บทสวด
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
พร้อมคําแปล
*******
รวบรวมโดย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

บทที่ ๑ : สังคิณ*ี
กุสลา ธมฺมา
อกุสลา ธมฺมา
อพฺยากตา ธมฺมา
กตเม ธมฺมา กุสลา
กามาวจรํ กุสลํ จิตฺตํ
โสมนสฺสสหคตํ
ญาณสมฺปยุตตํ
รูปารมฺมณํ วา
สทฺทารมฺมณํ วา
คนฺธารมฺมณํ วา
รสารมฺมณํ วา
โผฏฐพฺพารมฺมณํ วา
ธมฺมารมฺมณํ วา
ยํ ยํ วา ปนารพฺภ
ยสฺมึ สมเย อุปฺปนฺนํโหติ
ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ
อวิกฺเขโปโหติ
เย วา ปน อญฺเญปิ
อรูปิโน ธมฺมา
อตฺติ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
ตสฺมึ สมเย
อิเม ธมฺมา กุสลา

สภาวธรรมที่เป็นกุศล
สภาวธรรมที่เป็นอกุศล
สภาวธรรมที่เป็นพยากฤต
สภาวธรรมที่เป็นกุศล เป็นไฉน
จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล
สหรคตด้วยโสมนัส
สัมปยุตด้วยญาณ
มีรูปเป็นอารมณ์
มีเสียงเป็นอารมณ์
มีกลิ่นป็นอารมณ์
มีรสเป็นอารมณ์
มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์
มีธรรมเป็นอารมณ์
หรือปรารภอารมณ์ใด ๆ
เกิดขึ้นในสมัยใด
ในสมัยนั้น
ผัสสะก็เกิดขึ้น
ความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้น
หรือสภาวธรรมเหล่าใดแม้อื่น
ที่ไม่เป็นรูป
ซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้น
ในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหล่านี้ ชื่อว่าเป็นกุศล

---------------------------------------------* พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๓๔ ข้อ ๑ หน้า ๒๗.

๒

บทที่ ๒ : วิภังค์*
ขันธ์ ๕ คือ
รูปขันธ์
เวทนาขันธ์
สัญญาขันธ์
สังขารขันธ์
วิญญาณขันธ์
บรรดาขันธ์ ๕ นั้น รูปขันธ์ เป็นไฉน
รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
รูปที่เป็นอดีต รูปที่เป็นอนาคต รูปที่เป็น
ปัจจุบัน
อชฺฌตฺตํ วา
รูปที่เป็นภายในตน
พหิทฺธา วา
รูปที่เป็นภายนอกตน
โอฬาริกํ วา
รูปหยาบ
สุขุมํ วา
รูปละเอียด
หีนํ วา
รูปชั้นต่ํา
ปณีตํ วา
รูปชั้นประณีต
ยํ ทูเร สนฺติเก วา
รูปไกลหรือรูปใกล้
ตเทกชฺฌํ อภิสญฺญูหิตฺวา อภิสงฺขิปิตฺวา ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน
อยํ วุจฺจติ รูปกฺขนฺโธ
นี้เรียกว่า รูปขันธ์
ปญฺจกฺขนฺธา
รูปกฺขนฺโธ
เวทนากฺขนฺโธ
สญฺญากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ
วิญฺญาณกฺขนฺโธ
ตตฺถ กตโม รูปกฺขนฺโธ
ยงฺกิญฺจิ รูปํ
อตีตานาคตปจฺจุปฺนนฺนํ

--------------------------------------* พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๓๕ ข้อ ๑-๒ หน้า ๑.

๓

บทที่ ๓ : ธาตุกถา*
๑.

สงฺคโห อสงฺคโห

๒.

สงฺคหิเตน อสงฺคหิตํ

๓.

อสงฺคหิเตน สงฺคหิตํ

๔.

สงฺคหิเตน สงฺคหิตํ

๕.

อสงฺคหิเตน อสงฺคหิตํ

๖.

สมฺปโยโค วิปปฺ โยโค

๗.

สมฺปยุตฺเตน วิปฺปยุตตฺ ํ

๘.

วิปฺปยุตฺเตน สมฺปยุตตฺ ํ
อสงฺคหิตํ

สภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้
สภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้
สภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้ กับ
สภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้
สภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้ กับ
สภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้
สภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้ กับ
สภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้
สภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้ กับ
สภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้
สภาวธรรมที่ประกอบเข้าได้
สภาวธรรมที่ประกอบเข้าไม่ได้
สภาวธรรมที่ประกอบเข้าไม่ได้ กับ
สภาวธรรมที่ประกอบเข้าได้
สภาวธรรมที่ประกอบเข้าได้ กับ
สภาวธรรมที่ประกอบเข้าไม่ได้
และสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้

---------------------------------------------* พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๓๖ ข้อ ๑ หน้า ๑-๒.

