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๑๗.  ขุทฺทกวตฺถุวิภงฺค 
๑.  เอกกมาติกา 

[๘๓๒]  ชาติมโท,  โคตฺตมโท,  อาโรคฺยมโท,  โยพฺพนมโท,  ลาภมโท,  สกฺการมโท,   
ครุการมโท,  ปุเรกฺขารมโท,  ปริวารมโท,  โภคมโท,  วณฺณมโท,  สุตมโท,  ปฏิภาณมโท,  
รตฺตญฺญุมโท,  ปิณฺฑปาติกมโท,  อนวญฺญาตมโท,  อิริยาปถมโท,  อิทฺธิมโท,  ยสมโท,  สีลมโท,  
ฌานมโท,  สิปฺปมโท,  อาโรหมโท,  ปริณาหมโท,  สณฺฐานมโท,  ปาริปูริมโท,  มโท,  ปมาโท,  
ถมฺโภ,  สารมฺโภ,  อตฺริจฺฉตา,  มหิจฺฉตา,  ปาปิจฺฉตา,  สิงฺคํ,  ตินฺติณํ,  จาปลฺยํ,  อสภาควุตฺติ,  
อรติ, ตนฺที, วิชมฺภิตา, ภตฺตสมฺมโท,  เจตโส  จ  ลีนตฺตํ, กุหนา, ลปนา, เนมิตฺติกตา, นิปฺเปสิกตา,  
ลาเภน  ลาภํ  นิชิคึสนตา,   เสยฺโยหมสฺมีติ  มาโน,  สทิโสหมสฺมีติ  มาโน,  หีโนหมสฺมีติ  มาโน,  1

เสยฺยสฺส  เสยฺโยหมสฺมีติ  มาโน,   เสยฺยสฺส  สทิโสหมสฺมีติ  มาโน,  เสยฺยสฺส  หีโนหมสฺมีติ  
มาโน,  สทิสสฺส  เสยฺโยหมสฺมีติ  มาโน,  สทิสสฺส  สทิโสหมสฺมีติ  มาโน,  สทิสสฺส  หีโนหมสฺมีติ  
มาโน,  หีนสฺส  เสยฺโยหมสฺมีติ  มาโน,  หีนสฺส  สทิโสหมสฺมีติ  มาโน,  หีนสฺส  หีโนหมสฺมีติ  
มาโน,  มาโน,  อติมาโน,  มานาติมาโน,  โอมาโน,  อธิมาโน,  อสฺมิมาโน,  มิจฺฉามาโน,          
ญาติวิตกฺโก,  ชนปทวิตกฺโก,  อมรวิตกฺโก,  ปรานุทฺทยตาปฏิสํยุตฺโต  วิตกฺโก,  ลาภสกฺการสิโลก
ปฏิสํยุตฺโต  วิตกฺโก,  อนวญฺญตฺติปฏิสํยุตฺโต  วิตกฺโก.   

เอกกํ. 
----------- 

๒.  ทุกมาติกา 
[๘๓๓]  โกโธ  จ  อุปนาโห  จ,  มกฺโข  จ  ปลาโส  จ,  อิสฺสา  จ  มจฺฉริยญฺจ,  มายา  จ           

สาเฐยฺยญฺจ,  อวิชฺชา  จ  ภวตณฺหา  จ,  ภวทิฏฺฐิ  จ  วิภวทิฏฺฐิ  จ,  สสฺสตทิฏฺฐิ จ อุจฺเฉททิฏฺฐิ  จ,     
อนฺตวาทิฏฺฐิ จ  นนฺตวาทิฏฺฐิ จ, ปุพฺพนฺตานุทิฏฺฐิ จ อปรนฺตานุทิฏฺฐิ จ, อหิริกญฺจ อโนตฺตปฺปญฺจ,  
โทวจสฺสตา จ ปาปมิตฺตตา จ,  อนชฺชโว  จ  อมทฺทโว  จ,  อกฺขนฺติ  จ  อโสรจฺจญฺจ,  อสาขลฺยญฺจ  
อปฺปฏิสนฺถาโร  จ,  อินฺทฺริเยสุ  อคุตฺตทฺวารตา  จ  โภชเน  อมตฺตญฺญุตา  จ,  มุฏฺฐสฺสจฺจญฺจ       
อสมฺปชญฺญญฺจ,  สีลวิปตฺติ  จ  ทิฏฺฐิวิปตฺติ  จ,  อชฺฌตฺตสญฺโญชนญฺจ  พหิทฺธาสญฺโญชนญฺจ.   

ทุกํ. 
------------ 

๓.  ติกมาติกา 
[๘๓๔]  ตีณิ  อกุสลมูลานิ,  ตโย  อกุสลวิตกฺกา,  ติสฺโส  อกุสลสญฺญา,  ติสฺโส  อกุสล

ธาตุโย,  ตีณิ  ทุจฺจริตานิ,  ตโย  อาสวา,  ตีณิ  สญฺโญชนานิ,  ติสฺโส  ตณฺหา,  อปราปิ  ติสฺโส  
ตณฺหา,  อปราปิ  ติสฺโส  ตณฺหา,  ติสฺโส  เอสนา,  ติสฺโส  วิธา,  ตีณิ  ภยานิ,  ตีณิ  ตมานิ,  ตีณิ  
ติตฺถายตนานิ,  ตโย   กิญฺจนา,  ตีณิ  องฺคณานิ,  ตีณิ  มลานิ,  ตีณิ  วิสมานิ,  อปรานิปิ  ตีณิ      
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วิสมานิ,  ตโย  อคฺคี,  ตโย  กสาวา,  อปเรปิ  ตโย  กสาวา. 
อสฺสาททิฏฺฐิ  อตฺตานุทิฏฺฐิ  มิจฺฉาทิฏฺฐิ,  อรติ  วิเหสา  อธมฺมจริยา,  โทวจสฺสตา         

ปาปมิตฺตตา  นานตฺตสญฺญา,  อุทฺธจฺจํ  โกสชฺชํ  ปมาโท, อสนฺตุฏฺฐิตา อสมฺปชญฺญตา มหิจฺฉตา,  
อหิริกํ  อโนตฺตปฺปํ  ปมาโท,  อนาทริยํ  โทวจสฺสตา  ปาปมิตฺตตา,  อสฺสทฺธิยํ  อวทญฺญุตา        
โกสชฺชํ,  อุทฺธจฺจํ  อสํวโร   ทุสฺสีลฺยํ,  อริยานํ  อทสฺสนกมฺยตา  สทฺธมฺมํ  อโสตุกมฺยตา  อุปารมฺภ
จิตฺตตา,  มุฏฺฐสฺสจฺจํ  อสมฺปชญฺญํ  เจตโส  วิกฺเขโป,  อโยนิโส  มนสิกาโร  กุมฺมคฺคเสวนา       
เจตโส  จ  ลีนตฺตํ.   

ติกํ. 
----------- 

๔.  จตุกฺกมาติกา 
[๘๓๕]  จตฺตาโร  อาสวา,  จตฺตาโร  คนฺถา,  จตฺตาโร  โอฆา,  จตฺตาโร  โยคา,  จตฺตาริ            

อุปาทานานิ,  จตฺตาโร  ตณฺหุปฺปาทา, จตฺตาริ  อคติคมนานิ,  จตฺตาโร  วิปริเยสา,  จตฺตาโร       2

อนริยโวหารา,  อปเรปิ  จตฺตาโร อนริยโวหารา, จตฺตาริ ทุจฺจริตานิ, อปรานิปิ จตฺตาริ  ทุจฺจริตานิ,  
จตฺตาริ  ภยานิ,  อปรานิปิ  จตฺตาริ  ภยานิ,  จตสฺโส  ทิฏฺฐิโย.   

จตุกฺกํ. 
----------- 

๕.  ปญฺจกมาติกา 
[๘๓๖]  ปญฺโจรมฺภาคิยานิ  สญฺโญชนานิ,  ปญฺจุทฺธมฺภาคิยานิ  สญฺโญชนานิ,  ปญฺจ           

มจฺฉริยานิ, ปญฺจ สงฺคา, ปญฺจ สลฺลา, ปญฺจ เจโตขิลา, ปญฺจ เจตโส วินิพนฺธา, ปญฺจ นีวรณานิ,  
ปญฺจ  กมฺมานิ  อานนฺตริกานิ,  ปญฺจ  ทิฏฺฐิโย,  ปญฺจ  เวรา,  ปญฺจ  พฺยสนา,  ปญฺจ  อกฺขนฺติยา  
อาทีนวา,  ปญฺจ  ภยานิ,  ปญฺจ  ทิฏฺฐธมฺมนิพฺพานวาทา.   

ปญฺจกํ. 
------------ 

๖.  ฉกฺกมาติกา 
[๘๒๗]  ฉ  วิวาทมูลานิ,  ฉ  ฉนฺทราคา เคหสิตา ธมฺมา, ฉ วิโรธวตฺถูนิ, ฉ ตณฺหากายา,       

ฉ  อคารวา,  ฉ  ปริหานิยา  ธมฺมา,  อปเรปิ  ฉ  ปริหานิยา  ธมฺมา,  ฉ  โสมนสฺสุปวิจารา,  ฉ      
โทมนสฺสุปวิจารา,  ฉ  อุเปกฺขูปวิจารา,  ฉ  เคหสิตานิ  โสมนสฺสานิ,  ฉ  เคหสิตานิ  โทมนสฺสานิ,  
ฉ  เคหสิตา  อุเปกฺขา,  ฉ  ทิฏฺฐิโย.   

ฉกฺกํ. 
----------- 
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๗.  สตฺตกมาติกา 
[๘๓๘]  สตฺต  อนุสยา,  สตฺต  สญฺโญชนานิ,  สตฺต  ปริยุฏฺฐานานิ,  สตฺต  อสทฺธมฺมา,  

สตฺต  ทุจฺจริตานิ,  สตฺต  มานา,  สตฺต  ทิฏฺฐิโย.   
สตฺตกํ. 

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

๘.  อฏฺฐกมาติกา 
[๘๓๙]  อฏฺฐ  กิเลสวตฺถูนิ,  อฏฺฐ  กุสีตวตฺถูนิ,  อฏฺฐสุ  โลกธมฺเมสุ  จิตฺตสฺส  ปฏิฆาโต,  

อฏฺฐ  อนริยโวหารา,  อฏฺฐ  มิจฺฉตฺตา,  อฏฺฐ  ปุริสโทสา,  อฏฺฐ  อสญฺญีวาทา,  อฏฺฐ  
เนวสญฺญีนาสญฺญีวาทา.   

อฏฺฐกํ. 
------------ 

๙.  นวกมาติกา 
[๘๔๐]  นว  อาฆาตวตฺถูนิ,  นว  ปุริสมลานิ,  นววิธา  มานา,  นว ตณฺหามูลกา ธมฺมา,  

นว  อิญฺชิตานิ,  นว  มญฺญิตานิ,  นว  ผนฺทิตานิ,  นว  ปปญฺจิตานิ,  นว  สงฺขตานิ.   
นวกํ. 

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

๑๐.  ทสกมาติกา 
[๘๔๑]  ทส  กิเลสวตฺถูนิ,  ทส  อาฆาตวตฺถูนิ,  ทส  อกุสลกมฺมปถา, ทส สญฺโญชนานิ,  

ทส  มิจฺฉตฺตา,  ทสวตฺถุกา  มิจฺฉาทิฏฺฐิ,  ทสวตฺถุกา  อนฺตคฺคาหิกา  ทิฏฺฐิ.   
ทสกํ. 

[๘๔๒]  อฏฺฐารส  ตณฺหาวิจริตานิ  อชฺฌตฺติกสฺส  อุปาทาย,  อฏฺฐารส  ตณฺหาวิจริตานิ          
พาหิรสฺส  อุปาทาย,  ตเทกชฺฌํ  อภิสญฺญูหิตฺวา  อภิสงฺขิปิตฺวา  ฉตฺตึส  ตณฺหาวิจริตานิ  โหนฺติ,  
อิติ อตีตานิ  ฉตฺตึส  ตณฺหาวิจริตานิ  อนาคตานิ  ฉตฺตึส  ตณฺหาวิจริตานิ  ปจฺจุปฺปนฺนานิ  ฉตฺตึส  
ตณฺหาวิจริตานิ,  ตเทกชฺฌํ  อภิสญฺญูหิตฺวา  อภิสงฺขิปิตฺวา  อฏฺฐสตํ  ตณฺหาวิจริตํ  โหติ, ยานิ  จ  3

ทฺวาสฏฺฐิทิฏฺฐิคตานิ  พฺรหฺมชาเล  เวยฺยากรเณ  วุตฺตานิ  ภควตา.   
มาติกา. 
----------- 
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๑๗. ขุททกวัตถุวิภังค์ 
๑. เอกกมาติกา 

