ารละกามดวย บัญญัตกิ ารละอรูปดวย บัญญัติ
การละเวทนาดวย พึงเห็นวาศาสดานั้นเปนศาสดาผูเปนสัมมาสัมพุทธเจา
โดยการบัญญัตินั้น (จําพวกที่ ๓)
เหลานี้เรียกวา ศาสดา ๓ จําพวก.
[๑๓] บรรดาศาสดาเหลานั้น ศาสดา ๓ จําพวก แมอื่นอีก
เปนไฉน ?
๑. ศาสดาบางคนในโลกนี้ ยอมบัญญัติในในทิฏฐธรรม (คืออัตภาพ
นี้) โดยความเปนของมีจริง โดยความเปนของยั่งยืน และยอมบัญญัติตน
ในอภิสัมปรายธรรม (คืออัตภาพอื่น) โดยความเปนของมีจริง โดยความเปน
ของยั่งยืน พวกที่ ๑.
๒. ศาสดาบางคนในโลกนี้ ยอมบัญญัติตนในทิฏฐธรรม โดยความ
เปนของมีจริง โดยความเปนของยั่งยืน แตไมบัญญัติตนในภายหนา โดย
ความเปนของมีจริง โดยความเปนของยั่งยืน พวกที่ ๒.
๓. ศาสดาบางคนในโลกนี้ ยอมไมบัญญัติในในทิฏฐธรรม โดยความ
เปนของมีจริง โดยความเปนของยั่งยืน และยอมไมบัญญัติคนในภายหนา
โดยความเปนของมีจริง โดยความเปนของยั่งยืน พวกที่ ๓.
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ศาสดาอีก ๓ จําพวก
๑. บรรดาศาสดาเหลานั้น ศาสดานี้ใด ยอมปฏิบัติตนในทิฏฐธรรม
โดยความเปนของมีจริง โดยความเปนของยั่งยืน และบัญญัติตนในภายหนา
โดยความเปนของมีจริง โดยความเปนของยั่งยืน พึงเห็นวา ศาสดานั้นเปน
ศาสดาผูมีวาทะวาเที่ยง โดยการบัญญัตินั้น
๒. ศาสดานี้ใด ยอมบัญญัติตนในทิฏฐธรรม และยอมไมบัญญัติตน
ภายหนา โดยความเปนของมีจริง โดยความเปนของยั่งยืน พึงเห็นวา ศาสดา
นั้นเปนศาสดาผูมีวาทะวาขาดสูญ โดยการบัญญัตินั้น
๓. ศาสดานี้ใด ยอมไมบัญญัติตนในทิฏฐธรรม โดยความเปนของมี
จริง โดยความเปนของยั่งยืน และยอมไมบัญญัติตนในภายหนา โดยความเปน
ของมีจริง โดยความเปนของยั่งยืน พึงเห็นวาศาสดานั้น เปนศาสดาผูเปน
พระสัมมาสัมพุทธเจา โดยการบัญญัตินั้น
เหลานี้เรียกวาศาสดา ๓ จําพวก แมอื่นอีก.
จบติกนิทเทส
อรรถกถาศาสดา ๓ จําพวก
สองบทวา "ปริ
ฺ  ปฺเปติ" ไดแก ยอมบัญญัติการละ คือ
การกาวลวง.
ขอวา "ตตฺร" ไดแก ในศาสดา ๓ จําพวกนั้น.
สองบทวา "เตน ทฏพฺโพ" ความวา ศาสดานั้น บัณฑิตพึง
เห็นวา เปนผูมีปกติไดรูปาวจรสมาบัติดวยบัญญัตินั้น. แมในวาระที่ ๒ ก็
นัยนี้เหมือนกัน.
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ขอวา " สมฺมาสมฺพุทฺโธ สตฺถา เตน ทฏพฺโพ" ความวา
พระศาสดาองคที่ ๓ ผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจานี้ บัณฑิตพึงเห็นดวยการ
บัญญัติ อันไมสาธารณะกับเดียรถียนนั้ . จริงอยู พวกเดียรถียเมื่อบัญญัติการ
ละกามทั้งหลาย ยอมกลาวอางถึงรูปภพ เมื่อบัญญัติการละรูปทั้งหลาย ยอม
กลาวอางถึงอรูปภพ เมื่อบัญญัติการละเวทนาทั้งหลาย ยอมกลาวอางถึง
อสัญญภพ เมื่อเขาจะบัญญัติโดยชอบพึงบัญญัติอยางนี้ ชื่อวายอมไมสามารถ
เพื่อบัญญัติไดโดยชอบ. สวนพระสัมมาสัมพุทธเจา ยอมบัญญัติการละ (ปหานปริญญา) กามทั้งหลายดวยอนาคามิมรรค ยอมบัญญัติการละรูปและเวทนา
ทั้งหลายดวยอรหัตมรรค.
ขอวา "อิเม ตโย สตฺถาโร" ความวา ชนทั้ง ๒ จําพวกนี้ เปน
ศาสดาภายนอกพระพุทธศาสนา กับพระสัมมาสัมพุทธเจา ๑ จําพวก ฉะนั้น
ในโลกนี้ จึงมีศาสดา ๓ จําพวก.
ในนิทเทสแหงศาสดาพวกที่ ๒
สองบทวา "ทิฏเว ธมฺเม" ไดแก ในอัตภาพนี้เทานั้น.
ขอวา "อตฺตาน สจฺจโต เถตโต ปฺเปติ" ความวา ยอม
บัญญัติ โดยความมีจริง โดยความเปนของยั่งยืนวา ชื่อวา อัตตาอันหนึ่ง
เปนของเที่ยง เปนของยั่งยืน เปนของแนนอน มีอยู.
บทวา "อภิสมฺปรายฺเจ" ไดแก ยอมบัญญัติในอัตภาพแมอื่นอีก
เหมือนกันนั่นแหละ.
คําที่เหลือในที่นี้ บัณฑิตพึงทราบโดยนัยแหงคําที่กลาวไวแลวเทียว
ดังนี้แล.
จบอรรถกถาติกนิทเทส วาดวยบุคคล ๓ จําพวก เพียงนี้
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จตุกกนิทเทส
วาดวยบุคคล ๔ จําพวก
[๑๐๔] ๑. อสัปปุรสิ บุคคล บุคคลผูเปนอสัตบุรุษเปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม
พูดเท็จ ดื่มสุราเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท บุคคลนี้เรียกวา ผูเปน
อสัตบุรุษ
๒. อสัปปุรเิ สนอสัปปุริสตรบุคคล บุคคลผูเปน
อสัตบุรุษยิ่งกวาอสัตบุรุษ เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ฆาสัตวดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหฆาสัตว
ดวย ลักทรัพยดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหลักทรัพยดวย ประพฤติผิดใน
กามดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหประพฤติผิดในกามดวย พูดเท็จดวยตน
เองดวย ชักชวนผูอื่นใหพูดเท็จดวย ดื่มสุราเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาทดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหดื่มสุราเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาทดวย บุคคลนี้เรียกวา ผูเปนอสัตบุรุษยิ่งกวาอสัตบุรุษ.
๓. สัปปุริสบุคคล บุคคลผูเปนสัตบุรุษ เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจาก
การลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการพูดเท็จ
เวนขาดจากการดื่มสุราเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท บุคคลนี้เรียกวา
ผูเปนสัตบุรุษ.
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๔. สัปปุริเสนสัปปุริสตรบุคคล บุคคลผูเปนสัตบุรุษ
ยิ่งกวาสัตบุรุษ เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเองดวย
ชักชวนผูอื่นใหเวนจากการฆาสัตวดวยเวนขาดจากการลักทรัพยดวยตนเองดวย
ชักชวนผูอื่นใหเวนจากการลักทรัพยดวย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม
ดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหเวนขาดจากการประพฤติผิดในกามดวย เวน
ขาดจากการพูดเท็จดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหเวนขาดจากการพูดเท็จดวย
เวนขาดจากการดื่มสุราเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาทดวยตนเองโดย
ชักชวนผูอื่นใหเวนขาดจากการดื่มสุราเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาทดวย
บุคคลนี้เรียกวา ผูเปนสัตบุรุษยิ่งกวาสัตบุรุษ.

อรรถกถาจตุกกนิทเทส
อธิบายบุคคล ๔ จําพวก
อรรถกถาบุคคลผูเปนอสัตบุรุษเปนตน
บทวา "อสปฺปุริโส" ไดแก บุรษุ ผูลามก คือ บุรุษผูไมมีธรรม.
พึงทราบวิเคราะหตาง ๆ ดังตอไปนี้.
บุคคลใด ยอมยังสัตวมีปราณ คือ ชีวิตใหตกลวงไป เพราะเหตุนั้น
บุคคลนั้นชื่อวา ปาณาติปาตี ผูยังสัตวมีปราณคือชีวิตใหตกลวงไป.
บุคคลใด ยอมถือเอาสิ่งของที่เจาของเขามิไดให เพราะเหตุนั้น บุคคล
นั้นชื่อวา อทินฺนาทายี ผูถือเอาสิ่งของที่เจาของเขามิไดให.
บุคคลใด ยอมประพฤติผิดในกามทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น
ชื่อวา กาเมสุมิจฉาจารี ผูประพฤติผิดในกามทั้งหลาย.
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บุคคลใด ยอมกลาวคําเท็จ เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นชือ่ วามุสาวาท
ผูกลาวคําเท็จ.
บุคคลใด ยอมตั้งอยูในความประมาทดวยการดื่มน้ําเมา คือ สุรา และ
เมรัย เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อวา สุราเมรยมชฺชปมาทฏายี ผูตั้งอยู
ในความประมาทดวยการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย.
ขอวา "ปาณาติปาเต สมาทเปติ" ความวา คนเองยอมยังสัตวมี
ชีวิตใหตกลวงไปโดยประการใด ยอมยังผูอื่นใหยึดถือเอาการยังสัตวที่มีชีวิตให
ตกลวงไปนั้น โดยประการนั้น. แมในคําที่เหลือทั้งหลาย ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
สองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้ ทาน
เรียกวา อสปฺปุริเสน อสปฺปุริสตโร ซึ่งแปลวา ผูเปนอสัตบุรุษยิ่งกวา
อสัตบุรุษ เพราะเหตุที่ตนประกอบดวยความเปนผูทุศีลอันตนกระทําเองดวย
และตนก็เปนทายาทแหงกรรมกึ่งหนึ่งจากกรรมที่ตนชักชวนใหผูอื่นกระทําดวย.
บทวา "สปฺปุรโส" ไดแก อุดมบุรุษคือบุรุษผูสูงที่สุด.
สองบทวา "สฺปฺปุริเสน สปฺปุรสิ ตโร" ความวา ผูประกอบพรอม
ดวยความเปนผูมีศีลดีที่ตนแองกระทําแลวนั่นแหละดวย และเพราะเหตุที่ตน
เปนทายาทแหงกรรมกึ่งหนึ่งจากกรรมที่ตนชักชวนใหผูอื่นกระทําดวย จึงชื่อ
วา อุตฺตมปฺปุริเสน อุตตฺ มปฺปุริสตโร ซึ่งแปลวา ผูเปนอุดมบุรุษยิ่ง
กวาอุดมบุรุษ.
[๑๐๕] ๑. ปาปบุคคล บุคคลผูลามก เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผดิ ในกาม
พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ โลภอยากไดของเขา พยาบาท
ปองรายเขา เห็นผิดจากคลองธรรม บุคคลนี้เรียกวา ผูลามก.
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๒. ปาเปนปาปตรบุคคล บุคคลผูลามกยิ่งกวาลามก
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ฆาสัตวดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหฆา
สัตวดวย ลักทรัพยดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหลักทรัพยดวย ประพฤติผิด
ในกามดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหประพฤติผิดในกามดวย พูดเท็จดวย
เองดวย ชักชวนผูอื่นใหพูดเท็จดวย พูดสอเสียดดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่น
ใหพูดสอเสียดดวย พูดคําหยาบดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหพูดคําหยาบ
ดวย พูดเพอเจอดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหพูดเพอเจอดวย โลภอยาก
ไดของเขาดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ ื่นใหโลภอยากไดของเขาดวย พยาบาท
ปองรายเขาดวยคนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหพยาบาทปองรายเขาดวย เห็นผิด
จากคลองธรรมดวยคนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหเห็นผิดจากคลองธรรมดวย
บุคคลนี้เรียกวา ผูลามกยิง่ กวาลามก.
๓. กัลยาณบุคคล บุคคลผูเปนคนดี เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว จากการลัก
ทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการพูดสอเสียด จาก
การพูดคําหยาบ จากการพูดเพอเจอ เปนผูไมโลภอยากไดของเขา ไมพยาบาท
ปองรายเขา เห็นชอบตามทํานองคลองธรรม บุคคลนี้เรียกวา ผูเปนคนดี.
๔. กัลยาเณนกัลยาณตรบุคคล บุคคลผูเปนคนดียิ่ง
กวาคนดี เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเองดวย
ชักชวนผูอื่นใหเวนจากการฆาสัตวดวย เปนผูเวนขาดจากการลักทรัพยดวย
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ตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหเวนจากการลักทรัพยดวย เปนผูเวนขาดจากการ
ประพฤติผิดในกามดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหเวนจากการประพฤติผิดใน
กามดวย เปนผูเวนขาดจากการพูดเท็จดวยคนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหเวนจาก
การพูดเท็จดวย เปนผูเวนขาดจากการพูดสอเสียดดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่น
ใหเวนจากการพูดสอเสียดดวย เปนผูเวนขาดจากการพูดคําหยาบดวยตนเองดวย
ชักชวนผูอื่นใหเวนจากการพูดคําหยาบดวย เปนผูเวนจากการพูดเพอเจอ
ดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหเวนจากพูดเพอเจอดวย เปนผูไมโลภอยากได
ของเขาดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นไมใหโลภอยากไดของเขาดวย ไมพยาบาท
ปองรายเขาดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นไมใหพยาบาทปองรายเขาดวย เปน
ผูเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหเห็นชอบตาม
ทํานองคลองธรรมดวย บุคคลนี้เรียกวา ผูเปนคนดียิ่งกวาคนดี.

อรรถกถาบุคคลผูลามกเปนตน
บทวา "ปาโป" ความวา ผูประกอบดาวบาป ๑ ประการ คือ
อกุศลกรรมบถ ๑๐ประการ.
บทวา "กลฺยาโณ" ความวา ผูประกอบดวยกัลยาณธรรม กลาว
คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ เปนผูบริสุทธิ์ เปนผูเจริญ. คําที่เหลือใน
ที่นี้มีอรรถอันตื้น เพราะเหตุวามีนัยที่ไดกลาวไวแลวในหนหนหลังนั่นเทียว.
[๑๐๖] ๑. ปาปธัมมบุคคคล บุคคลผูมีธรรมลามก เปน
ไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ฯลฯ เห็นผิดจาก
ทํานองคลองธรรม บุคคลนี้เรียกวา ผูมีธรรมลามก.
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๒. ปาปธัมเมนปาปธัมมตรบุคคล บุคคลผูมีธรรม
ลามกยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมลามก เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ฆาสัตวดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหฆาสัตว
ดวย ลักทรัพยดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหลักทรัพยดวย ฯลฯ เห็นผิดจาก
ทํานองคลองธรรมดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมดวย บุคคลนี้เรียกวา ผูมีธรรมลามกยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมลามก.
๓. กัลยาณธัมมบุคคล บุคคลผูมีธรรมงาม เปน
ไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว จากการลักทรัพย
ฯลฯ มีความเห็นชอบตามทํานองคลองธรรม บุคคลนี้เรียกวา ผูมีธรรมงาม.
๔. กัลยาณธัมเมนกัลยาณธัมมตรบุคคล บุคคลผูมี
ธรรมงามยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมงาม เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเองดวย
ชักชวนผูอื่นใหเวนขาดจากการฆาสัตวดวย ฯลฯ เห็นชอบตามทํานองคลองธรรมดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมดวย
บุคคลนี้เรียกวา ผูมีธรรมงามยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมงาม.
อรรถกถาบุคคลผูมีธรรมลามกเปนตน
ธรรมอันลามกของบุคคลนั้นมีอยู เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อวา
ปาปธมฺโม แปลวา ผูมีธรรมอันลามก. ธรรมอันงามของบุคคลนั้นมีอยู
เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อวา กลฺยาณธมฺโม แปลวา ผูมีธรรมอันงาม.
คําที่เหลือในที่นี้มีเนื้อความงายทั้งนั้น.
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[๑๐๗] ๑. สาวัชชบุคคล บุคคลผูมีโทษ เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูประกอบดวยกายกรรมที่มโี ทษ ประกอบดวยวจีกรรมที่มีโทษ ประกอบดวยมโนกรรมที่มีโทษ บุคคลนี้เรียกวา
ผูมีโทษ.
๒. วัชชพหุลบุคคล บุคคลผูมีโทษมาก เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูป ระกอบดวยกายกรรมทีม่ ีโทษมาก
ประกอบดวยกายกรรมทีไ่ มมีโทษนอย ประกอบดวยวจีกรรมที่มีโทษมาก
ประกอบดวยวจีกรรมที่ไมมีโทษนอย ประกอบดวยมโนกรรมที่มีโทษมาก
ประกอบดวยมโนกรรมที่ไมมีโทษนอย บุคคลนี้เรียกวา ผูมีโทษมาก.
๓. อัปปสาวัชชบุคคล บุคคลผูมีโทษนอย เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยกายกรรมที่ไมมีโทษมาก
ประกอบดวยกายกรรมทีม่ ีโทษนอย ประกอบดวยวจีกรรมที่ไมมีโทษมาก
ประกอบดวยวจีกรรมที่มีโทษนอย ประกอบดวยมโนกรรมที่ไมมีโทษมาก
ประกอบดวยมโนกรรมที่มีโทษนอย บุคคลนี้เรียกวา ผูมีโทษนอย.
๔. อนวัชชบุคคล บุคคลผูไมมีโทษ เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยกายกรรมที่หาโทษมิได ประกอบ
ดวยวจีกรรมที่หาโทษมิได ประกอบดวยมโนกรรมที่หาโทษมิได บุคคลนี้
เรียกวา ผูไมมีโทษ.
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อรรถกถาบุคคลผูมีโทษ เปนตน
บทวา "สาวชฺโช" ไดแก มีโทษ. สองบทวา "สาวชฺเชน กายกมฺเมน" ไดแก ดวยกายกรรม อันมีโทษ มีปาณาติบาตเปนตน. แมใน
บททั้งหลายนอกจากนี้ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
สองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้ ทาน
เรียกวา สาวชฺโช แปลวา ผูมีโทษ เพราะความที่กรรมอันประกอบดวยไตรทวาร
เปนของมีโทษ ดุจประเทศที่เต็มไปดวยของปฏิกูล มีคูถและซากศพเปนตน.
สองบทวา "สาวชิเชน พหุล" ความวา กายกรรมของบุคคลใด
มีโทษเทานั้นมาก ที่ไมมีโทษมีนอย บุคคลผูนั้นชื่อวาประกอบดวยกายกรรมมี
โทษมีมาก ที่ไมมีโทษมีนอย ทานจึงเรียกวา อปฺป อนวชฺเชน แปลวา
กายกรรมที่ไมมีโทษมีนอย. ในคําทั้งหลาย นอกจากนี้ ก็มีนยั นี้นั่นแหละ.
ถามวา ก็ใครเลาที่เห็นปานนี้ ?
ตอบวา ผูใด ยอมสมาทานอุโบสถศีล ยอมบําเพ็ญศีลในกาลบาง
ครั้งบางคราว ตามธรรมดาของชาวบาน หรือตามธรรมดาของชาวนิคม ผูนั้น
นั่นแหละ ชือ่ วา ประกอบดวยกรรมอันมีโทษเปนสวนมาก ที่ไมมีโทษเปน
สวนนอย.
สองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้ ทาน
เรียกวา วชฺชพหุโล แปลวา ผูมากดวยโทษ เพราะเหตุที่โทษนั่นแหละเปน
ของมีมาก เพราะเปนกรรมอันประกอบไวดวยไตรทวาร.
เหมือนอยางวา ดอกไมทั้งหลาย มีสีไมสวย ทั้งมีกลิ่นเหม็น บุคคล
กระทําไวไหเปนกองมีอยูในประเทศแหงหนึ่ง วัตถุทั้งหลายมีแผนผาเปนตนที่
เขาโยนไป พึงตกไปบนกองดอกไมอันมีกลิ่นเหม็นนั้นในที่นั้น ๆ ทําใหมีกลิ่น
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เหม็นฉันใด บุคคลนี้ คือ ผูเห็นปานนี้ บัณฑิตพึงทราบฉันนั้น (หรือ) เหมือน
อยางวา วัตถุทั้งหลายมีแผนผาเปนตน ที่เขากระทําใหเปนกอง พึงมีใน
ประเทศแหงหนึ่ง ดอกไมทั้งหลายมีดอกพุทราเปนตนที่มีสีไมงาม มีกลิ่นเหม็น
พึงตกไปบนกองแหงผานั้นในที่นั้น ๆ ฉันใด บุคคลที่ ๓ นี้ คือ ผูเห็นปาน
นี้ บัณฑิตพึงทราบฉันนั้น. แตวาบุคคลที่ ๔ บัณฑิตพึงเห็นดุจถาดทองคํา
อันเต็มแลวดวยมธุรสทั้ง ๔ เพราะความที่กรรมอันประกอบดวยไตรทวารเปน
ของหาโทษมิได.
บรรดาบุคคล ๔ จําพวกเหลานั้น คือ สาวชฺโช ผูมโี ทษ ๑ วชฺชพหุโล ผูมีโทษมาก ๑ อปฺปสาวชฺโช ผูมีโทษนอย ๑ อนวชฺโช
ผูไมมีโทษ ๑. บุคคลพวกที่ ๑ จัดเปนอันธพาลปุถุชน คือ ปุถุชนผูท ั้ง
บอดทั้งโง. พวกที่ ๒ จัดเปนโลกิยปุถุชน ผูกระทํากุศลในระหวางๆ. พวกที่ ๓
ไดแก พระโสดาบัน แมพระสกทาคารี พระอนาคามี ก็สงเคราะหดวยบุคคล
จําพวกที่ ๓. พวกที่ ๔ ไดแก พระขีณาสพ.
จริงอยูพระขีณาสพนั้น ชื่อวา อนวชฺโช แปลวา ผูไมมีโทษเลย
ขอนี้เปนนัยแหงอรรถกถาอังคุตตรนิกาย.
[๑๐๘] ๑. บุคคลผูอุคฆฏิตัญู เปนไฉน ?
การบรรลุมรรคและผล ยอมมีแกบุคคลใด พรอมกับเวลาที่ทานยก
หัวขอขึ้นแสดง บุคคลนี้เรียกวา บุคคลผูอุตฆฏิตัูู.
๒. บุคคลผูวิปญจิตัญู เปนไฉน ?
การบรรลุมรรคและผล ยอมมีแกบุคคลใด ในเมื่อทานจําแนกเนื้อ
ความแหงภาษิตโดยยอ ใหพิศดาร บุคคลนี้เรียกวา บุคคลผูวิปญจิตตัญู.
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๓. บุคคลผูเนยยะ เปนไฉน ?
การบรรลุมรรคและผลเปนชั้น ๆ ไป ยอมมีแกบุคคลใด โดยเหตุ
อยางนี้ คือ โดยอุเทศ โดยไตถาม โดยทําไวในใจโดยแยบตาย โดยสมาคม
โดยคบหา โดยสนิทสนมกันกับกัลยาณมิตร บุคคลนี้เรียกวา บุคคลผูเนยยะ.
๔. บุคคลผูปทปรมะ เปนไฉน ?
บุคคลใด ฟงพุทธพจนก็มาก กลาวก็มาก จําทรงไวก็มาก บอกสอน
ก็มาก แตไมมีการบรรลุมรรคผลในชาตินั้น บุคคลนี้เรียกวา บุคคลผูปทปรมะ.
อรรถกถาบุคคล ผูอุคฆฏิตัญู เปนตน
การยกญาณ คือปญญาขึ้น ชื่อวา อุคฺฆฏิต ซึ่งแปลวา มีปญญาอัน
เฉียบแหลม ในคําวา อุคฺฆฏิตฺู นี.้ อธิบายวา ยอมรูธรรมเพียงสักวา อัน
ทานยกหัวขอขึ้นแสดงเทานั้นดวยญาณ.
ขอวา "สห อุทาหฏเวลาย" ไดแก ในการนําหัวขอมาตั้งไว คือ
ในขณะสักวา นําอุเทศนาตั้งไวเทานั้น.
บทวา "ธมฺมาภิสมโย" ไดแก การตรัสรูสจั ธรรมทั้ง ๔ พรอม
ดวยญาณ คือ ปญญา.
ลองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา บุคคลนี้ เปนผูสามารถสงญาณ
คือ ปญญาไปตามกระแสแหงพระธรรมเทศนา ตามที่ทานตั้งบทมาติกาโดยยอ
มีนัยเปนตนวา "จตฺตาโร สติปฏานา" แลวจึงถือเอาพระอรหัตได ทาน
จึงเรียกผูนี้วา อุคฆฏิตัญู ซึ่งแปลวา ผูเฉียบแหลม เพียงยกหัวขอธรรม
ขึ้นแสดงเทานั้นก็รูทันที.
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บุคคลใดยอมรูอรรถ ที่ทานอธิบายทําใหพิศดารนั่นแหละ เพราะเหตุ
นั้นบุคคลนั้นจึงชื่อวา วิปญจิตัญู แปลวา ผูรอู รรถอันทานอธิบายแลว
สองบทวา "อย วุจิจติ" ความวา บุคคลนี้ คือ ผูมีความสามารถ
เพื่อบรรลุพระอรหัต ในเมื่อมีผูอื่นตั้งบทมาติกาไวโดยยอแลวจําแนกเนื้อ
ความโดยพิศดาร ทานจึงเรียกวา วิปญ
 จิตตัญู.
วิเคราะหศัพท เนยยบุคคล
อุทฺเทสาทีหิ เนตพฺโพติ เนยฺโย บุคคลใด อันผูอื่นพึงแนะนํา
ดวยบททั้งหลายมีอุเทศเปนตน เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นจึงชื่อวา เนยฺโย
ผูอันบุคคลพึงแนะนําไป.
สองบทวา "อนุปุพฺเพน ธมฺมาภิสมโย" ไดแก การบรรลุพระอรหัตตามลําดับ.

วิเคราะหศัพท ปทปรมบุคคล
พฺยฺชนปทเมว ปรม อสฺสาติ ปทปรโม บทแหงพยัญชนะนั่น
เทียว เปนอยางยิ่งของบุคคลนั้นมีอยู เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อวา ปทปรโม ผูมีบทอยางยิ่ง.
ขอวา "น ตาย ชาติยา ธมฺมาภิสมโย โหติ" อธิบายวา ปทปรมบุคคลนั้น ไมสามารถเพื่อจะทําฌาน วิปสสนา มรรค ผล ใหเกิดขึ้นไดดวย
อัตภาพนั้น.
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[๑๐๙] ๑. บุคคลผูโตตอบถูกตองแตไมวองไว เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกเขาถามปญหา ยอมแกไดถกู ตองแตไม
วองไว บุคคลนี้เรียกวา ผูโตตอบถูกตองแตไมวองไว
๒. บุคคลผูโ ตตอบวองไวแตไมถูกตอง เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกเขาถามปญหายอมแกไดวองไว แตแกไม
ถูกตอง บุคคลนี้เรียกวา ผูโตตอบวองไวแตไมถูกตอง
๓. บุคคลผูโตตอบถูกตองและวองไว เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกเขาถามปญหา ยอมแกไดถกู ตองและแก
ไดวองไว บุคคลนี้เรียกวา ผูโตตอบถูกตองและวองไว.
๔. บุคคลผูโ ตตอบไมถูกตองและไมวองไว เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกเขาถามปญหา ยอมแกไมถูกตองและไม
วองไว บุคคลนี้เรียกวา ผูโตตอบไมถูกตองและไมวองไว.

อรรถกถาบุคคลผูโตตอบถูกตองแตไมวองไว เปนตน
ญาณ คือปญญาก็ดี ถอยคําที่ตั้งขึ้นเพราะญาณก็ดี เรียกวา ปฏิภาณ
คือ ความเฉียบแหลมในการโตตอบ. ปฏิภาณนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงพระ
ประสงคเอาในคําวา ยุตฺตปฏิภาโณ นี้.
ปฏิภาณ อันสมควรแกเหตุและสมควรแกผล ของบุคคลนั้นมีอยู
เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อวา ยุตฺตปฏิภาโณ ผูมีปฏิภาณอันถูกตอง.
ปฏิภาณอันไมวองไวของบุคคลนั้นมีอยู เพราะความที่ตนเปนผูไมสามารถเพื่อ
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จะโตตอบปญหาไดโดยรวดเร็ว ในขณะที่เขาถามปญหานั่นแหละ เพราะเหตุนั้น
บุคคลนั้นชื่อวา โนมุตฺตปฏิภาโณ แปลวา ผูมีปฏิภาณอันไมวองไว. บุคคล
ที่เหลือบัณฑิตพึงทราบโดยนัยนี้.
ก็ในบุคคลเหลานี้ บุคคลจําพวกที่ ๑ พิจารณาปญหาสิ้นเวลาเพียง
เล็กนอยแลวจึงเพงปญหาไดถูกตองนั่นเทียว เหมือนพระจูพนาคเถระผูทรง
พระไตรปฎก ไดยินวา พระเถระนั้นถูกเขาถามปญหา ทานกําหนดปญหา
ไดถูกตองและเหมาะสมทีเดียว.
บุคคลจําพวกที่ ๒ ยอมหามปญหาในระหวางที่เขาถามนั่นแหละ
ดวยถอยคําอยางใดอยางหนึ่ง แมทา นพิจารณาปญหาแลวก็ยังตีความหมาย
ปญหาไดไมเหมาะสม เหมือนพระติสสเถระ ผูฉลาดเพียงนิกาย ๔ นัยวา
พระเถระนั้น ถูกเขาถามปญหาแลว ทานรอคอยแมการสิ้นสุดลงแหงปญหา
แลวทานก็ตอบสง ๆ ไป ก็เนื้อความแหงถอยคําที่ทานพิจารณาอยูยอมไมสอด
คลองในที่ไหน ๆ.
บุคคลจําพวกที่ ๓ ทานเพงเนื้อความอันสมควรแกเวลาแหงปญหา
นั่นแหละ ยอมตอบค่ําถามใน ณ นั้นนั่นแหละ เหมือนพระจูฬาภัยเถระ ผู
ทรงพระไตรปฎก ไดยินวา พระเถระนั้น ถูกเขาถามปญหาแลวยอมตอบได
โดยรวดเร็ว มีเหตุผลอันถูกตองและเหมาะสมดวย.
บุคคลจําพวกที่ ๔ ถูกเขาถามปญหาแลวยอมไมเพงปญหาใหถูก
ตองได ทั้งยังไมอาจเพื่อจะหามดวยถอยคําอยางใดอยางหนึ่ง เปนดุจบุคคล
ผูจมลงในความมืดทึบอันยิ่งเหมือนพระโลลุทายี.
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[๑๑๐] บุคคลผูเปนธรรมกถึก ๔ จําพวก เปนไฉน ?
๑. ธรรมกถึกบางคนในโลกนี้ ยอมกลาวนอยและกลาวคําไมประกอบ
ดวยประโยชน ทั้งบริษัทก็ไมรูคํานั้นวาประกอบดวยประโยชนหรือไมประกอบ
ดวยประโยชน ธรรมกถึกเชนนี้ ยอมถึงซึ่งอันนับวาธรรมกถึกของบริษัทเห็น
ปานนี้เทานั้น
๒. ธรรมกถึกบางคนในโลกนี้ ยอมกลาวนอยและกลาวคําที่ประกอบ
ดวยประโยชน และบริษัทรูคํานั้นวาประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบ
ดวยประโยชน ธรรมกถึกเชนนี้ ยอมถึงซึ่งอันนับวาเปนธรรมกถึกของบริษัท
เห็นปานนี้เทานั้น
๓. ธรรมกถึกบางคนในโลกนี้ ยอมกลาวมากและกลาวคําไมประกอบ
ดวยประโยชน ทั้งบริษัทก็ไมรูคํานั้นวาประกอบดวยประโยชน หรือไม
ประกอบดวยประโยชน ธรรมกถึกเชนนี้ ยอมถึงซึ่งอันนับวาธรรมกถึก ของ
บริษัทเห็นปานนี้เทานั้น
๔. สวนธรรมกถึกบางคนในโลกนี้ ยอมกลาวมาก และกลาวคําที่
ประกอบดวยประโยชน ทั้งบริษัทก็รูคํานั้นวาประกอบดวยประโยชน หรือไม
ประกอบดวยประโยชน ธรรมกถึกเชนนี้ ยอมถึงซึ่งอันนับวาธรรมกถึก
ของบริษัทเห็นปานนี้เทานั้น
เหลานีเ้ รียกวา บุคคลผูเปนธรรมกถึก ๔ จําพวก.
อรรถกถาบุคคลผูเปนธรรมกถึก ๔ จําพวก
สองบทวา "อปฺปฺจ ภาสติ" ความวา ยอมกลาวเพียงเล็กนอย
แกบริษัทผูมาถึงแลว.
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บทวา "อสหิตฺจ" ความวา ก็แลเมื่อกลาว ก็ยอมไมกลาวให
เหมาะสมแกเหตุผล.
ขอวา "ปริสา จสฺส อกุสลา โหติ" อธิบายวา ก็บริษัทผูนั่ง
ประชุมกันเพื่อจะฟงธรรมมีอยู ภิกษุผูธรรมกถึกนั้น ยอมไมรูถอยคําที่ควร
และไมควร มีเหตุหรือไมมีเหตุ สละสลวยหรือไมสละสลวย.
บทวา "เอวรูโป" ความวา ผูนี้ คือ พระธรรมกถึกผูโง ผูมีชาติ
อยางนั้นยอมไดชื่อวา ธรรมกถึกของบริษัทผูโงเขลา ผูมชี าติอยางนั้นนั่น
เทียว. บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในทุก ๆ บทโดยนัยนี้. ก็ในพระธรรมกถึก
เหลานี้. พระธรรมกถึก ๒ พวกเทานั้น ชื่อวา เปนพระธรรมกถึกโดยสภาวะ
สวนพระธรรมกถึกนอกจากนี้ ทานกลาวไวอยางนั้น เพราะอยูในระหวางแหง
พระธรรมกถึกทั้งหลาย.
บุคคลเปรียบดวยวลาหก ๔ อยาง เปนไฉน ?
[๑๑๑] วลาหก ๔ อยาง
ฟารอง ฝนไมตก ๑
ฝนตก ฟาไมรอง ๑
ฟารอง ฝนตก ๑
ฟาไมรอง ฝนไมตก ๑
[๑๑๒] บุคคลเปรียบดวยวลาหก ๔ อยางนี้ มีปรากฏอยูใน
โลก ก็อยางนั้นเหมือนกัน.
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บุคคล ๔ จําพวก เปนไฉน ?
บุคคลเหมือนฟารอง ฝนไมตก ๑
บุคคลเหมือนฝนตก ฟาไมรอง ๑
บุคคลเหมือนฟารอง ฝนตก ๑
บุคคลเหมือนฟาไมรอง ฝนไมตก ๑
๑. บุคคลเหมือนฟารอง ฝนไมตก เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูพูด แตไมทํา อยางนี้เปนคนเหมือนฟา
รองฝนไมตก ฟานั้นรองแตฝนไมตก แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น.
๒. บุคคลเหมือนฝนตก ฟาไมรอง เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนทํา แตไมพูด อยางนี้เปนคนเหมือน
ฝนตกฟาไมรอง ฝนตกฟาไมรอง แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น.
๓. บุคคลเหมือนฟารอง ฝนตก เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูพูดดวย ทําดวย อยางนี้เปนคนเหมือน
ฟารองฝนตก ฟารองฝนตก แมฉันใด บุคคลนีก้ ็มีอุปไมยฉันนั้น.
๔. บุคคลเหมือนฟาไมรอง ฝนไมตก เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมพูด ไมทํา อยางนี้เปนคนเหมือนฟาไมรอง
ฝนไมตก ฟาไมรองฝนไมตก แมฉันใด บุคคลผูน ี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น.
บุคคลเปรียบดวยวลาหก ๔ อยางเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก.
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อรรถกถาบุคคลผูเปรียบเทียบดวยลวาหก ๔ อยาง
บทวา "วลาหกา" แปลวา กอนเมฆ.
บทวา "คชฺชิตา" แปลวา ฟาคํารามแลว. บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัย
ในขอนี้วา ขึ้นชื่อวาฟาคํารามแลวฝนไมตกยอมเปนบาป เพราะวามนุษยทั้ง
หลายคิดวา เมื่อใดฟารองแลว ฝนก็จักงาม จึงพากันนําพืชออกหวาน ครั้น
เมื่อฝนไมตก พืชที่มีอยูในนานก็ฉิบหายไปในนานั่นแหละ พืชที่มีอยูในบานก็
ฉิบหายไปในบานนั่นแหละ เพราะฉะนั้นคราวนั้นนั้นแหละทุพภิกขภัยยอมมี
จึงชื่อวาเปนบาป.
แมภาวะที่ฟาไมรอง แตฝนตกก็เปนบาปนั่นแหละ เพราะวามนุษย
ทั้งหลายยอมกระทําการหวานพืชในนาลุมนั่นเทียวดวยคิดวา เวลานี้ฝนจักแลง
ทีนั้นฝนก็เกิดตกขึ้น ไดยังพืชทั้งหลายใหถึงมหาสมุทร ในกาลนี้ทุพภิกขภัย
นั่นแหละยอมมี. แตวาภาวะที่ฟารองแลวฝนตก นับวาเปนความเจริญ เพราะ
วาเวลานั้น เปนเวลาที่มีภิกษาหาไดงาย. ภาวชะที่ฟาไมรอง ฝนก็ไมตก ชื่อวา
เปนบาปหนักทีเดียว.
ขอวา "ภาสิตา โหติ โน กตฺตา" ความวา บุคคลกลาววา "บัดนี้
ขาพเจาจักบําเพ็ญคันถธุระ หรือจักบําเพ็ญวิปสสนาธุระ นัน่ แหละ แตวาไม
ถือเอาอุเทศและไมเจริญกรรมฐาน.
ขอวา "กตฺตา โหติ โน ภาสิตา" ความวา บุคคลไมกลาววา
บัดนี้ขาพเจาจักบําเพ็ญคันถธุระ หรือจักบําเพ็ญวิปสสนาธุระ แตเมื่อถึงเวลา
แลว เขายอมยังประโยชนนั้นใหสําเร็จ. บัณฑิตพึงทราบบุคคลนอกจากนี้
โดยนัยนี้ ก็คํานั้นแมทั้งหมดทานกลาวไวสําหรับบุคคลผูถวายปจจัยเทานั้น
จริงอยูทายกคนหนึ่ง นิมนตพระสงฆดวยกลาววา "ขาพเจาจักถวายทานใน
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วันโนน" ครั้นถึงเวลาแลวก็ไมกระทํา ผูนี้ยอมเสื่อมจากบุญ แมภิกษุสงฆก็
ยอมเสื่อมจากลาภ (เปรียบไดกับฟารองฝนไมตก) ทายกอีกคนหนึ่ง ไมนิมนต
พระสงฆเลยคิดวา "เราจักทําสักการะ แลวจักนําพระมา" เขายอมไมได
พระสงฆ เพราะพระสงฆทั้งหมดถูกผูอื่นนิมนตไปในที่อื่นเสียแลว บุคคลนี้
ยอมเสื่อมจากบุญ แมสงฆก็เสื่อมจากลาภนั้น (เปรียบไดกับฝนตกฟาไมรอง)
ฝายทายกอีกพวกหนึ่ง นิมนตสงฆกอนแลวจัดแจงสักการะในภายหลังแลวจึง
ถวายทาน ผูนี้ชื่อวา ยอมทํากิจที่ถูกตอง (เปรียบไดกับฟารองฝนตก) อีก
พวกหนึ่ง สงฆก็ไมนิมนต ทานก็ไมถวาย ผูนบี้ ัณฑิตพึงทราบวาเปนบาปบุคคล (เปรียบไดกับฟาไมรูองฝนไมตก)
บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยหนู ๔ จําพวก เปน
ไฉน ?
[๑๑๓] หนู ๔ จําพวก.
หนูทขี่ ุดรูไว แตไมอยู ๑
หนูทอี่ ยู แตมิไดขุดรู ๑
หนูทขี่ ุดรูดวย อยูด วย ๑
หนูทที่ ั้งไมขุดรู ทั้งไมอยู ๑
[๑๑๔] บุคคลเปรียบดวยหนู ๔ จําพวก เหลานี้ มีปรากฏอยู
ในโลก ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
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บุคคล เปรียบดวยหนู ๔ จําพวกเปนไฉน ?
บุคคลเปนผูทําที่อยู แตไมอยู ๑
บุคคลเปนผูอยู แตไมทําที่อยู ๑
บุคคลเปนผูทําที่อยู และอยูดวย ๑
บุคคลทัง้ ไมทําที่อยู ทั้งไมอยูดวย ๑
๑. บุคคลเปนผูทําที่อยู แตไมอยู เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ
คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ บุคคลนั้นไมรูตามความ
เปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทกุ ขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปนผูทําที่อยูแตไมอยู หนูนั้นทํารังไวแตไมอยู ฉันใด
บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น.
๒. บุคคลเปนผูอยู แตไมทําที่อยู เปนไฉน ?
บุคคลบางในโลกนี้ ยอมไมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ
เวยยากรณะ คาถา อุทา อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ บุคคลรูอยู
ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปนผูอยูแตไมทําที่อยู หนูที่เปนผูอยูแตไมทํารัง
นั้น แมฉันใด บุคคลนี้มอี ุปไมยฉันนั้น.
๓. บุคคลเปนผูทําที่อยู และอยูดวย เปนไฉน ?
บุคคลบางคนโนโลกนี้ ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ บุคคลนั้นยอม

