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๔.  สงฺคณิการามสุตฺต 
[๖๘]  โส วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สงฺคณิการาโม สงฺคณิการโต  สงฺคณิการามตํ  อนุยุตฺโต    

คณาราโม  คณรโต  คณารามตํ  อนุยุตฺโต  เอโก  ปวิเวเก  อภิรมิสฺสตีติ  เนตํ  ฐานํ  วิชฺชติ,  เอโก  
ปวิเวเก  อนภิรมนฺโต  จิตฺตสฺส  นิมิตฺตํ  คเหสฺสตีติ  เนตํ  ฐานํ วิชฺชติ, จิตฺตสฺส  นิมิตฺตํ อคณฺหนฺโต  
สมฺมาทิฏฺฐิ  ปริปูเรสฺสตีติ  เนตํ  ฐานํ  วิชฺชติ,  สมฺมาทิฏฺฐึ อปริปูเรตฺวา สมฺมาสมาธึ ปริปูเรสฺสตีติ  
เนตํ  ฐานํ  วิชฺชติ,  สมฺมาสมาธึ  อปริปูเรตฺวา  สญฺโญชนานิ  ปชหิสฺสตีติ  เนตํ  ฐานํ  วิชฺชติ,             
สญฺโญชนานิ  อปฺปหาย  นิพฺพานํ  สจฺฉิกริสฺสตีติ  เนตํ  ฐานํ  วิชฺชติ. 

โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  น  สงฺคณิการาโม  น  สงฺคณิการโต  น  สงฺคณิการามตํ      
อนุยุตฺโต  น  คณาราโม  น  คณรโต  น  คณารามตํ  อนุยุตฺโต  เอโก  ปวิเวเก  อภิรมิสฺสตีติ    
ฐานเมตํ  วิชฺชติ,  เอโก  ปวิเวเก  อภิรมนฺโต  จิตฺตสฺส  นิมิตฺตํ  คเหสฺสตีติ  ฐานเมตํ  วิชฺชติ,       
จิตฺตสฺส  นิมิตฺตํ  คณฺหนฺโต   สมฺมาทิฏฺฐึ  ปริปูเรสฺสตีติ  ฐานเมตํ  วิชฺชติ,  สมฺมาทิฏฺฐิ  ปริปูเรตฺวา  
สมฺมาสมาธึ  ปริปูเรสฺสตีติ ฐานเมตํ  วิชฺชติ,  สมฺมาสมาธึ  ปริปูเรตฺวา  สญฺโญชนานิ  ปชหิสฺสตีติ  
ฐานเมตํ  วิชฺชติ,  สํโยชนานิ  ปหาย  นิพฺพานํ  สจฺฉิกริสฺสตีติ  ฐานเมตํ  วิชฺชตีติ.  จตุตฺถํ. 

๙.  ปฐมตชฺฌานสุตฺต 
[๗๓]  ฉ  ภิกฺขเว  ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ ปฐมํ ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหริตุํ. กตเม  ฉ?  

กามจฺฉนฺทํ  พฺยาปาทํ  ถีนมิทฺธํ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ  วิจิกิจฺฉํ,  กาเมสุ โข  ปนสฺส อาทีนโว น  ยถาภูตํ  
สมฺมปฺปญฺญาย  สุทิฏฺโฐ  โหติ.  อิเม  โข  ภิกฺขเว  ฉ  ธมฺเม  อปฺปหาย  อภพฺโพ  ปฐมํ  ฌานํ      
อุปสมฺปชฺช  วิหริตุ.ํ   

ฉ  ภิกฺขเว  ธมฺเม  ปหาย  ภพฺโพ  ปฐมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหริตุํ.  กตเม  ฉ?       
กามจฺฉนฺทํ   พฺยาปาทํ  ถีนมิทฺธํ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ  วิจิกิจฺฉํ, กาเมสุ โข ปนสฺส  อาทีนโว  น ยถาภูตํ  
สมฺมปฺปญฺญาย  สุทิฏฺโฐ  โหติ.  อิเม  โข  ภิกฺขเว  ฉ  ธมฺเม  ปหาย  ภพฺโพ  ปฐมํ  ฌานํ            
อุปสมฺปชฺช  วิหริตุนฺติ.  นวมํ. 

   
๑๐.  ทุติยตชฺฌานสุตฺต 

[๗๔]  ฉ  ภิกฺขเว  ธมฺเม  อปฺปหาย  อภพฺโพ  ปฐมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหริตุํ.  กตเม  
ฉ?  กามวิตกฺกํ  พฺยาปาทวิตกฺกํ  วิหึสาวิตกฺกํ  กามสญฺญํ  พฺยาปาทสญฺญํ  วิหึสาสญฺญํ. อิเม โข  
ภิกฺขเว  ฉ  ธมฺเม  อปฺปหาย  อภพฺโพ  ปฐมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหริตุํ.   

ฉ  ภิกฺขเว  ธมฺเม  ปหาย  ภพฺโพ  ปฐมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหริตุํ.  กตเม  ฉ?        
กามวิตกฺกํ     พฺยาปาทวิตกฺกํ  วิหึสาวิตกฺกํ  กามสญฺญํ  พฺยาปาทสญฺญํ  วิหึสาสญฺญ.ํ  อิเม  โข  
ภิกฺขเว  ฉ  ธมฺเม  ปหาย  ภพฺโพ  ปฐมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหริตุนฺติ.  ทสมํ.   