[๘๓๒](๑) ชาติมทะ (ความเมาเพราะอาศัยชาติ)              (๘๔๓) 
(๒) โคตตมทะ  (ความเมาเพราะอาศัยโคตร)   (๘๔๔) 
(๓) อาโรคยมทะ  (ความเมาในความไม่มีโรค)   (๘๔๔) 
(๔) โยพพนมทะ  (ความเมาในความเป็นหนุ่มสาว)  (๘๔๔) 
(๕) ชีวิตมทะ  (ความเมาในชีวิต)    (๘๔๔) 
(๖) ลาภมทะ  (ความเมาในลาภ)    (๘๔๔) 
(๗) สักการมทะ  (ความเมาในสักการะ)   (๘๔๔) 
(๘) ครุการมทะ  (ความเมาในความเคารพ)   (๘๔๔)  
(๙) ปุเรกขารมทะ  (ความเมาในความเป็นหัวหน้า)   (๘๔๔) 
(๑๐) ปริวารมทะ  (ความเมาในบริวาร)    (๘๔๔) 
(๑๑) โภคมทะ  (ความเมาในโภคสมบัติ)    (๘๔๔) 
(๑๒) วัณณมทะ  (ความเมาเพราะอาศัยผิวพรรณและคุณความดี) (๘๔๔) 
(๑๓) สุตมทะ  (ความเมาในการการสดับตรับฟัง)  (๘๔๔) 
(๑๔) ปฏิภาณมทะ  (ความเมาในปฏิภาณ)    (๘๔๔) 
(๑๕) รัตตัญญูมทะ  (ความเมาในความเป็นผู้รัตตัญญู)  (๘๔๔) 
(๑๖) ปิณฑปาติกมทะ (ความเมาในการถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร)(๘๔๔) 
(๑๗) อนวัญญาตมทะ (ความเมาเพราะไม่ถูกใครดูหมิ่น)  (๘๔๔) 
(๑๘) อิริยาปถมทะ  (ความเมาในอิริยาบถ)   (๘๔๔) 
(๑๙) อิทธิมทะ  (ความเมาในฤทธ์ิ)    (๘๔๔) 
(๒๐) ยสมทะ  (ความเมาในยศ)    (๘๔๔) 
(๒๑) สีลมทะ  (ความเมาในศีล)    (๘๔๔) 
(๒๒) ฌานมทะ  (ความเมาในฌาน)    (๘๔๔) 
(๒๓) สิปปมทะ  (ความเมาในศิลปะ)    (๘๔๔) 
(๒๔) อาโรหมทะ  (ความเมาในความมีทรวดทรงสูง)  (๘๔๔) 
(๒๕) ปริณาหมทะ  (ความเมาในความมีทรวดทรงสันทัด)  (๘๔๔) 
(๒๖) สัณฐานมทะ  (ความเมาในความมีทรวดทรงงาม)  (๘๔๔) 
(๒๗) ปาริปูริมทะ  (ความเมาในความมีร่างกายสมบูรณ์)  (๘๔๔) 
(๒๘) มทะ   (ความเมา)     (๘๔๕) 
(๒๙) ปมาทะ  (ความประมาท)     (๘๔๖) 
(๓๐) ถัมภะ   (ความหัวดื้อ)     (๘๔๗) 
(๓๑) สารัมภะ  (ความแข่งดี)     (๘๔๘) 
(๓๒) อติริจฉตา  (ความอยากได้เกินประมาณ)   (๘๔๙) 
(๓๓) มหิจฉตา  (ความมักมาก)     (๘๕๐) 
(๓๔) ปาปิจฉตา  (ความปรารถนาลามก)    (๘๕๑) 
(๓๕) สิงคะ   (ความย่ัวยาน)     (๘๕๒) 
(๓๖) ตินติณะ  (การพูดเกียดกัน)    (๘๕๓) 
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(๓๗) จาปัลยะ  (การชอบตกแต่ง)    (๘๕๔) 
(๓๘) อสภาควุตติ  (ความประพฤติไม่เหมาะสม)   (๘๕๕) 
(๓๙) อรติ   (ความไม่ยินดี)     (๘๕๖) 
(๔๐) ตันที   (ความโงกง่วง)     (๘๕๗) 
(๔๑) วิชัมภิตา  (ความบิดกาย)     (๘๕๘) 
(๔๒) ภัตตสัมมทะ  (ความเมาในอาหาร)    (๘๕๙) 
(๔๓) เจตโสลีนัตตะ  (ความหดหู่จิต)     (๘๖๐) 
(๔๔) กุหนา   (ความหลอกลวง)    (๘๖๑) 
(๔๕) ลปนา  (การพูดประจบ)     (๘๖๒) 
(๔๖) เนมิตติกตา  (การทำนิมิต)     (๘๖๓) 
(๔๗) นิปเปสิกตา  (การพูดลบล้างความดีของคนอื่น)  (๘๖๔) 
(๔๘) ลาเภนลาภังนิชิคิงสนตา  (การแลกเปลี่ยนลาภด้วยลาภ)  (๘๖๕) 
(๔๙) ความถือตัวว่า  เป็นผู้เลิศกว่าเขา    (๘๖๖) 
(๕๐) ความถือตัวว่า  เป็นผู้เสมอเขา     (๘๖๗) 
(๕๑) ความถือตัวว่า  เป็นผู้ด้อยกว่าเขา    (๘๖๘) 
(๕๒) เป็นผู้เลิศกว่าเขา ถือตัวว่าเลิศกว่าเขา    (๘๖๙) 
(๕๓) เป็นผู้เลิศกว่าเขา ถือตัวว่าเสมอเขา    (๘๗๐) 
(๕๔) เป็นผู้เลิศกว่าเขา ถือตัวว่าด้อยกว่าเขา    (๘๗๑) 
(๕๕) เป็นผู้เสมอเขา  ถือตัวว่าเลิศกว่าเขา    (๘๗๒) 
(๕๖) เป็นผู้เสมอเขา  ถือตัวว่าเสมอเขา    (๘๗๓) 
(๕๗) เป็นผู้เสมอเขา  ถือตัวว่าด้อยกว่าเขา    (๘๗๔) 
(๕๘) เป็นผู้ด้อยกว่าเขา  ถือตัวว่าเลิศกว่าเขา    (๘๗๕) 
(๕๙) เป็นผู้ด้อยกว่าเขา  ถือตัวว่าเสมอเขา    (๘๗๖) 
(๖๐) เป็นผู้ด้อยกว่าเขา  ถือตัวว่าด้อยกว่าเขา    (๘๗๗) 
(๖๑) มานะ   (ความถือตัว)     (๘๗๘) 
(๖๒) อติมานะ  (ความดูหมิ่นผู้อื่น)    (๘๗๙) 
(๖๓) มานาติมานะ  (ความเย่อหย่ิงถือตัว)    (๘๘๐) 
(๖๔) โอมานะ  (ความดูหมิ่นตนเอง)    (๘๘๑) 
(๖๕) อธิมานะ  (ความสำคัญว่าได้บรรลุ)   (๘๘๒) 
(๖๖) อัสมิมานะ  (ความสำคัญว่ามีตัวตน)    (๘๘๓) 
(๖๗) มิจฉามานะ  (ความถือตัวผิด)    (๘๘๔) 
(๖๘) ญาติวิตักกะ  (ความตรึกถึงญาติ)    (๘๘๕) 
(๖๙) ชนปทวิตักกะ  (ความตรึกถึงชนบท)    (๘๘๖) 
(๗๐) อมรวิตักกะ  (ความตรึกเพ่ือเอาตัวรอด)   (๘๘๗) 
(๗๑) ปรานุททยตาปฏิสังยุตตวิตักกะ (ความตรึกเก่ียวด้วยความเอ็นดูผู้อื่น) (๘๘๘) 
(๗๒) ลาภสักการสิโลกปฏิสังยุตตวิตักกะ (ความตรึกเก่ียวด้วยลาภสักการะและชื่อเสียง) (๘๘๙) 
(๗๓) อนวัญญัตติปฏิสังยุตตวิตักกะ  (ความตรึกเก่ียวด้วยความไม่ต้องการให้ใครดูหมิ่น) (๘๙๐) 

เอกกมาติกา จบ 
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๒. ทุกมาติกา 
[๘๓๓] (๑) โกธะ  (ความโกรธ)    (๘๙๑) 
อุปนาหะ  (ความผูกโกรธ)                             (๘๙๑) 
(๒) มักขะ  (ความลบหลู่)    (๘๙๒) 
ปลาสะ  (ความตีตัวเสมอ)   (๙๘๒) 
(๓) อิสสา  (ความริษยา)    (๘๙๓) 
มัจฉริยะ  (ความตระหนี่)    (๘๙๓) 
(๔) มายา  (ความเจ้าเล่ห์)    (๘๙๔) 
สาเถยยะ  (ความโอ้อวด)    (๘๙๔) 
(๕) อวิชชา  (ความไม่รู้)    (๘๙๕) 
ภวตัณหา   (ความปรารถนาภพ)   (๘๙๕) 
(๖) ภวทิฏฐิ   (ความเห็นว่าเกิดอีก)   (๘๙๖) 
วิภวทิฏฐิ   (ความเห็นว่าไม่เกิดอีก)   (๘๙๖) 
(๗) สัสสตทิฏฐิ  (ความเห็นว่าเที่ยง)   (๘๙๗) 
อุจเฉททิฏฐิ  (ความเห็นว่าขาดสูญ)   (๘๙๗) 
(๘) อันตวาทิฏฐิ  (ความเห็นว่ามีที่สุด)   (๘๙๘) 
อนันตวาทิฏฐิ  (ความเห็นว่าไม่มีที่สุด)  (๘๙๘) 
(๙) ปุพพันตานุทิฏฐิ  (ความเห็นปรารภส่วนอดีต)  (๘๙๙) 
อปรันตานุทิฏฐิ  (ความเห็นปรารภส่วนอนาคต)  (๘๙๙) 
(๑๐) อหิริกะ  (ความไม่ละอายต่อการประพฤติทุจริต) (๙๐๐) 
อโนตตัปปะ  (ความไม่สะดุ้งกลัวต่อการประพฤติทุจริต) (๙๐๐) 
(๑๑) โทวจัสสตา   (ความเป็นผู้ว่ายาก)  (๙๐๑) 
ปาปมิตตตา  (ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว)              (๙๐๑) 
(๑๒) อนัชชวะ  (ความไม่ซื่อตรง)   (๙๐๒) 
อมัททวะ  (ความไม่อ่อนโยน)               (๙๐๒) 
(๑๓) อขันติ  (ความไม่อดทน)   (๙๐๓) 
อโสรัจจะ  (ความไม่เสงี่ยม)                (๙๐๓) 
(๑๔) อสาขัลยะ (ความไม่มีวาจานิ่มนวล)  (๙๐๔)  
อัปปฏิสันถาระ  (ความไม่มีปฏิสันถาร)   (๙๐๔) 
(๑๕) ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย (๙๐๕) 
ความไม่รู้จักประมาณในการบริโภค    (๙๐๕) 
(๑๖) มุฏฐสัจจะ(ความหลงลืมสติ)   (๙๐๖) 
อสัมปชัญญะ   (ความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะ)  (๙๐๖) 
(๑๗) สีลวิปัตติ (ความวิบัติแห่งศีล)   (๙๐๗) 
ทิฏฐิวิปัตติ  (ความวิบัติแห่งทิฏฐิ)               (๙๐๗) 
(๑๘) อัชฌัตตสัญโญชนะ(สังโยชน์ภายใน)  (๙๐๘)  
พหิทธาสัญโญชนะ  (สังโยชน์ภายนอก)   (๙๐๘) 

ทุกมาติกา จบ 
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๓. ติกมาติกา 
[๘๓๔] (๑) อกุศลมูล  (รากเหง้าแห่งอกุศล) ๓    (๙๐๙) 
(๒) อกุศลวิตก   (ความตรึกที่เป็นอกุศล) ๓   (๙๑๐) 
(๓) อกุศลสัญญา   (การกำหนดหมายที่เป็นอกุศล) ๓  (๙๑๑) 
(๔) อกุศลธาตุ   (ธาตุที่เป็นอกุศล) ๓   (๙๑๒) 
(๕) ทุจริต   (ความประพฤติชั่ว) ๓    (๙๑๓) 
(๖) อาสวะ   (สภาวะที่หมักดองสันดาน) ๓   (๙๑๔) 
(๗) สังโยชน์   (กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพ) ๓  (๙๑๕) 
(๘) ตัณหา   (ความทะยานอยาก) ๓    (๙๑๖) 
(๙) ตัณหา ๓ อีกนัยหนึ่ง       (๙๑๗) 
(๑๐) ตัณหา ๓ แม้อีกนัยหนึ่ง      (๙๑๘) 
(๑๑) เอสนา    (ความพอใจ) ๓     (๙๑๙) 
(๑๒) วิธา ๓         (๙๒๐) 
(๑๓) ภัย ๓        (๙๒๑) 
(๑๔) ตมะ    (ความมืด) ๓     (๙๒๒) 
(๑๕) ติตถายตนะ   (ถ่ินเกิดของทิฏฐิ) ๓    (๙๒๓) 
(๑๖) กิญจนะ   (กิเลสเครื่องกังวล) ๓    (๙๒๔) 
(๑๗) อังคณะ   (กิเลสเพียงดังเนิน) ๓    (๙๒๔) 
(๑๘) มละ    (มลทิน) ๓     (๙๒๔) 
(๑๙) วิสมะ    (ความประพฤติไม่สม่ำเสมอ) ๓   (๙๒๔) 
(๒๐) วิสมะ ๓ อีกนัยหนึ่ง      (๙๒๔) 
(๒๑) อัคคิ (ไฟ) ๓        (๙๒๔) 
(๒๒) กสาวะ (กิเลสดุจน้ำฝาด) ๓      (๙๒๔) 
(๒๓) กสาวะ ๓ อีกนัยหนึ่ง      (๙๒๔) 
(๒๔) อัสสาททิฏฐิ  (ความเห็นผิดที่ประกอบด้วยความยินดี )  (๙๒๕) 
อัตตานุทิฏฐิ   (ความเห็นผิดว่ามีตัวตน)   (๙๒๕) 
มิจฉาทิฏฐิ                (ความเห็นผิด)     (๙๒๕) 
(๒๕) อรติ   (ความไม่ยินดี)     (๙๒๖) 
วิเหสา    (ความเบียดเบียน)    (๙๒๖) 
อธรรมจริยา   (ความประพฤติไม่เป็นธรรม)  (๙๒๖) 
(๒๖) โทวจัสสตา  (ความเป็นผู้ว่ายาก)    (๙๒๗) 
ปาปมิตตตา  (ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว)    (๙๒๗) 
นานัตตสัญญา   (สัญญาที่แตกต่างกัน)   (๙๒๗) 
(๒๗) อุทธัจจะ  (ความฟุ้งซ่าน)     (๙๒๘) 
โกสัชชะ               (ความเกียจคร้าน)    (๙๒๘) 
ปมาทะ    (ความประมาท)    (๙๒๘) 
(๒๘) อสันตุฏฐิตา  (ความไม่สันโดษ)    (๙๒๙) 
อสัมปชัญญตา  (ความไม่มีสัมปชัญญะ)   (๙๒๙) 
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มหิจฉตา               (ความมักมาก)    (๙๒๙) 
(๒๙) อหิริกะ   (ความไม่ละอายต่อการประพฤติทุจริต)  (๙๓๐) 
อโนตตัปปะ   (ความไม่สะดุ้งกลัวต่อการประพฤติทุจริต) (๙๓๐) 
ปมาทะ    (ความประมาท)     (๙๓๐) 
(๓๐) อนาทริยะ  (ความไม่เอื้อเฟ้ือ)    (๙๓๑) 
โทวจัสสตา                (ความเป็นผู้ว่ายาก)    (๙๓๑) 
ปาปมิตตตา   (ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว)   (๙๓๑) 
(๓๑) อัสสัทธิยะ  (ความไม่เชื่อ)     (๙๓๒) 
อวทัญญุตา   (ความเป็นผู้ไม่โอบอ้อมอารี)  (๙๓๒) 
โกสัชชะ                (ความเกียจคร้าน)   (๙๓๒) 
(๓๒) อุทธัจจะ  (ความฟุ้งซ่าน)     (๙๓๓) 
อสังวร    (ความไม่สำรวม)    (๙๓๓) 
ทุสสีลยะ               (ความเป็นผู้ทุศีล)    (๙๓๓) 
(๓๓) อริยานัง อทัสสนกัมยตา (ความไม่อยากเห็นพระอริยะ) (๙๓๔) 
สัทธัมมัง อโสตุกัมยตา  (ความไม่อยากฟังพระสัทธรรม)  (๙๓๔) 
อุปารัมภจิตตตา              (ความคิดแข่งดี)    (๙๓๔) 
(๓๔) มุฏฐัสสัจจะ  (ความเป็นผู้มีสติฟ่ันเฟือน)  (๙๓๕) 
อสัมปชัญญะ   (ความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะ)   (๙๓๕) 
เจตโสวิกเขปะ   (ความฟุ้งซ่านแห่งจิต)   (๙๓๕) 
(๓๕) อโยนิโสมนสิการ (การไม่พิจารณาโดยแยบคาย)  (๙๓๖) 
กุมมัคคเสวนา   (การยึดถือทางผิด)   (๙๓๖) 
เจตโสลีนัตตะ   (ความหดหู่จิต)    (๙๓๖) 

ติกมาติกา จบ 

๔. จตุกกมาติกา 
[๘๓๕] (๑) อาสวะ  (สภาวะที่หมักดองในสันดาน) ๔  (๙๓๗) 
(๒) คันถะ   (กิเลสเครื่องร้อยรัดใจ) ๔   (๙๓๘) 
(๓) โอฆะ   (กิเลสดุจห้วงน้ำ) ๔   (๙๓๘) 
(๔)  โยคะ  (กิเลสเป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพ) ๔  (๙๓๘) 
(๕) อุปาทาน  (ความยึดมั่น) ๔    (๙๓๘) 
(๖) ตัณหุปาทาน  (ความยึดมั่นด้วยตัณหา) ๔  (๙๓๙) 
(๗) อคติคมนะ  (การถึงอคติ) ๔    (๙๓๙) 
(๘) วิปริเยสะ  (การแสวงหาผิด) ๔   (๙๓๙) 
(๙) อนริยโวหาร  (โวหารของผู้มิใช่พระอริยะ) ๔   (๙๓๙) 
(๑๐) อนริยโวหาร ๔ อีกนัยหนึ่ง   (๙๓๙) 
(๑๑) ทุจริต (ความประพฤติชั่ว) ๔    (๙๓๙) 
(๑๒) ทุจริต ๔ อีกนัยหนึ่ง     (๙๓๙) 
(๑๓) ภัย ๔      (๙๓๙) 
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(๑๔) ภัย ๔ อีกนัยหนึ่ง     (๙๓๙) 
(๑๕) ภัย ๔ อื่นอีกนัยหนึ่ง     (๙๓๙) 
(๑๖) ภัย ๔ อื่นต่อไปอีกนัยหนึ่ง   (๙๓๙) 
(๑๗) ทิฏฐิ   (ความเห็นผิด) ๔   (๙๓๙) 