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 347

รูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทกุ ขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปนผูทําที่อยูและอยูดวย หนูทที่ ํารังอยู และอยู
ดวยนั้น แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น.
๔. บุคคลผูท ั้งไมทําที่อยูทั้งไมอยูดวย เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ
เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ บุคคลนั้น
ไมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นีท้ ุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ชื่อวา ทั้งไมทําที่อยู ทั้งไมอยูดวย หนูที่ทั้งไมทํารัง
ทั้งไมอยูดวยนั้น แมฉันใด บุคคลนี้กม็ ีอุปไมยฉันนั้น.
บุคคลเปรียบดวยหนู ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก.
อรรถกถาบุคคลผูเปรียบดวยหนู ๔ จําพวก
ขอวา "คาธ กตฺตา โน วสิตา" ความวา หนูจําพวกที่ ๑ ยอม
ขุดรูใหเปนที่อยูอาศัยของตน แตไมอยูในรูนั้น ไปอยูเสียในที่แหงหนึ่งนั้น
เทียว เมื่อเปนเชนนี้ มันยอมไปสูอํานาจของอมิตร มีแมวเปนตน . บาลีวา
"ขตฺตา แปลวา ขุด" ดังนี้บาง.
ขอวา "วสิตา โน คาธ กตฺตา" ความวา หนูพวกที่ ๒ ไมขุด
รูอยูเอง แตอาศัยรูที่ผูอื่นขุดไว เมื่อเปนเชนนี้ ก็ยังชื่อวารักษาชีวิตไวได. หนู
จําพวกที่ ๓ กระทํากิจแมทั้ง ๒ อยาง ยอมรักษาชีวิตไวได. หนูจําพวกที่ ๔
ไมทํากิจทั้ง ๒ อยาง มันยอมถึงอํานาจของอมิตร.
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ก็บรรดาบุคคลทั้งหลายที่ทานอุปมาแลวดวยการเปรียบเทียบนี้ บุคคล
พวกที่ ๑ เรียนคําสั่งสอนของพระศาสดามีองค ๙ เหมือนกับหนูที่ขุดรูสําหรับ
อยูลึก คือ เหมือนหนูนั้นไมอยูในรูลึกที่ตนขุดเอาไว แตไปอยูในที่ใดที่หนึ่ง
นั้นแหละ ยอมไปสูอํานาจของอมิตร ฉันใด บุคคลแมนี้สงญาณไปดวยสามารถ
แหงการศึกษาเลาเรียน แตมิไดแทงตลอดสัจธรรมทั้ง ๔ เมื่อประพฤติอยู
เชนนี้ในที่โลกามิสทั้งหลาย เขายอมไปสูอํานาจของอมิตรทั้งหลาย กลาวคือ
มัจจุมาร กิเลสมาร และเทวปุตตมาร ฉันนั้น.
บุคคลจําพวกที่ ๒ ไมเรียนคําสอนของพระศาสดามีองค ๙ (คือ ๑.
สุตตะ, ๒. เคยยะ, ๓. เวยยากรณะ, ๔. คาถา, ๕. อุทาน, ๖. อิติวุตตกะ,
๗. ชาดก, ๘. อัพภูตธรรม ๙. เวทัลละ) เปรียบเหมือนหนูนั้นไมขุดรูอยู
คือ เหมือนอยางวา หนูนั้นอาศัยอยูในรูที่หนูอื่นขุดแลว มันยอมรักษาชีวิต
ไวได ฉันใด ภิกษุผูนี้ฟงธรรมกถาของผูอื่น แลวก็แทงตลอดสัจธรรมทั้ง
๔ กาวลวงอํานาจของมารทั้ง ๓ ได ฉันนั้น. บัณฑิตพึงทราบการเปรียบเทียบ
อุปมาแมในบุคคลที่ ๓ ที่ ๔ โดยนัยนี้
บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลผูเปรียบดวยมะมวง ๔ ชนิด
เปนไฉน ?
[๑๑๕] มะมวง ๔ ชนิด
มะมวงดิบ แตสีเปนมะมวงสุก ๑
มะมวงสุก แตสีเปนมะมวงดิบ ๑
มะมวงดิบ สีก็เปนมะมวงดิบ ๑
มะมวงสุก สีก็เปนมะมวงสุก ๑
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[๑๑๖] บุคคลเปรียบดวยมะมวง ๔ ชนิด มีปรากฏอยูในโลก
ฉันนั้นเหมือนกัน.
บุคคล ๔ จําพวก เปนไฉน ?
บุคคลเชนมะมวงดิบ แตมีสีเปนมะมวงสุก ๑
บุคคลเชนมะมวงสุก แตมีสีเปนมะมวงดิบ ๑
บุคคลเชนมะมวงดิบ มีสีก็เปนมะมวงดิบ ๑
บุคคลเชนมะมวงสุก มีสีก็เปนมะมวงสุก ๑
๑. บุคคล ผูเปนเชนมะมวงดิบ แตมีสีเปนมะมวงสุก
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียว
ซายแลขวา คูเขาเหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร นาเสื่อมใส บุคคล
นั้นไมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปนเชนมะมวงดิบ แตมีสีเปนมะมวงสุก
มะมวงดิบแตมีสีเปนมะมวงสุกนั้น แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมย ฉันนัน้ .
๒. บุคคลผูเปนเชนมะมวงสุก แตมีสีเปนมะมวงดิบ
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียว
ซายแลขวา คูเขาเหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ไมนา เสื่อมใส บุคคล
นั้นรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทกุ ขสมุทัย นีท้ ุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ ชื่อวา เปนเชนมะมวงสุก แตมีสีเปนมะมวงดิบ
มะมวงสุกแตมีสีเปนมะมวงดิบนั้น ฉันใด. บุคคลนี้ก็มีอุปไมย ฉันนั้น.
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๓. บุคคลผูเชนมะมวงดิบ มีสีเปนมะมวงดิบ เปน
ไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียว
ซายแลขวา คูเขาเหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ไมนาเลื่อมใส บุคคล
นั้นไมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ ยอมไมรูตามความเปนจริงวา นี้
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปนเชนมะมวงดิบ มีสี
ก็เปนมะมวงดิบ มะมวงดิบมีสีก็เปนมะมวงดิบนั้น แมฉันใด บุคคลนี้ก็อุปไมย ฉันนั้น.
๔. บุคคลผูเชนมะมวงสุก มีสีก็เปนมะมวงสุก เปน
ไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียว
ซายแลขวา คูเขาเหยียดออก ทรงผาสังฆาฏิบาตรและจีวร นาเลื่อมใส บุคคล
นั้นรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปนเชนมะมวงสุก มีสีก็เปน
มะมวงสุก มะมวงสุกมีสีก็เปนมะมวงสุกนั้น แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมย ฉัน
นั้น
บุคคลเปรียบดวยมะมวง ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูใ น
โลก.
อรรถกถาบุคคลผูเปรียบดวยมะมวง ๔ ชนิด
สองบทวา "อาม ปกฺกวณฺณี" ไดแก ผลมะมวงที่ดิบในภายใน
แตภายนอกเหมือนมะมวงสุก.
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สองบทวา "ปกฺก อามวณฺณี" ไดแก ภายในสุก แตภายนอก
เหมือนมะมวงดิบ. แมใน ๒ บทที่เหลือ ก็นยั นี้เหมือนกัน. ในคําเปรียบ
เทียบดวยผลมะมวงนั้นคือ ภาวะที่มะมวงไมสุก คือเปนของดิบยอมมีฉันใด
แมในบุคคล ความเปนปุถุชนเปนเชนมะมวงดิบ ความเปนพระอริยะก็เปนเชน
กับมะมวงสุกฉันนั้น บัณฑิตพึงทราบการเปรียบเทียบดวยการอุปมาในบุคคลที่
ทานอุปมาแลว โดยนัยนี้วา เหมือนอยางวา ความที่มะมวงมีสีอันสุก เชนกับ
มะมวงสุก ในมะมวงทั้งหลายเหลานั้น ฉันใด แมในบุคคล ความที่พระอริยเจาทั้งหลายมีวรรณะอันสุก คือ ความงาม เชนกับดวยความงามของอิริยาบถ
ทั้งหลาย มีการกาวไปขางหนาเปนตน ก็ฉันนั้น.
บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยหมอ ๔ ชนิด เปน
ไฉน ?
[๑๑๗] หมอ ๔ ชนิด
หมอเปลาปด ๑ หมอเต็มเปด ๑
หมอเปลาเปด ๑ หมอเต็มปด ๑
[๑๑๘] บุคคลเปรียบดวยหมอ ๔ ชนิด เหลานี้ มีปรากฏอยู
ในโลก ฉันนัน้ เหมือนกัน.
บุคคล ๔ จําพวก เปนไฉน ?
คนเปลาปด ๑
คนเต็มเปด ๑
คนเปลาเปด ๑
คนเต็มปด ๑
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๑. บุคคล ที่เปนคนเปลาปด เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียว
ซายแลขวา คูเขาเหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร นาเลื่อมใส บุคคล
นั้นยอมไมรูตามความเปนจริงวา นีท้ ุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปนคนเปลาปด หมอเปลาปดนั้น แมฉันใด บุคคลนี้
ก็มีอุปไมย ฉันนั้น.
๒. บุคคลที่เปนคนเต็มเปด เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลงแลตรง เหลียว
ซายแลขวา คูเขาเหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ไมนาเลื่อมใส บุคคล
นั้นรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคล
อยางนี้เรียกวา เปนคนเต็มเปด หมอเต็มเปดนั้น แมฉันใด บุคคลนี้ก็มี
อุปไมยฉันนั้น.
๓. บุคคลที่เปนคนเปลาเปด เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียว
ซายแลขวา คูเขาเหยียดออก ทรงผาสังฆาฏิบาตรและจีวร ไมนาเลื่อมใส
บุคคลนั้น ไมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปนคนเปลาเปด หมอเปลาเปดนั้น แมฉนั ใด บุคคล
นี้ก็มีอุปไมย ฉันนั้น.
๔. บุคคลที่เปนคนเต็มปด เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียว
ซายแลขวา คูเขาเหยียดออก ทรงผาสังฆาฏิบาตรและจีวร นาเลื่อมใส บุคคล
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นั้น รูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคล
อยางนี้ชื่อวา เปนคนเต็มปด หมอเต็มปดนั้น แมฉนั ใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมย
ฉันนั้น.
บุคคลเปรียบดวยหมอ ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก.
อรรถกถาบุคคลผูเปรียบดวยหมอ ๔ ชนิด
บทวา "กุมฺโภ" แปลวา หมอ.
บทวา "ตุจฺโฉ" ไดแก ภายในวาง.
บทวา "ปหิโต" ไดแก หมอที่เขาปดปากตั้งไว.
บทวา "ปูโร" ไดแก ภายในเต็ม.
บทวา "วิวโฏ" ไดแก หมอที่เขาเปดปากตั้งไว. ก็ในบรรดาบุคคล
ที่ทานอุปมาแลวในที่นี้ บัณฑิตพึงทราบวา ชื่อวา เปนบุคคลผูเปลา เพราะ
เวนจากสาระ คือคุณความดีอันมีในภายใน และชื่อวา เปนผูปด เพราะความ
เปนผูงามในภายนอก. แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยหวงน้ํา ๔ ชนิด
เปนไฉน ?
[๑๑๙] หวงน้ํา ๔ ชนิด
หวงน้ําตื้น เงาลึก ๑
หวงน้ําลึก เงาตื้น ๑
หวงน้ําตื้น เงาตื้น ๑
หวงน้ําลึก เงาลึก ๑

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 354

[๑๒๐] บุคคลเปรียบดวยหวงน้ํา ๔ ชนิด มีปรากฏอยูในโลก
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
บุคคลมี ๔ จําพวก เปนไฉน ?
คนตื้น เงาลึก ๑
คนลึก เงาตื้น ๑
คนตื้น เงาตื้น ๑
คนลึก เงาลึก ๑
๑. คนตื้น เงาลึก เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลัง แลตรง
เหลียวซายแลขวา คูเขาเหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร นาเลื่อมใส
บุคคลนั้น ไมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
บุคคลอยางนี้ชื่อวา คนตื้น เงาลึก หวงน้ําตื้นเงาลึกนั้น แมฉันใด บุคคล
นี้ก็มีอุปไมย ฉันนั้น.
๒. คนลึก เงาตื้น เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลัง แลตรง
เหลียวซายแลขวา คูเขาเหยียดออก ทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ไมนาเสื่อมใส
บุคคลนั้นรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทกุ ขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคล
อยางนี้ชื่อวา คนลึก เงาตื้น หวงน้ําลึกเงาตื้นนั้น แมฉันใด บุคคลนี้ก็มี
อุปไมย ฉันนั้น.
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๓. คนตื้น เงาตื้น เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลัง แลตรง
เหลียวซายแลขวา คูเขาเหยียดออก ทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ไมนาเลือ่ มใส
บุคคลนั้นไมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
บุคคลอยางนี้ชื่อวา คนตื้น เงาตื้น หวงน้ําตื้นเงาตื้นนั้น แมฉันใด บุคคลนี้
ก็มีอุปไมย ฉันนั้น.
๔. คนลึก เงาลึก เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลัง แลตรง
เหลียวซายแลขวา คูเขาเหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร นาเลื่อมใส
บุคคลนั้นรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคล
อยางนี้ชื่อวา คนลึก เงาลึก หวงน้ําลึกเงาลึกนั้น แมฉันใด บุคคลนี้กม็ ี
อุปไมย ฉันนั้น.
บุคคลเปรียบดวยหวงน้ํา ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูใน
โลก
อรรถกถาบุคคลผูเปรียบดวยหวงน้ํา ๔ ชนิด
ก็เมื่อน้ําลึกมีประมาณแตเขา แตหวงน้ํามีพื้นน้ําไมปรากฏ เพราะมีสี
น้ําอันเจือกัน หรือเพราะเปนน้ําขุน ชื่อวา เปนน้ําตื้น มีเงาอันลึก. ก็แมน้ํา
ลึกประมาณ ๓ หรือ ๔ บุรุษ หวงน้ํามีพื้นน้ําปรากฏ เพราะเปนน้ําใส จึงชื่อ
วา เปนน้ําลึก มีเงาอันตื้น. ก็บัณฑิตพึงทราบหวงน้ําทั้งสองนอกนี้ เพราะมี
เหตุเปนแดนเกิดพรอมทั้ง ๒ เหตุ. แมบุคคลผูประกอบดวยอิริยาบถทั้งหลายมี
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การกาวไปขางหนาเปนตนอันเปนเชนกับดวยความลึกซึ้งแหงคุณธรรมทั้งหลาย
แตเพราะความมีกิเลสหนา และเพราะความไมมีแหงคุณธรรมอันลึกซึ้ง จึง
ชื่อวา เปนเหมือนกับน้ําตื้น แตมีเงาอันลึก (อุตฺตาโน คมฺภีโรภาโส นาม).
บุคคลที่เหลือ บัณฑิตพึงทราบโดยนัยนี้.
บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยโคถึก ๔ จําพวก
เปนไฉน ?
[๑๒๑] โคถึก ๔ จําพวก
โคดุพวกของตน ไมดุพวกอื่น ๑.
โคดุพวกอื่น ไมดพุ วกของตน ๑.
โคดุทั้งพวกของตน ดุทั้งพวกอื่น ๑.
โคไมดุทั้งพวกของตน ไมดุทั้งพวกอื่น ๑.
[๑๒๒] บุคคลเปรียบดวยโคถึก ๔ จําพวก เหลานี้ มีปรากฏ
อยูในโลกฉันนั้นเหมือนกัน
บุคคล ๔ จําพวก เปนไฉน ?
คนดุพวกของตน แตไมดุพวกอื่น ๑.
คนดุพวกอื่น แตไมดุพวกของตน ๑.
คนดุทั้งพวกของตน ดุทั้งพวกอื่น ๑.
คนไมดุทั้งพวกของตน ไมดุทั้งพวกอื่น ๑.
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๑. บุคคล ดุพวกของตน ไมดุพวกอืน่ เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ชอบเบียดเบียนบริษัทของตน แตไมเบียดเบียนบริษัทของผูอื่น บริษัทอยางนี้ชื่อวา เปรียบดวยโคที่ดุแตในพวกของ
ตน ไมดุพวกอื่น โคถึกที่ดุพวกของตน ไมดุพวกอื่น แมฉนั ใด บุคคลนี้
ก็มีอุปไมย ฉันนั้น.
๒. บุคคล ดุพวกอื่น ไมดุพวกของตน เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ชอบเบียดเบียนบริษัทของผูอื่น แตไมเบียดเบียนบริษัทของตน บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปรียบดวยโคที่ดุพวกอื่นแตไมดุ
พวกของตน โคถึกที่ดุพวกอื่น แตไมดุพวกของตน แมฉันใด บุคคลนี้ก็มี
อุปไมย ฉันนั้น.
๓. บุคคล ดุทั้งพวกของตน ดุทั้งพวกอื่น เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เบียดเบียนทั้งบริษัทของตน เบียดเบียนทั้ง
บริษัทของผูอื่น บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปรียบดวยโคที่ดุทั้งพวกของตน ดุทั้งพวก
อื่น โคถึกทีด่ ุทั้งพวกของตน ดุทั้งพวกอื่น แมฉนั ใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น.
๔. บุคคล ไมดุทั้งพวกของตน ไมดุทั้งพวกอื่น เปน
ไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเบียดเบียนทั้งบริษัทของตน ไมเบียดเบียน
ทั้งบริษัทของคนอื่น บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปรียบดวยโคที่ไมดุทั้งพวกของตน
และพวกอื่น โคถึกที่ไมดุทั้งพวกของตน ไมดุทั้งพวกอื่น แมฉันใด บุคคล
นี้ก็มีอุปไมย ฉันนั้น.
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บุคคลเปรียบดวยโคถึก ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูใ น
โลก
อรรถกถาบุคคลผูเปรียบเทียบดวยโคถึก ๔ จําพวก
พึงทราบโคถึกกอน โคตัวใด ยอมรบกวน คือยอมทําฝูงโคพวกตน
ใหกลัว แตสงบเสงี่ยม มีปกติเปนสุขในฝูงโคหมูอื่น โคตัวนี้ ชื่อวาเปนโค
ดุรายในพวกของตนแตไมดุรายในโคพวกอื่น แมบุคคลก็เชนกัน เบียดเบียน
ทิ่มแทงบริษัทของตน มีการรองเรียกดวยถอยคําหยาบคาย แตเปนผูสงบเสงี่ยม
ประพฤติถอมตนในบริษัทผูอื่น ชื่อวาเปนเหมือนโคที่ดุรายในฝูงตน แตไม
ดุรายในโคฝูงอื่น ๆ บุคคลแมที่เหลือ บัณฑิตพึงทราบโดยนัยนี้. ก็ในนิทเทสวาระในคําวา "อุพฺเพชิตา โหติ" นี้ ไดแก การกระทบกระทั่ง การเสียด
แทง คือการทําอาการใหตกใจกลัวนั่นแหละ.
บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยอสรพิษ ๔ จําพวก
เปนไฉน ?
[๑๒๓] อสรพิษ ๔ จําพวก
อสรพิษมีพิษแลนเร็ว แตมีพิษไมราย ๑.
อสรพิษมีพิษราย แตพิษไมแลนเร็ว ๑.
อสรพิษมีพิษแลนเร็วดวย มีพิษรายดวย ๑.
อสรพิษมีพิษไมแลนเร็วดวย มีพิษไมรายดวย ๑.
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[๑๒๔] บุคคลเปรียบดวยอสรพิษ ๔ จําพวก เหลานี้มีปรากฏ
อยูในโลก ฉันนั้นเหมือนกัน
บุคคล ๔ จําพวก เปนไฉน ?
บุคคลมีพษิ แลนเร็ว แตมีพิษไมราย ๑.
บุคคลมีพษิ ราย แตพษิ ไมแลนเร็ว ๑.
บุคคลมีพษิ แลนเร็วดวย มีพิษรายดวย ๑.
บุคคลมีพษิ ไมแลนเร็วดวย มีพิษไมรายดวย ๑.
๑. บุคคล มีพิษแลนเร็ว แตพิษไมราย เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโกรธเนือง ๆ แตความโกรธของเขานั้น
แล ยอมไมนอนเนื่องอยูตลอดกาลยาวนาน บุคคลอยางนี้ชื่อวา ผูมีพิษแลน
เร็วแตพิษไมราย อสรพิษที่มีพิษแลนเร็วแตพิษไมรายนั้น แมฉันใด บุคคล
นี้ก็มีอุปไมย ฉันนั้น.
๒. บุคคล มีพิษราย แตพิษไมแลนเร็ว เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมโกรธเนือง ๆ แตความโกรธของเขา
นั้นแล ยอมนอนเนื่องอยูตลอดกาลยาวนาน บุคคลอยางนี้ชื่อวา มีพิษราย
แตมีพิษไมแลนเร็ว อสรพิษที่มีพิษรายแตมีพิษไมแลนเร็ว แมฉันใด บุคคล
นี้ก็มีอุปไมย ฉันนั้น.
๓. บุคคล มีพษิ แลนเร็วดวย มีพิษรายดวยเปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโกรธเนือง ๆ และความโกรธของเขานั้น
แล ยอมนอนเนื่องอยูตลอดกาลยาวนาน บุคคลเหลานี้ชื่อวา มีพิษแลนเร็ว
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ดวยมีพิษรายดวย อสรพิษที่มีพิษแลนเร็วดวยมีพิษรายดวย แมฉันใด
บุคคลนี้ก็มีอุปไมย ฉันนัน้ .
๔. บุคคล มีพิษไมแลนเร็วดวย มีพิษไมรายดวย
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมโกรธเนือง ๆ ทั้งความโกรธของเขานั้น
ไมนอนเนื่องอยูตลอดกาลยาวนาน บุคคลอยางนี้ชื่อวา มีพิษไมแลนเร็วดวย
มีพิษไมรายดวย อสรพิษที่มีพิษไมแลนเร็วดวย มีพิษไมรายดวย แมฉันใด
บุคคลนี้ก็มีอุปไมย ฉันนัน้ .
บุคคลเปรียบดวยอสรพิษ ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูใน
โลก
อรรถกถาบุคคลผูเปรียบดวยอสรพิษ ๔ จําพวก
พึงทราบ อสรพิษกอน. พิษของงูใด ยอมแลนมาโดยเร็ว คือ แผ
ซานไปโดยเร็ว แตมีพิษไมรายทั้งไมเบียดเบียนอยูนาน พิษของงูนี้ ชื่อวา
มาแลวเร็วแตมีพิษไมราย. ในบททีเ่ หลือทั้งปวง ก็มีนัยนี้เหมือนกัน และ
การจําแนกบุคคลก็มีเนื้อความอันงายทั้งนั้น.
[๑๒๕] ๑. บุคคล ไมใครครวญ ไมไตรตรองแลว พูดสรรเสริญคนที่ไมควรสรรเสริญ เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ พูดสรรเสริญพวกเดียรถีย สาวกของเดียรถีย
ผูปฏิบัติชั่วปฏิบัติผิด วาเปนผูปฏิบัติดีบาง เปนผูปฏิบัติชอบบาง บุคคลอยาง
นี้ชื่อวา ไมใครครวญไมไตรตรองแลว พูดสรรเสริญคนที่ไมควรสรรเสริญ.
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๒. บุคคล ไมใครครวญไมไตรตรองแลว พูดติเตียน
คนที่ควรสรรเสริญ เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ พูดติเตียนพระพุทธเจา พระสาวกของพระพุทธเจา ผูป ฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วาเปนผูปฏิบัติชั่วบาง เปนผูปฏิบัติผิดบาง
บุคคลอยางนี้ชื่อวาไมใครครวญไมไตรตรองแลว พูดติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ.
๓. บุคคล ไมใครครวญ ไมไตรตรองแลว มีความ
เลื่อมใสในฐานะที่ไมควรเลื่อมใส เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังความเลื่อมใสใหเกิดขึ้น ในขอปฏิบัติชั่ว
ปฏิบัติผิด วาเปนขอปฏิบัติดีบาง เปนขอปฏิบัติชอบบาง บุคคลอยางนี้ชื่อวา
ไมใครครวญไมไตรตรองแลว มีความเลื่อมใสในฐานะที่ไมควรเลื่อมใส.
๔. บุคคล ไมใครครวญแลว ไมไตรตรองแลว ไม
เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังความไมเลื่อมใสใหเกิดขึ้นในขอปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ วาเปนขอปฏิบัติชั่วบาง เปนขอปฏิบัติผิดบาง บุคคลอยางนี้ชื่อวา
ไมใครครวญไมไตรตรองแลว ไมเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส.
[๑๒๖] ๑. บุคคล ใครครวญไตรตรองแลว พูดติเตียนคน
ที่ควรติเตียน เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมพูดติเตียนพวกเดียรถีย สาวกเดียรถีย
ผูปฏิบัติชั่ว ปฏิบัติผิด วาเปนผูปฏิบัติชั่วบาง วาเปนผูปฏิบัติผิดบาง บุคคล
อยางนี้ชื่อวา ใครครวญไตรตรองแลว พูดติเตียนคนที่ควรติเตียน.
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๒. บุคคล ใครครวญไตรตรองแลว พูดสรรเสริญ
คุณของคนที่ควรสรรเสริญ เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมสรรเสริญพระพุทธเจา พระสาวกของ
พระพุทธเจาผูปฏิบัติดีประพฤติชอบ วาเปนผูปฏิบัติดีบาง ปฏิบัติชอบบาง
บุคคลอยางนี้ชื่อวา ใครครวญไตรตรองแลว พูดสรรเสริญคุณของคนที่ควร
สรรเสริญ.
๓. บุคคล ใครครวญไตรตรองแลว ไมเลื่อมใสใน
ฐานะที่ไมควรเลื่อมใส เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังความไมเลื่อมใสใหเกิดขึ้น ในขอปฏิบัติ
ชั่ว ในขอปฏิบัติผิด วาขอปฏิบัตินี้ชั่วบาง ขอปฏิบัตินี้ผิดบาง บุคคลอยางนี้
ชื่อวา ใครครวญไตรตรองแลว ไมเลื่อมใสในฐานะที่ไมควรเลื่อมใส.
๔. บุคคล ใครครวญไตรตรองแลว เลื่อมใสใน
ฐานะที่ควรเลื่อมใส เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังความเลื่อมใสใหเกิดขึ้น ในขอปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ วานี้เปนขอปฏิบัติดีบาง นี้เปนขอปฏิบัติชอบบาง บุคคลอยางนี้
ชื่อวา ใครครวญไตรตรองแลว เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส.
[๑๒๗] ๑. บุคคล พูดติเตียนคนที่ควรติเตียน จริงแทตามกาล
แตไมพูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญจริงแทตามกาล เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ควรสรรเสริญก็มี ควรติเตียนก็มี ในคน ๒
คนนั้นผูใดควรติเตียน ยอมติเตียนผูนั้น จริงแทตามกาล ผูใดควรสรรเสริญ
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ยอมไมพูดสรรเสริญผูนนั้ จริงแทตามกาล บุคคลอยางนี้ชื่อวา พูดติเตียน
คนที่ควรติเตียนจริงแทตามกาล แตไมพูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ จริงแท
ตามกาล.
๒. บุคคล สรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ จริงแทตาม
กาล แตไมพูดติเตียนคนที่ควรติเตียนจริงแทตามกาล เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ควรสรรเสริญก็มี ควรติเตียนก็มี ใน ๒ คน
นั้น ผูใดควรสรรเสริญ ยอมพูดสรรเสริญผูนั้น จริงแทตามกาล ผูใดควร
ติเตียน ยอมไมพูดติเตียนผูนั้น จริงแทตามกาล บุคคลอยางนี้ชื่อวา พูด
สรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญจริงแทตามกาล แตไมพูดติเตียนคนที่ควรติเตียน
จริงแทตามกาล.
๓. บุคคล พูดติเตียนคนที่ควรติเตียน จริงแทตามกาล
และพูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญจริงแทตามกาล เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ควรสรรเสริญก็มี ควรติเตียนก็มี ใน ๒ คน
นั้น ผูใดควรติเตียน ยอมพูดติเตียนผูนั้นจริงแทตามกาล ผูใดควรสรรเสริญ
ยอมพูดสรรเสริญบุคคลผืนนั้นจริงแทตามกาล เปนผูรูกาลเพื่อจะแกปญหานั้น
ในที่นั้น บุคคลอยางนี้ชื่อวา พูดติเตียนคนที่ควรติเตียนจริงแทตามกาล และ
พูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญจริงแทตามกาล.
๔. บุคคล ไมพูดติเตียนคนที่ควรติเตียน จริงแทตาม
กาล ทั้งไมพูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญจริงแทตามกาล เปนไฉน ?
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บุคคลบางคนในโลกนี้ ควรสรรเสริญก็มี ควรติเตียนก็มี ใน ๒ คน
นั้น ผูใดควรติเตียน ยอมไมพูดติเตียนผูนั้นจริงแทตามกาล ผูใดควรสรรเสริญ ยอมไมพูดสรรเสริญผูนั้นจริงแทตามกาล เปนผูวางเฉย มีสติ มีสัมปชัญญะ บุคคลอยางนี้ชื่อวา ไมพูดติเตียนคนที่ควรติเตียนจริงแทตามกาล ทั้ง
ไมพูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญจริงแทตามกาล.
อรรถกถาบุคคลพูดติเตียนคนที่ควรติเตียนจริงแท
ตามกาล ฯลฯ เปนตน
บทวา "อนนุวิจฺจ" ไดแก ไมพจิ ารณา คือ ไมสํารวจ.
บทวา "อปริโยคาเหตฺวา" ไดแก ไมใหถือเอาซึ่งคุณทั้งหลายดวย
ปญญา.
สองบทวา "ภูต ตจฺฉ" ไดแก ที่ชื่อวาเปนจริง เพราะเปนของมี
อยู ชื่อวา เปนของแท เพราะเปนของไมวิปริต.
บทวา "กาเลน" ไดแก ตามกาลอันควรและเหมาะสม.
ขอวา "ตตฺร กาลฺู โหติ" ความวา คํานี้ใด ทานกลาวไววา
"กาเลน" ก็บุคคลใดเปนกาลัญู คือเปนผูรูจักกาล เพื่อประโยชนแกการ
พยากรณปญหานั้นวา กาลนี้เมื่อขาพเจาถูกเขาถามปญหาไมควรกลาว ในกาลนี้
ควรกลาว" เพราะเหตุนี้ผูนี้ จึงชื่อวา ยอมกลาวตามกาล.
สองบทวา "อุเปกฺโข วิหรติ" ไดแก เปนผูตั้งอยูในอุเบกขาอัน
มีความเปนกลาง. ในคําทุก ๆ บทที่เหลือมีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.
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[๑๒๘] ๑. บุคคล ผูดํารงชีพอยูดวยแหงความหมั่น มิใช
ดํารงชีพอยูดวยผลแหงบุญ เปนไฉน ?
อาชีพของบุคคลใด ยอมเจริญรุงเรืองเพราะความหมั่น ความขยัน
ความเพียรพยายาม มิไดบังเกิดแตบุญ บุคคลนี้เรียกวา ผูดํารงชีพอยูดวยผล
แหงความหมั่น มิใชดํารงอยูดวยผลแหงบุญ.
๒. บุคคลผูดํารงชีพอยูดวยผลแหงบุญ มิใชดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหมั่น เปนไฉน ?
เทวดาชั้นสูง ๆ ขึ้นไป ตลอดถึงเทวดาเหลาปรนิมมิตวสวัตดี ชื่อวาผู
ดํารงชีพอยูดวยผลแหงบุญ มิใชผูดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหมั่น.
๓. บุคคล ผูดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหมั่นดวย
ดํารงชีพอยูดวยผลแหงบุญดวย เปนไฉน ?
อาชีพของบุคคลใด ยอมเจริญรุงเรืองเพราะความหมั่น ความขยัน
ความเพียร ความพยายามดวย เพราะบุญดวย บุคคลนี้เรียกวา ผูดํารงชีพอยู
ดวยผลแหงความหมั่นดวย ดํารงชีพอยูดวยผลแหงบุญดวย.
๔. บุคคล ผูมิใชดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหมั่น
ดวย มิใชดํารง พอยูดวยผลแหงบุญดวย เปนไฉน ?
สัตวนรกทั้งหลาย ชื่อวาผูมีใชผูดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหมั่น
ดวย มิใชดํารงชีพอยูดวยผลแหงบุญดวย.
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อรรถกถาบุคคลผูดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหมั่น ฯลฯ เปนตน
ผูใด ใหเวลาลวงไปตลอดวันดวยความหมั่น คือ ความเพียรนั่นแหละ
ไดวัตถุอยางใดอยางหนึ่งอันสักวาเปนผลอันไหลออกของความหมั่นนั้นแลวสําเร็จ
การเลี้ยงชีพอยู ก็บุคคลอาศัยความหมั่นนั้นแลวไมไดผลแหงบุญอยางใดเอยาง
หนึ่งตามที่ทานหมายเอาบุคคลผูนั้น แลวกลาวคําเปนตนวา "ยสฺส ปุคฺคลสฺส
อุฏหโต" ดังนี้.
บทวา "ตตูปรเทว" ไดแก เทวดาทั้งหลาย ในเบื้องบนจากนั้น
มีพวกพรหมเปนตน จริงอยู ชื่อวา กิจ คือการงาน ดวยความขยันหมั่นเพียร
ยอมไมมีแกเทพเหลานั้น พวกเทพเหลานั้นอาศัยผลบุญเทานั้นเปนอยู.
คําวา "ปฺุโต" นี้กลาวหมายถึงชนทั้งหลายผูมีบุญ มีกษัตริย
มหาศาล พราหมณมหาศาล และเทวดาทั้งหลาย ตั้งแตภุมมเทวดาจนถึงเทวดา
ชั้นนิมมานรดีเปนที่สุด เพราะวาเทวดาและมนุษยเหลานั้นแมทั้งปวง ยอม
เสวยผลแหงความเพียร และผลแหงบุญ สวนสัตวนรกทั้งหลาย ยอมไมอาจ
เพื่อทําอาชีพใหเกิดขึ้นดวยความเพียรไดเลย ทั้งอาชีพอะไร ๆ ที่จะเกิดขึ้นแก
สัตวนรกเหลานั้น ดวยผลแหงบุญก็ไมมี.
[๑๒๙] ๑. ตโมตมปรายนบุคคล บุคคล บุคคลผูมืดมา มืดไป
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเกิดมา ในตระกูลต่ํา คือตระกูล
คนจัณฑาล ตระกูลนายพราน ตระกูลชางสาน ตระกูลชางหนัง ตระกูลคน
เทดอกไม ซึ่งขัดสนมีขาวน้ําโภชนะนอยมีความเปนอยูฝดเคือง มีอาหารที่จะ
พึงกิน มีผานุงหมหาไดยาก และบุคคลนั้นเปนผูมีผิวพรรณขี้ริ้ว ไมนาดูเปน
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คนเตี้ย มีอาพาธมาก เปนคนบอด คนมือเทากุด คนกระจอก หรือเปนคนงอย
มักไมไดขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย
วัตถุเปนอุปกรณแหงประทีป เขายอมประพฤติทุจริตทางกาย ประพฤติทุจริตทาง
วาจา ประพฤติทุจริตทางใจ ครั้นเขาประพฤติทุจริตทางกาย วาจา ใจแลว
เบื้องหนาแตตายเพราะความแตกแหงกาย ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
บุคคลอยางนี้ชื่อวา ผูมดื มา มืดไป.
๒. ตโมโชติปรายบุคคล บุคคลผูมืดมา สวางไป
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเกิดมา ในตระกูลต่ํา คือตระกูลจัณฑาล ตระกูลนายพราน ตระกูลชางสาน ตระกูลชางหนัง ตระกูลคนเท
ดอกไม ซึง่ ขัดสน มีขาวน้ําโภชนะนอย มีความเปนอยูฝดเคือง มีอาหาร
ที่จะพึงกิน มีผานุงหมหาไดยาก และบุคคลนั้นเปนผูมีผิวพรรณขี้ริ้ว ไมนาดู
เปนคนเตี้ย มีอาพาธมาก เปนคนบอด คนมือเทากุด คนกระจอก
หรือเปนคนงอย มักไมไดขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล
ที่นอน ที่อยูอาศัย วัตถุเปนอุปกรณแกประทีบ เขายอมประพฤติสุจริตทางกาย
ประพฤติสุจริตทางวาจา ประพฤติสุจริตทางใจ ครั้นเขาประพฤติสุจริตทางกาย
วาจา ใจแลว เบื้องหนาแตตายเพราะความแตกแหงกาย ยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค บุคคลอยางนี้ชื่อวา ผูมดื มา สวางไป.
๓. โชติตมปรายนบุคคล บุคคลผูสวางมา มืดไป
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเกิดมาแลว ในตระกูลสูง คือ
ตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณมหาศาล ตระกูลคหบดีมหาศาล ซึ่งมี

