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๑๒.  ฌานวิภงฺค 
๑.  สุตฺตนฺตภาชนีย 

 [๕๐๘]  อิธ  ภิกฺขุ  ปาติโมกฺขสํวรสํวุโต  วิหรติ  อาจารโคจรสมฺปนฺโน  อณุมตฺเตสุ  
วชฺเชสุ  ภยทสฺสาวี  สมาทาย  สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสุ,  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร,  โภชเน  มตฺตญฺญู,           
ปุพฺพรตฺตาปรรตฺตํ  ชาคริยานุโยคมนุยุตฺโต  สาตจฺจํ  เนปกฺกํ  โพธิปกฺขิกานํ  ธมฺมานํ            
ภาวนานุโยคมนุยุตฺโต.   

โส  อภิกฺกนฺเต  ปฏิกฺกนฺเต  สมฺปชานการี  โหติ,  อาโลกิเต  วิโลกิเต  สมฺปชานการี  
โหติ,  สมฺมิญฺชิเต    ปสาริเต  สมฺปชานการี  โหติ,  สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ  สมฺปชานการี  โหติ,  1

อสิเต  ปีเต  ขายิเต  สายิเต  สมฺปชานการี  โหติ,  อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม  สมฺปชานการี  โหติ,  คเต  
ฐิเต  นิสินฺเน  สุตฺเต  ชาคริเต   ภาสิเต  ตุณฺหีภาเว  สมฺปชานการี  โหติ,   

โส  วิวิตฺตํ  เสนาสนํ  ภชติ  อรญฺญํ  รุกฺขมูลํ  ปพฺพตํ  กนฺทรํ  คิริคุหํ  สุสานํ  วนปตฺถํ      
อพฺโภกาสํ  ปลาลปุญฺชํ  อปฺปสทฺทํ  อปฺปนิคฺโฆสํ  วิชนวาตํ  มนุสฺสราหสฺเสยฺยกํ  ปฏิสลฺลาน     
สารุปฺปํ,  โส  อรญฺญคโต  วา  รุกฺขมูลคโต  วา  สุญฺญาคารคโต  วา  นิสีทติ  ปลฺลงฺกํ  อาภุชิตฺวา  
อุชุํ  กายํ  ปณิธาย  ปริมุขํ  สตึ  อุปฏฺฐเปตฺวา,  โส  อภิชฺฌํ  โลเก  ปหาย  วิคตาภิชฺเฌน  เจตสา  
วิหรติ,  อภิชฺฌาย  จิตฺตํ  ปริโสเธติ.  พฺยาปาทปโทสํ  ปหาย  อพฺยาปนฺนจิตฺโต  วิหรติ  สพฺพปาณ
ภูตหิตานุกมฺปี,  พฺยาปาทปโทสา  จิตฺตํ  ปริโสเธติ.  ถินมิทฺธํ  ปหาย  วิคตถินมิทฺโธ  วิหรติ         
อาโลกสญฺญี  สโต  สมฺปชาโน.  ถินมิทฺธา  จิตฺตํ  ปริโสเธติ.  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ  ปหาย  อนุทฺธโต      
วิหรติ  อชฺฌตฺตํ  วูปสนฺตจิตฺโต,  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา  จิตฺตํ  ปริโสเธติ.  วิจิกิจฺฉํ  ปหาย  ติณฺณ         
วิจิกิจฺโฉ  วิหรติ  อกถํกถี  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ,  วิจิกิจฺฉาย  จิตฺตํ  ปริโสเธติ.   

โส  อิเม  ปญฺจ  นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส  ปญฺญาย  ทุพฺพลีกรเณ  วิวิจฺเจว       
กาเมหิ  วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺกํ สวิจารํ  วิเวกชํ  ปีติสุขํ  ปฐมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ,  
วิตกฺกวิจารานํ  วูปสมา  อชฺฌตฺตํ  สมฺปสาทนํ  เจตโส  เอโกทิภาวํ  อวิตกฺกํ  อวิจารํ  สมาธิชํ  ปีติ
สุขํ  ทุติยํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ,  ปีติยา จ  วิราคา   อุเปกฺขโก  จ  วิหรติ  สโต  จ  สมฺปชาโน  
สุขญฺจ  กาเยน  ปฏิสํเวเทติ,  ยนฺตํ  อริยา  อาจิกฺขนฺติ   “อุเปกฺขโก  สติมา  สุขวิหารี”ติ,  ตติยํ  
ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ,  สุขสฺส จ  ปหานา  ทุกฺขสฺส จ  ปหานา  ปุพฺเพว  โสมนสฺสโทมนสฺสานํ  
อตฺถงฺคมา  อทุกฺขมสุขํ  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ  จตุตฺถํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ, สพฺพโส            
รูปสญฺญานํ  สมติกฺกมา  ปฏิฆสญฺญานํ  อตฺถงฺคมา  นานตฺตสญฺญานํ  อมนสิการา  “อนนฺโต  
อากาโส”ติ  อากาสานญฺจายตนํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ,  สพฺพโส  อากาสานญฺจายตนํ  สมติกฺกมฺม  
“อนนฺตํ  วิญฺญาณนฺ”ติ  วิญฺญาณญฺจายตนํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ,  สพฺพโส วิญฺญาณญฺจายตนํ  
สมติกฺกมฺม  “นตฺถิ  กิญฺจ”ีติ  อากิญฺจญฺญายตนํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ, สพฺพโส  อากิญฺจญฺญายตนํ  
สมติกฺกมฺม  เนวสญฺญานาสญฺญายตนํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ.   

มาติกา. 
----------- 
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[๕๐๙]  อิธาติ  อิมิสฺสา  ทิฏฺฐิยา  อิมิสฺสา  ขนฺติยา  อิมิสฺสา  รุจิยา  อิมสฺมึ  อาทาเย  
อิมสฺมึ    ธมฺเม  อิมสฺมึ  วินเย  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  อิมสฺมึ  ปาวจเน  อิมสฺมึ  พฺรหฺมจริเย  อิมสฺมึ  
สตฺถุสาสเน,    เตน  วุจฺจติ  “อิธา”ติ. 

[๕๑๐]  ภิกฺขูติ  สมญฺญาย  ภิกฺขุ,  ปฏิญฺญาย  ภิกฺขุ,  ภิกฺขตีติ  ภิกฺขุ,  ภิกฺขโกติ  ภิกฺขุ,  
ภิกฺขาจริยํ  อชฺฌุปคโตติ  ภิกฺขุ,  ภินฺนปฏธโรติ  ภิกฺขุ,  ภินฺทติ  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเมติ  ภิกฺขุ,  
ภินฺนตฺตา  ปาปกานํ  อกุสลานํ  ธมฺมานํ  ภิกฺขุ,  โอธิโส  กิเลสานํ  ปหานา  ภิกฺขุ,  อโนธิโส     
กิเลสานํ  ปหานา  ภิกฺขุ,  เสกฺโข  ภิกฺขุ,  อเสกฺโข  ภิกฺขุ,  เนวเสกฺขนาเสกฺโข  ภิกฺขุ,  อคฺโค  ภิกฺขุ,  
ภโทฺร  ภิกฺขุ,  มณฺโฑ  ภิกฺขุ,  สาโร   ภิกฺขุ,  สมคฺเคน  สงฺเฆน  ญตฺติจตุตฺเถน  กมฺเมน  อกุปฺเปน  
ฐานารเหน  อุปสมฺปนฺโนติ  ภิกฺขุ. 

[๕๑๑]  ปาติโมกฺขนฺติ  สีลํ  ปติฏฺฐา  อาทิ  จรณํ  สญฺญโม  สํวโร  โมกฺขํ  ปาโมกฺขํ         
กุสลานํ   ธมฺมานํ  สมาปตฺติยา.  สํวโรติ  กายิโก  อวีติกฺกโม  วาจสิโก  อวีติกฺกโม  กายิกวาจสิโก  
อวีติกฺกโม.    สํวุโตติ  อิมินา  ปาติโมกฺขสํวเรน  อุเปโต  โหติ  สมุเปโต  อุปาคโต  สมุปาคโต     
อุปปนฺโน  สมุปปนฺโน  สมนฺนาคโต.  เตน  วุจฺจติ  “ปาติโมกฺขสํวรสํวุโต”ติ. 

[๕๑๒]  วิหรตีติ  อิริยติ วตฺตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปติ จรติ  วิหรติ, เตน วุจฺจติ  “วิหรต”ีติ. 
[๕๑๓]  อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ  อตฺถิ  อาจาโร,  อตฺถิ  อนาจาโร. 
ตตฺถ กตโม อนาจาโร?  กายิโก  วีติกฺกโม  วาจสิโก  วีติกฺกโม  กายิกวาจสิโก  วีติกฺกโม.      

อยํ  วุจฺจติ  อนาจาโร.  สพฺพมฺปิ  ทุสฺสีลฺยํ  อนาจาโร.  อิเธกจฺโจ  เวฬุทาเนน  วา  ปตฺตทาเนน  วา  
ปุปฺผ-ทาเนน  วา  ผลทาเนน  วา  สินานทาเนน  วา  ทนฺตกฏฺฐทาเนน  วา  จาฏุกมฺยตาย  วา  
มุคฺคสูปตาย   วา  ปาริภฏฺยตาย  วา  ชงฺฆเปสนิเกน  วา  อญฺญตรญฺญตเรน  วา พุทฺธปฏิกุฏฺเฐน  2

มิจฺฉาอาชีเวน  ชีวิกํ  กปฺเปติ.  อยํ  วุจฺจติ  อนาจาโร. 
ตตฺถ กตโม อาจาโร? กายิโก อวีติกฺกโม วาจสิโก  อวีติกฺกโม  กายิกวาจสิโก  อวีติกฺกโม.  

อยํ  วุจฺจติ  อาจาโร.  สพฺโพปิ  สีลสํวโร  อาจาโร.  อิเธกจฺโจ  น  เวฬุทาเนน  น  ปตฺตทาเนน  น        
ปุปฺผทาเนน  น  ผลทาเนน  น  สินานทาเนน น ทนฺตกฏฺฐทาเนน น จาฏุกมฺยตาย น มุคฺคสูปตาย  
น  ปาริภฏฺยตาย  น  ชงฺฆเปสนิเกน  น  อญฺญตรญฺญตเรน  พุทฺธปฏิกุฏฺเฐน  มิจฺฉาอาชีเวน  ชีวิกํ  
กปฺเปติ.  อยํ  วุจฺจติ  อาจาโร. 

[๕๑๔]  โคจโรติ  อตฺถิ  โคจโร,  อตฺถิ  อโคจโร. 
ตตฺถ  กตโม  อโคจโร?  อิเธกจฺโจ  เวสิยาโคจโร  วา  โหติ  วิธวาโคจโร  วา  ถุลฺลกุมาริ

โคจโร  วา  ปณฺฑกโคจโร  วา  ภิกฺขุนิโคจโร  วา  ปานาคารโคจโร  วา,  สํสฏฺโฐ  วิหรติ  ราชูหิ     
ราชมหามตฺเตหิ  ติตฺถิเยหิ  ติตฺถิยสาวเกหิ  อนนุโลมิเกน  คิหิสํสคฺเคน.   ยานิ  วา  ปน  ตานิ  3

กุลานิ อสฺสทฺธานิ อปฺปสนฺนานิ อโนปานภูตานิ อกฺโกสกปริภาสกานิ อนตฺถกามานิ อหิตกามานิ  
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อผาสุกกามานิ  อโยคกฺเขมกามานิ  ภิกฺขูนํ  ภิกฺขุนีนํ  อุปาสกานํ  อุปาสิกานํ,  ตถารูปานิ  กุลานิ  
เสวติ  ภชติ  ปยิรุปาสติ.  อยํ  วุจฺจติ  อโคจโร. 

ตตฺถ  กตโม  โคจโร?  อิเธกจฺโจ  น  เวสิยาโคจโร  โหติ  น  วิธวาโคจโร  น  ถุลฺลกุมาริ
โคจโร น ปณฺฑกโคจโร น ภิกฺขุนิโคจโร น ปานาคารโคจโร, น สํสฏฺโฐ วิหรติ ราชูหิ ราช            
มหามตฺเตหิ  ติตฺถิเยหิ  ติตฺถิยสาวเกหิ  อนนุโลมิเกน  คิหิสํสคฺเคน,  ยานิ  วา  ปน  ตานิ  กุลานิ  
สทฺธานิ  ปสนฺนานิ  โอปานภูตานิ  กาสาวปชฺโชตานิ  อิสิวาตปฏิวาตานิ  อตฺถกามานิ หิตกามานิ  
ผาสุกกามานิ  โยคกฺเขม-กามานิ  ภิกฺขูนํ  ภิกฺขุนีนํ  อุปาสกานํ  อุปาสิกานํ,  ตถารูปานิ  กุลานิ  
เสวติ  ภชติ  ปยิรุปาสติ.  อยํ วุจฺจติ  โคจโร.  อิติ  อิมินา  จ  อาจาเรน  อิมินา  จ  โคจเรน  อุเปโต  
โหติ  ฯเปฯ  สมนฺนาคโต,  เตน  วุจฺจติ  “อาจารโคจรสมฺปนฺโน”ติ. 

[๕๑๕]  อณุมตฺเตสุ  วชฺเชสุ  ภยทสฺสาวีติ  ตตฺถ  กตเม  อณุมตฺตา  วชฺชา?  ยานิ  ตานิ  
วชฺชานิ  อปฺปมตฺตกานิ  โอรมตฺตกานิ  ลหุสานิ  ลหุสมฺมตานิ  สญฺญมกรณียานิ  สํวรกรณียานิ  
จิตฺตุปฺปาทกรณียานิ  มนสิการปฏิพทฺธานิ.  อิเม วุจฺจนฺติ อณุมตฺตา วชฺชา. อิติ อิเมสุ  อณุมตฺเตสุ  
วชฺเชสุ  วชฺชทสฺสาวี  จ  โหติ  ภยทสฺสาวี  จ  อาทีนวทสฺสาวี  จ  นิสฺสรณทสฺสาวี  จ,  เตน  วุจฺจติ  
“อณุมตฺเตสุ  วชฺเชสุ  ภยทสฺสาวี”ติ. 

[๕๑๖]  สมาทาย  สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสูติ  ตตฺถ  กตมา  สิกฺขา?  จตสฺโส  สิกฺขา:  ภิกฺขูนํ         
ภิกฺขุสิกฺขา,  ภิกฺขุนีนํ  ภิกฺขุนิสิกฺขา,  อุปาสกานํ  อุปาสกสิกฺขา,  อุปาสิกานํ  อุปาสิกสิกฺขา.  อิมา  
วุจฺจนฺติ  สิกฺขาโย.  อิติ  อิมาสุ  สิกฺขาสุ  สพฺเพน  สพฺพํ  สพฺพถา  สพฺพํ  อเสสํ  นิสฺเสสํ  สมาทาย  
วตฺตติ,  เตน  วุจฺจติ  “สมาทาย  สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสู”ติ. 

[๕๑๗]  อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโรติ  อตฺถิ  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวารตา,  อตฺถิ  อคุตฺตทฺวารตา. 
ตตฺถ  กตมา  อินฺทฺริเยสุ  อคุตฺตทฺวารตา?  อิเธกจฺโจ  จกฺขุนา  รูปํ  ทิสฺวา  นิมิตฺตคฺคาหี  

โหติ  อนุพฺยญฺชนคฺคาหี,  ยตฺวาธิกรณเมนํ  จกฺขุนฺทฺริยํ อสํวุตํ วิหรนฺตํ อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา  
อกุสลา  ธมฺมา  อนฺวาสฺสเวยฺยํุ,  ตสฺส  สํวราย  น  ปฏิปชฺชติ,  น  รกฺขติ  จกฺขุนฺทฺริยํ,  จกฺขุนฺทฺริเย  
น  สํวรํ อาปชฺชติ.  โสเตน  สทฺทํ  สุตฺวา  ฯเปฯ ฆาเนน คนฺธํ ฆายิตฺวา ฯเปฯ ชิวฺหาย รสํ สายิตฺวา  
ฯเปฯ กาเยน โผฏฺฐพฺพํ  ผุสิตฺวา ฯเปฯมนสา ธมฺมํ วิญฺญาย นิมิตฺตคฺคาหี โหติ อนุพฺยญฺชนคฺคาหี,          
ยตฺวาธิกรณเมนํ  มนินฺทฺริยํ  อสํวุตํ  วิหรนฺตํ  อภิชฺฌาโทมนสฺสา  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา           
อนฺวาสฺสเวยฺยํุ,  ตสฺส  สํวราย  น  ปฏิปชฺชติ,  น  รกฺขติ  มนินฺทฺริยํ,  มนินฺทฺริเย  น  สํวรํ  อาปชฺชติ.  
ยา  อิเมสํ  ฉนฺนํ  อินฺทฺริยานํ  อคุตฺติ  อโคปนา  อนารกฺโข  อสํวโร.  อยํ  วุจฺจติ  อินฺทฺริเยสุ           
อคุตฺตทฺวารตา. 

ตตฺถ  กตมา  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวารตา?  อิเธกจฺโจ  จกฺขุนา  รูปํ  ทิสฺวา  น  นิมิตฺตคฺคาหี  
โหติ  นานุพฺยญฺชนคฺคาหี,  ยตฺวาธิกรณเมนํ  จกฺขุนฺทฺริยํ  อสํวุตํ  วิหรนฺตํ  อภิชฺฌาโทมนสฺสา  
ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  อนฺวาสฺสเวยฺยํุ, ตสฺส  สํวราย  ปฏิปชฺชติ,  รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริยํ, จกฺขุนฺทฺริเย  
สํวรํ  อาปชฺชติ.  โสเตน  สทฺทํ  สุตฺวา ฯเปฯ ฆาเนน  คนฺธํ  ฆายิตฺวา  ฯเปฯ  ชิวฺหาย  รสํ  สายิตฺวา  
ฯเปฯ  กาเยน  โผฏฺฐพฺพํ  ผุสิตฺวา  ฯเปฯ  มนสา  ธมฺมํ  วิญฺญาย  น  นิมิตฺตคฺคาหี  โหติ              
นานุพฺยญฺชนคฺคาหี,  ญตฺวาธิกรณเมนํ  มนินฺทฺริยํ  อสํวุตํ  วิหรนฺตํ  อภิชฺฌาโทมนสฺสา  ปาปกา  
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อกุสลา  ธมฺมา  อนฺวาสฺสเวยฺยํุ,  ตสฺส  สํวราย  ปฏิปชฺชติ,  รกฺขติ  มนินฺทฺริยํ,  มนินฺทฺริเย  สํวรํ  
อาปชฺชติ.  ยา  อิเมสํ  ฉนฺนํ  อินฺทฺริยานํ  คุตฺติ  โคปนา  อารกฺโข  สํวโร.  อยํ  วุจฺจติ  อินฺทฺริเยสุ  
คุตฺตทฺวารตา.  อิมาย  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวารตาย  อุเปโต  โหติ  ฯเปฯ  สมนฺนาคโต,  เตน  วุจฺจติ  
“อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร”ติ. 

[๕๑๘]  โภชเน  มตฺตญฺญูติ  อตฺถิ  โภชเน  มตฺตญฺญุตา,  อตฺถิ  โภชเน  อมตฺตญฺญุตา. 
ตตฺถ  กตมา  โภชเน  อมตฺตญฺญุตา?  อิเธกจฺโจ  อปฺปฏิสงฺขา  อโยนิโส  อาหารํ           

อาหาเรติ  ทวาย  มทาย  มณฺฑนาย วิภูสนาย. ยา ตตฺถ อสนฺตุฏฺฐิตา อมตฺตญฺญุตา อปฺปฏิสงฺขา  
โภชเน.  อยํ  วุจฺจติ  “โภชเน  อมตฺตญฺญุตา”ติ. 

ตตฺถ  กตมา  โภชเน  มตฺตญฺญุตา?  อิเธกจฺโจ  ปฏิสงฺขา  โยนิโส  อาหารํ  อาหาเรติ  
เนว    ทวาย  น  มทาย  น  มณฺฑนาย  น  วิภูสนาย,  ยาวเทว  อิมสฺส  กายสฺส  ฐิติยา  ยาปนาย  
วิหึสูปรติยา   พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย,  อิติ  ปุราณญฺจ  เวทนํ  ปฏิหงฺขามิ,  นวญฺจ  เวทนํ  น         
อุปฺปาเทสฺสามิ,  ยาตฺรา  จ  เม  ภวิสฺสติ  อนวชฺชตา  จ  ผาสุ  วิหาโร  จาติ. ยา ตตฺถ สนฺตุฏฺฐิตา  
มตฺตญฺญุตา  ปฏิสงฺขา  โภชเน.  อยํ  วุจฺจติ  โภชเน  มตฺตญฺญุตา.  อิมาย  โภชเน  มตฺตญฺญุตาย  
อุเปโต  โหติ  ฯเปฯ  สมนฺนาคโต,  เตน  วุจฺจติ  “โภชเน  มตฺตญฺญู”ติ. 

[๕๑๙]  กถญฺจ  ภิกฺขุ  ปุพฺพรตฺตาปรรตฺตํ  ชาคริยานุโยคมนุยุตฺโต  โหติ?  อิธ  ภิกฺขุ  
ทิวสํ  จงฺกเมน  นิสชฺชาย  อาวรณีเยหิ  ธมฺเมหิ  จิตฺตํ  ปริโสเธติ,  รตฺติยา  ปฐมํ  ยามํ  จงฺกเมน  
นิสชฺชาย  อาวรณีเยหิ  ธมฺเมหิ  จิตฺตํ  ปริโสเธติ,  รตฺติยา  มชฺฌิมํ  ยามํ  ทกฺขิเณน  ปสฺเสน       
สีหเสยฺยํ  กปฺเปติ  ปาเท  ปาทํ   อจฺจาธาย  สโต  สมฺปชาโน  อุฏฺฐานสญฺญํ มนสิกริตฺวา, รตฺติยา  4

ปจฺฉิมํ  ยามํ  ปจฺจุฏฺฐาย จงฺกเมน  นิสชฺชาย  อาวรณีเยหิ  ธมฺเมหิ  จิตฺตํ  ปริโสเธติ.  เอวํ  ภิกฺขุ  
ปุพฺพรตฺตาปรรตฺตํ  ชาคริยานุโยคมนุยุตฺโต  โหติ. 

[๕๒๐]  สาตจฺจนฺติ  โย  เจตสิโก  วีริยารมฺโภ  ฯเปฯ  สมฺมาวายาโม. 
[๕๒๑]  เนปกฺกนฺติ  ยา  ปญฺญา  ปชานนา  ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ. 
[๕๒๒]  โพธิปกฺขิกานํ  ธมฺมานํ  ภาวนานุโยคมนุยุตฺโตติ  ตตฺถ  กตเม  โพธิปกฺขิกา      

ธมฺมา?  สตฺต  โพชฺฌงฺคา:  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค  วีริยสมฺโพชฺฌงฺโค              
ปีติสมฺโพชฺฌงฺโค  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค. อิเม วุจฺจนฺติ  
โพธิปกฺขิกา  ธมฺมา.  อิติ  เต  โพธิปกฺขิเก  ธมฺเม  อาเสวติ  ภาเวติ  พหุลีกโรติ,  เตน  วุจฺจติ  “โพธิ
ปกฺขิกานํ  ธมฺมานํ  ภาวนานุโยคมนุยุตฺโต”ติ. 

[๕๒๓]  กถญฺจ  ภิกฺขุ  อภิกฺกนฺเต  ปฏิกฺกนฺเต  สมฺปชานการี  โหติ,  อาโลกิเต  วิโลกิเต         
สมฺปชานการี  โหติ,  สมิญฺชิเต  ปสาริเต  สมฺปชานการี  โหติ,  สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ          
สมฺปชานการี  โหติ,  อสิเต  ปีเต  ขายิเต  สายิเต  สมฺปชานการี  โหติ,  อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม  
สมฺปชานการี  โหติ,  คเต  ฐิเต  นิสินฺเน  สุตฺเต  ชาคริเต  ภาสิเต  ตุณฺหีภาเว  สมฺปชานการี  
โหติ?  อิธ  ภิกฺขุ  สโต  สมฺปชาโน   อภิกฺกมติ,  สโต  สมฺปชาโน  ปฏิกฺกมติ,  สโต  สมฺปชาโน       
อาโลเกติ,  สโต  สมฺปชาโน  วิโลเกติ,  สโต  สมฺปชาโน  สมฺมิญฺเชติ,  สโต  สมฺปชาโน  ปสาเรติ,  
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สโต  สมฺปชานการี  โหติ,  สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ  สโต  สมฺปชานการี  โหติ,  อสิเต ปีเต ขายิเต  
สายิเต  สโต  สมฺปชานการี  โหติ, อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม สโต สมฺปชานการี  โหติ, คเต ฐิเต นิสินฺเน  
สุตฺเต  ชาคริเต  ภาสิเต  ตุณฺหีภาเว  สโต  สมฺปชานการี  โหตีติ. 

[๕๒๔]  ตตฺถ  กตมา  สติ? ยา สติ อนุสฺสติ ปฏิสฺสติ สติ สรณตา ธารณตา อปิลาปนตา  
อสมฺมุสนตา  สติ  สตินฺทฺริยํ  สติพลํ  สมฺมาสติ.  อยํ  วุจฺจติ  สติ. 

