บทสวดพระธรรมใหม่ (ทํานองหลวง)
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

อาสวโคจฉกะ
สัญโญชนโคจฉกะ
คันถโคจฉกะ
โอฆโคจฉกะ
โยคโคจฉกะ
นีวรรณโคจฉกะ
สุทธิกปฏิปทา

แต่ละบทคือชื่อของอกุศลธรรม เป็นลักษณะกิเลสต่าง ๆ ตาม หลักอริยสัจ ๔ คือ
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม เกี่ยวกับภาพรวมของชีวิต
ทั้งหมด โดยทรงแสดงให้เห็นถึงโทษของทุกข์ ในไตรลักษณ์ (การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป)

บทที่ ๑ อาสวโคจฉกะ

อาสวโคจฺฉก (นิฏฺฐิตํ)
อาสวา ธมฺมา, โน อาสวา ธมฺมา, สาสวา ธมฺมา, อนาสวา ธมฺมา, อาสวสมฺปยุตตฺ า
ธมฺมา, อาสววิปปฺ ยุตฺตา ธมฺมา, อาสวา เจว ธมฺมา สาสวา จ, สาสวา เจว ธมฺมา โน
จ อาสวา, อาสวา เจว ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตา จ, อาสวสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา
โน จ อาสวา, อาสววิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา สาสวาปิ, อาสววิปฺปยุตฺตา โข ปน
ธมฺมา อนาสวาปิ อาสวโคจฺฉกํ (นิฏฺฐิต)ํ
แปลโดยพยัญชนะ
อาสวา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ชื่อว่า อาสวะ
โน อาสวา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ไม่ชื่อว่า อาสวะ
สาสวา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นไปกับด้วยอาสวะ
อนาสวา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ไม่เป็นไปกับด้วยอาสวะ
อาสวสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ประกอบด้วยอาสวะ
อาสววิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ประกอบด้วยอาสวะ
อาสวา เจว ธมฺมา สาสวา จ
อันว่า ธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่า อาสวะ ด้วยนั่นเทียว
ชื่อว่า เป็นอารมณ์ของอาสวะด้วย
สาสวา เจว ธมฺมา โน จ อาสวา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ชื่อว่า เป็นอารมณ์ของ
อาสวะด้วยนั่นเทียว ไม่เป็นอารมณ์ของอารมณ์ด้วย
อาสว เจว ธมฺมา อาสวสมฺปยุตตฺ า จ อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ชื่อว่า อาสวะ ด้วยนั่นเทียว
เป็นธรรมที่ประกอบด้วยอาสวะด้วย
อาสวสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ อาสวา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ประกอบด้วยอาสวะ
ด้วยนั่นเทียว ไม่ชื่อว่า อาสวะด้วย
อาสววิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา สาสวาปิ
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ไม่ประกอบด้วย
อาสวะ ถึงอย่างนั้นก็เป็นธรรมที่อารมณ์ของ
อาสวะ
อาสววิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา อนาสวาปิ
อันว่าธรรมทั้งหลายที่ไม่ ประกอบด้วย
อาสวะด้วยนั่นเทียว ไม่เป็นอารมณ์ของ
อาสวะด้วย
อาสวโคจฺฉกํ (นิฏฺฐิตํ)
อาสวโครจฉกะ (จบ)

๒

แปลโดยอรรถ
ธรรมทั้งหลาย ที่ชื่อว่า อาสวะ ก็มี, ธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่า อาสวะ ก็มี, ธรรม
ทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี, ธรรมทั้งหลายที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี,ธรรม ทั้งหลาย
ที่ประกอบด้วยอาสวะก็มี, ธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยอาสวะก็มี, ธรรม ทั้งหลายที่ชื่อว่า
อาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะได้ด้วยก็มี, ธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ แต่ไม่ชื่อว่า
อาสวะก็มี, ธรรมทั้งหลาย ชื่อว่า อาสวะ และประกอบด้วยอาสวะด้วยก็มี, ธรรมทั้งหลายที่
ประกอบด้วยอาสวะ แต่ไม่ชื่อว่า อาสวะ ก็มี, ธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยอาสวะ แต่ว่าเป็น
อารมณ์ของอาสวะได้ก็ดี, ธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี.
อาสวโคจฉกะ (จบ)
สรุปธรรมในอาสวโคจฉกะ มี ๑๒ จําพวก คือ
๑.อาสวา ธมฺมา
ธรรมที่ชื่อว่า อาสวะ หรือ ที่มีสภาพไหลไป จนถึงภวัคค
ภูมิ หรือ ถึงโคตรภู หรือที่มีสภาพเหมือนสุราที่หมักไว้นาน
ได้แก่ สภาวธรรมที่เป็นตัวอาสวะ ๓ อย่าง คือ โลภะ ทิฏฐิ
โมหะ
๒.โน อาสวา ธมฺมา
ธรรมที่ไม่ชื่อว่า อาสวะ ได้แก่ จิต ๘๙ เจตสิก ๔๙ (เว้น
สภาวธรรมที่เป็นตัวอาสวะ ๓) รูป ๒๘ นิพพาน
๓.สาสวา ธมฺมา
ธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ ได้แก่ โลกิยจิต ๘๑ เจตสิก
๕๒ รูป ๒๘
๔.อนาสวา ธมฺมา
ธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ ได้แก่ โลกุตตรจิต ๘
เจตสิก ๓๖ นิพพาน
๕. อาสวสมฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมที่ประกอบกับอาสวะได้ ได้แก่ อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๒๗ (เว้นโมหเจตสิก ที่อยู่ในโทสมูลจิต ๒
และ โมหมูลจิต ๒)
๖. อาสววิปฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมที่ไม่ประกอบกับอาสวะ ได้แก่ กุศลจิต ๒๑ วิบาก
จิต ๓๖ กิริยาจิต ๓๐ เจตสิก ๓๘ และโมหเจตสิกที่
อยู่ในโทสมูลจิต ๒ โมหมูลจิต ๒ รูป ๒๘ นิพพาน
๗. อาสวา เจว ธมฺมา สาสวา จ ธรรมที่ชื่อว่า อาสวะ และ เป็นอารมณ์ของ
อาสวะ ได้แก่ สภาวธรรมที่เป็นตัวอาสวะ ๓
คือ โลภะ ทิฏฐิ โมหะ
๘. สาสวา เจว ธมฺมา โน จ อาสวา ธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ แต่ไม่ชื่อว่า
อาสวะ ได้แก่ โลกิยจิต ๘๑ เจตสิก ๔๙
(เว้นสภาวธรรมที่เป็นตัวอาสวะ ๓) รูป ๒๘

๓

๙. อาสวา เจว ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตา จ ธรรมที่ชื่อว่า อาสวะ และประกอบกับ
อาสวะ ได้แก่ สภาวธรรมที่เป็นตัว
อาสวะ ๓ คือ โลภะ ทิฏฐิ โมหะ ที่
ประกอบในโลภมูลจิต ๘ (ตามสมควร)
๑๐. อาสวสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ อาสวา ธรรมที่ประกอบกับ อาสวะ ได้
แต่ไม่ชื่อว่า อาสวะ ได้แก่ อกุศล
จิต ๑๒ เจตสิก ๒๔ ( เว้น
สภาวธรรมที่เป็นตัวอาสวะ๓ )
๑๑. อาสววิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา สาสวาปิ ธรรมที่ไม่ประกอบด้วยอาสวะ แต่
เป็นอารมณ์ของอาสวะ ได้แก่
โลกิยกุศลจิต ๑๗ โลกิยวิบากจิต
๓๒ กิริยาจิต ๒๐ เจตสิก ๓๘ และ
โมหเจตสิกที่ในโทสมูลจิต ๒ และโมห
มูลจิต ๒ รูป ๒๘
๑๒. อาสววิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา อาสวาปิ ธรรมที่ไม่ประกอบกับ อาสวะ และ
ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ ได้แก่
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
อาสวะ แปลว่า เครื่องหมักดอง หมายถึง กิเลสที่หมักดองอยู่ในขันธสันดาน
ทําให้สัตว์หลงใหลมัวเมาอยู่ในสังสารวัฏฎ์ ไม่สร่างซา
อาสวะมี ๔ อย่าง คือ
๑. กามาสวะ
ความยินดีพอใจในกามภพและในกามคุณอารมณ์ทั้ง ๕ อันเป็น
วัตถุกามและกิเลสกาม ได้แก่ โลภเจตสิก ที่ในโลภมูลจิต ๘
๒. ภวาสวะ
ความยินดีพอใจในรูปภพ อรูปภพ คือ ความเกิดในรูปภูมิ
อรูปภูมิ หรือ ความยินดีพอใจในรูปฌาน อรูปฌาน ได้แก่ โลภเจตสิก
ที่ในทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔
๓. ทิฏฐาสวะ
ความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม ได้แก่ ทิฏฐิเจตสิก ที่ใน
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔
๔. อวิชชาสวะ
ความหลงความไม่รู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริง คือไม่รู้ใน
ธรรม ๘ ประการมีอริยสัจ ๔ เป็นต้น ได้แก่ โมหเจตสิก ที่ใน
อกุศลจิต ๑๒
แต่เมื่อกล่าวโดยองค์ธรรมปรมัตถ์แล้ว มี ๓ อย่าง คือ โลภเจตสิก ทิฏฐเจตสิก และ
โมหเจตสิก