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 368

อํานาจวาสนามาก มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินเพียงพอ มีอุปกรณเครื่องปลื้มใจเพียงพอ มีทรัพยและขาวเปลือกเพียงพอ และบุคคลนั้น
เปนผูมีรูปงามนาดู นาชม นาเลื่อมใสประกอบดวยเปนผูมีสรีระมีสีราวกับทอง
มีปกติไดขาว น้ํา ผา ยานดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอ าศัย
วัตถุเปนอุปกรณแกประทีป เขายอมประพฤติทุจริตทางกาย ประพฤติทุจริต ทาง
วาจา ประพฤติทุจริตทางใจ ครั้นเขาประพฤติทุจริตทางกาย วาจา ใจแลว
เบื้องหนาแตตาย เพราะความแตกแหงรางกาย ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต
นรก บุคคลอยางนี้ชื่อวา ผูสวางมา มืดไป.
๔. โชติโชติปรายนบุคคล บุคคลผูสวางมา สวางไป
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเกิดมาแลวในตระกูลสูง คือตระกูล
ขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณมหาศาล หรือตระกูลคหบดีมหาศาล ซึง่
มีอํานาจวาสนา มีโภคะมาก มีทองและเงินเพียงพอ มีทรัพยและขาวเปลือก
เพียงพอ และบุคคลนั้นเปนผูมีรูปงาม นาดู นาชม นาเลื่อมใส ประกอบดวย
ความเปนผูมีสรีระราวกับทอง มีปกติไดขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม
เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอ าศัย วัตถุเปนอุปกรณแกประทีป เขายอมประพฤติ
สุจริตทางกาย ประพฤติสุจริตทางวาจา ประพฤติสุจริตทางใจ ครั้นเขาประพฤติ
สุจริตทางกาย วาจา ใจ แลว เบือ้ งหนาแตตายเพราะความแตกแหงกาย
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค บุคคลอยางนี้ชื่อวา ผูสวางมา สวางไป.
[๑๓๐] ๑. โอณโตณตบุคคล บุคคลผูต่ํามา ต่ําไปเปนไฉน ?
ฯลฯ บุคคลอยางนี้ ชื่อวา ผูต่ํามา ต่ําไป (เหมือนบุคคลพวกที่ ๑
ขอ ๑๒๙)
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๒. โอณตุณณตบุคคล บุคคลผูต่ํามา สูงไปเปนไฉน ?
ฯลฯ บุคคลอยางนี้ ชื่อวา ผูต่ํามา สูงไป (เหมือนบุคคลพวกที่ ๒
ขอ ๑๒๙)
๓. อุณณโตณตบุคคล บุคคลผูสูงมาต่ําไป เปนไฉน ?
ฯลฯ บุคคลอยางนี้ ชื่อวา ผูสูงมาต่ําไป (เหมือนบุคคลพวกที่ ๓
ขอ ๑๒๙)
๔. อุณณตุณณตบุคคล บุคคลผูสูงมาสูงไป เปนไฉน ?
ฯลฯ บุคคลอยางนี้ ชื่อวา ผูสูงมา สูงไป (เหมือนบุคคลพวกที่ ๔
ขอ ๑๒๙)
อรรถกถาบุคคลผูมืดมามืดไปเปนตน
บุคคลใด ประกอบดวยความมืด เปนตนวา เกิดมาในตระกูลต่ํา
เปนตน เพราะเหตุนั้น ผูนั้น จึงชื่อวา ตโม แปลวา ผูมืด. บุคคลชื่อวา
ตมปรายโน คือ ผูมีความมืดเปนไปในเบื้องหนา เพราะการเขาถึงความ
มืดในนรกอีก ดวยทุจริตทั้งหลาย มีกายทุจริตเปนตน.
บทวา "เนสาทกุเล" ไดแก ตระกูลนายพรานเนื้อเปนตน. คําวา
"เวนกุเล" ไดแก ตระกูลชางจักสาน. คําวา "ปุกฺกกกุสกุเล" ไดแก ตระกูล
บุคคลผูทิ้งดอกไม. คําวา "กสิรวุตฺติเก" แปลวา มีความเปนอยูฝดเคือง.
บทวา "ทุพฺพณฺโณ" ไดแก ผูมีผิวพรรณดุจตอไมที่ถูกไฟไหม เหมือน
ปศาจคลุกฝุน เลนฝุน. บทวา "ทุททฺ สฺสิโก" ไดแกใคร ๆ เห็นไมเปนที่
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ชอบใจแมแตมารดาผูบังเกิดกลาของตน. คําวา "โอโฏฏิมโก" แปลวา เปน
คนเตี้ย. บทวา "กาโณ" ไดแก มีตาบอดขางหนึ่ง หรือสองขาง. บทวา
"กุณี" ไดแก มีมืองายขางหนึ่ง หรือสองขาง. บทวา "ขฺโช" ดังที่
เทาเขยกขางหนึ่ง หรือสองขาง. บทวา "ปกฺขหโต" ไดแก ผูถกู โรค
กําจัดไปแถบหนึ่ง คือ เปนผูงอยเปลี้ย. บทวา "ปทีเปยฺยสฺส" ไดแก อุปกรณแหงประทีป มีน้ํามันและตะเกียงเปนตน.
ในคําวา "เอว ปุคฺคโล ตโม โหติ ตมปรายโน" นี้ทานอธิบาย
ไววา บุคคลพวกหนึ่งไมเห็นแสงสวางในภายนอก ทํากาละ คือ ตายในทอง
มารดานั่นแหละแลวเกิดในอบายทั้งหลาย เขายอมทองเที่ยวไปตลอดกัปทั้งสิ้น
ชื่อวา ตโม ตมปรายโน คือ ผูมืดมามืดไปนั่นเทียว และเขาผูนั้นพึงเปน
กุหกบุคคล คือ บุคคลผูหลอกลวง ก็การบังเกิดของกุหกบุคคลนั้น มีสภาวะ
เห็นปานนี้ อนึ่งในอธิการนี้ ทานแสดงการวิบัติแหงการมา และความวิบัติ
แหงปจจัยที่เกิดขึ้นในเบื้องตนของเขา ดวยคําวา "นีเจ กุเล ปจฺจาชาโต โหติ
จณฺฑาลกุเล วา" ดังนี้เปนตน ซึ่งแปลความวา ผูเกิดมาแลวในตระกูลต่ํา
หรือตระกูลจัณฑาล. ทานแสดงความวิบัติแหงปจจัยของกุหกบุคคลนั้น ดวย
คําเปนตนวา "ทลิทฺเท" แปลวา ขัดสน. ทานแสดงความวิบัติแหงอุบายเปน
เครื่องเลี้ยงชีพของเขา ดวยตาเปนตนวา "กสิรวุตฺติเก" แปลวา ผูเปนอยู
ลําบาก. ทานแสดงความวิบัติแหงรูปของเขา ดวยคําเปนตนวา "ทุพฺพณฺโณ"
แปลวา มีวรรณะทราม. ทานแสดงความประกอบพรอมดวยเหตุแหงทุกขของ
เขาดวยคําเปนตนวา "พหฺวาพาโธ" แปลวา มีอาพาธมาก. ทานแสดงความ
วิบัติดวยเหตุแหงความสุข และความวิบัติแหงเครื่องอุปโภค ดวยคําเปนตนวา
"น ลาภี" แปลวาไมมีลาภ. ทานแสดงความประกอบเหตุแหงความมีความมืด
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เปนที่ไปในเบื้องหนา ดวยคําเปนตนวา "กาเยน ทุจฺจริต" แปลวา มีกาย
ทุจริตเปนตน . ทานแสดงความเขาถึงความมืดในภพเบื้องหนา ดวยคําเปนตน
วา "กายสฺส เภทา" แปลวา เพราะกายแตกทําลาย. บัณฑิตพึงทราบ
ธรรมฝายขาว โดยนัยตรงขามกับคําที่กลาวแลว.
อีกประการหนึ่ง ในอธิการนี้ ทานกลาวคําอธิบายไววา บุคคลประกอบดวยความรุงเรืองมีการเกิดในภายหลัง เพราะความถึงพรอมดวยตระกูล ๓
อยาง คือ กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล และ คหบดีมหาศาล ชื่อวา
โชติ ผูรุงเรือง คือผูสวางมา และชื่อวา โชติปรายโน แปลวา ผูสวางไป
ขางหนา เพราะความเขาถึงความเปนผูสวาง คือ การอุบัติขึ้นในภพสวรรค
ดวยสุจริตทั้งหลายมีกายสุจริตเปนตน.
บัณฑิต พึงทราบวินิจฉัยในคําวา "ขตฺติยมหาสาลกุเล วา" เปน
ตน บทวา "ขตฺติยมหาสาลา" ไดแกกษัตริยผูมีทรัพยอันเปนสาระมาก คือ
วา กษัตริยผูถึงพรอมดวยสาระแหงสมบัติมาก. ก็กษัตริยเหลาใด มีพระราชทรัพยอยางต่ําประมาณรอยโกฏิอันเปนทุนนอน และไดตั้งขุมทรัพยไว ๓ หมอ
กระทําใหเปนกองในทามกลางเรือนเพื่อประโยชนแกการใชสอย กษัตริย
เหลานั้นชื่อวา ขัตติยมหาศาล. พราหมณเหลาใดมีทุนทรัพยประมาณ ๘๐ โกฏิ
ตั้งขุมทรัพยไวหมอครึ่งสําหรับใชสอยในบาน พราหมณเหลานั้นชื่อวา
พราหมณมหาศาล. คหบดีเหลาใด มีทุนทรัพย ๔๐ โกฏิ ตัง้ ขุมทรัพยไว
หนึ่งหมอ กระทําใหเปนกองในทามกลางเรือนเพื่อตองการใชสอยในบาน
คหบดีเหลานั้น ชื่อวา คหบดีมหาศาล. อธิบายวาบุคคลผูรุงเรืองคือผูสวาง
มานั้น เกิดในตระกูลแหงชนเหลานั้น.
บทวา "อฑฺเฒ" ไดแก ความเปนอิสระ ชือ่ วามีทรัพยมาก เพราะ
มีทรัพยอันเปนทุนนอนมาก. ชื่อวามีโภคะมาก เพราะมีเครื่องอุปโภค มี
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ภาชนะเงินเปนตนมาก. ชื่อวา มีทองเงินมาก เพราะมีทองและเงินอันเปน
ตนทุนเก็บไวมาก ๆ ชื่อวา มีอุปกรณแหงทรัพยเปนเครื่องปลื้มใจ คือมีเหตุแหง
ความยินดีมาก. ชื่อวา มีทรัพย และธัญญาหารมาก เพราะมีวัตถุทั้งหลาย
มีโคและทรัพยเปนตนดวย มีธัญญาหาร ๗ ชนิดดวย มาก.
คําวา "อภิรูโป" แปลวา มีรูปงาม.
คําวา "ทสฺสนีโย" แปลวา นาทัศนา คือ สมควรแลวแกอันใคร ๆ
จะละการงานอยางอื่นแลวมองดูแมตลอดวัน.
คําวา "ปาสาทิโก" แปลวา นํามาซึ่งความเลื่อมใสแหงจิต ดวย
การเห็นนั่น แหละ.
คําวา "ปรมาย" แปลวา สูงที่สุด.
บทวา "วณฺณโปกฺขรตาย" ไดแก วรรณะแหงสรีระ สรีระทาน
เรียกวา โปกฺขร อธิบายวา เพราะความถึงพรอมดวยวรรณะแหงสรีระนั้น.
บทวา "สมนฺนาคโต" ไดแก เขาถึงแลว. บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัย
ในคํา "โอณโตณตา" เปนตน ชื่อวา ผูต่ํา เพราะเวนจากสมบัติในทิฏฐธรรมิกภพหรือในสัมปรายิกภพ อธิบายวา เปนผูต่ํา คือเปนผูลามก. ชื่อวา ผูสูง
เพราะความเปนสภาพตรงกันขามกับคนต่ํานั้น อธิบายวา ผูสูง คือ เปนผูเลิศ.
คําที่เหลือในที่นี้บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในคําวา ผูมืด เปนตน. อีก
อยางหนึ่ง บทวา "โอณโตณโต" ความวา บัดนี้ คือชาตินี้เปนผูต่ํา แมตอไป
คือชาติตอไป ก็จะเปนผูต่ํานั่นแหละ. บทวา "โอณตุณฺณโต" ความวา ชาติ
นี้เปนผูต่ํา แตชาติตอไปจักเปนผูสูง. บทวา "อุณณ
ฺ โตณโต" ความวา ชาติ
นี้เปนผูสูง แตชาติตอไปจักเปนผูต่ํา. บทวา "อุณฺณโตณฺณโต" ความวา
ชาตินี้เปนผูสูง แมชาติตอไปก็จักเปนผูสูง.
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บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยตนไม ๔ ชนิด เปน
ไฉน ?
[๑๓๑] ตนไม ๔ ชนิด คือ
ไมมีกระพี้ แตบริวารมีแกน ๑
ไมมีแกน แตบริวารมีกระพี้ ๑
ไมมีกระพี้ บริวารก็มีกระพี้ ๑
ไมมีแกน บริวารก็มีแกน ๑
[๑๓๒] บุคคลเปรียบดวยตนไม ๔ จําพวก เหลานี้ มีปรากฏ
อยูในโลก ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
บุคคล ๔ จําพวก เปนไฉน ?
บุคคลมีกระพี้ แตบริวารมีแกน ๑
บุคคลมีแกน แตบริวารมีกระพี้ ๑
บุคคลมีกระพี้ บริวารก็มีกระพี้ ๑
บุคคลมีแกน บริวารก็มีแกน ๑
๑. บุคคลมีกระพี้ แตบริวารมีแกน เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนทุศีล มีธรรมอันลามก แตบริษัทของ
บุคคลนั้น เปนคนมีศีล มีธรรมอันงาม บุคคลอยางนี้ชื่อวา บุคคลมีกระพี้
แตบริวารมีแกน ตนไมนั้นมีกระพี้ แตบริวารมีแกน แมฉนั ใด บุคคลนี้
ก็อุปไมย ฉันนั้น.
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๒. บุคคลมีแกน แตบริวารมีกระพี้ เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีล มีธรรมอันงาม สวนบริษัทของ
บุคคลนั้นเปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก บุคคลอยางนี้ชื่อวา บุคคลมีแกน แต
บริวารมีกระพี้ ตนไมนั้นมีแกน แตบริวารมีกระพี้ แมฉันใด บุคคลนี้ ก็อุปไมย
ฉันนั้น.
๓. บุคคลมีกระพี้ บริวารก็มีกระพี้ เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูท ุศีล มีธรรมอันลามก แมบริษัทของ
บุคคลนั้นก็เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก บุคคลอยางนี้ชื่อวา บุคคลมีกระพี้
บริวารก็มีกระพี้ ตนไมมีกระพี้ บริวารก็มีกระพี้นั้น แมฉันใด บุคคลนี้
ก็อุปไมย ฉันนั้น.
๔. บุคคลมีแกน บริวารก็มีแกน เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีล มีธรรมอันงาม ฝายบริษัทของ
บุคคลนั้นก็เปนผูมีศีล มีธรรมอันงาม บุคคลอยางนี้ชื่อวา บุคคลมีแกน บริวาร
ก็มีแกน ตนไมมีแกน บริวารก็มีแกนนั้น ฉันใด บุคคลนี้ก็อุปไมย ฉันนั้น
บุคคลเปรียบดวยตนไม ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูใน
โลก.
อรรถกถาบุคคลผูเปรียบดวยตนไม ๔ จําพวก
พึงทราบตนไมมีกระพี้ บริวารมีแกนกอน. ตนไมเจริญที่สุดใน
ปาตัวเองมีกระพี้ แตบริวารมีแกน. คําที่เหลือ พึงทราบโดยนัยนี้ ก็ใน
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บุคคลทั้งหลาย บัณฑิตพึงทราบความที่บุคคลผูเปนเชนกับตนไมมีกระพี้
เพราะเวนจากสาระคือศีล และพึงทราบความที่บุคคลผูเปรียบดวยตนไมมีแกน
เพราะประกอบดวยสาระคือศีล.
[๑๓๓] ๑. รุปปปมาโณรูปปปสันนบุคคล บุคคลผูถือรูปเปน
ประมาณ เลื่อมใสในรูปเปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นรูปที่สูง รูปที่ไมอวนไมผอม รูปที่มีอวัยวะ
สมสวนหรือรูปที่งามพรอมไมมีที่ติ ถือเอาเปนประมาณในรูปนั้น แลวจึงยัง
ความเลื่อมใสใหเกิด บุคคลนี้เรียกวา ผูถือรูปเปนประมาณ เลื่อมใสในรูป.
๒. โฆสัปปมาโณโฆสัปปสันนบุคคล บุคคลผูถือ
เสียงเปนประมาณ เลื่อมใสในเสียงเปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถือเอาประมาณในเสียงนั้น โดยการสรรเสริญ
คุณที่คนอื่นพูดในที่ลับหลัง โดยการชมเชยที่คนอื่นนิพนธขึ้น โดยการยกยอง
ที่คนอื่นพูดตอหนา โดยการสรรเสริญที่ผูอื่นนําไปพรรณนาตาง ๆ กันไป แลว
จึงยังความเลื่อมใสใหเกิด บุคคลนี้เรียกวา ผูถือเสียงเปนประมาณ เลื่อมใสใน
เสียง.
๓. ลูขัปปมาโณลูขัปปสันนบุคคล บุคคลผูถือความ
เศราหมองเปนประมาณ เลื่อมใสในความเศราหมอง เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นความเศราหมองแหงจีวร เห็นความเศรา
หมองแหงบาตร เห็นความเศราหมองแหงเสนาสนะ หรือเห็นการทําทุกรกิริยา
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มีอยางตาง ๆ ถือเอาประมาณในความเศราหมองนั้นแลว จึงยังความเลื่อมใส
ใหเกิดขึ้น นี้เรียกวา บุคคลผูถือความเศราหมองเปนประมาณ เลื่อมใสใน
ความเศราหมอง.
๔. ธัมมัปปมาโณธัมมัปปสันนบุคคล บุคคลผูถือ
ธรรมเปนประมาณ เลื่อมใสในธรรม เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นศีล เห็นสมาธิ เห็นปญญา ถือเอาธรรมนั้น
เปนประมาณแลว ยังความเลื่อมใสใหเกิดขึ้น บุคคลนี้เรียกวา ผูถือธรรมเปน
ประมาณ เลื่อมใสในธรรม.
อรรถกถาบุคคลผูถือรูปเปนประมาณ เลื่อมใสในรูป เปนตน
บุคคลใด ยอมกระทํารูปอันสมควรแกสมบัติใหเปนประมาณ เพราะ
เหตุนั้น บุคคลนั้นจึงชื่อวา รูปปฺปมาโณ แปลวา ผูกระทํารูปใหเปนประมาณ.
บุคคลใด ยอมยังความเลื่อมใสใหเกิดในรูปอันควรแกสมบัตินั้น เหตุนั้น
บุคคลนั้นจึงชื่อวา รูปปฺปสนฺโน แปลวา ผูเลื่อมใสในรูป.
บุคคลใดยอมกระทําเสียงอันเปนกิตติศัพทใหเปนประมาณ เพราะเหตุ
นั้น บุคคลนัน้ จึงชื่อวา โฆสปฺปมาโณ แปลวา ผูถอื เสียงเปนประมาณ.
วินิจฉัยในคําวา "อาโรห ว" เปนตน ก็คําวา "อาโรห" ไดแก
สูงขึ้นไป. คําวา "ปริณาห" ไดแก มีรูปสมบัติอันสมบูรณโดยรอบ ปราศจากความผอมและอวน. บทวา "สณฺาน" ไดแก ความเปนของคงที่แหง
อวัยวะใหญนอยทั้งหลาย ในที่ที่ควรแลว มีความยาว สั้น และกลมเปนตน.
บทวา "ปริปูรึ" ไดแก ความไมบกพรองของอวัยวะทั้งหลายมีประการตาม
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ที่กลาวแลว หรือความเปนผูบริบูรณดวยลักษณะ. บทวา "ปรวณฺณนาย"
ไดแก เพราะการพรรณนาคุณ อันผูอื่นเปลงออกแลวในที่ลบั หลัง. บทวา
"ปรโถมนาย" ไดแก การสดุดี (การยกยอง) ที่ผอู ื่นกลาวไดดวยสามารถ
แหงการชมเชย มีการนิพนธผูกเปนคาถาไว เปนตน. บทวา "ปรปสสนาย"
ไดแก การสรรเสริญคุณที่ผูอื่นกลาวเฉพาะหนา. บทวา "ปรวณฺณหาริกาย"
ไดแก การนําการสรรเสริญคุณ ที่ผูอนื่ ใหเปนไปดวยอํานาจการชมเชยตอ ๆ
กันไป. บทวา "จีวรลูข" ไดแก ความที่จีวรเปนของเศราหมอง โดยภาวะมี
สีไมดีเปนตน . บทวา "ปตฺตลูข" ไดแก ความที่ภาชนะเปนของเศราหมอง
ดวยสี สัณฐาน และพัสดุ. บทวา "เสนาสนลูข" ไดแก ความที่เสนาสนะเปนของเศราหมอง เพราะเวนจากสมบัติของนักฟอนรําเปนตน. บทวา
"วิวิธ" ไดแก มีประการตาง ๆ โดยความเปนของอเจลก (ชีเปลือย) เปน
ตน. บทวา "ทุกฺกรการก" ไดแก การกระทําสรีระของตนใหเรารอน.
อปโร นโย อีกนัยหนึ่ง ก็บุคคล ๔ จําพวกนี้ บุคคลผูถอื ประมาณ
ในรูปแลวเลือ่ มใส ชื่อวา รูปปฺปมาโณ แปลวา ผูถือรูปเปนประมาณ. บทวา
"รูปปฺปสนฺโน" แปลวา ผูเลื่อมใสในรูป ไดแก เปนการกลาวถึงเนื้อความ
ของบุคคลผูถือรูปเปนประมาณนั้นนั่นแหละ. บุคคลผูถือเสียงเปนประมาณ
แลวเลื่อมใส ชื่อวา โฆสปฺปมาโณ แปลวา ผูถ ือเสียงเปนประมาณ.
บุคคลผูถือประมาณในจีวรที่เศราหมอง และบาตรที่เศราหมองแลวเลื่อมใส
ชื่อวา ลูขปฺปมาโณ แปลวา ผูถ ือความเศราหมองเปนประมาณ. บุคคลผู
ถือธรรมเปนประมาณแลวก็เลื่อมใส ชื่อวา ธมฺมปฺปมาโณ แปลวา ผูถ ือ
ธรรมเปนประมาณ. คํานอกจากนี้ เปนการกลาวถึงเนื้อความของบุคคล
จําพวกเหลานั้นนั่นแหละ.