_____________________ 
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๔. สังคณิการามสูตร 
ว่าด้วยภิกษุผู้ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะ 

[๖๘] ภิกษุทั้งหลาย 
๑. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่  ยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่ ประกอบ1

ความชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ เป็นผู้ชอบคณะ  ยินดีในคณะ ประกอบความยินดีในคณะ จักยินดีใน2

ปวิเวก ตามลำพังได ้3

๒. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ยินดีในปวิเวกตามลำพังจักถือเอานิมิตแห่งจิต ได ้4

๓. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ถือเอานิมิตแห่งจิต  จักบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิ  ให้บริบูรณ์ได้ 5

๔. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่บำเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์แล้ว จักบำเพ็ญสัมมาสมาธิ
ให้บริบูรณ์ได้ 

๕. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่บำเพ็ญสัมมาสมาธิ ให้บริบูรณ์แล้ว จักละสังโยชน์ได้ 6

๖. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ยังละสังโยชน์ไม่ได้แล้ว จักทำให้แจ้งนิพพานได ้
ภิกษุทั้งหลาย 
๑. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ไม่ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่  ไม่ยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่ ไม่ประกอบ

ความชอบการคลุกคลีด้วยหมู่  ไม่ชอบคณะ  ไม่ยินดีในคณะ  ไม่ประกอบความยินดีในคณะ  จักยินดีใน
ปวิเวกตามลำพังได้ 

๒. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ยินดีในปวิเวกตามลำพัง  จักถือเอานิมิตแห่งจิตได ้
๓. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ถือเอานิมิตแห่งจิต จักบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ ได้ 
๔. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้บำเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์แล้ว จักบำเพ็ญสัมมาสมาธิให้

บริบูรณ์ได้ 
๕. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้บำเพ็ญสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์แล้ว จักละสังโยชน์ได้ 
๖. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ละสังโยชน์ได้แล้ว จักทำให้แจ้งนิพพานได ้

สังคณิการามสูตรท่ี ๔ จบ 

๙. ปฐมตัชฌานสูตร 
ว่าด้วยการบรรลุปฐมฌาน สูตรท่ี ๑ 

[๗๓] ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการไม่ได้  ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ 
ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 

 คลุกคลีด้วยหมู่ หมายถึงคลุกคลีด้วยหมู่คณะของตน (องฺ.ฉกฺก.ฏีกา (บาลี) ๓/๖๘-๖๙/๑๗๔)1

 ชอบคณะ (คณาราโม) หมายถึงชอบคลุกคลีกับคนทั่วไป (องฺ.ฉกฺก.ฏีกา (บาลี) ๓/๖๘-๖๙/๑๗๔)2

 ปวิเวก ในที่นี้หมายถึงกายวิเวก (ความสงัดทางกาย) (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๖๘/๑๕๑)3

 นิมิตแห่งจิต หมายถึงอาการซึ่งเป็นนิมิตแห่งสมาธิและวิปัสสนา (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๖๘/๑๕๑)4

 ดูเชิงอรรถที่ ๔ ข้อ ๒๑ หน้า ๒๔ ในเล่มนี้5

 ดูเชิงอรรถที่ ๑ ข้อ ๒๑ หน้า ๒๕ ในเล่มนี้6
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๑. กามฉันทะ (ความพอใจในกาม) 
๒. พยาบาท (ความคิดร้าย) 
๓. ถีนมิทธะ (ความหดหู่และเซื่องซึม) 
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่านและร้อนใจ) 
๕. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) 
๖. ไม่เห็นโทษในกามทั้งหลายด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการนี้แลไม่ได้  ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการได้แล้ว จึงอาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ 
ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. กามฉันทะ 
๒. พยาบาท 
๓. ถีนมิทธะ 
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ 
๕. วิจิกิจฉา 
๖. เห็นโทษในกามทั้งหลายด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้แลได้แล้ว จึงอาจบรรลุปฐมฌาน อยู่ได้ 

ปฐมตัชฌานสูตรท่ี ๙ จบ 

๑๐. ทุติยตัชฌานสูตร 
ว่าด้วยการบรรลุปฐมฌาน สูตรท่ี ๒ 

[๗๔] ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการไม่ได้  ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ 
ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. กามวิตก (ความตรึกในทางกาม) 
๒. พยาบาทวิตก (ความตรึกในทางพยาบาท) 
๓. วิหิงสาวิตก (ความตรึกในทางเบียดเบียน) 
๔. กามสัญญา (ความกำหนดหมายในทางกาม) 
๕. พยาบาทสัญญา (ความกำหนดหมายในทางพยาบาท) 
๖. วิหิงสาสัญญา (ความกำหนดหมายในทางเบียดเบียน) 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการนี้แลไม่ได้ ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการได้แล้ว จึงอาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ 
ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. กามวิตก  ๒. พยาบาทวิตก 
๓. วิหิงสาวิตก  ๔. กามสัญญา 
๕. พยาบาทสัญญา  ๖. วิหิงสาสัญญา 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้แลได้แล้ว จึงอาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ 

ทุติยตัชฌานสูตรท่ี ๑๐ จบ 