๔

บทที่ ๒ สัญโญชนโคจฉกะ

สญฺโญชนโคจฺฉก
สญฺโญชนา ธมฺมา, โน สญฺโญชนา ธมฺมา, สญฺโญชนิยา ธมฺมา, อสญฺโญชนิยา ธมฺมา,
สญฺโญชนสมฺปยุตฺตา ธมฺมา, สญฺโญชนวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา, สญฺโญชนา เจว ธมฺมา,
สญฺโญชนิยา จ, สญฺโญชนิยา เจว ธมฺมา โน สญฺโญชนา จ, สญฺโญชนา เจว ธมฺมา
สญฺโญชนสมฺปยุตฺตา จ, สญฺโญชนสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ สญฺโญชนา, สญฺโญ
ชนวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา สญฺโญชนิยาปิ, สญฺโญชนวิปปฺ ยุตฺตา โข ปน ธมฺมา
อสญฺโญชนิยาปิ สญฺโญชนโคจฺฉกํ (นิฏฺฐิตํ)
แปลโดยพยัญชนะ
สญฺโญชนา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ชื่อว่า สัญโญชน์
โน สญฺโญชนา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ไม่ชื่อว่า สัญโญชน์
สญฺโญชนิยา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นอารมณ์ของสัญโญชน์
อสญฺโญชนิยา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ไม่เป็นอารมณ์ของ
สัญโญชน์
สญฺโญชนสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ประกอบด้วยสัญโญชน์
สญฺโญชนวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ไม่ประกอบด้วยสัญโญชน์
สญฺโญชนา เจว ธมฺมา สญฺโญชนิยา จ อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ชื่อว่า สัญโญชน์ ด้วย
นั่นเทียว และเป็นอารมณ์ของสัญโญชน์ด้วย
สญฺโญชนิยา เจว ธมฺมา โน สญฺโญชนา จ
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ชื่อว่าสัญโญชน์
ด้วยนั่นเทียว ไม่ชื่อว่า สัญโญชน์ด้วย
สญฺโญชนา เจว ธมฺมา สญฺโญชนสมฺปยุตฺตา จ
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ชื่อว่าสัญโญชน์
ด้วยนั่นเทียว เป็นธรรมที่ประกอบด้วย
สัญโญชน์ด้วย
สญฺโญชนสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ สญฺโญชนา
อันว่า ธรรมทั้งหลายที่ประกอบ
ด้วยสัญโญชน์ ด้วยนั่นเทียว ไม่
ชื่อว่าสัญโญชน์ด้วย
สญฺโญชนวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา สญฺโญชนิยาปิ
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ไม่ประกอบ
ด้วยสัญโญชน์แล แต่ว่า เป็นธรรม
ที่เป็นอารมณ์ของสัญโญชน์
สญฺโญชนวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา อสญฺโญชนิยาปิ อันว่าธรรมทั้งหลาย ที่ไม่ประกอบ
ด้วยสัญโญชน์แล ก็แต่ว่า เป็นธรรม
ที่ไม่เป็นอารมณ์ของสัญโญชน์
สญฺโญชนโครจฺฉก (นิฏฺฐโิ ต)
สัญโญชนโครจฉกะ (จบ)

๕

แปลโดยอรรถ
ธรรมที่ชื่อว่า สัญโญชน์ก็มี, ธรรมที่ไม่ชื่อว่าสัญโญชน์ ก็มี, ธรรมที่เป็นอารมณ์ของ
สัญโญชน์ก็มี, ธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสัญโญชน์ก็มี, ธรรมที่ประกอบด้วยสัญโญชน์ ก็มี, ธรรมที่
ไม่ประกอบด้วยสัญโญชน์ก็มี, ธรรมที่ชื่อว่าสัญโญชน์และเป็นอารมณ์ของสัญโญชน์ด้วยก็มี, ธรรมที่
เป็นอารมณ์ของสัญโญชน์แต่ไม่ชื่อว่าสัญโญชน์ก็มี, ธรรมชื่อว่าสัญโญชน์และประกอบด้วยสัญโญชน์
ด้วยก็มี, ธรรมที่ประกอบด้วยสัญโญชน์ แต่ไม่ชื่อว่าสัญโญชน์ก็มี, ธรรมที่ไม่ประกอบด้วย
สัญโญชน์ แต่ว่าเป็นอารมณ์ของสัญโญชน์ได้ก็ดี, ธรรมที่ไม่ระกอบด้วยสัญโญชน์และไม่เป็นอารมณ์
ของสัญโญชน์ก็ม.ี
สัญโญชนโคจฉกะ (จบ)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๗.

สรุปธรรมในสัญโญชนโคจฉกะ มี ๑๒ จําพวก คือ
สญฺโญชนา ธมฺมา
ธรรมที่ชื่อว่า สัญโญชน์ ได้แก่ สภาวธรรมที่เป็น
ตัวสัญโญชน์ ๘ อย่าง คือ โลภะ โทสะ มานะ
ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อิสสา มัจฉริยะ โมหะ
โน สญฺโญชนา ธมฺมา
ธรรมที่ไม่ชื่อว่า สัญโญชน์ ได้แก่ จิต ๘๙
เจตสิก ๔๔ (เว้นสภาวธรรมที่เป็นตัวสัญโญชน์ ๘)
รูป ๒๘ นิพพาน
สญฺโญนิยา ธมฺมา
ธรรมที่เป็นอารมณ์ของสัญโญชน์ ได้แก่ โลกิยจิต
๘๑ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘
อสญฺโญชนิยา ธมฺมา
ธรรมที่ไม่ได้เป็นอารมณ์ของ สัญโญชน์ ได้แก่
โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
สญฺโญชนสมฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมที่ประกอบกับ สัญโญชน์ ได้แก่ อกุศลจิต
๑๒ เจตสิก ๒๗ (เว้นโมหเจตสิกที่ในอุทธัจจ
สัมปยุตตจิต ๑)
สญฺโญชนวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมที่ไม่ประกอบกับ สัญโญชน์ ได้แก่ กุศลจิต
๒๑ วิบากจิต ๓๖ กิริยาจิต ๒๐ เจตสิก ๓๘ และ
โมหเจตสิกที่ในอุทธัจจสัมปยุตตจิต ๑ รูป ๒๘
นิพพาน
สญฺโญชนา เจว ธมฺมา สญฺโญชนิยา ธรรมที่ชื่อว่า สัญโญชน์ และเป็น
อารมณ์ของสัญโญชน์ ได้แก่
สภาวธรรมที่เป็นตัวสัญโญชน์ ๘ คือ
โลภะ โทสะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา
อิสสา มัจฉริยะ โมหะ