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 378

ก็สัตวโลกทั้งหมดแบงออกเปน ๓ สวน ทีถ่ ือรูปเปนประมาณมี ๒
สวน ที่ไมถือมี ๑ สวน. สัตวโลกทัง้ หมดแบงออกเปน ๕ สวน ทีถ่ ือเสียง
เปนประมาณมี ๔ สวน ที่ไมถือมี ๑ สวน. สัตวโลกทั้งหมดแบงออกเปน ๑๐
สวน ทีถ่ ือความเศราหมองเปนประมาณมี ๙ สวน ที่ไมถือมี ๑ สวน. สัตว
โลกทั้งหมดแบงออกเปนแสนสวน สวนเดียวเทานั้น ถือธรรมเปนประมาณ
สวนที่เหลือไมถือธรรมเปนประมาณ โลกสันนิวาสนี้ถือประมาณ ๔ อยาง
อยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
ในโลกสันนิวาสมีประมาณ ๔ อยางนี้ ผูที่ไมเลื่อมใสในพระพุทธเจา
ทั้งหลายมีประมาณนอย ที่เลื่อมใสมีมาก เพราะวาบุคคลผูถือรูปเปนประมาณ
ชื่อวา รูปอันนํามาซึ่งความเลื่อมใส ยิ่งกวารูปของพระพุทธเจา ยอมไมมี.
ผูที่ถือเสียงเปนประมาณ ชื่อวา เสียงอันนํามาซึ่งความเลื่อมใสยิ่งกวา
เสียงประกาศเกียรติคุณของพระพุทธเจา ยอมไมมี.
ผูที่ถือความเศราหมองเปนประมาณ ชื่อวา ความเศราหมองอื่นอันนํา
ความเลื่อมใสมา ที่ยิ่งกวาความเศราหมองของพระผูมีพระภาคเจา ผูเปนพระพุทธเจา ผูละผาทั้งหลายที่เขาทอในแควนกาสี ละภาชนะทองคําอันมีคามาก
และละปราสาทอันประกอบดวยสมบัติทั้งปวงอันสมควรแกฤดูกาลทั้ง ๓ แลว
เสพผาบังสุกุลจีวร บาตรอันสําเร็จดวยศิลา และเสนาสนะมีโคนไมเปนตน
ยอมไมมี.
ผูที่ถือธรรมเปนประมาณ ชื่อวา คุณมี ศีลเปนตนอื่น อันนํามาซึ่ง
ความเลื่อมใส อันยิ่งกวาคุณมีศีลเปนตน ของพระตถาคต ผูมีศีลาที่คุณอันไมทั่ว
ไปในโลกนีต้ ลอดเทวโลก ยอมไมมี ดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงดํารง
อยู เปนเสมือนหนึ่งถือเอาโลกสันนิวาสมีประมาณ ๔ นี้ ดวยกํามือฉะนี้แล.
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[๑๓๔] ๑. บุคคล ปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนคนอื่น เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูถงึ พรอมดวยศีลดวยตนเอง แตไม
ชักชวนคนอื่นใหถึงพรอมดวยศีล เปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดวยตนเอง แตไม
ชักชวนคนอื่นใหถึงพรอมดวยสมาธิ เปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง แต
ไมชักชวนคนอื่นใหถึงพรอมดวยปญญา เปนผูถงึ พรอมดวยวิมุตติดวยตนเอง
แตไมชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยวิมุตติ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะ
ดวยตนเอง แตไมชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะ บุคคลอยาง
นี้ชื่อวา ปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนคนอื่น.
๒. บุคคล ปฏิบัติเพื่อประโยชนคนอื่น แตไมปฏิบัติ
เพื่อประโยชนตน เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ไมเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตนเอง แตชักชวน
ผูอื่นใหถึงพรอมดวยศีล ไมเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดวยตนเอง แตชักชวนคน
อื่นใหถึงพรอมดวยสมาธิไมเปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง แตชักชวนคน
อื่นใหถึงพรอมดวยปญญา ไมถึงพรอมดวยวิมุตติดวยตนเอง แตชักชวนคนอื่น
ใหถึงพรอมดวยวิมุตติ ไมเปนผูถึงพรอมวิมุตติญาณทัสสนะดวยตนเอง แต
ชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะ บุคคลอยางนี้ชื่อวา ปฏิบัติ
เพื่อประโยชนคนอื่น ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน.
๓. บุคคล ปฏิบัติเพื่อประโยชนตนดวย เพื่อประโยชนคนอื่นดวย เปนไฉน ?
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บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตนเองดวย ชักชวน
ถึงพรอมดวยศีลดวย เปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดวยตนเองดวย ชักชวนคนอื่นให
ผูอื่นใหถึงพรอมดวยสมาธิดวย เปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเองดวย
ชักชวนคนอื่นใหถึงพรอมดวยปญญาดวย เปนผูถ ึงพรอมดวยวิมุตติดวยตน
เองดวย ชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยวิมุตติดวย เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะดวยตนเองดวยชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะดวย
บุคคลอยางนี้ชื่อวา ปฏิบัติเพื่อประโยชนตนดวย เพื่อประโยชนผูอื่นดวย.
๔. บุคคล ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมปฏิบตั ิ
เพื่อประโยชนคนอื่น เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตนเอง ไมชักชวน
ผูอื่นใหถึงพรอมดวยศีลไมเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดวยตนเอง ไมชกั ชวนผูอื่น
ใหถึงพรอมดวยสมาธิ ไมเปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง ไมชักชวนผูอื่น
ใหถึงพรอมดวยปญญา ไมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติดวยตนเอง ไมชักชวนผูอื่น
ใหถึงพรอมดวยวิมุตติ ไมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะดวยตนเอง ไม
ชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะ บุคคลอยางนี้ ชื่อวา ไมปฏิบัติ
เพื่อประโยชนตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนคนอื่น.
อรรถกถาบุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตนเปนตน
วินิจฉัยในดีวา ผูป ฏิบัติเพื่อประโยชนแกตน เปนตน. บทวา
"สีลสมฺปนฺโน" ไดแก ผูถึงพรอมแลว คือ ผูสมบูรณดวยศีล. ในบุคคล
ผูสมบูรณดวยสมาธิเปนตนก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ก็ในคําวา ผูถึงพรอมแลวดวย
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ศีลเปนตนนั้น ศีล พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวทั้งโลกียศีล และ โลกุตตรศีล.
สมาธิและปญญา ก็เหมือนกัน. วิมุตติ ไดแก วิมุตติแหงอรหัตตผล.
วิมุตติญาณทัสสนะ ไดแกปจจเวกขณญาณ มี ๑๙ อยาง.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา "โน ปร" เปนตน ก็บุคคลกลาวกับผูอื่น
วา แมทานก็สมควรถึงพรอมดวยศีล แตตนเองสมาทานศีลโดยวิธีใด ยอม
ไมชักชวน ไมยังบุคคลอื่นใหถือเอาโดยวิธีนั้น, ในทุก ๆ บท ก็มีนัยนี้เหมือน
กัน. ก็บรรดาบุคคล ๔ จําพวกเหลานั้น บัณฑิตพึงทราบวา บุคคลพวกที่ ๑
ยอมเปนเชนกันพระเถระ ชื่อวา พกุละ. พวกที่ ๒ เปนเชนกับ พระอุปนันทศากยบุตร พวกที่ ๓ เปนเชนกับ พระสารีบตุ รเถระ และ พระโมคคัลลานเถระ. พวกที่ ๔ เปนเชนกับ พระเทวทัต.
[๑๓๕] ๑. บุคคล ทําตนใหเดือดรอน ขวนขวายประกอบ
สิ่งที่ทําตนใหเดือดรอน เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนเปลือย ไมมอี าจาระ บริโภคอุจจาระซึ่ง
ติดที่มือ คนเรียกใหมารับภิกษาไมมา คนบอกใหหยุดไมหยุด ไมยินดีภิกษาที่เขา
รับกอนแลวนํามา ไมยินดีภิกษาที่เขาทําอุทิศเพื่อตน ไมรับนิมนตเขา ไมรบั
ภิกษาที่เขาคดจากหมอแลวก็ให ไมรับจากหมอขาวหรือกระเชา ไมรับภิกษาที่มี
ธรณีประตูเปนระหวางคั่น ไมรับภิกษาที่มีทอนไมเปนระหวางคั่น ไมรบั ภิกษา
ที่มีสากเปนระหวางคั้น ไมรับภิกษาของตนทั้ง ๒ ซึ่งกําลังบริโภคอยู ไมรับ
ภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงที่กําลังใหลูกดื่มน้ํานมอยู ไมรับ
ภิกษาของหญิงผูอยูในระหวางบุรุษ ไมรับภิกษาในภัตที่เขาทํารวมกันไว ไม
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รับภิกษาในที่เขาเลี้ยงสุนัข ไมรับภิกษาในที่มีแมลงวันอยูเปนหมู ๆ ไมรับปลา
เนื้อ ไมดื่มสุราเมรัย น้ําสาหมัก บุคคลผูนั้นเปนผูรับภิกษาในเรือนหลังเดียว
ยังอัตภาพใหเปนไปดวยขาวเพียงคําเดียวบาง เปนผูรับภิกษาในเรือนสองหลัง
ยังอัตภาพใหเปนไปดวยขาวสองคําบาง ฯลฯ เปนผูรับภิกษาในเรือนเจ็ดหลัง
ยังอัตภาพใหเปนไปดวยขาวเจ็ดคําบาง ยังอัตภาพใหเปนไปดวยภิกษาอันเขา
จัดใหเปนไปดวยภิกษาอันเขาจัดไวให ๒ ที่บาง ฯลฯ ยังอัตภาพใหเปนไปดวย
ภิกษาอันเขาจัดไวให ๗ ที่บาง ยอมบริโภคอาหารวันละ ๑ ครัง้ บาง. ยอมบริโภคอาหารสองวันตอครั้งบาง ฯลฯ ยอมบริโภคอาหารเจ็ดวันตอครั้งบาง เปน
ผูขวนขวายประกอบในการบริโภคอาหารโดยปริยาย กึ่งเดือนตอครั้งบาง เห็น
ปานนี้อยูดวยประการฉะนี้ บุคคลผูนั้นเปนผูมีผักเปนภักษาบางเปนผูมีขาวฟาง
เปนภักษาบาง เปนผูมีลูกเดือยเปนภักษาบาง เปนผูมีเศษหนังเปนภักษาบาง
เปนผูมียางไมเปนภักษาบาง เปนผูมีปลายขาวเปนภักษาบาง เปนผูมีขาวตัง
เปนภักษาบาง เปนผูมีน้ําขาวเปนภักษาบาง เปนผูมีหญาเปนภักษาบาง เปน
ผูมีโคมัยเปนภักษาบาง ยังอัตภาพใหเปนไปดวยมูลผลาหารในปา มีปกติบริโภค
ผลไมที่หลนแลว บุคคลผูนั้นยอมครองผาปานบาง ยอมครองผาเจือปานบาง
ยอมครองผาที่เขาทิ้งจากซากศพบาง ยอมครองผาบังสุกุลบาง ยอมครองผา
เปลือกไมบาง ยอมครองผาหนังเสือบาง ยอมครองผาหนังเสือผากลางบาง
ยอมครองผาคากรองบาง ยอมครองผาเปลือกไมกรองบาง ยอมครองผาผลไม
กรองบาง ยอมครองผากัมพลที่ทําดวยผมมนุษยบาง ยอมครองผากัมพลที่ทํา
ดวยหนังสัตวรายบาง ยอมครองผาที่ทําดวยปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและ
หนวด ขวนขวายประกอบในการถอนผมและหนวดบาง เปนผูยืนอยูโดยไม
ตองการที่นั่งบาง เปนผูนั่งกระโหยงประกอบความเพียรในการนั่งกระโหยงบาง
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เปนผูทําการยืนและจงกรมเปนตนบนเหล็กแหลม สําเร็จการนอนบนเหล็กแหลม
นั้นบาง เปนผูขวนขวายประกอบความเพียรในการลงน้ําลอยบาป มีเวลาเย็น
เปนครั้งที่ ๓ อยูบาง เปนผูขวนขวายประกอบในการยังกายใหรอนทั่วและให
รอนรอบ มีประการมิใชนอยเห็นปานนี้ดวยประการฉะนี้อยู บุคคลอยางนี้ชื่อวา
ทําคนใหเดือดรอนและขวนขวายประกอบสิ่งที่ทําตนใหเดือดรอน.
๒. บุคคล ทําใหผูอื่นเดือดรอน ขวนขวายประกอบ
สิ่งที่ทําผูอื่นใหเดือดรอน เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาแกะ ฆาสุกร ฆาเนื้อ ฆานก เปน
พราน เปนชาวประมง เปนโจร เปนโจรผูฆาคน เปนคนฆาโค เปนผู
รักษาเรือนจํา ก็หรือวาบุคคลบางพวกแมเหลาอื่นผูมีการงานอันทารุณ บุคคล
อยางนี้ชื่อวา ทําผูอื่นใหเดือดรอนขวนขวายประกอบสิ่งที่ทําผูอื่นใหเดือดรอน.
๓. บุคคล ทําตนใหเดือดรอน และขวนขวายประกอบสิ่งที่ทําตนใหเดือดรอน ทําใหผอู ื่นเดือดรอนและขวนขวาย
ประกอบสิ่งที่ทําใหผูอื่นเดือดรอน เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนกษัตริยผูพระราชาไดรับมุรธาภิเษกแลว
หรือเปนพราหมณมหาศาล บุคคลนั้นใหสรางสันถาคารมใหมสําหรับพระนคร
ดานทิศบูรพา ปลงผมและหนวด นุงหมหนังเสือพรอมทั้งเล็บ ทากายดวย
เนยใสและน้ํามัน เกาหลังดวยเขาเนื้อเขาไปสูสันถาคารพรอมเหสีและ
พราหมณปุโรหิต ผูนั้นยอมสําเร็จการนอนในที่นั้น บนพื้นปราศจากเครื่องลาด
ซึ่งบุคคลเขาไปฉาบทาดวยของเขียว พระราชายอมยังอัตภาพใหเปนไปดวย
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น้ํานมในนมเตาที่หนึ่งของแมโคนั้นซึ่งมีลูกเชนกับแม (คือแมขาวลูกก็ขาวแม
แดงลูกก็แดง) พระมเหสียอมยังอัตภาพใหเปนไปดวยน้ํานมในนมเตาที่สองนั้น
พราหมณปุโรหิตยอมยังอัตภาพใหเปนไปดวยน้ํานมในนมเตาที่สามนั้น ยอมบูชา
ไฟดวยน้ํานมในนมเตาที่สี่นั้น ลูกโคยอมยังอัตภาพใหเปนไปดวยน้ํานมที่เหลือ
พระราชานั้นตรัสแลวอยางนี้วา พวกทานจงฆาโคตัวผูประมาณเทานี้เพื่อบูชา
ยัญ จงฆาลูกโคตัวผูประมาณเทานี้เพื่อบูชายัญ ตัวเมียประมาณเทานี้เพื่อบูชายัญ
จงฆาแพะประมาณเทานี้ จงฆาแกะประมาณเทานี้เพื่อบูชายัญ จงฆามาประมาณ
เทานี้เพื่อบูชายัญ จงตัดไมประมาณเทานี้เพื่อปลูกโรงพิธี จงเกี่ยวแฝกประมาณ
เทานี้เพื่อประโยชนแกการทําเครื่องแวดลอม แมคนเหลาใดเปนทาส เปนคนใช
หรือเปนกรรมกรของพระราชานั้น แมคนเหลานั้นก็ถูกอาญาคุกคามแลว ถูกภัย
คุกคามแลว มีหนาชุมดวยน้ําตารองไหอยู ยอมตองทําการงานรอบขางทั้งหลาย
บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปนผูทําตนใหเดือดรอน และขวนขวายประกอบสิ่งที่ทําตน
ใหเดือดรอน ทําผูอื่นใหเดือดรอน และขวนขวายประกอบสิ่งที่ทําผูอื่นให
เดือดรอน.
๔. บุคคล ที่ไมทําตนใหเดือนรอน และไมขวนขวายประกอบสิ่งที่ทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน และ
ไมขวนขวายประกอบสิ่งที่ทําผูอื่นใหเดือดรอน เปนไฉน ?
บุคคลนั้น ไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมมี
ตัณหา ดับกิเลสไดแลว เปนผูเยือกเย็น เสวยความสุข มีตนอันประเสริฐอยูใน
ทิฏฐธรรม พระตถาคตทรงอุบัติขึ้นในโลกนี้ พระองคเปนผูไกลจากกิเลส ตรัส
รูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี ทรงรูโลก เปนสารถี
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ฝกบุรุษไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนครูของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนพระพุทธเจา
เปนผูมีโชค พระองคทรงทําใหแจงซึ่งโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก สมณพราหมณ ประชาชนพรอมทั้งเทวดาและมนุษย เพราะรูยิ่งดวยพระองค
เองแลวทรงประกาศ พระองคทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทาม
กลาง งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรยบริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง คหบดีหรือบุตรแหงคหบดี หรือผูที่เกิดเฉพาะแลวในตระกูล
ใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น ผูน ั้น ครั้นฟงธรรมแลว ยอมไดความเลื่อม
ใสในพระตถาคต เขาประกอบดวยการไดเฉพาะซึ่งความเลื่อมใสนั้น ยอม
พิจารณาเห็นอยางนี้วา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชามีโอกาส
ดียิ่ง การที่เราอยูครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณโดยสวนเดียว
ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว เชนกับสังขที่ขัดดีแลวเปนของทําไดยาก ถากระไร
แลว เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
ผูไมมีเรือนดังนี้ โดยสมัยอื่นเขาละกองแหงโภคะนอยหรือมาก ละเครือญาติ
นอยหรือมาก ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวะออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตผูไมมีเรือน ผูนนั้ เปนผูบวชแลวอยางนี้ ถึงพรอมดวยสิกขาสาชีพของ
ภิกษุทั้งหลาย ละปาณาติบาต เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต วางทอนไม วาง
ศัสตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนเกื้อกูลแก
ปวงสัตวอยู ละการลักทรัพย เปนผูเ วนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่
เขาให ตองการแตของที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู
ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย มีความประพฤติหาง
ไกลจากกรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากเมถุนธรรมอันเปนกิจ
ของชาวบาน ละการพูดเท็จ เวนจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย
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เปนนิจ มีถอ ยคํามั่นคง ไมพูดพลอย ไมพูดลวงโลก ละคําพูดสอเสียด ฟง
ขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงขางโนนแลว
ไมบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง
สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบความพรอมเพรียงกัน ยินดีในความ
พรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในหมูคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําที่ทําใหคน
พรอมเพรียงกัน ละคําหยาบเวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษเพราะ
หู เปนที่ตั้งแหงความรัก จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ
ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิง
อรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนf
ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควร ผูนั้นเปนผูเวนขาดจากการพรากพืชคาม และภูตคาม เปนผูฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันใน
เวลาวิกาล เวนขาดจากการฟอนรําขับรอง ประโคมดนตรีและดูการเลนอันเปน
ขาศึกตอพระศาสนา เวนขาดจากการทัดทรงประดับและตกแตงรางกายดวยดอก
ไมของหอม และเครื่องประเทืองผิวอันเปนที่ตั้งแหงการแตงตัว เวนขาดจาก
การนั่งนอนบนที่นั่งที่นอน สูงและใหญ เวนขาดจากการรับทองและเงิน เวน
ขาดจากการรับธัญญาหารดิบ เวนขาดจากการรับเนื้อดิบ เวนขาดจากการรับ
สตรีและกุมารี เวนขาดจากการรับทาสีและทาสา เวนขาดจากการรับแพะและ
แกะ เวนขาดจากการรับไกและสุกร เวนขาดจากการรับชาง มา ลา เวนขาด
จากการรับไรนาและที่ดิน เวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เวน
ขาดจากการซื้อขาย เวนขาดจากโกงดวยเครื่องตวงเครื่องวัด เวนขาดจากการคด
โกงโดยการรับสินบน โดยการหลอกลวง โดยการทําของเทียมของปลอม เวน
ขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลนและกรรโชก เธอเปน
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ผูยินดีดวยจีวรสําหรับบริหารกาย ดวยบิณฑบาตสําหรับบริหารทอง เธอยอม
ถือเอาเพียงบริขาร ๘ เทานั้น แลวหลีกไปโดยทิศที่ตนปรารถนาจะไป นกมีซึ่ง.
ปก มีภาระเพียงปกของตนอยางเดียวเทานั้น ยอมบินไปตามทิศที่ตนประสงค
จะไป ชื่อแมฉันใด เธอก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมยินดีดวยจีวรสําหรับบริหารกาย
ดวยบิณฑบาตสําหรับบริหารทอง ยอมถือเอาเพียงบริขาร ๘ เทานั้นแลวหลีก
ไปโดยทิศที่ตนปรารถนาจะไป เธอประกอบแลวดวยศีลขันธอันประเสริฐนี้
ยอมเสวยเฉพาะซึ่งสุขอันหาโทษมิไดในภายใน เธอเห็นรูปดวยตา ไมเปนผูถือ
เอาซึ่งนิมิต ไมเปนผูถือเอาซึ่งอนุพยัญชนะ อกุศลธรรมทั้งหลายอันลามก คือ
อภิชฌาและโทมนัส พึงซานไปตามบุคคลผูไมสํารวมอินทรีย คือจักษุนี้อยู
เพราะการไมสํารวมอินทรียคือจักษุใดเปนเหตุ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรีย
คือจักษุนั้น ยอมรักษาอินทรีย คือจักษุ ยอมถึงความสํารวมในอินทรีย คือ
จักษุ ฟงเสียงดวยหู ฯลฯ สูดกลิน่ ดวยจมูก ฯลฯ ลิ้มรสดวยลิ้น ฯลฯ
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ฯลฯ รูธรรมารมณดว ยใจแลว ไมเปนผูถือเอาซึ่ง
นิมิต ไมเปนผูถือเอาซึ่งอนุพยัญชนะ อกุศลธรรมทั้งหลายอันลามก คือ
อภิชฌาและโทมนัส พึงซานไปตามบุคคลผูไมสํารวมอินทรีย คือใจนี้อยู
เพราะการไมสํารวมอินทรีย คือใจใด ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรีย คือใจนั้น
ยอมรักษาอินทรีย คือใจนั้น ยอมถึงความสํารวมในอินทรีย คือใจนั้น เธอ
ประกอบแลวดวยอินทรียสังวรอันประเสริฐนี้ ยอมเสวยเฉพาะซึ่งความสุขอัน
สรรพกิเลสรัว่ รดไมได เธอยอมทําความรูทั่วพรอมในการกาวไป ในการถอย
กลับ ยอมทําความรูทั่วพรอมในการแลไปขางหนาและเหลียวไปขาง ๆ ยอม
ทําความรูทั่วพรอมในการคูเขาเหยียดออก ยอมทําความรูทั่วพรอมในการทรง
สังฆาฏิบาตร และจีวร ยอมทําความรูทั่วพรอมในการกิน ดื่ม เคี้ยว ลิ้ม
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ยอมทําความรูทั่วพรอมในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูทั่วพรอมใน
การเดินไป ในการยืน ในการนั่ง ในการหลับ ในการตื่น ในการพูด ใน
การนิ่ง เธอประกอบดวยศีลขันธอันประเสริฐนี้ ประกอบดวยอินทรียสังวร
อันประเสริฐนี้ ประกอบดวยสติสัมปชัญญะอันประเสริฐนี้ และประกอบดวย
ความสันโดษอันประเสริฐนี้ ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด เชน ปา โคนไม ภูเขา
ซอกเขา ถ้ําในเขา ปาชา ปาดง กลางแจง กองฟาง เธอกลับจากบิณฑบาต
ภายหลังภัตร นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายใหตรง ดํารงสติใหมั่น เธอละอภิชฌาใน
โลกเสียได มีจิตปราศจากอภิชฌาอยู ยังจิตใหผองใสจากอภิชฌา ละความขัด
เคือง คือ พยาบาทแลวมีจิตไมเบียดเบียน มีความอนุเคราะหดวยประโยชน
เกื้อกูลแกสรรพสัตวอยู ยังจิตใหผองใสจากความขัดเคือง คือพยาบาท ละถีนมิทธะ เปนผูปราศจากถีนมิทธะอยู มีสัญญาในแสงสวาง มีสติ มีสัมปชัญญะ
ยังจิตใหผองใสจากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ เปนผูมีจิตไมฟุงซานอยู ผู
มีจิตสงบระงับในภายใน ยังจิตใหผองใสจากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจิกิจฉา มี
วิจิกิจฉาอันขามไดแลว ไมมีการกลาววาอยางไรในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยัง
จิตใหผองใสจากวิจิกิจฉา เธอละนิวรณหาเหลานั้นไดแลว สงัดจากกามทั้งหลาย
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ และสุข
อันเกิดแตวิเวก สําเร็จอิริยาบถอยู เพราะความสงบแหงวิตกและวิจาร เขา
ทุติยฌานอันยังใจใหผองใส เปนธรรมเอกผุดขึ้นภายในไมมีวิตก ไมมีวิจาร
มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ สําเร็จอิริยาบถอยู เพราะเบื่อหนายปติ เปน
ผูมีจิตเปนอุเบกขาอยู มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยกาย เขาตติยฌาน
มีนัยอันพระอริยะทั้งหลายกลาววาเปนผูมีจิตอุเบกขา มีสติอยูเปนสุขดังนี้ สําเร็จ
อิริยาบถอยู เพราะละสุขและทุกขได เพราะความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัส
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ในกอนเทียว เขาจตุตถฌาน ไมมีสุข ไมมีทุกข มีสติบริสุทธิ์เกิดแตอุเบกขา
สําเร็จอิริยาบถอยู เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศ
จากอุปกิเลส เปนธรรมชาติออน ควรแกการงาน ตั้งมั่นแลวถึงความไมหวั่น
ไหวแลวดังนี้ เธอยอมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึก
ชาติที่เคยเกิดในกอนไดเปนอันมาก นี้คืออยางไร คือ หนึ่งชาติบาง สอง
ชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง
สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง
แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏะกัปเปน
อันมากบางวา ในภพนั้น เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีวรรณะอยางนั้น
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้น
เขาจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้นก็มีชื่ออยางนั้น มี
โคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น มีกําหนดอายุ
เพียงเทานั้น ครั้นเขาจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึง
ชาติที่เคยเกิดในกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวย
ประการฉะนี้ ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ถึงความไมหวั่นไหว
แลวอยางนี้ เธอยอมนอมจิตไปเพื่อรูจุติ และอุบตั ิของสัตวทั้งหลาย เธอยอม
เห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังเกิดอยู เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุแหงมนุษย ยอมรู
ชัดซึ่งหมูมนุษย ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือเอาการกระทําดวย
อํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไปเขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตว
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เหลานั้นประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจาเปน
สัมมาทิฏฐิ ยึดถือเอาการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป เขาถึงสุคติ
โลกสวรรค ดังนี้เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังเกิด เลว ประณีตมีผิวพรรณ
ดี มีผิวพรรณทรามไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย
ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว ผูเ ปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ เมื่อจิตเปนสมาธิ
บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติออน ควรแก
การงานตั้งมั่นถึงความไมหวั่นไหวแลว อยางนี้ เธอยอมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข
นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา เหลานี้อาสวะ
นี้เหตุเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ เมื่อเธอ
รูอยางนี้เห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจาก
อวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว รูช ัดวาชาติ
สิ้นแลวพรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี บุคคลอยางนี้ชื่อวาไมทําคนใหเดือดรอน ไมขวนขวายประกอบ
สิ่งที่ทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน และไมขวนขวายประกอบสิ่ง
ที่ทําผูอื่นใหเดือดรอน. บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน
นั้น เปนผูไมมีความปรารถนา เปนผูม ีกิเลสอันดับแลว เปนผูเย็นแลว ยอม
เปนผูเสวยความสุข สําเร็จอิริยาบถอยูในทิฏฐธรรมดวยคนอันประเสริฐ.
อรรถกถาบุคคลผูทําตนใหเดือดรอน เปนตน
บุคคลใด ยอมทรมานตน คือยอมทําคนใหถึงความทุกข เพราะ
เหตุนั้นบุคคลนั้น จึงชือ่ วา อตฺตนฺตโป แปลวา ผูทําตนใหเรารอน. การ
ประกอบตามในการยังตน ใหเรารอน ชื่อวา อตฺตปริตาปนานุโยค.
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บทวา "อเจลโก" ไดแก ผูไมนุงผา คือ ผูเปลือยกาย. บทวา
"มุตฺตาจาโร" แปลวา ผูมีอาจาระอันสลัดทิ้งแลว. บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัย
ในคําวา "อุจจารกรรม" เปนตน ไดแก บุคคลผูเวนจากอาจาระของกุลบุตร
ชาวโลกดํารงชีวิตอยู ทําการเคี้ยว กิน คือ บริโภคอุจจาระ ปสสาวะ.
บทวา "หตฺถาวเลขโน" ความวา เมื่อกอนอุจจาระติดมือ ก็ใชลิ้นเลีย.
อีกอยางหนึ่ง ทานแสดงไววา ถายอุจจาระแลวเปนผูมีความสําคัญวามีทอนไม
ในมือนั่นแหละแลวก็บริโภคดวยมือ. ไดยินวา ชนเหลานั้นยอมบัญญัติทอน
ไมวา เปนสัตว เพราะฉะนั้น เมื่อเขา (เดียรถีย) จะบําเพ็ญปฏิปทาของชน
เหลานั้น จึงกระทําอยางนั้น.
ผูใด อันบุคคลอื่นกลาววา ทานผูเจริญ ทานจงมาเพื่อประโยชน
แกการรับภิกขา ก็ไมมา เพราะฉะนั้น ผูนั้นจึงชื่อวา นเอหิภทนฺติโก. ผูใด
แมอันผูอื่นกลาววาผูเจริญ ถาอยางนั้น ทานจงยืนอยู ก็ไมยืนอยู เพราะ
เหตุนั้น ผูนั้นจึงชื่อวา นติฏภทนฺตโิ ก. ก็เดียรถียท ั้งหลาย ยอมไมกระทํา
ตามคําของบุคคลนั้นทั้ง ๒ อยางดวยคิดวา คําของผูนั้น จักเปนกรรมอันเรา
กระทําแลว. บทวา "อภิหฏ" ไดแก ภิกษาที่เขาถือเอากอน แลวนํามาให.
บทวา "อุททฺ ิสฺส กต" ไดแก ภิกษาที่เขาบอกอยางนี้วา ภิกษานี้เขาทําเฉพาะ
ทาน. บทวา "นิมนฺตน" ไคแก ไมยินดี และไมถือเอา แมภิกษาที่เขา
นิมนตอยางนี้วา ทานจงเขาไปสูตระกูล หรือถนน หรือบานชื่อโนน. บทวา
"น กุมฺภีมขุ า" ไดแก ไมรับภิกษาที่บุคคลคดจากหมอแลวให. บทวา
"น กโฬปมขุ า" ความวา หมอ หรือกระเชา ชื่อวา กโฬป แปลวา ภาชนะ
เขายอมไมรับอาหารจากภาชนะนั้น ดวยการคิดวา เพราะเหตุไร ? จึงเอา
ทัพพีกระทบหมอขาวและภาชนะ. บทวา "น เอฬกมนฺตร" ไดแก ไมรับ

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 392

ภัตที่เขาทําธรณีประตูคั่นแลวให ถามวา เพราะเหตุไร ? แกวา เขาคิดวา
บุคคลนี้อาศัยเราแลวจะไดมีการกระทําที่มีระหวางคั่น. แมในทอนไมและสาก
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน, บทวา "ทฺวินฺน" ไดแก เมื่อ ๒ คนกําลังบริโภคอาหาร
อยู คนหนึ่งลุกขึ้นแลวใหภิกษาอยู ไมยอมรับ. ถามวา เพราะเหตุไร ? ตอบวา
เขาคิดวา อันตรายสําหรับกอนขาวจะมี.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา "น คพฺภินิยา" เปนตน ก็ทารกอยูในทอง
ของหญิงมีครรภยอมลําบาก. อันตรายแหงน้ํานมของทารกผูดื่มอยูยอมมี. ไม
ยอมรับภิกษาดวยคิดวา อันตรายแหงความยินดียอมมีแกหญิงผูไปสูระหวาง
แหงบุรุษ. บทวา "น สงฺกิตฺตีสุ" ไดแก ภัตที่ทํารวมกันไว. ไดยินวา
ในสมัยที่มีภิกษาหาไดยาก พวกสาวกของชีเปลือยทั้งหลายพากันรวบรวมขาว
สารเปนตนจากที่นั้น ๆ เพื่อประโยชนแกชีเปลือยทั้งหลายแลวจึงหุงขาว ชีเปลือย
ผูอุกฤษฎไมยอมรับภิกษาจากที่นั้น. บทวา " น ยตฺถ สา " ไดแก เขาเลี้ยงสุนัข
ไวในที่ใด ดวยตั้งใจวา เราจักไดการเลี้ยงชีพ ไมยอมรับภิกษาที่เขาไมใหแก
สุนัขแลวนํามาในที่นั้น. ถามวา เพราะเหตุไร ? ตอบวา เขาคิดวา อันตราย
แหงกอนขาวของสุนับนั้นจะมี.
บทวา "สณฺฑสณฺฑจารีนี" ไดแก การเที่ยวไปประชุมกันเปน.
หมู ๆ ก็ถาวาพวกมนุษยทั้งหลายเห็นชีเปลือยแลว เขาก็เขาบานไปเพื่อตองการ
ภัตดวยตั้งใจวา เราจักถวายภิกษาแกชีเปลือยนี้ ก็ครั้นเมื่อมนุษยเหลานั้นเขา
ไปอยู พวกแมลงวันที่แอบจับอยูที่ปากกระเชาเปนตนพากันบินขึ้นไป ยอม
เที่ยวไปเปนหมู ๆ ยอมไมรับภิกษาที่เขานํามาจากกระเชานั้น ถามวา เพราะ
เหตุไร ? แกวา เพราะเขาคิดวา เพราะอาศัยเรา อันตรายแหงการโคจรของ
แมลงวันทั้งหลายจึงเกิด. บทวา "ถุโสทก" ไดแก น้ําสาหมักที่เขากระทํา
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ดวยเครื่องปรุง ดวยขาวกลาทุกชนิค ก็ในที่นี้ น้าํ สุราเทานั้นจัดวามีโทษ แต
บุคคลนี้มีความสําคัญแมในน้ําสาหมักนั้นวามีโทษ. บทวา "เอกาคาริโก"
ไดแก ไดภิกษาในเรือนหลังหนึ่งเทานั้นแลวก็กลับไป. บทวา "เอกาโลปโก"
ไดแก เขายอมยังอัตภาพใหเปนไปดวยคําขาวเพียงคําเดียว. แมในคําวา "ปา
และบาน" เปนตน ก็มนี ัยนี้เหมือนกัน.
สองบทวา "เอกิสสฺ าป ทตฺติยา" แปลวา ถาดใบหนึ่ง ถาดใบเล็กๆ
ใบหนึ่งชื่อวา ทตฺติ ก็ชนทั้งหลายบรรจุภิกษาอันเลิศตั้งไวในที่ใด. บทวา
"เอกาหิก" แปลวา ภัตที่เขาถวายวันหนึ่ง. บทวา "อฑฺฒมาสิก" แปลวา
ภัตที่เขาถวายมีกําหนดเดือนหนึ่ง. บทวา "ปริยายภตฺตโภชน" ไดแก ภัต
ที่เขาบริโภคตามวาระ การบริโภคภัตที่เขานํามาโดยวาระแหงวันอยางนี้ คือ
ตามวาระหนึ่งวัน สองวัน เจ็ดวัน กึ่งเดือน. บทวา "สากภกฺโข" ไดแก มี
ผักสดเปนอาหาร. บทวา "สามากภกฺโข" ไดแก มีเมล็ดขาวฟางเปนอาหาร.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา นิวารา แปลวา การหาม เปนตน พึงทราบ
ธัญชาติที่เกิดขึ้นเองในปากอน. บทวา "ททฺทุล" ไดแก เศษหนังที่ชาง
หนังขูดหนังออกทิ้ง. ยางก็ดี สาหรายก็ดี แมยางตนไมมีตนกรรณิการเปนตน
เรียกวา หฏ. บทวา "กณ" แปลวา รําขาว. บทวา "อาจาโม" ไดแก ขาวตัง
ที่ติดอยูที่หมอขาว. เขาถือเอาขาวตังนั้นในที่ที่คนทิ้งแลวจึงเคี้ยวกิน. อาจารย
บางพวกกลาววา เขาบริโภคน้ําขาวดังนี้บาง. บทวา ปฺชาก เปนตนมี
ความปรากฏชัดแลว. บทวา "ปวตฺตผลโภชี" แปลวา ผูบริโภคผลไมที่
หลนเอง.
บทวา "มสาถานิ" ไดแก ผาที่เขาทอปะปนกัน. บทวา "ฉวทุสฺสานิ"
ไดแก ผาที่เขาทิ้งแลวจากซากศพ. อีกอยางหนึ่ง ผาที่เขาถักกระทําดวยหญา
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ตะไครน้ําเปนตน. บทวา "ปสุกุลานิ" ไดแก เศษผาที่เขาทิ้งที่แผนดิน.
บทวา "คิรฏิ กานิ" ไดแก ผาที่เขาทอดวยเปลือกไม. บทวา "อชิน" ไดแก
หนังเสือ (คือผาที่เขาทําดวยหนังสือ.) บทวา "อชินกฺขิป" ไดแก หนังเสือ
นั้นนั่นแหละ ที่เขาผาตรงกลาง. อาจารยบางพวกกลาววา ผานุงที่เขาทําดวย
หนังเสือพรอมดวยเล็บ ดังนี้บาง. บทวา "กุสจีร" ไดแก ผาที่เขาถักกระทํา
ดวยหญาคา แมในผาคากรองที่เขาทอดวยเปลือกไม แผนไมเปนตน ก็มีนยั
นี้เหมือนกัน. บทวา "เกสกมฺพล" ไดแก ผากัมพล ที่เขาทําดวยผมมนุษย
คําที่ทานกลาวหมายเอาไววา "ภิกษุทั้งหลาย ผาทั้งหลายเหลานั้น เหลาใด ที่
เขากรอแลวถักแลวมีอยู ผากัมพลที่ทําดวยผมมนุษย เรากลาววาเปนของนา
รังเกียจยิ่งกวาผาเหลานั้น." บทวา "วาลกมฺพล" ไดแก ผากัมพลที่ทําดวย
หางมาเปนตน. บทวา "อุลูกปกฺขก" ไดแก ผาที่เขาถักกระทําดวยปก
นกเคา.
บทวา "อุพฺภฏโก" แปลวา ผูย ืนอยูในเบื้องบน. บทวา "อุกกฺ ุฏ-ิ
กปฺปธานมนุยุตฺโต" ความวา ผูประกอบความเพียรในการนัง่ กระโหยงเมื่อไปก็เปนผูนั่งกระโหยงเทียวแลวกระโดดไป ๆ. บทวา "กณฺฏกาปสฺสยิโก" ความวา ปกเหล็กแหลมหรือหนามแหลมที่แผนดินแลวปูลาดดวยหนัง
บนเหล็กแหลม หรือหนามแหลมนั้น แลวจึงกระทําการยืน การเดิน เปนตน.
บทวา "เสยฺย" ไดแก แมเมื่อนอน ก็สําเร็จการนอนบนแผนหนังปูลาดนั้น
นั่นแหละ. ผูนั้นประกอบการอาบน้ําเปนครั้งที่ ๓ ในเวลาเย็น เพราะเหตุนั้น
ผูนั้น ชื่อวา สายตติยะ ผูประกอบการอาบน้ําเปนครั้งที่ ๓ ในเวลาเย็น.
ผูประกอบความเพียรในการลงอาบน้ําดวยตั้งใจวา เราจักลอยบาปวันละ ๓ ครั้ง
คือ เวลาเชา ๑ ครั้ง เวลาเที่ยงวัน ๑ ครั้ง และเวลาเย็น ๑ ครัง้ .
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บุคคลใด ยอมยังบุคคลอื่นใหเดือดรอน เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น
จึงชื่อวา ปรนฺตโป ผูยังบุคคลอื่นใหเดือดรอน การประกอบความเพียรเพื่อ
ยังบุคคลอื่นใหเดือดรอนชื่อวา ปรปริตาปนานุโยค.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา โอรพฺภิกา (ผูฆาแพะ) เปนตน แพะหรือ
แกะทานเรียกวา อุรพฺภา บุคคลใดยอมฆาแพะหรือแกะ เพราะเหตุนั้น บุคคล
นั้นจึงชื่อวา โอรพฺภิโก ผูฆาแพะหรือแกะ. แมในคําวา ผูฆาชางเปนตน
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. บทวา "ลุทฺโท" แปลวา นายพราน ไดแก ผูทารุณ ผู
กักขฬะ (ดุรา ย). บทวา "มจฺฉาฆาฏโก" แปลวา ชาวประมง ผูจับปลา.
บทวา "พนฺธนาคาริโก" แปลวา ผูรกั ษาเรือนจํา. บทวา "กุรูรกมฺมนฺตา"
แปลวา ผูมีการงานอันหยาบ. บทวา "มุทฺธาภิสิตฺโต" ไดแก ผูอภิเษกบน
ศีรษะโดยการอภิเษกเปนกษัตริย. สองบทวา "ปุรตฺถิเมน นครสฺส" ไดแก
ในทิศตะวันออกแหงพระนคร. บทวา "สนฺถาคาร" ไดแก โรงยัญ.
สองบทวา "ขุราชิน นิวาเสตฺวา" ไดแก นุงหมหนังเสือพรอมทั้ง
เล็บ. บทวา "สปฺปเตเลน" ไดแก เนยใส และน้ํามัน ก็ยกเวนเนยใสเสีย
แลว ยางเหนียวอยางใดอยางหนึ่งที่เหลือ ทานเรียกวา เตล น้าํ มัน. บทวา
"กณฺฑุวมาโน" ไดแก เพราะตนตัดเล็บเสีย จึงเอายางเหนียวเกาหลังในเวลา
ที่ควรเกา. บทวา "อนนฺตรหิตาย" ไดแก เขามิไดลาดเครื่องลาดไว. บทวา
"สรูปวจฺฉาย" ไดแก ลูกโคที่เหมือนแมโค. อธิบายวา ไดแก ลูกโคที่มีรปู
อยางนี้ คือ ถาแมโคขาว ลูกโคก็ขาวเทียว ถาแมโคเหลืองหรือแดง แมลกู โค
ก็เปนเชนนั้น. ขอวา "โส เอวมาห" ไดแก พระราชานั้น ตรัสอยางนี้.
บทวา "วจฺฉรา" ไดแก ลูกโคหนุมทีม่ ีกําลังกาวลวงความเปนลูกโคออน. แม
ในลูกโคตัวเมีย ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. บทวา "ปริหสึ ตฺถาย" ไดแก เพื่อตอง
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การแกการลอมรั้ว และเพื่อตองการแกการปูลาด ณ ที่ยัญญภูมิ. สองบทวา
"ทิฏเว ธมฺเม" ไดแก ในอัตภาพนี้นั่นแหละ.
ตัณหา ทานเรียกวา ฉาต แปลวา ความหิว ความกระหาย ความ
อยาก ในคํานี้วา นิจฺฉาโต ตัณหา คือความกระหายนั้นของบุคคลใดไมมี
เพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นจึงชื่อวา นิจฉฺ าโต ผูไมมีตัณหาคือความกระหาย. ชื่อ
วา ผูดับสนิทแลวเพราะกิเลสทั้งหมดดับไปแลว. ผูใด เปนผูเยือกเย็นเกิดขึ้น
เพราะความไมมีกิเลสเปนเครื่องใหเรารอนในภายใน เพราะเหตุนั้น ผูนนั้ จึง
ชื่อวา สีติภโู ต คือ ผูเย็นแลว. ผูใดเสวยพรอมเฉพาะซึ่งความสุขอันเกิดแต
ฌาน มรรค ผล และพระนิพพาน เพราะเหตุนั้น ผูนั้นจึงชื่อวา สุขปฏิสเวที
คือ ผูเสวยพรอมเฉพาะซึ่งความสุข.
สองบทวา "พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา" แปลวา มีคนประเสริฐที่สุด.
ก็เพื่อจะแสดงบุคคลผูประเสริฐที่สุดนี้ จําเดิมแตกาลอุบัติขึ้นแหงพระพุทธเจา
พระองคจึงตรัสคําวา "อิธ ตถาคโต" เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
"ตถาคโต" บัณฑิตพึงทําการวินิจฉัยวา พระผูมีพระภาคเจา ที่ทรงพระนาม
วา ตถาคต ดวยเหตุ ๘ ประการคือ
(๑) ตถา อาคโตติ ตถาคโต พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแลว
อยางนั้นคือ เสด็จมาอยางพระพุทธเจา เพราะเหตุนั้น พระองคจึงทรงพระ
นามวา ตถาคต.
(๒) ตถา คโตติ ตถาคโต พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปอยางนั้น
เพราะเหตุนั้น พระองคจึงทรงพระนามวา ตถาคต.
(๓) ตถลกฺขณ อาคโตติ ตถาคโต. พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
มาสูลักษณะอยางนั้น พระองคจึงทรงพระนามวา ตถาคต.
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(๔) ตถธมฺเม ยาถาวโต อภิสมฺพุทฺโธติ ตถาคโต พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูสัจธรรมทั้งหลาย ตามความเปนจริง เพราะเหตุนั้น พระองคจึงทรงพระนามวา ตถาคต.
(๕) ตถทสฺสิตาย ตถาคโต พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา
ตถาคต เพราะมีปกติเห็นอยางนั้น.
(๖) ตถวาทิตาย ตถาคโต พระองคทรงพระนามวา ตถาคต
เพราะมีปกติตรัสอยางนั้น.
(๗) ตถการิตาย ตถาคโต พระองคทรงพระนามวา ตถาคต
เพราะมีปกติทรงกระทําอยางนั้น.
(๘) อภิภวนฏเน ตถาคโต พระองคทรงพระนามวา ตถาคต
เพราะอรรถวาทรงครอบงํา.
คําวา "อรห สมฺมาสมฺพุทโธ" เปนตน ขาพเจาใหพิสดารแลว
ในคัมภีรวิสุทธิมรรคนั้นแล. สองบทวา "ต ธมฺม" ไดแก ยอมฟงธรรมนั้น
อันถึงพรอมดวยคํามีประการตามที่กลาวแลว. ขอวา "คหปติ ว" ความวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรม กับคหบดีกอน เพราะเหตุไร ? แกวา
เพราะเขากําจัดมานะไดแลว และ เพราะเปนผูมีกุศลอันหนาแนน จริงอยู ชน
เปนจํานวนมากที่บวชมาจากขัตติยตระกูล อาศัยเชื้อชาติแลวถือตัว ที่บวชมา
จากตระกูลพราหมณ อาศัยมนตแลวก็ถือตัว พวกที่มีตระกูลต่ําบวชแลวก็ไม
อาจดํารงอยูได เพราะความที่ตนมีชาติตระกูลต่ํา. ก็ทารกของคหบดีทั้งหลาย
ทํางานมีเหงื่อไหลออกจากรักแรทั้ง ๒ ขาง มีหลังชุมอยูดวยน้ําเค็มทําการไถ
ภาคพื้น เขาไมมีมานะ ไมมีความเยอหยิ่ง เพราะความไมมีมานะเยอหยิ่งเชน
นั้น ลูกคหบดีเหลานั้นบวชแลวจึงไมกระทํามานะ ไมกระทําความเยอหยิ่ง เขา