[๕๒๕]  สมฺปชาโนติ  ตตฺถ  กตมํ  สมฺปชญฺญํ?  ยา  ปญฺญา  ปชานนา  วิจโย  ปวิจโย          
ธมฺม วิจโย  สลฺลกฺขณา  อุปลกฺขณา  ปจฺจุปลกฺขณา  ปณฺฑิจฺจํ  โกสลฺลํ เนปุญฺญํ เวภพฺยา จินฺตา         
อุปปริกฺขา  ภูรี  เมธา  ปริณายิกา  วิปสฺสนา  สมฺปชญฺญํ  ปโตโท  ปญฺญา  ปญฺญินฺทฺริยํ  
ปญฺญาพลํ    ปญฺญาสตฺถํ  ปญฺญาปาสาโท  ปญฺญาอาโลโก  ปญฺญาโอภาโส  ปญฺญาปชฺโชโต  
ปญฺญารตนํ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  อิทํ  วุจฺจติ  สมฺปชญฺญํ.  อิติ  อิมาย  จ  สติยา      
อิมินา จ สมฺปชญฺเญน  อุเปโต  โหติ ฯเปฯ สมนฺนาคโต.  เอวํ  ภิกฺขุ  สโต  สมฺปชาโน  อภิกฺกมติ,  
สโต  สมฺปชาโน  ปฏิกฺกมติ,  สโต สมฺปชาโน อาโลเกติ, สโต สมฺปชาโน วิโลเกติ, สโต สมฺปชาโน  
สมฺมิญฺเชติ,  สโต  สมฺปชาโน  ปสาเรติ,  สโต  สมฺปชานการี  โหติ,  สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ  สโต  
สมฺปชานการี  โหติ,  อสิเต  ปีเต  ขายิเต  สายิเต  สโต  สมฺปชานการี  โหติ,  อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม  
สโต  สมฺปชานการี  โหติ,  คเต  ฐิเต นิสินฺเน  สุตฺเต  ชาคริเต  ภาสิเต  ตุณฺหีภาเว  สมฺปชานการี  
โหติ. 

[๕๒๖]  วิวิตฺตนฺติ  สนฺติเก  เจปิ  เสนาสนํ  โหติ,  ตญฺจ  อนากิณฺณํ  คหฏฺเฐหิ           
ปพฺพชิเตหิ,   เตน  ตํ  วิวิตฺตํ.  ทูเร  เจปิ  เสนาสนํ  โหติ,  ตญฺจ  อนากิณฺณํ  คหฏฺเฐหิ ปพฺพชิเตหิ,  
เตน  ตํ  วิวิตฺตํ. 

[๕๒๗]  เสนาสนนฺติ  มญฺโจปิ  เสนาสนํ,  ปีฐํปิ  เสนาสนํ,  ภิสิปิ เสนาสนํ, พิพฺโพหนํปิ   5

เสนาสนํ,  วิหาโรปิ  เสนาสนํ,  อฑฺฒโยโคปิ  เสนาสนํ,  ปาสาโทปิ  เสนาสนํ,  อฏฺโฏปิ  เสนาสนํ,  
มาโลปิ  เสนาสนํ,  เลณมฺปิ  เสนาสนํ, คุหาปิ เสนาสนํ, รุกฺขมูลํปิ เสนาสนํ, เวฬุคุมฺโพปิ เสนาสนํ,  
ยตฺถ  วา  ปน  ภิกฺขู  ปฏิกฺกมนฺติ,  สพฺพเมตํ  เสนาสนํ. 

[๕๒๘]  วิวิตฺตํ  เสนาสนํ  ภชตีติ  อิมํ  วิวิตฺตํ  เสนาสนํ  ภชติ  สมฺภชติ  เสวติ  นิเสวติ     
สํเสวติ,  เตน  วุจฺจติ  “วิวิตฺตํ  เสนาสนํ  ภชต”ีติ. 

[๕๒๙]  อรญฺญนฺติ  นิกฺขมิตฺวา  พหิอินฺทขีลา,  สพฺพเมตํ  อรญฺญํ. 
[๕๓๐]  รุกฺขมูลนฺติ  รุกฺขมูลํเยว  รุกฺขมูลํ,  ปพฺพโตเยว  ปพฺพโต.  กนฺทราเยว  กนฺทรา,          

คิริคุหาเยว คิริคุหา,สุสานํเยว สุสานํ, อพฺโภกาโสเยว อพฺโภกาโส, ปลาลปุญฺโชเยว ปลาลปุญฺโช. 
[๕๓๑]  วนปตฺถนฺติ  ทูรานเมตํ  เสนาสนานํ  อธิวจนํ,  วนปตฺถนฺติ  วนสณฺฑานเมตํ      

เสนาสนานํ  อธิวจนํ,  วนปตฺถนฺติ  ภึสนกานเมตํ  เสนาสนานํ  อธิวจนํ,  วนปตฺถนฺติ  สโลมหํสาน
เมตํ  เสนาสนานํ  อธิวจนํ,  วนปตฺถนฺติ  ปริยนฺตานเมตํ  เสนาสนานํ  อธิวจนํ,  วนปตฺถนฺติ  น  
มนุสฺสูปจารานเมตํ  เสนาสนานํ  อธิวจนํ,  วนปตฺถนฺติ  ทุรภิสมฺภวานเมตํ  เสนาสนานํ  อธิวจนํ. 

[๕๓๒]  อปฺปสทฺทนฺติ  สนฺติเก  เจปิ  เสนาสนํ  โหติ,  ตญฺจ  อนากิณฺณํ  คหฏฺเฐหิ       
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ปพฺพชิเตหิ,  เตน  ตํ  อปฺปสทฺทํ. ทูเร เจปิ เสนาสนํ โหติ, ตญฺจ อนากิณฺณํ คหฏฺเฐหิ ปพฺพชิเตหิ,  
เตน  ตํ  อปฺปสทฺทํ. 

[๕๓๓]  อปฺปนิคฺโฆสนฺติ  ยเทว  ตํ  อปฺปสทฺทํ,  ตเทว  ตํ  อปฺปนิคฺโฆสํ.  ยเทว  ตํ         
อปฺปนิคฺโฆสํ,  ตเทว  ตํ  วิชนวาตํ.  ยเทว  ตํ  วิชนวาตํ,  ตเทว  ตํ  มนุสฺสราหสฺเสยฺยกํ.  ยเทว  ตํ  
มนุสฺสราหสฺเสยฺยกํ  ตเทว  ตํ  ปฏิสลฺลานสารุปฺปํ. 

[๕๓๔]  อรญฺญคโต  วา  รุกฺขมูลคโต  วา  สุญฺญาคารคโต  วาติ  อรญฺญคโต  วา  โหติ  
รุกฺข-มูลคโต  วา  สุญฺญาคารคโต  วา. 

[๕๓๕]  นิสีทติ  ปลฺลงฺกํ  อาภุชิตฺวาติ  นิสินฺโน  โหติ  ปลฺลงฺกํ  อาภุชิตฺวา. 
[๕๓๖]  อุชุํ  กายํ  ปณิธายาติ  อุชุโก  โหติ  กาโย  ฐิโต  ปณิหิโต. 
[๕๓๗]  ปริมุขํ  สตึ  อุปฏฺฐเปตฺวาติ  ตตฺถ  กตมา  สติ? ยา สติ อนุสฺสติ ฯเปฯ สมฺมาสติ.  

อยํ  วุจฺจติ  สติ.  อยํ  สติ  อุปฏฺฐิตา  โหติ  สุปฏฺฐิตา  นาสิกคฺเค  วา  มุขนิมิตฺเต  วา,  เตน  วุจฺจติ  
“ปริมุขํ  สตึ  อุปฏฺฐเปตฺวา”ติ. 

[๕๓๘]  อภิชฺฌํ  โลเก  ปหายาติ  ตตฺถ  กตมา  อภิชฺฌา?  โย  ราโค  สาราโค  ฯเปฯ  
จิตฺตสฺส  สาราโค.  อยํ  วุจฺจติ  อภิชฺฌา. 

ตตฺถ  กตโม  โลโก?  ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา  โลโก.  อยํ  วุจฺจติ  โลโก.  อยํ  อภิชฺฌา  
อิมมฺหิ  โลเก  สนฺตา  โหติ  สมิตา  วูปสนฺตา  อตฺถงฺคตา  อพฺภตฺถงฺคตา  อปฺปิตา  พฺยปฺปิตา  โส
สิตา  วิโสสิตา  พฺยนฺตีกตา,  เตน  วุจฺจติ  “อภิชฺฌํ  โลเก  ปหายา”ติ. 

[๕๓๙]  วิคตาภิชฺเฌน  เจตสาติ  ตตฺถ  กตมํ  จิตฺตํ?  ยํ  จิตฺตํ  มโน  มานสํ  ฯเปฯ ตชฺชา        
มโนวิญฺญาณธาตุ.  อิทํ  วุจฺจติ  จิตฺตํ.  อิทํ  จิตฺตํ  วิคตาภิชฺฌํ  โหติ,  เตน  วุจฺจติ  “วิคตาภิชฺเฌน  
เจตสา”ติ. 

[๕๔๐]  วิหรตีติ อิริยติ วตฺตติ ปาเลติ  ยเปติ  ยาเปติ  จรติ  วิหรติ, เตน วุจฺจติ “วิหรต”ีติ. 
[๕๔๑]  อภิชฺฌาย  จิตฺตํ  ปริโสเธตีติ  ตตฺถ  กตมา  อภิชฺฌา?  โย  ราโค  สาราโค  ฯเปฯ  

จิตฺตสฺส  สาราโค.  อยํ  วุจฺจติ  อภิชฺฌา.  ตตฺถ  กตมํ  จิตฺตํ?  ยํ  จิตฺตํ  มโน  มานสํ  ฯเปฯ  ตชฺชา          
มโนวิญฺญาณธาตุ.  อิทํ  วุจฺจติ  จิตฺตํ.  อิทํ  จิตฺตํ  อิมาย  อภิชฺฌาย  โสเธติ  วิโสเธติ  ปริโสเธติ  
โมเจติ     วิโมเจติ  ปริโมเจติ,  เตน  วุจฺจติ  “อภิชฺฌาย  จิตฺตํ  ปริโสเธตี”ติ. 

[๕๔๒]  พฺยาปาทปโทสํ  ปหายาติ  อตฺถิ  พฺยาปาโท,  อตฺถิ  ปโทโส. 
ตตฺถ  กตโม  พฺยาปาโท?  โย  จิตฺตสฺส  อาฆาโต  ปฏิฆาโต  ปฏิฆํ  ปฏิวิโรโธ  โกโป        

ปโกโป  สมฺปโกโป  โทโส  ปโทโส  สมฺปโทโส  จิตฺตสฺส  พฺยาปตฺติ  มโนปโทโส  โกโธ  กุชฺฌนา  
กุชฺฌิตตฺตํ  โทโส  ทูสนา  ทูสิตตฺตํ  พฺยาปตฺติ  พฺยาปชฺชนา  พฺยาปชฺชิตตฺตํ  วิโรโธ  ปฏิวิโรโธ  
จณฺฑิกฺกํ  อสฺสุโรโป  อนตฺตมนตา  จิตฺตสฺส.  อยํ  วุจฺจติ  พฺยาปาโท. 

ตตฺถ  กตโม  ปโทโส?  โย  พฺยาปาโท  โส  ปโทโส,  โย  ปโทโส  โส  พฺยาปาโท.  อิติ  
อยญฺจ  พฺยาปาโท  อยญฺจ  ปโทโส  สนฺตา  โหนฺติ  สมิตา  วูปสนฺตา  อตฺถงฺคตา  อพฺภตฺถงฺคตา  
อปฺปิตา  พฺยปฺปิตา  โสสิตา  วิโสสิตา  พฺยนฺตีกตา,  เตน  วุจฺจติ  “พฺยาปาทปโทสํ  ปหายา”ติ. 

[๕๔๓]  อพฺยาปนฺนจิตฺโตติ  ตตฺถ  กตมํ  จิตฺตํ?  ยํ  จิตฺตํ  มโน  มานสํ  ฯเปฯ  ตชฺชา  
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มโนวิญฺญาณธาตุ.  อิทํ  วุจฺจติ  จิตฺตํ.  อิทํ  จิตฺตํ  อพฺยาปนฺนํ  โหติ,  เตน  วุจฺจติ  “อพฺยาปนฺน   
จิตฺโต”ติ. 

[๕๔๔]  วิหรตีติ  อิริยติ  ฯเปฯ  วิหรติ,  เตน  วุจฺจติ  “วิหรต”ีติ. 
[๕๔๕]  พฺยาปาทปโทสา  จิตฺตํ  ปริโสเธตีติ  อตฺถิ  พฺยาปาโท,  อตฺถิ  ปโทโส. 
ตตฺถ  กตโม  พฺยาปาโท?  โย  จิตฺตสฺส  อาฆาโต  ปฏิฆาโต  ปฏิฆํ  ปฏิวิโรโธ  โกโป       

ปโกโป  สมฺปโกโป  โทโส  ปโทโส  สมฺปโทโส  จิตฺตสฺส  พฺยาปตฺติ  มโนปโทโส  โกโธ  กุชฺฌนา  
กุชฺฌิตตฺตํ  โทโส  ทูสนา  ทูสิตตฺตํ  พฺยาปตฺติ  พฺยาปชฺชนา  พฺยาปชฺชิตตฺตํ  วิโรโธ  ปฏิวิโรโธ  
จณฺฑิกฺกํ  อสฺสุโรโป  อนตฺตมนตา  จิตฺตสฺส.  อยํ  วุจฺจติ  พฺยาปาโท.  

ตตฺถ  กตโม  ปโทโส?  โย  พฺยาปาโท  โส  ปโทโส,  โย  ปโทโส  โส  พฺยาปาโท. 
ตตฺถ  กตมํ  จิตฺตํ?  ยํ  จิตฺตํ  มโน  มานสํ  ฯเปฯ  ตชฺชา  มโนวิญฺญาณธาตุ.  อิทํ  วุจฺจติ  

จิตฺตํ.  อิทํ  จิตฺตํ  อิมมฺหา  พฺยาปาทปโทสา  โสเธติ  วิโสเธติ  ปริโสเธติ โมเจติ วิโมเจติ ปริโมเจติ,  
เตน   วุจฺจติ  “พฺยาปาทปโทสา  จิตฺตํ  ปริโสเธตี”ติ. 

[๕๔๖]  ถีนมิทฺธํ  ปหายาติ  อตฺถิ  ถีนํ,  อตฺถิ  มิทฺธํ. 
ตตฺถ  กตมํ  ถีนํ?  ยา  จิตฺตสฺส  อกลฺยตา  อกมฺมญฺญตา  โอลียนา  สลฺลียนา  ลีนํ          

ลียนา  ลียิตตฺตํ  ถีนํ  ถียนา  ถียิตตฺตํ  จิตฺตสฺส.  อิทํ  วุจฺจติ  ถีนํ. 
ตตฺถ  กตมํ  มิทฺธํ?  ยา  กายสฺส  อกลฺยตา  อกมฺมญฺญตา  โอนาโห  ปริโยนาโห  อนฺโต

สโมโรโธ  มิทฺธํ  โสปฺปํ  ปจลายิกา  โสปฺปํ  สุปนา  สุปิตตฺตํ.  อิทํ  วุจฺจติ  มิทฺธํ.  อิติ  อิทญฺจ  ถีนํ  
อิทญฺจ  มิทฺธํ  สนฺตา  โหนฺติ  สมิตา  วูปสนฺตา  อตฺถงฺคตา  อพฺภตฺถงฺคตา  อปฺปิตา  พฺยปฺปิตา  
โสสิตา  วิโสสิตา  พฺยนฺตีกตา,  เตน  วุจฺจติ  “ถินมิทฺธํ  ปหายา”ติ. 

[๕๔๗]  วิคตถีนมิทฺโธติ  ตสฺส  ถีนมิทฺธสฺส  จตฺตตฺตา  วนฺตตฺตา  มุตฺตตฺตา  ปหีนตฺตา           
ปฏินิสฺสฏฺฐตฺตา  ปหีนปฏินิสฺสฏฺฐตฺตา,  เตน  วุจฺจติ  “วิคตถินมิทฺโธ”ติ. 

[๕๔๘]  วิหรตีติ  ฯเปฯ  เตน  วุจฺจติ  “วิหรต”ีติ. 
[๕๔๙]  อาโลกสญฺญีติ  ตตฺถ  กตมา  สญฺญา?  ยา สญฺญา สญฺชานนา สญฺชานิตตฺตํ.  

อยํ   วุจฺจติ  สญฺญา.  อยํ  สญฺญา  อาโลกา  โหติ  วิวฏา  ปริสุทฺธา  ปริโยทาตา,  เตน  วุจฺจติ  
“อาโลกสญฺญี”ติ. 

[๕๕๐]  สโต  สมฺปชาโนติ  ตตฺถ  กตมา  สติ?  ยา  สติ  อนุสฺสติ  ฯเปฯ  สมฺมาสติ.  อยํ  
วุจฺจติ  สติ. 

  ตตฺถ  กตมํ  สมฺปชญฺญํ?  ยา  ปญฺญา  ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏฺฐิ.  
อิทํ  วุจฺจติ  สมฺปชญฺญํ.  อิติ  อิมาย  จ  สติยา  อิมินา  จ  สมฺปชญฺเญน  อุเปโต  โหติ  ฯเปฯ  
สมนฺนาคโต,  เตน  วุจฺจติ  “สโต  สมฺปชาโน”ติ. 

[๕๕๑]  ถีนมิทฺธา  จิตฺตํ  ปริโสเธตีติ  อตฺถิ  ถีนํ,  อตฺถิ  มิทฺธํ. 
ตตฺถ  กตมํ  ถีนํ?  ยา  จิตฺตสฺส  อกลฺยตา  ฯเปฯ  ถียิตตฺตํ  จิตฺตสฺส.  อิทํ  วุจฺจติ  ถีนํ. 
ตตฺถ  กตมํ  มิทฺธํ?  ยา  กายสฺส  อกลฺยตา  ฯเปฯ  สุปิตตฺตํ.  อิทํ  วุจฺจติ  มิทฺธํ. 
ตตฺถ  กตมํ  จิตฺตํ?  ยํ  จิตฺตํ  มโน  มานสํ  ฯเปฯ  ตชฺชา  มโนวิญฺญาณธาตุ.  อิทํ  วุจฺจติ  
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จิตฺตํ.  อิทํ  จิตฺตํ  อิมมฺหา  ถีนมิทฺธา  โสเธติ  วิโสเธติ  ปริโสเธติ  โมเจติ  วิโมเจติ  ปริโมเจติ,  
เตน  วุจฺจติ    “ถีนมิทฺธา  จิตฺตํ  ปริโสเธต”ีติ. 

[๕๕๒]  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ  ปหายาติ  อตฺถิ  อุทฺธจฺจํ,  อตฺถิ  กุกฺกุจฺจํ. 
ตตฺถ  กตมํ  อุทฺธจฺจํ?  ยํ  จิตฺตสฺส  อุทฺธจฺจํ  อวูปสโม  เจตโส  วิกฺเขโป ภนฺตตฺตํ จิตฺตสฺส.  

อิทํ  วุจฺจติ  อุทฺธจฺจํ. 
ตตฺถ  กตมํ  กุกฺกุจฺจํ?  อกปฺปิเย  กปฺปิยสญฺญิตา  กปฺปิเย  อกปฺปิยสญฺญิตา  อวชฺเช  

วชฺชสญฺญิตา  วชฺเช  อวชฺชสญฺญิตา,  ยํ  เอวรูปํ  กุกฺกุจฺจํ  กุกฺกุจฺจายนา  กุกฺกุจฺจายิตตฺตํ  เจตโส  
วิปฺปฏิสาโร  มโนวิเลขา.  อิทํ  วุจฺจติ  กุกฺกุจฺจํ.  อิติ  อิทญฺจ  อุทฺธจฺจํ  อิทญฺจ  กุกฺกุจฺจํ  สนฺตา  
โหนฺติ สมิตา วูปสนฺตา อตฺถงฺคตา อพฺภตฺถงฺคตา อปฺปิตา พฺยปฺปิตา โสสิตา วิโสสิตา พฺยนฺตีกตา,  
เตน  วุจฺจติ  “อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ  ปหายา”ติ. 

[๕๕๓]  อนุทฺธโตติ  ตสฺส  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  จตฺตตฺตา  วนฺตตฺตา  มุตฺตตฺตา  ปหีนตฺตา       
ปฏินิสฺสฏฺฐตฺตา  ปหีนปฏินิสฺสฏฺฐตฺตา,  เตน  วุจฺจติ  อนุทฺธโตติ. 

[๕๕๔]  วิหรตีติ  อิริยติ  ฯเปฯ  วิหรติ,  เตน  วุจฺจติ  “วิหรต”ีติ. 
[๕๕๕]  อชฺฌตฺตนฺติ  ยํ  อชฺฌตฺตํ  ปจฺจตฺตํ  วูปสนฺตจิตฺโตติ  ตตฺถ  กตมํ  จิตฺตํ?  ยํ  จิตฺตํ  

มโน  มานสํ  ฯเปฯ  ตชฺชา  มโนวิญฺญาณธาตุ.  อิทํ  วุจฺจติ  จิตฺตํ.  อิทํ  จิตฺตํ  อชฺฌตฺตํ  สนฺตํ  
โหติ  สมิตํ  วูปสนฺตํ,  เตน  วุจฺจติ  “อชฺฌตฺตํ  วูปสนฺตจิตฺโต”ติ. 

[๕๕๖]  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา  จิตฺตํ  ปริโสเธตีติ  อตฺถิ  อุทฺธจฺจํ,  อตฺถิ  กุกฺกุจฺจํ. 
ตตฺถ  กตมํ  อุทฺธจฺจํ? ยํ จิตฺตสฺส  อุทฺธจฺจํ  อวูปสโม  เจตโส  วิกฺเขโป  ภนฺตตฺตํ  จิตฺตสฺส.  

อิทํ  วุจฺจติ  อุทฺธจฺจํ. 
ตตฺถ  กตมํ  กุกฺกุจฺจํ  อกปฺปิเย  กปฺปิยสญฺญิตา  ฯเปฯ  มโนวิเลโข.  อิทํ  วุจฺจติ  กุกฺกุจฺจํ. 
ตตฺถ  กตมํ  จิตฺตํ?  ยํ  จิตฺตํ  มโน  มานสํ  ฯเปฯ  ตชฺชา  มโนวิญฺญาณธาตุ.  อิทํ  วุจฺจติ  

จิตฺตํ.  อิทํ  จิตฺตํ  อิมมฺหา  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา  โสเธติ  วิโสเธติ  ปริโสเธติ โมเจติ วิโมเจติ ปริโมเจติ,  
เตน  วุจฺจติ  “อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา  จิตฺตํ  ปริโสเธต”ีติ. 

[๕๕๗]  วิจิกิจฺฉํ  ปหายาติ  ตตฺถ  กตมา  วิจิกิจฺฉา?  ยา  กงฺขา  กงฺขายนา  กงฺขายิตตฺตํ  
วิมติ วิจิกิจฺฉา เทฺวฬฺหกํ เทฺวธาปโถ สํสโย อเนกํสคฺคาโห อาสปฺปนา  ปริสปฺปนา  อปริโยคาหณา          
ถมฺภิตตฺตํ   จิตฺตสฺส  มโนวิเลโข. อยํ วุจฺจติ วิจิกิจฺฉา. อยํ วิจิกิจฺฉา สนฺตา โหติ  สมิตา  วูปสนฺตา    6

อตฺถงฺคตา  อพฺภตฺถงฺคตา  อปฺปิตา  พฺยปฺปิตา  โสสิตา  วิโสสิตา  พฺยนฺตีกตา,  เตน  วุจฺจติ         
“วิจิกิจฺฉํ   ปหายา”ติ. 

[๕๕๘]  ติณฺณวิจิกิจฺโฉติ  อิมํ  วิจิกิจฺฉํ  ติณฺโณ  โหติ  อุตฺติณฺโณ  นิตฺติณฺโณ  ปารงฺคโต         
ปารมนุปฺปตฺโต,  เตน  วุจฺจติ  “ติณฺณวิจิกิจฺโฉ”ติ. 

[๕๕๙]  วิหรตีติ  อิริยติ  ฯเปฯ  วิหรติ,  เตน  วุจฺจติ  “วิหรต”ีติ.   
อกถงฺกถี  กุสเลสุ  ธมฺเมสูติ  อิมาย  วิจิกิจฺฉาย  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  น  กงฺขติ  น  วิจิกิจฺฉติ             

อกถงฺกถี  โหติ  นิกฺกถงฺกถี  วิคตกถงฺกโถ,  เตน  วุจฺจติ  “อกถงฺกถี  กุสเลสุ  ธมฺเมสู”ติ. 

 ฉ.  ฉมฺภิตตฺตํ6



 9

[๕๖๐]  วิจิกิจฺฉาย  จิตฺตํ  ปริโสเธตีติ  ตตฺถ  กตมา  วิจิกิจฺฉา?  ยา  กงฺขา  กงฺขายนา  
กงฺขายิตตฺตํ  ฯเปฯ  ถมฺภิตตฺตํ  จิตฺตสฺส  มโนวิเลโข.  อยํ  วุจฺจติ  วิจิกิจฺฉา. 