๖

๘. สญฺโญชนิยา เจว ธมฺมา โน จ สญฺโญชนา ธรรมที่เป็นอารมณ์ของสัญโญชน์
แต่ไม่ชื่อว่า สัญโญชน์ ได้แก่
โลกิยจิต ๘๑ เจตสิก ๔๔
(เว้นสภาวธรรมที่เป็นตัวสัญโญชน์
๘) รูป ๒๘
๙. สญฺโญชนา เจว ธมฺมา สญฺโญชนสมฺปยุตตฺ า จ ธรรมที่ชื่อว่า สัญโญชน์
และประกอบกับสัญโญชน์
ได้แก่ สภาวธรรมที่เป็นตัว
สัญโญชน์ ๘ คือ โลภะ โทสะ
มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อิสสา
มัจฉริยะ โมหะ (เว้นโมหเจตสิกที่
อยู่ในอุทธัจจสัมปยุตตจิต ๑)
๑๐. สญฺโญชนสมฺปยุตตฺ า เจว ธมฺมา โน จ สญฺโญชนา ธรรมที่ประกอบกับ
สัญโญชน์ แต่ไม่ชื่อว่า
สัญโญชน์ ได้แก่ อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๑๙ (เว้นสภาวธรรมที่
เป็นตัวสัญโญชน์ ๘)
๑๑. สญฺโญชนวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธฺมมา สญฺโญชนิยาปิ ธรรมที่ไม่ประกอบ
ด้วยสัญโญชน์ แต่เป็นอารมณ์ของ
สัญโญชน์ ได้แก่ โลกิยกุศลจิต ๑๗
โลกิยวิบากจิต ๓๒ กิริยาจิต ๒๐
เจตสิก ๒๘ และโมหเจตสิกที่ใน
อุทธัจจ สัมปยุตตจิต ๑ รูป ๒๘
๑๒. สญฺโญชนวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา อสญฺโญชนิยาปิ ธรรมที่ไม่ประกอบ
กับ สัญโญชน์ และไม่เป็นอารมณ์
ของสัญโญชน์ ได้แก่ โลกุตตรจิต
๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
สัญโญชน์ แปลว่า เครื่องร้อยรัด หมายถึงกิเลสทีเ่ ป็นเครื่องร้อยรัดสัตว์ทั้งหลาย
ไว้ ไม่ให้ออกไปจากสังสารวัฏฎ์ได้ สัญโญชน์ ท่านกล่าวเป็น ๒ นัย คือ สุตตันต
ภาชนียนัย แห่งที่แสดงไว้ในพระสูตร และอภิธัมมภาชนียนัย นัยที่แสดงไว้ในพระ
อภิธรรม
สัญโญชน์ ๑๐ ตามสุตตันตภาชนียนัย มี ๑๐ อย่าง คือ
๑. กามราคสัญโญชน์
ความยินดีพอใจในกามภพ หรือ ในกามคุณอารมณ์
ได้แก่ โลภเจตสิก ที่ในโลภมูลจิต ๘

๗

๒. รูปราคสัญโญชน์

ความยินดีพอใจในรูปภพ หรือ ในรูปฌาน ได้แก่
โลภเจตสิก ที่ในทิฏฐิคติวิปปยุตตจิต ๔
๓. อรูปราคสัญโยชน์
ความยินดีพอในในอรูปภพ หรือ ในอรูปฌาน ได้แก่
โลภเจตสิก ที่ทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔
๔. ปฏิฆสังโยชน์
ความโกรธ ความประทุษร้าย ความขัดเคืองในอารมณ์
อันเป็นที่ตั้งแห่งความมขัดเคือง ได้แก่ โทสเจตสิก ที่ใน
โทสมูลจิต ๒
๕. มานสังโยชน์
ความถือตัวถือตน ความอวดดื้อถือดี ได้แก่ มานเจตสิก
ที่ในทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔
๖. ทิฏฐิสังโยชน์
ความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม ได้แก่ ทิฏฐิเจตสิก
ที่ในทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔
๗. สีลัพพตปรามาสสังโยชน์ ความยึดถือข้อวัตรปฏิบัติที่ผิดจากมรรคาแห่ง
พระนิพพาน ได้แก่ ทิฏฐิเจตสิก ที่ในทิฏฐิคต
สัมปยุตตจิต ๔
๘. วิจิกิจฉาสังโยชน์
ความลังเลสงสัย ไม่ตกลงใจ เพราะวิพากษ์วิจารณ์
ถึงธรรม ๘ ประการมีพระพุทธคุณ เป็นต้น ได้แก่ วิจิกิจฉา
เจตสิก ที่ในวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต ๑
๙. อุทธัจจสังโยชน์
ความฟุ้งซ่าน คิดแล่นไปในอารมณ์ต่างๆ จับอารมณ์
ไม่มั่น ได้แก่ อุทธัจจเจตสิก ที่ในอกุศลจิต ๑๒
๑๐. อวิชชาสังโยชน์
ความไม่รู้สภาวธรรมทั้งหลาย ตามความเป็นจริง
ได้แก่ โมหเจตสิก ที่ในอกุศลจิต ๑๒
สังโยชน์ ตามอภิธรรมนัย มี ๑๐ อย่าง คือ
๑. กามราคสังโยชน์
ความยินดีพอใจในกามภพ หรือ ในกามคุณอารมณ์
ได้แก่ โลภเจตสิก ที่ในโลภมูลจิต ๘
๒. ภวราคสังโยชน์
ความยินดีพอใจในรูปภพ อรูปภพ หรือ ในรูปฌานและ อรูป
ฌาน ได้แก่ โลภเจตสิก ที่ในทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔
๓. ปฏิฆสังโยชน์
ความกระทบกระทั่ง ความขัดเคืองในอารมณ์อันเป็น
ที่ตั้งแห่งความขัดเคืองได้แก่ โทสเจตสิก ที่ในโทสมูลจิต ๒
๔. มานสังโยชน์
ความถือตัวถือตนในทางที่ผิด ได้แก่ มานเจตสิก ที่
ในทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔
๕. ทิฏฐิสังโยชน์
ความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม ได้แก่ ทิฏฐิเจตสิก ที่
ในทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔
๖. สีลัพพตปรามาสสังโยชน์ ความยึดถือในข้อปฏิบัติที่ผิด ได้แก่ ทิฏฐิเจตสิก ที่ใน
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔
๘

๗. วิจิกิจฉาสังโยชน์
๘. อิสสาสังโยชน์
๙. มัจฉริยสังโยชน์
๑๐. อวิชชาสังโยชน์

ความลังเลสงสัยในธรรม ๘ ประการ มีพระพุทธคุณ
เป็นต้น ได้แก่ วิจิกิจฉาเจตสิก ที่ในวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต ๑
ความอิจฉาริษยา ความไม่พอใจในทรัพย์สมบัติ หรือ
คุณความดีของบุคคลอื่น ได้แก่ อิสสาเจตสิก ที่ในโทสมูล
จิต ๒
ความตระหนี่หวงแหนในทรัพย์สมบัติ หรือ คุณความดีของ
ตน ได้แก่ มัจฉริยเจตสิก ที่ในโทสมูลจิต ๒
ความหลง ความไม่รู้สภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริง
คือ ความไม่รู้ในธรรม ๘ ประการ มี อริยสัจ ๔ เป็นต้น อย่าง
ใดอย่างหนึ่งได้แก่ โมหเจตสิก ที่ในอกุศลจิต ๑๒

บทที่ ๓ คันถโคจฉกะ

คนฺถโคจฺฉก
คนฺถา ธมฺมา, โน คนฺถา ธมฺมา, คนฺถนิยา ธมฺมา, อคนฺถนิยา ธมฺมา,
คนฺถสมฺปยุตฺตา ธมฺมา, คนฺถวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา, คนฺถา เจว ธมฺมา คนฺถนิยา จ,
คนฺถนิยา เจว ธมฺมา โน คนฺถา จ, คนฺถา เจว ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตา จ, คนฺถสมฺ
ปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ คนฺถา, คนฺถวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา คนฺถนิยาปิ,
คนฺถวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา อคนฺถนิยาปิ คนฺถโคจฺฉกํ (นิฏฺฐิต)ํ
แปลโดยพยัญชนะ
คนฺถา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่า คันถะ
โน คนฺถา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่า คันถะ
คนฺถนิยา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นอารมณ์ของคันถะ
อคนฺถนิยา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะ
คนฺถสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ประกอบด้วยคันถะ
คนฺถวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ไม่ประกอบด้วยคันถะ
คนฺถา เจว ธมฺมา คนฺถนิยา จ
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นคันถะ ด้วยนั่นเทียว
เป็นอารมณ์ของคันถะด้วย
คนฺถนิยา เจว ธมฺมา โน คนฺถา จ
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นอารมณ์ของคันถะ
ด้วยนั่นเทียว ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะด้วย
คนฺถา เจว ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตา จ อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นคันถะ ด้วยนั่นเทียว
เป็นธรรมที่ประกอบด้วยคันถะด้วย
คนฺถสมฺ ปยุตตฺ า เจว ธมฺมา โน จ คนฺถา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ประกอบด้วยคันถะ
ด้วยนั่นเทียว ไม่เป็นคันถะด้วย