๔

บทที่ ๔ : ปุคคลปัญญัติ*
ฉ ปญฺญตฺติโย
บัญญัติ ๖ ประการ คือ
๑. ขนฺธปญฺญตฺติ
ขันธบัญญัติ
๒. อายตนปญฺญตฺติ
อายตนบัญญัติ
๓. ธาตุปญฺญตฺติ
ธาตุบัญญัติ
๔. สจฺจปญฺญตฺติ
สัจจบัญญัติ
๕. อินฺทฺริยปญฺญตฺติ
อินทรีย์บัญญัติ
๖. ปุคฺคลปญฺญตฺติ
ปุคคลบัญญัติ
กิตฺตาวตา ปุคฺคลานํ ปุคฺคลปญฺญตฺติการบัญญัติเหล่าบุคคลว่าเป็นบุคคล มีเท่าไร
สมยวิมตุ ฺโต
บุคคลผู้เป็นสมยวิมุตตะ
อสมยวิมุตโฺ ต
บุคคลผู้เป็นอสมยวิมุตตะ
กุปฺปธมฺโม
บุคคลผู้เป็นกุปปธรรม
อกุปฺปธมฺโม
บุคคลผู้เป็นอกุปปธรรม
ปริหานธมฺโม
บุคคลผู้เป็นปริหานธรรม
อปริหานธมฺโม
บุคคลผู้เป็นอปริหานธรรม
เจตนาภพฺโพ
บุคคลผู้เป็นเจตนาภัพพะ
อนุรุกฺขนาภพฺโพ
บุคคลผู้เป็นอนุรักขนาภัพพะ
ปุถุชฺชโน
บุคคลผู้เป็นปุถุชน
โคตฺรภู
บุคคลผู้เป็นโคตรภู
ภยูปรโต
บุคคลผู้เป็นภยูปรตะ
อภยูปรโต
บุคคลผู้เป็นอภยูปรตะ
ภพฺพาคมโน
บุคคลผู้เป็นภัพพาคมนะ
อภพฺพาคมโน
บุคคลผู้เป็นอภัพพาคมนะ
นิยโต
บุคคลผู้เป็นนิยตะ
อนิยโต
บุคคลผู้เป็นอนิยตะ
ปฏิปนฺนโก
บุคคลผู้เป็นปฏิปันนกะ
ผเลฏฺฐิโต
บุคคลผู้เป็นผเลฐิตะ
อรหา
บุคคลผู้เป็นอรหันต์
อรหตฺตาย ปฏิปนฺโน
บุคคลผู้ปฏิบัติ เพื่อทําให้แจ้งอรหัตตผล
* พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๓๖ ข้อ ๑,๗ หน้า ๑๓๕,๑๓๗-๑๓๘
๕

บทที่ ๕ : กถาวัตถุ*
สกวาที ถามว่า
ปุคฺคโล อุปลพฺภติ
สจฺฉิกตฺถปรมตฺเถนาติ
ปรวาที ตอบว่า
อามนฺตา
สกวาที ถามว่า
โย สจฺฉิกตฺโถ ปรมตฺโถ
ตโต โส ปุคฺคโล อุปลพฺภติ
สจฺฉิกตฺถปรมตฺเถนาติ
ปรวาที ตอบว่า
น เหวํ วตฺตพฺเพ
สกวาที ถามว่า
อาชานาหิ นิคฺคหํ
หญฺจิ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ
สจฺฉิกตฺถปรมตฺเถน
เตน วตเร วตฺตพฺเพ
โย สจฺฉิกตฺโถ ปรมตฺโถ
ตโต โส ปุคฺคโล อุปลพฺภติ
สจฺฉิกตฺถปรมตฺเถนาติ
มิจฺฉา

ท่านหยั่งรู้บุคคลได้
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหม
ใช่
สภาวธรรมใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ
ท่านหยั่งรู้บุคคลนั้นได้ โดย
สจฺฉิกัตถปรมัตถ์นั้น ใช่ไหม
ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น
ท่านจงรับนิคคหะ ดังต่อไปนี้
หากท่านหยั่งรู้บุคคลได้ โดย
สัจฉิกัตถปรมัต์
ท่านจึงควรยอมรับว่า
สภาวธรรมใด เป็นสัจฉิกัตถะ เป็นปรมัตถะ
ข้าพเจ้าหยั่งรู้บุคคลนั้นได้
โดยสัจฉิกัตถปรมัตถ์ นั้น
คํานั้นของท่านผิด