จตุกกมาติกา จบ 

๕. ปัญจกมาติกา 
[๘๓๖] (๑) โอรัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบื้องต่ำ) ๕  (๙๔๐) 
(๒) อุทธัมภาคิยสังโยชน์   (สังโยชน์เบื้องสูง) ๕  (๙๔๐) 
(๓) มัจฉริยะ    (ความตระหนี่) ๕  (๙๔๐) 
(๔) สังคะ     (กิเลสเครื่องข้อง) ๕  (๙๔๐) 
(๕) สัลละ     (กิเลสดุจลูกศร) ๕  (๙๔๐) 
(๖) เจโตขีละ    (กิเลสดุจตะปูตรึงใจ) ๕  (๙๔๑) 
(๗) เจตโสวินิพันธะ    (กิเลสเครื่องผูกพันใจ) ๕  (๙๔๑) 
(๘) นิวรณ์     (กิเลสเครื่องก้ันความดี) ๕ (๙๔๑) 
(๙) อนันตริยกรรม    (กรรมหนัก) ๕   (๙๔๑) 
(๑๐) ทิฏฐิ     (ความเห็นผิด) ๕  (๙๔๑) 
(๑๑) เวร     (ความแค้นเคือง) ๕  (๙๔๒) 
(๑๒) พยสนะ     (ความพินาศ) ๕   (๙๔๒) 
(๑๓) โทษแห่งความไม่อดทน ๕    (๙๔๒) 
(๑๔) ภัย ๕       (๙๔๒) 
(๑๕) ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ (วาทะว่านิพพานมีในชีวิตปัจจุบัน) ๕(๙๔๓) 

ปัญจกมาติกา จบ 

๖. ฉักกมาติกา 
[๘๓๗]  (๑) วิวาทมูล   (เหตุก่อวิวาท) ๖  (๙๔๔) 
(๒) ฉันทราคเคหสิตธรรม  (สภาวธรรมคือฉันทราคะซึ่งอาศัยกามคุณ)(๙๔๔) 
(๓) วิโรธวัตถุ ๖       (๙๔๔) 
(๔) ตัณหากาย   (กองตัณหา) ๖     (๙๔๔) 
(๕) อคารวะ   (ความไม่เคารพ) ๖    (๙๔๕) 
(๖) ปริหานิยธรรม   (ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม) ๖  (๙๔๕) 
(๗) ปริหานิยธรรม ๖ อีกนัยหนึ่ง     (๙๔๖) 
(๘) โสมนัสสุปวิจาร   (ความครุ่นคิดเก่ียวด้วยโสมนัส) ๖ (๙๔๖) 
(๙) โทมนัสสุปวิจาร   (ความครุ่นคิดเก่ียวด้วยโทมนัส) ๖ (๙๔๖) 
(๑๐) อุเปกขูปวิจาร  (ความครุ่นคิดเก่ียวด้วยอุเบกขา) ๖ (๙๔๖) 
(๑๑) เคหสิตโสมนัส  (โสมนัสที่อาศัยกามคุณ) ๖   (๙๔๗) 
(๑๒) เคหสิตโทมนัส  (โทมนัสที่อาศัยกามคุณ) ๖   (๙๔๗) 
(๑๓) เคหสิตอุเบกขา  (อุเบกขาที่อาศัยกามคุณ) ๖   (๙๔๖) 
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(๑๔) ทิฏฐิ    (ความเห็นผิด) ๖   (๙๔๘) 
ฉักกมาติกา จบ 

๗. สัตตกมาติกา 
[๘๓๘]  (๑) อนุสัย   (กิเลสที่นอนเนื่อง) ๗  (๙๔๙) 
(๒) สังโยชน์  (กิเลสที่ประกอบสัตว์ไว้ในภพ) ๗  (๙๔๙) 
(๓) ปริยุฏฐาน  (กิเลสเครื่องกลุ้มรุมใจ) ๗  (๙๔๙) 
(๔) อสัทธรรม  (ธรรมของคนพาล) ๗    (๙๕๐) 
(๕) ทุจริต   (ความประพฤติชั่ว) ๗    (๙๕๐) 
(๖) มานะ   (ความถือตัว) ๗     (๙๕๐) 
(๗) ทิฏฐิ   (ความเห็นผิด) ๗   (๙๕๑) 

สัตตกมาติกา จบ 

๘. อัฏฐกมาติกา 
[๘๓๙]  (๑) กิเลสวัตถุ(สิ่งก่อความเศร้าหมอง) ๘ (๙๕๒) 
(๒) กุสีตวัตถุ  (เหตุเกิดความเกียจคร้าน) ๘  (๙๕๒) 
(๓) จิตกระทบในโลกธรรม ๘    (๙๕๔) 
(๔) อนริยโวหาร  (คำพูดของผู้มิใช่พระอริยะ) ๘  (๙๕๕) 
(๕) มิจฉัตตะ  (ความเห็นผิด) ๘   (๙๕๖) 
(๖) บุรุษโทษ  (โทษของคน) ๘    (๙๕๗) 
(๗) อสัญญีวาทะ  (วาทะว่าอัตตาไม่มีสัญญา) ๘  (๙๕๘) 
(๘) เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ (วาทะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่) ๘ (๙๕๘) 

อัฏฐกมาติกา จบ 

๙. นวกมาติกา 
[๘๔๐] (๑) อาฆาตวัตถุ  (เรื่องให้เกิดความอาฆาต) ๙  (๙๖๑) 
(๒) ปุริสมละ  (มลทินของคน) ๙  (๙๖๒) 
(๓) มานะ   (ความถือตัว) ๙   (๙๖๓) 
(๔) ตัณหามูลกธรรม (ธรรมที่มีตัณหาเป็นมูล) ๙ (๙๖๔) 
(๕) อิญชิตะ ๙     (๙๖๔) 
(๖) มัญญิตะ ๙     (๙๖๕) 
(๗) ผันทิตะ ๙     (๙๖๕) 
(๘) ปปัญจิตะ ๙     (๙๖๕) 
(๙) สังขตะ ๙     (๙๖๕) 

นวกมาติกา จบ 
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๑๐. ทสกมาติกา 
[๘๔๑]  (๑) กิเลสวัตถุ     (สิ่งก่อความเศร้าหมอง) ๑๐   (๙๖๖) 
(๒) อาฆาตวัตถุ   (สิ่งก่อความอาฆาต) ๑๐   (๙๖๗) 
(๓) อกุศลกรรมบถ   (ทางแห่งอกุศลกรรม) ๑๐   (๙๖๘) 
(๔) สังโยชน์   (กิเลสที่ประกอบสัตว์ไว้ในภพ) ๑๐  (๙๖๙) 
(๕) มิจฉัตตะ   (ความเห็นผิด) ๑๐    (๙๗๐) 
(๖) มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ  (ความเห็นผิดมี ๑๐ อย่าง) ๑๐   (๙๗๑) 
(๗) อันตัคคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ  (ความเห็นที่ยึดเอาที่สุดมี ๑๐ อย่าง) ๑๐ (๙๗๒) 

ทสกมาติกา จบ 
[๘๔๒] ตัณหาวิจริต อาศัยอายตนะภายใน ๑๘ อาศัยอายตนะภายนอก ๑๘ รวมเข้าด้วยกัน4

เป็นตัณหาวิจริต ๓๖ 
ตัณหาวิจริตที่เป็นอดีต ๓๖ ที่เป็นอนาคต ๓๖ ที่เป็นปัจจุบัน ๓๖ รวม เข้าด้วยกันเป็นตัณหาวิจริต 

๑๐๘ ด้วยประการฉะนี้ 
ทิฏฐิ ๖๒ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในพรหมชาลสูตร 

มาติกา จบ 
_______________ 

 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๙๙/๓๑๒-๓๑๓4
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๑. เอกกนิทเทส 
[๘๔๓] บรรดาเอกกมาติกาเหล่านั้น ชาติมทะ เป็นไฉน 
ความเมา กิริยาที่เมา ภาวะที่เมา ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน ความ

ทะนงตน ความเชิดชูตนเป็นดุจธง ความเห่อเหิม ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยชาติ นี้
เรียกว่า ชาติมทะ (๑) 

[๘๔๔] โคตตมทะ เป็นไฉน 
ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยโคตร นี้เรียกว่า โคตตมทะ (๒) 
อาโรคยมทะ เป็นไฉน 
ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความไม่มีโรค นี้เรียกว่า          

อาโรคยมทะ (๓) 
โยพพนมทะ เป็นไฉน 
ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความเป็นหนุ่มเป็นสาว นี้เรียกว่า 

โยพพนมทะ (๔) 
ชีวิตมทะ เป็นไฉน 
ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยชีวิต นี้เรียก ว่า ชีวิตมทะ (๕) 
ลาภมทะ เป็นไฉน 
ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยลาภ นี้เรียก ว่า ลาภมทะ (๖) 
สักการมทะ เป็นไฉน 
ความเมาฯลฯความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยสักการะนี้เรียกว่าสักการมทะ (๗) 
ครุการมทะ เป็นไฉน 
ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความเคารพ นี้เรียกว่า             

ครุการมทะ (๘) 
ปุเรกขารมทะ เป็นไฉน 
ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความเป็นหัวหน้า นี้เรียกว่า       

ปุเรกขารมทะ (๙) 
ปริวารมทะ เป็นไฉน 
ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยบริวาร นี้เรียกว่า ปริวารมทะ 

(๑๐) 
โภคมทะ เป็นไฉน 
ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยโภคะ นี้เรียกว่า โภคมทะ (๑๑) 
วัณณมทะ เป็นไฉน 
ความเมาฯลฯความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความยกย่อง นี้เรียกว่าวัณณมทะ 

(๑๒) 
สุตมทะ เป็นไฉน 
ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยการสดับ ตรับฟังมาก นี้เรียกว่า 

สุตมทะ (๑๓) 
ปฏิภาณมทะ เป็นไฉน 
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ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยปฏิภาณ นี้เรียกว่า ปฏิภาณมทะ 
(๑๔) 

รัตตัญญูมทะ เป็นไฉน 
ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความเป็นผู้รัตตัญญู นี้เรียกว่า 

รัตตัญญูมทะ (๑๕) 
ปิณฑปาติกมทะ เป็นไฉน 
ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความเป็นผู้ถือเที่ยวบิณฑบาต

เป็นวัตร นี้เรียกว่า ปิณฑปาติกมทะ (๑๖) 
อนวัญญาตมทะ เป็นไฉน 
ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความที่ไม่มีใครดูหมิ่น นี้เรียกว่า 

อนวัญญาตมทะ (๑๗) 
อิริยาปถมทะ เป็นไฉน 
ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยอิริยาบถ นี้เรียกว่า อิริยาปถมทะ 

(๑๘) 
อิทธิมทะ เป็นไฉน 
ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยฤทธ์ิ นี้เรียกว่า อิทธิมทะ (๑๙) 
ยสมทะ เป็นไฉน 
ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยยศ นี้เรียกว่า ยสมทะ (๒๐) 
สีลมทะ เป็นไฉน 
ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยศีล นี้เรียกว่า สีลมทะ (๒๑) 
ฌานมทะ เป็นไฉน 
ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยฌาน นี้เรียกว่า ฌานมทะ (๒๒) 
สิปปมทะ เป็นไฉน 
ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยศิลปะ นี้เรียกว่า สิปปมทะ (๒๓) 
อาโรหมทะ เป็นไฉน 
ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความเป็นผู้มีทรวดทรงสูง นี้เรียก

ว่า อาโรหมทะ (๒๔) 
ปริณาหมทะ เป็นไฉน 
ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความมีทรวดทรงสันทัด นี้เรียก

ว่า ปริณาหมทะ (๒๕) 
สัณฐานมทะ เป็นไฉน 
ความเมา ฯลฯ ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความมีทรวดทรงงาม นี้เรียกว่า 

สัณฐานมทะ (๒๖) 
ปาริปูริมทะ เป็นไฉน 
ความเมา กิริยาที่เมา ภาวะที่เมา ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน ความ

ทะนงตน ความเชิญชูตนเป็นดุจธง ความเห่อเหิม ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความมี
ร่างกายสมบูรณ์ นี้เรียกว่า ปาริปูริมทะ (๒๗) 
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[๘๔๕]  มทะ เป็นไฉน 
ความเมา กิริยาที่เมา ภาวะที่เมา ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน ความ

ทะนงตน ความเชิดชูตนเป็นดุจธง ความเห่อเหิม ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธง นี้เรียกว่า มทะ (๒๘) 
[๘๔๖] ปมาทะ เป็นไฉน 
ความปล่อยจิตไป การเพ่ิมพูนความปล่อยจิตไปในกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต หรือในกามคุณ 

๕ หรือการทำโดยไม่เคารพ การทำไม่ให้ติดต่อ การทำที่ไม่มั่นคง ความประพฤติย่อหย่อน ความทอดทิ้ง
ฉันทะ ความทอดทิ้งธุระ ความไม่เสพ ความไม่เจริญ ความไม่ทำให้มาก ความตั้งใจไม่จริง ความไม่หมั่น
ประกอบ ความประมาทในการเจริญสภาวธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลาย ความประมาท กิริยาที่ประมาท ภาวะที่
ประมาท มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า ปมาทะ (๒๙) 

[๘๔๗] ถัมภะ เป็นไฉน 
ความหัวดื้อ กิริยาที่หัวดื้อ ภาวะที่หัวดื้อ ความแข็งกระด้าง ความหยาบคาย ความเป็นผู้มีจิตแข็ง

กระด้าง ความไม่อ่อนโยน นี้เรียกว่า ถัมภะ (๓๐) 
[๘๔๘] สารัมภะ เป็นไฉน 
ความแข่งดี ความแข่งดีตอบ กิริยาที่แข่งดี กิริยาที่แข่งดีตอบ ภาวะที่แข่งดีตอบ นี้เรียกว่า         

สารัมภะ (๓๑) 
[๘๔๙] อติริจฉตา เป็นไฉน 
ความอยากได้ย่ิง ๆ ขึ้นไปของภิกษุผู้ไม่สันโดษด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย

เภสัชบริขาร หรือด้วยกามคุณ ๕ ตามมีตามได้ ความอยากได้ ความปรารถนา ความอยากได้เกินประมาณ 
ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความ กำหนัดนักแห่งจิต มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า อติริจฉตา (๓๒) 

[๘๕๐] มหิจฉตา เป็นไฉน 
ความอยากได้ย่ิง ๆ ขึ้นไปของภิกษุผู้ไม่สันโดษด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย

เภสัชบริขาร หรือด้วยกามคุณ ๕ ตามมีตามได้ ความอยากได้ ความปรารถนา ความอยากได้เกินประมาณ 
ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิต มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า มหิจฉตา (๓๓) 

[๘๕๑] ปาปิจฉตา เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาปรารถนาว่า ขอประชาชนจงเข้าใจเราว่า เป็นผู้มีศรัทธา 

เป็นผู้ทุศีลปรารถนาว่า ขอประชาชนจงเข้าใจเราว่า เป็นผู้มีศีล เป็นผู้มีสุตะน้อยปรารถนาว่า ขอประชาชน
จงเข้าใจเราว่า เป็นผู้มีสุตะมาก เป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่ปรารถนาว่า ขอประชาชนจงเข้าใจเราว่า 
เป็นผู้ชอบสงัด เป็นผู้เกียจคร้านปรารถนาว่า ขอประชาชนจงเข้าใจเราว่า เป็นผู้บำเพ็ญเพียร เป็นผู้มีสติ
หลงลืมปรารถนาว่า ขอประชาชนจงเข้าเราว่า เป็นผู้มีสติตั้งมั่น เป็นผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิปรารถนาว่า ขอ
ประชาชนจงเข้าเราว่า เป็นผู้มีจิตเป็นสมาธิ เป็นผู้มีปัญญาทรามปรารถนาว่า ขอประชาชนจงเข้าเราว่า เป็น
ผู้มีปัญญา เป็นผู้ยังไม่ สิ้นอาสวะปรารถนาว่า ขอประชาชนจงเข้าเราว่า เป็นผู้สิ้นอาสวะ ความอยากได้ 
ความปรารถนา ความปรารถนาลามก ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความ กำหนัดนักแห่งจิต มีลักษณะ
เช่นว่านี้ นี้เรียกว่า ปาปิจฉตา  (๓๔) 5

[๘๕๒] สิงคะ เป็นไฉน 
ความย่ัวยวน ความน่ารัก ความสวยสง่า ความเพริดพริ้ง ความมีเสน่ห์ ความไฉไล นี้เรียกว่า      

สิงคะ (๓๕) 

 ภาวะแห่งผู้ปรารถนาลามก ว่าโดยลักษณะ คือยกย่องคุณที่ไม่มีและไม่รู้จักประมาณในการรับ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๘๕๑/๕๑๕)5
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[๘๕๓] ตินติณะ เป็นไฉน 
การพูดเกียดกัน กิริยาที่พูดเกียดกัน ภาวะที่พูดเกียดกัน ความละโมบ กิริยาที่ละโมบ ภาวะที่