๙

คนฺถวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา คนฺถนิยาปิอันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ไม่ประกอบด้วย
คันถะ ด้วยนั่นเทียว ก็แต่ว่า เป็นคันถะด้วย
คนฺถวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา อคนฺถนิยาปิ
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ไม่ประกอบด้วย
คันถะ ด้วยนั่นเทียว และไม่เป็นคันถะด้วย
คนฺถโคจฺฉกํ (นิฏฺฐิต)ํ
คันถโคจฉกะ (จบ)
แปลโดยอรรถ
ธรรมที่ชื่อว่า คันถะก็มี, ธรรมที่ไม่ชื่อว่า คันถะ ก็มี, ธรรมที่เป็นอารมณ์ของ
คันถะก็มี, ธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มี, ธรรมที่ประกอบด้วยคันถะก็มี, ธรรมที่ไม่
ประกอบด้วยคันถะก็มี, ธรรมที่ชื่อว่าคันถะและเป็นอารมณ์ของคันถะด้วยก็มี, ธรรมที่
เป็นอารมณ์ของคันถะแต่ไม่ชื่อว่าคันถะก็มี, ธรรมชื่อว่าคันถะและประกอบด้วยคันถะด้วยก็มี,
ธรรมที่ประกอบด้วยคันถะ แต่ไม่ชื่อว่าคันถะก็มี, ธรรมที่ไม่ประกอบด้วยคันถะ แต่ว่าเป็น
อารมณ์ของคันถะได้ก็ดี, ธรรมที่ไม่ประกอบด้วยคันถะและไม่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มี
คันถโคจฉกะ จบ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๖.

สรุปธรรมในคันถโคจฉกะ มี ๑๒ จําพวก คือ
คนฺถา ธมฺมา
ธรรมที่ชื่อว่า คันถะ ได้แก่ สภาวธรรมที่เป็นตัวคันถะ ๓
คือ โลภะ โทสะ ทิฏฐิ
โน คนฺถา ธมฺมา
ธรรมที่ไม่ชื่อว่า คันถะ ได้แก่ จิต ๘๙ เจตสิก ๔๙
(เว้นสภาวธรรมที่เป็นตัวคันถะ ๓) รูป ๒๘ นิพพาน
คนฺถนิยา ธมฺมา
ธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันถะ ได้แก่ โลกียจิต ๘๑
เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘
อคนฺถนิยา ธมฺมา
ธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะ ได้แก่ โลกุตตรจิต ๘
เจตสิก ๓๖ นิพพาน
คนฺถสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมที่ประกอบกับ คันถะ ได้แก่ โลภมูลจิต ๘
โทสมูลจิต ๒ เจตสิก ๒๕ (เว้นโทสเจตสิกที่ในโท
สมูลจิต ๒ วิจิกิจฉา และ โลภเจตสิกที่ในทิฏฐิ คต
วิปปยุตตจิต ๔)
คนฺถวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมที่ไม่ประกอบกับ คันถะ ได้แก่ โมหมูลจิต ๒
กุศลจิต ๒๑ วิบากจิต ๓๖ กิริยาจิต ๒๐ เจตสิก
๔๓ (เว้นโลภะ ทิฏฐิ มานะ โทสะ อิสสา มัจฉริ
ยา กุกกุจจะ ถีนะ มิทธะ) และโลภเจตสิกที่ในทิฏ
ฐิคตวิปปยุตตจิต ๔ โทสเจตสิกที่ใน โทสมูลจิต ๒ รูป
๒๘ นิพพาน

๑๐

๗. คนฺถา เจว ธมฺมา คนฺถนิยา ธรรมที่ชื่อว่าคันถะและเป็นอารมณ์ของ คันถะ
ได้แก่ คันถะ ๓ คือ โลภะ โทสะ ทิฏฐิ
๘. คนฺถนิยา เจว ธมฺมา โน จ คนฺถา ธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันถะ แต่ไม่ชื่อ
ว่า คันถะ ได้แก่ โลกียจิต ๘๑ เจตสิก ๔๙ (
เว้นสภาวธรรมที่เป็นตัวคันถะ ๓ ) รูป ๒๘
๙. คนฺถา เจว ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตา ธรรมที่ชื่อว่า คันถะ และที่ประกอบ
กับคันถะ ได้แก่ โลภะ ทิฏฐิ ทีใ่ นทิฏฐิคต
สัมปยุตตจิต ๔
๑๐. คนฺถสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ คนฺถา
ธรรมที่ประกอบกับคันถะ แต่ไม่
ชื่อว่า คันถะ ได้แก่ โลภมูลจิต ๘ โทสมูล
จิต ๒ เจตสิก ๒๓ (เว้นสภาวธรรมที่เป็น
ตัวคันถะ ๓ และวิจิกิจฉา)
๑๑. คนฺถวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา คนฺถนิยาปิ
ธรรมที่ไม่ประกอบกับคันถะ
แต่เป็นอารมณ์ของคันถะ ได้แก่ โมหมูลจิต
๒ โลกิยกุศลจิต ๑๗ โลกียวิบากจิต ๓๒
กิริยาจิต ๒๐ เจตสิก ๔๓ (เว้นโลภะ ทิฏฐิ
มานะ โทสะ อิสสา มัจฉริยะ
กุกกุจจะ ถีนะ มิทธะ) และโลภเจตสิกที่
ในสทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔ โทสเจตสิกที่ใน
โทสมูลจิต ๒ รูป ๒๘
๑๒. คนฺถวิปฺปยุตตา โข ปน ธมฺมา คนฺถนิยาปิ
ธรรมที่ไม่ประกอบกับคันถะ
และไม่เป็นอารมณ์ของคันถะ ได้แก่ โลกุตตร
จิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
คันถะ แปลว่า เครื่องผูกมัด หรือ เครื่องเกี่ยวคล้องนามกายและรูปกาย หมายถึง
กิเลสที่เป็นเครื่องเกี่ยวคล้องสัตว์ทั้งหลายไว้ในอบายภูมิ ๔ และในความเวียนว่ายตายเกิดใน
สังสารวัฏฎ์ มี ๔ อย่าง คือ
๑. อภิชฌากายคันถะ
ความยินดีพอใจในกามภพและในกามคุณอารมณ์อันเป็น
ที่ตั้งแห่งความกําหนัด ได้แก่ โลภเจตสิก ที่ในโลภมูลจิต ๘
๒. พยาปาทกายคันถะ
ความพยาบาทปองร้าย ความขัดเคืองในอารมณ์อันเป็น ที่ตั้ง
แห่งความขัดเคือง ได้แก่ โทสเจตสิก ที่ในโทสมูลจิต ๒
๓. สีลัพพตปรามาสกายคันถะ
ความยึดถือในสีลพรตอันเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดจาก
มรรคาแห่งการตรัสรู้ ได้แก่ ทิฏฐิเจตสิก ที่ใน
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔

๑๑

๔. อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ

ความยึดถือความคิดความเห็นว่าของตนเท่านั้นจริง
(ของคนอื่นไม่จริง) ได้แก่ ทิฏฐิเจตสิก ที่ใน
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔

บทที่ ๔ โอฆโคจฉกะ

โอฆโคจฺฉก
โอฆา ธมฺมา, โน โอฆา ธมฺมา, โอฆนิยา ธมฺมา, อโนฆนิยา ธมฺมา, โอฆสมฺป
ยุตฺตา ธมฺมา, โอฆวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา, โอฆา เจว ธมฺมา โอฆนิยา จ, โอฆนิยา เจว ธมฺ
มา โน โอฆา จ, โอฆา เจว ธมฺมา โอฆสมฺปยุตฺตา จ, โอฆาสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน
จ โอฆา, โอฆวิปฺปยุตตฺ า โข ปน ธมฺมา โอฆนิยาปิ, โอฆวิปฺปยุตตา โข ปน ธมฺมา
อโนฆานิยาปิ โอฆโคจฺฉกํ (นิฏฺฐติ ํ)
แปลโดยพยัญชนะ
โอฆา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่า โอฆะ
โน โอฆา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่า โอฆะ
โอฆนิยา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของโอฆะ
อโนฆนิยา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลายที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอฆะ
โอฆสมฺปยุตตฺ า ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยโอฆะ
โอฆวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยโอฆะ
โอฆา เจว ธมฺมา โอฆนิยา จ
อันว่า ธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่า โอฆะด้วยนั่นเทียว
เป็นอารมณ์ของโอฆะด้วย
โอฆนิยา เจว ธมฺมา โน โอฆา จ
อันว่า ธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของโอฆะ
ด้วยนั่นเทียว ชื่อว่า โอฆะด้วย
โอฆา เจว ธมฺมา โอฆสมฺปยุตฺตา จ
อันว่า ธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่า โอฆะด้วยนั่นเทียว
ประกอบด้วยโอฆะด้วย
โอฆาสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ โอฆา
อันว่า ธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยโอฆะ
ด้วยนั่นเทียว ชื่อว่า โอฆะด้วย
โอฆวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา โอฆนิยาปิ
อันว่า ธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยโอฆะ
ก็แต่ว่า เป็นอารมณ์ของโอฆะ
โอฆวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา อโนฆานิยาปิ
อันว่า ธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยโอฆะ
และไม่เป็นอารมณ์ของโอฆะ
โอฆโคจฺฉกํ (นิฏฺฐิต)ํ
โอฆโครจฉกะ (จบ)