--------------------------------* พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๓๗ ข้อ ๑ หน้า ๑-๒

๖

บทที่ ๖ : ยมก*
๑. เย เกจิ กุสลา ธมฺมา
สพฺเพ เต กุสลมูลา
เย วา ปน กุสลมูลา
สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา

สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศล
สภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นกุศลมูลใช่ไหม
สภาวธรรมเหล่าใด เป็นกุศลมูล
สภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นกุศลใช่ไหม

๒. เย เกจิ กุสลา ธมฺมา
สพฺเพ เต กุสลมูเลน เอกมูลา

สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศล
สภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกัน
กับกุศลมูลใช่ไหม
สภาวธรรมเหล่าใด มีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูล
สภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นกุศลใช่ไหม

เย วา ปน กุสลมูเลน เอกมูลา
สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา

--------------------------------* พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๓๘ ข้อ ๑-๒ หน้า ๑

๗

บทที่ ๗ : มหาปัฏฐาน*
๑. เหตุปจฺจโย
๒. อารมฺมณปจฺจโย
๓. อธิปติปจฺจโย
๔. อนนฺตรปจฺจโย
๕. สมนนฺตรปจฺจโย
๖. สหชาตปจฺจโย
๗. อญฺญมญฺญปจฺจโย
๘. นิสฺสยปจฺจโย
๙. อุปนิสฺสยปจฺจโย
๑๐. ปุเรชาตปจฺจโย
๑๑. ปจฺฉาชาตปจฺจโย
๑๒. อาเสวนปจฺจโย
๑๓. กมฺมปจฺจโย
๑๔. วิปากปจฺจโย
๑๕. อาหารปจฺจโย
๑๖. อินฺทฺริยปจฺจโย
๑๗. ฌานปจฺจโย
๑๘. มคฺคปจฺจโย
๑๙. สมฺปยุตฺตปจฺจโย
๒๐. วิปฺปยุตฺตปจฺจโย
๒๑. อตฺถิปจฺจโย
๒๒. นตฺถิปจฺจโย
๒๓. วิคตปจฺจโย
๒๔. อวิคตปจฺจโย

สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุ
สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอารมณ์
สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอธิบดี
สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความติดต่อกันไม่มีระหว่างคั่น
สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความติดต่อกันไม่มีระหว่างคั่นด้วยดี
สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดพร้อมกัน
สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นปัจจัยแก่กันและกัน
สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศัย
สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศัยที่มีกําลัง
สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดก่อน
สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดทีหลัง
สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเสพบ่อยๆ
สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นกรรม
สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นวิบาก
สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอาหาร
สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอินทรีย์
สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นฌาน
สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นมรรค
สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นการประกอบ
สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นการไม่ประกอบ
สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นภาวะที่ยังมีอยู่
สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นภาวะที่ไม่มีอยู่
สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความปราศจากไป
สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความไม่ปราศจากไป

--------------------------------• พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๔๐ ข้อ ๑ หน้า ๑-๒

๘

บทสวด
พระอภิธรรม ทํานองหลวง
พร้อมคําแปล
-----------------------รวบรวมโดย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
บทสวด
บทที่ ๑ อาสวโคจฉกะ
(พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา ฯ เล่มที่ ๓๔ ข้อ ๑๔-๑๙ หน้า ๗-๘)
๑. อาสวา ธมฺมา
โน อาสวา ธมฺมา

สภาวธรรมที่เป็นอาสวะ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะ

๒. สาสวา ธมฺมา
อนาสวา ธมฺมา

สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ

๓. อาสวสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
อาสววิปปฺ ยุตตฺ า ธมฺมา

สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะ
สภาวธรรมที่วิปปยุตจากอาสวะ

๔. อาสวา เจว ธมฺมา สาสวา จ สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะ
สาสวา เจว ธมฺมา โน จ อาสวา สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ
๕. อาสวา เจว ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตา จ สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วย
อาสวะ
อาสวสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ อาสวา สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็น
อาสวะ
๖. อาสววิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา สาสวาปิ สภาวธรรมที่วิปปยุตจากอาสวะแต่เป็น
อารมณ์ของอสาวะ
(อาสววิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา) อนาสวาปิ (สภาวธรรมที่วิปปยุตจากอาสวะ) และไม่
เป็นอารมณ์ของอาสวะ
อาสวโคจฺฉกํ

