
๔.  อนุสยาอนารมฺมณกถา
[๕๕๔]  *อนุสยา  อนารมฺมณาติ?  อามนฺตา.  รูป  นิพฺพานํ  จกฺขายตนํ  ฯเปฯ  

โผฺพฺพายตนนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ
*กามราคานุสโย  อนารมฺมโณติ?  อามนฺตา.  กามราโค  กามราคปริยฺุานํ       

กามราคสฺโชนํ  กาโมโฆ  กามโยโค  กามจฺฉนฺทนีวรณํ  อนารมฺมณนฺติ?  น   เหวํ  
วตฺตพฺเพ ฯเปฯ กามราโค  กามราคปริยฺุานํ กามราคสฺโชนํ กาโมโฆ  กามโยโค  
กามจฺฉนฺทนีวรณํ  สารมฺมณนฺติ?  อามนฺตา.  กามราคานุสโย  สารมฺมโณติ?  น   เหวํ  
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*กามราคานุสโย  อนารมฺมโณติ?  อามนฺตา.  กตมกฺขนฺธปริยาปนฺโนติ?             
สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโนติ.  สงฺขารกฺขนฺโธ  อนารมฺมโณติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ     
สงฺขารกฺขนฺโธ อนารมฺมโณติ? อามนฺตา. เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ  
อนารมฺมโณติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*กามราคานุสโย  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน   อนารมฺมโณติ?  อามนฺตา.  กามราโค  
สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน   อนารมฺมโณติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กามราโค              
สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน      สารมฺมโณติ?  อามนฺตา.  กามราคานุสโย  สงฺขารกฺขนฺธ   
ปริยาปนฺโน  สารมฺมโณติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*กามราคานุสโย  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน   อนารมฺมโณ,  กามราโค  สงฺขารกฺขนฺธ
ปริยาปนฺโน   สารมฺมโณติ?  อามนฺตา.  สงฺขารกฺขนฺโธ  เอกเทโส  สารมฺมโณ   เอกเทโส  
อนารมฺมโณติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สงฺขารกฺขนฺโธ  เอกเทโส  สารมฺมโณ   เอกเทโส  
อนารมฺมโณติ?  อามนฺตา.  เวทนากฺ-ขนฺโธ  สฺากฺขนฺโธ  วิฺาณกฺขนฺโธ  เอกเทโส  
สารมฺมโณ  เอกเทโส  อนารมฺมโณติ?  น  เหวํ   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

[๕๕๕]  *ปฏิฆานุสโย  มานานุสโย  ทิฺานุสโย  วิจิกิจฺฉานุสโย  ภวราคานุสโย  
อวิชฺชานุสโย  อนารมฺมโณติ?  อามนฺตา. อวิชฺชา  อวิชฺโชโฆ  อวิชฺชาโยโค อวิชฺชานุสโย  
อวิชฺชาปริยฺุานํ  อวิชฺชา-สฺโชนํ  อวิชฺชานีวรณํ  อนารมฺมณนฺติ? น  เหวํ วตฺตพฺเพ  
ฯเปฯ อวิชฺชา  อวิชฺโชโฆ  ฯเปฯ  อวิชฺชานีวรณํ  สารมฺมณนฺติ?  อามนฺตา. อวิชฺชานุสโย  
สารมฺมโณติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*อวิชฺชานุสโย  อนารมฺมโณติ?  อามนฺตา.  กตมกฺขนฺธปริยาปนฺโนติ? สงฺขารกฺขนฺธ
ปริยาปนฺโนติ.  สงฺขารกฺขนฺโธ  อนารมฺมโณติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สงฺขารกฺขนฺโธ  
อนารมฺมโณติ?  อามนฺตา.  เวทนากฺขนฺโธ  สฺากฺขนฺโธ  วิฺาณกฺขนฺโธ                 
อนารมฺมโณติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*อวิชฺชานุสโย  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน  อนารมฺมโณติ?  อามนฺตา.  อวิชฺชา       
สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนา  อนารมฺมณาติ?  น  เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ อวิชฺชา สงฺขารกฺขนฺธ
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ปริยาปนฺนา  สารมฺมณาติ?  อามนฺตา.  อวิชฺชานุสโย  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน           
สารมฺมโณติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*อวิชฺชานุสโย  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน   อนารมฺมโณ,  อวิชฺชา  สงฺขารกฺขนฺธ     
ปริยาปนฺนา  สารมฺมณาติ?  อามนฺตา.  สงฺขารกฺขนฺโธ  เอกเทโส  สารมฺมโณ  เอกเทโส  
อนารมฺมโณติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สงฺขารกฺขนฺโธ  เอกเทโส  สารมฺมโณ   เอกเทโส  
อนารมฺมโณติ?  อามนฺตา.  เวทนากฺ-ขนฺโธ  สฺากฺขนฺโธ  วิฺาณกฺขนฺโธ  เอกเทโส  
สารมฺมโณ  เอกเทโส  อนารมฺมโณติ?  น  เหวํ   วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

[๕๕๖]  *น   วตฺตพฺพํ  “อนุสยา  อนารมฺมณา”ติ?  อามนฺตา.  ปุถุชฺชโน                 
กุสลาพฺยากเต  จิตฺเต  วตฺตมาเน   สานุสโยติ  วตฺตพฺโพติ?  อามนฺตา.  อตฺถิ  เตสํ           
อนุสยานํ  อารมฺมณนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน  หิ  อนุสยา  อนารมฺมณาติ.  

ปุถุชฺชโน  กุสลาพฺยากเต  จิตฺเต  วตฺตมาเน  สราโคติ  วตฺตพฺโพติ?  อามนฺตา.  
อตฺถิ  ตสฺส  ราคสฺส  อารมฺมณนฺติ?  น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ เตน หิ  ราโค  อนารมฺมโณติ.  

อนุสยาอนารมฺมณาติกถา  นิฺตา.

--------------------------------

๑-๓.  ติสฺโสปอนุสยกถา
[๖๐๕]  *อนุสยา  อพฺยากตาติ?  อามนฺตา.  วิปากาพฺยากตา  กิริยาพฺยากตา  รูป  

นิพฺพานํ   จกฺขายตนํ  ฯเปฯ  โผฺพฺพายตนนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   
*กามราคานุสโย  อพฺยากโตติ?  อามนฺตา.  กามราโค  กามราคปริยฺุานํ             

กามราคสฺโชนํ  กาโมโฆ กามโยโค  กามจฺฉนฺทนีวรณํ  อพฺยากตนฺติ?  น  เหวํ   
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กามราโค  กามราคปริยฺุาน ํ  ฯเปฯ  กามจฺฉนฺทนีวรณํ  อกุสลนฺติ?  
อามนฺตา.  กามราคานุสโย  อกุสโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*ปฏิฆานุสโย  อพฺยากโตติ?  อามนฺตา.  ปฏิฆ ํ  ปฏิฆปริยฺุาน ํ  ปฏิฆสฺโชนํ    
อพฺยากตนฺติ? น  เหวํ  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ ปฏิฆํ ปฏิฆปริยฺุาน ํปฏิฆสฺโชน ํ อกุสลนฺติ?  
อามนฺตา.  ปฏิฆานุสโย  อกุสโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*มานานุสโย  อพฺยากโตติ?  อามนฺตา.  มาโน   มานปริยฺุานํ  มานสฺโชนํ      
อพฺยากตนฺติ?  น เหวํ  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ มาโน  มานปริยฺุานํ มานสฺโชน ํอกุสลนฺติ?  
อามนฺตา.  มานานุสโย  อกุสโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*ทิฺานุสโย  อพฺยากโตติ?  อามนฺตา. ทิฺ  ทิฺโโฆ  ทิฺโยโค ทิฺปริยฺุานํ  
ทิฺสฺโชนํ  อพฺยากตนฺติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ทิฺ  ทิฺโโฆ  ทิฺโยโค  
ทิฺปริยฺุานํ  ทิฺสฺโชน ํ  อกุสลนฺติ?  อามนฺตา.  ทิฺานุสโย  อกุสโลติ?  น  
เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ
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*วิจิกิจฺฉานุสโย  อพฺยากโตติ?  อามนฺตา.  วิจิกิจฺฉา  วิจิกิจฺฉาปริยฺุานํ                   
วิจิกิจฺฉาสฺโชนํ     วิจิกิจฺฉานีวรณํ  อพฺยากตนฺติ?  น   เหวํ วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉา  
วิจิกิจฺฉาปริยฺุาน ํ  วิจิกิจฺฉาสฺโชน ํ  วิจิกิจฺฉานีวรณํ  อกุสลนฺติ?  อามนฺตา.                
วิจิกิจฺฉานุสโย  อกุสโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*ภวราคานุสโย อพฺยากโตติ? อามนฺตา. ภวราโค ภวราคปริยฺุานํ ภวราค
สฺโชน ํ   อพฺยากตนฺติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ภวราโค  ภวราคปริยฺุานํ        
ภวราคสฺโชนํ    อกุสลนฺติ?   อามนฺตา. ภวราคานุสโย  อกุสโลติ?  น   เหวํ วตฺตพฺเพ  
ฯเปฯ