๑๒

แปลโดยอรรถ
ธรรมที่ชื่อว่า โอฆะก็มี, ธรรมที่ไม่ชื่อว่า โอฆะก็มี, ธรรมที่เป็นอารมณ์ของโอฆะก็มี,
ธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอฆะก็มี, ธรรมที่ประกอบด้วยโอฆะก็มี, ธรรมที่ไม่ประกอบ
ด้วยโอฆะก็มี, ธรรมที่ชื่อว่าโอฆะและเป็นอารมณ์ของโอฆะด้วยก็มี, ธรรมที่เป็นอารมณ์
ของโอฆะแต่ไม่ชื่อว่าโอฆะก็มี,
ธรรมชื่อว่าโอฆะและประกอบกับโอฆะด้วยก็มี, ธรรมที่
ประกอบด้วยโอฆะ แต่ไม่ชอื่ ว่าโอฆะก็มี, ธรรมที่ไม่ประกอบด้วยโอฆะ แต่ว่าเป็นอารมณ์
ของโอฆะได้ก็มี, ธรรมที่ไม่ประกอบกับโอฆะและไม่เป็นอารมณ์ของโอฆะก็มี,
โอฆโคจฉก จบ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๗.
๘.

สรุปธรรมในโอฆโคจฉกะ มี ๑๒ จําพวก คือ
โอฆา ธมฺมา
ธรรมที่ชื่อว่า โอฆะ ได้แก่ สภาวธรรมที่เป็นตัวโอฆะ
๓ อย่าง คือ โลภะ ทิฏฐิ โมหะ
โน โอฆา ธมฺมา
ธรรมที่ไม่ชื่อว่า โอฆะ ได้แก่ จิต ๘๙ เจตสิก ๔๙
(เว้นสภาวธรรมที่เป็นตัวโอฆะ ๓) รูป ๒๘ นิพพาน
โอฆนิยา ธมฺมา
ธรรมที่เป็นอารมณ์ของโอฆะ ได้แก่ โลกียจิต ๘๑
เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘
อโนฆนิยา ธมฺมา
ธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอฆะ ได้แก่ โลกุตตรจิต ๘
เจตสิก ๕๒ นิพพาน
โอฆสมฺปยุตตฺ า ธมฺมา ธรรมที่ประกอบกับโอฆะ ได้แก่ อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๒๗ (เว้นโมหเจตสิก ที่ในโทสมูลจิต ๒ และ
โมหมูลจิต ๒)
โอฆวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมที่ไม่ประกอบกับโอฆะ ได้แก่ กุศลจิต ๒๑
วิบากจิต ๓๖ กิริยาจิต ๒๐ เจตสิก ๓๘ และโมห
เจตสิกที่ในโทสมูลจิต ๒ และในโมหมูลจิต ๒ รูป
๒๘ นิพพาน
โอฆา เจว ธมฺมา โอฆนิยา จ ธรรมที่ชื่อว่า โอฆะ และเป็นอารมณ์ของโอฆะ
ได้แก่ สภาวธรรมที่เป็นตัวโอฆะ ๓ คือ โลภะ
ทิฏฐิ โมหะ
โอฆนิยา เจว ธมฺมา โน จ โอฆา ธรรมที่เป็นอารมณ์ของโอฆะได้ แต่ไม่ชื่อว่า
โอฆะ ได้แก่ โลกียจิต ๘๑ เจตสิก ๔๙
(เว้นสภาวธรรมที่เป็นตัวโอฆะ ๓) รูป ๒๘

๑๓

๙. โอฆา เจว ธมฺมา โอฆสมฺปยุตฺตา จ ธรรมที่ชื่อว่า โอฆะ และประกอบกับโอฆะ
ได้แก่ สภาวธรรมที่เป็นตัวโอฆะ ๓ คือ
โลภะ ทิฏฐิ โมหะ ที่ประกอบในโลภมูลจิต
๘
๑๐. โอฆสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ โอฆา ธรรมที่ประกอบกับโอฆะ แต่ไม่ชื่อ
ว่าโอฆะ ได้แก่ อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๔
(เว้นสภาวธรรมที่เป็นตัวโอฆะ ๓)
๑๑. โอฆวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา โอฆนิยาปิ
ธรรมที่ไม่ประกอบกับโอฆะ แต่
เป็นอารมณ์ของโอฆะ ได้แก่ โลกียกุศล
จิต ๑๗ โลกียวิบากจิต ๓๒ กิริยาจิต
๒๐ เจตสิก ๓๘ และโมหเจตสิกที่ในโท
สมูลจิต ๒ และในโมหมูลจิต ๒ รูป ๒๘
๑๒. โอฆวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา อโนฆนิยาปิ ธรรมที่ไม่ประกอบกับโอฆะและ
ไม่เป็นอารมณ์ของโอฆะได้แก่โลกุตตรจิต
๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
โอฆะ แปลว่า ห้วงน้ํา หมายถึง กิเลสที่เปรียบประดุจห้วงน้ํา ที่ท่วมทับเบียด
เบียนและพัดพาเอาสัตว์ทั้งหลายไปให้จมอยู่ในห้วงน้ําคืออบายภูมิ ๔ และ ความเวียนว่าย
ตายเกิดในสังสารวัฏฎ์
โอฆะ มี ๔ อย่าง คือ
๑. กาโมฆะ
ความยินดีติดใจในกามภพ และในกามคุณอารมณ์ทั้ง ๕ ได้แก่
โลภเจตสิก ที่ในโลภมูลจิต ๘
๒. ภโวฆะ
ความยินดีพอใจในรูปภพ อรูปภพ คือ การเกิดในรูปภูมิ
อรูปภูมิ หรือ ความยินดีพอใจในรูปฌาน อรูปฌาณ ได้แก่
โลภเจตสิก ที่ในทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔
๓. ทิฏโฐฆะ
ความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม ได้แก่ ทิฏฐิเจตสิก ที่ใน
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔
๔. อวิชโชฆะ
ความหลง ความไม่รู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริง ได้แก่
โมหเจตสิก ที่ในอกุศลจิต ๑๒

๑๔

บทที่ ๕ โยคโคจฉกะ

โยคโคจฺฉก
โยคา ธมฺมา, โน โยคา ธมฺมา, โยคนิยา ธมฺมา, อโยคนิยา ธมฺมา, โยคสมฺ
ปยุตฺตา ธมฺมา, โยควิปปฺ ยุตฺตา ธมฺมา, โยคา เจว ธมฺมา โยคนิยา จ, โยคนิยา เจว
ธมฺมา โน จ โยคา, โยคา เจว ธมฺมา โยคสมฺปยุตฺตา จ, โยคสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา
โน จ โยคา, โยควิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา โยคนิยา ปิ, โยควิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา
อโยคนิยา ปิ โยคโคฺจฺฉกํ (นิฏฺฐติ ํ)
แปลโดยพยัญชนะ
โยคา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ชื่อว่า โยคะ
โน โยคา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ไม่ชื่อว่า โยคะ
โยคนิยา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นอารมณ์ ของโยคะ
อโยคนิยา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะ
โยคสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ประกอบกับโยคะ
โยควิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ไม่ประกอบกับโยคะ
โยคา เจว ธมฺมา โยคนิยา จ
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ชื่อว่าโยคะด้วยนั่นเทียว
เป็นอารมณ์ของโยคะด้วย
โยคนิยา เจว ธมฺมา โน จ โยคา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นอารมณ์ของโยคะด้วย
นั่นเทียว ไม่ชื่อว่าโยคะด้วย
โยคา เจว ธมฺมา โยคสมฺปยุตฺตา จ
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ชื่อว่าโยคะด้วยนั่นเทียว
ประกอบกับโยคะด้วย
โยคสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ โยคา อันว่า ธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับโยคะด้วย
นั่นเทียว ไม่ชื่อว่าโยคะด้วย
โยควิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา โยคนิยา ปิ
อันว่า ธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบกับ
โยคะแล ก็แต่ว่าเป็นอารมณ์แม้ของโยคะ
โยควิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา อโยคนิยา ปิ
อันว่าธรรมทั้งหลายที่ไม่ ประกอบกับโยคะแล
อนึ่ง ไม่เป็นอารมณ์แม้ของโยคะ
โยคโคจฺฉก (นิฏฺฐิตํ)
โยคะโคจฉกะ (จบ)