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 398

จะเรียนพุทธพจนตามกําลัง กระทําการงานอยูดวยวิปสสนา ยอมสามารถเพื่อ
ดํารงอยูในพระอรหัตได. ก็ชื่อวาชนผูออกจากตระกูลที่นอกจากนี้มาบวชมีไม
มาก คหบดีเทานั้นมีมาก ดังนั้นพระผูมีพระภาคเจา จึงทรงแสดงธรรมกับ
คหบดีกอน เพราะเขาเปนผูขจัดมานะ คือการถือตัวไดแลว และเพราะเขามี
กุศลอันสั่งสมมามากดวย.
คําวา "อฺตฺรสฺมึ วา" ไดแก ผูเกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง
แหงตระกูลทั้งหลายที่นอกจากนี้. ขอวา "ตถาคเต สทฺธ ปฏิลภติ" ความ
วา ผูฟงธรรมอันบริสุทธิ์แลวไดเฉพาะซึ่งศรัทธา ในพระตถาคต ผูเปนธรรม
สามี คือ เจาของธรรม วา "พระผูมพี ระภาคเจานั้นทรงเปน พระสัมมาสัมพุทธะ หนอ" ขอวา "อิติ ปฏิสฺจกิ ฺขติ" ไดแก ยอมพิจารณาอยางนี้.
สองบทวา "สมฺพาโธ ฆราวาโส" แปลวา การอยูครองเรือนเปนของคับ
แคบ ความวา ก็ถาสามี และภรรยาทั้ง ๒ คน อยูค รองเรือนมีประมาณ ๖๐
ศอก หรือตั้งรอยโยชน แมถึงอยางนั้นฆราวาส คือ การอยูครองเรือนของ
สามีและภรรยานั้น ก็ชื่อวา คับแคบแท เพราะอรรถวา มีการเปนไปกับดวย
กิเลสอันเปนเครื่องเยายวน และกิเลสเปนเครื่องกังวลใจ. คําวา "รชปโถ"
ทานกลาวไวในมหาอรรถกถาวา เปนฐาน คือ เปนที่ตั้งขึ้นแหงธุลี มีราคะเปน
ตน แตจะกลาววาเปนทางมาแหงธุลี ดังนี้บางก็ควร.
บรรพชา ชื่อวา มีโอกาสอันดี เพราะอรรถวาไมตอง. จริงอยู
บุคคลผูบวชแลวแมจะอยูในปราสาทแกว คือ เรือนยอดก็ดี อยูในที่ทั้งหลาย
มีวิมานเปนตนอันปกปดดีแลว คือ มีประตูหนาตางอันปดสนิทดีแลวก็ดี เขา
ยอมไมของ ไมติด ไมผูกพัน เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา "อพฺโภกาโส ปพฺพชา" แปลวา การบรรพชา มีโอกาสอันดียิ่ง.
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อีกอยางหนึ่ง ฆราวาส ชื่อวา คับแคบ เพราะไมมีโอกาสในการ
สรางกุศลตามสบาย. การอยูครองเรือน ชื่อวาเปนทางมาแหงธุลี เพราะเปน
ที่สันนิบาต คือการประชุมแหงธุลี คือ กิเลสทั้งหลาย ดุจสถานที่กองหยาก
เยื่ออันบุคคลมิไดปกปดทิ้งไว การบรรพชาจึงชื่อวา มีโอกาสอันดียิ่ง เพราะ
มีโอกาสในการสรางกุศลไดตามสบาย.
ในคําวา "นยิท สุกร ฯเปฯ ปพฺพเชฺย" นีม้ ีคํากลาวไวโดยสังเขป
ดังตอไปนี้วา พรหมจรรยคือ ไตรสิกขานี้ ชื่อวา บริบรู ณแลวโดยสิ้นเชิง
เพราะไมกระทําใหขาดตลอดวันหนึ่ง แลวสามารถยังจริมกจิต คือ จิตดวงสุด
ทายใหถึงได. พรหมจรรยนี้ ชื่อวา บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง เพราะกระทําไมให
มัวหมอง ดวยกิเลสมลทินตลอดวันหนึ่งแลว ก็สามารถยังจริมกจิตใหถึงได.
บทวา "สงฺขลขิต" ไดแก พึงประพฤติพรหมจรรยใหเปนเชนกับสังขที่
ลิขิตแลว คือ ใหมีสวนเปรียบดวยสังขที่ขัดดีแลว การประพฤติพรหมจรรย
นี้ บุคคลผูอยูครองเรือนกระทําไมไดงาย การทีบ่ ุคคลผูอยูในทามกลางเรือน
ไมอาจประพฤติพรหมจรรยใหบริบรู ณโดยสิ้นเชิงได ไฉนหนอ เราพึงปลงผม
โกนหนวดนุงหมผา ชื่อวา กาสายะ เพราะความเปนผาสีเหลืองที่ยอมดวยน้ําฝาด
อันสมควรแกบรรพชิต ผูประพฤติพรหมจรรยแลว ออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต ผูไ มมีเรือน ดังนี้.
ก็ในอธิการนี้ กรรมมี กสิกรรม และพานิชกรรม เปนตน อันเปน
ประโยชนเกือ้ กูลแกการครองเรือน ทานเรียกวา "อคาริย" แปลวา ผูครอง
เรือน ก็กสิกรรมเปนตนนั้นไมมีในบรรพชา เพราะฉะนั้น การบรรพชา
บัณฑิต พึงทราบวาเปน "อนคาริย" แปลวา ผูไมครองเรือน. การบวช
นั้นจึงเปน อนาคาริยะ. บทวา "ปพฺพเชยฺย" ไดแก พึงปฏิบัติ. บทวา
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"อปฺป วา" ความวา กองโภคะต่ํากวาหนึ่งพัน ชื่อวา มีนอย ตั้งแต
หนึ่งพันขึ้นไปชื่อวา มีมาก. ญาตินั่นแหละ ชื่อวา เครือญาติ เพราะอรรถ
วาเกี่ยวเนื่องกัน เครือญาตินั้น ต่ํากวา ๒๐ ชื่อวา มีนอย ตัง้ แต ๒๐ ขึ้นไป
ชื่อวา มีมาก. สองบทวา "ภิกขฺ ูน สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน" ความวา
สิกขา กลาวคือ อธิศีลสิกขาใดของภิกษุทั้งหลายมีอยู ภิกษุผถู ึงพรอมดวยสิกขา
นั้นดวย ภิกษุเหลานั้นยอมเปนอยูรวมกันคือ เปนผูอยูเปนอันเดียวกัน เปน
ผูมีความประพฤติเสมอกัน ภิกษุเปนผูถึงพรอมแลวซึ่งสิกขาสาชีพ กลาวคือ
สิกขาบทอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวแลวนั้นดวย ในสิกขาสาชีพใด ดวย
ภาวะ คือ การศึกษาในสิกขาสาชีพนั้น เพราะเหตุนั้น ทานจึงชื่อวา "ภิกฺขูน
สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน" แปลวา ผูสมบูรณดวยสิกขาสาชีพของภิกษุทั้งหลาย
อธิบายวา ภิกษุเปนผูยังสิกขาใหบริบูรณดวย ไมกาวลวงสาชีพดวย แลวเขา
ถึงซึ่งสิกขาสาชีพนั้นทั้ง ๒ อยาง.
กถา คือ ถอยคํามี ปาณาติบาต เปนตน ในคําทั้งหลายมีคําวา
"ปาณาตปาต ปหาย" เปนตน ขาพเจาใหพิศดารไวในหนหลังนั่นเทียว.
บทวา "ปหาย" ไดแก ละความเปนผูทุศีลอันบัณฑิต นับพรอมแลววาเจตนา
เปนเครื่องยังสัตวมีชีวิตใหตกลวงไปนี้. สองบทวา "ปฏิวริ โต โหติ" ความ
วา เปนผูเวนแลว คือ เวนขาดแลวจากความเปนผูทุศีลนั้น จําเดิมแตกาลเปน
ที่ละแลว. สองบทวา "นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ" อธิบายวา ชื่อวาผูมี
ทอนไมและมีศาตราอันวางแลว เพราะการไมถือทอนไมหรือศาสตราเพื่อตอง
การเบียดเบียนสัตวอื่นใหเปนไป. ก็ในอธิการนี้ ยกเวน ทัณฑะคือ ทอนไม
เสียแลว อุปกรณที่เหลือแมทั้งปวง บัณฑิตพึงทราบวา ชื่อวา สตฺถ คือ
ศาสตรา เพราะเปนเครื่องเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย. ก็ภิกษุถือเอาวัตถุใด คือ จะ
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เปนไมเทาคนแกหรือมีดสําหรับเหลาไมสีฟน หรือมีดเล็กเที่ยวไป วัตถุนนั้ ไม
ชื่อวา ศาสตรา เพราะไมเปนไปเพื่อตองการเบียดเบียนสัตวอื่น เพราะฉะนั้น
ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นยอมถึงซึ่งการนับวา เปนผูม ีทอนไมและศาสตราอันวาง
แลวเทียว.
บทวา "ลชฺชี" ไดแก ผูประกอบดวยความละอาย มีการรังเกียจ
บาปเปนลักษณะ. บทวา "ทยาปนฺโน" ไดแก ผูถึงความเอ็นดู คือ ผูมี
จิตอันประกอบดวยเมตตา. บทวา "สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป" ไดแก
ผูอนุเคราะหสัตวทั้งปวงดวยประโยชนเกื้อกูล อธิบายวา ชื่อวา ผูมีจิตประกอบ
ดวยประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งปวง เพราะความเปนผูถึงความเอ็นดูนั้น. บทวา
"วิหรติ" ไดยอมแก ยอมผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ คือยอมรักษาอัตภาพ.
ผูใด ถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาใหเทานั้น เพราะเหตุนั้น ผูนั้นจึง
ชื่อวา ทินฺนาทายี แปลวา ผูถือเอาเฉพาะของเขาให. ผูใด หวังสิ่งของ
ที่เขาใหแมดวยจิตนั่นแหละ เพราะเหตุนั้น ผูนนั้ จึงชื่อวา ทินฺนปาฏิกงฺขี
แปลวา ผูหวังสิ่งของที่เขาให. ผูใด ยอมขโมย เหตุนั้น ผูนั้นจึงชื่อวา เถโน
แปลวา ผูขโมย การไมขโมยชื่อวา อเถนะ. ชื่อวา เปนผูสะอาด เพราะความ
ไมเปนขโมยนั้นแหละ.
บทวา "อตฺตนา" แปลวา อัตภาพ มีคําอธิบายไววา การกระทํา
อัตภาพไมใหขโมย คือทําใหสะอาดอยู. บทวา "อพฺรหฺมจริย" แปลวา
การประพฤติธรรม อันไมประเสริฐ. บุคคลใด ยอมประพฤติอาจาระ คือ
จรรยาที่ดีงาม อันประเสริฐที่สุด เพราะเหตุนั้น ผูนั้นจึงชื่อวา พฺรหฺมจารี
แปลวา ผูประพฤติธรรมอันประเสริฐที่สุด. บทวา "อาราจารี" เเปลวา
ประพฤติหางไกลจากพรหมจรรย.
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บทวา "เมถุนา" ไดแก อสัทธรรม อันถึงซึ่งการนับวาเปน
"เมถุน" เพราะภาวะอันบุคคลพึงเสพเฉพาะตามโวหารแหงชาวโลก ทีไ่ ดชื่อ
วา เมถุนกา คือ ผูเสพเมถุนธรรม เพราะเปนเชนกับดวยอํานาจแหง
การรบเราของราคะอันครอบงําจิต. บทวา "คามธมฺมา" แปลวา ธรรม
ของชาวบาน.
บุคคลใด ยอมพูดคําอันเปนจริง เหตุนั้น ผูนั้นจึงชื่อวา สจฺจวาที
แปลวา ผูพูดคําจริง. ผูใดติดตอ คือ ยอมสืบตอวาจาสัจ ดวยวาจาสัจ เหตุนั้น
ผูนั้นชื่อวา สจฺจสนฺโธ แปลวา ผูสบื ตอสัจจะ เขาเปนผูไวใจได อธิบาย
วา ไมพูดคําเท็จในระหวาง ก็บุคคลใด บางคราวพูดคําเท็จ บางคราวพูดคํา
จริง คําของผูนั้นไมเชื่อมตอความจริงดวยความจริง เพราะคําของเขาคั่นดวย
ความเท็จ เพราะเหตุนั้นเขาจึงชื่อวา ผูไมสืบตอสัจจะ เปนผูไวใจไมได.
ก็บุคคลผูนี้หาเปนเชนนั้นไม เขาไมยอมพูดคําเท็จแมเพราะเหตุแหงชีวิต ยอม
สืบตอความจริงดวยความจริงเทานั้น เพราะฉะนั้น ผูนี้จึงชื่อวา สจฺจสนฺโธ.
บทวา "เถโต" แปลวา ผูมั่นคง อธิบายวา ผูมีวาจาอันตั้งมั่น.
บุคคลคนหนึ่งเปนผูมีวาจาอันไมตั้งมั่น เปรียบเหมือนกับผาที่เขายอมดวยขมิ้น
เหมือนตอไมที่เขาปกไวที่กองแกลบ เหมือนลูกฟกที่เขาวางไวที่หลังมา. บุคคล
คนหนึ่งมีวาจามั่นคงเหมือนรอยขีดที่ติดอยู ณ แผนหิน และเหมือนเสาเขื่อน
แมจะถูกตัดศีรษะดวยดาบ เขาก็ไมกลาวคําเปนสองภาค ผูน ี้ทานเรียกวา
เถโต ผูมีวาจามั่นคง.
บทวา "ปจฺจยิโก" ไดแก ผูมีวาจาควรเชื่อถือ คือ ไดแกผูที่ควร
เชื่อถือได. ก็บุคคลบางคนเปนผูเชื่อถือไมได เมื่อใคร ๆ ถามวา "คํานี้ใคร
พูด ก็กลาววา คนโนนพูด" เขายอมถึงวาทะอันใคร ๆ พึงกลาววา "อยา
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เชื่อถือถอยคําของเขา. บุคคลคนหนึ่งเปนผูมีวาจาเชื่อถือได เมือ่ ใคร ๆ ถามวา
"คํานี้ใครพูด ก็กลาววา คนโนนพูด" เขายอมถึงวาทะอันใคร ๆ พึงกลาววา
"ผิวา คําของผูนั้นกลาว คํานี้เทานั้นถือเปนประมาณได บัดนี้การสอบถาม
ยอมไมมี คํานี้เปนอยางนี้เทานั้น.
สองบทวา "อวิสวาทโก โลกสฺส" อธิบายวา ยอมไมลวงชาวโลก
เพราะความที่คนมีปกติกลาวคําสัจนั้น. สองบทวา "อิเมส เภทาย" ไดแก
เพื่อการทําลายเหลาชนที่ตนฟงในสํานักของชนที่เขากลาวจากขางนี้. ขอวา
"ภินฺนาน วา สนฺธาตา" ไดแก การเขาไปหาทีละฝาย ในชนทั้งสองฝาย
คือ ผูเปนมิตร หรือผูรวมอุปชฌายเปนตน ทีแ่ ตกสามัคคีกันดวยเหตุอยางใด
อยางหนึ่งแลวกลาววา การวิวาทกันนี้ไมสมควรแกทานทั้งหลายผูเกิดในตระกูล
เชนนี้ ผูเปนพหูสูตอยางนี้ แลวกระทําการสมัครสมานสามัคคีกันใหมั่นคง.
บทวา "อนุปฺปทาตา" ไดแก ผูสนับสนุนความพรอมเพรียงกัน อธิบายวา
เห็นคนทั้งสองคนผูมีความสามัคคีกันแลวกลาววา ขอนี้เหมาะสมแกทานผูเกิด
ในตระกูลเห็นปานนี้ ผูป ระกอบดวยคุณทั้งหลายเห็นปานนี้ แลวกระทําใหเปน
ผูมั่นคง.
ความยินดีทั่วในชนผูพรอมเพรียงกัน ของผูนั้นมีอยู เพราะเหตุนั้น
ผูนั้นจึงชื่อวา สมคฺคาราโม แปลวา ผูมีความยินดีในชนผูสามัคคีกัน อธิบาย
วา ชนผูพรอมเพรียงกันไมมีในที่ใด เขายอมไมยอมไปแมเพื่อจะอยูในที่นั้น.
พระบาลีวา สมคฺคราโม ดังนี้บาง คํานี้มีเนื้อความเหมือนกัน. บทวา
"สมคฺครโต" ไดแก ผูยินดีในชนผูพ รอมเพรียงกัน อธิบายวา เขาละชนผู
พรอมเพรียงกันนั้นแลว เขาก็ไมปรารถนาแมจะไปที่อื่น.
ผูใด เห็นก็ดี ฟงก็ดี ซึ่งชนผูพรอมเพรียงกันแลว ยอมเพลิดเพลิน
เพราะเหตุนั้น ผูนั้นจึงชื่อวา สมคฺคนนฺที แปลวา ผูเพลิดเพลินในชนผู
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พรอมเพรียงกัน. ขอวา "สมคฺคกรณี วาจ ลาสิตา" ความวา วาจาใดยอม
กระทําสัตวทั้งหลายใหเปนผูพรอมเพรียงกันเทานั้น เขายอมกลาววาจานั้น อัน
แสดงถึงคุณแหงความสามัคคีนั่นแหละไมกลาววาจานอกจากนี้.
ผูใด ยอมกลาวในกาลอันสมควร เหตุนั้น ผูนั้นจึงชื่อวา กาลวาที
แปลวา ผูมีปกติกลาวในกาล อธิบายวา เขากําหนดกาลอันสมควรแกคําอัน
ตนพึงกลาวแลวจึงกลาว.
ผูใด ยอมกลาวคําอันเปนจริง คือ คําอันเปนสภาวะเทานั้น เหตุนั้น
ผูนั้นชื่อวา ภูตวาที แปลวา ผูมีปกติกลาวคําอันเปนจริง.
ผูใด ยอมกลาวคําอิงอาศัยประโยชนปจจุบัน และประโยชนในภพ
หนาเทานั้น เหตุนั้น ผูนั้นจึงชื่อวา อตฺถวาที แปลวา ผูมีปกติกลาวคําอัน
เปนประโยชน.
ผูใด ยอมกลาวคําอิงอาศัยโลกุตตรธรรม ๙ ประการ เหตุนั้น ผูนั้น
จึงชื่อวา ธมฺมวาที แปลวา ผูมีปกติกลาวธรรม.
ผูใด ยอมกลาวคําอิงอาศัยสังวรวินัย และปหานวินัย เพราะเหตุนั้น
ผูนั้นจึงชื่อวา วินยวาที แปลวา ผูมีปกติกลาววินัย.
โอกาสอันเปนที่ตั้งของวาจานั้น ทานเรียกวา นิธาน. โอกาสอันเปน
ที่ตั้งของวาจานั้นมีอยู เพราะเหตุนั้น วาจานั้นจึงชื่อวา นิธานวตี แปลวา
วาจามีหลักฐาน อธิบายวา กลาววาจาอันสมควรแกคําอันบุคคลพึงฝงไวใน
หทัย.
บทวา "กาเลน" ความวา ก็เขาคิดวา เราจักกลาววาจาอันมีหลัก.
ฐาน แมเมื่อกลาววาจาเห็นปานนี้แลว เขายอมไมกลาวโดยกาลอันไมสมควร
หมายความวาพิจารณาเวลาอันเหมาะสมแลวจึงกลาว. บทวา "สาปเทส" ได
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แก ถอยคํามีอุปมา คือ ไดแก ถอยคํามีเหตุ. บทวา "ปริยนฺตวฺตี" ไดแก
แสดงการกําหนด อธิบายวา การกําหนดวาจานั้น ยอมปรากฏโดยวิธีใด ยอม
กําหนดโดยวิธีนั้น. บทวา "อตฺถสฺหิต" ความวา ชื่อวา ถึงพรอมดวยประโยชนอันใคร ๆ ผูจําแนกอยู โดยนัยแมมิใชนอย ก็ไมอาจจะกําหนดได. อีก
อยางหนึ่ง ชือ่ วา ยอมกลาววาจาอันเปนประโยชนและประโยชนเกื้อกูลพรอม
เพราะประกอบไปดวยประโยชนอันดี ที่ทานอัตถเวทีนั้นกลาวเนื้อความไว.
ทานอธิบายไววา ไมละทิ้งคําอยางหนึ่ง กลาวคําอีกอยางหนึ่ง.
บทวา "พีชคามภูตคามสมารมฺภา" ความวา การพรากพืชคาม
๕ อยาง คือ มูลพีช พืชเกิดจากราก, ขนฺธพีช พืชเกิดจากลําตน, ผลพีช
พืชเกิดจากผล, อคฺคพีช พืชเกิดจากยอด, พีชพีช พืชเกิดจากเมล็ดพืช,
และการพราก (การทําลาย) ภูตคามมีหญาเขียวสด และตนไมเปนตน อยางใด
อยางหนึ่ง อธิบายวา ไดแกเปนผูเวนขาดจากการทําลายโดยภาวะมีการตัด
การตมเปนตน.
บทวา "เอกภตฺติโก" ความวา ภัต ๒ อยาง คือ ภัตสําหรับเวลา
เชา และภัตสําหรับเวลาเย็น ในภัต ๒ อยางนั้น ภัตที่บริโภคในเวลาเชา ทาน
กําหนดภายในเวลาเที่ยงวัน ภัตที่บริโภคในเวลาเย็นทานกําหนดตั้งแตเที่ยงวัน
ไปจนถึงเวลาอรุณยังไมขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อภิกษุบริโภคอาหารอยูสิ้น ๑๐ ครั้ง
ภายในเวลาเที่ยงวัน ยอมเปนผูชื่อวา "เอกภตฺติโก" คือ ผูมีภตั เดียวเทียว.
คําวา "เอกฺภตฺติโก" นี้ทา นกลาวหมายเอาภัตที่บริโภคในเวลาเชานั้น. การ
บริโภคภัตในเวลากลางคืน ชื่อวา รตฺติ. ผูใดเวนขาดจากการบริโภคภัตใน
เวลากลางคืนนั้น เพราะเหตุนั้น ผูน ั้นจึงชื่อวา รตฺตูปรโต แปลวาผูเวนขาด
จากการบริโภคภัตในเวลากลางคืน. การบริโภคภัต ตั้งแตเวลาเที่ยงวันลวงไป
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แลวจนถึงพระอาทิตยตก ชื่อวา วิกาลโภชน แปลวา การบริโภคภัตในเวลา
วิกาล เปนผูเวนขาดจากการบริโภคภัตในเวลาวิกาลนั้น.
การดูการเลนอันเปนขาศึก อันเปนปฏิปกษตอพรหมจรรย เพราะ
เปนของไมเหมาะสมกับพระศาสนา ฉะนั้น การดูนั้น จึงชือ่ วา วิสูกทสฺสน
แปลวา การดูการเลนอันเปนขาศึกตอพรหมจรรย (วิสูก ขาศึก, ทสฺสน
การดู). การฟอนรํา ขับรอง และประโคมดนตรี ดวยสามารถแหงการ
ฟอนรําดวยตนเอง หรือใหผูอื่นฟอนรําเปนตนก็ดี การดูการฟอนเปนตน
โดยที่สุด แมดูการฟอนรําของนกยูงเปนตนก็ดี จัดเปนขาศึกตอพรหมจรรย
เพราะฉะนั้น การฟอนรําเปนตนนั้น จึงชื่อวา นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา
แปลวา จากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก
ตอพรหมจรรย. (นจฺจ การฟอนรํา คีต การขับรอง วาทิต การประโคม
ดนตรี) ก็การที่จะประกอบการฟอนรําเปนตนก็ดี ใหผูอื่นประกอบก็ดี การดู
การเลนที่เราประกอบแลวก็ดี ไมสมควรแกภิกษุและภิกษุณีเลย.
พึงทราบ วินิจฉัยในคําวา "มาลา" เปนตน. บทวา "มาลา" ได
แกดอกไมอยางใดอยางหนึ่ง. บทวา "คนฺธ" ไดแก คันธชาติอยางใดอยาง
หนึ่ง. บทวา "วิเสปน" ไดแก การยอมผิว. ในอธิการนี้ บุคคลเมื่อ
ประดับตกแตงอยู ชื่อวา ยอมทรงไว เมื่อบุคคลทําสิ่งที่บกพรองใหบริบูรณ
ชื่อวา ยอมประดับ. ผูยินดีอยูดวยของหอมก็ดี ดวยการยอมผิวก็ดี ชื่อวา
ยอมตบแตง. การกระทํา ทานเรียกวา ฐาน อธิบายวา มหาชน ยอมกระทํา
การทัดทรงดอกไมเปนตนนั้น ดวยเจตนาเปนเครื่องทุศีลอันใด ผูมีศีลยอม
เปนผูเวนขาด จากเจตนาเปนเครื่องทุศีลนั้น.
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ที่นอนสูงเกินประมาณ ทานเรียกวา อุจฺจาสยน แปลวาที่นอนสูง
ที่นอนที่มีเครื่องปูลาดดวยวัตถุอันไมสมควร, ทานเรียกวา มหาสยน แปลวา
ที่นอนใหญ ผูมีศีลเปนผูเวนขาดจากที่นอนนั้น .
ทองคํา ชื่อวา ชาตรูป. กหาปณะ ชื่อวา รชต. กหาปณะเหลาใด
ที่เรียกวา โลหมาสโก คือ มาสกทําดวยโลหะ ชตุมาสโก คือ มาสกทําดวย
ยาง ทารุมาสโก คือ มาสกทําดวยไม อธิบายวา ทานเปนผูเวนขาดจากการ
รับเงินและทองทั้ง ๒ อยางนั้น คือ ทั้งไมรับเองและไมใหผูอื่นรับแทน ทัง้ ไม
ยินดีเงินและทอง ที่เขาเก็บไวเพื่อตน.
บทวา "อามกธฺปฏิคฺคหณา" ไดแก เวนขาดจากการรับ
ธัญชาติดิบ ๗ ชนิด คือ. ๑. สาลิ ขาวสาสี ๒. วีหิ ขาวเจา ๓. ยวะ
ขาวเหนียว ๔. โคธุมะ ขาวละมาน ๕. กังคุ ขาวฟาง ๖. วรกะ ลูกเดือย
๗. กุทรูสกะ หญากับแก. ก็การรับธัญชาติดิบ ๗ ชนิดนั้น ไมควรแกภิกษุ
ทั้งหลายเทานั้น ก็หาไม แมการจับตองสิ่งเหลานั้น ก็ไมควรเหมือนกัน. ก็
ในคําวา "อามกมสปฏิคฺคหณา" นี้ การรับเนื้อปลาดิบก็ไมควรแกภิกษุ
ทั้งหลาย นอกจากพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไวโดยเฉพาะเทานั้น ทั้งการ
จับตองเนื้อปลาดิบ ก็ไมควร.
ในคําวา "อิตฺถีกุมาริกาปฏิคฺคหณา" นี้ หญิงที่ไปสูระหวางบุรุษ
ชื่อวา อิตถี หญิงนอกจากนี้ ชื้อวากุมาริกา (หญิงสาว) การรับไวก็ดี การจับ
ตองก็ดีซึ่งหญิงทั้งหลายเหลานั้น ยอมเปนของไมควรทั้งสิ้น. ในคําวา "ทาสีทาสาปฏิคฺคหณา" นี้การรับหญิงและ ชาย เหลานั้นไวสําหรับเปนทาสีเปน
ทาสยอมไมเหมาะสม ก็เมื่อใคร ๆ กลาวอยางนี้วา "ขาพเจาขอถวายกัปปยการก
คือ ผูอุปฏฐาก ขาพเจาขอถวายอารามิก คือ ผูรบั ใชในวัด" ดังนี้ จะรับไว
ก็สมควร. นัยที่ควรและไมควร แมในสัตวทั้งหลายมี แพะ แกะ เปนตน ใน
สถานที่ทั้งหลาย มีนาสวนเปนที่สุด บัณฑิตพึงพิจารณาดวยอํานาจพระวินัย.
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ในสถานที่เหลานั้น ที่ใด มีบุพพัณชาติงอกงามที่นั้นชื่อวา ที่นา ในที่
ใดอปรัณชาติ ยอมงอกงาม ที่นั้นชือ่ วา ที่สวน. อีกอยางหนึ่ง บุพพัณชาติ
และอปรัณชาติทั้ง ๒ ยอมงอกงามในที่ใด ที่นั้น ชื่อวา นา. ภูมิภาคที่เขา
กระทําแลวเพื่อตองการบุพพัณชาติ. และอปรัณชาติ ชื่อวา สวน. ก็ในอธิการ
นี้ แมที่บึง และหนองน้ําเปนตน ทานก็สงเคราะหเขาดวยการถือเอาที่ นา
และ ที่สวน เปนประธาน.
การงานของทูต ทานเรียกวา ทูเตยฺย อธิบายวา การถือเอาหนังสือ
หรือสาสน ของคฤหัสถทั้งหลายแลวไปในที่นั้น ๆ. การรับใชเล็ก ๆ นอย ๆ
ของผูสงขาวไปสูบานผูอื่น ทานเรียกวา ปหิณคมน แปลวา การรับใช
เล็ก ๆ นอย ๆ (หมายถึงผูสงขาว) การทํากิจทั้ง ๒ อยางนั้น ชื่อวา อนุโยโค
แปลวา การตามประกอบ เพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงทราบเนื้อความในคํานี้อยาง
นี้วา "ทูเตยฺยปหิณคมนาน อนุโยโค" ซึ่งแปลวา การประกอบทูตกรรม
และการรับใช.
บัณฑิต พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ผูโกงดวยตาชั่ง เปนตน. บทวา
"กูฏ" แปลวา การโกง คือ การหลอกลวง. บรรดาการโกงเหลานั้น การ
โกงดวยตาชั่งมี ๔ อยาง คือ. ๑. รูปกูฏ โกงดวยรูป ๒. องฺคกูฎ โกงดวย
อวัยวะ ๓. คหณกูฏ โกงดวยการถือเอา ๔. ปฏิจฺฉนฺนกูฏ โกงดวยสิ่งที่
ปดบังไว. ในการโกงเหลานั้น บุคคลกระทําเครื่องชั่งทั้ง ๒ ใหมีรูปคลายกัน
เมื่อจะถือเอายอมถือเอาสวนมาก เมื่อใหยอมใหดวยสวนที่นอย ชื่อวา รูปกูฏ
โกงดวยรูป. บุคคลเมื่อจะถือเอาสิ่งของ ยอมใชมือขมตาชั่งไวในสวนเบื้อง
หลัง เมื่อจะใหยอมใชมอื ขมตาชั่งไวในสวนเบื้องตน ชื่อวา องฺคกูฏ โกง
ดวยอวัยวะ. บุคคลเมื่อจะถือเอา ยอมถือเอาที่ตนเชือก. เมื่อจะใหก็ยอมจับ
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ถือเอาที่ปลายเชือก ชื่อวา คหณกูฏ โกงดวยการจับถือ. บุคคลกระทําตาชั่ง
ใหเปนโพรงแลวใสจุณเหล็กไวในภายใน เมื่อจะถือเอาสิ่งของ ยอมทําจุณ
เหล็กนั้นไวในสวนเบื้องหลัง เมื่อใหก็ทําจุณเหล็กนั้นไวในสวนเบื้องปลาย
ชื่อวา ปฏิจฉฺ นฺนกูฏ โกงดวยสิ่งของที่ปกปดไว.
ถาดทีท่ ําดวยทองคํา ทานเรียกวา กโส. การลวงดวยถาดทองคํานั้น
ชื่อวา กสกูฏ. ถามวาทําอยางไร. แกวา ชนทั้งหลายทําถาดทองคําไวใบ
หนึ่ง ทําเทียมไว ๒-๓ ใบ แตนั้นเขาก็ไปสูชนบทเขาไปสูตระกูลมั่งคั่งตระกูล
ใดตระกูลหนึ่งแลวพูดวา ทานทั้งหลาย จงซื้อถาดทองคํา เมื่อใคร ๆ ถามถึง
ราคา เขามีความประสงคใหราคาเสมอกัน แตเวลานั้นเมื่อชนเหลานั้นกลาววา
ขาเจาพึงทราบความเปนภาชนะทองคํา ของถาดเหลานี้ไดอยางไร ? เขาจึง
เอาถาดทองคําถูเขากับแผนหิน กลาววา ทานทัง้ หลายทดลองเสียกอนแลวจึง
ถือเอา แลวใหถาดทั้งหมด คือขายทั้งหมดแลวก็ไป. มานกูฏ แปลวา โกง
ดวยการวัดระยะมี ๓ อยาง คือ ๑. หทยเภทะ วัดแบงดวยการถายออก ๒.
สิขาเภทะ วัดแบงดวยยอด ๓. รัชชุเภทะ วัดแบงดวยเชือก . ในการวัดเหลา
นั้น หทยเภโท ชื่อวา การวัดแบงดวยการถายออก ยอมไดในเวลาที่เขาตวง
เนยใส และน้ํามันเปนตน ก็บุคคลเมื่อจะถือเอาเนยใสเปนตนเอาเสียเอง ก็
พูดวา ทานจงเทคอย ๆ เพราะเครื่องวัดเปนรูทะลุขางลาง แลวก็ใหไหลออก
ไปภายในภาชนะที่รองมากมาย จึงถือเอา เมื่อจะใหผูอื่นก็ปดชองรูนั้นเสียแลว
รีบใหเต็มโดยเร็วแลวก็ให. สิขาเภโท ชื่อวาการวัดแบงดวยยอด ยอมไดใน
กาลตวงงาและขาวสารเปนตน ก็เมื่อจะถือเอาสิ่งของนั้นเสียเอง ก็ใหพนู ยอดของ
นั้นคอยๆ สูงขึ้นไป แลวถือเอา เมื่อจะใหก็ทําใหเต็มโดยเร็วทําลายยอดเสียแลว
ยอมให. รชฺชุเภโท ชื่อวาการวัดแบงดวยเชือก ยอมไดในเวลาที่วัดนาวัด
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สวน ก็บุคคลทั้งหลาย เมื่อไมไดสินบน ยอมกระทําการวัดนาแมไมกวางให
กวาง.
บัณฑิต พึงทราบวินิจฉัยในคําวา "อุกฺโกฏน" เปนตน. การกระทํา
สิ่งของ ๆ เจาของทั้งหลายมิใหเปนเจาของ แลวก็ถือเอาสินบน ชื่อวา อุกโกฏน แปลวา การคดโกง. การหลอกลวงผูอื่นดวยอุบายนั้น ๆ ชื่อวา วฺจน
แปลวา การหลอกลวง ในเรื่องเหลานั้น มีเรื่องหนึ่งเปนอุทาหรณดังตอไปนี้
ไดยินวา นายพรานเนื้อคนหนึ่งจับไดเนื้อและลูกเนื้อเดินทางมา นัก
เลงการพนันคนหนึ่ง พูดกับนายพรานนั้นวา แนะทานผูเจริญ เนื้อกับลูกเนื้อ
ราคาเทาไร ? เมื่อนายพรานตอบวา เนื้อราคา ๒ กหาปาณะ ลูกเนื้อ ๑
กหาปณะ ดังนี้แลวนายนักเลงการพนันก็ใหเงินหนึ่งกหาปณะแลวก็จับเอาลูก
เนื้อไป ครัน้ ไปไดหนอยหนึ่งแลวก็กลับมา พูดวา ทานผูเจริญ เราไมตอง
การลูกเนื้อ ทานจงใหเนื้อแกขาพเจา. นายพรานพูดวา ถาอยางนั้น จงให
ขาพเจา ๒ กหาปณะ. นายนักเลงการพนันนั้นพูดวา ผูเจริญ ขาพเจาใหหนึ่ง
กหาปณะกอนแลวมิใชหรือ เมื่อนายพรานตอบวา ถูกแลวทานใหขาพเจา
หนึ่งกหาปณะ. นายนักเลงจึงพูดวา ทานจงจับเอาลูกเนื้อแมนี้ ก็ครั้น เมือ่
ความเปนอยางนั้น กหาปณะนั้นดวย ลูกเนื้อมีราคาหนึ่งกหาปณะนี้ดวย ก็รวม
เปน ๒ กหาปณะ. นายพรานนั้น พิจารณาดูวา นายนักการพนันนี้ยอมกลาว
ถึงเหตุควร แลวจึงรับเอาลูกเนื้อ และไดใหเนื้อแกนายนักเลงการพนันไป นี้
ก็เรียกวา วฺจน การหลอกลวง.
การทํา อปามงฺค คือ ซึ่งวัตถุมิใชสายสังวาลยวาเปนสังวาลยก็ดี ทํา
วัตถุมิใชแกวมณีใหเปนเหมือนแกวมณีก็ดี ทําทองเทียมใหเหมือนทองคําแทก็ดี
*

*

ในที่อนื่ ทานเรียกวา อุปายกถา อทินนาทาน
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แลวลวงดวยของปลอมนั้น ดวยสามารถ การประกอบ หรือดวยกลมายา ชื่อวา
นิกติซึ่งแปลวา การปลอม. ผูประกอบในการคดโกง ชื่อวา สาวิโยคะ ก็คําวา
สาวิโยคะ นี้เปนชื่อของการโกง ซึง่ มีการรับสินบนเปนตนนั่นแหละ เพราะ
ฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบอธิการอยางนี้ คือ อุกฺโกฏนสาวิโยโค คือ ผูประกอบ
การโกงดวยการรับสินบน วฺจนสาวิโยโค คือ ผูประกอบการโกงดวยการ
หลอกลวง นิกติสาวิโยโค คือ ผูประกอบการโกงดวยการปลอมแปลงเกจิอาจารย กลาววา การแสดงของอยางหนึ่งแลวเปลี่ยนของอีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
สาวิโยคะ ก็คําวา สาวิโยคะ นี้ ทานสงเคราะหดวยการหลอกลวงนั่นแหละ.
พึงทราบคําวินิจฉัยในคําวา เฉทน เปนตน. บทวา "เฉทน"
แปลวา การตัดมีการตัดมือเปนตน. บทวา "วโธ" แปลวา การฆาใหตาย.
บทวา "พนฺโธ" แปลวา เครื่องจองจําดวยเชือกเปนตน. บทวา "วิปราโมโส" แปลวา การตีชงิ . การตีชิงมี ๒ อยาง คือ หิมวิปราโมโส การี
ชิงอาศัยหิมะ คุมฺพวิปราโมโส การตีชิงอาศัยพุมไม. จริงอยู ในสมัยใดที่
หิมะตก พวกนักเลงทั้งหลาย ปกปดตนดวยหิมะที่ตกแลว จึงตีชิงผูเดินทาง
ภาวะเชนนี้ชื่อวา หิมวิปราโมโส. สมัยใด พวกนักเลงอาศัยกําบังคนดวย
พุมไม แลวตีชิงผูเดินทาง ภาวะเชนนี้ ชื่อวา คุมพฺ วิปราโมโส. การปลน
สดมภตามบาน และหมูบานเปนตน ทานเรียกวา อาโลโป ซึ่งแปลวา การ
ปลนสดมภ. การเขาไปสูบานผูอื่นดวยกิริยาทาทางที่ดุรายแลวเอาศาสตราจอที่
อกมนุษย แลวก็ถือเอาสิ่งของที่ตนปรารถนา ชื่อวา สหสาราโร แปลวา
การกรรโชก. ผูมีศีลยอมเวนขาดจากการทําความดุราย มีการตัดมือเปนตนนั้น
ดวยประการฉะนี้.
๑