*อวิชฺชานุสโย  อพฺยากโตติ?  อามนฺตา.  อวิชฺชา  อวิชฺโชโฆ  อวิชฺชาโยโค                
อวิชฺชาปริยฺุานํ  อวิชฺชาสฺโชน ํ  อวิชฺชานีวรณํ  อพฺยากตนฺติ? น  เหวํ วตฺตพฺเพ 
ฯเปฯ อวิชฺชา อวิชฺโชโฆ  อวิชฺชาโยโค  อวิชฺชาปริยฺุาน ํ  อวิชฺชาสฺโชนํ                  
อวิชฺชานีวรณํ  อกุสลนฺติ? อามนฺตา. อวิชฺชานุสโย  อกุสโลติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

[๖๐๖]  *น  วตฺตพฺพํ  “อนุสยา อพฺยากตา”ติ? อามนฺตา.  ปุถุชฺชโน  กุสลาพฺยากเต  
จิตฺเต  วตฺตมาเน   “สานุสโย”ต ิ  วตฺตพฺโพติ?  อามนฺตา.  กุสลากุสลา ธมฺมา สมฺมุขีภาวํ  
อาคจฺฉนฺตีติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน  ห ิ  อนุสยา  อพฺยากตาติ.  ปุถุชฺชโน              
กุสลาพฺยากเต จิตฺเต วตฺตมาเน  “สราโค”ติ  วตฺตพฺโพติ?  อามนฺตา.  กุสลากุสลา ธมฺมา  
สมฺมุขีภาวํ  อาคจฺฉนฺตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน  หิ  ราโค  อพฺยากโตติ.

[๖๐๗]  *อนุสยา  อเหตุกาติ?  อามนฺตา.  รูป  นิพฺพานํ  จกฺขายตนํ  ฯเปฯ         
โผฺพฺพายตนนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*กามราคานุสโย  อเหตุโกติ?  อามนฺตา.  กามราโค  กามราคปริยฺุานํ                 
กามราคสฺโชนํ  กามจฺฉนฺทนีวรณํ  อเหตุกนฺติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กามราโค  
กามราคปริยฺุานํ  ฯเปฯ  กามจฺฉนฺทนีวรณํ  สเหตุกนฺติ?  อามนฺตา.  กามราคานุสโย      
สเหตุโกติ?  น   เหวํ วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ ปฏิฆานุสโย  ฯเปฯ มานานุสโย  ฯเปฯ ทิฺานุสโย  
ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉานุสโย  ฯเปฯ  ภวราคานุสโย  ฯเปฯ  อวิชฺชานุสโย  อเหตุโกติ?  อามนฺตา.    
อวิชฺชา  อวิชฺโชโฆ  อวิชฺชาโยโค  อวิชฺชาปริยฺุานํ  อวิชฺชาสฺโชนํ  อวิชฺชานีวรณํ         
อเหตุกนฺติ? น  เหวํ วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ อวิชฺชา อวิชฺโชโฆ  ฯเปฯ  อวิชฺชานีวรณํ สเหตุกนฺติ?  
อามนฺตา.  อวิชฺชานุสโย  สเหตุโกติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

[๖๐๘]  *น   วตฺตพฺพํ  “อนุสยา  อเหตุกา”ติ?  อามนฺตา.  ปุถุชฺชโน   กุสลาพฺยากเต  
จิตฺเต  วตฺตมาเน  “สานุสโย”ต ิวตฺตพฺโพติ?  อามนฺตา. อนุสยา เตน   เหตุนา สเหตุกาติ?  
น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน   ห ิ อนุสยา  อเหตุกาติ.  ปุถุชฺชโน   กุสลาพฺยากเต  จิตฺเต     
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วตฺตมาเน   “สราโค”ต ิ วตฺตพฺโพติ?  อามนฺตา.  ราโค  เตน   เหตุนา  สเหตุโกติ?  น   เหวํ  
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน  หิ  ราโค  อเหตุโกติ.

[๖๐๙]  *อนุสยา  จิตฺตวิปฺปยุตฺตาติ?  อามนฺตา.  รูป  นิพฺพาน ํ จกฺขายตนํ  ฯเปฯ  
โผฺพฺพายตนนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ
*กามราคานุสโย  จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ?  อามนฺตา.  กามราโค  กามราคปริยฺุานํ           
กามราคสฺโชนํ กาโมโฆ กามโยโค กามจฺฉนฺทนีวรณํ  จิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติ? น  เหวํ 
วตฺตพฺเพฯเปฯกามราโค กามราคปริยฺุานํ ฯเปฯ กามจฺฉนฺทนีวรณํ จิตฺตสมฺปยุตฺตนฺติ? 
อามนฺตา.  กามราคานุสโย  จิตฺตสมฺปยุตฺโตติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

[๖๑๐]  *กามราคานุสโย  จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ?  อามนฺตา.  กตมกฺขนฺธปริยาปนฺโนติ.  
สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโนติ.  สงฺขารกฺขนฺโธ  จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ.             
สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ? อามนฺตา. เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ                        
จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*กามราคานุสโย  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน  จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ? อามนฺตา. กามราโค  
สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน   จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  กามราโค             
สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน   จิตฺตสมฺปยุตฺโตติ?  อามนฺตา. กามราคานุสโย  สงฺขารกฺขนฺธ-
ปริยาปนฺโน  จิตฺตสมฺปยุตฺโตติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*กามราคานุสโย สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน จิตฺตวิปฺปยุตฺโต, กามราโค สงฺขารกฺขนฺธ
ปริยาปนฺโน   จิตฺตสมฺปยุตฺโตติ?  อามนฺตา.  สงฺขารกฺขนฺโธ  เอกเทโส  จิตฺตสมฺปยุตฺโต       
เอกเทโส  จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*สงฺขารกฺขนฺโธ  เอกเทโส จิตฺตสมฺปยุตฺโต  เอกเทโส  จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ? อามนฺตา.  
เวทนากฺขนฺโธ  สฺากฺขนฺโธ  เอกเทโส  จิตฺตสมฺปยุตฺโต  เอกเทโส  จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ?  
น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

[๖๑๑]  *ปฏิฆานุสโย  มานานุสโย  ทิฺานุสโย  วิจิกิจฺฉานุสโย  ภวราคานุสโย         
อวิชฺชานุสโย  จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ?  อามนฺตา. อวิชฺชา อวิชฺโชโฆ  อวิชฺชาโยโค                  
อวิชฺชานีวรณํ  จิตฺตวิปฺปยุตฺตนฺติ? น  เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ  อวิชฺชา  อวิชฺโชโฆ                
อวิช ฺชาโยโค อวิช ฺชานีวรณํ จิตฺตสมฺปยุตฺตนฺติ? อามนฺตา. อวิช ฺชานุสโย                      
จิตฺตสมฺปยุตฺโตติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ

[๖๑๒]  *อวิชฺชานุสโย  จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ?  อามนฺตา.  กตมกฺขนฺธปริยาปนฺโนติ.      
สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโนติ.  สงฺขารกฺขนฺโธ  จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ    
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สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ? อามนฺตา.เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ                    
จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*อวิชฺชานุสโย  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน   จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ?  อามนฺตา.  อวิชฺชา       
สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนา  จิตฺตวิปฺปยุตฺตาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ  อวิชฺชา              
สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนา  จิตฺตสมฺปยุตฺตาติ?  อามนฺตา.  อวิชฺชานุสโย  สงฺขารกฺขนฺธ   
ปริยาปนฺโน   จิตฺตสมฺปยุตฺโตติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*อวิชฺชานุสโย  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน   จิตฺตวิปฺปยุตฺโต   อวิชฺชาสงฺขารกฺขนฺธ    
ปริยาปนฺนา  จิตฺตสมฺปยุตฺตาติ?  อามนฺตา.  สงฺขารกฺขนฺโธ  เอกเทโส  จิตฺตสมฺปยุตฺโต  
เอกเทโส  จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ.

