
 
มหาสติปัฏฐานสูตร 

 

อุทเทสวารกถา 

      [๒๗๓] ขา้พเจา้ไดส้ดบัมาอยา่งน้ี- 
      สมยัหน่ึง พระผูมี้พระภาคประทบัอยูใ่นกรุุชนบท มีนิคมของชาวกรุุ ช่ือวา่ กมัมาสทมัมะ ณ ท่ีนั้น พระผูมี้พระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผูมี้พระภาควา่ พระพทุธเจา้ขา้  

พระผูมี้พระภาคไดต้รัสพระพทุธภาษิตน้ีวา่  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

หนทางน้ีเป็นท่ีไปอนัเอก เพ่ือความบริสุทธ์ิของเหล่าสตัว ์เพ่ือล่วงความโศกและปริเทวะ  

เพ่ือความดบัสูญแห่งทุกขแ์ละโทมนสั เพ่ือบรรลุธรรมท่ีถูกตอ้ง เพ่ือท าใหแ้จง้ซ่ึงพระนิพพาน 
หนทางน้ี คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ  

๔ ประการ เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวนิยัน้ี  

พิจารณาเห็นกายในกายอยู ่มีความเพียร มีสมัปชญัญะ มีสติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได ้๑  

พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ่มีความเพียร มีสมัปชญัญะ มีสติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได ้๑ 
พิจารณาเห็นจติในจติอยู ่มีความเพียร มีสมัปชญัญะ มีสติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได ้๑  

พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู ่มีความเพียร มีสมัปชญัญะ มีสติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได ้๑ ฯ 
 

จบอทุเทสวารกถา 
  

  

 



กายานุปัสสนา 

อานาปานบรรพ 

      [๒๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยูอ่ยา่งไรเล่า 
ภิกษุในธรรมวนิยัน้ี ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไมก็้ดี ไปสู่เรือนวา่งก็ดี นัง่คูบ้ลัลงัก ์ตั้งกายตรง ด ารงสติไวเ้ฉพาะหนา้  

เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา้  

เม่ือหายใจออกยาว ก็รู้ชดัวา่ เราหายใจออกยาว เม่ือหายใจเขา้ยาว ก็รู้ชดัวา่ เราหายใจเขา้ยาว  

เม่ือหายใจออกสั้น ก็รู้ชดัวา่ เราหายใจออกสั้น เม่ือหายใจเขา้สั้น ก็รู้ชดัวา่ เราหายใจเขา้สั้น  

ยอ่มส าเหนียกวา่ เราจกัเป็นผูก้  าหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงหายใจออก ยอ่มส าเหนียกวา่ เราจกัเป็นผูก้  าหนดรู้ตลอดกอง 
ลมหายใจทั้งปวงหายใจเขา้  

ยอ่มส าเหนียกวา่ เราจกัระงบักายสงัขารหายใจออก ยอ่มส าเหนียกวา่ เราจกัระงบักายสงัขารหายใจเขา้  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายช่างกลึงหรือลูกมือของนายช่างกลึงผูข้ยนั  

เม่ือชกัเชือกกลึงยาว ก็รู้ชดัวา่ เราชกัยาว 
เม่ือชกัเชือกกลึงสั้น ก็รู้ชดัวา่ เราชกัสั้น  

แมฉ้นัใด ภิกษุก็ฉนันั้นเหมือนกนั 

เม่ือหายใจออกยาว ก็รู้ชดัวา่ เราหายใจออกยาว เม่ือหายใจเขา้ยาว ก็รู้ชดัวา่ เราหายใจเขา้ยาว  

เม่ือหายใจออกสั้น ก็รู้ชดัวา่ เราหายใจออกสั้น เม่ือหายใจเขา้สั้น ก็รู้ชดัวา่ เราหายใจเขา้สั้น  

ยอ่มส าเหนียกวา่ เราจกัเป็นผูก้  าหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออก ยอ่มส าเหนียกวา่ เราจกัเป็นผูก้  าหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเขา้  

ยอ่มส าเหนียกวา่ เราจกัระงบักายสงัขารหายใจออก ยอ่มส าเหนียกวา่ เราจกัระงบักายสงัขารหายใจเขา้  

ดงัพรรณนามาฉะน้ี  

(วปัิสสนา) 



ภิกษุยอ่ม 

พิจารณาเห็นกายในกายภายในบา้ง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบา้ง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบา้ง  

พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในกายบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในกายบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดข้ึน
ทั้งความเส่ือมในกายบา้ง ยอ่มอยู ่ 

อีกอยา่งหน่ึง สติของเธอท่ีตั้งมัน่อยูว่า่ กายมีอยู ่ก็เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลึกเท่านั้น  

เธอเป็นผูอ้นัตณัหาและทิฐิไม่อาศยัอยูแ่ลว้ และไม่ถือมัน่อะไรๆ ในโลก  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยา่งน้ีแล ภิกษุช่ือวา่ พิจารณาเห็นกายใน(ท่ี)กายอยู ่ฯ 

จบอานาปานบรรพ 
  

 อิริยาปถบรรพ 

     [๒๗๕] ดูกรภิกษทุั้งหลาย อีกขอ้หน่ึง ภิกษุ 

เม่ือเดิน ก็รู้ชดัวา่เราเดิน  

เม่ือยนืก็รู้ชดัวา่เรายนื  

เม่ือนัง่ ก็รู้ชดัวา่เรานัง่  

เม่ือนอน ก็รู้ชดัวา่เรานอน หรือ 

 เธอตั้งกายไวด้ว้ยอาการอยา่งใดๆ ก็รู้ชดัอาการอยา่งนั้นๆ  

ดงัพรรณนามาฉะน้ี 

(วปัิสสนา) 

ภิกษุยอ่ม 

พิจารณาเห็นกายในกายภายในบา้ง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบา้ง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบา้ง  



พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในกายบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในกายบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดข้ึน
ทั้งความเส่ือมในกายบา้ง ยอ่มอยู ่ 

อีกอยา่งหน่ึง สติของเธอท่ีตั้งมัน่อยูว่า่ กายมีอยู ่ก็เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลึกเท่านั้น  

เธอเป็นผูอ้นัตณัหาและทิฐิไม่อาศยัอยูแ่ลว้ และไม่ถือมัน่อะไรๆ ในโลก  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยา่งน้ีแล ภิกษุช่ือวา่ พิจารณาเห็นกายใน(ท่ี)กายอยู ่ฯ 

จบอิริยาปถบรรพ 
  

 สัมปชัญญบรรพ (วธีิท าความรู้สึกตวั)      

[๒๗๖] ดูกรภิกษทุั้งหลาย อีกขอ้หน่ึง  

ภิกษุยอ่มท าความรู้สึกตวั 

ในการกา้ว ในการถอย ในการแล ในการเหลียว ในการคูเ้ขา้ ในการเหยยีดออก (เช่น การสร้างจงัหวะแนวหลวงพอ่เทียน) 
ในการทรงผา้สงัฆาฏิบาตรและจีวร (การแต่งกายของฆราวาส) 

ในการฉนั การด่ืม การเค้ียว การล้ิม ในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ (ระบบทางเดินอาหาร ระบบขบัถ่าย)  

ยอ่มท าความรู้สึกตวั ในการเดิน การยนื การนัง่ การหลบั (อิริยาบถ 4 / อิริยาปถบรรพ) 

การต่ืน การพดู การน่ิง (กาย วาจา ใจ) 

ดงัพรรณนามาฉะน้ี  

(วปัิสสนา) 

ภิกษุยอ่ม 

พิจารณาเห็นกายในกายภายในบา้ง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบา้ง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบา้ง  

พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในกายบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในกายบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดข้ึน
ทั้งความเส่ือมในกายบา้ง ยอ่มอยู ่ 



อีกอยา่งหน่ึง สติของเธอท่ีตั้งมัน่อยูว่า่ กายมีอยู ่ก็เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลึกเท่านั้น  

เธอเป็นผูอ้นัตณัหาและทิฐิไม่อาศยัอยูแ่ลว้ และไม่ถือมัน่อะไรๆ ในโลก  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยา่งน้ีแล ภิกษุช่ือวา่ พิจารณาเห็นกายใน(ท่ี)กายอยู ่ฯ 
 

จบสมัปชญัญบรรพ 
  

ปฏิกูลมนสิการบรรพ (อาการ 32) 

     [๒๗๗] ดูกรภิกษทุั้งหลาย อีกขอ้หน่ึง ภิกษุยอ่มพิจารณา 

เห็นกายน้ีแหละ แต่พ้ืนเทา้ข้ึนไป แต่ปลายผมลงมา มีหนงัเป็นท่ีสุดรอบ เตม็ดว้ยของไม่สะอาด 

มีประการต่างๆวา่ มีอยูใ่นกายน้ี  

ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก เยือ่ในกระดูก มา้ม หวัใจ ตบั ผงัผดื ไต (ของแขง็) 

ปอด ไสใ้หญ่ ไส(้นอ้ย)ทบ อาหารใหม่ อาหารเก่า (อากาศ หรือ ผา่นช่องวา่ง) 

ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มนัขน้ น ้ าตา มนัเหลว น ้ าลาย น ้ ามูก ไขขอ้ มูตร (ของเหลว)  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไถมี้ปากสองขา้ง เตม็ดว้ยธญัชาติต่างชนิดคือ ขา้วสาลี ขา้วเปลือก ถัว่เขียว ถัว่เหลือง งา ขา้วสาร 
บุรุษผูมี้นยัน์ตาดีแกไ้ถน้ั้นแลว้ พึงเห็นไดว้า่ น้ีขา้วสาลี น้ีขา้วเปลือก น้ีถัว่เขียว น้ีถัว่เหลือง น้ีงา น้ีขา้วสาร ฉนัใด 

 ภิกษุก็ฉนันั้นเหมือนกนั ยอ่มพิจารณา 

เห็นกายน้ีแหละ แต่พ้ืนเทา้ข้ึนไป แต่ปลายผมลงมา มีหนงัเป็นท่ีสุดรอบ เตม็ดว้ยของไม่สะอาด 

มีประการต่างๆวา่ มีอยูใ่นกายน้ี  

ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก เยือ่ในกระดูก มา้ม หวัใจ ตบั ผงัผดื ไต (ของแขง็) 

ปอด ไสใ้หญ่ ไส(้นอ้ย)ทบ อาหารใหม่ อาหารเก่า (อากาศ หรือ ผา่นช่องวา่ง) 



ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มนัขน้ น ้ าตา มนัเหลว น ้ าลาย น ้ ามูก ไขขอ้ มูตร (ของเหลว)  

ดงัพรรณนามาฉะน้ี  

(วปัิสสนา) 

ภิกษุยอ่ม 

พิจารณาเห็นกายในกายภายในบา้ง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบา้ง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบา้ง  

พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในกายบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในกายบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดข้ึน
ทั้งความเส่ือมในกายบา้ง ยอ่มอยู ่ 

อีกอยา่งหน่ึง สติของเธอท่ีตั้งมัน่อยูว่า่ กายมีอยู ่ก็เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลึกเท่านั้น  

เธอเป็นผูอ้นัตณัหาและทิฐิไม่อาศยัอยูแ่ลว้ และไม่ถือมัน่อะไรๆ ในโลก  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยา่งน้ีแล ภิกษุช่ือวา่ พิจารณาเห็นกายใน(ท่ี)กายอยู ่ฯ 

จบปฏิกลูมนสิการบรรพ 
 

ธาตุมนสิการบรรพ (ธาตุดิน ธาตนุ ้ า ธาตุไฟ ธาตุลม) 