ละโมบ ความถ่อมตนเพ่ือที่จะได้ ความต้องการสิ่งที่ประณีต นี้เรียกว่า ตินติณะ (๓๖) 
[๘๕๔] จาปัลยะ เป็นไฉน 
การตกแต่งจีวร การตกแต่งบาตร การตกแต่งเสนาสนะ การประดับร่างกายที่เปื่อยเน่านี้ หรือ

บริขารภายนอก การประเทืองผิว การเล่นหัว ความร่าเริง ความกำหนัดยินดี ภาวะที่กำหนัดยินดี การ
ตกแต่ง กิริยาที่ชอบตกแต่ง นี้เรียกว่า จาปัลยะ (๓๗) 

[๘๕๕] อสภาควุตติ เป็นไฉน 
ความไม่ประพฤติตาม ความประพฤติขัดขืน ความไม่เอื้อเฟ้ือ ภาวะที่ไม่เอื้อเฟ้ือ ความไม่เคารพ 

ความไม่ยำเกรงในบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ที่ควรเคารพ เช่น มารดาบิดา พ่ีชาย พ่ีสาว อาจารย์ อุปัชฌาย์ 
พระพุทธเจ้า หรือพระสาวก นี้เรียกว่า อสภาควุตติ (๓๘) 

[๘๕๖] อรติ เป็นไฉน 
ความไม่ยินดี กิริยาที่ไม่ยินดี ความไม่ยินดียิ่ง กิริยาที่ไม่ยินดียิ่ง ความ รำคาญ ความ

กระวนกระวายใจในเสนาสนะที่สงัด หรือในสภาวธรรมที่เป็นอธิกุศล  คือสมถะและวิปัสสนาอย่างใดอย่าง6

หนึ่ง นี้เรียกว่า อรติ (๓๙) 
[๘๕๗] ตันที เป็นไฉน 
ความง่วงซึม กิริยาที่ง่วงซึม ภาวะที่ง่วงซึม ความเกียจคร้าน กิริยาที่เกียจคร้าน ภาวะที่เกียจคร้าน 

นี้เรียกว่า ตันที  (๔๐) 7

[๘๕๘] วิชัมภิตา เป็นไฉน 
ความบิดกาย กิริยาที่บิดกาย การโน้มกายไปข้างหน้า การโน้มกายมาข้างหลัง การโน้มกายไป

รอบ ๆ การตั้งกายให้สูงขึ้น ความไม่สำราญทางกาย นี้เรียกว่า วิชัมภิตา (๔๑) 
[๘๕๙] ภัตตสัมมทะ เป็นไฉน 
ความเมาเพราะอาหาร ความอึดอัดลำบากเพราะอาหาร ความเร่าร้อนกระวนกระวายเพราะ

อาหาร ความหนักเนื้อหนักตัวเพราะอาหาร ของผู้รับประทานอาหารแล้ว นี้เรียกว่า ภัตตสัมมทะ (๔๒) 
[๘๖๐] เจตโสลีนัตตะ เป็นไฉน 
ความไม่คล่องแห่งจิต ความไม่ควรแก่การงานแห่งจิต ความท้อแท้ ความทดถอย ความหดหู่ 

กิริยาที่หดหู่ ภาวะที่หดหู่ ความท้อถอย กิริยาที่ท้อถอย ภาวะที่จิตท้อถอย นี้เรียกว่า เจตโสลีนัตตะ (๔๓) 
[๘๖๑] กุหนา เป็นไฉน 
ความหลอกลวงด้วยการเสพปัจจัย ความหลอกลวงด้วยการกระซิบในที่ใกล้ หรือการวางท่าทาง

อิริยาบถ  กิริยาที่วางท่าทางอิริยาบถ ความดำรงอิ ริยาบถด้วยดี การปั้นสีหน้า ภาวะที่ปั้นสีหน้า ความ8

หลอกลวง กิริยาที่หลอกลวง ภาวะที่หลอกลวงของภิกษุผู้มุ่งลาภสักการะและชื่อเสียง ผู้ปรารถนาลามก ถูก
ความอยากครอบงำ นี้เรียกว่า กุหนา (๔๔) 

 อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๘๕๖/๕๑๗6

 ตันที หมายถึงเกียจคร้านโดยกำเนิด (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๘๕๗/๕๑๗)7

 คำว่า “อิริยาบถ” หมายถึงอิริยาบถ ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๘๖๑/๕๒๑)8
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[๘๖๒] ลปนา เป็นไฉน 
การทักทายผู้อื่น การพูดแนะนำตนเอง การพูดปลอบโยน การพูดยกย่องการพูดยกย่องให้สูงขึ้น

ทุกส่วน การพูดเอาใจคนอื่น การพูดเอาใจคนอื่นบ่อย ๆ การพูดแนะนำ การพูดแนะนำบ่อย ๆ การพูด
ยกย่องเพ่ือต้องการจะให้เขารัก การพูดทำตนให้ต่ำลง การพูดทีเล่นทีจริงเหมือนแกงถ่ัว การรับเลี้ยงเด็ก 
ของภิกษุผู้ มุ่งลาภสักการะและชื่อเสียง ผู้มีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงำ นี้เรียกว่า ลปนา 
(๔๕) 

[๘๖๓] เนมิตติกตา เป็นไฉน 
การทำนิมิต  ความฉลาดในการทำนิมิต การพูดเก่ียวข้องด้วยปัจจัย การพูดเป็นเลศนัย การพูด9

เลียบเคียงชนเหล่าอื่น ของภิกษุผู้มุ่งลาภสักการะและชื่อเสียง ผู้มีความปรารถนาลามก ถูกความอยาก
ครอบงำ นี้เรียกว่า เนมิตติกตา (๔๖) 

[๘๖๔]  นิปเปสิกตา เป็นไฉน 
การด่า การพูดข่ม การพูดนินทา การพูดตำหนิโทษ การพูดตำหนิโทษหนัก ขึ้น การพูดเหยียด

หยาม การพูดเหยียดหยามให้หนักย่ิงขึ้น การพูดให้เสียชื่อเสียง การพูดให้เสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรง การนำ
เรื่องเที่ยวไปประจาน การพูดสรรเสริญต่อหน้านินทาลับหลัง  ของภิกษุผู้มุ่งลาภสักการะและชื่อเสียง ผู้10

ปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงำ นี้เรียกว่า นิปเปสิกตา (๔๗) 
[๘๖๕] ลาเภนลาภังนิชิคีสนตา เป็นไฉน 
ภิกษุผู้มุ่งลาภสักการะและชื่อเสียง ผู้มีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงำ นำอามิสที่

ได้จากข้างนี้ไปให้ข้างโน้น หรือที่ได้จากข้างโน้นไปให้ข้างนี้ การแสวงหา การเสาะแสวงหา การเสาะ
แสวงหาบ่อย ๆ กิริยาที่แสวงหา กิริยาที่เสาะแสวงหา กิริยาที่เสาะแสวงหาบ่อย ๆ ซึ่งอามิสด้วยอามิส มี
ลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า ลาเภนลาภังนิชิคีสนตา (๔๘) 

[๘๖๖] ความถือตัวว่าเป็นผู้เลิศกว่าเขา เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ถือตัวโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ โดยชาติ โดย โคตร โดยความเป็นบุตร

ของผู้มีตระกูล โดยความเป็นผู้มีรูปงาม โดยทรัพย์ โดยความเป็นใหญ่ โดยหน้าที่การงาน โดยศิลปะ โดย
วิทยฐานะ โดยการศึกษา หรือโดยปฏิภาณ ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน ความ
ทะนงตน การเชิดชูตนเป็นดุจธง ความเห่อเหิม ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า 
ความถือตัวว่าเป็นผู้เลิศกว่าเขา (๔๙) 

[๘๖๗] ความถือตัวว่าเป็นผู้เสมอเขา เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ถือตัวโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ โดยชาติ โดย โคตร โดยความเป็นบุตร

ของผู้มีตระกูล โดยความเป็นผู้มีรูปงาม โดยทรัพย์ โดยความเป็นใหญ่ โดยหน้าที่การงาน โดยศิลปะ โดย
วิทยฐานะ โดยการศึกษา หรือ โดยปฏิภาณ ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน ความ
ทะนงตน ความเชิดชูตนเป็นดุจธง ความเห่อเหิม ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า 
ความถือตัวว่าเป็นผู้เสมอเขา (๕๐) 

 คำว่า “ทำนิมิต” ในที่นี้หมายถึงความฉลาดในการกระทำทางกายและวาจาเพ่ือให้คนอื่นให้ทาน (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๘๖๓/๕๒๓)9

 คำบาลีว่า “ปรปิฏฺฐิมํสิกตา” อรรถกถาขยายความว่า “ปุรโต มธุรํ ภณิตฺวา ปรมฺมุเข อวณฺณภาสิตา” ต่อหน้าพูดจาอ่อนหวาน ลับ10

หลังพูดนินทา ติเตียน (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๘๖๔/๕๒๔)
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[๘๖๘] ความถือตัวว่าเป็นผู้ด้อยกว่าเขา เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ดูหมิ่นตนเองโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความ

เป็นบุตรของผู้มีตระกูล โดยความเป็นผู้มีรูปงาม โดยทรัพย์ โดยความเป็นใหญ่ โดยหน้าที่การงาน โดย
ศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา หรือโดยปฏิภาณ ความดูหมิ่น กิริยาที่ดูหมิ่น ภาวะที่ดูหมิ่น ความ
เกลียดตน ความเกลียดตนย่ิง ภาวะที่เกลียดตนเป็นอย่างย่ิง ความดูถูกตน ความดูถูกตนว่าต่ำต้อย ความ
ดูแคลนตน มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า ความถือตัวว่าเป็นผู้ด้อยกว่าเขา (๕๑) 

[๘๖๙] เป็นผู้เลิศกว่าเขา ถือตัวว่าเลิศกว่าเขา เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เลิศกว่าเขา ถือตัวว่าเลิศกว่าคนอื่น ๆ โดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 

โดยชาติ โดยโคตร โดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูล โดยความเป็นผู้มีรูปงาม โดยทรัพย์ โดยความเป็นใหญ่ 
โดยหน้าที่การงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา หรือโดยปฏิภาณ เขาอาศัยการถือตัวว่าเลิศกว่า
คน อื่น ๆ เช่นนี้แล้วถือตัว ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน ความทะนงตน ความ
เชิดชูตนเป็นดุจธง ความเห่อเหิม ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า เป็นผู้เลิศกว่า
เขา ถือตัวว่าเลิศกว่าเขา (๕๒) 

[๘๗๐] เป็นผู้เลิศกว่าเขา ถือตัวว่าเสมอเขา เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เลิศกว่าเขา ถือตัวว่าเสมอกับคนอื่น ๆ โดยเหตุ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 

โดยชาติ โดยโคตร โดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูล โดยความเป็นผู้มีรูปงาม โดยทรัพย์ โดยความเป็นใหญ่ 
โดยหน้าที่การงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา หรือโดยปฏิภาณ เขาอาศัยความถือตัวว่าเสมอ
กับคนอื่น ๆ เช่นนี้แล้วถือตัว ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน ความทะนงตน ความ
เชิดชูตนเป็นดุจธง ความเห่อเหิม ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า เป็นผู้เลิศกว่า
เขา ถือตัวว่าเสมอเขา (๕๓) 

[๘๗๑] เป็นผู้เลิศกว่าเขา ถือตัวว่าด้อยกว่าเขา เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เลิศกว่าเขา ถือตัวว่าด้อยกว่าคนอื่น ๆ โดยเหตุ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 

โดยชาติ โดยโคตร โดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูล โดยความเป็นผู้มีรูปงาม โดยทรัพย์ โดยความเป็นใหญ่ 
โดยหน้าที่การงาน โดย ศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา หรือโดยปฏิภาณ เขาอาศัยความถือตัวว่าด้อย
กว่าคนอื่น ๆ เช่นนั้นแล้วดูหมิ่นตน ความดูหมิ่นตน กิริยาที่ดูหมิ่นตน ภาวะที่ดูหมิ่นตน ความเกลียดตน 
กิริยาที่เกลียดตนย่ิง ภาวะที่เกลียดตนเป็นอย่างย่ิง ความดูถูกตน ความดูถูกตนว่าต่ำต้อย ความดูแคลนตน 
มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า เป็นผู้เลิศกว่าเขา ถือตัวว่าด้อยกว่าเขา (๕๔) 

[๘๗๒]  เป็นผู้เสมอเขา ถือตัวว่าเลิศกว่าเขา เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เสมอเขา ถือตัวว่าเลิศกว่าคนอื่น ๆ โดยเหตุอย่าง ใดอย่างหนึ่ง คือ 

โดยชาติ โดยโคตร โดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูล ฯลฯ เขาอาศัยความถือตัวว่าเลิศกว่าคนอื่น ๆ เช่นนั้น
แล้วถือตัว ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน ความทะนงตน ความเชิดชูตนเป็นดุจ
ธง ความเห่อเหิม ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า เป็นผู้เสมอเขา ถือตัวว่าเลิศกว่า
เขา (๕๕) 

[๘๗๓] เป็นผู้เสมอเขา ถือตัวว่าเสมอเขา เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เสมอเขา ถือตัวว่าเสมอกับคนอื่น ๆ โดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 

โดยชาติ โดยโคตร โดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูล ฯลฯ เขาอาศัยความถือตัวว่าเสมอกับคนอื่น ๆ เช่นนั้น
แล้วถือตัว ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน ความทะนงตน ความเชิดชูตนเป็นดุจ
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ธง ความเห่อเหิม ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า เป็นผู้เสมอเขา ถือตัวว่าเสมอ
เขา (๕๖) 

[๘๗๔]  เป็นผู้เสมอเขา ถือตัวว่าด้อยกว่าเขา เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เสมอเขา ถือตัวว่าด้อยกว่าคนอื่น ๆ โดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 

โดยชาติ โดยโคตร โดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูล ฯลฯ เขาอาศัยความถือตัวว่าด้อยกว่าคนอื่น ๆ เช่นนั้น
แล้วดูหมิ่นตน ความดูหมิ่นตน กิริยาที่ดูหมิ่นตน ภาวะที่ดูหมิ่นตน ความเกลียดตน กิริยาที่เกลียดตนย่ิง 
ภาวะที่เกลียดตนเป็นอย่างย่ิง ความดูถูกตน ความดูถูกตนว่าต่ำต้อย ความดูแคลนตนมีลักษณะเช่นว่านี้ นี้
เรียกว่า เป็นผู้เสมอเขา ถือตัวว่าด้อยกว่าเขา (๕๗) 

[๘๗๕] เป็นผู้ด้อยกว่าเขา ถือตัวว่าเลิศกว่าเขา เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ด้อยกว่าเขา ถือตัวว่าเลิศกว่าคนอื่น ๆ โดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 

โดยชาติ โดยโคตร โดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูล ฯลฯ เขาอาศัยความถือตัวว่าเลิศกว่าคนอื่น ๆ เช่นนั้น
แล้วถือตัว ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน ความทะนงตน ความเชิดชูตนเป็นดุจ
ธง ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า เป็นผู้ด้อยกว่าเขา ถือตัวว่าเลิศกว่าเขา (๕๘) 

[๘๗๖]  เป็นผู้ด้อยกว่าเขา ถือตัวว่าเสมอเขา เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ด้อยกว่าเขา ถือตัวว่าเสมอกับคนอื่น ๆ โดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 

โดยชาติ โดยโคตร โดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูล ฯลฯ เขาอาศัยความถือตัวว่าเสมอกับคนอื่น ๆ เช่นนั้น
แล้วถือตัว ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน ความทะนงตน ความเชิดชูตนเป็นดุจ
ธง ความเห่อเหิม ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า เป็นผู้ ด้อยกว่าเขา ถือตัวว่า
เสมอเขา (๕๙) 

[๘๗๗] เป็นผู้ด้อยกว่าเขา ถือตัวว่าด้อยกว่าเขา เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ด้อยกว่าเขา ถือตัวว่าด้อยกว่าคนอื่น ๆ โดยเหตุ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูล ฯลฯ เขาอาศัยความถือตัวว่าด้อยกว่าคนอื่น ๆ เช่น
นั้นแล้วดูหมิ่นตน ความดูหมิ่น ตน กิริยาที่ดูหมิ่นตน ภาวะที่ดูหมิ่นตน ความเกลียดตน กิริยาที่เกลียดตน 
ภาวะที่เกลียดตน ความดูถูกตน ความดูถูกตนว่าต่ำต้อย ความดูแคลนตน มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า 
เป็นผู้ด้อยกว่าเขา ถือตัวว่าด้อยกว่าเขา (๖๐) 