*สงฺขารกฺขนฺโธ  เอกเทโส  จิตฺตสมฺปยุตฺโต  เอกเทโส  จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ? อามนฺตา.  
เวทนากฺขนฺโธ  สฺากฺขนฺโธ  เอกเทโส  จิตฺตสมฺปยุตฺโต  เอกเทโส  จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ?  
น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

[๖๑๓]  *น   วตฺตพฺพํ  “อนุสยา  จิตฺตวิปฺปยุตฺตา”ติ?  อามนฺตา.  ปุถุชฺชโน                  
กุสลาพฺยากเต  จิตฺเต  วตฺตมาเน   “สานุสโย”ติ  วตฺตพฺโพติ?  อามนฺตา.  อนุสยา  เตน      
จิตฺเตน   สมฺปยุตฺตาติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ. เตน   ห ิ อนุสยา  จิตฺตวิปฺปยุตฺตาติ. ปุถุชฺชโน  
กุสลาพฺยากเต  จิตฺเต  วตฺตมาเน   “สราโค”ต ิ วตฺตพฺโพติ?  อามนฺตา. ราโค เตน  จิตฺเตน  
สมฺปยุตฺโตติ.  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ.  เตน  หิ  ราโค  จิตฺตวิปฺปยุตฺโตติ.  

ติสฺโสปอนุสยกถา  นิฺตา.

-------------------------

๕.  อฺโอนุสโยติกถา
[๗๐๐]  *อฺโ  กามราคานุสโย  อฺํ  กามราคปริยฺุานนฺติ?  อามนฺตา.  

อฺโ  กามราโค  อฺํ  กามราคปริยฺุานนฺติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เสฺวว  
กามราโค  ตํ  กามราคปริยฺุานนฺติ?  อามนฺตา.  เสฺวว  กามราคานุสโย  ต ํ  กามราค
ปริยฺุานนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*อฺโ  ปฏิฆานุสโย  อฺํ  ปฏิฆปริยฺุานนฺติ?  อามนฺตา.  อฺํ  ปฏิฆํ  
อฺ ํ ปฏิฆปริยฺุานนฺติ? น  เหว ํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ ตฺเว ปฏิฆํ ตํ                           
ปฏิฆปริยฺุานนฺติ?  อามนฺตา.  เสฺวว  ปฏิฆานุสโย  ต ํ  ปฏิฆปริยฺุานนฺติ?  น   เหวํ  
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*อฺโ  มานานุสโย  อฺํ  มานปริยฺุานนฺติ?  อามนฺตา.  อฺโ  มาโน  
อฺํ  มานปริยฺุานนฺติ?  น  เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ เสฺวว  มาโน  ต ํ มานปริยฺุานนฺติ?  
อามนฺตา.  เสฺวว  มานานุสโย  ตํ  มานปริยฺุานนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ
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*อฺโ  ทิฺานุสโย  อฺํ  ทิฺปริยฺุานนฺติ?  อามนฺตา.  อฺา  ทิฺ  
อฺํ  ทิฺปริยฺุานนฺติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สาว ทิฺ  ตํ  ทิฺปริยฺุานนฺติ?  
อามนฺตา.  เสฺวว  ทิฺานุสโย  ตํ  ทิฺปริยฺุานนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*อฺโ  วิจิกิจฺฉานุสโย  อฺํ  วิจิกิจฺฉาปริยฺุานนฺติ?  อามนฺตา.  อฺา       
วิจิกิจฺฉา  อฺํ   วิจิกิจฺฉาปริยฺุานนฺติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สาว  วิจิกิจฺฉา  ตํ  
วิจิกิจฺฉาปริยฺุานนฺติ?  อามนฺตา.  เสฺวว  วิจิกิจฺฉานุสโย  ตํ  วิจิกิจฺฉาปริยฺุานนฺติ?  
น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*อฺโ ภวราคานุสโย อฺํ ภวราคปริยฺุานนฺติ?  อามนฺตา.  อฺโ  ภวราโค  
อฺํ  ภวราคปริยฺุานนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เสฺวว  ภวราโค  ตํ                 
ภวราคปริยฺุานนฺติ?  อามนฺตา.  เสฺวว  ภวราคานุสโย  ตํ  ภวราคปริยฺุานนฺติ?  น  
เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*อฺโ  อวิชฺชานุสโย  อฺํ  อวิชฺชาปริยฺุานนฺติ?  อามนฺตา. อฺา อวิชฺชา  
อฺํ  อวิชฺชาปริยฺุานนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สาว  อวิชฺชา  ตํ                      
อวิชฺชาปริยฺุานนฺติ?  อามนฺตา.  เสฺวว  อวิชฺชานุสโย  ตํ  อวิชฺชาปริยฺุานนฺติ?  น  
เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

[๗๐๑]  *น   วตฺตพฺพํ  “อฺโ  อนุสโย  อฺํ  ปริยฺุานนฺ”ติ?  อามนฺตา.  
ปุถุชฺชโน  กุสลาพฺยากเต  จิตฺเต  วตฺตมาเน   “สานุสโย”ติ  วตฺตพฺโพติ?  อามนฺตา.        
“ปริยฺุฐิโต”ต ิ วตฺตพฺโพติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน   หิ  อฺโ  อนุสโย  อฺํ  
ปริยฺุานนฺติ.  ปุถุชฺชโน   กุสลาพฺยากเต  จิตฺเต  วตฺตมาเน   “สราโค”ติ  วตฺตพฺโพติ?  
อามนฺตา.  “ปริยฺุโต”ต ิ วตฺตพฺโพติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน   หิ  อฺโ  ราโค  
อฺํ  ปริยฺุานนฺติ.  

อฺโอนุสโยติกถา  นิฺตา.

----------------------------

๖.  สมฺมุขีภูตกถา
[๖๖๘]  *สมฺมุขีภูโต  สํโยชน ํ ชหตีติ?  อามนฺตา.  รตฺโต  ราคํ  ชหติ.  ทฺุโ  โทสํ  

ชหติ.    มูโฬฺห  โมหํ  ชหติ.  กิลิฺโ  กิเลเส  ชหตีติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ราเคน  
ราค ํ ชหติ.  โทเสน   โทสํ  ชหติ.  โมเหน  โมห ํ ชหติ.  กิเลเสห ิ กิเลเส  ชหตีติ?  น  เหวํ  
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*ราโค  จิตฺตสมฺปยุตฺโต,  มคฺโค  จิตฺตสมฺปยุตฺโตติ?  อามนฺตา.  ทฺวินฺน ํ  ผสฺสานํ  
ฯเปฯ  ทฺวินฺนํ  จิตฺตาน ํ  สโมธานํ  โหตีติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ราโค  อกุสโล,      

6



มคฺโค  กุสโลติ?  อามนฺตา.  กุสลากุสลา  สาวชฺชานวชฺชา  หีนปฺปณีตา                   
กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา  ธมฺมา  สมฺมุขีภาวํ  อาคจฺฉนฺตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

[๖๖๙]  *กุสลากุสลา  สาวชฺชานวชฺชา  หีนปฺปณีตา  กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา       
ธมฺมา  สมฺมุขีภาวํ  อาคจฺฉนฺตีติ?  อามนฺตา.  นน ุ วุตฺตํ  ภควตา  “จตฺตาริมานิ  ภิกฺขเว  
สุวิทูรวิทูรานิ.  กตมานิ  จตฺตาริ?  นภฺจ  ภิกฺขเว  ปวี  จ  อิทํ  ปม ํ สุวิทูรวิทูร ํ ฯเปฯ  
ตสฺมา  สตํ  ธมฺโม  อสพฺภิ  อารกา”ต1ิ   อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ?  อามนฺตา.  เตน   ห ิ  น  
วตฺตพฺพํ  “กุสลากุสลา  ฯเปฯ  สมฺมุขีภาวํ  อาคจฺฉนฺตี”ติ.