      [๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอ้หน่ึง ภิกษุยอ่มพิจารณา 

เห็นกายน้ีแหละ ซ่ึงตั้งอยูต่ามท่ี ตั้งอยูต่ามปรกติ  

โดยความเป็นธาตุวา่ มีอยูใ่นกายน้ี 
ธาตุดิน ธาตุน ้ า ธาตุไฟ ธาตุลม  

คนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผูข้ยนั ฆ่าโคแลว้ แบ่งออกเป็นส่วน  

นัง่อยูท่ี่หนทางใหญ่ส่ีแพร่ง ฉนัใด  

ภิกษุก็ฉนันั้นเหมือนกนั  



ยอ่มพิจารณาเห็นกายน้ีแหละ ซ่ึงตั้งอยูต่ามท่ี ตั้งอยูต่ามปรกติ  

โดยความเป็นธาตุวา่ มีอยูใ่นกายน้ี  

ธาตุดิน ธาตุน ้ า ธาตุไฟ ธาตุลม 

ดงัพรรณนามาฉะน้ี  

(วปัิสสนา) 

ภิกษุยอ่ม 

พิจารณาเห็นกายในกายภายในบา้ง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบา้ง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบา้ง  

พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในกายบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในกายบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดข้ึน
ทั้งความเส่ือมในกายบา้ง ยอ่มอยู ่ 

อีกอยา่งหน่ึง สติของเธอท่ีตั้งมัน่อยูว่า่ กายมีอยู ่ก็เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลึกเท่านั้น  

เธอเป็นผูอ้นัตณัหาและทิฐิไม่อาศยัอยูแ่ลว้ และไม่ถือมัน่อะไรๆ ในโลก  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยา่งน้ีแล ภิกษุช่ือวา่ พิจารณาเห็นกายใน(ท่ี)กายอยู ่ฯ 

จบธาตุมนสิการบรรพ 
 
 

นวสีวถิกาบรรพ (ป่าข้า 9) 

      [๒๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอ้หน่ึง ภิกษุเหมือนกะวา่ พึงเห็นสรีระท่ีเขาท้ิงไวใ้นป่าชา้  

ตายแลว้วนัหน่ึงบา้ง สองวนับา้ง สามวนับา้ง ท่ีข้ึนพอง มีสีเขียวน่าเกลียด มีน ้ าเหลืองไหลน่าเกลียด  

เธอยอ่มนอ้มเขา้มาสู่กายน้ีแหละวา่ ถึงร่างกายอนัน้ีเล่า ก็มีอยา่งน้ีเป็นธรรมดา คงเป็นอยา่งน้ี  

ไม่ล่วงความเป็นอยา่งน้ีไปได ้ดงัพรรณนามาฉะน้ี  



ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายภายในบา้ง ฯลฯ 
อยา่งน้ีแล ภิกษุช่ือวา่พิจารณาเห็นกายในกายอยู ่ฯ 

(วปัิสสนา) 

ภิกษุยอ่ม 

พิจารณาเห็นกายในกายภายในบา้ง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบา้ง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบา้ง  

พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในกายบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในกายบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดข้ึน
ทั้งความเส่ือมในกายบา้ง ยอ่มอยู ่ 

อีกอยา่งหน่ึง สติของเธอท่ีตั้งมัน่อยูว่า่ กายมีอยู ่ก็เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลึกเท่านั้น  

เธอเป็นผูอ้นัตณัหาและทิฐิไม่อาศยัอยูแ่ลว้ และไม่ถือมัน่อะไรๆ ในโลก  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยา่งน้ีแล ภิกษุช่ือวา่ พิจารณาเห็นกายใน(ท่ี)กายอยู ่ฯ 

 

 
     [๒๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอ้หน่ึง ภิกษุเหมือนกะวา่พึงเห็นสรีระท่ีเขาท้ิงไวใ้นป่าชา้  

อนัฝงูกาจิกกินอยูบ่า้ง ฝงูนกตะกรุมจิกกินอยูบ่า้ง ฝงูแร้งจิกกินอยูบ่า้ง หมู่สุนขักดักินอยูบ่า้ง หมู่สุนขัจ้ิงจอกกดักินอยูบ่า้ง  

หมู่สตัวต์วัเลก็ๆ ต่างๆ กดักินอยูบ่า้ง 

เธอยอ่มนอ้มเขา้มาสู่กายน้ีแหละวา่ ถึงร่างกายอนัน้ีเล่าก็มีอยา่งน้ีเป็นธรรมดา คงเป็นอยา่งน้ี  

ไม่ล่วงความเป็นอยา่งน้ีไปได ้ดงัพรรณนามาฉะน้ี  

(วปัิสสนา) 

ภิกษุยอ่ม 

พิจารณาเห็นกายในกายภายในบา้ง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบา้ง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบา้ง  



พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในกายบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในกายบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดข้ึน
ทั้งความเส่ือมในกายบา้ง ยอ่มอยู ่ 

อีกอยา่งหน่ึง สติของเธอท่ีตั้งมัน่อยูว่า่ กายมีอยู ่ก็เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลึกเท่านั้น  

เธอเป็นผูอ้นัตณัหาและทิฐิไม่อาศยัอยูแ่ลว้ และไม่ถือมัน่อะไรๆ ในโลก  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยา่งน้ีแล ภิกษุช่ือวา่ พิจารณาเห็นกายใน(ท่ี)กายอยู ่ฯ 

 
     [๒๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอ้หน่ึง ภิกษุเหมือนกะวา่พึงเห็นสรีระท่ีเขาท้ิงไวใ้นป่าชา้  

เป็นร่างกระดูก ยงัมีเน้ือและเลือด ยงัมีเสน้เอน็ผกูรัดอยู ่ฯลฯ 

 

      [๒๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอ้หน่ึง ภิกษเุหมือนกะวา่พึงเห็นสรีระท่ีเขาท้ิงไวใ้นป่าชา้  