๑. ม. สาจิโยโคติ กุฏิลโยโค.
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ขอวา "โส สนฺตุฏโ โหติ" ความวา เธอเปนผูประกอบดวย
ความสันโดษในปจจัยตามมีตามได ๑๒ อยางในปจจัย ๔ อยาง. บทวา "กายปริหาริเกน" แปลวา ดวยปจจัยอยางใดอยางหนึ่งที่สักวาเปนเครื่องบริหารกาย.
บทวา "กุจฉฺ ิปริหาริเกน" แปลวา ดวยปจจัย สักวาเปนเครื่องบริหารทอง.
สองบทวา "สมาทาเยว ปกฺกมติ" ความวา เธอถือเอาบริขาร ๘ ทั้งหมด
อันเปนบริขารสําหรับภิกษุเทานั้น กระทําใหเนื่องดวยกายแลวก็ไป เธอเปน
ผูไมของ ไมผูกพันวา "วิหารของเรา บริเวณของเรา อุปฏฐากของเรา"
เธอใชสอยเสนาสนะที่เปนไพรสณฑ มีโคนไม ทิวปา เงื้อมเขา ตามที่
ปรารถนา เปนผูยืนคนเดียว นั่งคนเดียว ไมมีเพื่อนสองในอิริยาบถทั้งปวง
เหมือนลูกศรที่พนจากสาย เหมือนชางซับมันหลีกออกจากโขลง ฉะนั้น เธอ
ยอมถึงความเปนผูเหมือนนอแรด ที่ทา นพรรณนาคําเปนคาถาไวอยางนี้วา
"จาตุทฺทิโส อปฺปฏิโฆ ว โหติ
สนฺตุสฺสมาโน อิตรีตเรน
ปริสฺสยาน สหิตา อจฺฉมฺภี
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป."
แปลความวา ภิกษุเปนผูไมเดือดรอนเที่ยวไปไนทิศทั้ง ๔ เธอเปน
ผูสันโดษอยูดวยปจจัยตามมีตามได เปนผูอดทนตออันตรายทั้งหลาย เปนผู
ไมสะดุงหวาดเสียว พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
บัดนี้ พระบรมศาสดา เมื่อจะทรงยังเนื้อความนั้นใหสําเร็จประโยชน
ดวยคําอุปมาจึงตรัสคําวา "เสยฺยถาป" เปนตน. บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยใน
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คําวา "เสยฺยถาป" เปนตนนั้น. สองบทวา "ปกฺขี สกุโณ" ไดแก นก
ประกอบดวยปก. บทวา "เฑติ" แปลวา ยอมบินไป. ก็ในอธิการนี้มีเนื้อ
โดยสังเขป ดังตอไปนี้
ธรรมดาวา นกทั้งหลายทราบวา ตนไมในประเทศโนนมีผลาสุก ก็
พากันบินมาจากกทิศตาง ๆ แลวพากันจิกเจาะทําลาย และจิกกินผลไมทั้งหลาย
แหงตนไมนั้น ดวยเล็บ ปก และจะงอยปากเปนตนเคี้ยวกิน. ก็ความหวงใย
ของนกเหลานั้นวา ผลนี้ จักมีประโยชนแกพวกเราในวันนี้ ผลนี้ จักมีประโยชนแกพวกเราในวันนี้ ผลนี้ จักมีประโยชนแกพวกเราในวันพรุงนี้ ดังนี้
ยอมไมมี. ก็ครั้นเมื่อผลไมหมดแลว พวกนกก็ไมตั้งอารักขาตนไมไวเลย คือ
หมายความวา พวกนกเหลานั้นจะไมเอาปก หรือเล็บ หรือจะงอยปากแตะ
ตองตนไมเพื่อตองการรักษาไว ทีนนั้ แล ฝูงนกผูไมหวงใยในตนไมนั้นก็จะพา
กันไป นกตัวใดปรารถนาจะไปสูทิศภาคใด นกตัวนั้น ก็มีแตเพียงปกเทานั้น
เปนภาระแลวก็โผบินไป ฉันใด ภิกษุนี้ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน คือ เปนผูไมของ
ไมหวงใย ถือเอาเพียงบริขาร ๘ เทานั้นแลวก็หลีกไปดวยประการฉะนี้.
บทวา "อริเยน" แปลวา ไมมีโทษ. บทวา "อชฺฌตฺต" แปลวา
ในอัตภาพของตน. บทวา "อนวชฺชสุข" แปลวา ความสุขที่ปราศจากโทษ.
ขอวา "โส จกฺขุนา รูป ทิสฺวา" อธิบายวา ภิกษุนั้นเปนผูประกอบดวย ศีลขันธอันไมมีโทษนี้ เพราะเห็นรูปดวยจักขุวิญญาณ. แมในบททีเ่ หลือ คําใดที่
ขาพเจาพึงกลาว คํานั้นทั้งหมดขาพเจากลาวแลวในหนหลังนั่นแหละ. บทวา
"อพฺยาเสกสุข" ไดแก ความสุขที่กิเลสทั้งหลายไมรั่วรด. คํานี้ทานกลาว
วา เปนความสุขอันไมเกลื่อนกลน ดังนี้บาง. จริงอยู ความสุขในอินทรียสังวร
ชื่อวาเปนความสุขอันไมเกลื่อนกลนแลว เพราะความเปนไปดวยเหตุสักวา
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อารมณอันตนเห็นแลวเปนตน ในบรรดาอารมณทั้งหลายที่ตนเห็นแลว. ขอวา
"โส อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต" อธิบายวา ภิกษุนั้นประกอบดวยความสํารวม
อินทรียทั้งหลาย ซึ่งมีใจเปนที่หก ยอมเปนผูกระทําสัมปชัญญะ ดวยสามารถ
แหงสติสัมปชัญญะในทีท่ ั้งหลาย ๗ มีการกาวไปขางหนาและถอยหลังกลับ
เปนตนเหลานี้. ในบรรดาบทเหลานั้น คําใดที่ขาพเจาพึงกลาว คํานั้น
ขาพเจากลาวไวแลวในฌานวิภังคแล.
ถามวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมอะไรไว ดวยคําเปนตนวา
"โส อิมินา จ" ดังนี้
ตอบวา พระองคทรงแสดงปจจัยสมบัติ คือ การถึงพรอมดวยปจจัย
ของภิกษุผูอยูในปา ดวยวาปจจัย ๔ คือ ศีลขันธ ๑ อินทรียส ังวร ๑ สติสัมปชัญญะ ๑ ความสันโดษ ๑ เหลานี้ไมมีแกภิกษุใด การอยูในปา ก็ไม
สําเร็จประโยชนแกภิกษุนั้น หมายความวา ภิกษุนั้นจะตองถึงความเปนผูอัน
ใคร ๆ พึงตําหนิติเตียน กลาวเปรียบดวยสัตวเดรัจฉาน และนายพรานปา.
เทวดาผูสิงอยูในปา ยอมประกาศคําใหไดยินเสียงอันนากลัววา จะมีประโยชน
อะไร ดวยการอยูปาของผูลามกเห็นปานนี้ พวกมนุษยทั้งหลายจะพากันเอามือ
ลูบคลําศีรษะกระทําอาการใหเธอหนีไป ความไมมียศของเธอยอมฟุงไปวา
ภิกษุชื่อโนนเขาไปอยูปาแลวสรางกรรมอันลามกอยางนี้ ๆ ก็ปจจัย ๔ เหลานี้
มีอยูแกภิกษุใด การอยูในปาก็ยอมสําเร็จประโยชนแกภิกษุนั้น เพราะวา เมื่อ
เธอพิจารณาศีลของตน เมื่อไมเห็นจุดดําดางแตสักอยางหนึ่ง เธอก็จะยังปติ
ปราโมชใหเกิดขึ้นแลว ก็พิจารณาปตินั้นอยู โดยความเสื่อมไปสิ้นไป แลว
ยอมหยั่งลงสูภูมิแหงพระอริยะ. เหลาเทพทั้งหลายที่สถิตอยูในปามีใจเปนของตน
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มีจิตใจเบิกบาน ยอมกลาวสรรเสริญคุณ ดวยเหตุนี้ ยศของภิกษุนั้น ยอมแผ
กวางออกไป เหมือนหยาดน้ํามันที่บุคคลใสเขาไปในน้ํา ยอมแผขยายกวางออก
ไป ฉันนั้น.
บทวา "วิวิตฺต" เปนตน มีความเหมือนคําที่ขาพเจากลาวไวในหน
หลังนั่นแหละ. คําใดที่ควรกลาวในฐานมีประมาณเทานี้วา "โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ฯเปฯ ยถากมฺมปู เค สตฺเต ปชานาติ" ดังนี้ คํานั้นทั้งหมด
ขาพเจากลาวแลวในวิสุทธิมรรคนั่นแล. บัณฑิตพึงทราบ จตุตถฌานจิต อัน
เปนบาทแหงวิปสสนา ในคําวา "โส เอว สมาหิเต จิตฺเต" แหงตติยวิชชา
คือ วิชชาที่ ๓ ไดแก อาสวักขยญาณ. ขอวา "อาสวาน ขยาณาย" ไดแก
เพื่อประโยชนแก พระอรหัตมรรคญาณ. ก็พระอรหัตมรรค อันยังอาสวะ
กิเลสใหพินาศ ทานเรียกวา "อาสวาน ขโย" แปลวา ธรรมเปนที่สิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลาย. จริงอยู ญาณในอรหัตมรรคญาณนั้น ทานเรียกวา
"อาสวาน ขโย" เพราะเปนธรรมอันนับเนื่องในอรหัตมรรคนั้น. ขอวา
"จิตฺต อภินนิ ฺนาเมติ" ไดแก วิปสสนาจิตของเขา ยอมมุงไป.
ในคําทั้งหลาย มีคําวา "โส อิท ทุกฺข" เปนตน บัณฑิตพึงทราบ
เนื้อความอยางนี้วา ภิกษุยอมรูทั่ว คือ ยอมแทงตลอด ทุกขสัจจะแมทั้งปวง
ตามความเปนจริง ดวยการแทงตลอดลักษณะพรอมทั้งรสวา "เอตฺตก ทุกฺข
น อิโต ภิยฺโย" แปลวา ทุกขมีประมาณเทานี้ ไมยิ่งไปกวานี้. ก็ภิกษุยอม
รูทั่ว คือ ยอมแทงตลอดตัณหาอันเปนแดนเกิดแหงทุกขนั้นตามความเปนจริง
ดวยการแทงตลอดลักษณะพรอมทั้งรสวา "อย ทุกฺขสมุทโย" สภาวธรรม
นี้เปนแดนเกิดแหงทุกข. ภิกษุยอมรูทวั่ คือ ยอมแทงตลอด ซึง่ พระนิพพาน
อันเปนที่ถึงความดับคือไมเปนไปของธรรมแมทั้งสองเหลานั้นตามความเปน
จริง ดวยการแทงตลอดลักษณะพรอมทั้งรสวา "อย ทุกขฺ นิโรโธ" สภาว-
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ธรรมนี้เปนที่ดับทุกข. ก็ภิกษุยอมรูทั่ว คือ ยอมแทงตลอดอริยมรรค อัน
เปนสัมปาปกะเหตุแหงพระนิพพานนั้นตามความเปนจริง ดวยการแทงตลอด
ลักษณะพรอมทั้งรสวา "อย ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา" สภาวธรรมนี้ เปน
ขอปฏิบัติใหถึงซึ่งความดับทุกข. พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงสัจจะทั้ง
หลายโดยสรุปอยางนี้แลว บัดนี้ เมือ่ จะทรงแสดงสัจจะโดยปริยาย ดวยอํานาจ
กิเลส พระองคจึงตรัสคําเปนตนวา "อิเม อาสวา."
ขอวา "ตสฺส เอว ชานโต เอว ปสฺสโต" ความวา พระผูมีพระภาคเจายอมตรัสประโยชนอันถึงที่สุดพรอมดวยวิปสสนาแกภิกษุผูนั้น ผูรูอยู
อยางนี้ผูเห็นอยูอยางนี้. บทวา "กามาสวา" ไดแก (ยอมพน) จากกามาสวะ.
พระผูมีพระภาคเจา ยอมทรงแสดงขณะแหงมรรค ดวยบทนี้วา "วิมุจจฺ ติ"
ซึ่งแปลวา กําลังหลุดพน. ทรงแสดงขณะแหงผล ดวยบทนี้วา "วิมุตฺตสฺมึ"
แปลวาหลุดพนแลว. ก็จิตในขณะแหงมรรค ชื่อวา กําลังหลุดพน จิตในขณะ
แหงผลชื่อวา หลุดพนแลว. ยอมทรงแสดงญาณในปจจเวกขณะ ดวยคํานี้วา
"วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ" เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็รูวา จิตหลุดพนแลว
ทรงแสดงภูมิแหงปจจเวกขณญาณนั้น ดวยคําวา "ชาติ ขีณา" เปนตน.
ก็พระขีณาสพนั้นเมื่อพิจารณาดวยญาณนั้น ยอมรูชัดวา ชาติของทานสิ้นแลว.
บทวา "วุสติ " ไดแก อยูแลว คืออยูจบแลว คือกระทําแลว ประพฤติเสร็จ
กิจแลว อธิบายวา สําเร็จกิจแลว. บทวา "พฺรหฺมจริย" ไดแก มรรคพรหมจรรย.
ก็ พระเสกขบุคคล ๗ จําพวก กับ กัลยาณปุถุชน ชื่อวา ยอมอยู อยู
ประพฤติพรหมจรรย พระขีณาสพ ชื่อวา มีการอยูประพฤติพรหมจรรยจบ
แลว เพราะฉะนั้นเมื่อพระขีณาสพ ทานพิจารณาการอยูประพฤติพรหมจรรย
ของทาน ทานยอมรูชัดวาพรหมจรรยอันเราอยูจบแลว. สองบทวา "กต
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กรณีย" อธิบายวา กิจแม ๑๖ อยางในสัจจะทั้ง ๔ ที่พระขีณาสพทําใหสําเร็จ
แลว ดวยสามารถปริญญากิจ ปหานกิจ สัจฉิกริ ิยากิจ และภาวนากิจ ดวย
มรรคทั้ง ๔. จริงอยู กัลยาณปุถุชนเปนตน กําลังทํากิจนั้นอยู แตพระขีณาสพ
ทํากิจนั้นสําเร็จแลว เพราะฉะนั้น เมื่อพระขีณาสพพิจารณากรณียกิจของตน
ทานยอมทราบชัดวา "กต กรณีย" แปลวา กรณียกิจเรากระทําเสร็จแลว.
ขอวา "นาปร อิตฺถตฺตาย" ความวา พระขีณาสพ ยอมทราบชัดวา "บัดนี้
กิจดวยการเจริญมรรคอื่นอีก ยอมไมมี จะดวยการเจริญกิจในที่นี้ หรือดวย
การเจริญกิจ ๑๖ อยาง หรือดวยการสิ้นกิเลสก็ตาม.
[๑๓๖] ๑. สราคบุคคล บุคคลผูมีราคะ เปนไฉน ?
บุคคลใด ละราคะยังไมได บุคคลนี้ เรียกวา ผูมรี าคะ
๒. สโทสบุคคล บุคคลผูมีโทสะ เปนไฉน ?
บุคคลใด ละโทสะยังไมได บุคคลนี้ เรียกวา ผูมีโทสะ
๓. สโมหบุคคล บุคคลผูมีโมหะ เปนไฉน ?
บุคคลใด ละโมหะยังไมได บุคคลนี้ เรียกวา ผูมีโมหะ
๔. สมานบุคคล บุคคลผูมีมานะ เปนไฉน ?
บุคคลใด ละมานะยังไดได บุคคลนี้ เรียกวา ผูมีนานะ.
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อรรถกถาบุคคลผูมีราคะเปนตน
วินิจฉัยในคําทั้งหลาย มีคําวา "ผูมีราคะ" เปนตน. บทวา
"อปฺปหีโน" ความวา ผูประหานราคะยังไมได ดวยวิกขัมภนปหาน หรือ
ดวยตทังคปหาน.
[๑๓๗] ๑. บุคคล ผูไดเจโตสมถะในภายใน แตไมไดปญญา
ที่เห็นแจงในธรรมกลาวคือ อธิปญญา เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไดสมาบัติที่สหรคตดวยรูป หรือสหรคตดวย
อรูป แตไมไดโลกุตตรมรรค หรือโลกุตตรผล บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปนผูได
เจโตสมถะในภายใน แตไมไดปญญาที่เห็นแจงในธรรม กลาวคือ
อธิปญญา.
๒. บุคคล ผูไดปญญาเห็นแจงในธรรม กลาวคือ
อธิปญญา แตไมไดเจโตสมถะในภายใน เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไดโลกุตตรมรรค หรือโลกุตตรผล แต
ไมไดสมาบัติที่สหรคตดวยรูป หรือสหรคตดวยอรูป บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปน
ผูไดปญญาที่เห็นแจงในธรรม กลาวคือ อธิปญญา แตไมไดเจโตสมถะในภายใน.
๓. บุคคล ผูไดเจโตสมถะในภายใน ดวย ไดปญญา
ที่เห็นแจงในธรรม กลาวคืออธิปญญาดวย เปนไฉน ?

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 419

บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไดสมาบัติที่สหรคตดวยรูป หรือ สหรคต
ดวยอรูป เปนผูไดโลกุตตรมรรคหรือโลกุตตรผล บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปนผู
ไดเจโตสมถะในภายในดวย ไดปญญาที่เห็นแจงในธรรม กลาวคือ
อธิปญญาดวย.
๔. บุคคล ผูไมไดเจโตสมละในภายใน ดวย ไม
ไดปญญาที่เห็นแจงในธรรม กลาวคืออธิปญญาดวย เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเปนผูไดสมาบัติที่สหรคตดวยรูป หรือ
สหรคตดวยอรูป ไมเปนผูไดโลกุตตรมรรคหรือโลกุตตรผล บุคคลอยางนี้
ชื่อวา เปนผูไมไดเจโตสมถะในภายในดวย ไมไดปญญาที่เห็นแจง
ในธรรมกลาวคืออธิปญญาดวย.
อรรถกถาบุคคลผูไดเจโตสมถะในภายใน ฯลฯ เปนตน
วินิจฉัย ในคําทั้งหลายมีคําวา "ลาภี โหติ" เปนตน. บทวา "ลาภี"
แปลวา ผูมีปกติได คือ ไดเฉพาะแลวดํารงอยู. สองบทวา "อชฺฌตฺต
เจโตสมถสฺส" ไดแก เจโตสมถะที่บังเกิดขึ้นในจิตของตน กลาวคือ เปน
ไปในภายในของตนเอง. บทวา "อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย" ความวา
ดวยวิปสสนา คือ อธิปญ
 ญา ที่เปนไปดวยสามารถแหงอนิจจลักษณะ เปนตน
ในธรรมขันธทั้งหลาย. บทวา "รูปสหคตาน" ไดแก รูปาวจรสมาบัติ
ที่มีรูปนิมิตเปนอารมณ. บทวา "อรูปสหคตาน" ไดแก อรูปสมาบัติซึ่ง
ไมมีรูปนิมิตเปนอารมณ. ก็ในอธิการนี้ พึงทราบวา บุคคลพวกที่ ๑ ไดแก
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ปุถุชนผูมีสมาบัติ ๘, บุคคลพวกที่ ๒ ไดแก พระอริยสาวกผูสุกขวิปสสก บุคคล
พวกที่ ๓ ไดแก พระอริยสาวกผูไดสมาบัติ ๘, บุคคลพวกที่ ๔ ไดแก โลกียปุถุชน.
[๑๓๘] ๑. อนุโสตคามีบุคคล บุคคลผูไปตามกระแส เปน
ไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเสพกาม ยอมกระทํากรรมอันลามก นี้
เรียกวาบุคคลผูไปตามกระแส.
๒. ปฏิโสตคามีบุคคล บุคคลผูไปทวนกระแส
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเสพกามและไมกระทํากรรมอันลามก บุคคล
นั้น ถึงจะมีทุกข มีโทมนัส มีหนาชุมดวยน้ําตา รองไหอยู ก็ยังประพฤติพรหมจรรยบริบูรณบริสุทธิ์อยู บุคคลนี้เรียกวา ผูไปทวนกระแส.
๓. ฐิตัตตบุคคล บุคคลผูตั้งตัวไดแลว เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเกิดผุดขึ้น เพราะความสิ้นไปแหง
โอรัมภาคิยสัญโญชน ๕ ปรินิพพานในโลกนั้น มีการไมกลับมาจากโลกนั้น
เปนธรรมดา บุคคลนี้เรียกวา ผูตั้งตัวไดแลว.
๔. บุคคล ผูขามถึงฝงยืนอยูบนบก เปนพราหมณ
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ กระทําใหแจงแลว เขาถึงแลวซึ่งเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เพราะรู
ยิ่งดวยตนเอง สําเร็จอิริยาบถอยูในทิฏฐธรรม บุคคลนี้เรียกวา ผูขามถึงฝง
ยืนอยูบนบก เปนพราหมณ.

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 421

อรรถกถาบุคคลผูไปตามกระแสเปนตน
วินิจฉัย ในคําวา "อนุโสตคามี" คือ ผูไปตามกระแส เปนตน.
บทวา "อนุโสตคามี" พึงทราบไดแก ปุถุชนผูไปตามกระแส คือ วัฏฏะ
ผูจมลงในกระแสคือ วัฏฏะ. บทวา "ปฏิโสตคามี" คือ ผูไปทวนกระแส.
คําวา "ปฏิโสตคามี" นี้เปนชื่อของทานผูไมไปตามกระแส แตไปทวนกระแส.
ขอวา "ปาปฺจ กมฺม น กโรติ" ไดแก ผูไมกาวลวงบัญญัติกระทําบาป.
ขอวา "สหาป ทุกฺเขน สหาป โทมนสฺเสน" ความวา ครั้นเมื่อกิเลส
อันเปนปริยุฏฐานยังมีอยู ยอมกระทํากรรมอันลามก แมกับดวยทุกขโทมนัส
ที่เกิดขึ้น. บทวา "ปริปุณฺณ" ไดแก บรรดาสิกขาทั้ง ๓ ไมบกพรองแม
สักอยาง. บทวา "ปริสทุ ฺธ" ไดแก ไมมีอุปกิเลส. บทวา "พฺรหฺมจริย"
แปลวา ประพฤติธรรมอันประเสริฐที่สุด. พระโสดาบัน และพระสกทาคามี
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยวาระนี้.
ถามวา ก็บุคคลเหลานี้ รองไหอยูประพฤติพรหมจรรยหรือ ?
ตอบวา ถูกแลว ทานเหลานี้ ชื่อวารองไหประพฤติพรหมจรรย โดย
การรองไห ดวยอํานาจของกิเลส. แมภิกษุผูปุถุชนสมบูรณดวยศีล พระผูมี
พระภาคเจาก็ทรงสงเคราะหเขาในบทวา "พฺรหฺมจริย" นี้เหมือนกัน. บทวา
"ิตตฺโต" ไดแก ผูมีการดํารงตัวอยูไดเปนสภาพ ก็พระอนาคามี ชื่อวา ดํารง
ตัวอยูไดเปนสภาพ เพราะทานเปนผูมีจิตไมหวั่นไหว ดวยกามราคะ และ
พยาบาท และเปนผูไมเวียนกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา. บทวา "ติณฺโณ"
ไดแก ผูขามกระแสแหงตัณหา. บทวา "ปารคโต" ไดแก ผูถึงฝงคือ พระนิพพาน. สองบทวา "ผเล ติฏติ" ไดแก ยืนอยูบนบก คือ อรหัตผลและ
สมาปตติผล. บทวา "เจโตวิมุตฺตึ" ไดแก ผลสมาธิ. บทวา "ปฺาวิมุตฺตึ"
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ไดแก ผลญาณ. สองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา พระขีณาสพ ผูขาม
กระแสตัณหาไปแลว ถึงฝง คือ พระนิพพานแลว ยืนอยูบนบก คือ อรหัตผล
และสมาปตติผล ทานเรียกวาเปน "พราหมณ". ก็พระขีณาสพนี้ชื่อวาเปน
พราหมณ เพราะทานเปนผูมีบาปอันลอยเสียแลว.
[๑๓๙] ๑. บุคคล ผูมีสุตะนอย และไมไดประโยชนเพราะ
สุตะ เปนไฉน ?
สุตะ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ
อัพภูตธรรม เวทัลละ ของบุคคลบางคนในโลกนีม้ ีนอย บุคคลนั้นไมรูอรรถ
ไมรูธรรมแหงสุตะอันนอยนั้น ไมเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม บุคคล
อยางนี้ชื่อวา ผูมีสุตะนอย และไมไดประโยชนเพราะสุตะนั้น.
๒. บุคคล ผูมีสุตะนอย แตไดประโยชนเพราะ
สุตะ เปนไฉน ?
สุตะ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ
ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ ของบุคคลใดในโลกนี้มีนอย บุคคลนั้นรูอ รรถ
รูธรรมของสุตะนอยนั้น เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม บุคคลอยางนี้ชื่อวา
ผูมีสุตะนอย แตไดประโยชนเพราะสุตะ.
๓. บุคคล ผูมีสุตะมาก แตไมไดประโยชนเพราะ
สุตะ เปนไฉน ?
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สุตะ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ
อัพภูตธรรม เวทัลละ ของบุคคลบางคนในโลกนีม้ ีมาก บุคคลนั้นไมรูอรรถ
ไมรูธรรมของสุตะอันมากนั้น ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม บุคคลอยางนี้
ชื่อวา ผูมีสตุ ะมาก แตไมไดประโยชนเพราะสุตะ.
๔. บุคคล ผูมีสุตะมาก และไดประโยชนเพราะ
สุตะ เบ็นไฉน ?
สุตะ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ
อัพภูตธรรม เวทัลละ ของบุคคลบางคนโลกนี้มาก บุคคลนั้นรูอ รรถ รูธรรม
ของสุตะอันมากนั้น เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม บุคคลอยางนี้ชื่อวา
ผูมีสุตะมาก และไดประโยชนเพราะสุตะ.
อรรถกถาบุคคลผูมีสุตะนอย เปนตน
วินิจฉัยในคําวา "ผูมีสุตะนอย" เปนตน. ขอวา "อปฺปก สุต โหติ"
ความวา สุตะ คือ การฟง การเรียน ในนวังคสัตถุศาสน มีบางสวน คือ
มีนิดหนอยเทานั้น. ขอวา "น อตฺถมฺาย น ธมฺมฺาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน โหติ" ความวา เปนผูรูบาลี อรรถกถา แลวปฏิบัติธรรม
อันเปนขอปฏิบัติเบื้องตน อันสมควรแกโลกุตตรธรรม ยอมไมมีแกเขา. ใน
บททั้งปวง บัณฑิตพึงทราบเนื้อความโดยนัยนี้.
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[๑๔๐] ๑. สมณมจลบุคคล บุคคลผูเปนสมณะไมหวั่นไหว
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนโลกนี้ ชื่อวาเปนพระโสดาบัน เพราะความสิ้นไปแหง
สัญโญชน ๓ มีอันไมตกไปในอบายภูมิ เปนผูเที่ยง เปนผูจ ักตรัสรูในเบื้อง
หนา บุคคลนี้เรียกวา ผูเปนสมณะไมหวั่นไหว.
๒. สมณปทุมบุคคล บุคคลผูเปนสมณะบัวหลวง
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ชื่อวา เปนพระสกทาคามี เพราะความสิ้นไป
แหงสัญโญชน ๓ เพราะทําราคะ โทสะ โมหะใหเบาบางลง จะมาสูโลกนี้อีก
เพียงครั้งเดียวเทานั้น ก็จักทําที่สุดแหงทุกขได บุคคลนี้เรียกวา ผูเปนสมณะ
บัวหลวง.
๓. สมณปุณฑรีกบุคคล บุคคลผูเปนสมณะบัวขาว
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนโลกนี้ เปนผูเกิดผุดขึ้น เพราะความสิ้นไปแหงโอรัมภาคิยสัญโญชน ๕ และปรินิพพานในเทวโลกนัน้ มีอันไมกลับมาจากโลกนั้น
เปนธรรมดา บุคคลนี้เรียกวา ผูเปนสมณะบัวขาว.
๔. สมณสุขมุ าลบุคคล บุคคลผูเปนสมณะสุขมุ าล
ในหมูสมณะ เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ รูยิ่งดวยตนเองแลว เขาถึงแลวซึ่งเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายแลว
สําเร็จอิริยาบถอยู ในทิฏฐธรรมเทียว บุคคลนี้เรียกวา ผูเปนสมณะสุขมุ าล
ในหมูสมณะดังนี้แล.
จบบุคคล ๔ จําพวก
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อรรถกถาบุคคลผูเปนสมณะไมหวั่นไหว เปนตน
วินิจฉัยในคําวา "สมณมจโล" เปนตน. บทวา "สมณมจโล"
แกเปน สมณอจโล ซึ่แปลวา สมณะผูไมหวั่นไหว ม อักษรกระทําการ
เชื่อมบทไว อธิบายวาบุคคลผูเปนสมณะ เปนผูไมหวั่นไหว คือ ผูเปนสมณะ
ยอมเปนผูมีจิตมั่นคง. สองบทวา "อย วุจฺจติ" ความวา พระโสดาบันนี้
ทานเรียกวา "สมณมจโล" เพราะทานเปนผูตั้งมั่นดวยศรัทธา (อจลศรัทธา)
อันเปนเหตุมั่นคงเกิดแลวในพระศาสนา. สวนพระสกทาคามี พระองคตรัสวา
"สมณปทุโม" คือ สมณะบัวหลวง เพราะกิเลสอันเปนเครื่องยินดียังมีอยู.
ทานกลาวคําอธิบายไววา "ก็ชื่อวา อรรถแหง ปทุม ศัพท ในคําวา
สมณปทุโม" นี้ วามีความยินดีเปนอรรถ (รตฺตตฺโถ). พระอนาคามี
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา "สมณปุณฺฑรีโก" คือ สมณะบัวขาว เพราะ
ทานไมมีกิเลสอันเปนเครื่องยินดี กลาวคือ กามราคะ ทานอธิบายวา "ก็
ชื่อวา อรรถแหง ปุณฑรีกะ ศัพท ในคําวา "สมณปุณฺฑรีโก" นี้ วามี
ความสะอาดเปนอรรถ. ก็พระขีณาสพ พระองคตรัสวา ชื่อวา สมณสุขุมาล
ในสมณะทั้งหลาย เพราะความเปนผูไมมีกิเลสทั้งหลาย อันกระทําความ
กระดาง. ก็พระขีณาสพนี้ ชื่อวาเปนสมณะ ผูสุขุมาลโดยแท เพราะอรรถวา
ทานเปนผูมีทุกขนอย ดังนี้แล.
อธิบายบุคคล ๔ จําพวก จบเพียงนี้
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ปญจกนิทเทส
วาดวยบุคคล ๕ จําพวก
[๑๔๑] ๑. บรรดาบุคคลที่ไดแสดงไวแลวนั้น ๆ บุคคลนี้ใด ตอง
อาบัติดวย เดือดรอนดวย ทั้งไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติ ซึ่งปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามก ที่เกิดขึ้นแลวแก
บุคคลเหลานั้น บุคคลนั้นเปนผูอันบุคคลที่ ๕ คือ พระขีณาสพพึงวากลาว
อยางนี้วา อาสวะทั้งหลายเกิดแตการตองอาบัติ ยอมมีแกทานแล อาสวะทั้ง
หลายเกิดแตความเดือดรอน ยอมเจริญยิ่งแกทาน ทางดีที่สุดของทานผูมีอายุ
จงละอาสวะทั้งหลายที่เกิดแตการตองอาบัติ จงบรรเทาอาสวะทั้งหลาย อันเกิด
แตความเดือดรอน จงยังจิตและปญญาใหเจริญ ดวยอาการอยางนี้ ทานจัก
เปนผูเสมอดวยบุคคลที่ ๕ นี้.
๒. บุคคลนี้ใด ตองอาบัติ แตไมเดือดรอน ทั้งไมรูชดั ตามความ
เปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติ ซึง่ ปญญาวิมุตติ อันเปนทีด่ ับไปโดยไมเหลือ แหงอกุศล
ธรรมอันลามก ที่เกิดขึ้นแลวแกบุคคลเหลานั้น บุคคลเหลานั้นเปนผูอันบุคคล
ที่ ๕ พึงกลาวอยางนี้วา อาสวะทั้งหลายเกิดแตการตองอาบัติ ยอมมีแกทาน
แลว อาสวะทั้งหลายเกิดแตความเดือดรอน ยอมไมเจริญยิ่งแกทาน ทางดีที่
สุด ขอทานผูมีอายุ จงละอาสวะทั้งหลาย ซึ่งเกิดแตการตองอาบัติ จงยังจิต
และปญญาใหเจริญ ดวยอาการอยางนี้ ทานจักเปนผูเสมอดวยบุคคลที่ ๕ นี้.
๓. บุคคลนี้ใด ไมตองอาบัติ แตมีความเดือดรอน ทั้งไมรูชัดตาม
ความเปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติ ซึ่งปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับไปโดยไมเหลือแหง
อกุศลธรรมอันลามก ซึง่ เกิดขึ้นแลวแกบุคคลนั้น บุคคลนั้น เปนผูอันบุคคลที่
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๕ พึงวากลาวอยางนี้วา อาสวะทั้งหลายเกิดแตการตองอาบัติ ยอมไมมีแกทาน
แล อาสวะทั้งหลายเกิดแตความเดือดรอน ยอมไมเจริญยิ่งแกทาน ทางที่ดีที่
สุด ทานผูมีอายุ จงบรรเทาอาสวะทั้งหลายซึ่งเกิดแตความเดือดรอน จงยังจิต
และปญญาใหเจริญ ดวยอาการอยางนี้ ทานจักเปนผูเสมอดวยบุคคลที่ ๕ นี้.
๔. บุคคลใด ไมตองอาบัติ ไมมีความเดือดรอน ทั้งไมรตู ามความ
เปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติ ซึ่งปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับไปโดยไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามก ซึ่งเกิดแลวแกบุคคลนั้น บุคคลนั้นเปนผูอันบุคคลที่ ๕ พึง
กลาวอยางนี้วา อาสวะทั้งหลายซึ่งเกิดแตความตองอาบัติ ยอมไมมีแกทานแล
อาสวะซึ่งเกิดแตความเดือดรอน ยอมไมเจริญยิ่งแกทาน ทางดีที่สุด ขอทาน
ผูมีอายุ จงยังจิตและปญญาใหเจริญ ดวยอาการอยางนี้ ทานจักเปนผูเสมอ
ดวยบุคคลที่ ๕ นี้.
๕. บุคคล ๔ จําพวกเหลานี้ อันบุคคลที่ ๕ คือ พระขีณาสพนี้
กลาวสอนอยูอยางนี้ พร่ําสอนอยูอยางนี้ ยอมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะโดย
ลําดับ.