๑๕

แปลโดยอรรถ
ธรรมที่ชื่อว่า โยคะ ก็มี, ธรรมที่ไม่ชื่อว่า โยคะ ก็มี, ธรรมที่เป็นอารมณ์ของ
โยคะก็มี, ธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มี, ธรรมที่ประกอบกับโยคะ ก็มี, ธรรมที่ไม่ประกอบกับ
โยคะก็มี, ธรรมที่ชื่อว่าโยคะและเป็นอารมณ์ของโยคะด้วยก็มี, ธรรมที่เป็นอารมณ์ของโยคะแต่ไม่
ชื่อว่าโยคะก็มี, ธรรมชื่อว่าโยคะและประกอบกับโยคะด้วยก็มี,
ธรรมที่ประกอบด้วยโยคะ แต่ไม่ชื่อว่าโยคะก็มี, ธรรมที่ไม่ประกอบด้วยโยคะแต่ว่าเป็นอารมณ์ของ
โยคะได้ก็มี, ธรรมที่ไม่ประกอบกับโยคะและไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มี
โยคโคจฉกะ จบ
สรุปธรรมในโยคโคจฉกะ มี ๑๒ จําพวก คือ
๑. โยคา ธมฺมา
ธรรมที่ชื่อว่า โยคะ ได้แก่ สภาวธรรมที่เป็นตัวโยคะ
๓ อย่าง คือ โลภะ ทิฏฐิ โมหะ
๒. โน โยคา ธมฺมา
ธรรมที่ไม่ชื่อว่า โยคะ ได้แก่ จิต ๘๙ เจตสิก ๔๙
(เว้นสภาวธรรมที่เป็นตัวโยคะ ๓) รูป ๒๘ นิพพาน
๓. โยคนิยา ธมฺมา
ธรรมที่เป็นอารมณ์ของโยคะ ได้แก่ โลกียจิต ๘๑
เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘
๔. อโยคนิยา ธมฺมา ธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะ ได้แก่ โลกุตตรจิต
๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน
๕. โยคสมฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมที่ประกอบกับโยคะ ได้แก่ อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๗
(เว้นโมหเจตสิกที่ในโทสมูลจิต ๒ โมหมูลจิต ๒)
๖. โยควิปฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมที่ไม่ประกอบกับโยคะ ได้แก่ กุศลจิต ๒๑
วิบากจิต ๓๖ กิริยาจิต ๒๐ เจตสิก ๓๘ และโมห
เจตสิกที่ในโทสมูลจิต ๒ และโมหมูลจิต ๒ รูป ๒๘
นิพพาน
๗. โยคา เจว ธมฺมา โยคนิยา จ
ธรรมที่ชื่อว่า โยคะ และเป็นอารมณ์ของโยคะ
ได้แก่ สภาวธรรมที่เป็นตัวโยคะ ๓ คือ โลภะ ทิฏฐิ
โมหะ
๘. โยคนิยา เจว ธมฺมา โน จ โยคา ธรรมที่เป็นอารมณ์ของโยคะได้ แต่ไม่ชื่อว่าโยคะ ได้แก่
โลกิยจิต ๘๑ เจตสิก ๔๙ ( เว้นสภาวธรรมที่เป็นตัว
โยคะ ๓ ) รูป ๒๘
๙. โยคา เจว ธมฺมา โยคสมฺปยุตฺตา จ ธรรมที่ชื่อว่า โยคะ และประกอบกับโยคะ ได้แก่
สภาวธรรมที่เป็นตัวโยคะ ๓ คือ โลภะ ทิฏฐิ โมหะ ที่
ประกอบในโลภมูลจิต ๘

๑๖

๑๐. โยคสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ โยคา ธรรมที่ประกอบกับโยคะ แต่ไม่ชื่อว่าโยคะ
ได้แก่ อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๔ (เว้น
สภาวธรรมที่เป็นตัวโยคะ ๓)
๑๑. โยควิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา โยคนิยาปิ
ธรรมที่ไม่ประกอบกับโยคะ แต่
เป็นอารมณ์ของโยคะ ได้แก่ โลกียกุศลจิต ๑๗ โลกีย
วิบากจิต ๓๒ กิริยาจิต ๒๐ เจตสิก ๓๘ โมหเจตสิก
ที่ในโทสมูลจิต ๒ และในโมหมูลจิต ๒ รูป ๒๘
๑๒. โยควิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา อโยคนิยาปิ ธรรมที่ไม่ประกอบกับโยคะและไม่เป็น
อารมณ์ของโยคะ ได้แก่ โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖
นิพพาน
โยคะ แปลว่า เครื่องผูก หรือ เครื่องประกอบ หมายถึง กิเลสที่เป็นเครื่อง
ประกอบ หรือ ผูกสัตว์ไว้ในอบายภูมิ ๔ และในความเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏฎ์
โยคะ มี ๔ อย่าง คือ
๑. กามโยคะ
ความยินดีพอใจในกามภพ และในกามคุณอารมณ์ทั้ง ๕
ได้แก่ โลภเจตสิก ที่ในโลภมูลจิต ๘
๒. ภวโยคะ
ความยินดีพอใจในรูปภพ อรูปภพ คือ ความเกิดในรูปภูมิ
อรูปภูมิ หรือ ความยินดีพอใจในรูปฌาน อรูปฌาน ได้แก่
โลภเจตสิก ที่ในทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔
๓. ทิฏฐิโยคะ
ความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม ได้แก่ ทิฏฐิเจตสิก ที่
ในทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔
๔. อวิชชาโยคะ
ความหลง ความไม่รู้สภาวธรรมตามความเป็นจริง ได้แก่
โมหเจตสิก ที่ในอกุศลจิต ๑๒

บทที่ ๖ นีวรรณโคจฉกะ

นีวรรณโคจฺฉก
นีวรณา ธมฺมา, โน นีวรณา ธมฺมา, นีวรณิยา ธมฺมา, อนีวรณียา ธมฺมา,
นีวรณสมฺปยุตฺตา ธมฺมา, นีวรณวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา, นีวรณา เจว ธมฺมา นีวรณิยา จ,
นีวรณิยา เจว ธมฺมา โน จ นีวรณา, นีวรณา เจว ธมฺมา นีวรณสมฺปยุตฺตา จ,
นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ นีวรณา, นีวรณวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา นีวรณิ
ยาปิ, นีวรณวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา อนีวรณิยาปิ
นีวรณโคจฺฉกํ (นิฏฺฐิตํ)