เป็นร่างกระดูก ปราศจากเน้ือ แตย่งัเป้ือนเลือด ยงัมีเสน้เอน็ผกูรัดอยู ่ฯลฯ 

 
     [๒๘๓] ดูกรภิกษทุั้งหลาย อีกขอ้หน่ึง ภิกษุเหมือนกะวา่พึงเห็นสรีระท่ีเขาท้ิงไวใ้นป่าชา้  

เป็นร่างกระดูก ปราศจากเน้ือและเลือดแลว้ ยงัมีเสน้เอน็ผกูรัดอยู ่ฯลฯ 

 
      [๒๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอ้หน่ึง ภิกษเุหมือนกะวา่พึงเห็นสรีระท่ีเขาท้ิงไวใ้นป่าชา้ คือ  

เป็นกระดูก ปราศจากเสน้เอน็ผกูรัดแลว้ เร่ียรายไปในทิศใหญ่ทิศนอ้ย คือ กระดูกมือไปทางหน่ึง กระดูกเทา้ไปทางหน่ึง  

กระดูกแขง้ไปทางหน่ึง กระดูกขาไปทางหน่ึง กระดูกสะเอวไปทางหน่ึง กระดูกหลงัไปทางหน่ึง กระดูกสนัหลงัไปทางหน่ึง 
กระดูกสีขา้งไปทางหน่ึง กระดูกหนา้อกไปทางหน่ึง กระดูกไหล่ไปทางหน่ึง กระดูกแขนไปทางหน่ึง กระดูกคอไปทางหน่ึง 
กระดูกคางไปทางหน่ึง กระดูกฟันไปทางหน่ึง กระโหลกศีรษะไปทางหน่ึง  

เธอยอ่มนอ้มเขา้มาสู่กายน้ีแหละวา่ ถึงร่างกายอนัน้ีเล่า ก็มีอยา่งน้ีเป็นธรรมดา คงเป็นอยา่งน้ี ไม่ล่วงความเป็นอยา่งน้ีไปได ้ 

ดงัพรรณนามาฉะน้ี  



(วปัิสสนา) 

ภิกษุยอ่ม 

พิจารณาเห็นกายในกายภายในบา้ง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบา้ง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบา้ง  

พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในกายบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในกายบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดข้ึน
ทั้งความเส่ือมในกายบา้ง ยอ่มอยู ่ 

อีกอยา่งหน่ึง สติของเธอท่ีตั้งมัน่อยูว่า่ กายมีอยู ่ก็เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลึกเท่านั้น  

เธอเป็นผูอ้นัตณัหาและทิฐิไม่อาศยัอยูแ่ลว้ และไม่ถือมัน่อะไรๆ ในโลก  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยา่งน้ีแล ภิกษุช่ือวา่ พิจารณาเห็นกายใน(ท่ี)กายอยู ่ฯ 

 
      [๒๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอ้หน่ึง ภิกษเุหมือนกะวา่พึงเห็นสรีระท่ีเขาท้ิงไวใ้นป่าชา้ คือ  

เป็นกระดูกมีสีขาว เปรียบดว้ยสีสงัข ์ฯลฯ 

      [๒๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอ้หน่ึง ภิกษุเหมือนกะวา่พึงเห็นสรีระท่ีเขาท้ิงไวใ้นป่าชา้ คือ  

เป็นกระดูกกองเรียงรายอยูแ่ลว้เกินปีหน่ึงข้ึนไป ฯลฯ 

 
      [๒๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอ้หน่ึง ภิกษเุหมือนกะวา่พึงเห็นสรีระท่ีเขาท้ิงไวใ้นป่าชา้ คือ  

เป็นกระดูกผ ุเป็นจุณแลว้ เธอยอ่มนอ้มเขา้มาสู่กายน้ีแหละวา่  

ถึงร่างกายอนัน้ีเล่า ก็มีอยา่งน้ีเป็นธรรมดา คงเป็นอยา่งน้ี ไม่ล่วงความเป็นอยา่งน้ีไปได ้ดงัพรรณนามาฉะน้ี  

(วปัิสสนา) 

ภิกษุยอ่มพิจารณา 

กายในกายภายในบา้ง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบา้ง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบา้ง  



พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในกายบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในกายบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดข้ึน
ทั้งความเส่ือมในกายบา้ง ยอ่มอยู ่ 

อีกอยา่งหน่ึง สติของเธอท่ีตั้งมัน่อยูว่า่ กายมีอยู ่ก็เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลึกเท่านั้น  

เธอเป็นผูอ้นัตณัหาและทิฐิไม่อาศยัอยูแ่ลว้ และไม่ถือมัน่อะไรๆ ในโลก  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยา่งน้ีแล ภิกษุช่ือวา่ พิจารณาเห็นกายใน(ท่ี)กายอยู ่ฯ 

จบนวสีวถิกาบรรพ 
 จบกายานุปัสสนา 

 

 
  

เวทนานุปัสสนา 

      [๒๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยูอ่ยา่งไรเล่า  

ภิกษุในธรรมวนิยัน้ี เสวยสุขเวทนาอยู ่ก็รู้ชดัวา่ เราเสวยสุขเวทนา หรือ 
เสวยทุกขเวทนา ก็รู้ชดัวา่ เราเสวยทุกขเวทนา หรือ  

เสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รู้ชดัวา่ เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา หรือ  

เสวยสุขเวทนามีอามิส ก็รู้ชดัวา่ เราเสวยสุขเวทนามีอามิส หรือ  

เสวยสุขเวทนาไม่มีอามิส ก็รู้ชดัวา่ เราเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิส หรือ 

เสวยทุกขเวทนามีอามิส ก็รู้ชดัวา่ เราเสวยทุกขเวทนามีอามิส หรือ  

เสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิส ก็รู้ชดัวา่ เราเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิส หรือ  

เสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส ก็รู้ชดัวา่ เราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส หรือ 

เสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิส ก็รู้ชดัวา่ เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิส  



ดงัพรรณนามาฉะน้ี  

(วปัิสสนา) 

ภิกษุยอ่ม 

พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบา้ง พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบา้ง พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในทั้ง
ภายนอกบา้ง  

พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในเวทนาบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในเวทนาบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความ
เกิดข้ึนทั้งความเส่ือมในเวทนาบา้ง  

อีกอยา่งหน่ึง สติของเธอท่ีตั้งมัน่อยูว่า่ เวทนามีอยู ่ก็เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลึกเท่านั้น  

เธอเป็นผูอ้นัตณัหาและทิฐิไม่อาศยัอยูแ่ลว้ และไม่ถือมัน่อะไรๆ ในโลก  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยา่งน้ีแล ภิกษุช่ือวา่ พิจารณาเห็นเวทนาใน(ท่ี)เวทนาอยู ่ฯ 

จบเวทนานุปัสสนา 

 

   

จติตานุปัสสนา 

      [๒๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยูอ่ยา่งไรเล่า 
ภิกษุในธรรมวนิยัน้ี  

จิตมีราคะ ก็รู้วา่จิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รู้วา่จิตปราศจากราคะ  

จิตมีโทสะ ก็รู้วา่จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รู้วา่จิตปราศจากโทสะ  

จิตมีโมหะ ก็รู้วา่จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รู้วา่จิตปราศจากโมหะ  

จิตหดหู่ ก็รู้วา่จิตหดหู่ จิตฟุ้งซ่าน ก็รู้วา่จิตฟุ้งซ่าน  



จิตเป็นมหรคต ก็รู้วา่จิตเป็นมหรคต หรือจิตไม่เป็นมหรคต ก็รู้วา่จิตไม่เป็นมหรคต  

จิตมีจิตอ่ืนยิง่กวา่ ก็รู้วา่จิตมีจิตอ่ืนยิง่กวา่ หรือจิตไม่มีจิตอ่ืนยิง่กวา่ ก็รู้วา่จิตไม่มีจิตอ่ืนยิง่กวา่  

จิตเป็นสมาธิ ก็รู้วา่จิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม่เป็นสมาธิ ก็รู้วา่จิตไม่เป็นสมาธิ  

จิตหลุดพน้ ก็รู้วา่จิตหลุดพน้ หรือจิตไม่หลุดพน้ ก็รู้วา่จิตไม่หลุดพน้  

ดงัพรรณนามาฉะน้ี  

(วปัิสสนา) 

ภิกษุยอ่ม 

พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในบา้ง พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกบา้ง พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกบา้ง  

พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในจิตบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในจิตบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดข้ึนทั้ง
ความเส่ือมในจิตบา้ง ยอ่มอยู ่ 

อีกอยา่งหน่ึง สติของเธอท่ีตั้งมัน่อยูว่า่ จิตมีอยู ่ก็เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลึกเท่านั้น  

เธอเป็นผูอ้นัตณัหาและทิฐิไม่อาศยัอยูแ่ลว้ และไม่ถือมัน่อะไรๆในโลก   

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยา่งน้ีแล ภิกษุช่ือวา่พิจารณาเห็นจิตใน(ท่ี)จิตอยู ่ฯ 

จบจิตตานุปัสสนา 

 

 
ธัมมานุปัสสนา 
   
นีวรณบรรพ 

      [๒๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู ่อยา่งไรเล่า  

ภิกษุในธรรมวนิยัน้ี  



พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ นิวรณ์ ๕  

ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ นิวรณ์ ๕ อยา่งไรเล่า      

ภิกษุในธรรมวนิยัน้ี  

เม่ือกามฉนัทมี์อยู ่ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัวา่ กามฉนัทมี์อยู ่ณ ภายในจิตของเรา หรือ 

เม่ือกามฉนัทไ์ม่มีอยู ่ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัวา่ กามฉนัทไ์ม่มีอยู ่ณ ภายในจิตของเรา  

อน่ึง กามฉนัทท่ี์ยงัไม่เกิดจะเกิดข้ึนดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย  

กามฉนัทท่ี์เกิดข้ึนแลว้จะละเสียไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย 
กามฉนัทท่ี์ละไดแ้ลว้จะไม่เกิดข้ึนต่อไปดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย 

 
อีกอยา่งหน่ึง เม่ือพยาบาทมีอยู ่ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัวา่ พยาบาทมีอยู ่ณภายในจิตของเรา หรือ 

เม่ือพยาบาทไม่มีอยู ่ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัวา่ พยาบาทไม่มีอยู ่ณ ภายในจิตของเรา  

อน่ึง พยาบาทท่ียงัไม่เกิดจะเกิดข้ึนดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย  

พยาบาทท่ีเกิดข้ึนแลว้จะละเสียไดด้ว้ยประการใด ยอ่ม 
รู้ชดัประการนั้นดว้ย พยาบาทท่ีละไดแ้ลว้จะไม่เกิดข้ึนต่อไปดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย  

 

อีกอยา่งหน่ึง เม่ือถีนมิทธะมีอยู ่ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัวา่ ถีนมิทธะมีอยู ่ณ ภายในจิตของเรา หรือ 

เม่ือถีนมิทธะไม่มีอยู ่ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัวา่ ถีนมิทธะไม่มีอยู ่ณ ภายในจิตของเรา  

อน่ึง ถีนมิทธะท่ียงัไม่เกิดจะเกิดข้ึนดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย ถีนมิทธะท่ีเกิดข้ึนแลว้ จะละเสียไดด้ว้ยประการใด 
ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย ถีนมิทธะท่ีละไดแ้ลว้ จะไม่เกิดข้ึนต่อไปดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย อีกอยา่งหน่ึง  