*สมฺมุขีภูโต  สํโยชนํ  ชหตีติ?  อามนฺตา.  นนุ  วุตฺตํ  ภควตา  “โส  เอวํ  สมาหิเต  
จิตฺเต  ฯเปฯ  อาสวาน ํ  ขยาณาย  จิตฺตํ  อภินินฺนาเมตี”ติ2   อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ?       
อามนฺตา.  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพํ   “สมฺมุขีภูโต  สฺโชนํ  ชหตี”ติ. 

[๖๗๐]  *น   วตฺตพฺพํ  “สมฺมุขีภูโต  สฺโชน ํ  ชหตี”ติ?  อามนฺตา.  นน ุ  วุตฺตํ  
ภควตา  “ตสฺส  เอวํ  ชานโต  เอวํ  ปสฺสโต  กามาสวาป  จิตฺตํ  วิมุจฺจติ  ฯเปฯ  อวิชฺชา
สวาป  จิตฺตํ  วิมุจฺจตี”ต ิ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ?  อามนฺตา.  เตน   ห ิ  สมฺมุขีภูโต  
สฺโชนํ  ชหตีติ.  

สมฺมุขีภูตกถา  นิฺตา.

--------------------------------

๑.  กิเลสชหนกถ
[๘๒๘]  *อตีเต  กิเลเส  ชหตีติ.  อามนฺตา.  นิรุทฺธํ  นิโรเธต ิ  วิคต ํ  วิคเมต ิ  ขีณํ     

เขเปติ  อตฺถงฺคตํ  อตฺถงฺคเมต ิ อพฺภตฺถงฺคตํ  อพฺภตฺถงฺคเมตีติ.  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  
อตีเต  กิเลเส  ชหตีติ.  อามนฺตา.  นน ุ อตีตํ  นิรุทฺธนฺติ.  อามนฺตา.  หฺจิ  อตีต ํ นิรุทฺธํ  
โน  จ  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “อตีเต  กิเลเส  ชหตี”ติ.  อตีเต  กิเลเส  ชหตีติ.  อามนฺตา.  นนุ  
อตีต ํ นตฺถีติ.  อามนฺตา.  หฺจิ  อตีต ํ นตฺถิ  โน   จ  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “อตีเต  กิเลเส  
ชหตี”ติ. 

[๘๒๙]  *อนาคเต กิเลเส  ชหตีติ? อามนฺตา. อชาตํ อชเนต ิอสฺชาตํ อสฺชเนติ  
อนิพฺพตฺต ํ อนิพฺพตฺเตต ิ อปาตุภูตํ  อปาตุภาเวตีติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อนาคเต  
กิเลเส  ชหตีติ?  อามนฺตา.  นน ุ อนาคต ํ อชาตนฺติ?  อามนฺตา.  หฺจ ิ อนาคต ํ อชาตํ,  
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1 องฺ. จตุกฺก.  ๒๑/๔๙/๔๖-๔๙

2 ม.อุ. ๑๔/๑๙/๑๖ 



โน จ  วต เร วตฺตพฺเพ  “อนาคเต  กิเลเส   ชหตี”ติ, อนาคเต  กิเลเส  ชหตีติ?  อามนฺตา.  
นน ุ  อนาคตํ  นตฺถีติ?  อามนฺตา.  หฺจิ  อนาคต ํ  นตฺถิ,   โน   จ  วต  เร  วตฺตพฺเพ        
“อนาคเต  กิเลเส  ชหตี”ติ.

[๘๓๐]  *ปจฺจุปฺปนฺเน   กิเลเส  ชหตีติ?  อามนฺตา.  รตฺโต  ราคํ  ชหติ,  ทฺุโ  โทสํ  
ชหติ,   มูโฬฺห  โมหํ  ชหติ,  กิลิฺโ  กิเลเส  ชหตีติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ราเคน  
ราค ํ ชหติ,  โทเสน   โทสํ  ชหติ,  โมเหน  โมห ํ ชหติ,  กิเลเสห ิ กิเลเส  ชหตีติ?  น  เหวํ  
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*ราโค  จิตฺตสมฺปยุตฺโต,  มคฺโค  จิตฺตสมฺปยุตฺโตติ?  อามนฺตา.  3ทฺวินฺน ํ  ผสฺสานํ  
ฯเปฯ  ทฺวินฺนํ  จิตฺตานํ  สโมธานํ  โหตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*ราโค อกุสโล มคฺโค กุสโลติ? อามนฺตา. กุสลากุสลา  สาวชฺชานวชฺชา หีนปณีตา  
กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา  ธมฺมา  สมฺมุขีภาวํ  อาคจฺฉนฺตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*กุสลากุสลา  สาวชฺชานวชฺชา  หีนปณีตา  กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา  ธมฺมา          
สมฺมุขีภาวํ  อาคจฺฉนฺตีติ?  อามนฺตา.  นนุ  วุตฺต ํ  ภควตา  “จตฺตาริมานิ  ภิกฺขเว            
สุวิทูรวิทูรานิ.  กตมาน ิ จตฺตาริ.  นภฺจ  ภิกฺขเว  ปวี  จ  อิทํ  ปมํ  สุวิทูรวิทูร ํ ฯเปฯ  
ตสฺมา  สตํ  ธมฺโม  อสพฺภิ  อารกา”ต4ิ   อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ?  อามนฺตา.  เตน   ห ิ  น  
วตฺตพฺพํ  “กุสลากุสลา  ฯเปฯ  สมฺมุขีภาวํ  อาคจฺฉนฺตี”ติ.

[๘๓๑]  *น   วตฺตพฺพํ  “อตีเต  กิเลเส  ชหติ,  อนาคเต  กิเลเส  ชหติ,  ปจฺจุปฺปนฺเน  
กิเลเส  ชหตี”ติ?  อามนฺตา.  นตฺถิ  กิเลเส  ชหตีติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เตน  หิ     
อตีเต  กิเลเส  ชหติ,   อนาคเต  กิเลเส  ชหติ,  ปจฺจุปฺปนฺเน  กิเลเส  ชหตีติ.  

กิเลสชหนกถา  นิฺตา.