๑๗

แปลโดยพยัญชนะ
นีวรณา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ชื่อว่า นิวรณ์
โน นีวรณา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ไม่ชื่อว่า นิวรณ์
นีวรณิยา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์
อนีวรณียา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์
นีวรณสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ประกอบกับนิวรณ์
นีวรณวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ไม่ประกอบกับนิวรณ์
นีวรณา เจว ธมฺมา นีวรณิยา จ
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ชื่อว่า นิวรณ์ด้วยนั่นเทียว
เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ด้วย
นีวรณิยา เจว ธมฺมา โน จ นีวรณา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์
ด้วยนั่นเทียว ไม่ชื่อว่า นิวรณ์ ด้วย
นีวรณา เจว ธมฺมา นีวรณสมฺปยุตฺตา จ อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ชื่อว่า นิวรณ์
ด้วยนั่นเทียว ประกอบกับนิวรณ์ด้วย
นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ นีวรณา
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ประกอบกับ
นิวรณ์ด้วยนั่นเทียว ไม่ชื่อว่า นิวรณ์ด้วย
นีวรณวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา นีวรณิยาปิ
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ไม่ประกอบกับ
นิวรณ์ ก็แต่ว่า เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ได้
นีวรณวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา อนีวรณิยาปิ อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่ไม่ประกอบกับ
นิวรณ์ อนึ่งแลไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ด้วย
นีวรณโคจฺฉกํ (นิฏฺฐิตํ)
นีวรณโคจฉกะ (จบ)
แปลโดยอรรถ
ธรรมที่ชื่อว่า นิวรณ์ก็มี, ธรรมที่ไม่ชื่อว่า นิวรณ์ ก็มี, ธรรมที่เป็นอารมณ์ของ
นิวรณ์ ก็มี, ธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ ก็มี, ธรรมที่ประกอบกับนิวรณ์ ก็มี,
ธรรมที่ไม่ประกอบกับนิวรณ์ ก็มี, ธรรมที่ชื่อว่า นิวรณ์ และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ด้วยก็มี,
ธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ได้ แต่ไม่ชื่อว่า นิวรณ์ ก็มี, ธรรมชื่อว่านิวรณ์และประกอบกับ
นิวรณ์ด้วยก็มี, ธรรมที่ประกอบด้วยนิวรณ์ แต่ไม่ชื่อว่า นิวรณ์ก็มี, ธรรมที่ไม่ประกอบกับนิวรณ์ แต่
ว่าเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ได้ก็มี, ธรรมที่ไม่ประกอบกับนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ ก็มี
นีวรณโคจฉกะ จบ

๑๘

สรุปธรรมในนีวรณโคจฉกะ มี ๑๒ จําพวก คือ
๑. นีวรณา ธมฺมา
ธรรมที่ชื่อว่า นิวรณ์ ได้แก่ สภาวธรรมที่เป็นตัว
นิวรณ์ ๘ อย่างคือ โลภะ ทิฏฐิ โทสะ ถีนะ
มิทธะ อุทธัจจะ กุกกุจจะ วิจิกิจฉา โมหะ
๒. โน นีวรณา ธมฺมา
ธรรมที่ไม่ชื่อว่า นิวรณ์ ได้แก่ จิต ๘๙ เจตสิก ๔๔
(เว้นสภาวธรรมที่เป็นตัวนิวรณ์ ๘) รูป ๒๘ นิพพาน
๓. นีวรณิยา ธมฺมา
ธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ ได้แก่ โลกียจิต ๘๑
เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘
๔. อนีวรณิยา ธมฺมา
ธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ ได้แก่ โลกุตตรจิต ๘
เจตสิก ๓๖ นิพพาน
๕. นีวรณสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมที่ประกอบกับนิวรณ์ ได้แก่ อกุศลจิต ๑๒
เจตสิก ๒๗
๖. นีวรณวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมที่ไม่ประกอบกับนิวรณ์ ได้แก่ กุศลจิต ๒๑
วิบากจิต ๓๖ กิริยาจิต ๒๐ เจตสิก ๓๘ รูป ๒๘
นิพพาน
๗. นีวรณา เจว ธมฺมา นีวรณิยา จ
ธรรมที่ชื่อว่า นิวรณ์ และเป็นอารมณ์ของ
นิวรณ์ ได้แก่ สภาวธรรมที่เป็นตัว นิวรณ์ ๘ คือ
โลภะ โทสะ ถีนะ มิทธะ อุทธัจจะ กุกกุจจะ
วิจิกิจฉา โมหะ
๘. นีวรณิยา เจว ธมฺมา โน จ นีวรณา ธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ แต่ไม่ชื่อว่า
นิวรณ์ ได้แก่ โลกียจิต ๘๑ เจตสิก ๔๔ (เว้น
สภาวธรรมที่เป็นตัวนิวรณ์ ๘) รูป ๒๘
๙. นีวรณา เจว ธมฺมา นีวรณสมฺปยุตฺตา จ ธรรมที่ชื่อว่า นิวรณ์ และประกอบ
กับนิวรณ์ ได้แก่ สภาวธรรมที่เป็นตัวนิวรณ์ ๘ คือ
โลภะ โทสะ ถีนะ มิทธะ อุทธัจจะ กุกกุจจะ วิจิกิจฉา
โมหะ
๑๐. นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ นีวรณา ธรรมที่ประกอบกับนิวรณ์
แต่ไม่ชื่อว่า นิวรณ์ ได้แก่ อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๙
(เว้นสภาวธรรมที่เป็นตัวนิวรณ์ ๘ อย่าง)
๑๑. นีวรณวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา นีวรณิยาปิ
ธรรมที่ไม่ประกอบกับนิวรณ์
แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ ได้แก่ โลกียกุศลจิต ๑๗
โลกียวิบากจิต ๓๒ กิริยาจิต ๒๐ เจตสิก ๓๘
รูป ๒๘

๑๙

๑๒. นีวรณวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา อนีวรณิยาปิ ธรรมที่ไม่ประกอบกับนิวรณ์
และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ ได้แก่ โลกุตตรจิต ๘
เจตสิก ๓๖ นิพพาน
นิวรณ์ แปลว่า เครื่องขัดขวาง หรือ เครื่องขวางกั้น หมายถึง กิเลสที่เป็นเครื่อง
ขัดขวาง หรือ ขวางกั้น ไม่ให้บรรลุถึงคุณความดี
นิวรณ์ มี ๖ อย่าง คือ
๑. กามฉันทนิวรณ์
ความยินดีพอใจในกามภพหรือในกามคุณอารมณ์
ได้แก่ โลภเจตสิก ที่ในโลภมูลจิต ๘
๒. พยาปาทนิวรณ์
ความพยาบาทปองร้าย ความขัดเคือง ในอารมณ์อัน
เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง ได้แก่ โทสเจตสิก ที่ในโทสมูล
จิต ๘
๓. ถีนมิทธนิวรณ์
ความหดหู่ความท้อแท้ต่อการทําดี ได้แก่ ถีนเจตสิก
และ มิทธเจตสิก ที่ในอกุศลสสังขาริกจิต ๕
๔. อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ความฟุ้งซ่านซัดส่ายไปในอารมณ์ต่าง ๆ และความ
รําคาญใจในอกุศลที่ได้ทําไปแล้ว และในกุศลที่ยังไม่
ได้ทํา ได้แก่ อุทธัจจเจตสิก ที่ในอกุศลจิต ๑๒ และ
กุกกุจจเจตสิก ที่ในโทสมูลจิต ๒
๕. วิจิกิจฉานิวรณ์
ความลังเลสงสัยในธรรม ๘ ประการ มีพระพุทธคุณ
เป็นต้น ได้แก่ วิจิกิจฉาเจตสิก ที่ในวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต ๑
๖. อวิชชานิวรณ์
ความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง มีอริยสัจ ๔
เป็นต้น ได้แก่ โมหเจตสิก ที่ในอกุศลจิต ๑๒

๒๐

บทที่ ๗ สุทธิกปฎิปทา

(กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา)
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตตฺ รํ ฌานํ ภาเวติ นิยฺยานิกํ อปจยคามึ
ทิฏฺฐิคตานํ ปหานาย ปฐมาย ภูมิยา ปตฺตยิ า วิวิจฺเจว กาเมหิ ปฐมํ ฌานํ
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปทา ทนฺธาภิญญ
ฺ ํ ทุกฺขาปฏิปทา ขิปปฺ าภิญญํ สุขา
ปฏิปทา ทนฺธาภิญฺญํ สุขาปฏิปทา ขิปฺปาภิญญ
ฺ ํ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ อวิกฺเป
โป โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตรํ ฌานํ ภาเวติ นิยฺยานิกํ อปจย
คามึ ทิฏฺฐิคตานํ ปหานาย ปฐมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิตกฺตวิจารานํ วูปสมา ทุติยํ
ฌานํ ตติยํ ฌานํ จตุตฺถํ ฌานํ ปฐมํ ฌานํ ปญฺจมํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขา
ปฏิปทา ขิปฺปาภิญฺญํ ทุกิขาปฏิปทา ขิปฺปาภิญฺญํ สุขาปฏิปทา ทนฺธาภิญฺญํ สุขา
ปฏิปทา ขิปฺปาภิญฺญํ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา
กุสลา ธมฺมา
อกุสลา ธมฺมา
อพฺยากตา ธมฺมา
กตเม ธมฺมา
ยสฺมึ สมเย
(โยคาวจโร
ภาเวติ
โลกุตฺตรํ ฌานํ
นิยยานิกํ
อปจยคามึ
ปหานาย
ทิฏฐิคตานํ ธมฺมานํ
กาเมหิ วิวิจฺเจว
ปฐมาย ภูมยิ า ปัตติยา
อุปฺปชฺช วิหรติ
ปฐมํ ฌานํ
ทุกขาปฏิปทํ ทนฺธาภิญญ
ฺ ํ