 

เม่ืออุทธจัจกกุกจุจะมีอยู ่ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัวา่ อุทธจัจกกุกจุจะมีอยู ่ณ ภายในจิตของเรา หรือ 



เม่ืออุทธจัจกกุกจุจะไม่มีอยู ่ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัวา่อุทธจัจกกุกจุจะไม่มีอยู ่ณ ภายในจิตของเรา  

อน่ึง อุทธจัจกกุกจุจะท่ียงัไม่เกิดจะเกิดข้ึนดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย  

อุทธจัจกกุกจุจะท่ีเกิดข้ึนแลว้จะละเสียไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย  

อุทธจัจกกุกจุจะท่ีละไดแ้ลว้จะไม่เกิดข้ึนต่อไปดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย  

 

อีกอยา่งหน่ึง เม่ือวจิิกิจฉามีอยู ่ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัวา่ วจิิกิจฉามีอยู ่ณ ภายในจิตของเรา หรือ 

เม่ือวจิิกิจฉาไม่มีอยู ่ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัวา่ วจิิกิจฉาไม่มีอยู ่ณ ภายในจิตของเรา  

อน่ึง วจิิกิจฉาท่ียงัไม่เกิดจะเกิดข้ึนดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย  

วจิิกิจฉาท่ีเกิดข้ึนแลว้จะละเสียไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย 
วจิิกิจฉาท่ีละไดแ้ลว้ จะไม่เกิดข้ึนต่อไปดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย 
ดงัพรรณนามาฉะน้ี 

(วปัิสสนา) 

     ภิกษุยอ่ม 

พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบา้ง พิจารณาเห็นธรรมใน ธรรมภายนอกบา้ง พิจารณาเห็นธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบา้ง  

พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในธรรมบา้ง พจิารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในธรรมบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความ
เกิดข้ึนทั้งความเส่ือมในธรรมบา้ง ยอ่มอยู ่ 

อีกอยา่งหน่ึง สติของเธอท่ีตั้งมัน่อยูว่า่ ธรรมมีอยู ่ก็เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลึกเท่านั้น  

เธอเป็นผูอ้นัตณัหาและทิฐิไม่อาศยัอยูแ่ลว้ และไม่ถือมัน่อะไรๆในโลก  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยา่งน้ีแล ภิกษุช่ือวา่พิจารณาเห็นธรรมใน(ท่ี)ธรรม 
คือนิวรณ์ ๕ อยู ่ฯ 

จบนีวรณบรรพ 



ขันธบรรพ 

     [๒๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอ้หน่ึง  

ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ อุปาทานขนัธ์ ๕  

ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขนัธ์ ๕ อยา่งไรเล่า 
ภิกษุในธรรมวนิยัน้ี พิจารณาเห็นดงัน้ีวา่  

อยา่งน้ีรูป อยา่งน้ีความเกิดข้ึนแห่งรูป อยา่งน้ีความดบัแห่งรูป  

อยา่งน้ีเวทนา อยา่งน้ีความเกิดข้ึนแห่งเวทนา อยา่งน้ีความดบัแห่งเวทนา  

อยา่งน้ีสญัญา อยา่งน้ีความเกิดข้ึนแห่งสญัญา อยา่งน้ีความดบัแห่งสญัญา  

อยา่งน้ีสงัขาร อยา่งน้ีความเกิดข้ึนแห่งสงัขาร อยา่งน้ีความดบัแห่งสงัขาร  

อยา่งน้ีวญิญาณ อยา่งน้ีความเกิดข้ึนแห่งวญิญาณ อยา่งน้ีความดบัแห่งวญิญาณ  

ดงัพรรณนามาฉะน้ี  

(วปัิสสนา) 

     ภิกษุยอ่มพิจารณา 

เห็นธรรมในธรรมภายในบา้ง พิจารณาเห็นธรรมใน ธรรมภายนอกบา้ง พิจารณาเห็นธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบา้ง  

พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในธรรมบา้ง พจิารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในธรรมบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความ
เกิดข้ึนทั้งความเส่ือมในธรรมบา้ง ยอ่มอยู ่ 

อีกอยา่งหน่ึง สติของเธอท่ีตั้งมัน่อยูว่า่ ธรรมมีอยู ่ก็เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลึกเท่านั้น  

เธอเป็นผูอ้นัตณัหาและทิฐิไม่อาศยัอยูแ่ลว้ และไม่ถือมัน่อะไรๆในโลก  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยา่งน้ีแล ภิกษุช่ือวา่พิจารณาเห็นธรรมใน(ท่ี)ธรรม 
คืออุปาทานขนัธ์ ๕ อยู ่ฯ 



จบขนัธบรรพ 
 

อายตบรรพ 

      [๒๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอ้หน่ึง  

ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ อายตนะภายในและภายนอก ๖ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและ
ภายนอก ๖ อยา่งไรเล่า  

ภิกษุในธรรมวนิยัน้ี ยอ่มรู้จกันยัน์ตา รู้จกัรูปและรู้จกันยันต์าและรูปทั้ง ๒ นั้น  

อนัเป็นท่ีอาศยับงัเกิดของสงัโยชน ์ 

อน่ึงสงัโยชน์ท่ียงัไม่เกิดจะเกิดข้ึนดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย  

สงัโยชน์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ จะละเสียไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย  

สงัโยชน์ท่ีละไดแ้ลว้จะไม่เกิดข้ึนต่อไปดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย  

ภิกษุยอ่มรู้จกัหู รู้จกัเสียง ...  

ภิกษุยอ่มรู้จกัจมูก รู้จกักล่ิน ...  

ภิกษุยอ่มรู้จกัล้ิน รู้จกัรส ... 
ภิกษุยอ่มรู้จกักาย รู้จกัส่ิงท่ีจะพึงถูกตอ้งดว้ยกาย ...  