[๘๗๘]  มานะ เป็นไฉน 
ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน ความทะนงตน ความเชิดชูตนเป็นดุจธง 

ความเห่อเหิม ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง นี้เรียกว่า มานะ (๖๑) 
[๘๗๙] อติมานะ เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ดูหมิ่นคนอื่น ๆ โดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ โดย ชาติ โดยโคตร โดย

ความเป็นบุตรของผู้มีตระกูล ฯลฯ ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน ความทะนงตน 
ความเชิดชูตนเป็นดุจธง ความเห่อเหิม ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า อติมานะ 
(๖๒) 

[๘๘๐] มานาติมานะ เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เบื้องต้นถือตัวว่าเสมอกับคนอื่น ๆ ต่อมาถือตัวว่าเลิศกว่าคนอื่น ๆ โดยเหตุ

อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูล ฯลฯ ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว 
ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน ความทะนงตน ความเชิดชูตนเป็นดุจธง ความเห่อเหิม ความที่จิตต้องการ
เป็นดุจธง มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า มานาติมานะ (๖๓) 
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[๘๘๑]  โอมานะ เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ดูหมิ่นตนเองโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ โดยชาติ โดยโคตร โดยความ

เป็นบุตรของผู้มีตระกูล โดยความเป็นผู้มีรูปงาม โดยทรัพย์ โดยความเป็นใหญ่ โดยหน้าที่การงาน โดย
ศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา หรือโดยปฏิภาณ ความดูหมิ่นตน กิริยาที่ดูหมิ่นตน ภาวะที่ดูหมิ่นตน 
ความเกลียดตน กิริยาที่เกลียดตน ภาวะที่เกลียดตน ความดูถูกตนว่าต่ำต้อย ความดูแคลนตน มีลักษณะ
เช่นว่านี้ นี้เรียกว่า โอมานะ (๖๔)  

[๘๘๒]  อธิมานะ เป็นไฉน 
ความสำคัญธรรมที่ตนยังไม่ได้บรรลุว่าบรรลุแล้ว ความสำคัญกิจที่ตนยังไม่ได้ทำว่าทำแล้ว 

ความสำคัญธรรมที่ตนยังไม่ได้บรรลุว่าบรรลุแล้ว ความสำคัญธรรมที่ตน ยังไม่ได้ทำให้แจ้งว่าทำให้แจ้ง
แล้ว ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน ความทะนงตน ความเชิดชูตนเป็นดุจธง 
ความเห่อเหิม ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า อธิมานะ (๖๕)  

[๘๘๓]  อัสมิมานะ เป็นไฉน 
ความสำคัญว่าเราเป็นรูป ความพอใจว่าเราเป็นรูป ความเข้าใจว่าเราเป็นรูป ความสำคัญว่าเรา

เป็นเวทนา ฯลฯ เราเป็นสัญญา ฯลฯ เราเป็นสังขาร ฯลฯ เราเป็นวิญญาณ ความพอใจว่าเราเป็นวิญญาณ 
ความเข้าใจว่าเราเป็นวิญญาณ ความ ถือตัว กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน ความทะนงตน 
ความเชิดชูตนเป็นดุจธง ความเห่อเหิม ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า อัสมิ
มานะ (๖๖)  

[๘๘๔] มิจฉามานะ เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ถือตัวโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ โดยหน้าที่การงาน โดยศิลปะ โดย

วิทยฐานะ โดยการศึกษา โดยปฏิภาณ โดยศีล โดยพรต โดยศีลและพรต หรือโดยทิฏฐิ  อันลามก ความ11

ถือตัว กิริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน ความทะนงตน ความเชิดชูตนเป็นดุจธง ความเห่อเหิม 
ความที่จิตต้องการเป็นดุจธง มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า มิจฉามานะ (๖๗)  

[๘๘๕] ญาติวิตักกะ เป็นไฉน 
ความตรึก ความตรึกโดยอาการต่าง ๆ ความดำริผิดที่อาศัยเรือน  ปรารภหมู่ญาติ นี้เรียกว่า 12

ญาติวิตักกะ (๖๘)  
[๘๘๖]  ชนปทวิตักกะ เป็นไฉน 
ความตรึก ความตรึกโดยอาการต่าง ๆ ความดำริผิดที่อาศัยเรือน  ปรารภชนบท นี้เรียกว่าชนปท 13

วิตักกะ (๖๙)  
[๘๘๗] อมรวิตักกะ เป็นไฉน 
ความตรึก ความตรึกโดยอาการต่าง ๆ ความดำริผิดที่อาศัยเรือน  ประกอบด้วยทุกรกิริยา หรือ14

ประกอบด้วยทิฏฐิ นี้เรียกว่า อมรวิตักกะ (๗๐)  

 หมายถึงทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งในทิฏฐิ ๖๒ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๘๘๔/๕๓๐)11

 คำว่า “อาศัยเรือน” ในอรรถกถาขยายว่า ได้แก่กามคุณ ๕ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๘๘๕/๔๓๕)12

 คำว่า “อาศัยเรือน” ในอรรถกถาขยายว่า ได้แก่กามคุณ ๕ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๘๘๕/๔๓๕)13

 คำว่า “อาศัยเรือน” ในอรรถกถาขยายว่า ได้แก่กามคุณ ๕ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๘๘๕/๔๓๕)14
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[๘๘๘] ปรานุททยตาปฏิสังยุตตวิตักกะ เป็นไฉน 
สมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้ อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์มีความรื่นเริงร่วมกัน มีความโศกเศร้าร่วม

กัน ถึงคราวเขาสุขก็พลอยสุขด้วย ถึงคราวเขาทุกข์ก็พลอยทุกข์ด้วย เมื่อเขามีกิจที่จะพึงทำเกิดขึ้นก็
พยายามช่วยทำด้วยตนเอง ความตรึก ความตรึกโดยอาการต่าง ๆ ความดำริผิดที่อาศัยเรือน  ในเพราะ15

การอยู่คลุกคลีด้วยคฤหัสถ์ นั้น นี้เรียกว่า ปรานุททยตาปฏิสังยุตตวิตักกะ (๗๑)  
[๘๘๙] ลาภสักการสิโลกปฏิสังยุตตวิตักกะ เป็นไฉน 
ความตรึก ความตรึกโดยอาการต่าง ๆ ความดำริผิดที่อาศัยเรือน  ปรารภลาภสักการะและชื่อ16

เสียง นี้เรียกว่า ลาภสักการสิโลกปฏิสังยุตตวิตักกะ (๗๒)  
[๘๙๐] อนวัญญัตติปฏิสังยุตตวิตักกะ เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้รำพึงว่า คนเหล่าอื่นอย่าได้ดูหมิ่นเราโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ โดย

ชาติ โดยโคตร โดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูล โดยความเป็นผู้มีรูปงาม โดยทรัพย์ โดยความเป็นใหญ่ 
โดยหน้าที่การงาน โดยศิลปะ โดยวิทยฐานะ โดยการศึกษา หรือโดยปฏิภาณ ความตรึก ความตรึกโดย
อาการ ต่าง ๆ ความดำริผิดที่อาศัยเรือน  ในเพราะความไม่อยากให้ใครดูหมิ่นนั้น นี้เรียก ว่า อนวัญญัตติ17

ปฏิสังยุตตวิตักกะ (๗๓)  
เอกกนิทเทส จบ 

๒. ทุกนิทเทส 
[๘๙๑] บรรดามาติกาเหล่านั้น โกธะ เป็นไฉน 
ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ ความคิดประทุษร้าย กิริยาที่คิด ประทุษร้าย ภาวะที่คิด

ประทุษร้าย ความคิดปองร้าย กิริยาที่คิดปองร้าย ภาวะที่คิดปองร้าย ความยินร้าย ความยินร้ายตอบ ความ
ดุร้าย ความเกรี้ยวกราด ความที่จิตไม่เบิกบาน นี้เรียกว่า โกธะ (๑) 

อุปนาหะ เป็นไฉน 
ความโกรธครั้งแรกชื่อว่าความโกรธ ความโกรธในเวลาต่อมาชื่อว่าความผูกโกรธ คามผูกโกรธ 

กิริยาที่ผูกโกรธ ภาวะที่ผูกโกรธ การไม่หยุดโกรธ การตั้งความ โกรธไว้ การดำรงความโกรธไว้ การโผลงไป
ตามความโกรธ การตามไปผูกความโกรธ ไว้ การทำความผูกโกรธไว้ให้มั่น มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า   
อุปนาหะ (๑) 

[๘๙๒]  มักขะ เป็นไฉน 
ความลบหลู่คุณท่าน กิริยาที่ลบหลู่คุณท่าน ภาวะที่ลบหลู่คุณท่าน ความดูหมิ่น การทำความดู

หมิ่น นี้เรียกว่า มักขะ  
ปลาสะ เป็นไฉน 
ความตีเสมอ กิริยาที่ตีเสมอ ภาวะที่ตีเสมอ สภาวธรรมที่เป็นอาหารแห่งการตีเสมอโดยนำเอา

ความชนะของตนมาอ้าง เหตุแห่งความวิวาท ความแข่งดี ความไม่ยอมสละ นี้เรียกว่า ปลาสะ (๒) 

 คำว่า “เรือน” ในที่นี้หมายถึงกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๘๙๐/๕๓๒)15

 คำว่า “เรือน” ในที่นี้หมายถึงกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๘๙๐/๕๓๒)16

 คำว่า “เรือน” ในที่นี้หมายถึงกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๘๙๐/๕๓๒)17
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[๘๙๓]  อิสสา เป็นไฉน 
ความริษยา กิริยาที่ริษยา ภาวะที่ริษยา ความเกลียดชัง กิริยาที่เกลียดชัง ภาวะที่เกลียดชัง ในเมื่อ

คนอื่นได้ลาภสักการะ ได้รับความเคารพ ความนับถือ การกราบไหว้ และการบูชา นี้เรียกว่า อิสสา  
มัจฉริยะ เป็นไฉน 
มัจฉริยะ ๕ คือ  
๑. อาวาสมัจฉริยะ  (ตระหนี่ที่อยู่) 
๒. กุลมัจฉริยะ  (ตระหนี่ตระกูล) 
๓. ลาภมัจฉริยะ  (ตระหนี่ลาภ)  
๔. วัณณมัจฉริยะ (ตระหนี่วรรณะหรือคุณความดี)  
๕. ธัมมมัจฉริยะ  (ตระหนี่ธรรม)  
ความตระหนี่ กิริยาที่ตระหนี่ ภาวะที่ตระหนี่ ความหวงแหน ความ เหนียวแน่น ความปกปิด 

ความมีจิตหวงแหน มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า มัจฉริยะ (๓) 
[๘๙๔] มายา เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา และใจแล้วตั้งความปรารถนา ลามกไว้

เพราะมีความต้องการจะปกปิดทุจริตนั้นเป็นเหตุ คือ ปรารถนาว่า ขอใคร อย่าได้รู้ทันเรา ดำริว่า ขอใครอย่า
ได้รู้ทันเรา พูดว่า ขอใครอย่าได้รู้ทันเรา ขวนขวายด้วยกายว่า ขอใครอย่าได้รู้ทันเรา ความเจ้าเล่ห์ ความ
เป็นคนเจ้าเล่ห์ กิริยาที่หลอกให้หลง ความลวง ความโกง ความกลบเกลื่อน ความหลีกเลี่ยง ความซ่อน 
ความซ่อนบัง ความปกปิด ความปิดบัง การกระทำไม่ชัดเจน การไม่ ทำให้แจ้ง การปกปิดมิดชิด การกระทำ
ที่ชั่ว มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า มายา  

สาเถยยะ เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โอ้อวด เป็นผู้โอ้อวดจัด ความโอ้อวด กิริยาที่โอ้อวด ภาวะที่โอ้อวด 

ความกระด้าง การพูดเป็นเหลี่ยมคู ภาวะที่กระด้างในบุคคลนั้น นี้เรียกว่า สาเถยยะ (๔) 
[๘๙๕] อวิชชา เป็นไฉน 
ความไม่รู้ ความไม่เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ นี้เรียกว่า อวิชชา  
ภวตัณหา เป็นไฉน 
ความพอใจในภพ ความยินดีในภพ ความเพลิดเพลินในภพ ความปรารถนาภพ ความเย่ือใยใน

ภพ ความเร่าร้อนเพราะภพ ความสยบในภพ ความหมกมุ่น ในภพ นี้เรียกว่า ภวตัณหา (๕) 
[๘๙๖] ภวทิฏฐิ เป็นไฉน 
ความเห็นว่า อัตตาและโลกจักมี ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นผิด ฯลฯ ความยึดถือโดยวิปลาส มีลักษณะ

เช่นว่านี้ นี้เรียกว่า ภวทิฏฐิ  
วิภวทิฏฐิ เป็นไฉน 
ความเห็นว่า อัตตาและโลกจักไม่มี ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นผิด ฯลฯ ความยึดถือโดยวิปลาส มี

ลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า วิภวทิฏฐิ (๖) 
[๘๙๗] สัสสตทิฏฐิ เป็นไฉน 
ความเห็นว่า อัตตาและโลกเที่ยง ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นผิด ฯลฯ ความยึดถือโดยวิปลาส มีลักษณะ

เช่นว่านี้ นี้เรียกว่า สัสสตทิฏฐิ  
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อุจเฉททิฏฐิ เป็นไฉน 
ความเห็นว่า อัตตาและโลกขาดสูญ ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นผิด ฯลฯ ความยึดถือโดยวิปลาส มี

ลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า อุจเฉททิฏฐิ (๗) 
[๘๙๘]  อันตวาทิฏฐิ เป็นไฉน 
ความเห็นว่า อัตตาและโลกมีที่สุด ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นผิด ฯลฯ ความยึดถือโดยวิปลาส มี

ลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า อันตวาทิฏฐิ  
อนันตวาทิฏฐิ เป็นไฉน 
ความเห็นว่า อัตตาและโลกไม่มีที่สุด ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นผิด ฯลฯ ความยึดถือโดยวิปลาส มี

ลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า อนันตวาทิฏฐิ (๘) 
[๘๙๙]  ปุพพันตานุทิฏฐิ เป็นไฉน 
ทิฏฐิ ธรรมชาติที่นับว่าทิฏฐิ ฯลฯ ความยึดถือโดยวิปลาส ปรารภส่วนอดีตเกิดขึ้น นี้เรียกว่า       

ปุพพันตานุทิฏฐิ  
อปรันตานุทิฏฐิ เป็นไฉน 
ทิฏฐิ ธรรมชาติที่นับว่าทิฏฐิ ฯลฯ ความยึดถือโดยวิปลาส ปรารภส่วนอนาคตเกิดขึ้น นี้เรียกว่า 

อปรันตานุทิฏฐิ (๙) 
[๙๐๐]  อหิริกะ เป็นไฉน 
ความไม่ละอายต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอาย ความไม่ละอายต่อการประกอบ

บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกว่า อหิริกะ  
อโนตตัปปะ เป็นไฉน 
ความไม่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรเกรงกลัว ความไม่เกรงกลัวต่อการ

ประกอบบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกว่า อโนตตัปปะ (๑๐) 
[๙๐๑]  โทวจัสสตา เป็นไฉน 
ความเป็นผู้ว่ายาก กิริยาที่เป็นผู้ว่ายาก ภาวะที่เป็นผู้ว่ายาก ความยึดถือข้างขัดขืน ความพอใจ

ทางโต้แย้ง ความไม่เอื้อเฟ้ือ กิริยาที่ไม่เอื้อเฟ้ือ ความไม่เคารพ ความไม่เชื่อฟังในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบ
ธรรม นี้เรียกว่า โทวจัสสตา  

ปาปมิตตตา เป็นไฉน 
บุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธา ไม่มีศีล มีการศึกษาน้อย มีความตระหนี่ มีปัญญาทราม การเสพ การ