ตตฺถ  กตมํ  จิตฺตํ?  ยํ  จิตฺตํ  มโน  มานสํ  ฯเปฯ  ตชฺชา  มโนวิญฺญาณธาตุ.  อิทํ  วุจฺจติ  
จิตฺตํ.  อิทํ  จิตฺตํ  อิมาย  วิจิกิจฺฉาย  โสเธติ  วิโสเธติ  ปริโสเธติ  โมเจติ  วิโมเจติ  ปริโมเจติ,  เตน  
วุจฺจติ  “วิจิกิจฺฉาย  จิตฺตํ  ปริโสเธตี”ติ. 

[๕๖๑]  อิเม ปญฺจ นีวรเณ ปหายาติ อิเม ปญฺจ นีวรณา สนฺตา โหนฺติ  สมิตา วูปสนฺตา  
อตฺถงฺคตา  อพฺภตฺถงฺคตา  อปฺปิตา  พฺยปฺปิตา  โสสิตา  วิโสสิตา  พฺยนฺตีกตา,  เตน  วุจฺจติ  “อิเม  
ปญฺจ  นีวรเณ  ปหายา”ติ. 

[๕๖๒]  เจตโส  อุปกฺกิเลเสติ  อิเม  ปญฺจ  นีวรณา  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลสา. 
[๕๖๓]  ปญฺญาย  ทุพฺพลีกรเณติ  อิเมหิ  ปญฺจหิ  นีวรเณหิ  อนุปฺปนฺนา  เจว  ปญฺญา  

น  อุปฺปชฺชติ,  อุปฺปนฺนา  จ  ปญฺญา  นิรุชฺฌติ,  เตน  วุจฺจติ  “ปญฺญาย  ทุพฺพลีกรเณ”ติ. 
[๕๖๔]  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหีติ  ตตฺถ  กตเม  กามา?  ฉนฺโท  กาโม  

ราโค  กาโม  ฉนฺทราโค  กาโม  สงฺกปฺโป  กาโม  ราโค  กาโม  สงฺกปฺปราโค  กาโม.  อิเม  วุจฺจนฺติ  
กามา. 

ตตฺถ  กตเม  อกุสลา  ธมฺมา?  กามจฺฉนฺโท  พฺยาปาโท  ถีนมิทฺธํ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ           
วิจิกิจฺฉา.   อิเม  วุจฺจนฺติ  อกุสลา  ธมฺมา.  อิติ  อิเมหิ  จ  กาเมหิ  อิเมหิ  จ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ       
วิวิตฺโต  โหติ,  เตน  วุจฺจติ  “วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมห”ีติ. 

[๕๖๕]  สวิตกฺกํ  สวิจารนฺติ  อตฺถิ  วิตกฺโก,  อตฺถิ  วิจาโร. 
ตตฺถ  กตโม  วิตกฺโก?  โย  ตกฺโก  วิตกฺโก  สงฺกปฺโป  อปฺปนา  พฺยปฺปนา  เจตโส           

อภินิโรปนา  สมฺมาสงฺกปฺโป.  อยํ  วุจฺจติ  วิตกฺโก. 
ตตฺถ  กตโม  วิจาโร?  โย  จาโร  วิจาโร  อนุวิจาโร  อุปวิจาโร  จิตฺตสฺส  อนุสนฺธนตา             

อนุเปกฺขนตา.  อยํ  วุจฺจติ  วิจาโร.  อิติ  อิมินา  จ  วิตกฺเกน  อิมินา  จ  วิจาเรน  อุเปโต  โหติ  
ฯเปฯ   สมนฺนาคโต,  เตน  วุจฺจติ  “สวิตกฺกํ  สวิจารนฺ”ติ. 

[๕๖๖]  วิเวกชนฺติ  วิตกฺโก  วิจาโร  ปีติ  สุขํ  จิตฺตสฺส เอกคฺคตา, เต อิมมฺหิ วิเวเก  ชาตา  
โหนฺติ  สญฺชาตา  นิพฺพตฺตา  อภินิพฺพตฺตา  ปาตุภูตา,  เตน  วุจฺจติ  “วิเวกชน”ฺติ. 

[๕๖๗]  ปีติสุขนฺติ  อตฺถิ  ปีติ,  อตฺถิ  สุขํ. 
ตตฺถ  กตมา  ปีติ?  ยา  ปีติ  ปาโมชฺชํ  อาโมทนา  ปโมทนา  หาโส  ปหาโส  วิตฺติ  

โอทคฺยํ   อตฺตมนตา  จิตฺตสฺส.  อยํ  วุจฺจติ  ปีติ. 
ตตฺถ  กตมํ  สุขํ?  ยํ  เจตสิกํ  สาตํ  เจตสิกํ  สุขํ  เจโตสมฺผสฺสชํ  สาตํ  สุขํ  เวทยิตํ  เจโต

สมฺผสฺสชา  สาตา  สุขา  เวทนา.  อิทํ  วุจฺจติ  สุขํ.  อิทํ  สุขํ  อิมาย  ปีติยา  สหคตํ  โหติ  สหชาตํ  
สํสฏฺฐํ  สมฺปยุตฺตํ,  เตน  วุจฺจติ  “ปีติสุขนฺ”ติ. 

[๕๖๘]  ปฐมนฺติ  คณนานุปุพฺพโต   ปฐมํ.  อิทํ  ปฐมํ  สมาปชฺชตีติ  ปฐมํ. 7

[๕๖๙]  ฌานนฺติ  วิตกฺโก  วิจาโร  ปีติ  สุขํ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา. 

 ฉ.ม.  คณนานุปุพฺพตา.  เอวมุปริปิ 7
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[๕๗๐]  อุปสมฺปชฺชาติ  โย  ปฐมสฺส  ฌานสฺส  ลาโภ  ปฏิลาโภ  ปตฺติ  สมฺปตฺติ  ผุสนา          
สจฺฉิกิริยา  อุปสมฺปทา. 

[๕๗๑]  วิหรตีติ  อิริยติ  ฯเปฯ  วิหรติ,  เตน  วุจฺจติ  “วิหรต”ีติ. 
[๕๗๒]  วิตกฺกวิจารานํ  วูปสมาติ  อตฺถิ  วิตกฺโก,  อตฺถิ  วิจาโร. 
ตตฺถ  กตโม  วิตกฺโก?  โย  ตกฺโก  วิตกฺโก  ฯเปฯ  สมฺมาสงฺกปฺโป.  อยํ  วุจฺจติ  วิตกฺโก. 
ตตฺถ  กตโม  วิจาโร?  โย  จาโร  วิจาโร  อนุวิจาโร  อุปวิจาโร  จิตฺตสฺส  อนุสนฺธนตา            

อนุเปกฺขนตา.  อยํ  วุจฺจติ  วิจาโร.  อิติ  อยญฺจ  วิตกฺโก  อยญฺจ  วิจาโร  สนฺตา  โหนฺติ  สมิตา  
วูปสนฺตา  อตฺถงฺคตา  อพฺภตฺถงฺคตา  อปฺปิตา  พฺยปฺปิตา  โสสิตา  วิโสสิตา  พฺยนฺตีกตา,  เตน  
วุจฺจติ  “วิตกฺกวิจารานํ  วูปสมา”ติ. 

[๕๗๓]  อชฺฌตฺตนฺติ  ยํ  อชฺฌตฺตํ  ปจฺจตฺตํ 
[๕๗๔]  สมฺปสาทนนฺติ  ยา  สทฺธา  สทฺทหนา  โอกปฺปนา  อภิปฺปสาโท. 
[๕๗๕]  เจตโส  เอโกทิภาวนฺติ  ยา  จิตฺตสฺส  ฐิติ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ. 
[๕๗๖]  อวิตกฺกํ  อวิจารนฺติ  อตฺถิ  วิตกฺโก,  อตฺถิ  วิจาโร. 
ตตฺถ  กตโม  วิตกฺโก?  โย  ตกฺโก  วิตกฺโก  ฯเปฯ  สมฺมาสงฺกปฺโป.  อยํ  วุจฺจติ  วิตกฺโก. 
ตตฺถ  กตโม  วิจาโร?  โย  จาโร  อนุจาโร  วิจาโร  อนุวิจาโร  อุปวิจาโร  จิตฺตสฺส           

อนุสนฺธนตา  อนุเปกฺขนตา.  อยํ  วุจฺจติ  วิจาโร.  อิติ  อยญฺจ  วิตกฺโก  อยญฺจ  วิจาโร  สนฺตา  
โหติ สมิตา วูปสนฺตา อตฺถงฺคตา อพฺภตฺถงฺคตา อปฺปิตา พฺยปฺปิตา โสสิตา  วิโสสิตา  พฺยนฺตีกตา,  
เตน  วุจฺจติ  “อวิตกฺกํ  อวิจารนฺ”ติ. 

[๕๗๗]  สมาธิชนฺติ  สมฺปสาโท  ปีติ  สุขํ,  เต  อิมมฺหิ  สมาธิมฺหิ  ชาตา  โหนฺติ           
สญฺชาตา  นิพฺพตฺตา  อภินิพฺพตฺตา  ปาตุภูตา,  เตน  วุจฺจติ  “สมาธิชน”ฺติ. 

[๕๗๘]  ปีติสุขนฺติ  อตฺถิ  ปีติ,  อตฺถิ  สุขํ. 
ตตฺถ  กตมา  ปีติ?  ยา  ปีติ  ปาโมชฺชํ  ฯเปฯ  อตฺตมนตา  จิตฺตสฺส.  อยํ  วุจฺจติ  ปีติ. 
ตตฺถ  กตมํ  สุขํ  ฯเปฯ  ยํ  เจตสิกํ  สาตํ  ฯเปฯ  สุขํ  เวทนา.  อิทํ  วุจฺจติ  สุขํ.  อิทํ  สุขํ  

อิมาย    ปีติยา  สหคตํ  โหติ  สหชาตํ  สํสฏฺฐํ  สมฺปยุตฺตํ,  เตน  วุจฺจติ  “ปีติสุขน”ฺติ. 
[๕๗๙]  ทุติยนฺติ  คณนานุปุพฺพโต  ทุติยํ.  อิทํ  ทุติยํ  สมาปชฺชตีติ  ทุติยํ. 
[๕๘๐]  ฌานนฺติ  สมฺปสาโท  ปีติ  สุขํ  จิตฺตสฺส   เอกคฺคตา. 
[๕๘๑]  อุปสมฺปชฺชาติ  โย  ทุติยสฺส  ฌานสฺส  ลาโภ  ปฏิลาโภ  ปตฺติ  สมฺปตฺติ  ผุสนา          

สจฺฉิกิริยา  อุปสมฺปทา. 
[๕๘๒]  วิหรตีติ  อิริยติ  ฯเปฯ  วิหรติ,  เตน  วุจฺจติ  “วิหรต”ีติ. 
[๕๘๓]  ปีติยา จ  วิราคาติ  ตตฺถ  กตมา  ปีติ?  ยา  ปีติ  ปาโมชฺชํ  อาโมทนา ปโมทนา  

หาโส  ปหาโส  วิตฺติ  โอทคฺยํ  อตฺตมนตา  จิตฺตสฺส.  อยํ  วุจฺจติ  ปีติ.  อยํ  ปีติ  สนฺตา โหติ สมิตา  
วูปสนฺตา  อตฺถงฺคตา  อพฺภตฺถงฺคตา  อปฺปิตา  พฺยปฺปิตา  โสสิตา  วิโสสิตา  พฺยนฺตีกตา,  เตน  
วุจฺจติ  “ปีติยา จ  วิราคา”ติ. 

[๕๘๔]  อุเปกฺขโกติ  ตตฺถ  กตมา  อุเปกฺขา?  ยา  อุเปกฺขา  อุเปกฺขนา  อชฺฌุเปกฺขนา       
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มชฺฌตฺตตา  จิตฺตสฺส.  อยํ  วุจฺจติ  อุเปกฺขา.  อิมาย  อุเปกฺขาย  อุเปโต  โหติ  ฯเปฯ  สมนฺนาคโต,         
เตน  วุจฺจติ  “อุเปกฺขโก”ติ. 

[๕๘๕]  วิหรตีติ  อิริยติ  ฯเปฯ  วิหรติ,  เตน  วุจฺจติ  “วิหรต”ีติ. 
[๕๘๖]  สโต  จ  สมฺปชาโนติ  ตตฺถ  กตมา  สติ?  ยา  สติ  อนุสฺสติ  ฯเปฯ  สมฺมาสติ.  

อยํ วุจฺจติ  สติ. 
ตตฺถ  กตมํ  สมฺปชญฺญํ?  ยา  ปญฺญา  ปชานนา ฯเปฯ  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ.  

อิทํ  วุจฺจติ  สมฺปชญฺญํ.  อิติ  อิมาย  จ  สติยา  อิมินา  จ  สมฺปชญฺเญน  อุเปโต  โหติ  ฯเปฯ  
สมนฺนาคโต,  เตน  วุจฺจติ  “สโต  จ  สมฺปชาโน”ติ. 

[๕๘๗]  สุขญฺจ  กาเยน  ปฏิสํเวเทตีติ  ตตฺถ  กตมํ  สุขํ?  ยํ  เจตสิกํ  สาตํ  เจตสิกํ  สุขํ              
เจโตสมฺผสฺสชํ  สาตํ  สุขํ  เวทยิตํ  เจโตสมฺผสฺสชา  สาตา  สุขา  เวทนา.  อิทํ  วุจฺจติ  สุขํ. 

ตตฺถ  กตโม  กาโย?  สญฺญากฺขนฺโธ  สงฺขารกฺขนฺโธ  วิญฺญาณกฺขนฺโธ.  อยํ  วุจฺจติ  
กาโย.  อิทํ  สุขํ  อิมินา  กาเยน  ปฏิสํเวเทติ,  เตน  วุจฺจติ  “สุขญฺจ  กาเยน  ปฏิสํเวเทตี”ติ. 

[๕๘๘]  ยนฺตํ  อริยา  อาจิกฺขนฺตีติ  ตตฺถ  กตเม  อริยา?  อริยา  วุจฺจนฺติ  พุทฺธา  จ  พุทฺธ
สาวกา จ, เต อิมํ อาจิกฺขนฺติ เทเสนฺติ ปญฺญาเปนฺติ  ปฏฺฐเปนฺติ วิวรนฺติ วิภชนฺติ  อุตฺตานีกโรนฺติ           8

ปกาเสนฺติ,  เตน  วุจฺจติ  “ยนฺตํ  อริยา  อาจิกฺขนฺต”ีติ. 
[๕๘๙]  อุเปกฺขโก  สติมา  สุขวิหารีติ  ตตฺถ  กตมา  อุเปกฺขา?  ยา  อุเปกฺขา  อุเปกฺขนา        

อชฺฌุเปกฺขนา  มชฺฌตฺตตา  จิตฺตสฺส.  อยํ  วุจฺจติ  อุเปกฺขา. 
ตตฺถ  กตมา  สติ?  ยา  สติ  อนุสฺสติ  ฯเปฯ  สมฺมาสติ.  อยํ  วุจฺจติ  สติ. 
ตตฺถ  กตมํ  สุขํ?  ยํ  เจตสิกํ  สาตํ  เจตสิกํ  สุขํ  เจโตสมฺผสฺสชํ  สาตํ  สุขํ  เวทยิตํ  เจโต

สมฺผสฺสชา  สาตา  สุขา  เวทนา.  อิทํ  วุจฺจติ  สุขํ.  อิติ  อิมาย  จ  อุเปกฺขาย  อิมาย  จ  สติยา    
อิมินา  จ    สุเขน  สมนฺนาคโต  อิริยติ  วตฺตติ  ปาเลติ  ยเปติ  ยาเปติ  จรติ  วิหรติ,  เตน  วุจฺจติ  
“อุเปกฺขโก  สติมา  สุขวิหารี”ติ. 

[๕๙๐]  ตติยนฺติ  คณนานุปุพฺพโต  ตติยํ.  อิทํ  ตติยํ  สมาปชฺชตีติ  ตติยํ. 
[๕๙๑]  ฌานนฺติ  อุเปกฺขา  สติ  สมฺปชญฺญํ  สุขํ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา. 
[๕๙๒]  อุปสมฺปชฺชาติ  โย  ตติยสฺส  ฌานสฺส  ลาโภ  ปฏิลาโภ  ปตฺติ  สมฺปตฺติ  ผุสนา          

สจฺฉิกิริยา  อุปสมฺปทา. 
[๕๙๓]  วิหรตีติ  อิริยติ  ฯเปฯ  วิหรติ,  เตน  วุจฺจติ  “วิหรต”ีติ. 
[๕๘๔]  สุขสฺส  จ  ปหานา  ทุกฺขสฺส  จ  ปหานาติ  อตฺถิ  สุขํ,  อตฺถิ  ทุกฺขํ. 
ตตฺถ  กตมํ  สุขํ?  ยํ  กายิกํ  สาตํ  กายิกํ  สุขํ  กายสมฺผสฺสชํ  สาตํ  สุขํ  เวทยิตํ  กาย

สมฺผสฺสชา  สาตา  สุขา  เวทนา.  อิทํ  วุจฺจติ  สุขํ. 
ตตฺถ  กตมํ  ทุกฺขํ?  ยํ  กายิกํ  อสาตํ  กายิกํ  ทุกฺขํ  กายสมฺผสฺสชํ  อสาตํ  ทุกฺขํ  เวทยิตํ  

กายสมฺผสฺสชา  อสาตา  ทุกฺขา  เวทนา.  อิทํ  วุจฺจติ  ทุกฺขํ.  อิติ  อิทญฺจ  สุขํ  อิทญฺจ  ทุกฺขํ      
สนฺตา  โหนฺติ  สมิตา วูปสนฺตา  อตฺถงฺคตา  อพฺภตฺถงฺคตา  อปฺปิตา  พฺยปฺปิตา  โสสิตา วิโสสิตา  

 ฉ.ม.  ปญฺญเปนฺติ8
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พฺยนฺตีกตา,  เตน  วุจฺจติ  “สุขสฺส  จ  ปหานา  ทุกฺขสฺส  จ  ปหานา”ติ. 
[๕๙๕]  ปุพฺเพว  โสมนสฺสโทมนสฺสานํ  อตฺถงฺคมาติ  อตฺถิ  โสมนสฺสํ,  อตฺถิ  โทมนสฺสํ. 
ตตฺถ  กตมํ  โสมนสฺสํ?  ยํ  เจตสิกํ  สาตํ  เจตสิกํ  สุขํ  เจโตสมฺผสฺสชํ  สาตํ  สุขํ  เวทยิตํ           

เจโตสมฺผสฺสชา  สาตา  สุขา  เวทนา.  อิทํ  วุจฺจติ  โสมนสฺสํ. 
ตตฺถ  กตมํ  โทมนสฺสํ?  ยํ  เจตสิกํ  อสาตํ  เจตสิกํ  ทุกฺขํ  เจโตสมฺผสฺสชํ  อสาตํ  ทุกฺขํ      

เวทยิตํ  เจโตสมฺผสฺสชา  อสาตา  ทุกฺขา  เวทนา.  อิทํ  วุจฺจติ  โทมนสฺสํ.  อิติ  อิทญฺจ  โสมนสฺสํ     
อิทญฺจ  โทมนสฺสํ  ปุพฺเพว  สนฺตา  โหนฺติ  สมิตา  วูปสนฺตา  อตฺถงฺคตา  อพฺภตฺถงฺคตา  อปฺปิตา        
พฺยปฺปิตา  โสสิตา  วิโสสิตา พฺยนฺตีกตา, เตน วุจฺจติ “ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมา”ติ. 

[๕๙๖]  อทุกฺขมสุขนฺติ  ยํ เจตสิกํ เนว สาตํ นาสาตํ เจโตสมฺผสฺสชํ  อทุกฺขมสุขํ  เวทยิตํ      
เจโตสมฺผสฺสชา  อทุกฺขมสุขา  เวทนา,  เตน  วุจฺจติ  “อทุกฺขมสุขน”ฺติ. 

[๕๙๗]  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธินฺติ  ตตฺถ  กตมา  อุเปกฺขา?  ยา  อุเปกฺขา  อุเปกฺขนา  
อชฺฌุเปกฺขนา  มชฺฌตฺตตา  จิตฺตสฺส.  อยํ  วุจฺจติ  อุเปกฺขา. 

ตตฺถ  กตมา  สติ?  ยา  สติ  อนุสฺสติ  ฯเปฯ  สมฺมาสติ.  อยํ  วุจฺจติ  สติ. อยํ สติ อิมาย       
อุเปกฺขาย  วิวฏา  โหติ  ปริสุทฺธา  ปริโยทาตา,  เตน  วุจฺจติ  “อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธินฺ”ติ. 

[๕๙๘]  จตุตฺถนฺติ  คณนานุปุพฺพโต  จตุตฺถํ.  อิทํ  จตุตฺถํ  สมาปชฺชตีติ  จตุตฺถํ. 
[๕๙๙]  ฌานนฺติ  อุเปกฺขา  สติ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา. 
[๖๐๐]  อุปสมฺปชฺชาติ  โย  จตุตฺถสฺส  ฌานสฺส  ลาโภ  ปฏิลาโภ  ปตฺติ  สมฺปตฺติ  ผุสนา         

สจฺฉิกิริยา  อุปสมฺปทา. 
[๖๐๑]  วิหรตีติ  อิริยติ  ฯเปฯ  วิหรติ,  เตน  วุจฺจติ  “วิหรต”ีติ. 
[๖๐๒]  สพฺพโส  รูปสญฺญานํ  สมติกฺกมาติ ตตฺถ กตมา รูปสญฺญา? รูปาวจรสมาปตฺตึ  

สมาปนฺนสฺส  วา  อุปปนฺนสฺส  วา  ทิฏฺฐธมฺมสุขวิหาริสฺส  วา  สญฺญา  สญฺชานนา  สญฺชานิต
ตฺตํ.  อิมา  วุจฺจนฺติ  รูปสญฺญาโย.  อิมา  รูปสญฺญาโย  อติกฺกนฺโต  โหติ  วีติกฺกนฺโต สมติกฺกนฺโต,  
เตน  วุจฺจติ  “สพฺพโส  รูปสญฺญานํ  สมติกฺกมา”ติ. 

[๖๐๓]  ปฏิฆสญฺญานํ  อตฺถงฺคมาติ  ตตฺถ  กตมา  ปฏิฆสญฺญาโย?  รูปสญฺญา  
สทฺทสญฺญา  คนฺธสญฺญา  รสาสญฺญา  โผฏฺฐพฺพสญฺญา.  อิมา  วุจฺจนฺติ  ปฏิฆสญฺญาโย.  อิมา  
ปฏิฆสญฺญาโย  สนฺตา  โหนฺติ  สมิตา  วูปสนฺตา  อตฺถงฺคตา  อพฺภตฺถงฺคตา  อปฺปิตา  พฺยปฺปิตา  
โสสิตา  วิโสสิตา  พฺยนฺตีกตา,  เตน  วุจฺจติ  “ปฏิฆสญฺญานํ  อตฺถงฺคมา”ติ. 

[๖๐๔]  นานตฺตสญฺญานํ  อมนสิการาติ  ตตฺถ  กตมา  นานตฺตสญฺญา?  อสมาปนฺนสฺส         
มโนธาตุสมงฺคิสฺส  วา  มโนวิญฺญาณธาตุสมงฺคิสฺส  วา  สญฺญา  สญฺชานนา  สญฺชานิตตฺตํ.  
อิมา วุจฺจนฺติ นานตฺตสญฺญาโย. อิมา นานตฺตสญฺญาโย  น  มนสิกโรติ,  เตน  วุจฺจติ “นานตฺต 
สญฺญานํ   อมนสิการา”ติ. 

[๖๐๕]  อนนฺโต  อากาโสติ  ตตฺถ  กตโม  อากาโส?  โย  อากาโส  อากาสคตํ  อฆํ  
อฆคตํ   วิวโร  วิวรคตํ  อสมฺผุฏฺฐํ  จตูหิ  มหาภูเตติ.  อยํ  วุจฺจติ  อากาโส.  ตสฺมึ  อากาเส  จิตฺตํ  
ฐเปติ  สณฺฐเปติ  อนนฺตํ  ผรติ,  เตน  วุจฺจติ  “อนนฺโต  อากาโส”ติ. 
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[๖๐๖]  อากาสานญฺจายตนนฺติ  อากาสานญฺจายตนํ  สมาปนฺนสฺส วา  อุปปนฺนสฺส วา         
ทิฏฺฐธมฺมสุขวิหาริสฺส  วา  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา. 

[๖๐๗]  อุปสมฺปชฺชาติ  โย  อากาสานญฺจายตนสฺส  ลาโภ  ปฏิลาโภ  ปตฺติ  สมฺปตฺติ     
ผุสนา   สจฺฉิกิริยา  อุปสมฺปทา. 