อาสวโคจฉกะ จบ
๙

บทที่ ๒ สัญโญชนโคจฉกะ
(พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา ฯ เล่มที่ ๓๔ ข้อ ๒๐-๒๕ หน้า ๘-๙)
๑. สญฺโญชนา ธมฺมา
โน สญฺโญชนา ธมฺมา

สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์
สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์

๒. สญฺโญชนิยา ธมฺมา
อสญฺโญชนิยา ธมฺมา

สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์สของสังโยชน์
สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์

๓. สญฺโญชนสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
สญฺโญชนวิปปฺ ยุตฺตา ธมฺมา

สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์
สภาวธรรมที่วิปปยุตจากสังโยชน์

๔. สญฺโญชนา เจว ธมฺมา สญฺโญชนิยา จ สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของ
สังโยชน์
สญฺโญชนิยา เจว ธมฺมา โน จ สญฺโญชนา สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์และไม่
เป็นสังโยชน์
๕. สญฺโญชนา เจว ธมฺมา สญฺโญชนสมฺปยุตฺตา จ สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วย
สังโยชน์
สญฺโญชนสมฺปยุตตฺ า เจว ธมฺมา โน จ สญฺโญชนา สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์แต่
ไม่เป็นสังโยชน์
๖. สญฺโญชนวิปฺปยุตตฺ า โข ปน ธมฺมา สญฺโญชนิยาปิ สภาวธรรมที่วิปปยุตจากสังโยชน์
แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์
(สญฺโญชนวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา) อสญฺโญชนิยาปิ (สภาวธรรมที่วิปปยุตจากสังโยชน์)
และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์
สญฺโญชนโคจฺฉกํ

สัญโญชนโคจฉกะ จบ

๑๐

บทที่ ๓ คันถโคจฉกะ
(พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา ฯ เล่มที่ ๓๔ ข้อ ๒๖-๓๑ หน้า ๙-๑๐)
๑. คนฺถา ธมฺมา
โน คนฺถา ธมฺมา

สภาวธรรมที่เป็นคันถะ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะ

๒. คนฺถนิยา ธมฺมา
อคนฺถนิยา ธมฺมา

สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันถะ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะ

๓. คนฺถสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
คนถฺวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา

สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันถะ
สภาวธรรมที่วิปปยุตจากคันถะ

๔. คนฺถา เจว ธมฺมา คนถฺนิยา จ
คนฺถนิยา เจว ธมฺมา โน จ คนฺถา

สภาวธรรมที่เป็นคันถะและเป็นอารมณ์ของคันถะ
สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันถะแต่ไม่เป็นคันถะ

๕. คนฺถา เจว ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตา จ
สภาวธรรมที่เป็นคันถะและสัมปยุตด้วยคันถะ
คนฺถสมฺปยุตตฺ า เจว ธมฺมา โน จ คนฺถา สภาวธรรมที่สมั ปยุตด้วยคันถะแต่ไม่เป็นคันถะ
๖. คนถฺวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา คนฺถนิยาปิ สภาวธรรมที่วิปปยุตจากคันถะแต่เป็น อารมณ์
ของคันถะ
(คนฺถวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา) อคนฺถนิยาปิ
(สภาวธรรมที่วิปปยุตจากคันถะ) และ
ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะ
คนฺถโคจฺฉกํ

คันถโคจฉกะ จบ

๑๑

บทที่ ๔ โอฆโคจฉกะ
(พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา ฯ เล่มที่ ๓๔ ข้อ ๓๒-๓๗ หน้า ๑๐-๑๑)
๑. โอฆา ธมฺมา
โน โอฆา ธมฺมา

สภาวธรรมที่เป็นโอฆะ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นโอฆะ

๒. โอฆนิยา ธมฺมา
อโนฆนิยา ธมฺมา

สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของโอฆะ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอฆะ

๓. โอฆสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
โอฆวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา

สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโอฆะ
สภาวธรรมที่วิปปยุตจากโอฆะ

๔. โอฆา เจว ธมฺมา โอฆนิยา จ
โอฆนิยา เจว ธมฺมา โน จ โอฆา

สภาวธรรมที่เป็นโอฆะและเป็นอารมณ์ของโอฆะ
สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของโอฆะแต่ไม่เป็นโอฆะ

๕. โอฆา เจว ธมฺมา โอฆสมฺปยุตฺตา จ สภาวธรรมที่เป็นโอฆะและสัมปยุตด้วย โอฆะ
โอฆสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ โอฆา สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโอฆะแต่ไม่เป็นโอฆะ
๖. โอฆวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา โอฆนิยาปิ สภาวธรรมที่วิปปยุตจากโอฆะแต่เป็นอารมณ์
ของโอฆะ
(โอฆวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา) อโนฆนิยาปิ (สภาวธรรมที่วิปปยุตจากโอฆะ) และไม่เป็น
อารมณ์ของโอฆะ
โอฆโคจฺฉกํ