เสพเป็นนิตย์ การเสพด้วยดี การคบ การคบด้วยดี ความภักดี ความจงรักภักดีต่อบุคคลเหล่านั้น ความเป็น
ผู้ร่วมพวกกับบุคคลเหล่านั้น นี้เรียกว่า ปาปมิตตตา (๑๑) 

[๙๐๒] อนัชชวะ เป็นไฉน 
ความไม่ซื่อตรง ภาวะที่ไม่ซื่อตรง ความคด ความงอ ความโกง นี้เรียกว่า อนัชชวะ 
อมัททวะ เป็นไฉน 
ความไม่อ่อนโยน ภาวะที่ไม่อ่อน ความกระด้าง ความหยาบคาย ภาวะที่กระด้าง ความแข็ง

กระด้าง ความมีจิตแข็งกระด้าง ความไม่อ่อนโยน นี้เรียกว่า อมัททวะ (๑๒) 
[๙๐๓]  อขันติ เป็นไฉน 
ความไม่อดทน ภาวะที่ไม่อดทน ความไม่อดกลั้น ความดุร้าย ความ เกรี้ยวกราด ความที่จิตไม่

เบิกบาน นี้เรียกว่า อขันติ  
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อโสรัจจะ เป็นไฉน 
ความล่วงละเมิดทางกาย ความล่วงละเมิดทางวาจา ความล่วงละเมิดทางกายและทางวาจา นี้

เรียกว่า ความไม่เสงี่ยม ความเป็นผู้ทุศีลแม้ทั้งหมดเรียกว่า อโสรัจจะ (๑๓) 
[๙๐๔]  อสาขัลยะ เป็นไฉน 
วาจาใดเป็นปม หยาบคาย เผ็ดร้อนต่อผู้อื่น กระทบกระทั่งผู้อื่น ใกล้ต่อความโกรธ ไม่เป็นไปเพ่ือ

สมาธิ บุคคลเป็นผู้พูดวาจาเช่นนั้น ความเป็นผู้มีวาจาไม่อ่อนหวาน ความเป็นผู้มีวาจาไม่ละมุนละมัย  
ความเป็นผู้มีวาจาหยาบ ในลักษณะดังกล่าวนั้น นี้เรียกว่า อสาขัลยะ  

อัปปฏิสันถาร เป็นไฉน 
ปฏิสันถาร ๒ คือ อามิสปฏิสันถาร และธัมมปฏิสันถาร บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ทำการ

ปฏิสันถารด้วยอามิสปฏิสันถาร หรือด้วยธัมมปฏิสันถาร นี้เรียกว่า อัปปฏิสันถาร (๑๔) 
[๙๐๕] ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้วรวบถือ แยกถือ ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้

บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ ไม่ปฏิบัติเพ่ือ สำรวมในจักขุนทรีย์ ไม่รักษาจักขุนทรีย์ 
ไม่ถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์ ฟังเสียง ด้วยหู ฯลฯ สูดกลิ่นด้วยจมูก ฯลฯ ลิ้มรสด้วยลิ้น ฯลฯ ถูกต้อง
โผฏฐัพพะด้วยกาย ฯลฯ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วรวบถือ แยกถือ ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาป
อกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ ไม่ปฏิบัติเพ่ือสำรวมในมนินทรีย์นั้น ไม่รักษามนินทรีย์ ไม่ถึง
ความสำรวมในมนินทรีย์ ความไม่คุ้มครอง กิริยาที่ไม่คุ้มครอง ความไม่รักษา ความไม่สำรวมในอินทรีย์ ๖ 
เหล่านี้ นี้เรียกว่า ความ เป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย  

ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่พิจารณาโดยแยบคายย่อมบริโภคอาหารเพ่ือเล่น เพ่ือความมัวเมา เพ่ือ

ให้ผิวพรรณสวยงาม เพ่ือความอ้วนพี ความไม่สันโดษ ความไม่รู้จักประมาณ ความไม่พิจารณาในโภชนะ
นั้น นี้เรียกว่า ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณ ในการบริโภค (๑๕) 

[๙๐๖]  มุฏฐัสสัจจะ เป็นไฉน 
ความระลึกไม่ได้ ความหวนระลึกไม่ได้ ความระลึกย้อนหลังไม่ได้ ความระลึกไม่ได้ ภาวะที่ระลึก

ไม่ได้ ภาวะที่ทรงจำไม่ได้ ความเลื่อนลอย ความหลงลืมสติ นี้เรียกว่า มุฏฐัสสัจจะ  
อสัมปชัญญะ เป็นไฉน 
ความไม่รู้ ความไม่เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ นี้เรียกว่า อสัมปชัญญะ (๑๖) 
[๙๐๗]  สีลวิบัต ิเป็นไฉน 
ความล่วงละเมิดทางกาย ความล่วงละเมิดทางวาจา ความล่วงละเมิดทางกายและทางวาจา นี้

เรียกว่า สีลวิบัติ ความเป็นผู้ทุศีลแม้ทั้งหมดชื่อว่าสีลวิบัติ 
ทิฏฐิวิบัติ เป็นไฉน 
ความเห็นว่า ทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผล การบูชาไม่มีผล ฯลฯ สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติ

ชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันย่ิงด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ ไม่มีในโลก ดังนี้ ทิฏฐิ 
ความเห็นผิด ความยึดถือ โดยวิปลาส มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า ทิฏฐิวิบัติ มิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดเรียกว่า 
ทิฏฐิวิบัติ (๑๗) 
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[๙๐๘] อัชฌัตตสัญโญชนะ เป็นไฉน 
สังโยชน์เบื้องต่ำ ๕ ชื่อว่าอัชฌัตตสัญโญชนะ  18

(พหิทธสัญโญชนะ เป็นไฉน) 
สังโยชน์เบื้องสูง ๕ ชื่อว่าพหิทธสัญโญชนะ  (๑๘) 19

ทุกนิทเทส จบ 

๓. ติกนิทเทส 
[๙๐๙] บรรดามาติกาเหล่านั้น อกุศลมูล ๓ เป็นไฉน 
อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ และโมหะ 
บรรดาอกุศลมูล ๓ นั้น โลภะ เป็นไฉน 
ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความคล้อยตามอารมณ์ ความยินดี ความเพลิดเพลิน ความ

กำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน ความกำหนัดนักแห่งจิต ความอยาก ความสยบ ความหมกมุ่น ความ
ใคร่ ความรักใคร่ ความข้องอยู่ ความจมอยู่ ความหว่ันไหว ความหลอกลวง ธรรมชาติที่ยังสัตว์ให้เกิด 
ธรรมชาติ ที่ยังสัตว์ให้เกิดพร้อม ธรรมชาติที่ร้อยรัด ธรรมชาติที่มีข่าย ธรรมชาติที่ซ่านไป ธรรมชาติที่ซ่านไป
ในอารมณ์ต่าง ๆ ธรรมชาติที่เป็นกระแส ธรรมชาติที่แผ่ไป ธรรมชาติที่ประมวลมา ธรรมชาติที่เป็นเพ่ือนใจ 
ธรรมชาติที่ตั้งความปรารถนา ธรรมชาติที่นำไปสู่ภพ ตัณหาเหมือนป่า ตัณหาเหมือนหมู่ไม้ที่ตั้งอยู่ในป่า 
ความ เชยชิด ความเย่ือใย ความห่วงใย ความผูกพัน ความหวัง กิริยาที่หวัง ภาวะที่หวัง ความหวังรูป ความ
หวังเสียง ความหวังกลิ่น ความหวังรส ความหวังโผฏฐัพพะ ความหวังลาภ ความหวังทรัพย์ ความหวังบุตร 
ความหวังชีวิต ธรรมชาติที่อยากได้ ธรรมชาติที่อยากได้ทั่ว ธรรมชาติที่อยากได้ย่ิง กิริยาที่อยากได้ ภาวะที่
อยากได้ ความละโมบ กิริยาที่ละโมบ ภาวะที่ละโมบ ธรรมชาติที่เป็นเหตุซมซานไป ความใคร่ในอารมณ์ที่ดี 
ความกำหนัดในฐานะที่ไม่ควร ความโลภเกินขนาด ความติดใจ กิริยาที่ติดใจ ความปรารถนา ความ
กระหย่ิม ความปรารถนาจัด กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหาในรูปภพ ตัณหาในอรูปภพ ตัณหาใน
นิโรธ (คือราคะที่สหรคตด้วยอุจเฉททิฏฐิ) รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา 
ธรรมตัณหา โอฆะ โยคะ คันถะ อุปาทาน อาวรณ์ นิวรณ์ เครื่องปิดบัง เครื่องผูกมัด อุปกิเลส อนุสัย         
ปริยุฏฐานะ ตัณหาเหมือนเถาวัลย์ ความปรารถนาวัตถุมีอย่างต่าง ๆ รากเหง้าแห่งทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ แดน
เกิดแห่งทุกข์ บ่วงแห่งมาร เบ็ดแห่งมาร แดนแห่งมาร ตัณหาเหมือนแม่น้ำ ตัณหาเหมือนข่าย ตัณหา
เหมือนเชือกผูก ตัณหาเหมือนสมุทร อภิชฌา อกุศลมูลคือโลภะ นี้เรียกว่า โลภะ 

โทสะ เป็นไฉน 
ความอาฆาตเกิดขึ้นว่า ผู้นี้เคยทำความเสื่อมเสียแก่เรา ผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสียแก่เรา ผู้นี้จัก

ทำความเสื่อมเสียแก่เรา ความอาฆาตเกิดขึ้นว่า ผู้นี้เคยทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รัก เป็นที่ชอบพอ
ของเรา ผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสีย แก่คนผู้เป็นที่รัก เป็นที่ชอบพอของเรา ผู้นี้จักทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้
เป็นที่รักเป็นที่ชอบพอของเรา 

ความอาฆาตเกิดขึ้นว่า ผู้นี้เคยทำประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบพอของเรา ผู้นี้กำลัง
ทำประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบพอของเรา ผู้นี้จักทำประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่

 คือสังโยชน์ในกามภพ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๙๐๘/๕๓๕)18

 คือสังโยชน์ในกามภพ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๙๐๘/๕๓๕)19
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ชอบพอของเรา หรือความอาฆาตเกิดขึ้นในฐานะที่ไม่สมควร จิตอาฆาต ความขัดเคือง ความกระทบ ความ
แค้น ความ เคือง ความพลุ้งพล่าน โทสะ ความคิดประทุษร้าย ความมุ่งคิดประทุษร้าย ความ ขุ่นจิต 
ธรรมชาติที่ประทุษร้ายใจ ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ ความคิด ประทุษร้าย กิริยาที่คิดประทุษร้าย 
ภาวะที่คิดประทุษร้าย ความคิดปองร้าย กิริยา ที่คิดปองร้าย ภาวะที่คิดปองร้าย ความพิโรธ ความแค้น 
ความดุร้าย ความเกรี้ยวกราด ความไม่แช่มชื่นแห่งจิต มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า โทสะ 

โมหะ เป็นไฉน 
ความไม่รู้ในทุกข์ ความไม่รู้ในทุกขสมุทัย ความไม่รู้ในทุกขนิโรธ ความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินี

ปฏิปทา ความไม่รู้ในส่วนอดีต ความไม่รู้ในส่วนอนาคต ความไม่รู้ทั้งในส่วนอดีตและส่วนอนาคต ความไม่รู้
ในสภาวธรรมที่เป็นปัจจัยของกันและกัน และอิงอาศัยกันเกิดขึ้น ความไม่รู้ ความไม่เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา 
อกุศลมูล คือโมหะมีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า โมหะ  

เหล่านี้ชื่อว่าอกุศลมูล ๓ (๑) 
[๙๑๐] อกุศลวิตก ๓ เป็นไฉน 
อกุศลวิตก ๓ คือ  
๑.  กามวิตก  (ความตรึกเก่ียวด้วยกาม) 
๒.  พยาปาทวิตก  (ความตรึกเก่ียวด้วยความพยาบาท) 
๓.  วิหิงสาวิตก (ความตรึกเก่ียวด้วยความเบียดเบียน) 
บรรดาวิตก ๓ นั้น กามวิตก เป็นไฉน 
ความตรึก ความตรึกโดยอาการต่าง ๆ ความดำริผิด ที่เก่ียวด้วยกาม นี้เรียกว่า กามวิตก 
พยาปาทวิตก เป็นไฉน 
ความตรึก ความตรึกโดยอาการต่าง ๆ ความดำริผิด ที่เก่ียวด้วยความพยาบาท นี้เรียกว่า            

พยาปาทวิตก 
วิหิงสาวิตก เป็นไฉน 
ความตรึก ความตรึกโดยอาการต่าง ๆ ความดำริผิด ที่เก่ียวด้วยความเบียดเบียน นี้เรียกว่า 

วิหิงสาวิตก  
เหล่านี้ชื่อว่าอกุศลวิตก ๓ (๒) 
[๙๑๑] อกุศลสัญญา ๓ เป็นไฉน 
อกุศลสัญญา ๓ คือ 
๑.  กามสัญญา   
๒.  พยาปาทสัญญา  
๓.  วิหิงสาสัญญา 
บรรดาสัญญา ๓ นั้น กามสัญญา เป็นไฉน 
ความจำได้ กิริยาที่จำได้ ภาวะที่จำได้ ที่เก่ียวด้วยกาม นี้เรียกว่า กามสัญญา 
พยาปาทสัญญา เป็นไฉน 
ความจำได้ กิริยาที่จำได้ ภาวะที่จำได้ ที่เก่ียวกับความพยาบาท นี้เรียกว่า พยาปาทสัญญา 
วิหิงสาสัญญา เป็นไฉน 
ความจำได้ กิริยาที่จำได้ ภาวะที่จำได้ ที่เก่ียวด้วยความเบียดบียน นี้เรียกว่า วิหิงสาสัญญา  
เหล่านี้ชื่อว่าอกุศลสัญญา ๓ (๓) 
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[๙๑๒] อกุศลธาตุ ๓ เป็นไฉน 
อกุศลธาตุ ๓ คือ  
๑.  กามธาตุ   
๒.  พยาปาทธาตุ  
๓.  วิหิงสาธาตุ 
บรรดาอกุศลธาตุ ๓ นั้น กามธาต ุเป็นไฉน 
กามวิตกชื่อว่ากามธาตุ พยาปาทวิตกชื่อว่าพยาปาทธาตุ วิหิงสาวิตกชื่อว่าวิหิงสาธาตุ 
บรรดาวิตก ๓ นั้น กามวิตก เป็นไฉน 
ความตรึก ความตรึกโดยอาการต่าง ๆ ความดำริผิด ที่เก่ียวด้วยกาม นี้เรียกว่า กามวิตก 
พยาปาทวิตก เป็นไฉน 
ความตรึก ความตรึกโดยอาการต่าง ๆ ความดำริผิด ที่เก่ียวด้วยความ พยาบาท นี้เรียกว่า       พ

ยาปาทวิตก 
วิหิงสาวิตก เป็นไฉน 
ความตรึก ความตรึกโดยอาการต่าง ๆ ความดำริผิด ที่เก่ียวด้วยความเบียด เบียน นี้เรียกว่า 

วิหิงสาวิตก  
เหล่านี้ชื่อว่าอกุศลธาตุ ๓ (๔) 
[๙๑๓] ทุจริต ๓ เป็นไฉน 
ทุจริต ๓ คือ  
๑.  กายทุจริต   
๒.  วจีทุจริต  
๓.  มโนทุจริต  
บรรดาทุจริต ๓ นั้น กายทุจริต เป็นไฉน 
ปาณาติบาต อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร นี้เรียกว่า กายทุจริต 
วจีทุจริต เป็นไฉน 
มุสาวาท ปิสุณวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ นี้เรียกว่า วจีทุจริต 
มโนทุจริต เป็นไฉน 
อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ นี้เรียกว่า มโนทุจริต 
กายทุจริต เป็นไฉน 
กายกรรมที่เป็นอกุศลชื่อว่ากายทุจริต วจีกรรมที่เป็นอกุศลชื่อว่าวจีทุจริต มโนกรรมที่เป็นอกุศลชื่อ

ว่ามโนทุจริต 
บรรดาทุจริต ๓ นั้น กายกรรมท่ีเป็นอกุศล เป็นไฉน 
กายสัญเจตนาที่เป็นอกุศลชื่อว่ากายกรรมที่เป็นอกุศล วจีสัญเจตนาที่เป็นอกุศล ชื่อว่าวจีกรรมที่