[๖๐๘]  วิหรตีติ  อิริยติ  ฯเปฯ  วิหรติ,  เตน  วุจฺจติ  “วิหรตี”ติ. 
[๖๐๙]  สพฺพโส  อากาสานญฺจายตนํ  สมติกฺกมฺมาติ  อิมํ  อากาสานญฺจายตนํ          

อติกฺกนฺโต โหติ วีติกฺกนฺโต สมติกฺกนฺโต,เตน วุจฺจติ “สพฺพโส อากาสานญฺจายตนํ สมติกฺกมฺมา”ติ. 
[๖๑๐]  อนนฺตํ  วิญฺญาณนฺติ  ตํเยว  อากาสํ  วิญฺญาเณน  ผุฏฺฐํ  มนสิกโรติ  อนนฺตํ  

ผรติ,  เตน  วุจฺจติ  “อนนฺตํ  วิญฺญาณน”ฺติ. 
[๖๑๑]  วิญฺญาณญฺจายตนนฺติ  วิญฺญาณญฺจายตนํ  สมาปนฺนสฺส  วา  อุปปนฺนสฺส  วา  

ทิฏฺฐธมฺมสุขวิหาริสฺส  วา  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา. 
[๖๑๒]  อุปสมฺปชฺชาติ  โย  วิญฺญาณญฺจายตนสฺส  ลาโภ  ปฏิลาโภ  ปตฺติ  สมฺปตฺติ      

ผุสนา  สจฺฉิกิริยา  อุปสมฺปทา. 
[๖๑๓]  วิหรตีติ  อิริยติ  ฯเปฯ  วิหรติ,  เตน  วุจฺจติ  “วิหรตี”ติ. 
[๖๑๔]  สพฺพโส  วิญฺญาณญฺจายตนํ  สมติกฺกมฺมาติ  อิมํ  วิญฺญาณญฺจายตนํ            

อติกฺกนฺโต  โหติ  วีติกฺกนฺโต  สมติกฺกนฺโต,  เตน  วุจฺจติ  “สพฺพโส  วิญฺ ญาณญฺจายตนํ               
สมติกฺกมฺมา”ติ. 

[๖๑๕]  นตฺถิ  กิญฺจีติ  ตํเยว  วิญฺญาณํ  อภาเวติ   วิภาเวติ  อนฺตรธาเปติ  “นตฺถิ         9

กิญฺจ”ีติ   ปสฺสติ,  เตน  วุจฺจติ  “นตฺถิ  กิญฺจ”ีติ. 
[๖๑๖]  อากิญฺจญฺญายตนนฺติ  อากิญฺจญฺญายตนํ  สมาปนฺนสฺส  วา  อุปปนฺนสฺส  วา  

ทิฏฺฐธมฺมสุขวิหาริสฺส  วา  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา. 
[๖๑๗]  อุปสมฺปชฺชาติ  โย  อากิญฺจญฺญายตนสฺส ลาโภ ปฏิลาโภ ปตฺติ สมฺปตฺติ ผุสนา      

สจฺฉิกิริยา  อุปสมฺปทา. 
[๖๑๘]  วิหรตีติ  อิริยติ  ฯเปฯ  วิหรติ,  เตน  วุจฺจติ  “วิหรตี”ติ. 
[๖๑๙]  สพฺพโส อากิญฺจญฺญายตนํ สมติกฺกมฺมาติ  อิมํ  อากิญฺจญฺญายตนํ อติกฺกนฺโต  

โหติ  วีติกฺกนฺโต  สมติกฺกนฺโต,  เตน  วุจฺจติ  “สพฺพโส  อากิญฺจญฺญายตนํ  สมติกฺกมฺมา”ติ. 
เนวสญฺญีนาสญฺญีติ  ตํเยว  อากิญฺจญฺญายตนํ  สนฺตโต  มนสิ  กโรติ  สงฺขาราวเสส

สมาปตฺตึ  ภาเวติ,  เตน  วุจฺจติ  “เนวสญฺญีนาสญฺญี”ติ. 
[๖๒๐]  เนวสญฺญานาสญฺญายตนนฺติ  เนวสญฺญานาสญฺญายตนํ  สมาปนฺนสฺส  วา  

อุปปนฺนสฺส  วา  ทิฏฺฐธมฺมสุขวิหาริสฺส  วา  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา. 
[๖๒๑]  อุปสมฺปชฺชาติ  โย  เนวสญฺญานาสญฺญายตนสฺส  ลาโภ  ปฏิลาโภ  ปตฺติ  

สมฺปตฺติ  ผุสนา  สจฺฉิกิริยา  อุปสมฺปทา. 

 ฉ.  ภาเวติ9
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[๖๒๒]  วิหรตีติ  อิริยติ  วตฺตติ  ปาเลติ ยเปติ ยาเปติ จรติ วิหรติ, เตน วุจฺจติ “วิหรต”ีติ. 
สุตฺตนฺตภาชนียํ 

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

๒.  อภิธมฺมภาชนีย 
๑.  รูปาวจรกุสล 

[๖๒๓]  จตฺตาริ  ฌานานิ:  ปฐมํ  ฌานํ  ทุติยํ  ฌานํ  ตติยํ  ฌานํ  จตุตฺถํ  ฌานํ. 
[๖๒๔]  ตตฺถ  กตมํ  ปฐมํ  ฌานํ?  อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  รูปูปปตฺติยา  มคฺคํ  ภาเวติ  

วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  ปฐมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ปฐวีกสิณํ,  ตสฺมึ  สมเย  ปญฺจงฺคิกํ  
ฌานํ  โหติ  วิตกฺโก  วิจาโร  ปีติ  สุขํ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  อิทํ  วุจฺจติ  ปฐมํ  ฌานํ.  อวเสสา    
ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา.  (๑)   

ตตฺถ  กตมํ  ทุติยํ  ฌานํ?  อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  รูปูปปตฺติยา  มคฺคํ  ภาเวติ  วิตกฺก     
วิจารานํ วูปสมา  ฯเปฯ  ทุติยํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ปฐวีกสิณํ, ตสฺมึ สมเย  ติวงฺคิกํ  ฌานํ  
โหติ  ปีติ  สุขํ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  อิทํ  วุจฺจติ  ทุติยํ  ฌานํ.  อวเสสา  ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา.  
(๒) 

ตตฺถ  กตมํ  ตติยํ  ฌานํ?  อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  รูปูปปตฺติยา  มคฺคํ  ภาเวติ  ปีติยา  จ  
วิราคา  ฯเปฯ  ตติยํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ปฐวีกสิณํ,  ตสฺมึ  สมเย  ทุวงฺคิกํ  ฌานํ  โหติ  สุขํ 
จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  อิทํ  วุจฺจติ  ตติยํ  ฌานํ.  อวเสสา  ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา.  (๓) 

ตตฺถ  กตมํ  จตุตฺถํ  ฌานํ?  อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺคํ ภาเวติ  สุขสฺส จ        
ปหานา  ฯเปฯ  จตุตฺถํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ปฐวีกสิณํ,  ตสฺมึ  สมเย  ทุวงฺคิกํ  ฌานํ  โหติ  
อุเปกฺขา  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  อิทํ  วุจฺจติ  จตุตฺถํ  ฌานํ.  อวเสสา  ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา.  (๔)     

จตุกฺกํ. 

[๖๒๕]  อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  รูปูปปตฺติยา  มคฺคํ  ภาเวติ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  
ปฐมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ปฐวีกสิณํ,  ตสฺมึ  สมเย  ปญฺจงฺคิกํ  ฌานํ  โหติ  วิตกฺโก  วิจาโร  
ปีติ  สุขํ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  อิทํ  วุจฺจติ  ปฐมํ  ฌานํ.  อวเสสา  ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา.  (๑) 

อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  รูปูปปตฺติยา  มคฺคํ  ภาเวติ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  
ธมฺเมหิ  อวิตกฺกํ  วิจารมตฺตํ  วิเวกชํ  ปีติสุขํ  ทุติยํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ปฐวีกสิณํ,  ตสฺมึ  
สมเย   จตุรงฺคิกํ  ฌานํ  โหติ  วิจาโร  ปีติ  สุขํ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  อิทํ  วุจฺจติ  ทุติยํ  ฌานํ.      
อวเสสา  ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา.  (๒) 

อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  รูปูปปตฺติยา  มคฺคํ  ภาเวติ  วิตกฺกวิจารานํ  วูปสมา  ฯเปฯ  ตติยํ  
ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ปฐวีกสิณํ,  ตสฺมึ  สมเย  ติวงฺคิกํ  ฌานํ  โหติ  ปีติ  สุขํ  จิตฺตสฺส         
เอกคฺคตา.  อิทํ   วุจฺจติ  ตติยํ  ฌานํ.  อวเสสา  ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา.  (๓)  

อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  รูปูปปตฺติยา  มคฺคํ  ภาเวติ  ปีติยา  จ  วิราคา  ฯเปฯ  จตุตฺถํ  
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ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ปฐวีกสิณํ,  ตสฺมึ  สมเย  ทุวงฺคิกํ  ฌานํ  โหติ  สุขํ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  
อิทํ  วุจฺจติ  จตุตฺถํ  ฌานํ.  อวเสสา  ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา.  (๔)   

อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  รูปูปปตฺติยา  มคฺคํ  ภาเวติ  สุขสฺส  จ  ปหานา  ฯเปฯ  ปญฺจมํ  
ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ปฐวีกสิณํ,  ตสฺมึ  สมเย  ทุวงฺคิกํ  ฌานํ  โหติ  อุเปกฺขา  จิตฺตสฺส          
เอกคฺคตา.  อิทํ  วุจฺจติ  ปญฺจมํ  ฌานํ.  อวเสสา  ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา.  (๕)   

ปญฺจกํ. 
----------- 

๒.  อรูปาวจรกุสล 
[๖๒๖]  อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  อรูปูปปตฺติยา มคฺคํ ภาเวติ สพฺพโส  อากิญฺจญฺญายตนํ        

สมติกฺกมฺม  เนวสญฺญานาสญฺญายตนสญฺญาสหคตํ  สุขสฺส  จ  ปหานา  ฯเปฯ  จตุตฺถํ  ฌานํ  
อุปสมฺปชฺช  วิหรติ,  ตสฺมึ  สมเย  ทุวงฺคิกํ  ฌานํ  โหติ  อุเปกฺขา  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  อิทํ  วุจฺจติ  
จตุตฺถํ  ฌานํ.  อวเสสา  ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา. 

   
๓.  โลกุตฺตรกุสล 

[๖๒๗]  จตฺตาริ  ฌานานิ:  ปฐมํ  ฌานํ  ทุติยํ  ฌานํ  ตติยํ  ฌานํ  จตุตฺถํ  ฌานํ. 
[๖๒๘]  ตตฺถ  กตมํ  ปฐมํ  ฌานํ?  อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตรํ ฌานํ ภาเวติ นิยฺยานิกํ  

อปจยคามึ  ทิฏฺฐิคตานํ  ปหานาย  ปฐมาย  ภูมิยา  ปตฺติยา  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  ปฐมํ  ฌานํ  
อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ทุกฺขาปฏิปทํ  ทนฺธาภิญฺญํ,  ตสฺมึ  สมเย  ปญฺจงฺคิกํ  ฌานํ  โหติ  วิตกฺโก       
วิจาโร ปีติ  สุขํ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  อิทํ  วุจฺจติ  ปฐมํ  ฌานํ.  อวเสสา  ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา.  
(๑) 

ตตฺถ  กตมํ  ทุติยํ  ฌานํ?  อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  โลกุตฺตรํ  ฌานํ  ภาเวติ  นิยฺยานิกํ  
อปจยคามึ  ทิฏฺฐิคตานํ  ปหานาย  ปฐมาย  ภูมิยา  ปตฺติยา  วิตกฺกวิจารานํ  วูปสมา  ฯเปฯ       
ทุติยํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช   วิหรติ  ทุกฺขาปฏิปทํ  ทนฺธาภิญฺญํ,  ตสฺมึ  สมเย  ติวงฺคิกํ  ฌานํ  โหติ  
ปีติ  สุขํ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  อิทํ  วุจฺจติ  ทุติยํ  ฌานํ.  อวเสสา  ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา.  (๒) 

ตตฺถ  กตมํ  ตติยํ  ฌานํ?  อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  โลกุตฺตรํ  ฌานํ  ภาเวติ  นิยฺยานิกํ  
อปจยคามึ  ทิฏฺฐิคตานํ  ปหานาย  ปฐมาย  ภูมิยา  ปตฺติยา  ปีติยา  จ  วิราคา  ฯเปฯ  ตติยํ  
ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ทุกฺขาปฏิปทํ  ทนฺธาภิญฺญํ,  ตสฺมึ  สมเย  ทุวงฺคิกํ  ฌานํ  โหติ  สุขํ      
จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  อิทํ  วุจฺจติ  ตติยํ  ฌานํ.  อวเสสา  ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา.  (๓) 

ตตฺถ  กตมํ  จตุตฺถํ  ฌานํ?  อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  โลกุตฺตรํ  ฌานํ  ภาเวติ  นิยฺยานิกํ  
อปจยคามึ  ทิฏฺฐิคตานํ  ปหานาย  ปฐมาย  ภูมิยา  ปตฺติยา  สุขสฺส  จ  ปหานา  ฯเปฯ  จตุตฺถํ  
ฌานํ  อุปสมฺปชฺช วิหรติ  ทุกฺขาปฏิปทํ  ทนฺธาภิญฺญํ,  ตสฺมึ  สมเย  ทุวงฺคิกํ  ฌานํ  โหติ  อุเปกฺขา  
จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  อิทํ  วุจฺจติ  จตุตฺถํ  ฌานํ.  อวเสสา  ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา.  (๔)   

จตุกฺกํ. 
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[๖๒๙]  อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตรํ ฌานํ  ภาเวติ  นิยฺยานิกํ  อปจยคามึ  ทิฏฺฐิคตานํ     
ปหานาย  ปฐมาย  ภูมิยา  ปตฺติยา  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  ปฐมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ      
ทุกฺขาปฏิปทํ  ทนฺธาภิญฺญํ,  ตสฺมึ  สมเย  ปญฺจงฺคิกํ  ฌานํ  โหติ  วิตกฺโก  วิจาโร  ปีติ  สุขํ         
จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  อิทํ  วุจฺจติ  ปฐมํ  ฌานํ.  อวเสสา  ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา.  (๑) 

อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  โลกุตฺตรํ  ฌานํ  ภาเวติ  นิยฺยานิกํ  อปจยคามึ  ทิฏฺฐิคตานํ  
ปหานาย ปฐมาย ภูมิยา ปตฺติยา  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  อวิตกฺกํ  วิจารมตฺตํ  
วิเวกชํ  ปีติสุขํ   ทุติยํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ทุกฺขาปฏิปทํ ทนฺธาภิญฺญํ, ตสฺมึ สมเย จตุรงฺคิกํ  
ฌานํ  โหติ  วิจาโร  ปีติ  สุขํ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  อิทํ  วุจฺจติ  ทุติยํ  ฌานํ.  อวเสสา  ธมฺมา  
ฌานสมฺปยุตฺตา.  (๒)   

อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  โลกุตฺตรํ  ฌานํ  ภาเวติ  นิยฺยานิกํ  อปจยคามึ  ทิฏฺฐิคตานํ  
ปหานาย ปฐมาย  ภูมิยา ปตฺติยา วิตกฺกวิจารานํ วูปสมา ฯเปฯ  ตติยํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  
ทุกฺขาปฏิปทํ  ทนฺธาภิญฺญํ,  ตสฺมึ  สมเย  ติวงฺคิกํ  ฌานํ  โหติ  ปีติ  สุขํ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  อิทํ  
วุจฺจติ  ตติยํ  ฌานํ.  อวเสสา  ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา.  (๓)   

อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  โลกุตฺตรํ  ฌานํ  ภาเวติ  นิยฺยานิกํ  อปจยคามึ  ทิฏฺฐิคตานํ  
ปหานาย    ปฐมาย  ภูมิยา  ปตฺติยา  ปีติยา  จ  วิราคา  ฯเปฯ  จตุตฺถํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  
ทุกฺขาปฏิปทํ   ทนฺธาภิญฺญํ,  ตสฺมึ  สมเย  ทุวงฺคิกํ  ฌานํ  โหติ  สุขํ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  อิทํ  
วุจฺจติ  จตุตฺถํ  ฌานํ.   อวเสสา  ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา.  (๔) 

อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  โลกุตฺตรํ  ฌานํ  ภาเวติ  นิยฺยานิกํ  อปจยคามึ  ทิฏฺฐิคตานํ  
ปหานาย    ปฐมาย  ภูมิยา  ปตฺติยา  สุขสฺส  จ  ปหานา  ฯเปฯ ปญฺจมํ ฌานํ  อุปสมฺปชฺช วิหรติ  
ทุกฺขาปฏิปทํ  ทนฺธาภิญฺญํ,  ตสฺมึ  สมเย  ทุวงฺคิกํ  ฌานํ  โหติ  อุเปกฺขา  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  
อิทํ  วุจฺจติ  ปญฺจมํ  ฌานํ.  อวเสสา  ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา.  (๕)   

ปญฺจกํ. 
----------- 

๔.  รูปาวจรวิปาก 
[๖๓๐]  จตฺตาริ  ฌานานิ:  ปฐมํ  ฌานํ  ทุติยํ  ฌานํ  ตติยํ  ฌานํ  จตุตฺถํ  ฌานํ. 
[๖๓๑]  ตตฺถ  กตมํ  ปฐมํ  ฌานํ?  อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  รูปูปปตฺติยา  มคฺคํ  ภาเวติ  

วิวิจฺเจว   กาเมหิ  ฯเปฯ  ปฐมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ปฐวีกสิณํ,  ตสฺมึ  สมเย  ผสฺโส  โหติ  
ฯเปฯ  อวิกฺเขโป  โหติ.  อิเม  ธมฺมา  กุสลา.  ตสฺเสว  รูปาวจรสฺส  กุสลสฺส  กมฺมสฺส  กตตฺตา      
อุปจิตตฺตา  วิปากํ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  ปฐมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ปฐวีกสิณํ,  ตสฺมึ  
สมเย  ปญฺจงฺคิกํ  ฌานํ  โหติ  วิตกฺโก  วิจาโร  ปีติ  สุขํ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  อิทํ  วุจฺจติ  ปฐมํ  
ฌานํ.  อวเสสา  ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา. 

ตตฺถ  กตมํ  ทุติยํ  ฌานํ?  อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  รูปูปปตฺติยา  มคฺคํ  ภาเวติ  วิตกฺก      
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วิจารานํ  วูปสมา  ฯเปฯ  ทุติยํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ปฐวีกสิณํ,  ตสฺมึ  สมเย  ผสฺโส  โหติ  
ฯเปฯ  อวิกฺเขโป  โหติ.  อิเม  ธมฺมา  กุสลา.  ตสฺเสว  รูปาวจรสฺส  กุสลสฺส  กมฺมสฺส  กตตฺตา  อุป
จิตตฺตา  วิปากํ  วิตกฺกวิจารานํ  วูปสมา  ฯเปฯ  ทุติยํ  ฌานํฯ  เปฯ  ตติยํ  ฌานํ  ฯเปฯ  จตุตฺถํ  
ฌานํ  ฯเปฯ  ปฐมํ  ฌานํ  ฯเปฯ  ปญฺจมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปฐวีกสิณํ, ตสฺมึ สมเย ทุวงฺคิกํ  
ฌานํ  โหติ  อุเปกฺขา  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  อิทํ  วุจฺจติ  ปญฺจมํ  ฌานํ.  อวเสสา  ธมฺมา  ฌาน
สมฺปยุตฺตา. 

   
๕.  อรูปาวจรวิปาก 

[๖๓๒]  อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ  สมเย  อรูปูปปตฺติยา มคฺคํ ภาเวติ  สพฺพโส  อากิญฺจญฺญายตนํ       
สมติกฺกมฺม  เนวสญฺญานาสญฺญายตนสญฺญาสหคตํ  สุขสฺส  จ  ปหานา  ฯเปฯ  จตุตฺถํ  ฌานํ  
อุปสมฺปชฺช  วิหรติ,  ตสฺมึ  สมเย  ผสฺโส  โหติ  ฯเปฯ  อวิกฺเขโป  โหติ.  อิเม  ธมฺมา  กุสลา. ตสฺเสว  
อรูปาวจรสฺส กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปากํ สพฺพโส อากิญฺจญฺญายตนํ สมติกฺกมฺม  
เนวสญฺญา-นาสญฺญายตนสญฺญาสหคตํ  สุขสฺส  จ  ปหานา  ฯเปฯ  จตุตฺถํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  
วิหรติ,  ตสฺมึ  สมเย  ทุวงฺคิกํ  ฌานํ  โหติ  อุเปกฺขา  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  อิทํ  วุจฺจติ  จตุตฺถํ  
ฌานํ.  อวเสสา  ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา. 

   
๖.  โลกุตฺตรวิปาก 

[๖๓๓]  จตฺตาริ  ฌานานิ:  ปฐมํ  ฌานํ  ทุติยํ  ฌานํ  ตติยํ  ฌานํ  จตุตฺถํ  ฌานํ. 
[๖๓๔]  ตตฺถ  กตมํ  ปฐมํ  ฌานํ?  อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  โลกุตฺตรํ  ฌานํ  ภาเวติ      

นิยฺยานิกํ  อปจยคามึ  ทิฏฺฐิคตานํ  ปหานาย  ปฐมาย  ภูมิยา  ปตฺติยา  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  
ปฐมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ทุกฺขาปฏิปทํ  ทนฺธาภิญฺญํ,  ตสฺมึ  สมเย  ผสฺโส  โหติ  ฯเปฯ       
อวิกฺเขโป  โหติ. อิเม  ธมฺมา  กุสลา.  ตสฺเสว  โลกุตฺตรสฺส  กุสลสฺส  ฌานสฺส  กตตฺตา  ภาวิตตฺตา  
วิปากํ  วิวิจฺเจว กาเมหิ  ฯเปฯ  ปฐมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ทุกฺขาปฏิปทํ  ทนฺธาภิญฺญํ  
สุญฺญตํ,  ตสฺมึ  สมเย  ปญฺจงฺคิกํ  ฌานํ  โหติ  วิตกฺโก  วิจาโร  ปีติ  สุขํ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  อิทํ  
วุจฺจติ  ปฐมํ  ฌานํ.  อวเสสา  ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา. 

ตตฺถ  กตมํ  ทุติยํ  ฌานํ?  อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  โลกุตฺตรํ  ฌานํ  ภาเวติ  นิยฺยานิกํ  
อปจยคามึ  ทิฏฺฐิคตานํ  ปหานาย  ปฐมาย  ภูมิยา  ปตฺติยา  วิตกฺกวิจารานํ  วูปสมา  ฯเปฯ       
ทุติยํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช   วิหรติ  ทุกฺขาปฏิปทํ  ทนฺธาภิญฺญํ,  ตสฺมึ  สมเย  ผสฺโส  โหติ  ฯเปฯ     
อวิกฺเขโป  โหติ.  อิเม ธมฺมา  กุสลา.  ตสฺเสว  โลกุตฺตรสฺส  กุสลสฺส  ฌานสฺส  กตตฺตา  ภาวิตตฺตา  
วิปากํ  วิตกฺกวิจารานํ  วูปสมา  ฯเปฯ  ทุติยํ  ฌานํ  ฯเปฯ  ตติยํ  ฌานํ  ฯเปฯ  จตุตฺถํ  ฌานํ  
ฯเปฯ  ปฐมํ  ฌานํ  ฯเปฯ  ปญฺจมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ทุกฺขาปฏิปทํ  ทนฺธาภิญฺญํ  
สุญฺญตํ,  ตสฺมึ  สมเย  ทุวงฺคิกํ  ฌานํ  โหติ  อุเปกฺขา  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  อิทํ  วุจฺจติ  ปญฺจมํ  
ฌานํ.  อวเสสา  ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา. 
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๗.  รูปารูปาวจรกิริย 
[๖๓๕]  จตฺตาริ  ฌานานิ:  ปฐมํ  ฌานํ  ทุติยํ  ฌานํ  ตติยํ  ฌานํ  จตุตฺถํ  ฌานํ. 
[๖๓๖]  ตตฺถ  กตมํ  ปฐมํ  ฌานํ?  อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  รูปาวจรํ  ฌานํ  ภาเวติ  กิริยํ  

เนว  กุสลํ  นากุสลํ  น  จ  กมฺมวิปากํ  ทิฏฺฐธมฺมสุขวิหารํ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  ปฐมํ  ฌานํ  
อุปสมฺปชฺช     วิหรติ  ปฐวีกสิณํ,  ตสฺมึ  สมเย  ปญฺจงฺคิกํ  ฌานํ  โหติ  วิตกฺโก  วิจาโร  ปีติ  สุขํ  
จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  อิทํ  วุจฺจติ  ปฐมํ  ฌานํ.  อวเสสา  ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา. 

ตตฺถ  กตมํ  ทุติยํ  ฌานํ? อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ  สมเย  รูปาวจรํ  ฌานํ  ภาเวติ  กิริยํ  เนว  กุสลํ         
นากุสลํ  น  จ  กมฺมวิปากํ  ทิฏฺฐธมฺมสุขวิหารํ  วิตกฺกวิจารานํ  วูปสมา  ฯเปฯ  ทุติยํ  ฌานํ  ฯเปฯ  
ตติยํ  ฌานํ  ฯเปฯ  จตุตฺถํ  ฌานํ  ฯเปฯ  ปฐมํ  ฌานํ  ฯเปฯ  ปญฺจมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  
ปฐวีกสิณํ, ตสฺมึ  สมเย  ทุวงฺคิกํ  ฌานํ  โหติ  อุเปกฺขา  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  อิทํ  วุจฺจติ  ปญฺจมํ  
ฌานํ.  อวเสสา     ธมฺมา  ฌานสมฺปยุตฺตา. 