แปลโดยพยัญชนะ
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นกุศล
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นอกุศล
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโดยความเป็น
ประการอื่น (นอกจากกุศล และ อกุศล)
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นกุศล เป็นไฉน ?
ในสมัยใด
อันว่า พระโยคาวจร)
ย่อมเจริญ
ซึ่งฌานอันเป็นโลกุตตระ
อันเป็นเครื่องนําสัตว์ออกจากภพ
อันเป็นเครื่องไปปราศจากจุติและปฏิสนธิ
ขจัดแล้ว
ซึ่งธรรมทั้งหลายอันเป็นไปแล้วกับด้วยทิฏฐิ (ความเห็นผิด)
สงัดแล้ว จากกามทั้งหลาย
ด้วยการบรรลุภูมิที่ ๑
ย่อมเข้าถึงอยู่
ซึ่งปฐมฌาน
อันประกอบด้วยปฏิปทา ของบุคคลผู้ปฏิบัติ ลําบากและ
บรรลุช้า ๑
๒๑

สุขาปฏิปทา ขิปฺปาภิญญ
ฺ ํ
ทุกขาปฏิปทา ทนฺธาภิญญ
ฺ ํ
สุขาปฏิปทา ขิปฺปาภิญญ
ฺ ํ
วิหรติ
ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส
อวิกฺเขโป
โหติ
อิเม ธมฺมา กุสลา
กตเม ธมฺมา กุสลา
ยสมึ สมเย
โกตุตฺตรํ ฌานํ ภาเวติ
นิยยานิกํ
อปจยคามึ
ปหานาย
ทิฏฐิคตานํ ธมฺมานํ
ปฐมาย ภูมยิ า ปัตติยา
วิตกฺตวิจารานํ วูปสมา
อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ปฐมํ ฌานํ
ทุติยํ ฌานํ
ตติยํ ฌานํ
จตุตฺถํ ฌานํ
ปญฺจมํ ฌานํ
สุขาปฏิปทา ขิปฺปาภิญญ
ฺ ํ
ทุกฺขาปฏิปทา ทนฺธาภิญญ
ฺ ํ
สุขาปฏิปทา ขิปฺปาภิญญ
ฺ ํ
ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส
อวิกฺเขโป

อันประกอบด้วยปฏิปทา ของบุคคลผู้ปฏิบัติ ลําบากแต่บรรลุ
เร็ว ๑
อันประกอบด้วยปฏิปทาของบุคคลผู้ปฏิบัติ สะดวกแต่
บรรลุช้า ๑
อันประกอบด้วยปฏิปทาของผู้ปฏิบัติสะดวก และบรรลุเร็ว๑
ย่อมอยู่
ในสมัยนั้น
อันว่า ผัสสะ (การกระทบ)
อันว่า ธรรมอันไม่หวั่นไหว
ย่อมมี
อันว่า ธรรมทั้งหลาย เหล่านี้ ชื่อว่า กุศล
อันว่า ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นกุศล เป็นไฉน ?
ในสมัยใด
พระโยคาวจรเจริญฌานอันเป็นโลกุตตระ
อันเป็นเครื่องนําสัตว์ออกจากภพ
อันเป็นเครื่องไปปราศจากจุติและปฏิสนธิ
ขจัดแล้ว
ซึ่งธรรมทั้งหลายอันเป็นไปแล้วกับด้วยทิฏฐิ (ความเห็นผิด)
ด้วยการบรรลุซึ่งภูมิที่ ๑
เพราะการเข้าไปสงบระงับแห่งวิตกและวิจารทั้งหลาย
ย่อมเข้าถึงอยู่แล้ว
ซึ่งปฐมฌาน
ซึ่งทุติยฌาน
ซึ่งตติยฌาน
ซึ่งจตุตถฌาน
ซึ่งปัญจมฌาน
อันประกอบด้วยปฏิปทา ของบุคคลผู้ปฏิบัติ ลําบากแต่
บรรลุเร็ว ๑
อันประกอบด้วยปฏิปทาของบุคคลผู้ปฏิบัติ สะดวกแต่บรรลุ
ช้า ๑
อันประกอบด้วยปฏิปทาของผู้ปฏิบัติสะดวกและบรรลุเร็ว ๑
ในสมัยนั้น
อันว่า ผัสสะ (การกระทบ)
อันว่า ความไม่หวั่นไหว

๒๒

โหติ
อิเม ธมฺมา กุสลา

ย่อมมี
อันว่า ธรรมทั้งหลาย เหล่านี้ ชื่อว่า กุศล

แปลโดยอรรถ
บรรดาธรรมที่เป็นกุศล ก็มี บรรดาธรรมที่เป็นอกุศล ก็มี บรรดาธรรมที่เป็น
อัพยากตะ (มิใช่กุศลและมิใช่อกุศล) ก็มี
บรรดาธรรมทั้งหลาย ที่เป็นกุศล เป็นไฉน ? (คือ) ในสมัยใด ที่พระโยคาวจร
เจริญฌานที่เป็นส่วนโลกุตตระ อันเป็นเครื่องนําสัตว์ออกจากภพ ปราศจากการเกิดและการตาย
ให้เกิดขึ้นอยู่ ขจัดแล้วซึ่งบรรดาธรรมอันประกอบพร้อมด้วยความเห็นผิด สําเร็จแล้วซึ่งปฐมฌาน
อันเป็นปฏิปทาแห่งบุคคลผู้ปฏิบัติลําบาก บรรลุช้าอย่างหนึ่ง ปฏิปทาแห่งบุคคลผู้ปฏิบัติลําบาก
แต่บรรลุเร็วอย่างหนึ่ง ปฏิปทาแห่งบุคคลผู้ปฏิบัติสะดวก แต่บรรลุช้าอย่างหนึ่ง ปฏิปทาแห่งบุคคล
ผู้ปฏิบัติสะดวกและบรรลุเร็วอย่างหนึ่ง ด้วยการถึงภูมิปฐมฌานอยู่ ในสมัยนั้นผัสสะ (การกระทบ
อารมณ์) ย่อมมีขึ้น ความไม่หวั่นไหว ก็ย่อมมีขึ้น เหล่านี้ ชื่อว่าธรรมที่เป็นกุศล
บรรดาธรรมทั้งหลาย ที่เป็นกุศล เป็นไฉน ? (คือ) ในสมัยใด ที่พระโยคาวจร
เจริญฌานที่เป็นส่วนโลกุตตระ อันเป็นเครื่องนําสัตว์ออกจากภพ ปราศจากการเกิดและการตาย
ให้เกิดขึ้นอยู่ ขจัดแล้วซึ่งบรรดาธรรมอันประกอบพร้อมด้วยความเห็นผิด ด้วยการบรรลุภูมิที่ ๑
เพราะเข้าไปสงบระงับซึ่งวิตกและวิจารเสียได้ สําเร็จแล้วซึ่งปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน
จตุตถฌาน ปัญจมฌาน (ตามลําดับ) อันเป็นปฏิปทาแห่งบุคคลผู้ปฏิบัติลําบาก บรรลุช้า
อย่างหนึ่ง ปฏิปทาแห่งบุคคลผู้ปฏิบัติลําบาก แต่บรรลุเร็วอย่างหนึ่ง ปฏิปทาแห่งบุคคลผู้ปฏิบัติ
สะดวก แต่บรรลุช้าอย่างหนึ่ง ปฏิปทาแห่งบุคคลผู้ปฏิบัติสะดวกและบรรลุเร็วอย่างหนึ่ง ในสมัยนั้น
(ผัสสะ) (การกระทบอารมณ์) ย่อมมีขึ้น ความไม่หวั่นไหว ก็ย่อมมีขึ้น เหล่านี้ ชื่อว่า ธรรมที่เป็น
กุศล.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สํานักพระราชวัง
โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐ ต่อ ๓๑๐๓-๔
www.brh.thaigov.net/

๒๓