--------------------------------
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3 - 3  ฉ.  อยํ  ปาโ  น  ทิสฺสติ

4 องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๔๗/๕๘-๕๙



อนุสยาอนารัมมณกถา (๘๗)
วาดวยอนุสัยรับรูอารมณไมได

[๕๕๔]X สก.X อนุสัยเปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมไดใชไหม
ปร.5X ใช6

สก.X อนุสัยเปนรูป เปนนิพพาน เปนจักขายตนะ ฯลฯ เปนโผฏฐัพพายตนะ ใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X กามราคานุสัยเปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมไดใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน  กามราคสังโยชน กาโมฆะ กามโยคะ กามฉันท
นิวรณ  เปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมไดใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน  กามราคสังโยชน กาโมฆะ กามโยคะ กามฉันท
นิวรณ เปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไดใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X กามราคานุสัยเปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไดใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X กามราคานุสัยเปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมไดใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X นับเนื่องในขันธไหน
ปร.X นับเนื่องในสังขารขันธ 
สก.X สังขารขันธเปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมไดใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X สังขารขันธเปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมไดใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ เปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมไดใช
ไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X กามราคานุสัยนับเนื่องในสังขารขันธ เปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมได ใช
ไหม
ปร.X ใช 
สก.X กามราคะนับเนื่องในสังขารขันธ เปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมไดใชไหม
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5 ปร. หมายถึงภิกษุในนิกายอันธกะและนิกายอุตตราปถกะบางพวก (อภิ.ปฺจ.อ. (บาลี) ๕๕๔/๒๔๔)

6 เพราะมีความเห็นวา อนุสัยทั้ง ๗ วิปปยุตจากจิต เปนอเหตุกะ เปนอัพยากฤต จึงไมสามารถรับรูอารมณได ซึ่งตางกับความเห็น
ของสกวาทีที่เห็นวา อนุสัยทั้ง ๗ สามารถรับรูอารมณได (อภิ.ปฺจ.อ. (บาลี) ๕๕๔/๒๔๔)



ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X กามราคะนับเนื่องในสังขารขันธ เปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไดใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X กามราคานุสัยนับเนื่องในสังขารขันธ เปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไดใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X กามราคานุสัยนับเนื่องในสังขารขันธ เปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมได แต
กามราคะนับเนื่องในสังขารขันธ เปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไดใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X สังขารขันธสวนหนึ่งเปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณได อีกสวนหนึ่งเปนสภาว
ธรรมที่รับรูอารมณไมไดใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X สังขารขันธสวนหนึ่งเปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณได อีกสวนหนึ่งเปนสภาว
ธรรมที่รับรูอารมณไมไดใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ สวนหนึ่งเปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณ
ได อีกสวนหนึ่งเปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมไดใชไหม 
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
[๕๕๕]X สก.X ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชา
นุสัย เปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมไดใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X อวิชชา อวิชโชฆะ อวิชชาโยคะ อวิชชานุสัย อวิชชาปริยุฏฐาน  อวิชชา- 
สังโยชน อวิชชานิวรณ เปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมไดใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X อวิชชา อวิชโชฆะ อวิชชาโยคะ ฯลฯ อวิชชานิวรณ เปนสภาวธรรมที่รับรู
อารมณไดใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X อวิชชานุสัยเปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไดใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X อวิชชานุสัยเปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมไดใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X นับเนื่องในขันธไหน
ปร.X นับเนื่องในสังขารขันธ
สก.X สังขารขันธเปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมไดใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
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สก.X สังขารขันธเปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมไดใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ เปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมไดใช
ไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X อวิชชานุสัยนับเนื่องในสังขารขันธ เปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมไดใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X อวิชชานับเนื่องในสังขารขันธ เปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมไดใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X อวิชชานับเนื่องในสังขารขันธ เปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไดใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X อวิชชานุสัยนับเนื่องในสังขารขันธ เปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไดใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X อวิชชานุสัยนับเนื่องในสังขารขันธ เปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมได แต
อวิชชานับเนื่องในสังขารขันธ เปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไดใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X สังขารขันธสวนหนึ่งเปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณได อีกสวนหนึ่งเปนสภาว
ธรรมที่รับรูอารมณไมไดใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X สังขารขันธสวนหนึ่งเปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณได อีกสวนหนึ่งเปนสภาว
ธรรมที่รับรูอารมณไมไดใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ สวนหนึ่งเปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณ
ได อีกสวนหนึ่งเปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมไดใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
[๕๕๖]X ปร.X ทานไมยอมรับวา “อนุสัยเปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมได” ใชไหม
สก.X ใช 
ปร.X ปุถุชน  เมื่อจิตที่เปนกุศลและที่เปนอัพยากฤตกำลังเปนไปอยู ทานยอม รับวา 
“เปนผูมีอนุสัย” ใชไหม
สก.X ใช
ปร.X อนุสัยเหลานั้นเปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไดใชไหม
สก.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
ปร.X ดังนั้น อนุสัยจึงเปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมได
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ปร.X ปุถุชน  เมื่อจิตที่เปนกุศลและที่เปนอัพยากฤตกำลังเปนไปอยู ทานยอม รับวา 
“เปนผูมีราคะ” ใชไหม
สก.X ใช 
ปร.X ราคะนั้นเปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไดใชไหม
สก.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
ปร.X ดังนั้น ราคะจึงเปนสภาวธรรมที่รับรูอารมณไมได

อนุสยาอนารัมมณกถา จบ

----------------------------------

๑-๓. ติสโสปอนุสยกถา (๑๐๖-๑๐๘) 
วาดวยอนุสัย ๓ เรื่อง7

[๖๐๕]X สก.X อนุสัยเปนอัพยากฤตใชไหม
ปร.8X ใช9

สก.X อนุสัยเปนอัพยากฤตฝายวิบาก อัพยากฤตฝายกิริยา เปนรูป เปนนิพพาน  
เปนจักขายตนะ ฯลฯ เปนโผฏฐัพพายตนะใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X กามราคานุสัยเปนอัพยากฤตใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน  กามราคสังโยชน กาโมฆะ กามโยคะ กามฉันท
นิวรณ เปนอัพยากฤตใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน ฯลฯ กามฉันทนิวรณ เปนอกุศลใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X กามราคานุสัยเปนอกุศลใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X ปฏิฆานุสัยเปนอัพยากฤตใชไหม
ปร.X ใช
สก.X ปฏิฆะ ปฏิฆปริยุฏฐาน ปฏิฆสังโยชน เปนอัพยากฤตใชไหม
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7  ๓ เรื่อง คือ (๑) เรื่องอนุสัยเปนอัพยากฤต (๒) เรื่องอนุสัยเปนอเหตุกะ (๓)  เรื่องอนุสัยเปนจิตตวิปปยุต (อภิ.ปฺจ.อ. (บาลี) 
๖๐๕-๖๑๓/๒๕๕)

8 ปร. หมายถึงภิกษุในนิกายมหาสังฆิกะและนิกายสมิติยะ (อภิ.ปฺจ.อ. (บาลี) ๖๐๕/๒๕๕-๒๕๖)

9  เพราะมีความเห็นวา อนุสัยไมเปนอกุศล แตเปนอัพยากฤต เปนอเหตุกะ เปนสภาวธรรมที่วิปปยุตจากจิต ซึ่งตางกับความเห็น
ของสกวาทีที่เห็นวา อนุสัยเปนอกุศล เปนสเหตุกะ และเปนสภาวธรรมที่สัมปยุตดวยจิต (อภิ.ปฺจ.อ. (บาลี) ๖๐๕/๒๕๕-๒๕๖)



ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X ปฏิฆะ ปฏิฆปริยุฏฐาน ปฏิฆสังโยชน เปนอกุศลใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X ปฏิฆานุสัยเปนอกุศลใชไหม 
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X มานานุสัยเปนอัพยากฤตใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X มานะ มานปริยุฏฐาน มานสังโยชน เปนอัพยากฤตใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X มานะ มานปริยุฏฐาน มานสังโยชน เปนอกุศลใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X มานานุสัยเปนอกุศลใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X ทิฏฐานุสัยเปนอัพยากฤตใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X ทิฏฐิ ทิฏโฐฆะ ทิฏฐิโยคะ ทิฏฐิปริยุฏฐาน ทิฏฐิสังโยชน เปนอัพยากฤต ใช
ไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X ทิฏฐิ ทิฏโฐฆะ ทิฏฐิโยคะ ทิฏฐิปริยุฏฐาน ทิฏฐิสังโยชน เปนอกุศลใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X ทิฏฐานุสัยเปนอกุศลใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X วิจิกิจฉานุสัยเปนอัพยากฤตใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X วิจิกิจฉา วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน  วิจิกิจฉาสังโยชน วิจิกิจฉานิวรณ เปนอัพยากฤต  
ใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X วิจิกิจฉา วิจิกิจฉาปริยุฏฐาน วิจิกิจฉาสังโยชน วิจิกิจฉานิวรณ เปนอกุศลใช
ไหม
ปร.X ใช 
สก.X วิจิกิจฉานุสัยเปนอกุศลใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X ภวราคานุสัยเปนอัพยากฤตใชไหม
ปร.X ใช 
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สก.X ภวราคะ ภวราคปริยุฏฐาน ภวราคสังโยชน เปนอัพยากฤตใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ
สก.X ภวราคะ ภวราคปริยุฏฐาน ภวราคสังโยชน เปนอกุศลใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X ภวราคานุสัยเปนอกุศลใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X อวิชชานุสัยเปนอัพยากฤตใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X อวิชชา อวิชโชฆะ อวิชชาโยคะ อวิชชาปริยุฏฐาน  อวิชชาสังโยชน อวิชชา
นิวรณ เปนอัพยากฤตใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X อวิชชา อวิชโชฆะ อวิชชาโยคะ อวิชชาปริยุฏฐาน  อวิชชาสังโยชน อวิชชา
นิวรณ เปนอกุศลใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X อวิชชานุสัยเปนอกุศลใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
[๖๐๖]X ปร.X ทานไมยอมรับวา “อนุสัยเปนอัพยากฤต” ใชไหม
สก.X ใช 
ปร.X ปุถุชน  เมื่อจิตที่เปนกุศลและที่เปนอัพยากฤตเปนไปอยู ทานยอมรับวา “มี
อนุสัย” ใชไหม
สก.X ใช 
ปร.X สภาวธรรมที่เปนกุศลและอกุศลมาประชุมกันไดใชไหม
สก.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
ปร.X ดังนั้น อนุสัยจึงเปนอัพยากฤต 
ปร.X ปุถุชน  เมื่อจิตที่เปนกุศลและที่เปนอัพยากฤตเปนไปอยู ทานยอมรับวา “มี
ราคะ” ใชไหม
สก.X ใช 
ปร.X สภาวธรรมที่เปนกุศลและอกุศลมาประชุมกันไดใชไหม
สก.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
ปร.X ดังนั้น ราคะจึงเปนอัพยากฤต 
[๖๐๗]X สก.X อนุสัยเปนอเหตุกะใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X อนุสัยเปนรูป เปนนิพพาน เปนจักขายตนะ ฯลฯ เปนโผฏฐัพพายตนะ ใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
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สก.X กามราคานุสัยเปนอเหตุกะใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน กามราคสังโยชน กามฉันทนิวรณ เปนอเหตุกะ
ใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน ฯลฯ กามฉันทนิวรณ เปนสเหตุกะ ใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X กามราคานุสัยเปนสเหตุกะใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X ปฏิฆานุสัย ฯลฯ มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสัย ฯลฯ 
อวิชชานุสัย เปนอเหตุกะใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X อวิชชา อวิชโชฆะ อวิชชาโยคะ อวิชชาปริยุฏฐาน  อวิชชาสังโยชน อวิชชา
นิวรณ เปนอเหตุกะใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X อวิชชา อวิชโชฆะ ฯลฯ อวิชชานิวรณ เปนสเหตุกะใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X อวิชชานุสัยเปนสเหตุกะใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ
[๖๐๘]X ปร.X ทานไมยอมรับวา “อนุสัยเปนอเหตุกะ” ใชไหม
สก.X ใช 
ปร.X ปุถุชน  เมื่อจิตที่เปนกุศลและที่เปนอัพยากฤตเปนไปอยู ทานยอมรับวา “มี
อนุสัย” ใชไหม
สก.X ใช 
ปร.X อนุสัยเปนสเหตุกะโดยเหตุนั้นใชไหม
สก.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
ปร.X ดังนั้น อนุสัยจึงเปนอเหตุกะ 
ปร.X ปุถุชน  เมื่อจิตที่เปนกุศลและที่เปนอัพยากฤตเปนไปอยู ทานยอมรับวา “มี
ราคะ” ใชไหม
สก.X ใช 
ปร.X ราคะเปนสเหตุกะโดยเหตุนั้นใชไหม
สก.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
ปร.X ดังนั้น ราคะจึงเปนอเหตุกะ 

15



[๖๐๙]X สก.X อนุสัย วิปปยุตจากจิตใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X อนุสัยเปนรูป เปนนิพพาน เปนจักขายตนะ ฯลฯ เปนโผฏฐัพพายตนะ ใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X กามราคานุสัย วิปปยุตจากจิตใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน  กามราคสังโยชน กาโมฆะ กามโยคะ กามฉันท
นิวรณ วิปปยุตจากจิตใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X กามราคะ กามราคปริยุฏฐาน ฯลฯ กามฉันทนิวรณ สัมปยุตดวยจิตใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X กามราคานุสัย สัมปยุตดวยจิตใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
[๖๑๐]X สก.X กามราคานุสัย วิปปยุตจากจิตใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X กามราคานุสัยนับเนื่องในขันธไหน
ปร.X นับเนื่องในสังขารขันธ 
สก.X สังขารขันธ วิปปยุตจากจิตใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X สังขารขันธ วิปปยุตจากจิตใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิปปยุตจากจิตใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X กามราคานุสัยนับเนื่องในสังขารขันธ แตวิปปยุตจากจิตใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X กามราคะนับเนื่องในสังขารขันธ แตวิปปยุตจากจิตใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X กามราคะนับเนื่องในสังขารขันธ สัมปยุตดวยจิตใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X กามราคานุสัยนับเนื่องในสังขารขันธ สัมปยุตดวยจิตใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X กามราคานุสัยนับเนื่องในสังขารขันธ แตวิปปยุตจากจิต สวนกามราคะ นับ
เนื่องในสังขารขันธและสัมปยุตดวยจิตใชไหม
ปร.X ใช 

16



สก.X สังขารขันธสวนหนึ่งสัมปยุตดวยจิต อีกสวนหนึ่งวิปปยุตจากจิตใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X สังขารขันธสวนหนึ่งสัมปยุตดวยจิต อีกสวนหนึ่งวิปปยุตจากจิตใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X เวทนาขันธ สัญญาขันธ สวนหนึ่งสัมปยุตดวยจิต อีกสวนหนึ่งวิปปยุต จากจิต
ใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
[๖๑๑]X สก.X ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชา
นุสัย วิปปยุตจากจิตใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X อวิชชา อวิชโชฆะ อวิชชาโยคะ อวิชชานิวรณ วิปปยุตจากจิตใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X อวิชชา อวิชโชฆะ อวิชชาโยคะ อวิชชานิวรณ สัมปยุตดวยจิตใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X อวิชชานุสัยสัมปยุตดวยจิตใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
[๖๑๒]X สก.X อวิชชานุสัย วิปปยุตจากจิตใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X อวิชชานุสัย นับเนื่องในขันธไหน
ปร.X นับเนื่องในสังขารขันธ 
สก.X สังขารขันธ วิปปยุตจากจิตใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X สังขารขันธ วิปปยุตจากจิตใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิปปยุตจากจิตใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X อวิชชานุสัยนับเนื่องในสังขารขันธ แตวิปปยุตจากจิตใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X อวิชชานับเนื่องในสังขารขันธ แตวิปปยุตจากจิตใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X อวิชชานับเนื่องในสังขารขันธ สัมปยุตดวยจิตใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X อวิชชานุสัยนับเนื่องในสังขารขันธ สัมปยุตดวยจิตใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
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สก.X อวิชชานุสัยนับเนื่องในสังขารขันธ แตวิปปยุตจากจิต สวนอวิชชานับเนื่องใน
สังขารขันธและสัมปยุตดวยจิตใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X สังขารขันธสวนหนึ่งสัมปยุตดวยจิต อีกสวนหนึ่งวิปปยุตจากจิตใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X สังขารขันธสวนหนึ่งสัมปยุตดวยจิต อีกสวนหนึ่งวิปปยุตจากจิตใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X เวทนาขันธ สัญญาขันธ สวนหนึ่งสัมปยุตดวยจิต อีกสวนหนึ่งวิปปยุต จากจิต
ใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
[๖๑๓]X ปร.X ทานไมยอมรับวา “อนุสัย วิปปยุตจากจิต” ใชไหม
สก.X ใช 
ปร.X ปุถุชน  เมื่อจิตที่เปนกุศลและที่เปนอัพยากฤตเปนไปอยู ทานยอมรับวา “มี
อนุสัย” ใชไหม
สก.X ใช 
ปร.X อนุสัย สัมปยุตดวยจิตนั้นใชไหม
สก.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
ปร.X ดังนั้น อนุสัยจึงวิปปยุตจากจิต 
ปร.X ปุถุชน  เมื่อจิตที่เปนกุศลและที่เปนอัพยากฤตเปนไปอยู ทานยอมรับวา “มี
ราคะ” ใชไหม
สก.X ใช 
ปร.X ราคะ สัมปยุตดวยจิตนั้นใชไหม
สก.X ไมควรกลาวอยางนั้น
ปร.X ดังนั้น ราคะจึงวิปปยุตจากจิต 