[๖๓๗]  อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  อรูปาวจรํ  ฌานํ  ภาเวติ  กิริยํ  เนว กุสลํ  นากุสลํ  น จ      
กมฺมวิปากํ ทิฏฺฐธมฺมสุขวิหารํ สพฺพโส อากิญฺจญฺญายตนํ สมติกฺกมฺม เนวสญฺญานาสญฺญา     
ยตนสญฺญาสหคตํ  สุขสฺส  จ  ปหานา  ฯเปฯ  จตุตฺถํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ,  ตสฺมึ  สมเย      
ทุวงฺคิกํ  ฌานํ  โหติ  อุเปกฺขา  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา.  อิทํ  วุจฺจติ  จตุตฺถํ  ฌานํ.  อวเสสา  ธมฺมา  
ฌานสมฺปยุตฺตาติ. 

อภิธมฺมภาชนียํ. 
------------ 

๓.  ปญฺหาปุจฺฉก 
[๖๓๘]  จตฺตาริ  ฌานานิ:  อิธ  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺกํ         

สวิจารํ  วิเวกชํ  ปีติสุขํ  ปฐมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯเปฯ  วิตกฺกวิจารานํ  วูปสมา  อชฺฌตฺตํ         
สมฺปสาทนํ  เจตโส  เอโกทิภาวํ  อวิตกฺกํ  อวิจารํ  สมาธิชํ  ปีติสุขํ  ทุติยํ  ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ   
ฯเปฯ  ปีติยา  จ  วิราคา  อุเปกฺขโก  จ  วิหรติ  สโต  จ  สมฺปชาโน  สุขญฺจ  กาเยน  ปฏิสํเวเทติ,  
ยนฺตํ   อริยา  อาจิกฺขนฺติ  “อุเปกฺขโก  สติมา  สุขวิหารี”ติ,  ตติยํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯเปฯ  
สุขสฺส  จ  ปหานา  ทุกฺขสฺส  จ  ปหานา  ปุพฺเพว  โสมนสฺสโทมนสฺสานํ  อตฺถงฺคมา  อทุกฺขมสุขํ  
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ  จตุตฺถํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ. 

[๖๓๙]  จตุนฺนํ  ฌานานํ  กติ  กุสลา?  กติ  อกุสลา?  กติ  อพฺยากตา  ฯเปฯ  กติ  
สรณา?  กติ  อรณา?   

๑.  ติก 
[๖๔๐]  สิยา  กุสลา,  สิยา  อพฺยากตา.  ตีณิ  ฌานา  เอตฺถุปฺปนฺนํ  สุขํ  เวทนํ  ฐเปตฺวา  

สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา.  จตุตฺถํ ฌานํ เอตฺถุปฺปนฺนํ อทุกฺขมสุขํ เวทนํ ฐเปตฺวา อทุกฺขมสุขาย  
เวทนาย  สมฺปยุตฺตํ,  สิยา  วิปากา,  สิยา  วิปากธมฺมธมฺมา,  สิยา  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา,  
สิยา  อุปาทินฺนุ-  ปาทานิยา,  สิยา  อนุปาทินฺนุปาทานิยา,  สิยา  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา,  
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สิยา  อสงฺกิลิฏฺฐสงฺกิเลสิกา,  สิยา  อสงฺกิลิฏฺฐอสงฺกิเลสิกา.  ปฐมํ  ฌานํ  เอตฺถุปฺปนฺเน                
วิตกฺกวิจาเร  ฐเปตฺวา  สวิตกฺกํ  สวิจารํ. ตีณิ  ฌานา  อวิตกฺกอวิจารา.  เทฺว  ฌานา  เอตฺถุปฺปนฺนํ  
ปีตึ  ฐเปตฺวา  ปีติสหคตา.  ตีณิ  ฌานา  เอตฺถุปฺปนฺนํ  สุขํ  ฐเปตฺวา  สุขสหคตา.  จตุตฺถํ  ฌานํ  
เอตฺถุปฺปนฺนํ  อุเปกฺขํ  ฐเปตฺวา  อุเปกฺขาสหคตํ,  เนว  ทสฺสเนน  น  ภาวนาย  ปหาตพฺพา.  เนว  
ทสฺสเนน  น  ภาวนาย  ปหาตพฺพเหตุกา,  สิยา  อาจยคามิโน,  สิยา   อปจยคามิโน,  สิยา          
เนวาจยคามินาปจยคามิโน,  สิยา  เสกฺขา,  สิยา  อเสกฺขา,  สิยา  เนวเสกฺขนาเสกฺขา,  สิยา  
มหคฺคตา,  สิยา  อปฺปมาณา.  ตีณิ  ฌานา  น  วตฺตพฺพา  “ปริตฺตารมฺมณา”ติปิ,  “มหคฺคตา
รมฺมณา”ติปิ.  สิยา  อปฺปมาณารมฺมณา,  สิยา  น  วตฺตพฺพา  “อปฺปมาณารมฺมณา”ติ.  จตุตฺถํ  
ฌานํ  สิยา  ปริตฺตา-รมฺมณํ,  สิยา  มหคฺคตารมฺมณํ,  สิยา  อปฺปมาณารมฺมณํ,  สิยา น  วตฺตพฺพํ  
“ปริตฺตารมฺมณนฺ”ติปิ,  “มหคฺคตารมฺมณน”ฺติปิ,  “อปฺปมาณารมฺมณนฺ”ติปิ.  สิยา  มชฺฌิมา,  สิยา  
ปณีตา, สิยา สมฺมตฺตนิยตา,  สิยา  อนิยตา.  ตีณิ  ฌานา  น  มคฺคารมฺมณา,  สิยา  มคฺคเหตุกา,  
สิยา  มคฺคาธิปติโน,  สิยา  น  วตฺตพฺพา  “มคฺคเหตุกา”ติปิ,  “มคฺคาธิปติโน”ติปิ.  จตุตฺถํ  ฌานํ  
สิยา  มคฺคารมฺมณํ,  สิยา  มคฺคเหตุกํ,  สิยา มคฺคาธิปติ,  สิยา  น  วตฺตพฺพํ  “มคฺคารมฺมณน”ฺติปิ,  
“มคฺคเหตุกน”ฺติปิ.  “มคฺคาธิปตี”ติปิ,  สิยา อุปฺปนฺนา,  สิยา  อนุปฺปนฺนา,  สิยา  อุปฺปาทิโน.  สิยา  
อตีตา,  สิยา  อนาคตา,  สิยา  ปจฺจุปฺปนฺนา.  ตีณิ  ฌานา  น  วตฺตพฺพา  “อตีตารมฺมณา”ติปิ,  
“อนาคตารมฺมณา”ติปิ,  “ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา”ติปิ.  จตุตฺถํ  ฌานํ  สิยา  อตีตารมฺมณํ,  สิยา  
อนาคตารมฺมณํ,  สิยา  ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณํ,  สิยา  น  วตฺตพฺพํ  “อตีตารมฺมณนฺ”ติปิ,  “อนาคตา
รมฺมณน”ฺติปิ,  “ปจฺจุปฺปนฺนารมณนฺ”ติปิ,  สิยา อชฺฌตฺตา,  สิยา  พหิทฺธา,  สิยา  อชฺฌตฺตพหิทฺธา.  
ตีณิ  ฌานา  พหิทฺธารมฺมณา.  จตุตฺถํ  ฌานํ  สิยา  อชฺฌตฺตารมฺมณํ,  สิยา  พหิทฺธารมฺมณํ,  
สิยา  อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณํ,  สิยา  น  วตฺตพฺพํ  “อชฺฌตฺตารมฺมณนฺ”ติปิ,  “พหิทฺธารมฺมณน”ฺติปิ,  
“อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณน”ฺติปิ.  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา. 

   
๒.  ทุก 

[๖๔๑]  น  เหตู,  สเหตุกา,  เหตุสมฺปยุตฺตา,  น  วตฺตพฺพา  “เหตู  เจว  สเหตุกา  จา”ติ,  
สเหตุกา  เจว  น  จ  เหตู,  น  วตฺตพฺพา  “เหตู  เจว  เหตุสมฺปยุตฺตา  จา”ติ,  เหตุสมฺปยุตฺตา  เจว  
น  จ  เหตู,  น  เหตู  สเหตุกา.  สปฺปจฺจยา,  สงฺขตา,  อนิทสฺสนา, อปฺปฏิฆา, อรูปา, สิยา โลกิยา,  
สิยา  โลกุตฺตรา,  เกนจิ  วิญฺเญยฺยา,  เกนจิ  น  วิญฺเญยฺยา.  โน  อาสวา,  สิยา  สาสวา,  สิยา    
อนาสวา,  อาสววิปฺปยุตฺตา,  น  วตฺตพฺพา  “อาสวา  เจว  สาสวา  จา”ติ,  สิยา สาสวา เจว โน  จ  
อาสวา,  สิยา  น  วตฺตพฺพา  “สาสวา  เจว  โน  จ  อาสวา”ติ,  น  วตฺตพฺพา  “อาสวา  เจว  อาสว
สมฺปยุตฺตา  จา”ติปิ,  “อาสวสมฺปยุตฺตา  เจว  โน  จ  อาสวา”ติปิ,  สิยา  อาสววิปฺปยุตฺตา  สาสวา,  
สิยา  อาสววิปฺปยุตฺตา  อนาสวา. 

โน  สญฺโญชนา  ฯเปฯ  โน  คนฺถา  ฯเปฯ  โน  โอฆา  ฯเปฯ  โน  โยคา ฯเปฯ โน นีวรณา  
ฯเปฯ  โน  ปรามาสา  ฯเปฯ  สารมฺมณา,  โน  จิตฺตา,  เจตสิกา,  จิตฺตสมฺปยุตฺตา,  จิตฺตสํสฏฺฐา,  
จิตฺตสมุฏฺฐานา,  จิตฺตสหภุโน,  จิตฺตานุปริวตฺติโน,  จิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐานา,  จิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐาน
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สหภุโน,  จิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐานานุปริวตฺติโน,  พาหิรา,  โน  อุปาทา,  สิยา  อุปาทินฺนา,  สิยา       
อนุปาทินฺนา. 

โน  อุปาทานา  ฯเปฯ  โน  กิเลสา  ฯเปฯ  น  ทสฺสเนน  ปหาตพฺพา,  น  ภาวนาย         
ปหาตพฺพา,  น  ทสฺสเนน  ปหาตพฺพเหตุกา,  น  ภาวนาย  ปหาตพฺพเหตุกา.  ปฐมํ  ฌานํ  
เอตฺถุปฺปนฺนํ  วิตกฺกํ ฐเปตฺวา  สวิตกฺกํ.  ตีณิ  ฌานา  อวิตกฺกา.  ปฐมํ  ฌานํ  เอตฺถุปฺปนฺนํ  วิจารํ  
ฐเปตฺวา  สวิจารํ.  ตีณิ  ฌานา  อวิจารา.  เทฺว  ฌานา  เอตฺถุปฺปนฺนํ  ปีตึ  ฐเปตฺวา  สปฺปีติกา.  
เทฺว  ฌานานิ  อปฺปีติกา.  เทฺว  ฌานา  เอตฺถุปฺปนฺนํ  ปีตึ  ฐเปตฺวา  ปีติสหคตา.  เทฺว  ฌานา  น  
ปีติสหคตา.  ตีณิ  ฌานา  เอตฺถุปฺปนฺนํ  สุขํ  ฐเปตฺวา  สุขสหคตา.  จตุตฺถํ  ฌานํ  น  สุขสหคตํ.  
จตุตฺถํ  ฌานํ  เอตฺถุปฺปนฺนํ  อุเปกฺขํ  ฐเปตฺวา  อุเปกฺขาสหคตํ.  ตีณิ  ฌานา  น  อุเปกฺขาสหคตา,  
น  กามาวจรา  สิยา  รูปาวจรา,  สิยา  น  รูปาวจรา.  ตีณิ  ฌานา  น  อรูปาวจรา.  จตุตฺถํ  ฌานํ  
สิยา  อรูปาวจรํ,  สิยา  น  อรูปาวจรํ.  สิยา  ปริยาปนฺนา,  สิยา  อปริยาปนฺนา, สิยา นิยฺยานิกา,  
สิยา  อนิยฺยานิกา,  สิยา  นิยตา,  สิยา  อนิยตา,  สิยา  สอุตฺตรา,  สิยา  อนุตฺตรา, อรณาติ.   

ปญฺหาปุจฺฉกํ. 
ฌานวิภงฺโค  สมตฺโต. 

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

๑๒. ฌานวิภังค์ 

๑. สุตตันตภาชนีย์ 

มาติกา 

[๕๐๘] ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สำรวมด้วยปาติโมกขสังวรอยู่ ถึงพร้อมด้วย อาจารและโคจร 

เห็นภัยในโทษที่มีประมาณน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย รู้จัก

ประมาณในการบริโภค หมั่นประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ตลอดปฐมยามและปัจฉิมยาม หมั่น

ประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปักขิยธรรมอย่างต่อเนื่อง มีปัญญาเป็นอุบายในกิจทั้งปวง 

ภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไป การถอยกลับ ๑ ทำความรู้สึกตัวในการ แลดู การเหลียวดู 

๑ ทำความรู้สึกตัวในการคู้เข้า การเหยียดออก ๑ ทำความรู้สึกตัวในการครองผ้าสังฆาฏิ บาตร และจีวร ๑ 

ทำความรู้สึกตัวในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ๑ ทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ๑ 

ทำความรู้สึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การนอน การตื่น การพูด และการนิ่ง ๑ 

ภิกษุนั้นอาศัยเสนาสนะที่สงัด เช่น ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ำ ป่าช้า ดง ที่แจ้ง กองฟาง ที่สงัด

มีเสียงน้อย มีเสียงอึกทึกน้อย ไม่มีคนสัญจรไปมา ไม่มีคนพลุกพล่าน เหมาะเป็นที่หลีกเร้น ภิกษุนั้นอยู่ป่า 

อยู่โคนไม้ หรืออยู่เรือนว่าง นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นมุ่งเฉพาะกรรมฐาน 

ภิกษุนั้นละอภิชฌาในโลกได้ มีจิตปราศจากอภิชฌาอยู่ ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจาก อภิชฌา ละความ

พยาบาทและความคิดประทุษร้ายได้แล้ว มีจิตไม่พยาบาทอยู่ เป็น ผู้อนุเคราะห์เก้ือกูลแก่สัตว์ทั้งมวล ชำระ

จิตให้บริสุทธ์ิจากความพยาบาทและความคิดประทุษร้าย ละถีนมิทธะได้แล้ว เป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะอยู่ 

เป็นผู้ได้อาโลกสัญญา มีสติสัมปชัญญะ ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะได้แล้ว เป็นผู้ 
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ไม่ฟุ้งซ่านอยู่ มีจิตสงบภายในตน ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจิกิจฉาได้แล้ว เป็นผู้ข้าม

วิจิกิจฉาได้แล้ว ไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมอยู่ ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากวิจิกิจฉา   10

ภิกษุนั้นละนิวรณ์ ๕ เหล่านี้ที่เป็นเหตุทำให้จิตเศร้าหมอง ทอนกำลังปัญญา สงัดจากกามและ

อกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก มีวิจาร มีปีติ และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจาร

สงบระงับไปแล้ว บรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร 

มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ 

เพราะปีติจางคลายไป ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่

พระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว 

บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะ ละสุขและทุกข์ได้ มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู่ เพราะก้าวล่วง

รูปสัญญาได้โดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา เพราะไม่มนสิการนานัตตสัญญา จึง

ได้บรรลุอากาสานัญจายตนะ โดยบริกรรมว่า “อากาศไม่มีที่สุด” ดังนี้อยู่ เพราะก้าวล่วงอากาสานัญจา       

ยตนะได้โดยประการทั้งปวง จึงได้บรรลุวิญญาณัญจายตนะ โดยบริกรรมว่า “วิญญาณไม่มีที่สุด” ดังนี้อยู่ 

เพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวง จึงได้บรรลุอากิญจัญญายตนะโดยบริกรรมว่า 

“อะไร ๆ สักน้อยหนึ่งก็ไม่มี” ดังนี้ เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวง จึงได้บรรลุ      

เนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่  

มาติกา จบ 

มาติกานิทเทส 

[๕๐๙]  คำว่า ในธรรมวินัยน้ี อธิบายว่า ในความเห็นนี้ ในความพอใจนี้ ในความชอบใจนี้ 

ในลัทธินี้ ในธรรมนี้ ในวินัยนี้ ในธรรมวินัยนี้ ในปาพจน์นี้ ในพรหมจรรย์นี้ และในคำสอนของพระศาสดานี้ 

เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ในธรรมวินัยนี้  11

[๕๑๐] คำว่า ภิกษุ อธิบายว่า ชื่อว่าภิกษุ เพราะสมัญญา ชื่อว่าภิกษุ เพราะการปฏิญญาตน ชื่อ

ว่าภิกษุ เพราะขอ ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็นผู้ขอ ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็นผู้เข้าถึงภิกขาจาร ชื่อว่าภิกษุ เพราะทรง

ผ้าที่ถูกทำลาย  ชื่อว่าภิกษุ เพราะทำลายบาปอกุศลธรรมได้แล้ว ชื่ อว่าภิกษุ เพราะละกิเลสได้เฉพาะส่วน 12

ชื่อว่าภิกษุ เพราะละกิเลสได้โดยไม่เฉพาะส่วน ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็นพระเสขะ ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็นพระ

อเสขะ ชื่อว่าภิกษุ เพราะไม่เป็นพระเสขะและพระอเสขะ ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็นผู้เลิศ ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็น

ผู้เจริญ ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็นผู้ ผุดผ่อง ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็นผู้มีสาระ ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็นผู้อุปสมบท

ด้วยญัตติจตุตถกรรมที่ไม่กำเริบ  สมควรแก่เหตุ ด้วยสงฆ์ผู้พร้อมเพียงกัน 13

[๕๑๑] คำว่า ปาติโมกข์ อธิบายว่า ศี ลเป็นที่พ่ึ ง เป็นเบื้ องต้น เป็นความประพฤติ เป็นความ

สำรวม เป็นความระวัง เป็นหัวหน้า เป็นประธาน เพ่ือความถึงพร้อมแห่งธรรมที่เป็นกุศล  

คำว่า สังวร อธิบายว่า ความไม่ล่วงละเมิดทางกาย ทางวาจา และทั้งทางกายและวาจา  

 ที.สี. (ไทย) ๙/๒๑๗/๗๔10

 ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๖๔/๒๕๖11

 วิ.อ. (บาลี) ๑/๔๕/๒๕๓12

 คือถูกต้อง มั่นคง (วิ.มหาวิ. (ไทย) ๑/๔๕/๓๓, อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๕๑๐/๓๕๔)13
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คำว่า เป็นผู้สำรวม อธิบายว่า เป็นผู้เข้าไปถึงแล้ ว เข้าไปถึงแล้วด้วยดี  เข้ามาถึงแล้ว เข้ามาถึง

พร้อมแล้วด้วยดี เข้าถึงแล้ว เข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบแล้ว ด้วยปาติโมกขสังวรนี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า 

เป็นผู้สำรวมด้วยปาติโมกขสังวร 

[๕๑๒]  คำว่า อยู่ อธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ดำเนินไปอยู่ รักษาอยู่ เป็นไป อยู่ ให้เป็นไปอยู่ 

เที่ยวไปอยู่ พักอยู่ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า อยู่ 

[๕๑๓] คำว่า ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร อธิบายว่า อาจาระก็มี อนาจาระก็มี 

ใน ๒ อย่างนั้น อนาจาระ เป็นไฉน 

ความล่วงละเมิดทางกาย ทางวาจา ทั้งทางกายและวาจา นี้เรียกว่า อนาจาระ ความเป็นผู้ทุศีล

แม้ทั้งหมดก็เรียกว่า อนาจาระ  

ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เลี้ยงชีวิตด้วยการให้ไม้ไผ่ ให้ใบไม้ ให้ดอกไม้ ให้ผลไม้ ให้เครื่องสนาน 

ให้ไม้ชำระฟัน การพูดยกย่องเพราะต้องการประจบให้เขารัก การพูดทีเล่นทีจริงเหมือนแกงถ่ัว การรับเลี้ยง

เด็ก การรับใช้ส่งข่าวสาร หรือด้วย มิจฉาอาชีวะอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรังเกียจ นี้เรียกว่า 

อนาจาระ 

อาจาระ เป็นไฉน 

ความไม่ล่วงละเมิดทางกาย ทางวาจา ทั้งทางกายและวาจา นี้เรียกว่า อาจาระ ศีลสังวรแม้

ทั้งหมดก็เรียกว่า อาจาระ  

ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ไม่เลี้ยงชีวิตด้วยการให้ไม้ไผ่ ให้ใบไม้ ให้ดอกไม้ ให้ผลไม้ ให้เครื่อง

สนาน ให้ไม้ชำระฟัน การพูดยกย่องเพราะต้องการประจบให้เขารัก การพูดทีเล่นทีจริงเหมือนแกงถ่ัว การ

รับเลี้ยงเด็ก การรับใช้ส่งข่าวสาร หรือด้วย มิจฉาอาชีวะอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรังเกียจ นี้เรียก

ว่า อาจาระ 

[๕๑๔] คำว่า โคจร อธิบายว่า โคจรก็มี อโคจรก็มี 

ใน ๒ อย่างนั้น อโคจร เป็นไฉน  

ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีหญิงแพศยาเป็นโคจร มีหญิงหม้ายเป็นโคจร มีสาวเทื้อเป็น

โคจร มีบัณเฑาะก์เป็นโคจร มีภิกษุณีเป็นโคจร หรือมีร้านสุราเป็นโคจร เป็นผู้อยู่คลุกคลีกับพระราชา มหา

อำมาตย์ของพระราชา เดียรถีย์ สาวกเดียรถีย์ ด้วยการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ที่ไม่สมควร หรือเสพ คบ เข้าไป

นั่งใกล้ตระกูล ที่ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส ไม่เป็นดุจบ่อน้ำ มักด่าและบริภาษ  ปรารถนาแต่สิ่งที่มิใช่14

ประโยชน์ ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่เก้ือกูล ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ผาสุก ไม่ปรารถนาความหลุดพ้นจากโยคะแก่

พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกาเช่นนั้น นี้เรียกว่า อโคจร  15

โคจร เป็นไฉน 

ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ไม่เป็นผู้มีหญิงแพศยาเป็นโคจร ไม่เป็นผู้มีหญิงหม้ายเป็นโคจร ไม่เป็น

ผู้มีสาวเทื้อเป็นโคจร ไม่เป็นผู้มีบัณเฑาะก์เป็นโคจร ไม่เป็นผู้มีภิกษุณีเป็นโคจร ไม่เป็นผู้มีร้านสุราเป็นโคจร 

ไม่อยู่คลุกคลีกับพระราชา มหาอำมาตย์ของพระราชา เดียรถีย์ สาวกเดียรถีย์ ด้วยการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ ที่

ไม่สมควร หรือเสพ คบ เข้าไปนั่งใกล้ตระกูลที่มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นดุจบ่อน้ำ รุ่งเรืองไปด้วยผ้ากาสาวะ  16

 อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๑๙๙/๑๑๔14

 ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๙๖/๕๗๒15

 คำว่า “ผ้ากาสาวะ” ได้แก่ ผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาดมีน้ำแก่นขนุนเป็นต้น16
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อบอวลไปด้วยกลิ่นของฤษี ปรารถนาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ปรารถนาแต่สิ่งที่เก้ือกูล ปรารถนาแต่สิ่งที่เป็น

ความผาสุก ปรารถนาแต่ความหลุดพ้นจากโยคะแก่พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกาเช่นนั้น นี้เรียก

ว่า โคจร  

ภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้วด้วยอาจาระนี้และด้วยโคจรนี้ ด้วยประการฉะนี้ 

เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร   17

[๕๑๕] ในคำว่า เห็นภัยในโทษมีประมาณน้อย อธิบายว่า ในคำว่า เห็นภัยในโทษมี

ประมาณน้อย นั้น โทษมีประมาณน้อย เป็นไฉน 

โทษอย่างต่ำ อย่างเบา ที่สมมติกันว่าโทษเบา ที่จะพึงทำด้วยความสำรวม ระวัง และด้วย          

จิตตุปบาทที่เนื่องด้วยมนสิการ เหล่านี้เรียกว่า โทษมีประมาณน้อย 

ภิกษุเป็นผู้เห็นโทษ ภัย ความชั่วร้าย และเห็นการสลัดออกในโทษที่มีประมาณน้อยเหล่านี้ เพราะ

ฉะนั้นจึงเรียกว่า เห็นภัยในโทษมีประมาณน้อย ด้วยประการฉะนี้ 

[๕๑๖] ในคำว่า สมาทานศึกษาในสิกขาท้ังหลาย นั้น สิกขา เป็นไฉน 

สิกขา ๔ คือ  

๑.  สิกขาของภิกษุ  เรียกว่า ภิกขุสิกขา  

๒.  สิกขาของภิกษุณี  เรียกว่า ภิกขุนีสิกขา  

๓.  สิกขาของอุบาสก  เรียกว่า อุปาสกสิกขา  

๔.  สิกขาของอุบาสิกา  เรียกว่า อุปาสิกาสิกขา  

เหล่านี้เรียกว่า สิกขา 

ภิกษุสมาทานในสิกขาเหล่านี้ทั้งหมดด้วยการสมาทานทุกอย่าง ไม่ให้มีส่วนเหลือ ประพฤติอยู่ใน

สิกขาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า สมาทานศึกษา ในสิกขาทั้งหลาย 

[๕๑๗] คำว่า คุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย อธิบายว่า ความเป็นผู้คุ้มครองทวารใน

อินทรีย์ทั้งหลายก็มี ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็มี 

ใน ๒ อย่างนั้น ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย เป็นไฉน 

ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วรวบถือ แยกถือ ไม่ปฏิบัติเพ่ือ สำรวมจักขุนทรีย์นั้น 

ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌา และโทมนัสครอบงำได้ ย่อมไม่รักษาจักขุ

นทรีย์ ไม่ถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์ ฟัง เสียงด้วยหู ฯลฯ สูดกลิ่นด้วยจมูก ฯลฯ ลิ้มรสด้วยลิ้น ฯลฯ ถูก

ต้องโผฏฐัพพะ ด้วยกาย ฯลฯ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว รวบถือ แยกถือ ไม่ปฏิบัติเพ่ือสำรวมมนินทรีย์นั้น ซึ่ง

เมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ ย่อมไม่รักษามนินทรีย์ 

ไม่ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ ความไม่คุ้มครอง กิริยาที่ไม่คุ้มครอง ความไม่รักษา ความไม่สำรวมอินทรีย์ 

๖ เหล่านี้ นี้เรียกว่า ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย  18

ความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย เป็นไฉน 

ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปทางตาแล้ว ไม่รวบถือ ไม่แยกถือ ย่อมปฏิบัติเพ่ือสำรวม       

จักขุนทรีย์นั้น ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรม คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ ย่อม

รักษาจักขุนทรีย์ ถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์ ฟังเสียงทางหู ฯลฯ สูดกลิ่นทางจมูก ฯลฯ ลิ้มรสทางลิ้น ฯลฯ 

 ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๙๖/๕๗๓17

 อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๓๕๒/๓๓๘18
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ถูกต้องโผฏฐัพพะ ทางกาย ฯลฯ รู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้ว ไม่รวบถือ ไม่แยกถือ ย่อมปฏิบัติเพ่ือสำรวม       

มนินทรีย์นั้น ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌา และโทมนัสครอบงำได้ ย่อม

รักษามนินทรีย์ ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ ความคุ้มครอง กิริยาที่คุ้มครอง ความรักษา ความสำรวม

อินทรีย์ ๖ เหล่านี้ นี้เรียกว่า ความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย  19

ภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้วด้วยความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 

เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 

[๕๑๘] คำว่า รู้จักประมาณในการบริโภค อธิบายว่า ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการ

บริโภคก็มี ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคก็มี 

ใน ๒ อย่างนั้น ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค เป็นไฉน 

ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ไม่พิจารณาโดยแยบคาย บริโภคอาหารเพ่ือเล่น เพ่ือความมัวเมา เพ่ือ

ประเทืองผิว เพ่ือความอ้วนพี ความเป็นผู้ไม่สันโดษ ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณ ความเป็นผู้ไม่พิจารณาใน

การบริโภคนั้น นี้เรียกว่า ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค  20

ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค เป็นไฉน 

ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายว่า เราบริโภคอาหารไม่ใช่เพ่ือเล่น เพ่ือความ

มัวเมา เพ่ือประเทืองผิว และเพ่ือความอ้วนพี แต่เพ่ือกายนี้ดำรงอยู่ เพ่ือให้ชีวิตินทรีย์เป็นไป เพ่ือบำบัด

ความหิว เพ่ืออนุเคราะห์พรหมจรรย์ โดยอุบายนี้ เราจักกำจัดเวทนาเก่าเสียได้และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิด

ขึ้น ความเป็นไปแห่งชีวิตินทรีย์ ความไม่มีโทษ และการอยู่โดยผาสุกจักมีแก่เรา ดังนี้ แล้วจึงบริโภคอาหาร 

ความสันโดษ ความเป็นผู้รู้จักประมาณ การพิจารณาในการบริโภคนั้น นี้เรียกว่า ความเป็นผู้รู้จักประมาณ

ในการบริโภค  21

ภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้วด้วยความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคนี้ เพราะ

ฉะนั้นจึงเรียกว่า ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค 

[๕๑๙] ภิกษุเป็นผู้หมั่นประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ตลอดปฐมยามและ

ปัจฉิมยาม เป็นไฉน 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากธรรมที่ก้ันจิตไม่ให้บรรลุความดีด้วย การเดินจงกรม 

ด้วยการนั่งตลอดวัน ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากธรรมที่ก้ันจิตไม่ให้บรรลุ ความดี ด้วยการเดินจงกรม ด้วยการ

นั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรี สำเร็จสีหไสยาสน์ โดยการนอนตะแคงข้างขวา เท้าซ้อนเท้า มีสติสัมปชัญญะ 

ตั้งใจว่าจะลุกขึ้นตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรี ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากธรรมที่ก้ันจิตไม่ให้บรรลุความดีด้วยการ 

เดินจงกรม ด้วยการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรี ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้หมั่นประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่น

อยู่ตลอดปฐมยามและปัจฉิมยามด้วยประการฉะนี้ 

[๕๒๐] คำว่า ความเพียรท่ีเป็นไปติดต่อ อธิบายว่า การปรารภความเพียร ทางใจ ฯลฯ 

สัมมาวายามะ 

[๕๒๑] คำว่า ปัญญาเป็นอุบายในกิจท้ังปวง อธิบายว่า ปัญญา กิริยาที่ รู้ชัด ฯลฯ ความไม่

หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ 

 อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๓๕๔/๓๓๘19

 อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๓๕๕/๓๓๙20

 อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๓๕๕/๓๓๙21



 25

[๕๒๒]  ในคำว่า เป็นผู้หม่ันประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปักขิยธรรม นั้น โพธิ

ปักขิยธรรม เป็นไฉน  

โพชฌงค์ ๗ คือ  

๑.  สติสัมโพชฌงค์  ๒.  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  

๓.  วิริยสัมโพชฌงค์  ๔.  ปีติสัมโพชฌงค์  

๕.  ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์  ๖.  สมาธิสัมโพชฌงค์  

๗.  อุเปกขาสัมโพชฌงค์  

เหล่านี้เรียกว่า โพธิปักขิยธรรม  

ภิกษุเสพ เจริญ ทำให้มากซึ่งโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นด้วยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า 

เป็นผู้หมั่นประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปักขิยธรรม 

[๕๒๓] ภิกษุทำความรู้สึกตัวในการก้าวไป การถอยกลับ  

ทำความรู้สึกตัวในการแลดู การเหลียวดู  

ทำความรู้สึกตัวในการคู้เข้า การเหยียดออก  

ทำความรู้สึกตัวในการครองผ้าสังฆาฏิ บาตร จีวร  

ทำความรู้สึกตัวในการฉัน การดื่ม การเค้ียว การลิ้ม  

ทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ  

ทำความรู้สึกตัวในการเดิน การยืน การน่ัง การนอน การตื่น การพูด การน่ิง เป็นอย่างไร 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะก้าวไป ถอยกลับ ๑ เป็นผู้มีสติ สัมปชัญญะแลดู เหลียว

ดู ๑ เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะคู้เข้า เหยียดออก ๑ เป็นผู้มีสติ สัมปชัญญะในการครองผ้าสังฆาฏิ บาตร และ

จีวร ๑ เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะใน การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ๑ เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการถ่าย

อุจจาระ ปัสสาวะ ๑ เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการเดิน การยืน การนั่ง การนอน การตื่น การพูด และการนิ่ง 

๑ 

[๕๒๔]  บรรดาสภาวธรรมเหล่านั้น สติ เป็นไฉน 

สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความระลึก ความทรงจำ ความไม่

เลื่อนลอย ความไม่หลงลืม สติ สตินทรีย์ สติพละ สัมมาสติ นี้เรียกว่า สติ   22

[๕๒๕]  ในคำว่า มีสัมปชัญญะ นั้น สัมปชัญญะ เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความกำหนดหมาย ความเข้าไป

กำหนด ความเข้าไปกำหนดเฉพาะ ภาวะที่รู้ ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รู้ละเอียด ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง ความ

คิดค้น ความใคร่ครวญ ปัญญาเหมือนแผ่นดิน ปัญญาเครื่องทำลายกิเลส ปัญญาเครื่องนำทาง ความเห็น

แจ้ง ความรู้ดี ปัญญาเหมือนปฏัก ปัญญา ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ ปัญญาเหมือน ศัสตรา ปัญญาเหมือน

ปราสาท ความสว่างคือปัญญา แสงสว่างคือปัญญา ปัญญาเหมือนประทีป ปัญญาเหมือนดวงแก้ว ความ

ไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ นี้เรียกว่า สัมปชัญญะ   23

ภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้วด้วยสตินี้และสัมปชัญญะนี้ ด้วยประการฉะนี้ ด้วยการ

ปฏิบัติอย่างนี้ ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะก้าวไปถอยกลับ ๑ เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะแลดู เหลียวดู ๑ 

 อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๓๕๘/๓๓๙22

 อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๓๕๙/๓๓๙23
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เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะคู้เข้า เหยียดออก ๑ เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการครองสังฆาฏิ บาตร และจีวร ๑ 

เป็น ผู้มีสติสัมปชัญญะในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ๑ เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการถ่ายอุจจาระ 

ปัสสาวะ ๑ เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการเดิน การยืน การนั่ง การนอน การตื่น การพูด และการนิ่ง ๑ 

[๕๒๖]  คำว่า สงัด อธิบายว่า แม้ หากเสนาสนะจะอยู่ ในที่ใกล้ แต่ เสนาสนะนั้นไม่

พลุกพล่านด้วยเหล่าคฤหัสถ์และบรรพชิต เพราะฉะนั้น เสนาสนะนั้น ชื่อว่าสงัด แม้หากเสนาสนะจะอยู่ในที่

ที่ห่างไกล แต่เสนาสนะนั้นไม่พลุกพล่านด้วย เหล่าคฤหัสถ์และบรรพชิต เพราะฉะนั้น เสนาสนะนั้นก็ชื่อว่า

สงัด  

[๕๒๗]  คำว่า เสนาสนะ อธิบายว่า เสนาสนะ คือ เตียง ตั่ง ฟูก หมอน วิหาร เพิง ปราสาท 

ป้อม โรงกลม ที่เร้นลับ ถ้ำ โคนไม้ พุ่มไผ่ หรือสถานที่ที่ภิกษุยับย้ังอยู่ ที่ทั้งหมดนี้ชื่อว่าเสนาสนะ 

[๕๒๘]  คำว่า อาศัยเสนาสนะท่ีสงัดอยู่ อธิบายว่า อาศัย อาศัยอยู่ด้วยดี พักอยู่ เข้าไปพัก

อยู่ พักอาศัยเสนาสนะที่สงัดนี้อยู่ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า อาศัย เสนาสนะที่สงัดอยู่ 

[๕๒๙]  คำว่า ป่า อธิบายว่า สถานที่ออกไปนอกเขตเมืองทั้งหมด นี้ชื่อว่าป่า 

[๕๓๐]  คำว่า โคนไม้ อธิบายว่า รุกขมูลคือโคนไม้ บรรพตคือภูเขากันทระ คือซอกเขา คิริ

คุหาคือถ้ำในภูเขา สุสานคือป่าช้า อัพโภกาสคือที่แจ้ง ปลาลปุญชะ คือกองฟาง 

[๕๓๑]  คำว่า ดง นี้ เป็นชื่อของเสนาสนะที่ห่างไกล  

คำว่า ดง นี้ เป็นชื่อของเสนาสนะที่มีป่าทึบ  

คำว่า ดง นี้ เป็นชื่อของเสนาสนะที่น่าหวาดกลัว  

คำว่า ดง นี้ เป็นชื่อของเสนาสนะที่น่ากลัวจนขนพองสยองเกล้า  

คำว่า ดง นี้ เป็นชื่อของเสนาสนะที่ตั้งอยู่ปลายแดน  

คำว่า ดง นี้ เป็นชื่อของเสนาสนะที่ไม่อยู่ใกล้มนุษย์  

คำว่า ดง นี้ เป็นชื่อของเสนาสนะที่อยู่ได้ยาก 

[๕๓๒]  คำว่า มีเสียงน้อย อธิบายว่า แม้หากเสนาสนะจะอยู่ในที่ใกล้  แต่เสนาสนะนั้นไม่

พลุกพล่านด้วยเหล่าคฤหัสถ์และบรรพชิต เพราะฉะนั้น เสนาสนะนั้น จึงชื่อว่ามีเสียงน้อย แม้หากเสนาสนะ

จะอยู่ในที่ห่างไกล แต่เสนาสนะนั้นไม่พลุกพล่านด้วยเหล่าคฤหัสถ์และบรรพชิต เพราะฉะนั้น เสนาสนะนั้น

ก็ชื่อว่ามีเสียงน้อย 

[๕๓๓]  คำว่า มีเสียงอึกทึกน้อย อธิบายว่า เสนาสนะใดมีเสียงน้อย เสนาสนะนั้นชื่อว่ามี

เสียงอึกทึกน้อย เสนาสนะใดมีเสียงอึกทึกน้อย เสนาสนะนั้นชื่อว่าไม่มีคนสัญจรไปมา เสนาสนะใดไม่มี

ผู้คนสัญจรไปมา เสนาสนะนั้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่มนุษย์แอบทำการได้  เสนาสนะใดเป็นสถานที่ที่มนุษย์24

แอบทำการได้ เสนาสนะนั้นก็ชื่อว่าสมควรเป็นที่หลีกเร้นอยู่ 

[๕๓๔]  คำว่า เป็นผู้อยู่ป่า อยู่โคนไม้ หรืออยู่เรือนว่าง อธิบายว่า เป็นผู้อยู่ป่า อยู่โคนไม้ 

หรืออยู่เรือนว่าง 

[๕๓๕]  คำว่า น่ังคู้บัลลังก์ อธิบายว่า เป็นผู้นั่งขัดสมาธิ 

[๕๓๖]  คำว่า ตั้งกายตรง อธิบายว่า กายที่ดำรงไว้ ตั้งไว้ ย่อมเป็นกายตรง 

[๕๓๗]  ในคำว่า ดำรงสติม่ันมุ่งเฉพาะกรรมฐาน นั้น สติ เป็นไฉน 

สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ นี้เรียกว่า สติ  

 อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๕๓๓/๓๙๔24
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สตินี้เป็นอันภิกษุดำรงไว้มั่นแล้ว ตั้งไว้ดีแล้วที่ปลายจมูก หรือที่นิมิตเหนือริมฝีปาก เพราะฉะนั้น

จึงเรียกว่า ดำรงสติมั่นมุ่งเฉพาะกรรมฐาน 

[๕๓๘]  ในคำว่า ละอภิชฌาในโลกได้ นั้น อภิชฌา เป็นไฉน 

ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งจิต นี้เรียกว่า อภิชฌา 

โลก เป็นไฉน  

อุปาทานขันธ์ ๕ ชื่อว่าโลก นี้เรียกว่า โลก  

อภิชฌานี้เป็นอันสงบระงับ สงบเงียบ ดับไป ดับสิ้นไป ถูกทำให้พินาศไป ให้พินาศย่อยยับไป ให้

เหือดแห้งไป ให้เหือดแห้งไปด้วยดี ให้สิ้นไปแล้วในโลกนี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ละอภิชฌาในโลกได้ 

[๕๓๙]  ในคำว่า มีจิตปราศจากอภิชฌา นั้น จิต เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกัน นี้เรียกว่า จิต  

จิตนี้เป็นธรรมชาติปราศจากอภิชฌา เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า มีจิตปราศจากอภิชฌา 

[๕๔๐]  คำว่า อยู่ อธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ดำเนินไปอยู่ รักษาอยู่ เป็นไปอยู่ ให้เป็นไปอยู่ 

เที่ยวไปอยู่ พักอยู่ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า อยู่  

[๕๔๑]  ในคำว่า ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌา นั้น อภิชฌา เป็นไฉน 

ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ฯลฯ ความกำหนัดนักแห่งจิต นี้เรียกว่า อภิชฌา 

จิต เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกัน นี้เรียกว่า จิต  

ภิกษุชำระจิตนี้ให้บริสุทธ์ิ ให้ผุดผ่อง ให้หมดจด ให้หลุด ให้พ้น ให้หลุดพ้นจากอภิชฌานี้ เพราะ

ฉะนั้นจึงเรียกว่า ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากอภิชฌา 

[๕๔๒]  คำว่า ละความพยาบาทและความคิดประทุษร้ายได้แล้ว อธิบายว่า ความ

พยาบาทก็มี ความประทุษร้ายก็มี 

ใน ๒ อย่างนั้น ความพยาบาท เป็นไฉน 

จิตอาฆาต ความขัดเคือง ความกระทบกระทั่ง ความแค้น ความเคือง ความ ขุ่นเคือง ความพลุ่ง

พล่าน โทสะ ความคิดประทุษร้าย ความคิดมุ่งร้าย ความขุ่นจิต ธรรมชาติที่ประทุษร้ายใจ ความโกรธ กิริยา

ที่โกรธ ภาวะที่โกรธ มีลักษณะเช่นว่านี้ (และ) ความคิดประทุษร้าย กิริยาที่คิดประทุษร้าย ภาวะที่คิด

ประทุษร้าย ความคิด ปองร้าย กิริยาที่คิดปองร้าย ภาวะที่คิดปองร้าย ความพิโรธ ความแค้น ความดุร้าย 

ความเกรี้ยวกราด ความไม่แช่มชื่นแห่งจิต นี้เรียกว่า ความพยาบาท 

ความคิดประทุษร้าย เป็นไฉน 

ความพยาบาทอันใด อันนั้นเป็นความคิดประทุษร้าย ความคิดประทุษร้ายอันใด อันนั้นเป็นความ

พยาบาท ความพยาบาทนี้ และความคิดประทุษร้ายนี้ เป็นอันสงบระงับ สงบเงียบ ดับไป ดับสิ้นไป ถูก

ทำให้พินาศไป ให้พินาศย่อยยับไป ให้เหือดแห้งไป ให้เหือดแห้งไปด้วยดี ให้สิ้นไปแล้ว ด้วยประการฉะนี้ 

เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ละความพยาบาทและความคิดประทุษร้ายได้แล้ว 

[๕๔๓]  ในคำว่า มีจิตไม่พยาบาท นั้น จิต เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกัน นี้เรียกว่า จิต  

จิตนี้เป็นจิตไม่พยาบาท เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า มีจิตไม่พยาบาท 

[๕๔๔]  คำว่า อยู่ อธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่ 

[๕๔๕] คำว่า ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความพยาบาทและความคิดประทุษร้าย อธิบายว่า 

ความพยาบาทก็มี ความคิดประทุษร้ายก็มี 
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ใน ๒ อย่างนั้น ความพยาบาท เป็นไฉน 

จิตอาฆาต ความขัดเคือง ความกระทบกระทั่ง ความแค้น ความเคือง ความ ขุ่นเคือง ความพลุ่ง

พล่าน โทสะ ความคิดประทุษร้าย ความคิดมุ่งร้าย ความขุ่นจิต ธรรมชาติที่ประทุษร้ายใจ ความโกรธ กิริยา

ที่โกรธ ภาวะที่โกรธ มีลักษณะเช่นว่านี้ (และ) ความคิดประทุษร้าย กิริยาที่คิดประทุษร้าย ภาวะที่คิด

ประทุษร้าย ความคิด ปองร้าย กิริยาที่คิดปองร้าย ภาวะที่คิดปองร้าย ความพิโรธ ความแค้น ความดุร้าย 

ความเกรี้ยวกราด ความไม่แช่มชื่นแห่งจิต นี้เรียกว่า ความพยาบาท 

ความคิดประทุษร้าย เป็นไฉน 

ความพยาบาทอันใด อันนั้นเป็นความคิดประทุษร้าย ความคิดประทุษร้ายอันใด อันนั้นเป็นความ

พยาบาท 

จิต เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกัน นี้เรียกว่า จิต 

ภิกษุชำระจิตนี้ให้บริสุทธ์ิ ให้ผุดผ่อง ให้หมดจด ให้หลุด ให้พ้น ให้หลุดพ้นจากความพยาบาทและ

ความคิดประทุษร้ายนี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากความพยาบาทและความคิด

ประทุษร้าย 

[๕๔๖] คำว่า ละถีนมิ ทธะได้ แล้ว อธิบายว่า ถีนมิทธะนั้นแยกเป็น ถีนะอย่างหนึ่ง มิทธะอย่าง

หนึ่ง 

ใน ๒ อย่างนั้น ถีนะ เป็นไฉน 

ความหดหู่ ความไม่ควรแก่การงาน ความท้อแท้ ความท้อถอยแห่งใจ ความ ย่อหย่อน กิริยาที่

ย่อหย่อน ภาวะที่ย่อหย่อน ความท้อถอย กิริยาที่ท้อถอย ภาวะ ที่ท้อถอยแห่งใจ นี้เรียกว่า ถีนะ   25

มิทธะ เป็นไฉน  

ความไม่สะดวกกาย ความไม่ควรแก่การงาน ความหงอยเหงา ความซบเซาแห่งกาย ความง่วง

นอน ความง่วงซึม ความหลับ ความโงกง่วง ความอยากหลับ กิริยาที่อยากหลับ ภาวะที่อยากหลับ นี้เรียก

ว่า มิทธะ   26

ถีนะและมิทธะนี้ เป็นอันสงบระงับ สงบเงียบ ดับไป ดับสิ้นไป ถูกทำให้พินาศไป ให้พินาศย่อยยับ

ไป ให้เหือดแห้งไป ให้เหือดแห้งไปด้วยดี ให้สิ้นไปแล้ว ด้วยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ละถีน

มิทธะได้แล้ว 

[๕๔๗] คำว่า เป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะ อธิบายว่า ชื่ อว่าเป็นผู้ปราศจาก ถีนมิทธะ เพราะ

สละ คลาย ปล่อย วาง สละคืน ละและสละคืนถีนมิทธะนั้นแล้ว เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า เป็นผู้ปราศจากถีน

มิทธะ 

[๕๔๘]  คำว่า อยู่ อธิบายว่า ฯลฯ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า อยู่ 

[๕๔๙] ในคำว่า ได้อาโลกสัญญา นั้น สัญญา เป็นไฉน 

ความจำได้ กิริยาที่จำได้ ภาวะที่จำได้ นี้เรียกว่า สัญญา สัญญานี้เป็นความสว่าง เปิดเผย 

บริสุทธ์ิ ผ่องใส เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ได้อาโลกสัญญา 

[๕๕๐] ในคำว่า มีสติสัมปชัญญะ นั้น สต ิเป็นไฉน 
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สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ นี้เรียกว่า สติ 

สัมปชัญญะ เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ นี้เรียกว่า 

สัมปชัญญะ 

ภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้วด้วยสตินี้และสัมปชัญญะนี้ด้วยประการฉะนี้ เพราะ

ฉะนั้นจึงเรียกว่า มีสติสัมปชัญญะ 

[๕๕๑]  คำว่า ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะ อธิบายว่า ถีนมิทธะนั้นแยกเป็นถีนะอย่าง

หนึ่ง มิทธะอย่างหนึ่ง 

ใน ๒ อย่างนั้น ถีนะ เป็นไฉน 

ความหดหู่ ฯลฯ ภาวะที่ท้อถอยแห่งใจ นี้เรียกว่า ถีนะ 

มิทธะ เป็นไฉน 

ความไม่สะดวกกาย ฯลฯ ภาวะที่อยากหลับ นี้เรียกว่า มิทธะ  

จิต เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกัน นี้เรียกว่า จิต  

ภิกษุชำระจิตนี้ให้บริสุทธ์ิ ให้ผุดผ่อง ให้หมดจด ให้หลุด ให้พ้น ให้หลุดพ้น จากถีนมิทธะนี้ เพราะ

ฉะนั้นจึงเรียกว่า ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากถีนมิทธะ 

[๕๕๒] คำว่า ละอุทธัจจกุกกุจจะได้แล้ว อธิบายว่า อุ ทธัจจกุกกุจจะนั้นแยกเป็นอุทธัจจะ

อย่างหนึ่ง กุกกุจจะอย่างหนึ่ง 

ใน ๒ อย่างนั้น อุทธัจจะ เป็นไฉน 

ความฟุ้งซ่านแห่งจิต ความไม่สงบแห่งจิต ความซัดส่ายแห่งจิต ภาวะที่พล่านไปแห่งจิต นี้เรียกว่า 

อุทธัจจะ   27

กุกกุจจะ เป็นไฉน 

ความสำคัญว่า ควรในสิ่งที่ไม่ควร ไม่ควรในสิ่งที่ควร มีโทษในสิ่งที่ไม่มีโทษ ไม่มีโทษในสิ่งที่มีโทษ 