โอฆโคจฉกะ จบ

๑๒

บทที่ ๕ โยคโคจฉกะ
(พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา ฯ เล่มที่ ๓๔ ข้อ ๓๘-๔๓ หน้า ๑๑)
๑. โยคา ธมฺมา
โน โยคา ธมฺมา

สภาวธรรมที่เป็นโยคะ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นโยคะ

๒. โยคนิยา ธมฺมา
อโยคนิยา ธมฺมา

สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของโยคะ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะ

๓. โยคสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
โยควิปฺปยุตฺตา ธมฺมา

สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโยคะ
สภาวธรรมที่วิปปยุตจากโยคะ

๔. โยคา เจว ธมฺมา โยคนิยา จ
โยคนิยา เจว ธมฺมา โน จ โยคา

สภาวธรรมที่เป็นโยคะและเป็นอารณ์ของโยคะ
สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของโยคะแต่ไม่เป็นโยคะ

๕. โยคา เจว ธมฺมา โยคสมฺปยุตฺตา จ
สภาวธรรมที่เป็นโยคะและสัมปยุตด้วยโยคะ
โยคสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ โยคา สภาวธรรมที่สมั ปยุตด้วยโยคะแต่ไม่เป็นโยคะ
๖. โยควิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา โยคนิยาปิ สภาวธรรมที่วิปปยุตจากโยคะแต่เป็นอารมณ์
ของ โยคะ
(โยควิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา) อโยคนิยาปิ (สภาวธรรมที่วิปปยุตจากโยคะ) และไม่
เป็นอารมณ์ของโยคะ
โยคโคจฺฉกํ

โยคโคจฉกะ จบ

๑๓

บทที่ ๖ นีวรณโคจฉกะ
(พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา ฯ เล่มที่ ๓๔ ข้อ ๔๔-๔๙ หน้า ๑๒)
๑. นีวรณา ธมฺมา
โน นีวรณา ธมฺมา

สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์
สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์

๒. นีวรณิยา ธมฺมา
อนีวรณิยา ธมฺมา

สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์
สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์

๓. นีวรณสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
นีวรณวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา

สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์
สภาวธรรมที่วิปปยุตจากนิวรณ์

สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของ
นิวรณ์
นีวรณิยา เจว ธมฺมา โน จ นีวรณา สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็น
นิวรณ์

๔. นีวรณา เจว ธมฺมา นีวรณิยา จ

๕. นีวรณา เจว ธมฺมา นีวรณสมฺปยุตฺตา จ สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วย
นิวรณ์
นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ นีวรณา สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็น
นิวรณ์
๖. นีวรณวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา นีวรณิยาปิ สภาวธรรมที่วิปปยุตจากนิวรณ์แต่เป็น
อารมณ์ของนิวรณ์
(นีวรณวิปฺปยุตตา โข ปน ธมฺมา) อนีวรณิยาปิ (สภาวธรรมที่วิปปยุตจากนิวรณ์) และไม่
เป็นอารมณ์ของนิวรณ์
นีวรณโคจฺฉกํ

นีวรณโคจฉกะ จบ

๑๔

บทที่ ๗ สุทธิกปฏิปทา
(พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา ฯ เล่มที่ ๓๔ ข้อ ๓๓๙ หน้า ๑๐๒)
กตเม ธมฺมา กุสลา
โลกุตฺตรํ ฌานํ ภาเวติ
นิยฺยานิกํ
อปจยคามึ
ทิฏฺฐิคตานํ ปหานาย
ปฐมาย ภูมยิ า ปตฺติยา
วิวิจฺเจว กาเมหิ
ปฐมํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปทํ ขิปฺปาภิญญ
ฺ ํ
ยสฺมึ สมเย
ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ
อวิกฺเขโป โหติ
อิเม ธมฺมา กุสลา

สภาวธรรมที่เป็นกุศล
โยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตตระ
ซึ่งเป็นเหตุนําออกจากวัฏฏทุกข์
ให้ถึงพระนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ
เพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้น
สงัดจากกาม
บรรลุปฐมฌาน
เป็นทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา
(ปฏิบัติลําบาก แต่รู้ได้ง่าย)
ในสมัยใด
ในสมัยนั้น
ผัสสะ ก็เกิดขึ้น
ความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้น
สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล

*******************************

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

๑๕