ภิกษุยอ่มรู้จกัใจ รู้จกัธรรมารมณ์ และรู้จกัใจและธรรมารมณ์ทั้ง ๒ นั้น  

อนัเป็นท่ีอาศยับงัเกิดของสงัโยชน ์อน่ึง 

สงัโยชน์ท่ียงัไม่เกิดจะเกิดข้ึนดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย  

สงัโยชน์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ จะละเสียไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย  

สงัโยชน์ท่ีละไดแ้ลว้จะไม่เกิดข้ึนต่อไปดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย  



ดงัพรรณนามาฉะน้ี  

(วปัิสสนา) 

     ภิกษุยอ่ม 

พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบา้ง พิจารณาเห็นธรรมใน ธรรมภายนอกบา้ง พิจารณาเห็นธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบา้ง  

พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในธรรมบา้ง พจิารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในธรรมบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความ
เกิดข้ึนทั้งความเส่ือมในธรรมบา้ง ยอ่มอยู ่ 

อีกอยา่งหน่ึง สติของเธอท่ีตั้งมัน่อยูว่า่ ธรรมมีอยู ่ก็เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลึกเท่านั้น  

เธอเป็นผูอ้นัตณัหาและทิฐิไม่อาศยัอยูแ่ลว้ และไม่ถือมัน่อะไรๆในโลก  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยา่งน้ีแล ภิกษุช่ือวา่พิจารณาเห็นธรรมใน(ท่ี)ธรรม  

คือ อายตนะภายใน และภายนอก ๖ อยู ่ฯ 

จบอายตบรรพ 
  

 
โพชฌงคบรรพ 

      [๒๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอ้หน่ึง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
คือโพชฌงค ์๗  

ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค ์๗ อยา่งไรเล่า  

ภิกษุในธรรมวนิยัน้ี เม่ือสติสมัโพชฌงค ์มีอยู ่ณ  ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัวา่ สติสมัโพชฌงคมี์อยู ่ณ ภายในจิตของเรา หรือ 

เม่ือสติสมัโพชฌงคไ์ม่มีอยู ่ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัวา่ สติสมัโพชฌงคไ์ม่มีอยู ่ณ ภายในจิตของเรา  

อน่ึง สติสมัโพชฌงคท่ี์ยงัไม่เกิดจะเกิดข้ึนดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย  

สติสมัโพชฌงคท่ี์เกิดข้ึนแลว้ จะเจริญบริบูรณ์ดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย  



อีกอยา่งหน่ึง เม่ือธมัมวจิยสมัโพชฌงคมี์อยู ่ณ ภายในจิต ฯลฯ  

อีกอยา่งหน่ึง เม่ือวริิยสมัโพชฌงคมี์อยู ่ณ ภายในจิต ฯลฯ  

อีกอยา่งหน่ึง เม่ือปีติสมัโพชฌงคมี์อยู ่ณ ภายในจิต ฯลฯ  

อีกอยา่งหน่ึง ปัสสทัธิสมัโพชฌงคมี์อยู ่ณ ภายในจิต ฯลฯ  

อีกอยา่งหน่ึง เม่ือสมาธิสมัโพชฌงคมี์อยู ่ณ ภายในจิต ฯลฯ 
อีกอยา่งหน่ึง เม่ืออเุบกขาสมัโพชฌงค ์มีอยู ่ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัวา่ อุเบกขาสมัโพชฌงคมี์อยู ่ณ ภายในจิตของเรา หรือ 

เม่ืออุเบกขาสมัโพชฌงคไ์ม่มีอยู ่ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัวา่ อุเบกขาสมัโพชฌงคไ์ม่มีอยู ่ณ ภายในจิตของเรา  

อน่ึงอุเบกขาสมัโพชฌงคท่ี์ยงัไม่เกิดจะเกิดข้ึนดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย 

อุเบกขาสมัโพชฌงคท่ี์เกิดข้ึนแลว้ จะเจริญบริบูรณ์ดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย  

ดงัพรรณนาฉะน้ี  

(วปัิสสนา) 

     ภิกษุยอ่ม 

พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบา้ง พิจารณาเห็นธรรมใน ธรรมภายนอกบา้ง พิจารณาเห็นธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบา้ง  

พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในธรรมบา้ง พจิารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในธรรมบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความ
เกิดข้ึนทั้งความเส่ือมในธรรมบา้ง ยอ่มอยู ่ 

อีกอยา่งหน่ึง สติของเธอท่ีตั้งมัน่อยูว่า่ ธรรมมีอยู ่ก็เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลึกเท่านั้น  

เธอเป็นผูอ้นัตณัหาและทิฐิไม่อาศยัอยูแ่ลว้ และไม่ถือมัน่อะไรๆในโลก  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยา่งน้ีแล ภิกษุช่ือวา่พิจารณาเห็นธรรมใน(ท่ี)ธรรม  

คือโพชฌงค ์๗ อยู ่ฯ 

จบโพชฌงคบรรพ 



 จบภาณวารท่ีหน่ึง 
 

สัจจบรรพ (อริยสัจ 4) 

      [๒๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอ้หน่ึง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ  

อริยสจั ๔ อยู ่ 

ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสจั ๔ อยู ่อยา่งไรเล่า 
ภิกษุในธรรมวนิยัน้ี ยอ่มรู้ชดัตามเป็นจริงวา่  

น้ีทุกข ์น้ีทุกขสมุทยั น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ฯ 
 

(ทุกขอริยสจั) 

      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

ก็ทุกขอริยสจัเป็นไฉน  

แมช้าติก็เป็นทุกข ์แมช้ราก็เป็นทุกข ์แมม้รณะก็เป็นทุกข ์แมโ้สกะ ปริเทวะทุกขโ์ทมนสัอุปายาส ก็เป็นทุกข ์ 