ความรำคาญ กิริยาที่รำคาญ ภาวะที่รำคาญ ความเดือดร้อนใจ ความยุ่งใจ มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า     

กุกกุจจะ   28

อุทธัจจะและกุกกุจจะนี้เป็นอันสงบระงับ สงบเงียบ ดับไป ดับสิ้นไป ถูกทำ ให้พินาศไป ให้พินาศ

ย่อยยับไป ให้เหือดแห้งไป ให้เหือดแห้งไปด้วยดี ให้สิ้นไปแล้ว ด้วยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ละ

อุทธัจจกุกกุจจะได้แล้ว 

[๕๕๓] คำว่า เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน อธิบายว่า ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน เพราะสละ คลาย ปล่อยวาง ละ 

สลัดออก ละและสลัดออกซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะนั้น เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน 

[๕๕๔] คำว่า อยู่ อธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า อยู่ 

[๕๕๕] คำว่า ภายในตน อธิบายว่า เป็นภายในตน มีเฉพาะตน 

ในคำว่า มีจิตสงบ นั้น จิต เป็นไฉน 
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จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกัน นี้เรียกว่า จิต จิตนี้เป็นธรรมชาติสงบระงับ 

สงบเงียบภายในตน เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า มีจิตสงบภายในตน 

[๕๕๖] คำว่า ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ อธิบายว่า อุทธัจจ-กุกกุจจะนั้นแยกเป็น

อุทธัจจะอย่างหนึ่ง กุกกุจจะอย่างหนึ่ง 

ใน ๒ อย่างนั้น อุทธัจจะ เป็นไฉน 

ความฟุ้งซ่านแห่งจิต ความไม่สงบแห่งจิต ความซัดส่ายแห่งจิต ภาวะที่พล่าน ไปแห่งจิต นี้เรียก

ว่า อุทธัจจะ 

กุกกุจจะ เป็นไฉน 

ความสำคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควร ฯลฯ ความยุ่งใจ นี้เรียกว่า กุกกุจจะ 

จิต เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกัน นี้เรียกว่า จิต  

ภิกษุชำระจิตนี้ให้บริสุทธ์ิ ให้ผุดผ่อง ให้หมดจด ให้หลุด ให้พ้น ให้หลุดพ้นจากอุทธัจจะ และ        

กุกกุจจะนี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากอุทธัจจกุกกุจจะ 

[๕๕๗]  ในคำว่า ละวิจิกิจฉาได้แล้ว นั้น วิจิกิจฉา เป็นไฉน 

ความเคลือบแคลง กิริยาที่เคลือบแคลง ภาวะที่เคลือบแคลง ความคิดเห็นไปต่าง ๆ ความตัดสิน

อารมณ์ไม่ได้ ความเห็นเป็น ๒ แง่ ความเห็นเหมือนทาง ๒ แพร่ง ความสงสัย ความไม่สามารถจะถือเอา

โดยส่วนเดียวได้ ความคิดส่ายไป ความคิดพร่าไป ความไม่สามารถหย่ังลงถือเอาโดยเป็นยุติได้ ความ

กระด้างแห่งจิต ความลังเลใจ นี้เรียกว่า วิจิกิจฉา  

วิจิกิจฉานี้ เป็นอันสงบระงับ สงบเงียบ ดับไป ดับสิ้นไป ถูกทำให้พินาศไป ให้พินาศย่อยยับไป ให้

เหือดแห้งไป ให้เหือดแห้งไปด้วยดี ให้สิ้นไปแล้ว เพราะ ฉะนั้นจึงเรียกว่า ละวิจิกิจฉาได้แล้ว 

[๕๕๘]  คำว่า เป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาได้แล้ว อธิบายว่า เป็ นผู้ข้ามวิจิกิจฉานี้ คือ ข้ามขึ้น ข้าม

ออกถึงฝั่ง ถึงความสำเร็จตามลำดับ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า เป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาได้แล้ว 

[๕๕๙] คำว่า อยู่ อธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า อยู่ 

คำว่า ไม่มีความสงสัยในกุศลธรรม อธิบายว่า ไม่เคลือบแคลง ไม่สงสัย ไม่มีความสงสัย หมด

ความสงสัย ปราศจากความสงสัยในกุศลธรรมด้วยวิจิกิจฉานี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ไม่มีความสงสัยใน

กุศลธรรม 

[๕๖๐] ในคำว่า ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา นั้น วิจิกิจฉา เป็นไฉน 

ความเคลือบแคลง กิริยาที่เคลือบแคลง ภาวะที่เคลือบแคลง ฯลฯ ความกระด้างแห่งจิต ความ

ลังเลใจ นี้เรียกว่า วิจิกิจฉา 

จิต เป็นไฉน 

จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกัน นี้เรียกว่า จิต  

ภิกษุชำระจิตนี้ให้บริสุทธ์ิ ให้ผุดผ่อง ให้หมดจด ให้หลุด ให้พ้น ให้หลุดพ้น จากวิจิกิจฉานี้ เพราะ

ฉะนั้นจึงเรียกว่า ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากวิจิกิจฉา 

[๕๖๑] คำว่า ละนิวรณ์ ๕ เหล่าน้ี อธิบายว่า นิวรณ์ ๕ นี้เป็นอันสงบ ระงับ สงบเงียบ ดับไป 

ดับสิ้นไป ถูกทำให้พินาศไป ให้พินาศย่อยยับไป ให้เหือด แห้งไป ให้เหือดแห้งไปด้วยดี ให้สิ้นไปแล้ว เพราะ

ฉะนั้นจึงเรียกว่า ละนิวรณ์ ๕ เหล่านี้ 

[๕๖๒] คำว่า ท่ีเป็นเหตุทำให้จิคเศร้าหมอง อธิบายว่า นิ วรณ์ ๕ เหล่านี้เป็นเครื่องทำให้

จิตเศร้าหมอง 
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[๕๖๓] คำว่า ทอนกำลังปัญญา อธิบายว่า ปัญญาที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิด และปัญญาที่เกิด

แล้วก็จะดับไป เพราะนิวรณ์ ๕ เหล่านี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ทอนกำลังปัญญา 

[๕๖๔] ในคำว่า สงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย นั้น กาม เป็นไฉน 

ฉันทะชื่อว่ากาม ราคะชื่อว่ากาม ฉันทราคะชื่อว่ากาม สังกัปปะชื่อว่ากาม ราคะชื่อว่ากาม          

สังกัปปราคะชื่อว่ากาม เหล่านี้เรียกว่า กาม 

อกุศลธรรม เป็นไฉน 

กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา เหล่านี้เรียกว่า อกุศลธรรม 

ภิกษุเป็นผู้สงัดแล้วจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายดังกล่าวมานี้ เพราะ ฉะนั้นจึงเรียกว่า สงัด

จากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย 

[๕๖๕] คำว่า มีวิตกวิจาร อธิบายว่า วิตกวิจารนั้นแยกเป็นวิตกอย่างหนึ่ง วิจารอย่างหนึ่ง 

ใน ๒ อย่างนั้น วิตก เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกโดยอาการต่าง ๆ ความดำริ ความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ ความที่จิตแนบ

สนิทในอารมณ์ ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ สัมมาสังกัปปะ นี้เรียกว่า วิตก 

วิจาร เป็นไฉน 

ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเข้าไปพิจารณา ความที่จิตสืบต่ออารมณ์ 

ความที่จิตเพ่งอารมณ์ นี้เรียกว่า วิจาร  

ภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้วด้วยวิตกวิจารนี้ดังที่กล่าวมานี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า 

มีวิตกวิจาร 

[๕๖๖] คำว่า เกิดจากวิเวก อธิบายว่า วิตก วิจาร ปีติ  สุข และ เอกัคคตา ธรรมเหล่านั้นเกิด

แล้ว เกิดพร้อมแล้ว บังเกิดแล้ว บังเกิดเฉพาะแล้ว ปรากฏแล้วในวิเวกนี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า เกิดจาก

วิเวก 

[๕๖๗] คำว่า ปีติและสุข อธิบายว่า ปีติและสุขนั้นแยกเป็นปีติอย่างหนึ่ง สุขอย่างหนึ่ง 

ใน ๒ อย่างนั้น ปีต ิเป็นไฉน 

ความอิ่มเอิบ ความปราโมทย์ ความยินดีอย่างย่ิง ความบันเทิง ความร่าเริง ความรื่นเริง ความ

ปลื้มใจ ความตื่นเต้น ความที่จิตชื่นชมยินดี นี้เรียกว่า ปีติ 

สุข เป็นไฉน 

ความสำราญทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัส 

กิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัส นี้เรียกว่า สุข  

สุขนี้สหรคต เกิดพร้อม ระคน และประกอบด้วยปีตินี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียก ว่า มีปีติและสุข 

[๕๖๘]  คำว่า ปฐม อธิบายว่า ชื่อว่าปฐม โดยลำดับแห่งการนับ ชื่อว่า ปฐม เพราะโยคาวจร

บุคคลเข้าถึงฌานนี้เป็นที่ ๑ 

[๕๖๙]  คำว่า ฌาน อธิบายว่า วิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา 

[๕๗๐]  คำว่า บรรลุ อธิบายว่า การได้ การได้เฉพาะ การถึง การบรรลุถึง ความถูกต้อง การ

ทำให้แจ้ง การบรรลุปฐมฌาน 

[๕๗๑]  คำว่า อยู่ อธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่ 

[๕๗๒] คำว่า เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้ว อธิบายว่า วิตกวิจารนั้นแยกเป็นวิตกอย่างหนึ่ง 

วิจารอย่างหนึ่ง 

ใน ๒ อย่างนั้น วิตก เป็นไฉน 
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ความตรึก ความตรึกโดยอาการต่าง ๆ ฯลฯ สัมมาสังกัปปะ นี้เรียกว่า วิตก 

วิจาร เป็นไฉน 

ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเข้าไปพิจารณา ความที่จิตสืบต่ออารมณ์ 

ความที่จิตเพ่งอารมณ์ นี้เรียกว่า วิจาร 

วิตกและวิจารดังกล่าวมานี้เป็นอันสงบระงับ สงบเงียบ ดับไป ดับสิ้นไป ถูกทำให้พินาศไป ให้

พินาศย่อยยับไป ให้เหือดแห้งไป ให้เหือดแห้งไปด้วยดี ให้สิ้นไปแล้ว เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า เพราะวิตก

วิจารสงบระงับไปแล้ว 

[๕๗๓] คำว่า ภายในตน อธิบายว่า เป็นภายในตน มีเฉพาะตน 

[๕๗๔] คำว่า ผ่องใส อธิบายว่า ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ ความปักใจเชื่อ ความเลื่อมใสย่ิง 

[๕๗๕]  คำว่า มีภาวะท่ีจิตเป็นหน่ึงผุดขึ้น อธิบายว่า ความตั้งอยู่แห่งจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ 

[๕๗๖] คำว่า ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร อธิบายว่า วิตกวิจารนั้นแยกเป็น วิ ตกอย่างหนึ่ ง วิจาร

อย่างหนึ่ง 

ใน ๒ อย่างนั้น วิตก เป็นไฉน 

ความตรึก ความตรึกโดยอาการต่าง ๆ ฯลฯ สัมมาสังกัปปะ นี้เรียกว่า วิตก 

วิจาร เป็นไฉน 

ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเข้าไปพิจารณา ความที่จิตสืบต่ออารมณ์ 

ความที่จิตเพ่งอารมณ์ นี้เรียกว่า วิจาร 

วิตกวิจารดังที่กล่าวมานี้เป็นอันสงบระงับ สงบเงียบ ดับไป ดับสิ้นไป ถูกทำให้พินาศไป ให้พินาศ

ย่อยยับไป ให้เหือดแห้งไป ให้เหือดแห้งไปด้วยดี ให้สิ้นไปแล้ว เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร 

[๕๗๗] คำว่า เกิดจากสมาธ ิอธิบายว่า ความผ่องใส ปีติ และสุข ธรรม เหล่านั้นเกิ ดแล้ว เกิด

พร้อมแล้ว บังเกิดแล้ว บังเกิดเฉพาะแล้ว ปรากฏแล้วในสมาธินี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า เกิดจากสมาธิ 

[๕๗๘] คำว่า มีปีติและสุข อธิบายว่า ปีติและสุขนั้นแยกเป็นปีติอย่าง หนึ่ง สุขอย่างหนึ่ง 

ใน ๒ อย่างนั้น ปีต ิเป็นไฉน 

ความอิ่มเอิบ ความปราโมทย์ ฯลฯ ความที่จิตชื่นชมยินดี นี้เรียกว่า ปีติ 

สุข เป็นไฉน 

ความสำราญทางใจ ฯลฯ กิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุข อันเกิดแต่ เจโตสัมผัส นี้เรียกว่า สุข  

สุขนี้สหรคต เกิดพร้อม ระคน ประกอบด้วยปีตินี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า มีปีติและสุข 

[๕๗๙] คำว่า ทุติยะ อธิบายว่า ชื่ อว่าทุ ติยะ โดยลำดับแห่งการนับ ชื่อว่าทุติยะ เพราะโยคาวจร

บุคคลเข้าถึงฌานนี้เป็นที่ ๒ 

[๕๘๐] คำว่า ฌาน อธิบายว่า ความผ่องใส ปีติ สุข และเอกัคคตา 

[๕๘๑] คำว่า บรรลุ อธิบายว่า การได้ การได้เฉพาะ การถึง การบรรลุถึง ความถูกต้อง การ

ทำให้แจ้ง การบรรลุทุติยฌาน 

[๕๘๒] คำว่า อยู่ อธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่ 

[๕๘๓] ในคำว่า เพราะปีติจางคลายไป นั้น ปีต ิเป็นไฉน  

ความอิ่มเอิบ ความปราโมทย์ ความยินดีอย่างย่ิง ความบันเทิง ความร่าเริง ความรื่นเริง ความ

ปลื้มใจ ความตื่นเต้น ความที่จิตชื่นชมยินดี นี้เรียกว่า ปีติ  

ปีตินี้เป็นอันสงบระงับ สงบเงียบ ดับไป ดับสิ้นไป ถูกทำให้พินาศไป ให้พินาศย่อยยับไป ให้

เหือดแห้งไป ให้เหือดแห้งไปด้วยดี ให้สิ้นไปแล้ว เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า เพราะปีติจางคลายไป 
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[๕๘๔] ในคำว่า มีอุเบกขา นั้น อุเบกขา เป็นไฉน 

อุเบกขา ภาวะที่วางเฉย กิริยาที่เพ่งเฉย ความวางตนเป็นกลางแห่งจิต นี้เรียกว่า อุเบกขา  

ภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้วด้วยอุเบกขานี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า มีอุเบกขา 

[๕๘๕]  คำว่า อยู่ อธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า อยู่ 

[๕๘๖]  ในคำว่า มีสติสัมปชัญญะ นั้น สติ เป็นไฉน 

สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ นี้เรียกว่า สติ 

สัมปชัญญะ เป็นไฉน 

ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ นี้เรียกว่า 

สัมปชัญญะ  

ภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ฯลฯ ประกอบแล้วด้วยสตินี้และสัมปชัญญะนี้ ด้วย ประการฉะนี้ เพราะ

ฉะนั้นจึงเรียกว่า มีสติสัมปชัญญะ 

[๕๘๗] ในคำว่า เสวยสุขด้วยนามกาย นั้น สุข เป็นไฉน 

ความสำราญทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัส 

กิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัส นี้เรียกว่า สุข 

กาย เป็นไฉน 

สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ นี้เรียกว่า กาย  

ภิกษุเสวยสุขนี้ด้วยกายนี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า เสวยสุขด้วยนามกาย 

[๕๘๘] ในคำว่า ท่ีพระอริยะท้ังหลายกล่าวสรรเสริญ นั้น พระอริยะท้ังหลาย เป็นไฉน 

พระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้า เรียกว่า พระอริยะทั้งหลาย พระอริยะ เหล่านั้น กล่าว

สรรเสริญ แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำแนก ทำให้ชัดเจน ประกาศบุคคลผู้ได้บรรลุนี้ เพราะฉะนั้นจึง

เรียกว่า ที่พระอริยะทั้งหลายกล่าว สรรเสริญ 

[๕๘๙] ในคำว่า มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข นั้น อุเบกขา เป็นไฉน 

อุเบกขา ความวางเฉย กิริยาที่เพ่งเฉย ความเป็นกลางแห่งจิต นี้เรียกว่า อุเบกขา  

สต ิเป็นไฉน 

สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ นี้เรียกว่า สติ 

สุข เป็นไฉน 

ความสำราญทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัส 

กิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัส นี้เรียกว่า สุข 

ภิกษุประกอบด้วยอุเบกขา สติและสุขนี้ สืบเนื่องกันอยู่ ดำเนินไปอยู่ รักษาอยู่ เป็นไปอยู่ ให้เป็น

ไปอยู่ เที่ยวไปอยู่ พักอยู่ ด้วยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้นจึง เรียกว่า เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข 

[๕๙๐]  คำว่า ตติยะ อธิบายว่า ชื่อว่าตติยะ โดยลำดับแห่งการนับ ชื่อว่า ตติยะ เพราะโยคา  

วจรบุคคลเข้าถึงฌานนี้เป็นที่ ๓ 

[๕๙๑]  คำว่า ฌาน อธิบายว่า อุเบกขา สติ สัมปชัญญะ สุข และเอกัคคตา 

[๕๙๒]  คำว่า บรรลุ อธิบายว่า การได้ การได้เฉพาะ การถึง การบรรลุถึง การถูกต้อง การ

ทำให้แจ้ง การบรรลุตติยฌาน 

[๕๙๓]  คำว่า อยู่ อธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า อยู่ 

[๕๙๔]  คำว่า เพราะละสุขและทุกข์ได ้อธิบายว่า  สุ ขและทุกข์นั้นแยกเป็น  สุขอย่างหนึ่ ง 

ทุกข์อย่างหนึ่ง 
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ใน ๒ อย่างนั้น สุข เป็นไฉน 

ความสำราญทางกาย ความสุขทางกาย ความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัส 

กิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุข อันเกิดแต่กายสัมผัส นี้เรียกว่า สุข 

ทุกข์ เป็นไฉน 

ความไม่สำราญทางกาย ความทุกข์ทางกาย ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์ อันเกิดแต่

กายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์ อันเกิดแต่กายสัมผัส นี้เรียกว่า ทุกข์  

สุขและทุกข์นี้เป็นอันสงบระงับ สงบเงียบ ดับไป ดับสิ้นไป ถูกทำให้พินาศไป ให้พินาศย่อยยับไป 

ให้เหือดแห้งไป ให้เหือดแห้งไปด้วยดี ให้สิ้นไปแล้ว ด้วยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า เพราะละสุข

และทุกข์ได้ 

[๕๙๕] คำว่า เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว อธิบายว่า โสมนัส และโทมนัสนั้น

แยกเป็นโสมนัสอย่างหนึ่ง โทมนัสอย่างหนึ่ง 

ใน ๒ อย่างนั้น โสมนัส เป็นไฉน 

ความสำราญทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัส 

กิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัส นี้เรียกว่า โสมนัส 

โทมนัส เป็นไฉน 

ความไม่สำราญทางใจ ความทุกข์ทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์ อันเกิดแต่เจโต

สัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์ อันเกิดแต่ เจโตสัมผัส นี้เรียกว่า โทมนัส  

โสมนัสและโทมนัสนี้เป็นอันสงบระงับ สงบเงียบ ดับไป ดับสิ้นไป ถูกทำให้พินาศไป ให้พินาศ

ย่อยยับไป ให้เหือดแห้งไป ให้เหือดแห้งไปด้วยดี ให้สิ้นไปแล้ว ด้วยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า 

เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว 

[๕๙๖] คำว่า ไม่มีทุ กข์ไม่ มีสุข อธิบายว่า ความสำราญทางใจก็ไม่ใช่ ความไม่สำราญทางใจก็

ไม่ใช่ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุข อันเกิดแต่

เจโตสัมผัส เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ไม่มี ทุกข์ไม่มีสุข 

[๕๙๗] ในคำว่า มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา นั้น อุเบกขา เป็นไฉน 

อุเบกขา ภาวะที่วางเฉย กิริยาที่เพ่งเฉย ความวางตนเป็นกลางแห่งจิต นี้เรียกว่า อุเบกขา 

สต ิเป็นไฉน 

สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ นี้เรียกว่า สติ  

สตินี้เป็นอันเปิดเผย บริสุทธ์ิ ผุดผ่อง เพราะอุเบกขานี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า มีสติบริสุทธ์ิเพราะ

อุเบกขา 

[๕๙๘]  คำว่า จตุตถะ อธิบายว่า ที่ชื่อว่าเป็นที่ ๔ โดยลำดับแห่งการนับ ชื่อว่าจตุตถะ เพราะ

โยคาวจรบุคคลเข้าถึงฌานนี้เป็นที่ ๔ 

[๕๙๙]  คำว่า ฌาน อธิบายว่า อุเบกขา สติ และเอกัคคตา 

[๖๐๐] คำว่า บรรลุ อธิบายว่า การได้ การได้ เฉพาะ การถึง การบรรลุถึ ง การถูกต้อง การ

ทำให้แจ้ง การบรรลุจตุตถฌาน 

[๖๐๑] คำว่า อยู่ อธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า อยู่ 

[๖๐๒] ในคำว่า เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาได้โดยประการท้ังปวง นั้น รูปสัญญา เป็นไฉน 

ความจำได้ กิริยาที่จำได้ ภาวะที่จำได้ของโยคาวจรบุคคลผู้เข้ารูปาวจรสมาบัติ ผู้อุบัติในรูปภูมิ 

หรือของพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เหล่านี้เรียกว่า รูปสัญญา  
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ภิกษุเป็นผู้ก้าวล่วงแล้ว ก้าวข้ามแล้ว ก้าวพ้นแล้วซึ่งรูปสัญญาเหล่านี้ เพราะ ฉะนั้นจึงเรียกว่า 

เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาได้โดยประการทั้งปวง 

[๖๐๓] ในคำว่า เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา นั้น ปฏิฆสัญญา เป็นไฉน 

รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา และโผฏฐัพพสัญญา เหล่านี้เรียกว่า ปฏิฆสัญญา  

ปฏิฆสัญญาเหล่านี้เป็นอันสงบระงับ สงบเงียบ ดับไป ดับสิ้นไป ถูกทำให้พินาศไป ให้พินาศ

ย่อยยับไป ให้เหือดแห้งไป ให้เหือดแห้งไปด้วยดี ให้สิ้นไปแล้ว เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า เพราะความดับไป

แห่งปฏิฆสัญญา 

[๖๐๔] ในคำว่า เพราะไม่มนสิการนานัตตสัญญา นั้น นานัตตสัญญา เป็นไฉน 

ความจำได้ กิริยาที่จำได้ ภาวะที่จำได้ของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วย มโนธาตุ หรือผู้มีความ

พรั่งพร้อมด้วยมโนวิญญาณธาตุซึ่งไม่ได้เข้าสมาบัติ เหล่านี้เรียกว่า นานัตตสัญญา  

ภิกษุไม่มนสิการนานัตตสัญญาเหล่านี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า เพราะไม่ มนสิการนานัตตสัญญา 

[๖๐๕]  ในคำว่า อากาศไม่มีท่ีสุด นั้น อากาศ เป็นไฉน 

อากาศ ธรรมชาติที่นับว่าอากาศ ความว่างเปล่า ธรรมชาติที่นับว่าความว่างเปล่า ช่องว่าง 

ธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งมหาภูตรูป ๔ ถูกต้องไม่ได้ นี้เรียกว่า อากาศ   29

ภิกษุตั้งจิตไว้ ตั้งจิตไว้ด้วยดี แผ่ไปไม่มีที่สุดในอากาศนั้น เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า อากาศไม่มีที่สุด 

[๖๐๖] คำว่า อากาสานัญจายตนะ อธิบายว่า ธรรมคือจิตและเจตสิกของบุคคลผู้ เข้าอากา

สานัญจายตนะ ผู้อุบัติในอากาสานัญจายตนภูมิ หรือพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 

[๖๐๗]  คำว่า บรรลุ อธิบายว่า การได้ การได้เฉพาะ การถึง การบรรลุ ถึ ง การถูกต้อง การ

ทำให้แจ้ง การบรรลุอากาสานัญจายตนะ 

[๖๐๘] คำว่า อยู่ อธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า อยู่ 

[๖๐๙] คำว่า เพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะได้โดยประการท้ังปวง อธิบายว่า ภิกษุ

เป็นผู้ก้าวล่วงแล้ว ก้าวข้ามแล้ว ก้าวพ้นแล้วซึ่งอากาสานัญจายตนะ นี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า เพราะก้าว

ล่วงอากาสานัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวง 

[๖๑๐] คำว่า วิญญาณไม่มีท่ีสุด อธิบายว่า ภิกษุมนสิการอากาศนั้นนั่นแหละที่วิญญาณถูก

ต้องแล้ว แผ่ไปไม่มีที่สุด เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า วิญญาณไม่มีที่สุด 