ติสโสปอนุสยกถา จบ

----------------------------------------

๕. อัญโญอนุสโยติกถา (๑๔๐) 
วาดวยอนุสัยเปนคนละอยางกัน(กับปริยุฏฐานกิเลส)

[๗๐๐]X สก.X กามราคานุสัยกับกามราคปริยุฏฐานเปนคนละอยางกันใชไหม
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ปร.10X ใช11

สก.X กามราคะกับกามราคปริยุฏฐานเปนคนละอยางกันใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X กามราคะกับกามราคปริยุฏฐานเปนอยางเดียวกันใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X กามราคานุสัยกับกามราคปริยุฏฐานเปนอยางเดียวกันใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X ปฏิฆานุสัยกับปฏิฆปริยุฏฐานเปนคนละอยางกันใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X ปฏิฆะกับปฏิฆปริยุฏฐานเปนคนละอยางกันใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X ปฏิฆะกับปฏิฆปริยุฏฐานเปนอยางเดียวกันใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X ปฏิฆานุสัยกับปฏิฆปริยุฏฐานเปนอยางเดียวกันใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X มานานุสัยกับมานปริยุฏฐานเปนคนละอยางกันใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X มานะกับมานปริยุฏฐานเปนคนละอยางกันใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X มานะกับมานปริยุฏฐานเปนอยางเดียวกันใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X มานานุสัยกับมานปริยุฏฐานเปนอยางเดียวกันใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X ทิฏฐานุสัยกับทิฏฐิปริยุฏฐานเปนคนละอยางกันใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X ทิฏฐิกับทิฏฐิปริยุฏฐานเปนคนละอยางกันใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ
สก.X ทิฏฐิกับทิฏฐิปริยุฏฐานเปนอยางเดียวกันใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X ทิฏฐานุสัยกับทิฏฐิปริยุฏฐานเปนอยางเดียวกันใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 

19

10 ปร. หมายถึงภิกษุในนิกายอันธกะ (อภิ.ปฺจ.อ. (บาลี) ๗๐๐-๗๐๑/๒๗๕)

11  เพราะมีความเห็นวา เมื่อจิตที่เปนอกุศลหรืออัพยากฤตกำลังเปนไป ปุถุชนชื่อวาเปนผูมีอนุสัย แตไมมีปริยุฏฐานกิเลส ดังนั้น 
อนุสัยกับปริยุฏฐานกิเลสจึงเปนคนละอยางกัน (อภิ.ปฺจ.อ. (บาลี) ๗๐๐-๗๐๑/๒๗๕)



สก.X วิจิกิจฉานุสัยกับวิจิกิจฉาปริยุฏฐานเปนคนละอยางกันใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X วิจิกิจฉากับวิจิกิจฉาปริยุฏฐานเปนคนละอยางกันใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X วิจิกิจฉากับวิจิกิจฉาปริยุฏฐานเปนอยางเดียวกันใชไหม
ปร.X ใช
สก.X วิจิกิจฉานุสัยกับวิจิกิจฉาปริยุฏฐานเปนอยางเดียวกันใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X ภวราคานุสัยกับภวราคปริยุฏฐานเปนคนละอยางกันใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X ภวราคะกับภวราคปริยุฏฐานเปนคนละอยางกันใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X ภวราคะกับภวราคปริยุฏฐานเปนอยางเดียวกันใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X ภวราคานุสัยกับภวราคปริยุฏฐานเปนอยางเดียวกันใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X อวิชชานุสัยกับอวิชชาปริยุฏฐานเปนคนละอยางกันใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X อวิชชากับอวิชชาปริยุฏฐานเปนคนละอยางกันใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X อวิชชากับอวิชชาปริยุฏฐานเปนอยางเดียวกันใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X อวิชชานุสัยกับอวิชชาปริยุฏฐานเปนอยางเดียวกันใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
[๗๐๑]X ปร.X ทานไมยอมรับวา “อนุสัยกับปริยุฏฐานกิเลสเปนคนละอยางกัน” ใช
ไหม
สก.X ใช 
ปร.X ปุถุชน  เมื่อจิตที่เปนกุศลและที่เปนอัพยากฤตเปนไปอยู ทานยอมรับวา “มี
อนุสัย” ใชไหม
สก.X ใช 
ปร.X ทานยอมรับวา “ถูกปริยุฏฐานกิเลสกลุมรุม” ใชไหม
สก.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
ปร.X ดังนั้น อนุสัยกับปริยุฏฐานกิเลสจึงเปนคนละอยางกัน
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ปร.X ปุถุชน  เมื่อจิตที่เปนกุศลและที่เปนอัพยากฤตเปนไปอยู ทานยอมรับวา “มี
ราคะ” ใชไหม
สก.X ใช 
ปร.X ทานยอมรับวา “ถูกปริยุฏฐานกิเลสกลุมรุม” ใชไหม
สก.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
ปร.X ดังนั้น ราคะกับปริยุฏฐานกิเลสจึงเปนคนละอยางกัน 

อัญโญอนุสโยติกถา จบ

--------------------------------------

๖. สัมมุขีภูตกถา (๑๓๑)
วาดวยผูพรั่งพรอมดวยสังโยชน 

[๖๖๘]X สก.X บุคคลผูพรั่งพรอมดวยสังโยชนละสังโยชนไดใชไหม
ปร.12 ใช13

สก.X บุคคลผูกำหนัดแลวละราคะ ผูขัดเคืองแลวละโทสะ ผูหลงแลวละโมหะ ผู
เศราหมองแลวละกิเลสไดใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X บุคคลละราคะดวยราคะ ละโทสะดวยโทสะ ละโมหะดวยโมหะ ละกิเสส ดวย
กิเลสใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X ราคะสัมปยุตดวยจิต มรรคก็สัมปยุตดวยจิตใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X มีการประชุมแหงผัสสะ ๒ อยาง ฯลฯ จิต ๒ ดวงใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X ราคะเปนอกุศล แตมรรคเปนกุศลใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X สภาวธรรมที่เปนกุศลและอกุศล ที่มีโทษและไมมีโทษ ที่เลวและประณีต ที่
เปนฝายดำ เปนฝายขาวและเปนฝายมีสวนเปรียบ มาประชุมกันไดใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
[๖๖๙]X สก.X สภาวธรรมที่เปนกุศลและอกุศล ที่มีโทษและไมมีโทษ ที่เลวและ
ประณีต ที่เปนฝายดำ เปนฝายขาว และเปนฝายมีสวนเปรียบ มาประชุมกันไดใชไหม
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12 ปร. หมายถึงภิกษุในนิกายอุตตราปถกะ (อภิ.ปฺจ.อ. (บาลี) ๖๖๘-๖๗๐/๒๗๐)