อรรถกถาปญจกนิทเทส
อธิบายบุคคล ๕ จําพวก
บทวา "ตตฺร" ไดแก บุคคลที่ทานยกขึ้นแสดงไวในหนหลัง โดย
นัยเปนตนวา "อารมฺภติ จ วิปฺปฏิสารี จ โหติ" เหลานั้น. บทวา "ยฺวาย"
ตัดบทเปน โย อย. อารัมภะ ศัพท ในคําวา "อารมฺภติ" นี้ ยอมเปนไป
ในอรรถวากรรม คือการกระทํา ๑ ในกิริยา คือ กิจ ๑ ในหิงสนะ คือ การ
เบียดเบียน ๑ ใน อาปตติวีติกกมะ คือ การลวงอาบัติ ๑
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จริงอยางนั้น อารัมภะศัพทนี้มาในอรรถวา กรรม ในคําวา "ยกิฺจิ
ทุกฺข สมฺโภติ สพฺพ อารมฺภปจฺจยา" แปลวา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเกิด
ขึ้น ทุกขทั้งหมดมีกรรมเปนปจจัย.
อารัมภะศัพทนี้มาในอรรถวา กิริยา ในคําวา "มหายฺา
มหารมฺภา น เต โหนฺติ มหปฺผลา" แปลวา ยัญใหญ เปน กิริยาที่ใหญ
แตยัญเหลานั้นไมมีผลมาก.
อารัมภะศัพทนี้มาในอรรถวา หิงสนะ คือ การเบียดเบียน ในคํานี้วา
"สมณ โคตม อุทฺทิสฺส ปาณ อารมฺภติ" แปลวา ยอมฆาสัตว อุทิศ
เจาะจงตอพระสมณโคดม.
อารัมภะศัพทนี้มาในอรรถวา วิริยะ คือ ความเพียร ในคํานี้วา
"อารมฺภถ นิกฺกมล ยุชฺ ถ พุทฺธสาสเน" แปลวา ทานทั้งหลาย จง
ปรารภความเพียร จงบากบั่น จงประกอบธุระในพระพุทธศาสนา.
อารัมภะศัพทนี้มาในอรรถวา วิโกปนะ คือ การพรากทําลาย ใน
คํานี้วา "พีชคามภูตคามสมารมฺภา ปฏิวิรโต โหติ" แปลวา ภิกษุ
เวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม.
อารัมภะศัพทนี้มาในอรรถวา อาปตติวีติกกมะ คือการลวงอาบัติ
ของภิกษุ ในคํานี้วา "อารมฺภติ วิปฺปฏิสารี โหติ" แปลวา ภิกษุตอง
อาบัติยอมเปนผูเดือดรอน. เพราะฉะนั้น จึงมีเนื้อความในที่นี้วา ภิกษุยอม
ตองอาบัติ ดวยสามารถแหงการลวงอาบัติดวย และยอมเปนผูเดือดรอน
เพราะการตองอาบัตินั้นเปนปจจัยดวย ดังนี้.
บทวา "เจโตวิมุตฺตึ" ไดแก ผลสมาธิ. บทวา "ปฺาวิมุตฺตึ"
ไดแกผลญาณ. ขอวา "ยถาภูต นปฺปชานาติ" ไดแก ยอมไมรูตามความเปน
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จริง เพราะความที่ตนเปนผูยังไมบรรลุคุณวิเศษ. บทวา "ยตฺถสฺส" ตัด
บทเปน ยตฺถ อสฺส แปลวา ของบุคคลนั้นมีอยู ในที่ใด. อธิบายวา อกุศล
ธรรมอันลามก อนเกิดขึ้นแลวแกบุคคลนี้ ยอมดับไปโดยไมเหลือ เพราะถึง
ฐานะใด.
ถามวา ก็อกุศลธรรมเหลานั้นถึงฐานะอะไรแลว จึงดับไปโดยไม
เหลือ.
ตอบวา ถึงฐานะคือพระอรหัตมรรค จึงดับไปโดยไมเหลือ.
ก็ อกุศลธรรม อันลามกของทานผูบรรลุพระอรหัตผลแลว ชื่อวา ดับ
ไปแลวโดยไมเหลือ แมเมื่อความเปนอยางนั้นมีอยู ผลจิตเทานั้น พึงทราบ
วาทานกลาวแลวดวยอํานาจแหงมรรคในที่นี้. บทวา "อารมฺภชา" ไดแก
เกิดจากการลวงอาบัติ. บทวา "วิปฺปฏิสารชา" ไดแก เกิดจากความเดือด
รอน. บทวา "ปวฑฺฒนฺติ" ไดแก อาสวะทั้งหลาย ยอมเจริญดวยการเกิดขึ้น
บอย ๆ. บทวา "สาธุ" ไดแก ความดีที่เกิดจากการขอรอง. มีคําอธิบาย ที่ทาน
กลาวไวดังนี้วา ทานผูมีอายุ ก็กรรมอันพลังพลาดมีอยูเพียงไรหนอ แมเมื่อ
ความเปนอยางนั้นมีอยู ขาพเจาขอวิงวอนทานผูมีอายุ ขอทานผูมีอายุ จง
ละอาสวะที่เกิดจากการตองอาบัติ ดวยการแสดงอาบัติของภิกษุผูควรแสดง
ดวยการออกจากอาบัติของภิกษุผูควรออกจากอาบัติ ดวยการกระทําใหแจงซึ่ง
อาบัติของภิกษุผูควรกระทาใหแจง แลวบรรเทาซึ่งอาสวะทั้งหลายอันเกิดจาก
ความเดือดรอน ดวยการพิจารณาถึงภาวะที่ตนตั้งอยูในสวนแหงความบริสุทธิ์
แลวจงนําอาสวะทั้งหลายออก แลวจงยังวิปสสนาจิต และ วิปสสนาปญญา
ใหเจริญเถิด.
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ขอวา "อมุนา ปฺจเมน ปุคฺคเลน" ไดแก บุคคลผูเปนพระขีณาสพเปนที่ ๕ นั้น. สองบทวา "สมสโม ภวิสสฺ ติ" อธิบายวา ผูอัน
พระขีณาสพพึงโอวาทอยางนี้วา "จักเปนผูเสมอ ดวยความเปนผูเสมอกันดวย
โลกุตตรคุณ นั่นแหละ". ขอวา "อารมฺภติ น วิปฺปฏิสารี โหติ" ไดแก
ภิกษุผูตองอาบัติ. ก็เพื่อจะแสดงอาบัตินั้นจึงแสวงหาภิกษุผูชอบพอกัน เพราะ
ฉะนั้นเธอจึงไมเปนผูเดือดรอน.
ทานอรรถกถาจารยไดกลาวคําอธิบายไวในคัมภีรอรรถกถาอังคุตตรนิกายวา "เธอยอมเปนผูไมเดือดรอนเพราะออกจากอาบัติไดแลว". ขอวา
"นารมฺภติ วิปฺปฏิสารี โหติ" ไดแก ภิกษุผูไมตองอาบัติ แตเพราะเธอ
เปนผูไมฉลาดในวินัยบัญญัติ เปนผูมีความสําคัญอนาบัติ วาเปนอาบัติ จึง
มีความวิปปฏิสาร คือ เดือดรอน. แตในอังคุตตรนิกายอรรถกถา อธิบายวา
ภิกษุตองอาบัติครั้งเดียว ออกจากอาบัตินั้นแลวภายหลังไมตองอาบัติแมไร ๆ
อีกก็จริง ถึงอยางนั้น เธอก็ไมอาจเพื่อจะพนจากความวิปปฏิสารได. ขอวา
"น อารมฺภติ น วิปฺปฏิสารี โหติ" ความวา ทั้งไมตองอาบัติ ทั้งไม
เดือดรอน.
ถามวา ก็บุคคลผูไมตองอาบัติ และไมเดือดรอนนั้นเปนไฉน.
ตอบวา บุคคลผูมีความเพียรอันสละแลว. อธิบายวา ก็บุคคลผูมีความ
เพียรอันสละแลวนั้น แมเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ ยอมไมบําเพ็ญขอปฏิบัติดว ยการ
คิดวา ประโยชนอะไรของเราดวยการปรินิพพานในพุทธกาลนี้ เราจักปรินิพพานในสมัยแหงพระเมตเตยยสัมมาสัมพุทธเจา ในอนาคตกาล. แมเธออัน
ใคร ๆ พึงโอวาทวา "ผูมีอายุเปนผูประมาทอยูเพื่อประโยชนอะไร ขึ้นชื่อวา
คติของปุถุชนเปนของไมแนนอน ทานผูมีอายุ ก็ใครเลาจะรูวา บุคคลพึงได
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หรือไมไดซึ่งความเปนผูมีหนาเฉพาะตอพระเมตเตยยสัมมาสัมพุทธเจา เพราะ
ฉะนั้น ทานจงเจริญวิปสสนา เพื่อตองการแกพระอรหัตเถิด. คําที่เหลือ
บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในบททั้งปวงนั้นแหละ.
[๑๔๒] ๑. บุคคล ใหแลวดูหมิ่น เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ใหจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัย
เภสัชบริขารแกบุคคลใด แลวพูดแกบุคคลนั้นวา คนนี้ไดแตรับของที่เขาให
ดังนี้ ชื่อวา ใหแลวดูหมิ่นบุคคลนั้น บุคคลอยางนี้ชื่อวา ใหแลวดูหมิ่น.
๒. บุคคล ดูหมิ่นดวยการอยูรวม เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ คนยอมอยูรวมกับดวยบุคคลใด สิ้น ๒ ป
หรือ ๓ ป ยอมดูหมิ่นบุคคลนั้นดวยการอยูรวม บุคคลอยางนี้ชื่อวา ดูหมิน่
ดวยการอยูรวม.
๓. บุคคล ผูเชื่องาย เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อเขาสรรเสริญ หรือติเตียนผูอื่น ยอมเชื่อ
ทันที บุคคลอยางนี้ชื่อวา ผูเชื่องาย.
๔. บุคคล ผูโลเล เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศรัทธาไมจริงจัง มีความภักดีไมจริง
จัง มีความรักไมจริงจัง มีความเลื่อมใสไมจริงจัง บุคคลอยางนี้ชื่อวา ผูโลเล.
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๕. บุคคล ผูโงงมงาย เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมรูกุศลธรรม อกุศลธรรม ยอมไมรู
สาวัชชธรรม อนวัชชธรรม ยอมไมรหู ีนธรรม ปณีตธรรม ยอมไมรูธรรม
ที่มีสวนเปรียบดวยของคําและของขาว บุคคลอยางนี้ชื่อวา ผูโงงมงาย.
อรรถกถาบุคคลใหแลวดูหมิ่นเปนตน
ภิกษุรปู หนึ่งมีบุญมาก ยอมเปนผูมปี กติไดปจจัย ๔ เธอไดปจจัย ๔
มีจีวรเปนตนแลวยอมถามโดยเอื้อเฟอกะภิกษุรูปอื่นผูมีบุญนอย เธอนั้นเมื่อ
ภิกษุผูมีบุญมากถามอยูบอย ๆ จึงรับเอาปจจัยทั้งหลายมีจีวรเปนตนไป ทีนั้น
ภิกษุผูมีบุญมากโกรธภิกษุผูมีบุญนอยนั้นหนอยหนึ่ง ประสงคจะใหเธอเกิด
ความเกอเขิน จึงกลาววา ภิกษุนี้ไมไดปจจัยทั้งหลายมีจีวรเปนตน ตาม
ธรรมดาของตน เพราะอาศัยเราจึงได. บุคคลนี้จึงชื่อวา ใหแลวดูหมิ่น.
ก็บุคคลคนหนึ่งเมื่ออาศัยอยูกับบุคคลคนหนึ่ง ๒-๓ ป เขากระทํา
ความเคารพในบุคคลนั้นอยูแตกาลกอน ตอมาภายหลังเมื่อเวลาผานไป ๆ ไม
กระทําความเคารพยําเกรงคือ ไมลุกขึ้นจากอาสนะบาง ไมไปสูที่บํารุงบาง
บุคคลนี้ชื่อวา ยอมดูหมิน่ ดวยการอยูรวม.
บทวา "อาเธยฺยมุโข" ไดแก ผูเชื่องายแตตน อธิบายวา ผูมี
ความสําคัญอันตั้งไวแลวในคําแรกเทานั้น. สองบทวา "อธิมุจฺจิตา โหติ"
ไดแก ความเปนผูมีศรัทธา. ในคําวา "อธิมุจฺจิตา โหติ" นี้มนี ัยดังตอไปนี้
บุคคลคนหนึ่งกลาวถึงภิกษุผูมีสมณสารูปนั่นแหละวา "ภิกษุนี้ ไมมีสมณสารูป"
ผูนั้นครั้นฟงคํานั้นแลว เชื่ออยางมั่นคง คือ เชื่อถึงที่สุด แมภิกษุผูชอบพอ
กันรูปอื่นกลาววา "ภิกษุนี้มีสมณสารูป" ก็ไมเชื่อฟงคําของภิกษุนั้นเลย เขา
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กลาวยืนยันวาภิกษุรูปโนนบอกขาพเจาวา "ภิกษุรูปนี้ ไมมีสมณสารูป จึงเชื่อ
ถอยคําของภิกษุรูปกอนเทานั้น. แมบคุ คลอื่นอีก ยอมกลาวถึงภิกษุผูมีศีลวา
เปนผูไมมีศีล เธอเชื่อคําของผูนั้นแลว แมภิกษุอื่นอีกกลาววา "ภิกษุนี้ ไม
มีสมณสารูป ไมควรเขาไปสูสํานักของทาน" ดังนี้ เธอไมเชื่อถือคําของผูนั้น
ยอมเชื่อฟงถอยคําของภิกษุรูปกอน เทานั้น. บุคคลอื่นอีก ยอมยึดถือถอยคํา
ที่ผูอื่นกลาวถึงความดีบางความชั่วบางนั่นแหละ บุคคลแมนี้ชื่อวา ผูมีความ
เชื่อถืออันตั้งไว อธิบายวา ผูมีความเชื่ออันตั้งไวนี้ ฟงคําใด ๆ ยอมเปนผูมี
ความเชื่อถืออันตั้งไวในคํานั้น ๆ.
บทวา "โลโล" ความวา ชื่อวา เปนผูโลเล คือ ผูหวั่นไหว เพราะ
ความที่ตนเปนผูหวั่นไหวดวยความเปนผูไมมีศรัทธาเปนตน เพราะเหตุที่
ศรัทธาเปนตน เปนธรรมชาติตั้งอยูชั่วกาลนิดหนอย. บทวา "อิตฺตรสทฺโท"
ไดแก ผูมีศรัทธานอย คือ มีศรัทธาไมบริบูรณ. แมในคําที่เหลือ ก็มีนัยนี้
เหมือนกัน. บุคคลผูมีศรัทธาอันไมจริงจังนี้ ยอมเปนไปดวยสามารถแหงการ
คบบอย ๆ ในอธิการนี้. ชื่อวาความรัก จะเปนความรักที่เกิดจากศรัทธาก็ดี
จะเปนความรักอันเกิดจากตัณหาก็ดี ก็ควร. ความเลื่อมใส ก็คือความเลื่อมใส
ที่เกิดจากศรัทธานั่นแหละ. ขอวา "เอว ปุคฺคโล โลโล โหติ" ความวา
บุคคลนี้ชื่อวา ผูโลเล เพราะความที่ตนเปนผูมีศรัทธานิดหนอยเปนตน อธิบาย
วา บุคคลผูโลเลนี้ เปนผูมีฐานะอันไมตั้งมั่น ดุจผาที่ยอมดวยขมิ้น ดุจหลัก
ที่ปกไวในกองแกลบ ดุจลูกฟกที่เขาวางไวบนหลังมา เขายอมเลื่อมใสโดย
กาลครูหนึ่ง ยอมโกรธโดยกาลครูหนึ่ง หมายคามวาประเดี๋ยวรักประเดี๋ยวชัง.
ขอวา "มนฺโท โมมูโห" ความวาบุคคลชื่อวา โง เพราะไมมีญาณ (อญาณ)
ชื่อวา งมงาย เพราะความเปนผูไมฉลาด อธิบายวา ผูหลงใหลมาก.
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บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพ ๕
จําพวก เปนไฉน ?
[๑๔๓] นักรบอาชีพ ๕ จําพวก คือ
๑. นักรบบางคนในโลกนี้ พอเห็นปลายธุลีเทานั้น ยอมชะงัก ยอม
หยุด ยอมไมตั้งมั่น ยอมไมอาจเขาสูรบ นักรบอาชีพบางคนแมเห็นปานนี้
ยอมมีในโลกนี้ นี้เปนนักรบจําพวกที่ ๑ ที่มีปรากฏอยูในโลก.
๒. นักรบอาชีพอื่นยังมีอยูอีก คือ นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้เห็น
ปลายธุลีแลวยังอดทนได แตวาพอเห็นปลายธงเทานั้น ยอมชะงัก ยอมหยุด
ยอมไมตั้งมั่น ยอมไมอาจเขาสูรบ นักรบอาชีพบางคนแมเห็นปานนี้ ยอมมี
ในโลกนี้ นีเ้ ปนนักรบอาชีพจําพวกที่ ๒ ที่มีปรากฏอยูในโลก.
๓. นักรบอาชีพอื่นยังมีอยูอีก คือ นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้เห็น
ปลายธุลียังอดทนได เห็นปลายธงยังอดทนได แตพอไดยินเสียงพลนิกาย
อึกทึกเทานั้น ยอมชะงัก ยอมหยุด ยอมไมตั้งมั่น ยอมไมอาจเขาสูรบ นักรบ
อาชีพบางคนแมเห็นปานนี้ ยอมมีในโลกนี้ นี้เปนนักรบอาชีพจําพวกที่ ๓
ที่มีปรากฏอยูในโลก.
๔. นักรบอาชีพอื่นยังมีอยูอีก คือ นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้เห็น
ปลายธุลียังอดทนได เห็นปลายธงยังอดทนได ไดยินเสียงพลนิกายอึกทึก
ยังอดทนได แตพอถูกอาวุธแมแตเล็กนอย ยอมเดือดรอนระส่ําระสาย นักรบ
อาชีพบางคนแมเห็นปานนี้ ยอมมีในโลกนี้ นี้เปนนักรบอาชีพจําพวกที่ ๔
ที่มีปรากฏอยูในโลก.
๕. นักรบอาชีพอื่นยังมีอยูอีก คือ นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้เห็น
ปลายธุลี เห็นปลายธง ไดยินเสียงพลนิกายอึกทึก ถูกอาวุธก็อดทนได นักรบ
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นั้นชนะสงครามนั้นแลวไดชื่อวา ผูม ีสงครามอันชนะวิเศษแลว ยอมครอบครองความเปนยอดนักรบนั้นนั่นแลไวได นักรบอาชีพบางคนแมเห็นปานนี้
ยอมมีในโลกนี้ นี้เปนนักรบอาชีพจําพวกที่ ๕ ที่มีปรากฏอยูในโลก.
[๑๔๔] นักรบอาชีพ ๕ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก
ฉันใด บุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพ ๕ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏ
อยูในภิกษุฉนั นั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ๕ จําพวก เปนไฉน ?
๑. ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ พอเห็นปลายธุลีเทานั้น ยอมจมอยูใน
มิจฉาวิตก ยอมหยุด ยอมดํารงอยูไมได ยอมไมอาจสืบตอพรหมจรรยได
แสดงความเปนผูทุรพลในสิกขาออกใหปรากฏ บอกลาสิกขาเวียนมาเพื่อความ
เปนคนเลว ถามวา ปลายธุลีของภิกษุนั้นเปนอยางไร ? คือ ภิกษุในศาสนา
นี้ ไดยินขาววาในบานหรือในนิคมชื่อโนน มีสตรีหรือกุมารีรปู งามนารักนา
เลื่อมใส ประกอบพรอมดวยผิวพรรณและทรวดทรงอันงามยิ่ง ภิกษุนั้นครั้น
ไดยินขาวนั้นแลว ยอมจมอยูในมิจฉาวิตก ยอมหยุด ยอมไมดํารงอยูได
ยอมไมอาจสืบตอพรหมจรรยได แสดงความเปนผูทุรพลในสิกขาออกใหปรากฏ
บอกลาสิกขาแลวเวียนมาเพื่อความเปนคนเลว นี้ชื่อวาปลายธุลีของภิกษุนั้น
นักรบอาชีพนั้น พอเห็นปลายธุลีเหลานั้น ยอมชะงัก ยอมหยุด ยอมไมตั้ง
มั่น ยอมไมอาจเขาสูรบ แมฉันใด ภิกษุนั้นก็อุปไมยฉันนั้น บุคคลบางคน
แมเห็นปานนี้ ยอมมีในโลกนี้ บุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวกที่ ๑
นี้ มีปรากฏอยูในหมูภ ิกษุ.
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๒. ภิกษุจําพวกอื่นยังมีอยูอีก คือ ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ เห็นปลาย
ธุลียังอดทนได แตพอเห็นปลายธงเทานั้น ยอมจมอยูในมิจฉาวิตก ยอมหยุด
ยอมไมดํารงอยูได ยอมไมอาจสืบตอพรหมจรรยได แสดงความเปนผูทุรพล
ในสิกขาออกใหปรากฏ บอกลาสิกขาแลวเวียนมาเพื่อความเปนคนเลว ปลาย
ธงของภิกษุนั้น เปนอยางไร ? คือ ภิกษุในศาสนานี้ไมเพียงแตไดยินขาวเลา
ลือวา ในบานหรือในนิคมชื่อโนนมีสตรีหรือกุมารีรูปงามนาดูนาเสื่อมใส ประกอบพรอมดวยผิวพรรณและทรวดทรงอันงามยิ่งดังนี้ แตเธอไดเห็นสตรีหรือ
กุมารีรูปงาม นาดูนาเลื่อมใส ประกอบพรอมดวยผิวพรรณและทรวดทรงอัน
งามยิ่งดวยตนเอง ครั้นเธอเห็นเขาแลวยอมจมอยูในมิจฉาวิตก ยอมหยุด ไม
ดํารงอยูได ไมอาจสืบตอพรหมจรรยได แสดงความเปนผูทุรพลในสิกขาออก
ใหปรากฏ บอกลาสิกขา เวียนมาเพื่อความเปนคนเลว นีช้ อื่ วาปลายธงของ
ภิกษุนั้น นักรบอาชีพนั้น เห็นปลายธุลียังอดทนไดแตพอเห็นปลายธงเทานั้น
ยอมชะงัก ยอมหยุด ยอมไมตั้งมั่น ยอมไมอาจเขาสูรบไดแมฉันใด ภิกษุนี้
ก็มีอุปไมยฉันนั้น บุคคลบางคนเห็นปานนี้ ยอมมีในโลกนี้ บุคคลผูเปรียบ
ดวยนักรบอาชีพจําพวกที่ ๒ นี้ มีปรากฏอยูในหมูภิกษุ.
๓. ภิกษุจําพวกอื่นยังมีอยูอีก คือ ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ เห็นปลาย
ธุลีเห็นปลายธง ยังอดกั้นได แตวาพอไดยินเสียงพลนิกายอึกทึกเทานั้น ยอม
จมอยูในมิจฉาวิตก ยอมหยุด ยอมไมดํารงอยูได ยอมไมอาจเพื่อสืบตอพรหมจรรยได แสดงความเปนผูทุรพลในสิกขาออกใหปรากฏ บอกลาสิกขาแลว
เวียนมาเพื่อความเปนคนเลว การไดยนิ เสียงพลนิกายอึกทึกของภิกษุนั้น เปน
อยางไร ? คือ มาตุคามในโลกนี้ เขาไปหาภิกษุผูอยูในปา อยูโคนไม หรือ
อยูเรือนวางเปลาแลว ยอมยิ้ม ยอมทักทาย ยอมซิกซี้ ยอมยั่วเยา เธอถูก
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มาตุคามยิ้มยั่ว ทักทาย ซิกซี้ ยั่วเยาอยู ยอมจมอยูในมิจฉาวิตก ยอมหยุด
ยอมไมดํารงอยูได ยอมไมอาจสืบตอพรหมจรรยได แสดงความเปนผูทุรพล
ในสิกขาออกใหปรากฏ บอกลาสิกขาเวียนมาเพื่อความเปนคนเลว นี้ชื่อวา การ
ไดยินเสียงพลนิกายอึกทึกของภิกษุนั้น นักรบอาชีพนั้น เห็นปลายธุลีเห็นปลาย
ธง ยอมอดทนได แตพอไดยินเสียงดังเทานั้น ยอมชะงัก ยอมหยุด ยอม
ไมตั้งมั่น ยอมไมอาจเขาสูรบ แมฉันใด ภิกษุนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น บุคคล
บางคนแมเห็นปานนี้ยอมมีในโลกนี้ บุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพคนที่
๓ นี้ มีปรากฏอยูในหมูภ ิกษุ.
๔. ภิกษุจําพวกอื่นยังมีอยูอีก คือ ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ เห็นปลาย
ธุลี เห็นปลายธง ไดยินเสียงพลนิกายอึกทึก ยอมอดกลั้นได แตเมื่อถูกอาวุธ
เล็กนอย ยอมเดือดรอน ยอมกระสับกระสาย การถูกอาวุธเล็กนอยของภิกษุ
นั้นเปนอยางไร ? คือ มาตุคามในโลกนี้เขาไปหาภิกษุผูอยูในปา อยูโคนไม
อยูเรือนวางเปลา ยอมนั่งใกลชิด ยอมนอนใกลชิด ยอมกอดรัด ภิกษุนั้น
ถูกมาตุคามนั่งใกลชิด นอนใกลชิดกอดรัด ไมแสดงความเปนผูทุรพลเพื่อลา
สิกขา แต ยอมเสพเมถุนธรรม นีช้ อื่ วา การถูกอาวุธเล็กนอยของภิกษุนั้น
นักรบอาชีพนั้น เห็นปลายธุลี เห็นปลายธง ไดยินเสียงพลนิกายอึกทึก ยอม
อดทนไวได แตวายอมเดือดรอน ยอมระส่ําระสายในเมื่อถูกอาวุธเล็กนอย
แมฉันใด ภิกษุนี้ ก็มีอุปไมยฉันนั้น บุคคลบางคนแมเห็นปานนี้ ยอมมีในโลก
บุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพคนที่ ๔ นี้ มีปรากฏอยูในหมูภ ิกษุ.
๕. ภิกษุจําพวกอื่นยังมีอยูอีก คือ ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ เห็นปลาย
ธุลี เห็นปลายธง ไดยินเสียงพลนิกายอึกทึก ถูกอาวุธเล็กนอย ยอมอดทนได
บุคคลนั้นชนะสงครามนั้นแลว ชื่อวาผูมีสงครามอันชนะวิเศษแลว ยอมบรรลุ
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ความมีชัยในสงครามนั้นนั่นแล การไดชัยชนะในสงครามของภิกษุนั้น เปน
อยางไร ? คือ มาตุคามนางคนในโลกนี้เขาไปหาภิกษุผูอยูปา อยูโคนไม อยู
เรือนวางเปลา แลวยอมนั่งใกลชิด ยอมนอนใกลชิด กอดรัด ภิกษุนั้นถูก
มาตุคามนั่งใกลชิด นอนใกลชิด กอดรัด ก็ปลดเปลื้องเอาตัวรอดแลวหลีก
ไปตามปรารถนา ภิกษุนนั้ ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด เชนปา โคนไม ภูเขา
ซอกเขา ถ้ําเขา ปาชา ปาดง กลางแจง กองฟาง เธอไปอยูในปา โคน
ตนไม หรือเรือนวางเปลา นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา
เธอยอมละอภิชฌาในโลก มีจิตปราศจากอภิชฌา สําเร็จอิริยาบถอยู ยังจิตให
ผองใสจากอภิชฌา ละความขัดเคืองคือพยาบาทแลว มีจิตไมเบียดเบียน มี
ความอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตวสําเร็จอิริยาบถอยู ยังจิตให
ผองใสจากความขัดเคือง คือพยาบาท ละถีนมิทธะ เปนผูปราศจากถีนมิทธะ
มีสัญญาในแสงสวาง มีสติ มีสัมปชัญญะ สําเร็จอิริยาบถอยู ยังจิตใหผองใส
จากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ เปนผูไมฟุงซาน มีจิตเขาไปสงบระงับใน
ภายใน ยังจิตใหผองใสจากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจิกิจฉา เปนผูขามพนจาก
วิจิกิจฉา ไมเปนผูมีการกลาววาอยางไรในกุศลธรรมทั้งหลาย ยังจิตใหผองใส
จากวิจิกิจฉา ภิกษุนั้นละนิวรณเหลานี้อันเปนอุปกิเลสแหงใจ อันทําปญญา
ใหทุรพลเสียไดแลว สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เขา
ถึงปฐมฌาน มีวิตก วิจาร มีปติ และมีสุขเกิดแตวิเวก สําเร็จอิริยาบถอยู
เพราะความสงบแหงวิตกวิจารเขาถึงทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน สําเร็จ
อิริยาบถอยู ภิกษุนั้นครั้นจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกิเลสดุจเนินปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติออน ควรแกการงานตั้งมั่นแลว ถึงความไม
หวั่นไหวแลวอยางนี้ ยอมยังจิตใหนอมไปในญาณเปนเครื่องสิ้นไปแหงอาสวะ
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ทั้งหลาย เธอยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ยอมรูตามความเปนจริงวา เหลานี้อาสวะ นี้เหตุเกิด
ขึ้นแหงอาสวะ นี้ความดับไปแหงอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ เมื่อ
เธอรูอยูอยางนี้เห็นอยูอยางนี้ จิตยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ
แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ความรูวา หลุดพนแลวยอมมี ยอม
รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจ
อื่นเพื่อความเปนอยางนี้ไมมี นี้คือการไดชัยชนะในสงครามของภิกษุนั้น นักรบ
อาชีพนั้น เห็นปลายธุลี ปลายธง ไดยินเสียงพลนิกายอึกทึก ถูกอาวุธเล็กนอย
ยอมอดทนได บุคคลนั้นชนะสงครามแลว ชื่อวาผูมีสงครามอันชนะวิเศษแลว
ยอมบรรลุความมีชัยในสงครามนั้นนั่นแล แมฉันใด ภิกษุนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น
บุคคลบางคนแมเห็นปานนี้ ยอมมีในโลกนี้ บุคคลเปรียบดวยนักรบอาชีพ
ที่ ๕ นี้ มีปรากฏอยูในหมูภิกษุ.
บุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพ ๕ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏ
อยูในหมูภ ิกษุ.
อรรถกถาบุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพ ๕ จําพวก
วินิจฉัย ในบุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพ. บทวา "โยธาชีวา"
ไดแก บุคคลผูเขาไปอาศัยการรบเลีย้ งชีพเปนอยู. บทวา "รชคฺค" ไดแก
กองธุลีที่ฟุงขึ้นจากแผนดิน ทีช่ างมาเปนตนเหยียบย่ํา. บทวา "น สนฺถมฺภติ"
ไดแก ครั้นกระดางแลวยอมไมอาจเพื่อจะตั้งมั่นได. สองบทวา "สหติ
รชคฺค" ความวา นักรบบางพวกแมเห็นกองธุลีที่ฟุงขึ้นไปจากแผนดินที่
ชางมาเปนตน เหยียบย่าํ ยังอดทนได. บทวา "ธชคฺค" ไดแก ยอดธง
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ทั้งหลายที่เขายกขึ้นบนหลังชาง มา หรือบนรถ. บทวา "อุสสฺ าทน" ไดแก
เสียงสูงเสียงใหญของชางมารถ และพลนิกาย. บทวา "สมฺปหาเร" ไดแก ครั้น
เมื่อการประหารแมมีประมาณนอยที่มาถึงแลว. บทวา "หฺติ" ไดแก ยอม
เดือดรอน คือ ถึงความระส่ําระสาย. บทวา "พฺยาปชฺชติ" ไดแก ยอมถึง
ความวิบัติ คือ ยอมละปกติภาพ. สองบทวา "สหติ สมฺปหาร" ความวา
นักรบอาชีพนั้นแมถูกประหารสองสามครั้ง ยังอดทน คือยังทนได. สองบทวา
"ตเมว สงฺคามสีส" ไดแก ที่นั้นนัน่ แหละเปนที่ตั้งคายรบอันมีชัย. บทวา
"อชฺฌาวสติ" ไดแก ยอมอยูครอบครองประมาณ ๗ วัน. ถามวา เพราะ
เหตุไร ? แกวา เพื่อตองการรักษาเขตประหารของชนที่ไดประหารไปแลว เพื่อ
ทราบความตางกันของกรรมที่ชนกระทําแลวจึงใหฐานันดร และเพื่อตองการ
เสวยความสุข คือ ความเปนใหญ. บัดนี้ กิจดวยความเปนนักรบอาชีพของ
พระศาสดาไมมี แตเพื่อจะแสดงบุคคล ๕ จําพวกในพระศาสนานี้ พระองค
จึงตรัสคําวา "เอวเมว" เปนตนมา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา "สสีทติ" ไดแก จมอยู คือ ยอมตกไป
ในมิจฉาวิตก. ขอวา "น สกฺโก พฺรหฺมจริย สนฺตาเนตุ" ความวา ยอม
ไมอาจเพื่อรักษาการประพฤติพรหมจรรย อันไมขาดสายได. สองบทวา
"สิกฺขาทุพฺพลย อาวิกตฺวา" ไดแก ประกาศความที่สิกขาเปนสภาพมีกําลัง
ทราม. ขอวา "กิมสฺส รชคฺคสฺมึ" ความวา ทานกลาววา ชือ่ วาปลายธุลี
ของบุคคลนั้น เปนอยางไร ? บทวา "อภิรูปา" แปลวารูปงาม. บทวา
"ทสฺสนียา" ไดแก ควรจะดู. บทวา "ปาสาทิกา" ไดแก นําความ
เลื่อมใสมาสูจิตดวยการเห็นนั่นแหละ. บทวา "ปรมาย" ไดแก สูงที่สุด.
บทวา "วณฺณโปกฺขรตาย" ไดแก ดวยวรรณแหงสรีระ และสัณฐานแหง
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อวัยวะ. บทวา "โอสหติ" ไดแก ยอมอดทน. บทวา "อุลฺลปติ" แปลวา
ยอมกลาว. บทวา "อุชขฺ คฺฆติ" ไดแก ตบมือแลวหัวเราะใหญ. บทวา
"อุปฺผณฺเผติ" ไดแก ยอมกลาวคําเยาะเยย. บทวา "อภินิสที ติ" ไคแก
ผูชนะแลวนั่งในสํานักหรือในอาศรมเดียวกัน. แมในบทที่ ๒ ก็มีนัยนี้เหมือน
กัน. บทวา "อชฺโฌตฺถรติ" ไดแก ยอมปูลาด. สองบทวา "วินิเวเธตฺวา
วินิโมเจตฺวา" ไดแก เปลี่ยนแปลง ปลดและเปลื้องมือของเขาจากที่อัน
มาตุคามจับแลว. คําที่เหลือในที่นี้ มีอรรถตื้นทั้งนัน้ .
๒

[๑๔๕] บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุผูลือบิณฑบาตเปนวัตร
๕ จําพวก เปนไฉน ?
๑. ภิกษุเปนผูถือบิณฑบาตเปนวัตร เพราะเปนผูเขลา เปนผูงมงาย.
๒. ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามก ถูกความอยากไดเขาครอบงํา
จึงถือบิณฑบาตเปนวัตร.
๓. ภิกษุถือบิณฑบาตเปนวัตร เพราะเปนบา คือ มีจิตฟุงซาน.
๔. ภิกษุถือบิณฑบาตเปนวัตร เพราะคิดวาองคแหงภิกษุ ผูถือ
บิณฑบาตเปนวัตรนี้ เปนขอที่พระพุทธเจา พระสาวกของพระพุทธเจา
ทั้งหลายสรรเสริญแลว.
๕. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเปนผูถือบิณฑบาตเปนวัตร เพราะอาศัย
ความปรารถนานอยอยางเดียว เพราะอาศัยความสันโดษอยางเดียว เพราะ
อาศัยความขัดเกลากิเลสอยางเดียว เพราะอาศัยความตองการดวยขอปฏิบัติ
อันงามนี้อยางเดียว.
๑. บาลีวาอูสหติ.