เป็นอกุศล มโนสัญเจตนาที่เป็นอกุศลชื่อว่ามโนกรรมที่เป็นอกุศล 
เหล่านี้ชื่อว่าทุจริต ๓ (๕) 
[๙๑๔]  อาสวะ ๓ เป็นไฉน 
อาสวะ ๓ คือ  
๑.  กามาสวะ  (อาสวะคือกาม) 
๒.  ภวาสวะ  (อาสวะคือภพ) 
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๓.  อวิชชาสวะ  (อาสวะคืออวิชชา) 
บรรดาอาสวะ ๓ นั้น กามาสวะ เป็นไฉน 
ความพอใจในกาม ความกำหนัดในกาม ความเพลิดเพลินในกาม ความอยากในกาม ความเย่ือ

ใยในกาม ความเร่าร้อนเพราะกาม ความสยบในกาม ความหมกมุ่นในกาม นี้เรียกว่า กามาสวะ 
ภวาสวะ เป็นไฉน 
ความพอใจในภพ ฯลฯ ความหมกมุ่นในภพ ในภพทั้งหลาย นี้เรียกว่า ภวาสวะ  
อวิชชาสวะ เป็นไฉน 
ความไม่รู้ในทุกข์ ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ นี้เรียกว่า อวิชชาสวะ  
เหล่านี้ชื่อว่าอาสวะ ๓ (๖) 
[๙๑๕] สังโยชน์ ๓ เป็นไฉน 
สังโยชน์ ๓ คือ  
๑.  สักกายทิฏฐิ   (ความเห็นว่าเป็นตัวของตน) 
๒.  วิจิกิจฉา   (ความสงสัย ลังเล ไม่แน่ใจ)  
๓.  สีลัพพตปรามาส  (ความถือมั่นศีลพรต) 
บรรดาสังโยชน์ ๓ นั้น สักกายทิฏฐิ เป็นไฉน 
ปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับ ไม่ได้เห็นพระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับการ

แนะนำในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้เห็นสัตบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไม่ได้รับการแนะนำในธรรม
ของสัตบุรุษ ย่อมพิจารณาเห็นรูปเป็นตนหรือ เห็นตนมีรูป เห็นรูปในตนหรือเห็นตนในรูป ย่อมพิจารณาเห็น
เวทนาเป็นตน ฯลฯ เห็นสัญญาเป็นตน ฯลฯ เห็นสังขารเป็นตน ฯลฯ เห็นวิญญาณเป็นตนหรือพิจารณาเห็น
ตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตนหรือเห็นตนในวิญญาณ ทิฏฐิ ความเห็นผิด ฯลฯ ความยึดถือโดยวิปลาส 
มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า สักกายทิฏฐิ 

วิจิกิจฉา เป็นไฉน 
ปุถุชนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดา ย่อมเคลือบแคลงสงสัยในพระธรรม ย่อมเคลือบแคลง

สงสัยในพระสงฆ์ ย่อมเคลือบแคลงสงสัยในสิกขา ย่อมเคลือบแคลงสงสัยในส่วนอดีต ย่อมเคลือบแคลง
สงสัยในส่วนอนาคต ย่อมเคลือบแคลงสงสัยในส่วนอดีตและส่วนอนาคต ย่อมเคลือบแคลงสงสัยในสภาว
ธรรมที่เป็นปัจจัยของกันและกันและอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้น ความเคลือบแคลง กิริยาที่เคลือบแคลง 
ภาวะที่เคลือบแคลง ความกระด้างแห่งจิต ความลังเลใจ มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า วิจิกิจฉา 

สีลัพพตปรามาส เป็นไฉน 
สมณพราหมณ์ภายนอกแต่ศาสนานี้ มีความเห็นว่า ความบริสุทธ์ิมีได้ด้วยศีลด้วยพรต ด้วยศีล

และพรต ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นผิด ฯลฯ ความยึดถือโดยวิปลาส มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า สีลัพพต
ปรามาส  

เหล่านี้ชื่อว่าสังโยชน์ ๓ (๗) 
[๙๑๖] ตัณหา ๓ เป็นไฉน 
ตัณหา ๓ คือ  
๑.  กามตัณหา  (ความทะยานอยากในกาม) 
๒.  ภวตัณหา  (ความทะยานอยากในภพ) 
๓.  วิภวตัณหา  (ความทะยานอยากในวิภพ) 
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บรรดาตัณหา ๓ นั้น ภวตัณหา เป็นไฉน 
ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่สหรคตด้วยภวทิฏฐิ นี้เรียกว่า ภวตัณหา 
วิภวตัณหา เป็นไฉน 
ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่สหรคตด้วยอุจเฉททิฏฐิ นี้เรียกว่า 

วิภวตัณหา ตัณหาที่เหลือชื่อว่ากามตัณหา 
บรรดาตัณหา ๓ นั้น กามตัณหา เป็นไฉน 
ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วยกามธาตุ นี้เรียกว่า 

กามตัณหา  
ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่เก่ียวกับรูปธาตุและอรูปธาตุ นี้เรียกว่า 

ภวตัณหา 
ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่สหรคตด้วย อุจเฉททิฏฐิ นี้เรียกว่า 

วิภวตัณหา  
เหล่านี้ชื่อว่าตัณหา ๓ (๘) 
[๙๑๗] ตัณหา ๓ อีกนัยหน่ึง เป็นไฉน 
ตัณหา ๓ คือ  
๑.  กามตัณหา   
๒.  รูปตัณหา  
๓.  อรูปตัณหา 
บรรดาตัณหา ๓ นั้น กามตัณหา เป็นไฉน 
ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่เกี่ยวด้วยกามธาตุ นี้เรียกว่า 

กามตัณหา 
รูปตัณหา เป็นไฉน 
ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่เก่ียวด้วยรูปธาตุ นี้เรียกว่า รูปตัณหา 
อรูปตัณหา เป็นไฉน 
ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่เก่ียวด้วยอรูปธาตุ นี้เรียกว่า อรูปตัณหา  
เหล่านี้ชื่อว่าตัณหา ๓ (๙) 
[๙๑๘] ตัณหา ๓ อีกนัยหน่ึง เป็นไฉน 
ตัณหา ๓ คือ 
๑.  รูปตัณหา   
๒.  อรูปตัณหา  
๓.  นิโรธตัณหา 
บรรดาตัณหา ๓ นั้น รูปตัณหา เป็นไฉน 
ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่เก่ียวด้วยรูปธาตุ นี้เรียกว่า รูปตัณหา 
อรูปตัณหา เป็นไฉน 
ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่เก่ียวด้วยอรูปธาตุ นี้เรียกว่า อรูปตัณหา 
นิโรธตัณหา เป็นไฉน 
ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่สหรคตด้วยอุจเฉททิฏฐิ นี้เรียกว่า นิโรธ

ตัณหา   เหล่านี้ชื่อว่าตัณหา ๓ (๑๐) 
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[๙๑๙] เอสนา ๓ เป็นไฉน 
เอสนา ๓ คือ  
๑.  กาเมสนา   
๒.  ภเวสนา  
๓.  พรหมจริเยสนา 
บรรดาเอสนา ๓ นั้น กาเมสนา เป็นไฉน 
ความพอใจในกาม ฯลฯ ความหมกมุ่นในกาม นี้เรียกว่า กาเมสนา 
ภเวสนา เป็นไฉน 
ความพอใจในภพ ฯลฯ ความหมกมุ่นในภพ นี้เรียกว่า ภเวสนา 
พรหมจริเยสนา เป็นไฉน 
ความเห็นว่า โลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง ฯลฯ หลังจากตายแล้ว ตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็

ไม่ใช่ ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นผิด ฯลฯ ความยึดถือโดยวิปลาส มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า พรหมจริเยสนา 
บรรดาเอสนา ๓ นั้น กาเมสนา เป็นไฉน 
ความกำหนัดในกาม กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมที่เป็นอกุศลซึ่งตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับความ

กำหนัดในกามนั้น นี้เรียกว่า กาเมสนา  20

ภเวสนา เป็นไฉน 
ความกำหนัดในภพ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมที่เป็นอกุศลซึ่งตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับความ

กำหนัดในภพนั้น นี้เรียกว่า ภเวสนา 
พรหมจริเยสนา เป็นไฉน 
ความเห็นที่ถือว่า โลกมีที่สุด กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมที่เป็นอกุศล ซึ่ง ตั้งอยู่ในฐานเดียวกัน

กับความเห็นที่ถือว่าโลกมีที่สุดนั้น นี้เรียกว่า พรหมจริเยสนา  
เหล่านี้ชื่อว่าเอสนา ๓ (๑๑) 
[๙๒๐] วิธา ๓ เป็นไฉน 
วิธา ๓ คือ ความถือตัวว่า  
๑. เป็นผู้เลิศกว่าเขา   
๒. เป็นผู้เสมอเขา 
๓. เป็นผู้ด้อยกว่าเขา  
เหล่านี้เรียกว่า วิธา ๓ (๑๒) 
[๙๒๑] ภัย ๓ เป็นไฉน 
ภัย ๓ คือ  
๑.  ชาติภัย   (ภัยเกิดเพราะอาศัยชาติ) 
๒.  ชราภัย   (ภัยเกิดเพราะอาศัยชรา) 
๓.  มรณภัย  (ภัยเกิดเพราะอาศัยความตาย) 

 สสฺสโต โลโกติอาทินา นเยน วุตฺตา ทิฏฺฐิคติกสมฺมตสฺส พฺรหฺมอริยสฺส คเวสนา ทิฏฺฐิ พฺรหฺมจริเยสนาติ เวทิตพฺพา (อภิ.วิ.อ. (บาลี) 20

๙๑๙/๕๓๖)
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บรรดาภัย ๓ นั้น ชาติภัย เป็นไฉน 
ความกลัว ความขยาด ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกล้า ความสะดุ้งแห่งจิต เพราะ

อาศัยความเกิด นี้เรียกว่า ชาติภัย 
ชราภัย เป็นไฉน 
ความกลัว ความขยาด ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกล้า ความสะดุ้งแห่งจิต เพราะ

อาศัยชรา นี้เรียกว่า ชราภัย 
มรณภัย เป็นไฉน 
ความกลัว ความขยาด ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกล้า ความสะดุ้งแห่งจิต เพราะ

อาศัยความตาย นี้เรียกว่า มรณภัย  
เหล่านี้ชื่อว่าภัย ๓ (๑๓) 
[๙๒๒] ตมะ  ๓ เป็นไฉน 21

ตมะ ๓ คือ 
๑. บุคคลเคลือบแคลงสงสัย ไม่น้อมใจเชื่อ ไม่เลื่อมใส ปรารภอดีตกาล  
๒. เคลือบแคลงสงสัย ไม่น้อมใจเชื่อ ไม่เลื่อมใส ปรารภอนาคตกาล  
๓. เคลือบแคลงสงสัย ไม่น้อมใจเชื่อ ไม่เลื่อมใส ปรารภปัจจุบันกาล  
เหล่านี้ชื่อว่าตมะ ๓ (๑๔) 
[๙๒๓] ติตถายตนะ ๓  เป็นไฉน 22

ติตถายตนะ ๓ คือ 
๑. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาทะอย่างนี้ มีความ เห็นอย่างนี้ว่า คนเรานี้เสวย

สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง การเสวยสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งหมดนั้น เพราะ
เคยการทำเหตุมาก่อน 

๒. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาทะอย่างนี้ มีความ เห็นอย่างนี้ว่า คนเรานี้เสวย
สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง การเสวยสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งหมดนั้น เพราะ
เหตุคือผู้เป็นใหญ่สร้างให้ 

๓. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาทะอย่างนี้ มีความเห็นอย่างนี้ว่า คนเรานี้เสวย
สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง การเสวยสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งหมดนั้น เพราะ
ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย  

เหล่านี้ชื่อว่าติตถายตนะ ๓ (๑๕) 
[๙๒๔] กิญจนะ ๓  เป็นไฉน 23

กิญจนะ ๓ คือ 
๑. กิญจนะคือราคะ   
๒. กิญจนะคือโทสะ 
๓. กิญจนะคือโมหะ    เหล่านี้ชื่อว่ากิญจนะ ๓ (๑๖) 

 ตมนฺธกาโร สมฺโมโห อวิชฺโชโฆ มหพฺภโยติ วจนโต อวิชชา ตโม นาม (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๙๒๒/๕๓๗)21

 ถ่ิน หรือบ่อเกิดทิฏฐิ ๖๒ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๙๒๓/๕๓๘)22

 อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๙๒๔/๕๓๙23
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อังคณะ ๓  เป็นไฉน 24

อังคณะ ๓ คือ 
๑. อังคณะคือราคะ  (กิเลสเพียงดังเนินคือราคะ) 
๒. อังคณะคือโทสะ  (กิเลสเพียงดังเนินคือโทสะ) 
๓. อังคณะคือโมหะ  (กิเลสเพียงดังเนินคือโมหะ)  
เหล่านี้ชื่อว่าอังคณะ ๓ (๑๗) 
มละ ๓  เป็นไฉน 25

มละ ๓ คือ  
๑.  มละคือราคะ  (มลทินคือราคะ) 
๒.  มละคือโทสะ  (มลทินคือโทสะ)  
๓.  มละคือโมหะ  (มลทินคือโมหะ)  
เหล่านี้ชื่อว่ามละ ๓ (๑๘) 
วิสมะ ๓  เป็นไฉน 26

วิสมะ ๓ คือ 
๑. วิสมะคือราคะ (ความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือราคะ) 
๒. วิสมะคือโทสะ (ความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือโทสะ)  
๓. วิสมะคือโมหะ (ความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือโมหะ) 
เหล่านี้ชื่อว่าวิสมะ ๓ (๑๙) 
วิสมะ ๓ อีกนัยหน่ึง เป็นไฉน 
วิสมะ ๓ คือ 
๑. วิสมะทางกาย   
๒. วิสมะทางวาจา  
๓. วิสมะทางใจ  
เหล่านี้ชื่อว่าวิสมะ ๓ (๒๐) 
อัคคิ  ๓ เป็นไฉน 27

อัคคิ ๓ คือ 
๑.  อัคคิคือราคะ  (ไฟคือราคะ)  
๒.  อัคคิคือโทสะ  (ไฟคือโทสะ)  
๓.  อัคคิคือโมหะ  (ไฟคือโมหะ)  
เหล่านี้ชื่อว่าอัคคิ ๓ (๒๑) 

 อังคณะ แปลว่า กิเลสเพียงดังเนิน คือ ราคะ โทสะ และโมหะ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๙๒๔/๕๓๙)24

 มละเป็นมลทินทำจิตให้เศร้าหมอง ซึ่งได้แก่ ราคะ โทสะ และโมหะ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๙๒๔/๕๓๙)25

 คำว่า “วิสมะ” หมายถึงความประพฤติที่ไม่สม่ำเสมอ26

 แปลว่า ไฟ ท่านเปรียบกิเลสเหมือนไฟ (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๙๒๔/๕๓๙)27
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กสาวะ ๓ เป็นไฉน 
กสาวะ ๓ คือ  
๑.  กสาวะคือราคะ  (กิเลสเพียงดังน้ำผาดคือราคะ)  
๒.  กสาวะคือโทสะ (กิเลสเพียงดังน้ำผาดคือโทสะ)  
๓.  กสาวะคือโมหะ  (กิเลสเพียงดังน้ำผาดคือโมหะ) 
เหล่านี้ชื่อว่ากสาวะ ๓ (๒๒) 
กสาวะ ๓ อีกนัยหน่ึง เป็นไฉน 
กสาวะ ๓ คือ 
๑.  กสาวะทางกาย   
๒.  กสาวะทางวาจา  
๓.  กสาวะทางใจ  
เหล่านี้ชื่อว่ากสาวะ ๓  (๒๓) 
[๙๒๕] อัสสาททิฏฐิ  เป็นไฉน 28

สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาทะอย่างนี้ เป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้ว่า กามทั้ง
หลายไม่มีโทษ ดังนี้ จึงบริโภคกาม นี้เรียกว่า อัสสาททิฏฐิ 

อัตตานุทิฏฐิ เป็นไฉน 
ปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับ ไม่ได้เห็นพระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับการ

แนะนำในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้เห็นสัตบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไม่ได้รับการแนะนำในธรรม
ของสัตบุรุษ ย่อมพิจารณาเห็นรูปเป็นตนหรือ เห็นตนมีรูป เห็นรูปในตน หรือเห็นตนในรูป ย่อมพิจารณาเห็น
เวทนาเป็นตน ฯลฯ สัญญาเป็นตน ฯลฯ สังขารเป็นตน ฯลฯ วิญญาณเป็นตน หรือย่อมพิจารณาเห็นตนมี
วิญญาณ เห็นวิญญาณในตน หรือเห็นตนในวิญญาณ ทิฏฐิ ความเห็นผิด ฯลฯ ความยึดถือโดยวิปลาส มี
ลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า อัตตานุทิฏฐิ 

มิจฉาทิฏฐิ เป็นไฉน 
ความเห็นว่า ทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผล การบูชาไม่มีผล ฯลฯ สมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้ย่ิงเห็นจริง

ประจักษ์แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วประกาศ ให้ผู้อื่นรู้ได้ไม่มีในโลกนี้ ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นผิด 
ฯลฯ ความยึดถือโดยวิปลาส มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ สัสสตทิฏฐิชื่อว่าอัสสาททิฏฐิ สักกาย
ทิฏฐิ ชื่อว่าอัตตานุทิฏฐิ อุจเฉททิฏฐิชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิ (๒๔) 

[๙๒๖] อรติ เป็นไฉน 
ความไม่ยินดี กิริยาที่ไม่ยินดี ความไม่ยินดีย่ิง กิริยาที่ไม่ยินดีย่ิง ความกระสัน ความดิ้นรนใน

เสนาสนะที่สงัด หรือในสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นอธิกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง นี้เรียกว่า อรติ 
วิเหสา เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือ ด้วยก้อนดิน ด้วย ท่อนไม้ ด้วยศัสตรา 

ด้วยเชือก อย่างใดอย่างหนึ่ง ความบีบคั้น ความรบกวน ความเบียดเบียน ความเบียดเบียนหนักขึ้น การ
ทำให้เดือดร้อน การทำให้เดือดร้อนอย่างหนัก การทำร้ายสัตว์อื่น มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า วิเหสา  

 ความเห็นผิดที่สัมปยุตด้วยความยินดี (อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๙๒๕/๕๔๐)28
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อธรรมจริยา เป็นไฉน 
ความประพฤติไม่เป็นธรรมทางกาย ความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกาย ความประพฤติไม่เป็น

ธรรมทางวาจา ความประพฤติไม่สม่ำเสมอทางวาจา ความประพฤติไม่เป็นธรรมทางใจ ความประพฤติไม่
สม่ำเสมอทางใจ นี้เรียกว่า อธรรมจริยา (๒๕) 

[๙๒๗] โทวจัสสตา เป็นไฉน 
ความเป็นผู้ว่ายาก กิริยาที่เป็นผู้ว่ายาก ภาวะที่เป็นผู้ว่ายาก ความยึดถือข้างขัดขืน ความพอใจใน

การโต้แย้ง กิริยาที่ไม่เอื้อเฟ้ือ ความไม่เอื้อเฟ้ือ ความไม่เคารพ ความไม่เชื่อฟังในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบ
ธรรม นี้เรียกว่า โทวจัสสตา  

ปาปมิตตตา เป็นไฉน 
บุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธา ไม่มีศีล เป็นผู้มีสุตะน้อย มีความตระหนี่ มีปัญญาทราม การเสพ การ

เสพเป็นนิตย์ การเสพด้วยดี การคบ การคบด้วยดี ความภักดี ความจงรักภักดี ความเป็นผู้โน้มไปตามบุคคล
เหล่านั้น นี้เรียกว่า ปาปมิตตตา  

นานัตตสัญญา เป็นไฉน 
สัญญาที่เก่ียวด้ยกาม สัญญาที่เก่ียวด้วยความพยาบาท สัญญาที่เก่ียวด้วยความเบียดเบียน นี้

เรียกว่า นานัตตสัญญา สัญญาที่เป็นอกุศลแม้ทั้งหมดชื่อว่านานัตตสัญญา (๒๖) 
[๙๒๘] อุทธัจจะ เป็นไฉน 
ความฟุ้งซ่าน ความไม่สงบ ความซัดส่าย ความพล่านไปแห่งจิต นี้เรียกว่า อุทธัจจะ 
โกสัชชะ เป็นไฉน 
ความปล่อยจิต การเพ่ิมพูนความปล่อยจิตไปในกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต หรือในกามคุณ ๕ 

การทำโดยไม่เคารพ การทำโดยไม่ติดต่อ การทำที่ยไม่ มั่นคง ความประพฤติย่อหย่อน ความทอดทิ้งฉันทะ 
ความทอดทิ้งธุระ ความไม่เสพ ความไม่ทำให้เจริญ ความไม่ทำให้มาก ความไม่ตั้งใจมั่น ความไม่หมั่น
ประกอบ ความประมาทในการเจริญสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล นี้เรียกว่า โกสัชชะ  

ปมาทะ เป็นไฉน 
ความปล่อยจิต การเพ่ิมพูนความปล่อยจิตไปในกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต หรือในกามคุณ ๕ 

การทำโดยไม่เคารพ การทำโดยไม่ติดต่อ การทำที่ไม่มั่นคง ความประพฤติย่อหย่อน ความทอดทิ้งฉันทะ 
ความทอดทิ้งธุระ ความไม่เสพ ความไม่ทำให้เจริญ ความไม่ทำให้มาก ความไม่ตั้งใจมั่น ความไม่หมั่น
ประกอบ ความประมาทในการเจริญสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล ความประมาท กิริยาที่ประมาท ภาวะที่
ประมาท มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า ปมาทะ (๒๗) 

[๙๒๙] อสันตุฏฐิตา เป็นไฉน 
ความอยากได้ย่ิง ๆ ขึ้นไปของบุคคลผู้ไม่สันโดษด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย

เภสัชบริขารตามมีตามได้ หรือด้วยกามคุณ ๕ ความอยาก ความ ปรารถนา ความไม่สันโดษ ความกำหนัด 
ความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิต มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า อสันตุฏฐิตา  

อสัมปชัญญตา เป็นไฉน 
ความไม่รู้ ความไม่เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ นี้เรียกว่า อสัมปชัญญตา  
มหิจฉตา เป็นไฉน 
ความอยากได้ย่ิง ๆ ขึ้นไปของบุคคลผู้ไม่สันโดษด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย

เภสัชปริขารตามมีตามได้ หรือด้วยกามคุณ ๕ ความอยาก ความ ปรารถนา ความมักมาก ความกำหนัด 
ความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิต มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า มหิจฉตา (๒๘) 
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[๙๓๐]  อหิริกะ เป็นไฉน 
ความไม่ละอายต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอาย ความไม่ละอายต่อการประกอบ

บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกว่า อหิริกะ  
อโนตตัปปะ เป็นไฉน 
ความไม่เกรงกลัวการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรเกรงกลัว ความไม่เกรงกลัว ต่อกการประกอบ

บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกว่า อโนตตัปปะ  
ปมาทะ เป็นไฉน 
ความปล่อยจิต การเพ่ิมพูนความปล่อยจิตไปในกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต หรือในกามคุณ ๕ 

การทำโดยไม่เคารพ การทำโดยไม่ติดต่อ การทำโดยไม่มั่นคง ความประพฤติย่อหย่อน ความทอดทิ้งฉันทะ 
ความทอดทิ้งธุระ ความไม่เสพ ความไม่ทำให้เจริญ ความไม่ทำให้มาก ความไม่ตั้งใจมั่น ความไม่หมั่น
ประกอบ ความประมาท ในการเจริญสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล ความประมาท กิริยาที่ประมาท ภาวะที่
ประมาท มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า ปมาทะ (๒๙) 

[๙๓๑] อนาทริยะ เป็นไฉน 
ความไม่เอื้อเฟ้ือ กิริยาที่ไม่เอื้อเฟ้ือ ความไม่เคารพ ความไม่เชื่อฟัง ความไม่เชื่อถือ กิริยาที่ไม่เชื่อ

ถือ ภาวะที่ไม่เชื่อถือ ความไม่มีศีล ความไม่ยำเกรง นี้เรียกว่า อนาทริยะ  
โทวจัสสตา เป็นไฉน 
ความที่เป็นผู้ว่ายาก กิริยาที่เป็นผู้ว่ายาก ภาวะที่เป็นผู้ว่ายาก ความถือรั้น ความพอใจในการโต้

แย้ง ความไม่เอื้อเฟ้ือ ภาวะที่ไม่เอื้อเฟ้ือ ความไม่เคารพ ความไม่เชื่อฟังในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบธรรม นี้
เรียกว่า โทวจัสสตา  

ปาปมิตตตา เป็นไฉน 
บุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธา ไม่มีศีล เป็นผู้มีสุตะน้อย มีความตระหนี่ มีปัญญาทราม การเสพ การ

เสพเป็นนิตย์ การเสพด้วยดี การเสพเฉพาะ การคบ การคบด้วยดี ความภักดี ความจงรักภักดี ความเป็นผู้
โน้มไปตามบุคคลเหล่านั้น นี้เรียกว่า ปาปมิตตตา (๓๐) 

[๙๓๒] อัสสัทธิยะ เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธา ไม่เชื่อพระพุทธเจ้า พระธรรม หรือพระสงฆ์ ความไม่เชื่อ 

กิริยาที่ไม่เชื่อ กิริยาที่ไม่ปักใจเชื่อ ความไม่เลื่อมใสย่ิง มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า อัสสัทธิยะ  
อวทัญญุตา เป็นไฉน 
ความตระหนี่มี ๕ อย่างคือ  
๑. อาวาสมัจฉริยะ  (ตระหนี่ที่อยู่)  
๒. กุลมัจฉริยะ  (ตระหนี่ตระกูล)  
๓. ลาภมัจฉริยะ  (ตระหนี่ลาภ)  
๔. วัณณมัจฉริยะ  (ตระหนี่วรรณะ)  
๕. ธัมมมัจฉริยะ  (ตระหนี่ธรรม)  
ความตระหนี่ กิริยาที่ตระหนี่ ภาวะที่ตระหนี่ ความหวงแหน ความถ่ีเหนียว ความปกปิด ภาวะที่

จิตหวงแหน มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า อวทัญญุตา  
โกสัชชะ เป็นไฉน 
ความปล่อยจิต การเพ่ิมพูนความปล่อยจิตไปในกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต หรือในกามคุณ ๕ 

การไม่ทำโดยเคารพ การไม่ทำโดยติดต่อ การทำโดยไม่มั่นคง ความประพฤติย่อหย่อน ความทอดทิ้งฉันทะ 
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ความทอดทิ้งธุระ ความไม่เสพ ความ ไม่ทำให้เจริญ ความไม่ทำให้มาก ความไม่ตั้งใจมั่น ความไม่หมั่น
ประกอบ ความ ประมาทในการเจริญสภาวธรรมที่เป็นกุศล นี้เรียกว่า โกสัชชะ (๓๑) 

[๙๓๓] อุทธัจจะ เป็นไฉน 
ความฟุ้งซ่าน ความไม่สงบแห่งจิต ความซัดส่าย ความพล่านไปแห่งจิต นี้เรียกว่า อุทธัจจะ  
อสังวร เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วรวบถือ แยกถือ ไม่ปฏิบัติเพ่ือสำรวมในจักขุนทรีย์ ซึ่ง

เมื่อไม่ปฏิบัติแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ ไม่รักษาจักขุนทรีย์ ไม่
ถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์ ฟังเสียด้วยหู ฯลฯ สูดกลิ่นด้วยจมูก ฯลฯ ลิ้มรสด้วยลิ้น ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะ
ด้วยกาย ฯลฯ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วรวบถือ แยกถือ ไม่ปฏิบัติเพ่ือสำรวมในมนินทรีย์ ซึ่งเมื่อไม่สำรวม
แล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ ไม่รักษามนินทรีย์ ไม่ถึงความสำรวม
ในมนินทรีย์ นี้เรียกว่า อสังวร  

ทุสสีลยะ เป็นไฉน 
ความล่วงละเมิดทางกาย ความล่วงละเมิดทางวาจา ความล่วงละเมิดทางกายและทางวาจา นี้

เรียกว่า ทุสสีลยะ (๓๒) 
[๙๓๔] อริยานัง อทัสสนกัมยตา เป็นไฉน 
บรรดาบุคคลเหล่านั้น พระอริยะ เป็นไฉน 
พระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระอริยะ ความไม่ต้องการจะพบ ความไม่

ต้องการจะเห็น ความไม่ต้องการจะเข้าใกล้ ความไม่ต้องการจะสมาคม กับพระอริยะเหล่านี้ นี้เรียกว่า       
อริยานัง อทัสสนกัมยตา 

สัทธัมมัง อโสตุกัมยตา เป็นไฉน 
บรรดาบทเหล่านั้น สัทธรรม เป็นไฉน 
สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้

เรียกว่า สัทธรรม 
ความไม่ต้องการจะฟัง ความไม่ต้องการจะสดับ ความไม่ต้องการจะเรียน ความไม่ต้องการจะทรง

จำสัทธรรมนี้ นี้เรียกว่า สัทธัมมัง อโสตุกัมยตา  
อุปารัมภจิตตตา เป็นไฉน 
บรรดาบทเหล่านั้น อุปารัมภจิตตตา เป็นไฉน 
ความคิดแข่งดี ความคิดแข่งดีเนือง ๆ กิริยาที่คิดแข่งดี กิริยาที่คิดแข่งดี เนือง ๆ ภาวะที่คิดแข่งดี

เนือง ๆ ความดูถูก ความดูหมิ่น ความดูแคลน ความเป็นผู้คอยแสวงหาโทษ นี้เรียกว่า อุปารัมภจิตตตา 
(๓๓) 

[๙๓๕] มุฏฐัสสัจจะ เป็นไฉน 
ความระลึกไม่ได้ ความหวนระลึกไม่ได้ ความย้อนระลึกไม่ได้ ความระลึกไม่ได้ ภาวะที่ระลึกไม่ได้ 

ความทรงจำไม่ได้ ความเลื่อนลอย ความหลงลืม นี้เรียกว่า มุฏฐัสสัจจะ  
อสัมปชัญญะ เป็นไฉน 
ความไม่รู้ ความไม่เห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ นี้เรียกว่า อสัมปชัญญะ 
เจตโสวิกเขปะ เป็นไฉน 
ความฟุ้งซ่านแห่งจิต ความไม่สงบแห่งจิต ความซัดส่ายแห่งจิต ความพล่าน ไปแห่งจิต นี้เรียกว่า 

เจตโสวิกเขปะ (๓๔) 
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[๙๓๖] อโยนิโสมนสิการ เป็นไฉน 
ความไม่ใส่ใจโดยแยบคายในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง ความไม่ใส่ใจโดยแยบคายใน สิ่งที่เป็นทุกข์ว่า

เป็นสุข ความไม่ใส่ใจโดยแยบคายในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตน ความไม่ใส่ใจโดยแยบคายในสิ่งที่ไม่
งามว่างาม หรือความนึก ความนึกเนือง ๆ ความคำนึง ความพิจารณา ความใคร่ครวญแห่งจิตโดยผิดจาก
ความจริง นี้เรียกว่า อโยนิโสมนสิการ  

กุมมัคคเสวนา เป็นไฉน 
บรรดาสภาวธรรมเหล่านั้น กุมมัคคะ เป็นไฉน 
มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ 

มิจฉาสมาธิ นี้เรียกว่า กุมมัคคะ  
การเสพ การเสพเป็นนิตย์ การเสพด้วยดี การคบ การคบด้วยดี ความภักดี ความจงรักภักดี ความ

เป็นผู้โน้มน้าวไปตามทางผิด นี้เรียกว่า กุมมัคคเสวนา  
เจตโสลีนัตตะ เป็นไฉน 
ความที่จิตไม่คล่องแคล่ว ไม่ควรแก่การงาน ความท้อแท้ ความท้อถอย ความย่อหย่อน กิริยาที่

ย่อหย่อน ภาวะที่ย่อหย่อน ความซึมเซา กิริยาที่ซึมเซา ภาวะที่จิตซึมเซา นี้เรียกว่า เจตโสลีนัตตะ (๓๕) 
ติกนิทเทส จบ 