[๖๑๑] คำว่า วิญญาณัญจายตนะ อธิบายว่า ธรรมคือจิตและเจตสิก ของบุคคลผู้เข้า

วิญญาณัญจายตนะ ผู้อุบัติในวิญญาณัญจายตนภูมิ หรือของพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 

[๖๑๒] คำว่า บรรลุ อธิบายว่า การได้ การได้ เฉพาะ การถึง การบรรลุถึง การถูกต้อง การทำให้

แจ้ง การบรรลุวิญญาณัญจายตนะ 

[๖๑๓] คำว่า อยู่ อธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า อยู่ 

[๖๑๔] คำว่า เพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะได้โดยประการท้ังปวง อธิบายว่า ภิกษุเป็นผู้

ก้าวล่วงแล้ว ก้าวข้ามแล้ว ก้าวพ้นแล้วซึ่งวิญญาณัญจายตนะ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า เพราะก้าวล่วง

วิญญาณัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวง 

[๖๑๕] คำว่า อะไร ๆ สักน้อยหน่ึงก็ไม่มี อธิบายว่า ภิ กษุทำวิญญาณนั้นนั่นแหละไม่ให้มี ให้

เสื่อมไป ให้อันตรธานไป พิจารณาเห็นว่า น้อยหนึ่งก็ไม่มี เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า อะไร ๆ สักน้อยหนึ่งก็ไม่มี 
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[๖๑๖] คำว่า อากิญจัญญายตนะ อธิบายว่า ธรรมคือจิตและเจตสิกของบุคคลผู้เข้า         

อากิญจัญญายตนะ ผู้อุบัติในอากิญจัญญายตนภูมิ หรือของพระ อรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 

[๖๑๗]  คำว่า บรรลุ อธิบายว่า การได้ การได้เฉพาะ การถึง การบรรลุ ถึ ง การถูกต้อง การ

ทำให้แจ้ง การบรรลุอากิญจัญญายตนะ 

[๖๑๘]  คำว่า อยู่ อธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ฯลฯ พักอยู่ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า อยู่ 

[๖๑๙]  คำว่า เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะได้โดยประการท้ังปวง อธิบายว่า ภิกษุ

เป็นผู้ก้าวล่วงแล้ว ก้าวข้ามแล้ว ก้าวพ้นแล้วซึ่งอากิญจัญญายตนะ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า เพราะก้าวล่วง

อากิญจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวง 

คำว่า ผู้มีสั ญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสั ญญาก็ไม่ใช ่ อธิบายว่า ภิกษุมนสิการ อากิญจัญญายตนะนั้น

นั่นแหละโดยความเป็นฌานที่สงบ เจริญสมาบัติที่มีสังขารเหลืออยู่ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ผู้มีสัญญาก็

ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 

[๖๒๐] คำว่า เนวสัญญานาสัญญายตนะ อธิบายว่า ธรรมคือจิตและ เจตสิกของบุคคลผู้เข้า

เนวสัญญานาสัญญายตนะ หรือผู้อุบัติในเนวสัญญานา-สัญญายตนภูมิ หรือของพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขใน

ปัจจุบัน 

[๖๒๑]  คำว่า บรรลุ อธิบายว่า การได้ การได้เฉพาะ การถึง การบรรลุถึง การถูกต้อง การ

ทำให้แจ้ง การบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ 

[๖๒๒]  คำว่า อยู่ อธิบายว่า สืบเนื่องกันอยู่ ดำเนินไปอยู่ รักษาอยู่ เป็นไปอยู่ ให้เป็นไปอยู่ 

เที่ยวไปอยู่ พักอยู่ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า อยู่ 

สุตตันตภาชนีย์ จบ 

๒. อภิธรรมภาชนีย์ 

๑. รูปาวจรกุศล 

ฌานจตุกกนัย 

[๖๒๓] ฌาน ๔ คือ 

๑. ปฐมฌาน (ฌานที่ ๑) 

๒. ทุติยฌาน (ฌานที่ ๒) 

๓. ตติยฌาน (ฌานที่ ๓) 

๔. จตุตถฌาน (ฌานที่ ๔) 

[๖๒๔] บรรดาฌาน ๔ นั้น ปฐมฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมรรคเพ่ือเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณ

เป็นอารมณ์ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ฌานมีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา ก็เกิดขึ้น นี้เรียก

ว่า ปฐมฌาน สภาวธรรม ที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน (๑) 

ทุติยฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมรรคเพ่ือเข้าถึงรูปภพ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้ว ฯลฯ บรรลุทุติย

ฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ฌาน มีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข และเอกัคคตา ก็เกิดขึ้น 

นี้เรียกว่า ทุติยฌาน สภาวธรรม ที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน (๒) 

ตติยฌาน เป็นไฉน 
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ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมรรคเพ่ือเข้าถึงรูปภพ เพราะปีติจางคลายไป ฯลฯ บรรลุตติยฌานที่มี

ปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ฌานมีองค์ ๒ คือ สุข และเอกัคคตา ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า 

ตติยฌาน สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน (๓) 

จตุตถฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมรรคเพ่ือเข้าถึงรูปภพ บรรลุจตุตถฌานที่มีปฐวีกสิณ เป็นอารมณ์ ไม่มี

ทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขและทุกข์ได้ ฯลฯ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ฌานมีองค์ ๒ คือ อุเบกขา และ          

เอกัคคตา ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า จตุตถฌาน สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน (๔) 

ฌานจตุกกนัย จบ 

ฌานปัญจกนัย 

[๖๒๕]  ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมรรคเพ่ือเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌานที่มี

ปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ฌานมี องค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา ก็เกิด

ขึ้น นี้เรียกว่า ปฐมฌาน สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน (๑) 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมรรคเพ่ือเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกามและสภาวธรรม ที่เป็นอกุศลทั้ง

หลาย บรรลุทุติยฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร มีปีติและสุข อันเกิดจากวิเวก อยู่ใน

สมัยใด ในสมัยนั้น ฌานมีองค์ ๔ คือ วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ทุติยฌาน สภาวธรรม

ที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน (๒) 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมรรคเพ่ือเข้าถึงรูปภพ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้ว ฯลฯ บรรลุตติย

ฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ฌาน มีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข และเอกัคคตา ก็เกิดขึ้น 

นี้เรียกว่า ตติยฌาน สภาวธรรม ที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน (๓) 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมรรคเพ่ือเข้าถึงรูปภพ เพราะปีติจางคลายไป ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานที่มี

ปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ฌานมีองค์ ๒ คือ สุข และเอกัคคตา ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า 

จตุตถฌาน สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน (๔) 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมรรคเพ่ือเข้าถึงรูปภพ เพราะละสุขและทุกข์ได้ ฯลฯ บรรลุปัญจมฌานที่

มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ฌานมีองค์ ๒ คือ อุเบกขา และเอกัคคตา ก็เกิดขึ้น นี้เรียก

ว่า ปัญจมฌาน สภาวธรรมที่เหลือ ชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน (๕) 

ฌานปัญจกนัย จบ 

๒. อรูปาวจรกุศล 

[๖๒๖] ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมรรคเพ่ือเข้าถึงอรูปภพ เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะ

ได้โดยประการทั้งปวง บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข 

เพราะละสุขและทุกข์ได้ ฯลฯ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ฌานมีองค์ ๒ คือ อุเบกขา และเอกัคคตา ก็เกิดขึ้น นี้

เรียกว่าจตุตถฌาน สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน 

๓. โลกุตตรกุศล 

ฌานจตุกกนัย 

[๖๒๗] ฌาน ๔ คือ 

๑. ปฐมฌาน  ๒. ทุติยฌาน 

๓. ตติยฌาน  ๔. จตุตถฌาน 

[๖๒๘] บรรดาฌาน ๔ นั้น ปฐมฌาน เป็นไฉน 
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ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ ให้ถึงนิพพาน เพ่ือ

ละทิฏฐิ เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องต้น สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ใน

สมัยใด ในสมัยนั้น ฌานมีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ปฐมฌาน สภาว

ธรรมที่เหลือ ชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน (๑) 

ทุติยฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ ให้ถึงนิพพาน เพ่ือ

ละทิฏฐิ เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องต้น เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้ว ฯลฯ บรรลุทุติยฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทา   

ทันธาภิญญา อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ฌานมีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข และเอกัคคตา ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ทุติย

ฌาน สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน (๒) 

ตติยฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ ให้ถึงนิพพาน เพ่ือ

ละทิฏฐิ เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องต้น เพราะปีติจางคลายไป ฯลฯ บรรลุ ตติยฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 

อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ฌานมีองค์ ๒ คือ สุข และเอกัคคตา ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ตติยฌาน สภาวธรรมที่

เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน (๓) 

จตุตถฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ ให้ถึงนิพพาน เพ่ือ

ละทิฏฐิ เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องต้น บรรลุจตุตถฌานที่เป็นทุกขา-ปฏิปทาทันธาภิญญา ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะ

ละสุขและทุกข์ได้ ฯลฯ อยู่ในสมัย ใด ในสมัยนั้น ฌานมีองค์ ๒ คือ อุเบกขา และเอกัคคตา ก็เกิดขึ้น นี้เรียก

ว่า จตุตถฌาน สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน (๔) 

ฌานจตุกกนัย จบ 

ฌานปัญจกนัย 

[๖๒๙] ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ให้ถึง

นิพพาน เพ่ือละทิฏฐิ เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องต้น สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทา            

ทันธาภิญญา อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ฌาน มีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา ก็เกิดขึ้น นี้

เรียกว่า ปฐมฌาน สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน (๑) 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ให้ถึงนิพพาน เพ่ือ

ละทิฏฐิ เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องต้น สงัดจากกามและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายแล้ว บรรลุทุติยฌานที่ไม่มี

วิตกมีเพียงวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น 

ฌานมีองค์ ๔ คือ วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ทุติยฌาน สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่า

สัมปยุตด้วยฌาน (๒) 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ให้ถึงนิพพาน เพ่ือ

ละทิฏฐิ เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องต้น เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้ว ฯลฯ บรรลุตติยฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทา   

ทันธาภิญญา อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ฌานมีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข และเอกัคคตา ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ตติย

ฌาน สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน (๓) 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ให้ถึงนิพพาน เพ่ือ

ละทิฏฐิ เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องต้น เพราะปีติจางคลายไป ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทา               

ทันธาภิญญา อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ฌานมีองค์ ๒ คือ สุข และเอกัคคตา ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า จตุตถฌาน 

สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน (๔) 
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ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ให้ถึงนิพพาน เพ่ือ

ละทิฏฐิ เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องต้น บรรลุปัญจมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะ

ละสุขและทุกข์ได้ ฯลฯ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ฌานมีองค์ ๒ คือ อุเบกขา และเอกัคคตา ก็เกิดขึ้น นี้เรียก

ว่า ปัญจมฌาน สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน (๕) 

ฌานปัญจกนัย จบ 

๔. รูปาวจรวิบาก 

[๖๓๐] ฌาน ๔ คือ 

๑. ปฐมฌาน  ๒. ทุติยฌาน 

๓. ตติยฌาน  ๔. จตุตถฌาน 

[๖๓๑]  บรรดาฌาน ๔ นั้น ปฐมฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมรรคเพ่ือเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณ

เป็นอารมณ์ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ ก็เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล 

ภิกษุสงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ ซึ่งเป็น วิบาก เพราะได้ทำได้

สั่งสมรูปาวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ฌาน มีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข และ

เอกัคคตา ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ปฐมฌาน สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน 

ทุติยฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมรรคเพ่ือเข้าถึงรูปภพ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้ว ฯลฯ บรรลุทุติย

ฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ ก็เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้

ชื่อว่าเป็นกุศล 

เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้ว ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถ

ฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปัญจมฌานที่มีปฐวี-กสิณเป็นอารมณ์ ซึ่งเป็นวิบาก เพราะได้ทำได้

สั่งสมรูปาวจรกุศลกรรมนั้น นั่นแหละ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ฌานมีองค์ ๒ คือ อุเบกขา และเอกัคคตา ก็

เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ปัญจมฌาน สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน 

๕. อรูปาวจรวิบาก 

[๖๓๒] ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมรรคเพ่ือเข้าถึงอรูปภพ เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะ

ได้โดยประการทั้งปวง ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไม่มีทุกข์ไม่มี

สุข เพราะละสุขและทุกข์ได้ ฯลฯ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ ก็เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้

ชื่อว่าเป็นกุศล 

เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ที่สหรคตด้วย  

เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขและทุกข์ได้ ซึ่งเป็นวิบาก เพราะได้ทำได้สั่ง

สมอรูปาวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละ ฯลฯ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ฌานมีองค์ ๒ คือ อุเบกขา และ            

เอกัคคตา ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า จตุตถฌาน สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน 

๖. โลกุตตรวิบาก 

[๖๓๓] ฌาน ๔ คือ 

๑. ปฐมฌาน  ๒. ทุติยฌาน 

๓. ตติยฌาน  ๔. จตุตถฌาน 

[๖๓๔] บรรดาฌาน ๔ นั้น ปฐมฌาน เป็นไฉน  
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ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ให้ถึงนิพพาน เพ่ือ

ละทิฏฐิ เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องต้น สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ใน

สมัยใด ในสมัยนั้น ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ ก็เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล 

ภิกษุสงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ที่เป็นสุญญตะ เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ซึ่งเป็น

วิบาก เพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตตรกุศลนั้นนั่นแหละ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ฌานมีองค์ ๕ คือ 

วิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ปฐมฌาน สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน 

ทุติยฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ให้ถึงนิพพาน เพ่ือ

ละทิฏฐิ เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องต้น เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้ว ฯลฯ บรรลุทุติยฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทา   

ทันธาภิญญา อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ ก็เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล 

... เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้ว ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุ ตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถ

ฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปัญจมฌาน ที่เป็นสุญญตะ เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ซึ่งเป็น

วิบาก เพราะได้ทำได้เจริญ ฌานที่เป็นโลกุตตรกุศลนั้นนั่นแหละ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ฌานมีองค์ ๒ คือ 

อุเบกขา และเอกัคคตา ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ปัญจมฌาน สภาวธรรมที่เหลือ ชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน 

๗. รูปารูปาวจรกิริยา 

[๖๓๕] ฌาน ๔ คือ 

๑. ปฐมฌาน  ๒. ทุติยฌาน 

๓. ตติยฌาน  ๔. จตุตถฌาน 

[๖๓๖]  บรรดาฌาน ๔ นั้น ปฐมฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญรูปาวจรฌานที่เป็นกิริยา ไม่เป็นกุศล ไม่เป็นอกุศล และไม่เป็นวิบากแห่ง

กรรม เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ อยู่

ในสมัยใด ในสมัยนั้น ฌาน มีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ปฐมฌาน 

สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน 

ทุติยฌาน เป็นไฉน 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญรูปาวจรฌานที่เป็นกิริยา ไม่เป็นกุศล ไม่เป็นอกุศล และไม่เป็นวิบากแห่ง

กรรม เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เพราะวิตกวิจาร สงบระงับไปแล้ว ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ 

บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุ จตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปัญจมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็น

อารมณ์ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ฌานมีองค์ ๒ คือ อุเบกขา และเอกัคคตา ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ปัญจมฌาน 

สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน 

[๖๓๗] ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญอรูปาวจรฌานที่เป็นกิริยา ไม่เป็นกุศล ไม่เป็นอกุศล และไม่

เป็นวิบากแห่งกรรม เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เพราะ ก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะได้โดย

ประการทั้งปวง บรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละ

สุขและทุกข์ได้ ฯลฯ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ฌานมีองค์ ๒ คือ อุเบกขา และเอกัคคตา ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า 

จตุตถฌาน สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน  

อภิธรรมภาชนีย์ จบ 
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๓. ปัญหาปุจฉกะ 

[๖๓๘] ฌาน ๔ ได้แก่ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

๑. สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มี วิตก มีวิจาร มีปีติและสุข อัน

เกิดจากวิเวกอยู่  

๒. ฯลฯ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้ว บรรลุทุติยฌานที่มีความ ผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิต

เป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิอยู่  

๓. ฯลฯ เพราะปีติจางคลายไป เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุ

ตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข ฯลฯ 

๔. ฯลฯ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วจึงบรรลุจตุตถฌาน ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละ

สุขและทุกข์ได้ มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู่ 

ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 

[๖๓๙] บรรดาฌาน ๔ ฌานเท่าไรเป็นกุศล เท่าไรเป็นอกุศล เท่าไรเป็นอัพยากฤต ฯลฯ เท่าไรเป็น

เหตุให้สัตว์ร้องไห้ เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ 

๑. ติกมาติกาวิสัชนา 

๑-๒๒. กุสลติกาทิวิสัชนา 

[๖๔๐] ฌาน ๔ ที่เป็นกุศลก็มี ที่เป็นอัพยากฤตก็มี  

เว้นสุขเวทนาที่เกิดในฌานนี้แล้ว ฌาน ๓ สัมปยุตด้วยสุขเวทนา เว้น อทุกขมสุขเวทนาที่เกิดใน

ฌานนี้แล้ว จตุตถฌานสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา  

ฌาน ๔ ที่เป็นวิบากก็มี ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี  

ฌาน ๔ ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี ที่กรรม

อันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหา

และทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี  

ฌาน ๔ ที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี ที่กิเลสไม่ ทำให้เศร้าหมองและไม่

เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี 

เว้นวิตกและวิจารที่เกิดในฌานนี้แล้ว ปฐมฌานมีทั้งวิตกและวิจาร ฌาน ๓ ไม่ มีทั้งวิตกและ

วิจาร  

เว้นปีติที่เกิดในฌานนี้แล้ว ฌาน ๒ สหรคตด้วยปีติ เว้นสุขที่เกิดในฌาน นี้แล้ว ฌาน ๓ สหรค

ตด้วยสุข เว้นอุเบกขาที่เกิดในฌานนี้แล้ว จตุตถฌาน สหรคตด้วยอุเบกขา  

ฌาน ๔ ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน ๓  

ฌาน ๔ ไม่มีเหตุต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน ๓  

ฌาน ๔ ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มี ที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มี ที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ 

จุติ และนิพพานก็มี  

ฌาน ๔ ที่เป็นของเสขบุคคลก็มี ที่เป็นของอเสขบุคคลก็มี ที่ไม่เป็นของ เสขบุคคลและอเสขบุคคล

ก็มี  

ฌาน ๔ ที่เป็นมหัคคตะก็มี ที่เป็นอัปปมาณะก็มี  

ฌาน ๓ กล่าวไม่ได้ว่า มีปริตตะเป็นอารมณ์ หรือมีมหัคคตะเป็นอารมณ์  
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ฌาน ๔ ที่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่า มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มี จตุตถฌานที่

มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่า มี

ปริตตะเป็นอารมณ์ มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ หรือมีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มี 

ฌาน ๔ ที่เป็นชั้นกลางก็มี ที่เป็นชั้นประณีตก็มี  

ฌาน ๔ ที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มี ที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มี  

ฌาน ๓ ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ ที่มีมรรคเป็นเหตุก็มี ที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่า มี

มรรคเป็นเหตุ หรือมีมรรคเป็นอธิบดีก็มี จตุตถฌานที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีมรรคเป็นเหตุก็มี ที่มีมรรค

เป็นอธิบดีก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่า มีมรรคเป็นอารมณ์ มีมรรคเป็นเหตุ หรือมีมรรคเป็นอธิบดีก็มี  

ฌาน ๔ ที่เกิดขึ้นก็มี ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มี ที่จักเกิดขึ้นแน่นอนก็มี 

ฌาน ๔ ที่เป็นอดีตก็มี ที่เป็นอนาคตก็มี ที่เป็นปัจจุบันก็มี  

ฌาน ๓ กล่าวไม่ได้ว่า มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็น

อารมณ์ จตุตถฌานที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีปัจจุบันธรรมเป็น

อารมณ์ก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่า มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ หรือมีปัจจุบันธรรมเป็น

อารมณ์ก็มี  

ฌาน ๔ ที่เป็นภายในตนก็มี ที่เป็นภายนอกตนก็มี ที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มี  

ฌาน ๓ มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ จตุตถฌานที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มี มีธรรม

ภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่า มีธรรม

ภายในตนเป็นอารมณ์ มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ หรือมีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็

มี  

ฌาน ๔ เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ 

๒. ทุกมาติกาวิสัชนา 

๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 

[๖๔๑] ฌาน ๔ ไม่เป็นเหตุ ฌาน ๔ มีเหตุ  

ฌาน ๔ สัมปยุตด้วยเหตุ ฌาน ๔ กล่าวไม่ได้ว่า เป็นเหตุและมีเหตุ  

ฌาน ๔ มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ ฌาน ๔ กล่าวไม่ได้ว่า เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุ  

ฌาน ๔ สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ ฌาน ๔ ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ 

๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา 

ฌาน ๔ มีปัจจัยปรุงแต่ง ฌาน ๔ ถูกปัจจัยปรุงแต่ง  

ฌาน ๔ เห็นไม่ได้ ฌาน ๔ กระทบไม่ได้  

ฌาน ๔ ไม่เป็นรูป ฌาน ๔ ที่เป็นโลกิยะก็มี ที่เป็นโลกุตตระก็มี  

ฌาน ๔ จิตบางดวงรู้ได้ ฌาน ๔ จิตบางดวงรู้ไม่ได้ 

๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา 

ฌาน ๔ ไม่เป็นอาสวะ ฌาน ๔ ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี ที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี  

ฌาน ๔ วิปปยุตจากอาสวะ กล่าวไม่ได้ว่า เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะ  

ฌาน ๔ ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่า เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่

ไม่เป็นอาสวะก็มี  

ฌาน ๔ กล่าวไม่ได้ว่า เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะ หรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอา

สวะ  
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ฌาน ๔ ที่วิปปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี ที่วิปปยุตจากอาสวะและไม่เป็น

อารมณ์ของอาสวะก็มี 

๔-๙. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา 

ฌาน ๔ ไม่เป็นสังโยชน์ ฯลฯ ไม่เป็นคันถะ ฯลฯ ไม่เป็นโอฆะ ฯลฯ ไม่เป็นโยคะ ฯลฯ ไม่เป็นนิวรณ์ 

ฯลฯ ไม่เป็นปรามาส ฯลฯ  

๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา 

ฌาน ๔ รับรู้อารมณ์ได้ ฌาน ๔ ไม่เป็นจิต  

ฌาน ๔ เป็นเจตสิก ฌาน ๔ สัมปยุตด้วยจิต  

ฌาน ๔ ระคนกับจิต ฌาน ๔ มีจิตเป็นสมุฏฐาน  

ฌาน ๔ เกิดพร้อมกับจิต ฌาน ๔ เป็นไปตามจิต  

ฌาน ๔ ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐาน ฌาน ๔ ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อม

กับจิต  

ฌาน ๔ ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิต ฌาน ๔ เป็นภายนอก  

ฌาน ๔ ไม่เป็นอุปาทายรูป ฌาน ๔ ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มี ที่กรรมอัน

ประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มี  

๑๑-๑๒. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา 

ฌาน ๔ ไม่เป็นอุปาทาน ฯลฯ ไม่เป็นกิเลส ฯลฯ  

๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา 

ฌาน ๔ ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน ๓  

ฌาน ๔ ไม่มีเหตุต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน ๓  

เว้นวิตกที่เกิดในฌานนี้แล้ว ปฐมฌานมีวิตก ฌาน ๓ ไม่มีวิตก เว้นวิจารที่เกิดในฌานนี้แล้ว 

ปฐมฌานมีวิจาร ฌาน ๓ ไม่มีวิจาร เว้นปีติที่เกิดในฌานนี้แล้ว ฌาน ๒ มีปีติ ฌาน ๒ ไม่มีปีติ เว้นปีติที่เกิด

ในฌานนี้แล้ว ฌาน ๒ สหรคตด้วยปีติ ฌาน ๒ ไม่สหรคตด้วยปีติ  

เว้นสุขที่เกิดในฌานนี้แล้ว ฌาน ๓ สหรคตด้วยสุข จตุตถฌานไม่สหรคตด้วย สุข เว้นอุเบกขาที่

เกิดในฌานนี้แล้ว จตุตถฌานสหรคตด้วยอุเบกขา ฌาน ๓ ไม่สหรคตด้วยอุเบกขา  

ฌาน ๔ ไม่เป็นกามาวจร ฌาน ๔ ที่เป็นรูปาวจรก็มี ที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มี  

ฌาน ๓ ไม่เป็นอรูปาวจร จตุตถฌานที่เป็นอรูปาวจรก็มี ที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มี ฌาน ๔ ที่นับเนื่อง

ในวัฏฏทุกข์ก็มี ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มี  

ฌาน ๔ ที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ก็มี ที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ก็มี ฌาน ๔ ที่ให้ผล

แน่นอนก็มี ที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มี  

ฌาน ๔ ที่มีธรรมอื่นย่ิงกว่าก็มี ที่ไม่มีธรรมอื่นย่ิงกว่าก็มี ฌาน ๔ ไม่เป็น เหตุให้สัตว์ร้องไห้  

ปัญหาปุจฉกะ จบ 

ฌานวิภังค์ จบบริบูรณ์ 