๒. วินิเวเตฺวา

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 442

บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุนี้ใด ถือบิณฑบาตเปนวัตร เพราะอาศัย
ความปรารถนานอยอยางเดียว เพราะอาศัยความสันโดษอยางเดียว เพราะ
อาศัยความขัดเกลากิเลสอยางเดียว เพราะอาศัยความตองการ ดวยขอปฏิบัติ
อันงามนี้อยางเดียว ภิกษุนี้เปนผูเลิศ เปนผู ประเสริฐสุด เปนประมุข
เปนผูสูงสุด เปนผูประเสริฐ ในบรรดาภิกษุผูถือบิณฑบาตเปนวัตร ๕
จําพวกเหลานั้น. น้ํานมเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากน้ํานม เนยขนเกิดจาก
นมสม เนยใสเกิดจากเนยขน กอนเนยใสเกิดจากเนยใสบรรดาเภสัช ๕ นั้น
กอนเนยใสชาวโลกกลาววาเปนเลิศ ชือ่ แมฉันใด ภิกษุถือบิณฑบาตเปนวัตรนี้
ใด เปนผูถอื บิณฑบาตเปนวัตร เพราะอาศัยความปรารถนานอยอยางเดียว
เพราะอาศัยความสันโดษอยางเดียว เพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสอยางเดียว
เพราะอาศัยความตองการดวยขอปฏิบัตอิ ันงามนี้อยางเดียวก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ภิกษุนี้ เปนผูเลิศ เปนผูประเสริบสุด เปนประมุข เปนผูสูงสุด เปนผูประเสริฐ
ในภิกษุผูถือบิณฑบาตเปนวัตร ๕ จําพวกเหลานี้.
ภิกษุ ๔ จําพวกเหลานี้ ชือ่ วา ผูถือบิณฑบาตเปนวัตร.
อรรถกถาบุคคลผูถือบิณฑบาตเปนวัตร ๕ จําพวก
วินิจฉัย ในภิกษุผถู ือบิณฑบาตเปนวัตร คือ ผูถือการฉันภัตตาหารที่
ไดมาจากการบิณฑบาต. สองบทวา "มนฺทตฺตา โมมูหตฺตา" ไดแก ยอม
ไมรูจักการสมาทาน และไมรูจักอานิสงส. อธิบายวา ก็ภิกษุผูถือบิณฑบาต
เปนวัตรดวยความไมรูนั่นแหละ เพราะความที่เปนคนโงงมงาย. สองบทวา
"ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต" ความวา ชนทั้งหลายจะทําการสักการดวย
ปจจัย ๔ แกเราผูถือการบิณฑบาตเปนวัตร ดวยการคิดวา "สโต อย
ปณฺฑปาติโก" ซึ่งแปลวา ภิกษุนี้ มีสติ เปนผูถอื การบิณฑบาตเปนวัตร.
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ภิกษุผูดํารงชีพอยูดวยความอยากอันลามกอยางนี้วา ก็ชนทั้งหลายจะยกยองเรา
ดวยคุณทั้งหลายวา ภิกษุนี้เปนผูมีความละอาย มีความปรารถนานอยเปนตน
และถูกความปรารถนาอันลามกนั้นครอบงําแลว จึงถือบิณฑบาตเปนวัตร. ก็
ภิกษุนั้น ยอมเที่ยวไปบิณฑบาตดวยความเปนบา ชื่อวา ผูถือบิณฑบาตเปน
วัตร เพราะความบา คือ ความฟุงซานแหงจิต. บทวา "วณฺณติ " ความวา
ภิกษุพิจารณาวา ธรรมดาวา บิณฑปาติกธุดงคนี้ พระพุทธเจาทั้งหลายและสาวก
ของพระพุทธเจาทั้งหลายพรรณนาคุณ คือ สรรเสริญไว แลวจึงถือการบิณฑบาตเปนวัตร. ในคําวา "อปฺปจฺฉเอว นิสฺสาย" เปนตน พึงทราบวินิจฉัยดัง
ตอไปนี้ คือ ภิกษุผูถือการบิณฑบาตเปนวัตร คิดวา เราจักเปนผูมักนอย เพราะ
เหตุนี้ องคแหงบิณฑปาติกธุดงคของเรานี้ จักเปนไปเพื่อความเปนผูมักนอย
เราจักเปนผูสันโดษ เพราะเหตุนี้ องคแหงบิณฑปาติกธุดงคของเรานี้ จักเปน
ไปเพื่อความสันโดษ เราจักเปนผูขัดเกลากิเลสทั้งหลาย เพราะเหตุนี้ องค
แหงบิณฑปาติกธุดงคของเรานี้จักเปนไปเพื่อความขัดเกลากิเลส. บทวา
"อิทมตฺถิต" ความวา อาศัยความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามนี้ หรืออาศัย
ความตองการดวยเหตุสักวา บิณฑบาตนี้ อธิบายวา อาศัยภาวะ คือการยังอัตภาพ
ใหเปนไป ดวยวัตถุอยางใดอยางหนึ่งตามแตจะได. บทวา "อคฺโค" ไดแก
ผูเจริญที่สุด. คําที่เหลือเปนไวพจนของคําวา อคฺโค นั้น. บทวา "ควา ขีร"
ความวา ธรรมดาวา น้ํานมยอมเกิดจากโค เวนแมโคเสียแลวก็หามีไม. แม
ในคําวา "ขีรมฺหา ทธิ" เปนตน ก็มนี ัยนี้เหมือนกัน. บทวา "เอวเมว"
อธิบายวา เนยใสชนิดใส เปนเลิศกวาเบญจโครสเหลานี้ ฉันใด บรรดา
ภิกษุผูถือการบิณฑบาตเปนวัตร ๕ จําพวกเหลานี้ ภิกษุใดอาศัยความเปนผูมัก
นอยเปนตนแลว ถือการบิณฑบาตเปนวัตร ภิกษุนี้เปนเลิศ เปนเจริญที่สุด
เปนประมุข เปนผูสูงสุด และประเสริฐสุดในภิกษุผูถือการบิณฑบาตเปนวัตร
เหลานั้นฉันนั้นเหมือนกัน.
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ก็บรรดาภิกษุผูถือการบิณฑบาตเปนวัตร ๕ จําพวกเหลานี้ ที่ถือการ
บิณฑบาตเปนวัตรที่แทจริงมี ๒ จําพวก ที่ไมถอื มี ๓ จําพวก บัณฑิตพึง
ทราบ ชน ๓ จําพวกนี้วา เปนผูถือการบิณฑบาตเปนวัตรเพียงแตชื่อ.
[๑๔๖] ภิกษุถือการหามภัตอันเขานํามาถวายตอภายหลังเปนวัตร ๕
จําพวก, ภิกษุถือการนั่งฉันบนอาสนะเดียวกันเปนวัตร ๕ จําพวก, ภิกษุถือ
ผาบังสุกุลเปนวัตร ๕ จําพวก, ภิกษุถือไตรจีวรเปนวัตร ๕ จําพวก, ภิกษุถือ
การอยูปาเปนวัตร ๕ จําพวก, ภิกษุถอื การอยูโคนไมเปนวัตร ๕ จําพวก, ภิกษุ
ผูถือการอยูในที่แจงเปนวัตร ๕ จําพวก, ภิกษุถือการนั่งเปนวัตร ๕ จําพวก,
ภิกษุถือการอยูในเสนาสนะที่ทานจัดไวเปนวัตร ๕ จําพวก, ภิกษุถือการอยู
ปาชาเปนวัตร ๕ จําพวก เปนไฉน ?
บรรดาภิกษุเหลานัน้ ภิกษุถือการอยูปาชาเปนวัตร ๕ จําพวก
เปนไฉน ?
๑. ภิกษุถือการอยูปาชาเปนวัตร เพราะความเปนผูเขลา เพราะความ
เปนผูงมงาย.
๒. ภิกษุมคี วามปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงํา จึงถือ
การอยูปาชาเปนวัตร.
๓. ภิกษุถือการอยูปาชาเปนวัตร เพราะเปนบา เพราะจิตฟุงซาน.
๔. ภิกษุถือการอยูปาชาเปนวัตร เพราะคิดวา การอยูปา ชาเปนวัตร
นี้เปนขอที่พระพุทธเจา พระสาวกของพระพุทธเจาทั้งหลายสรรเสริญ.
๕. และอีกอยางหนึ่ง ภิกษุถือการอยูปาชาเปนวัตร เพระอาศัยความ
ปรารถนานอยอยางเดียว เพราะอาศัยความสันโดษอยางเดียว เพราะอาศัย
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ความขัดเกลากิเลสอยางเดียว เพราะอาศัยความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามนี้
อยางเดียว.
บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุนี้ใด ถือการอยูปา ชาเปนวัตร เพราะอาศัย
ความปรารถนานอยอยางเดียว เพราะอาศัยความสันโดษอยางเดียว เพราะ
อาศัยความขัดเกลากิเลสอยางเดียว เพราะอาศัยความตองการดวยขอปฏิบัติอัน
งามนี้อยางเดียว ภิกษุนี้เปนผูเลิศ เปนผูประเสริฐ เปนประมุข เปนผูสูงสุด
และเปนผูประเสริฐ บรรดาภิกษุผูถือการอยูปาชาเปนวัตร ๕ จําพวกเหลานี้
น้ํานมเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากน้ํานม เนยขนเกิดจากนมสม เนยใสเกิดจาก
เนยขน กอนเนยใสเกิดจากเนยใส บรรดาเภสัชเหลานั้น กอนเนยใส ชาว
โลกกลาววาเลิศ ชื่อแมฉันใด ภิกษุถือการอยูปาเปนวัตรนี้ใด เปนผูถือ
บิณฑบาตเปนวัตร เพราะอาศัยความปรารถนานอยอยางเดียว เพราะอาศัยความ
สันโดษอยางเดียว เพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสอยางเดียว เพราะอาศัยความ
ตองการดวยขอปฏิบัติอันงามนี้อยางเดียว ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ภิกษุนี้เปนผู
เลิศ เปนผูประเสริฐ เปนประมุข เปนผูสูงสุด เปนผูประเสริฐในภิกษุผูถือ
บิณฑบาตเปนวัตร ๕ จําพวกเหลานี้.
ภิกษุ ๕ จําพวกเหลานี้ ชื่อวาถือการอยูปาชาเปนวัตร.
จบบุคคล ๕ จําพวก
อรรถกถาภิกษุผูถือการหามภัตที่เขานํามาถวายภายหลัง
เปนวัตรเปนตน
แมในภิกษุผูถือการหามภัตที่เขานํามาถวายภายหลังเปนวัตรเปนตน
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
อธิบายบุคคล ๕ จําพวก จบเพียงเทานี้
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ฉักกนิเทส
วาดวยบุคคล ๔ จําพวก
[๑๔๗] ๑. บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลนีใ้ ด ตรัสรูสจั จะทั้งหลาย
ดวยตนเอง ในธรรมทั้งหลาย ที่ไมไดสดับนาแลวในกาลกอน ทั้งบรรลุ
ความเปนสัพพัญูในธรรมนั้นดวย ทั้งถึงความชํานาญในธรรมเปนกําลัง
ทั้งหลายดวย บุคคลนั้น พึงเห็นวาเปน พระสัมมาสัมพุทธเจา ดวย
พระสัพพัญุตญาณนั้น.
๒. บุคคลนี้ใด ตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยตนเองในธรรม
ทั้งหลายที่ไมไดสดับมาแลวในกาลกอน แตมิไดบรรลุความเปนสัพพัญูใน
ธรรมนั้นดวยทั้งมิไดถึงความชํานาญในธรรมเปนกําลังทั้งหลายดวย บุคคลนั้น
พึงเห็นวาเปน พระปจเจกพุทธเจา ดวยปจเจกโพธิญาณนั้น.
๓. บุคคลนี้ใด มิไดตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยตนเองใน
ธรรมทั้งหลายที่ไมไดสดับมาแลวในกาลกอน เปนผูทําที่สุดทุกขไดในทิฏฐธรรมเทียว ทั้งบรรลุสาวกบารมีดวย บุคคลเหลานั้น พึงเห็นวาเปน พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ดวยสาวกบารมีญาณนั้น
๔. บุคคลนี้ใด มิไดตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยตนเองในธรรม
ทั้งหลายที่ไมไดสดับมาแลวในกาลกอน เปนผูทําที่สุดทุกขไดในทิฏฐธรรมเทียว
แตไมบรรลุสาวกบารมี บุคคลเหลานั้น พึงเห็นวาเปน พระอรหันตที่เหลือ
ดวยการกระทําที่สุดแหงทุกขนั้น.
๕. บุคคลนี้ใด มิไดตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยตนเองในธรรม
ทั้งหลายที่ไมไดสดับมาแลวในกาลกอน ทั้งมิไดกระทําที่สุดทุกขในทิฏฐธรรม
เทียวเปนพระอนาคามี ไมมาแลวสูความเปนอยางนี้ บุคคลนั้น พึงเห็นวา
เปน พระอนาคามี ดวยการไมกลับมาสูความเปนอยางนี้นั้น.
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๖. บุคคลนี้ใด มิไดตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยตนเองในธรรมทั้งหลาย
ที่ไมไดสดับมาแลวในกาลกอน ทั้งไมไดทําที่สุดทุกขในทิฏฐธรรมเทียว ยังมา
สูความเปนอยางนี้ บุคคลเหลานั้น พึงเห็นวาเปน พระโสดาบัน พระสกทาคามี ดวยการมาสูความเปนอยางนี้นั้น.
จบบุคคล ๖ จําพวก

อรรถกถาฉักกนิทเทส
อธิบายบุคคล ๖ จําพวก
บทวา "ตตฺร" ไดแก บรรดาบุคคลเหลานั้น. ขอวา "สมฺมาสมฺพุทฺโธ เตน ทฏพฺโพ" ความวา บุคคลเหลานั้น บัณฑิตพึงเห็นวา
เปนพระสัพพัญูพุทธเจาดวยพระสัพพัญุตญาณนั้น อันพระองคใหเกิดขึ้น
ดวยพระองคเองไมมีใคร ๆ เปนอาจารยนี้ จัดเปนพวกที่ ๑. แมในคําวา
"ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ เตน" เปนตน บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยตอไป.
บุคคลเหลานั้น บัณฑิตพึงเห็นวา เปนพระปจเจกสัมพุทธเจา ดวย
ปจเจกสัมโพธิญาณนั้น นี้จัดเปนพวกที่ ๒. บุคคลเหลานั้น บัณฑิตพึงเห็น
วาเปนพระอัครสาวก คือ พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ ดวยสาวกบารมี
ญาณนั้น นีจ้ ัดเปนพวกที่ ๓. บุคคลเหลานั้น บัณฑิตพึงเห็นวา เปนพระอรหันตทั้งหลาย ดวยการกระทําสิ่งที่สุดแหงทุกขนั้น นี้จัดเปนพวกที่ ๔.
บุคคลเหลานั้น บัณฑิตพึงเห็นวา เปนพระอนาคามี เพราะไมมาสูโลกนี้อีก
นี้จัดเปนพวกที่ ๕. บุคคลเหลานั้น บัณฑิตพึงเห็นวา เปนพระโสดาบันและ
พระสกทาคามี เพราะการมาสูโลกนีน้ ั้น นี้จัดเปนพวกที่ ๖. รวมเปน ๖
จําพวก ดังนี้แล.
อธิบายบุคคล ๖ จําพวก จบเพียงเทานี้
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สัตตกนิทเทส
วาดวยบุคคล ๗ จําพวก
[๑๔๘] ๑. บุคคล ผูจมแลวคราวเดียว ยอมจมอยูนั่นเอง
เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูประกอบแลวดวยอกุศลธรรมอันดําโดย
สวนเดียว บุคคลอยางนี้ชื่อวา ผูจมแลวคราวเดียว ยอมจมอยูนั่นเอง.
๒. บุคคล ผูโผลขึ้นแลว จมลงอีก เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโผลขึ้นในกุศลธรรม คือ ศรัทธาอันดี
ยอมโผลขึ้นในกุศลธรรม คือ หิริอนั ดี ยอมโผลขึ้นในกุศลธรรม คือ โอตตัปปะอันดี ยอมโผลขึ้นกุศลธรรม คือ วิริยะอันดี ยอมโผลขึ้นในกุศลธรรม
คือ ปญญาอันดี ศรัทธาของบุคคลนั้นยอมไมตั้งอยูได ยอมไมเจริญ ยอม
เสื่อมไปถายเดียว หิริของบุคคลนั้นไมตั้งอยูได ยอมไมเจริญ ยอมเสื่อมไป
ถายเดียว โอตตัปปะของบุคคลนั้นยอมไมตั้งอยูได ยอมไมเจริญ ยอมเสือ่ ม
ไปถายเดียว ปญญาของบุคคลนั้นยอมไมตั้งอยูได ยอมไมเจริญ ยอมเสื่อมไป
ถายเดียว บุคคลอยางนี้ชื่อวา ผูโผลขึ้นแลว จมลงอีก.
๓. บุคคล ผูโผลขึ้นแลว หยุดอยู เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโผลขึ้นในกุศลธรรม คือศรัทธาอันดี ใน
กุศลธรรม คือ หิริอันดี ในกุศลธรรม คือ โอตตัปปะอันดี ในกุศลธรรม คือ
วิริยะอันดี ในกุศลธรรม คือ ปญญาอันดี ศรัทธาของบุคคลนั้น ไมเสื่อม
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ไมเจริญ คงตั้งอยู หิริของบุคคลนั้น ไมเสื่อม ไมเจริญ คงตั้งอยู โอตตัปปะ
ของบุคคลนั้น ไมเสื่อม ไมเจริญ คงตั้งอยู วิริยะของบุคคลนั้น ไมเสื่อม
ไมเจริญ คงตั้งอยู ปญญาของบุคคลนั้น ไมเสื่อม ไมเจริญ คงตั้งอยู บุคคล
อยางนี้ชื่อวา โผลขึ้นแลว หยุดอยู.
๔. บุคคล โผลขึ้นแลว เหลียวมองดู เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ โผลขึ้นในกุศลธรรม คือ ศรัทธาอันดี ใน
กุศลธรรม คือ หิริอันดี ในกุศลธรรม คือ โอตตัปปะอันดี ในกุศลธรรม
คือวิริยะอันดี ในกุศลธรรม คือ ปญญาอันดี บุคคลนั้น เปนพระโสดาบัน
เปนผูมีอันไมตกไปในอบายภูมิเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง เปนผูมีความตรัสรู
เปนที่ไปในเบื้องหนา เพราะสัญโญชน ๓ สิ้นไปแลว บุคคลอยางนี้ชื่อวา
โผลขึ้นแลว เหลียวมองดู.
๕. บุคคล โผลขึ้นแลว วายขามไป เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโผลขึ้นในกุศลธรรม คือ ศรัทธาอันดี
ในกุศลธรรม คือ หิริอันดี ในกุศลธรรม คือ โอตตัปปะอันดี ในกุศลธรรม
คือ วิริยะอันดี ในกุศลธรรม คือ ปญญาอันดี บุคคลนั้นชื่อวา เปนพระสกทาคามี เพราะสัญโญชน ๓ สิ้นไปแลว เพราะราคะ โทสะ และโมหะเบา
บางลง มาสูโลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเทานั้น ยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได บุคคล
อยางนี้ชื่อวา ผูโผลขึ้นแลว วายขามไป.
๖. บุคคล ผูโผลขึ้นแลว วายไปถึงที่ตื้นพอหยั่งถึง
แลว เปนไฉน ?

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 450

บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโผลขึ้นในกุศลธรรม คือ ศรัทธาอันดี
ในกุศลธรรม คือ หิริอนั ดี ในกุศลธรรม คือ โอตตัปปะอันดี ในกุศลธรรม
คือ วิริยะอันดี ในกุศลธรรม คือ ปญญาอันดี บุคคลนั้นเปนอุปปาติกะ เพราะ
โอรัมภาคิยสัญโญชน ๕ สิ้นไปแลว จะปรินิพพานในเทวโลกนั้น เปนผูมีอัน
ไมกลับมาจากเทวโลกนัน้ เปนธรรมดา บุคคลอยางนี้ชื่อวา ผูโผลขึ้นแลวและ
วายไปถึงที่ตื้นพอหยั่งถึงแลว.
๗. บุคคล ผูโผลขึ้น วายขามไปถึงฝงแลว เปน
พราหมณยืนอยูบนบก เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโผลขึ้นในกุศลธรรม คือ ศรัทธาอันดี
ยอมโผลขึ้น ในกุศลธรรม คือ หิริอันดี ยอมโผลขึ้นในกุศลธรรม คือ โอตตัปปะอันดี ยอมโผลขึ้นในกุศลธรรม คือ วิริยะอันดี ยอมโผลขึ้นในกุศลธรรม
คือ ปญญาอันดี บุคคลนั้นรูยิ่งดวยตนเองแลว ทําใหแจงแลว เขาถึงแลวซึ่ง
เจโตวิมุตติ ซึ่งปญญาวิมุตติ ชื่อวาหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป
แลว สําเร็จอิริยาบถอยูในทิฏฐธรรมเทียว บุคคลอยางนี้ชื่อวา ผูโผลขึ้นและ
วายขามไปถึงฝงแลว เปนพราหมณยืนบนบก.
[๑๔๙] ๑. บุคคล ผูเปนอุภโตภาควิมุต เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย สําเร็จอิริยาบถอยู
และอาสวะทั้งหลายของบุคคลนั้นสิ้นไปแลว เพราะเห็นดวยปญญา บุคคลนี้
เรียกวา ผูเปนอุภโตภาควิมุต.
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๒. บุคคล ผูเปนปญญาวิมุต เปนไฉน ?
๓. บุคคล ผูเปนกายสักขี เปนไฉน ?
๔. บุคคล ผูเปนทิฏฐิปตตะ เปนไฉน ?
๕. บุคคล ผูเปนสัทธาวิมุต เปนไฉน ?
๖. บุคคล ผูเปนธัมมานุสารี เปนไฉน ?
๗. บุคคล ผูเปนสัทธานุสารี เปนไฉน ?
สัทธินทรียของบุคคลใด ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผลมี
ประมาณยิ่ง อบรมอริยมรรคมีศรัทธาเปนตัวนํา มีศรัทธาเปนประธาน บุคคล
นี้เรียกวา ผูเปนสัทธานุสารี. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจวซึ่งโสดาปตติผล
ชื่อวา สัทธานุสารี ผูตั้งอยูแลวในผล ชื่อวา สัทธาวิมุต ดวยประการ
ดังนี้แล.
จบบุคคล ๗ จําพวก

อรรถกถาสัตตกนิทเทส
อธิบายบุคคล ๗ จําพวก
ขอวา "สกึ นิมุคฺโค" ความวา บุคคลบางคน จมลงแลวสิ้นวาระ
หนึ่ง. บทวา "เอกนฺตกาฬเกหิ" ไดแก ดวยธรรม คือ นิยตมิจฉาทิฏฐิ
ทั้งหลาย คือ นัตถิกวาทะและอกิริยวาทะ อันดําอยางเดียวเทานั้น. ขอวา "เอว
ปุคฺคโล" ความวา บุคคลจมลงสิ้นวาระหนึ่งดวยเหตุนี้ คือ ดวยนิยตมิจฉาทิฏฐินี้ แลวก็จมอยูอยางนั้น นั่นแหละ. อาจารยบางพวกกลาววา "ก็ชื่อวา
การออกจากภพของนิยตมิจฉาทิฏฐินั้น ยอมไมมี" เชื้อไฟ คือ สัตวนรกทัง้
หลาย มีอยูในภายใตนั่นแหละ เหมือนศาสดาทั้งหลายมีมักขลิโคศาล เปนตน.
ขอวา "สาหุ สทฺธา กุสเลสุ ธมฺเมสุ" ความวา ยอมโผลขึ้นในกุศลธรรม
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ทั้งหลาย ดวยการคิดวา "ชื่อวาศรัทธา เปนลัทธิที่ดี" บุคคลนั้น ชื่อวา
ยอมโผลขึ้นดวยกุศลธรรมมีประมาณเทานั้น นั่นแหละ. แมในคําวา "สาธุ
หิริ" แปลวา ความละอายเปนลัทธิที่ดีเปนตน ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. บทวา
"หายติเมว" ความวา ผูนั้นยอมเสื่อมอยางเดียวเทานั้น เหมือนน้ําที่เทลงใน
เปอกตม. ขอวา "เอว ปุคฺคโล" ความวา ก็นิยตมิจฉาทิฏฐิบุคคลนั้น
โผลขึ้นสิ้นวาระหนึ่งดวยสามารถแหงศรัทธาเปนตนเหลานี้วา "เอว สาหุ
สทฺธา" แปลวา ศรัทธาเปนความดีอยางนี้ดังนี้ และก็จมลงเพราะความเสื่อม
จากธรรมมีศรัทธาเปนตนนั้น นั่นแหละ เหมือนพระเทวทัต เปนตน.
ความยอวา พระเทวทัตแมทําสมาบัติ ๘ และอภิญญา ๕ ใหเกิดแลว
ก็เสื่อมจากคุณวิเศษเหลานั้น เพราะความเปนปฏิปกษตอพระพุทธเจาอีก จึง
กระทําโลหิตุปบาทกรรม และสังฆเภทกรรมครั้นกายแตกทําลาย จึงเกิดใน
นรกดวยวาระจิตที่ ๒. พระโกกาลิกะใสโทษพระอัครสาวกทั้งสองจึงบังเกิดใน
ปทุมนรก.
ขอวา "เนว หายติ โน วฑฺฒติ" ความวา ในเวลาที่ไมเสื่อมก็
ดี ในเวลาที่เสื่อมก็ดี ศรัทธาก็ไมลด และไมเจริญ. ก็เหตุทั้งสองนั้น บัณฑิต
พึงแสดงดวยอคาริกบุคคล คือ คฤหัสถ และอนาคาริกบุคคล คือ บรรพชิต
แมทั้งสองเปนอุทาหรณ. ก็คฤหัสถบางคน ในเวลาที่คนไมเสื่อมจากศรัทธา
จึงใหจัดแจงปกขิกภัต หรือสลากภัตหรือผาอาบน้ําฝน. คฤหัสถนั้น ในกาลที่
เสื่อมจากศรัทธา ในภายหลัง ยอมยังสักวาปกขิกภัตเปนตนใหเปนไป ศรัทธา
ก็ไมเจริญ. ฝายบรรพชิต ในเวลาที่ไมเสื่อม ในเบื้องตน ยอมเรียนเอาอุทเทส
หรือธุดงค แมเวลาที่เสื่อมจากการถึงพรอมดวยปญญา พละและวิริยะ ก็กระทํา
ใหยิ่งกวานั้นไมได. ขอวา "เอว ปุคฺคโล" ความวา บุคคลอยางนี้ ชื่อวา
โผลขึ้นแลวหยุดอยู เพราะความตั้งอยูแหงธรรมทั้งหลาย มีศรัทธาเปนตนนี้.
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ขอวา "อุมฺมุชชฺ ิตวา วิปสฺสติ วิโลเกติ" ความวา พระโสดาบัน
ชื่อวา ยอมแลดูมรรคอันเปนที่ไปในเบื้องบน หรือทิศที่ควรจะไปเพราะการ
โผลขึ้นจากหวงน้ํา คือ วัฏฏะ. ขอวา "อุมมฺ ุชฺชติ ฺวา ปตรติ" ความวา
พระสกทาคามีบุคคล โผลขึ้นจากหวงน้ํา คือ วัฏฏะแลว เปนผูมุงตอทิศที่จะ
พึงไป เพราะความที่ตนมีกิเลสเบาบาง จึงชื่อวา ยอมขามไปได. ขอวา
"ปติคาธิปฺปตฺโต โหติ" ความวา พระอนาคามีบุคคลโผลขึ้นจากหวงน้ํา คือ
วัฏฏะแลว เหลียวดูทิศที่จะไป แลวก็ขามไปถึงที่แหงหนึ่งอันเปนที่พึ่ง จึงพักอยู
ยอมไมกลับมาอีก. ขอวา "ติณฺโณ ปารงฺคโต ถเล ติฏติ" ความวา พระขีณาสพ ทานขามหวงน้ํา คือกิเลสทั้งหมดแลว ถึงฝงโนนแลว ยอมเปนผูชื่อ
วายืนอยูบนบก คือ พระนิพพาน.
ก็บุคคล ๗ จําพวกนี้ ทานแสดงการอุปมาไวดวยหวงน้ําเปนอุทาหรณ
ดังนี้
ไดยินวา นายชังฆพาณิช คือ พอคาเร ๗ คน เดินทางไกลถึงแมน้ํา
เต็มฝงในระหวางหนทาง บรรดาพอคาเหลานั้น พอคาคนที่ ๑ เปนผูกลัวน้ําหยั่ง
ลงกอนแลวก็ดําลงจากทําเปนที่ขามนั่นแหละไมสามารถที่จะโผลขึ้นอีก เขาจึง
ตกเปนภักษาหารของปลาและเตาในแมน้ํานั้นนั่นหละ. พอคาคนที่ ๒ ดําลง
แลว ณ ที่เปนที่ขาม โผลขึ้นมาครั้งหนึ่งแลวก็จมลงอีกไมอาจเพื่อจะโผลขึ้นได
เขาจึงเปนภักษาหารของปลาและเตาในแมน้ํานั้นเหมือนกัน. พอคาคนที่ ๓
ดําลงแลว โผลขึ้นแลว หยุดอยูในทามกลางแมน้ํา ไมอาจเพื่อจะไปฝงโนน
ไมอาจจะมาฝงนี้. พอคาคนที่ ๔ ดําลงแลว โผลขึ้นแลว หยุดอยูแลดูทาเปน
ที่ขามไป. พอคาคนที่ ๕ ดําลงแลว โผลขึ้นแลว หยุดแลดูทาเปนที่ขามแลว
จึงขามไป. พอคาคนที่ ๖ ดําลงแลวโผลขึ้นแลว ขามไปแลวถึงฝงโนนแลว
จึงหยุดอยูในที่น้ําแคสะเอว. พอคาคนที่ ๗ ดําลงแลว ฯลฯ ถึงฝงโนนแลว
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อาบน้ําชําระตัวดวยจุณหอมเปนตน นุงหมผาอันประเสริฐ ลูบไลดวยของหอม
ประดับดอกอุบลเขียวเปนตน แลวประดับดวยเครื่องอลังการนานาชนิด แลว
จึงเขาไปสูมหานคร กาวขึ้นสูปราสาทบริโภคโภชนะอันอุดม.
ในขอนั้น บัณฑิตพึงทราบคําอุปมาดังนี้ คือ บุคคล ๗ จําพวกเหลา
นี้เปรียบเหมือนพอคาเร ๗ คนนั้น วัฏฏะ เปรียบเหมือน แมน้ํา, การจม
ลงในวัฏฏะของนิยตมิจฉาทิฏฐิ บัณฑิตพึงทราบวาเหมือนกับการจมลงในทา
เปนที่ขามของพอคาผูกลัวน้ําคนที่ ๑ บุคคลผูโผลขึ้นดวยเหตุสักวาการเกิดขึ้น
แหงศรัทธาเปนตนแลวจมลง เพราะความเสื่อมศรัทธาเปนตนนั้น เหมือนกับ
พอคาคนที่โผลขึ้นครั้งเดียวแลวก็จมลงไปในแมน้ํา. พระโสดาบัน แลดูอยู
ซึ่งทางอันตนพึงไป หรือทิศทางที่ควรจะไป เหมือนกับ พอคาคนที่โผล
ขึ้นจากน้ําแลดูซึ่งทาเปนที่ขาม. พระสกทาคามี ชื่อวา กําลังขามไป เพราะ
ความที่ตนเปนผูมีกิเลสเบาบาง เปรียบเหมือนกับ พอคาที่กําลังขามไป. พระอนาคามี ชื่อวา หยุดอยู เพราะความเปนผูไมกลับมาสูกามโลกนี้ เหมือนกับ
พอคาคนที่ขามไปแลวยืนอยูที่น้ําแคสะเอว. พระขีณาสพ ผูเปนพราหมณ ผู
กาวลวงโอฆะทั้ง ๔ แลว ยืนอยูบนบก คือ พระนิพพาน บัณฑิตพึงทราบวา
เปรียบเหมือนพอคาคนที่อาบน้ําชําระรางกายใหสะอาดแลวก็ขามขึ้นฝงโนน แลว
ยืนอยูบนบก. บัณฑิตพึงทราบวา การที่พระขีณาสพทานเขาผลสมาบัติ ซึ่งมี
นิพพานเปนอารมณแลวใหกาลผานไปอยู เปนเหมือนพอคาคนที่ยืนอยูบนบก
แลวเขาไปสูพระนคร กาวขึ้นสูปราสาทอันประเสริฐ แลวก็บริโภคอาหารอัน
อุดม. พระอริยบุคคลทั้งหลาย มีอุภโตภาควิมุตตบุคคลเปนตน ขาพเจาชี้แจง
ไวแลวในหนหลังนั้นแลว แล.
อธิบายบุคคล ๗ จําพวก จบเพียงเทานี้
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อัฏฐกนิทเทส
วาดวยบุคคล ๘ จําพวก
[๑๕๐] บุคคลผูพรอมเพรียงดวยมรรค ๔ บุคคลผูพรอม
เพรียงดวยผล ๔ เปนไฉน ?
๑. บุคคลผูเปนพระโสดาบัน.
๒. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล.
๓. บุคคลผูเปนพระสกทาคามี.
๔. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล.
๕. บุคคลผูเปนพระอนาคามี.
๖. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล.
๗. บุคคลผูเปนพระอรหันต.
๘. บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเปนพระอรหันต.
บุคคลเหลานี้ ชื่อวา ผูพรอมเพรียงดวยมรรค ๔ ชื่อวา ผู
พรอมเพรียงดวยผล ๔.
จบบุคคล ๘ จําพวก
๑

๑. ขอ ๑๕๐ - ๑๕๑ ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
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นวกนิทเทส
วาดวยบุคคล ๙ จําพวก
[๑๕๑] ๑. บุคคล ผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยตนเองในธรรม
ทั้งหลายที่คนมิไดเคยสดับมาแลวในกาลกอน บรรลุความเปนพระสัพพัญูใน
ธรรมนั้น ๆ และบรรลุความเปนผูมีความชํานาญในธรรมเปนกําลังทั้งหลาย
บุคคลนี้เรียกวา ผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา.
๒. บุคคล ผูเปนพระปจเจกสัมพุทธเจา เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยตนเองในธรรม
ทั้งหลายที่คนมิไดเคยสดับมาแลวในกาลกอน แตมิไดบรรลุความเปนพระสัพพัญูในธรรมนั้น ทัง้ ไมถึงความเปนผูมีความชํานาญในธรรมอันเปนกําลัง
ทั้งหลาย บุคคลนี้เรียกวา ผูเปนพระปจเจกสัมพุทธเจา.
๓. บุคคล ผูเปนอุภโตภาควิมุต เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย สําเร็จอิริยาบถอยู
ทั้งอาสวะของผูนั้นก็หมดสิ้นแลว เพราะเห็นดวยปญญา บุคคลนี้เรียกวา ผู
เปนอุภโตภาควิมุต.

พระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เลม ๓ - หนาที่ 457

บุคคลบางคนในโลกนี้ มิไดถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย สําเร็จอิริยาบถ
อยูแตอาสวะของผูนั้นหมดสิ้นแลว เพราะเห็นดวยปญญา บุคคลนี้เรียกวา
ผูเปนปญญาวิมุต.
๕. บุคคล ผูเปนกายสักขี เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย สําเร็จอิริยาบถอยู
ทั้งอาสวะบางอยางของผูนั้นก็หมดสิ้นแลว เพราะเห็นดวยปญญา บุคคลนี้
เรียกวา ผูเปนกายสักขี.
๖. บุคคล ผูเ ปนทิฏฐิปตตะ เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูช ดั ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ
นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข อนึง่ ธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแลว
ผูนั้นเห็นชัดดวยปญญา ดําเนินไปดวยดีแลวดวยปญญา อนึ่ง อาสวะบางอยาง
ของผูนั้น ก็หมดสิ้นแลวเพราะเห็นดวยปญญา บุคคลนี้เรียกวา ผูเปน
ทิฏฐิปตตะ.
๗. บุคคล ผูเ ปนสัทธาวิมุต เปนไฉน ?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูช ดั ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ
นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข อนึ่ง ธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแลว
ผูนั้นเห็นชัดดวยปญญา ดําเนินไปดวยดีดวยปญญา อนึ่ง อาสวะบางอยางของ
ผูนั้นก็หมดสิ้นแลว เพราะเห็นดวยปญญา แตมิใชเหมือนบุคคลผูเปนทิฏฐิปตตะ
บุคคลนี้เรียกวา ผูเปนสัทธาวิมุต.
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๘. บุคคล ผูเปนธัมมานุสารี เปนไฉน ?
ปญญินทรียของบุคคลใด ผูปฏิบัติแลว เพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล
มีประมาณยิ่ง บุคคลนั้นยอมอบรมอริยมรรค อันมีปญญาเปนตัวนํา อันมี
ปญญาเปนประธาน บุคคลนี้เรียกวา ผูเปนธัมมานุสารี บุคคลผูปฏิบัติแลว
เพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล ชื่อวา ธัมมานุสารี. บุคคลผูตั้งอยูแลวในผล
ชื่อวา ทิฏฐิปตตะ.
๙. บุคคล ผูเปนสัทธานุสารี เปนไฉน ?
สัทธินทรียของบุคคลใดผูปฏิบตั ิแลว เพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล มี
ประมาณยิ่งยอมอบรมอริยมรรค อันมีศรัทธาเปนตัวนํา อันมีศรัทธาเปน
ประธาน บุคคลนี้เรียกวา ผูเปนสัทธานุสารี บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงโสดา
ปตติผล ชื่อวาสัทธานุสารี. บุคคลผูตั้งอยูแลวในผล ชื่อวา สัทธาวิมุต.
จบบุคคล ๙ จําพวก

อรรถกถาอัฎฐก - นวกนิทเทส
อธิบายบุคคล ๘ และ ๙ จําพวก
แมในนิทเทสแหงบุคคล ๘ และบุคคล ๙ จําพวก บัณฑิตพึงทราบ
โดยนัยที่ขาพเจากลาวไวแลวในหนหลัง นั่นแล.
อธิบายบุคคล ๘ และ ๙ จําพวกจบเพียงเทานี้
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ทสกนิทเทส
วาดวยบุคคล ๑๐ จําพวก
[๑๕๒] ความสําเร็จ ในกามาวจรภูมินี้ ของพระอริยบุคคล
๕ เจาพวกนี้ เหลาไหน ?
ความสําเร็จในกามาวจรภูมินี้ ของพระอริยบุคคล จําพวก
เหลานี้ คือ.
๑. พระอริยบุคคลประเภท สัตตักขัตตุปรมะ
๒. พระอริยบุคคลประเภท โกลังโกละ
๓. พระอริยบุคคลประเภท เอกพีชี
๔. พระอริยบุคคลประเภท สกทาคามี
๕. ผูสําเร็จเปนพระอรหันตในอัตภาพนี้
ความละอัตภาพในกามาวจรนี้ไปแลว จึงสําเร็จ ของพระอริยบุคคล ๕ จําพวก เหลาไหน ?
ความละอัตภาพในกามาวจรนี้ไปแลว จึงสําเร็จของพระอริยบุคคล ๕ จําพวกเหลานี้ คือ
๑. พระอริยบุคคลประเภท อันตราปรินิพพายี
๒. พระอริยบุคคลประเภท อุปหัจจปรินิพพายี
๓. พระอริยบุคคลประเภท อสังขารปรินิพพายี
๔. พระอริยบุคคลประเภท สสังขารปรินิพพายี
๕. พระอริยบุคคลประเภท อุทธังโสโต อกนิฏฐคามี
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การบัญญัติจําพวกบุคคลทั้งหลาย ยอมมีดว ยบัญญัติ เพียงเทานี้.
จบบุคคล ๑๐ จําพวก
บุคคลบัญญัติปกรณ ฉ ภาณวาร จบ

อรรถกถาทสกนิทเทส
อธิบายบุคคล ๑๐ จําพวก
คําวา "อิธ" ไดแก ในกามาวจรภูมิ. ก็พระอริยบุคคลทั้งหลายมี
สัตตักขัตตุปรมบุคคลเปนตน ที่อยูใ นกามาวจรภูมิ ทานยอมสําเร็จในกามาววรภูมินี้นั่นแหละ หมายความวา การบรรลุพระอรหัตก็ดี การบรรลุ
อนุปาทิเสสนิพพานก็ดี ยอมมีในอัตภาพที่ทานเกิดอยูในกามาวจรภูมินั่นเทียว.
บทวา "อิธ วิหาย" อธิบายวา พระอนาคามีบุคคล ทานละอัตภาพ
ในกามาวจรภูมินี้แลว จึงสําเร็จเปนพระอรหันตในอัตภาพ ณ ชั้นสุทธาวาสภูมิ.
ก็พระอนาคามี ๕ ประเภท มีอันตราปรินิพพายีเปนตนทานบรรลุอนาคามิผล
ในกามภูมินี้ ครั้นจุติจากกามภูมิแลวก็บังเกิดขึ้นในสุทธาวาสภูมิ จึงบรรลุ
พระอรหัต และ อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ. เพราะเหตุนั้น พระองคจึงตรัสวา
"อิเมส ปฺจนฺน วิหาย นิฏา" เปนตน ซึ่งแปลวา พระอนาคามี ๕
จําพวกเหลานี้ ละอัตภาพในกามมาวจรภูมินนี้แลว จึงจะสําเร็จพระอรหัต
ในสุทธาวาสภูมิ แล.
อธิบายบุคคล ๑๐ จําพวก จบเทาเพียงนี้
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นิคมคาถา
ก็ดวยคํามีประมาณเทานี้ พระศาสดาผูหาบุคคล
ในโลกเปรียบมิได ทรงแสดงแลวซึ่งคัมภีรปุคคลปญญัติใดแล โดยมิไดยอนัก ในที่อยูแ หงเทวดา
ชาวไตรทส.
ขาพเจาถืออรรถกถาแหงคัมภีรนั้น ทีท่ านแตง
ยอไวดวยภาษาชาวเกาะสิงหล และอรรถกถาอันมีที่มา
ทั้งหลายโดยไมเหลือ.
เนือ้ ความใด ๆ ที่ทานจําแนกไวดีแลวไมกระจัด
กระจายมีอยูในคัมภีรใด ๆ ขาพเจาละขอความที่พิศดาร
เกินไปแลว จึงถือเอาเนื้อความนั้น จากคัมภีรนั้น ๆ.
ก็คําใด ทีข่ าพเจากลาวไวแลวในปกรณวิสุทธิมรรค ขาพเจามิไดนํามากลาวไวในที่นี้อีก และได
แตงคัมภีรอรรถกถาปุคคลปญญัตินี้ไว โดยขอความที่
ไมยอ และไมพิศดารเกินไป.
ไดแตงไวโดยแบบแผนมีประมาณ ๗ ภาณวาร
เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรมตลอดกาลนาน.
อนึ่ง กุศลใดที่ขาพเจาบรรลุแลว ดวยเดชะกุศล
ผลบุญนั้น ขอใหสัตวทั้งหลายจงแลดู พระสัทธรรม
อันสุขมุ ลึกซึ้ง อันเปนศิริมงคล ดวยธรรมจักษุอันบริสุทธิ์เทอญ.
จบ อรรถกถาแหงปุคคลปญญัติปกรณ