13  เพราะมีความเห็นวา การละสังโยชนนั้นจะตองละในชวงที่ถูกสังโยชนครอบงำเทานั้น ซึ่งตางกับความเห็นของสกวาทีที่เห็นวา 
การละสังโยชนจะตองละกอนที่จะถูกสังโยชนครอบงำ (อภิ.ปฺจ.อ. (บาลี) ๖๖๘-๖๗๐/๒๗๐)



ปร.X ใช 
สก.X พระสูตรที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา “ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่อยูหางไกลกันเหลือ
เกิน ๔ อยางนี้ 
สิ่งที่อยูหางไกลกันเหลือเกิน ๔ อยาง อะไรบาง คือ
๑.X ทองฟากับแผนดิน นี้เปนสิ่งที่อยูหางไกลกันเหลือเกินอยางที่ ๑ 
ฯลฯ
เพราะฉะนั้น ธรรมของสัตบุรุษจึงหางไกลกันกับธรรมของอสัตบุรุษ”14 
มีอยูจริงมิใชหรือ
ปร.X ใช 
สก.X ดังนั้น  ทานจึงไมควรยอมรับวา “สภาวธรรมที่เปนกุศลและอกุศล ฯลฯ มา
ประชุมกันได” 
สก.X บุคคลผูพรั่งพรอมดวยสังโยชนละสังโยชนไดใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X พระสูตรที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา “บุคคลนั้น  เมื่อจิตตั้งมั่นอยางนี้ ฯลฯ 
ยอมนอมจิตไปเพ่ือญาณเปนเครื่องสิ้นอาสวะ”15 มีอยูจริงมิใชหรือ
ปร.X ใช 
สก.X ดังนั้น ทานก็ไมควรยอมรับวา “บุคคลผูพรั่งพรอมดวยสังโยชนละสังโยชนได” 
[๖๗๐]X ปร.X ทานไมยอมรับวา “บุคคลผูพรั่งพรอมดวยสังโยชนละสังโยชนได” ใช
ไหม
สก.X ใช 
ปร.X พระสูตรที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา “ภิกษุนั้นเมื่อรู เห็นอยูอยางนี้ จิต ยอม
หลุดพนจากกามาสวะบาง ฯลฯ จากอวิชชาสวะบาง”16 มีอยูจริงมิใชหรือ
สก.X ใช 
ปร.X ดังนั้น บุคคลผูพรั่งพรอมดวยสังโยชนจึงละสังโยชนได 

สัมมุขีภูตกถา จบ

--------------------------------
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14 ดูเทียบ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๔๗/๗๗

15 ดูเทียบ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๙/๒๖

16 ดูเทียบ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๙/๒๖



๑. กิเลสชหนกถา (๑๘๖)
วาดวยการละกิเลส

[๘๒๘]X สก.X บุคคลละกิเลสที่เปนอดีตไดใชไหม
ปร.17X ใช18

สก.X บุคคลใหธรรมที่ดับแลวดับไป ใหธรรมที่หายไปแลวหายไป ใหธรรมที่สิ้นไป
แลวสิ้นไป ใหธรรมที่สูญไปแลวสูญไป ใหธรรมที่ดับสูญไปแลวดับสูญไปไดใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X บุคคลละกิเลสที่เปนอดีตไดใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X อดีตดับไปแลวมิใชหรือ
ปร.X ใช 
สก.X หากอดีตดับไปแลว ทานก็ไมควรยอมรับวา “บุคคลละกิเลสที่เปนอดีตได” 
สก.X บุคคลละกิเลสที่เปนอดีตไดใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X กิเลสที่เปนอดีตไมมีมิใชหรือ
ปร.X ใช 
สก.X หากกิเลสที่เปนอดีตไมม ี ทานก็ไมควรยอมรับวา “บุคคลละกิเลสที่เปนอดีต
ได” 
[๘๒๙]X สก.X บุคคลละกิเลสที่เปนอนาคตไดใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X บุคคลใหธรรมที่ยังไมเกิดไมใหเกิด ใหธรรมที่ยังไมเกิดพรอมไมใหเกิดพรอม 
ใหธรรมที่ยังไมบังเกิดไมใหบังเกิด ใหธรรมที่ยังไมปรากฏไมใหปรากฏไดใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X บุคคลละกิเลสที่เปนอนาคตไดใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X กิเลสที่เปนอนาคตยังไมเกิดมิใชหรือ
ปร.X ใช 
สก.X หากกิเลสที่เปนอนาคตยังไมเกิด ทานก็ไมควรยอมรับวา “บุคคลละกิเลสที่
เปนอนาคตได” 
สก.X บุคคลละกิเลสที่เปนอนาคตไดใชไหม
ปร.X ใช 
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17 ปร. หมายถึงภิกษุในนิกายอุตตราปถกะ (อภิ.ปฺจ.อ. (บาลี) ๘๒๘-๘๓๑/๓๐๓-๓๐๔)

18  เพราะมีความเห็นวา เนื่องจากอริยบุคคลละกิเลสในอดีตไดแลวจึงชื่อวาละกิเลสทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบันได 
(อภิ.ปฺจ.อ. (บาลี) ๘๒๘-๘๓๑/๓๐๓-๓๐๔)



สก.X กิเลสที่เปนอนาคตไมมีมิใชหรือ
ปร.X ใช 
สก.X หากกิเลสที่เปนอนาคตไมม ี ทานก็ไมควรยอมรับวา “บุคคลละกิเลสที่เปน
อนาคตได” 
[๘๓๐]X สก.X บุคคลละกิเลสที่เปนปจจุบันไดใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X บุคคลผูกำหนัดละราคะ ผูขัดเคืองละโทสะ ผูหลงละโมหะ ผูเศราหมอง ละ
กิเลสไดใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X บุคคลละราคะดวยราคะ ละโทสะดวยโทสะ ละโมหะดวยโมหะ ละกิเลส ดวย
กิเลสไดใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X ราคะสัมปยุตดวยจิต มรรคก็สัมปยุตดวยจิตใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X มีการประชุมแหงผัสสะ ๒ อยาง ฯลฯ จิต ๒ ดวงใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X ราคะเปนอกุศล สวนมรรคเปนกุศลใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X สภาวธรรมที่เปนกุศลและอกุศล ที่มีโทษและไมมีโทษ ที่เลวและประณีต ที่
เปนฝายดำ เปนฝายขาว และเปนฝายมีสวนเปรียบมาประชุมกันไดใชไหม
ปร.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.X สภาวธรรมที่เปนกุศลและอกุศล ที่มีโทษและไมมีโทษ ที่เลวและประณีต ที่
เปนฝายดำ เปนฝายขาว และเปนฝายมีสวนเปรียบมาประชุมกันไดใชไหม
ปร.X ใช 
สก.X พระสูตรที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา “ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่อยูหางไกลกันเหลือ
เกิน ๔ อยางนี้ 
สิ่งที่อยูหางไกลกันเหลือเกิน ๔ อยาง อะไรบาง คือ
๑.X ทองฟากับแผนดิน นี้เปนสิ่งที่อยูหางไกลกันเหลือเกินอยางที่ ๑ 
ฯลฯ 
เพราะฉะนั้น ธรรมของสัตบุรุษจึงหางไกลกันกับธรรมของอสัตบุรุษ”19

มีอยูจริงมิใชหรือ
ปร.X ใช 

24

19 ดูเทียบ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๔๗/๗๗



สก.X ดังนั้น  ทานจึงไมควรยอมรับวา “สภาวธรรมที่เปนกุศลและอกุศล ฯลฯ มา
ประชุมกันได” 
[๘๓๑]X ปร.X ทานไมยอมรับวา “บุคคลละกิเลสที่เปนอดีต กิเลสที่เปนอนาคต กิเลส
ที่เปนปจจุบันได” ใชไหม
สก.X ใช 
ปร.X บุคคลที่ละกิเลสไดไมมีใชไหม
สก.X ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
ปร.X ดังนั้น บุคคลจึงละกิเลสที่เปนอดีต กิเลสที่เปนอนาคต กิเลสที่เปนปจจุบันได 

กิเลสชหนกถา จบ

---------------------------
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