แมค้วามประจวบกบัส่ิงไม่เป็นท่ีรักก็เป็นทุกข ์ 

แมค้วามพลดัพรากจากส่ิงท่ีรักก็เป็นทุกข ์ 

ปรารถนาส่ิงใดไม่ได ้แมอ้นันั้นก็เป็นทุกข ์ 

โดยยอ่ อุปาทานขนัธ์ทั้ง ๕ เป็นทุกข ์ฯ 

 
     [๒๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

ก็ชาติเป็นไฉน  

ความเกิด ความบงัเกิด ความหยัง่ลงเกิด เกิดจ าเพาะ ความปรากฏแห่งขนัธ์ ความไดอ้ายตนะครบ  



ในหมู่สตัวน์ั้นๆ ของเหล่าสตัวน์ั้นๆ อนัน้ีเรียกวา่ชาติ ฯ 

 
      ก็ ชราเป็นไฉน  

ความแก่ ภาวะของความแก่ ฟันหลุด ผมหงอก หนงัเป็นเกลียว ความเส่ือมแห่งอาย ุความแก่หง่อมแห่งอินทรีย ์ 

ในหมู่สตัวน์ั้นๆของเหล่าสตัวน์ั้นๆ อนัน้ีเรียกวา่ชรา ฯ 
 

      ก็ มรณะเป็นไฉน  

ความเคล่ือน ภาวะของความเคล่ือน ความแตกท าลาย ความหายไป มฤตย ูความตาย ความท ากาละ ความท าลายแห่งขนัธ์  

ความทอดท้ิงซากศพไว ้ความขาดแห่งชีวติินทรีย ์จากหมู่สตัวน์ั้นๆ ของเหล่าสตัวน์ั้นๆ อนัน้ีเรียกวา่มรณะ ฯ 
 

      ก็ โสกะเป็นไฉน  

ความแหง้ใจ กิริยาท่ีแหง้ใจ ภาวะแห่งบุคคลผูแ้หง้ใจ ความผาก ณ ภายใน ความแหง้ผาก ณ ภายใน ของบุคคลผูป้ระกอบดว้ย
ความพิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ผูถู้กธรรมคือทุกขอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงกระทบแลว้ อนัน้ีเรียกวา่โสกะ ฯ 
 

      ก็ ปริเทวะเป็นไฉน  

ความคร ่ าครวญ ความร ่ าไรร าพนั กิริยาท่ีคร ่ าครวญ กิริยาท่ีร ่ าไรร าพนั ภาวะของบุคคลผูค้ร ่ าครวญ ภาวะของบุคคลผูร้ ่ าไรร าพนั 
ของบุคคลผูป้ระกอบดว้ยความพิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ผูถู้กธรรมคือทุกขอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงกระทบแลว้ อนัน้ีเรียกวา่ปริเทวะ ฯ 
 

      ก็ ทุกขเ์ป็นไฉน  

ความล าบากทางกาย ความไม่ส าราญทางกาย ความเสวยอารมณ์อนัไม่ดีท่ีเป็นทุกขเ์กิดแต่กายสมัผสั อนัน้ีเรียกวา่ทุกข ์ฯ 
 

     ก็ โทมนสัเป็นไฉน  



ความทุกขท์างจิต ความไม่ส าราญทางจิต ความเสวยอารมณ์อนัไม่ดีท่ีเป็นทุกขเ์กิดแต่มโนสมัผสั อนัน้ีเรียกวา่โทมนสั ฯ 
 

      ก็ อุปายาสเป็นไฉน  

ความแคน้ ความคบัแคน้ ภาวะของบุคคลผูแ้คน้ ภาวะของบุคคลผูค้บัแคน้ ของบุคคลผูป้ระกอบดว้ยความพิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ผูถู้กธรรมคือทุกขอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงกระทบแลว้ อนัน้ีเรียกวา่อุปายาส ฯ 
 

     ก็ ความประจวบกบัส่ิงไม่เป็นท่ีรัก ก็เป็นทุกข ์เป็นไฉน  

ความประสบความพร่ังพร้อม ความร่วม ความระคน ดว้ยรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะอนัไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ 
หรือดว้ยบุคคลผูป้รารถนาส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์ ปรารถนาส่ิงท่ีไม่เก้ือกลู ปรารถนาความไม่ผาสุก ปรารถนาความไม่เกษมจาก
โยคะ ซ่ึงมีแก่ผูน้ั้น อนัน้ีเรียกวา่ ความประจวบกบัส่ิงไม่เป็นท่ีรัก ก็เป็นทุกข ์ฯ 
 

      ก็ ความพลดัพรากจากส่ิงท่ีรัก ก็เป็นทุกข ์เป็นไฉน  

ความไม่ประสบ ความไม่พร่ังพร้อม ความไม่ร่วม ความไม่ระคน ดว้ยรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่  

น่าพอใจ หรือดว้ยบุคคลผูป้รารถนาประโยชน์ ปรารถนาส่ิงท่ีเก้ือกลู ปรารถนาความผาสุก ปรารถนาความเกษมจากโยคะ คือ 
มารดา บิดา พี่ชาย นอ้งชาย พี่หญิง นอ้งหญิง มิตร อมาตย ์หรือ ญาติสาโลหิต ซ่ึงมีแก่ผูน้ั้น อนัน้ีเรียกวา่ ความพลดัพรากจากส่ิง
ท่ีรักก็เป็นทุกข ์ฯ 
 

      ก็ ปรารถนาส่ิงใดไม่ได ้แมอ้นันั้น ก็เป็นทุกข ์เป็นไฉน  

ความปรารถนายอ่มบงัเกิดแก่สตัวผ์ูมี้ความเกิดเป็นธรรมดา อยา่งน้ีวา่ โอหนอ ขอเราไม่พึงมีความเกิดเป็นธรรมดา ขอความเกิด
อยา่มีมาถึงเราเลย ขอ้นั้นสตัวไ์ม่พึงไดส้มความปรารถนา แมข้อ้น้ี ก็ช่ือวา่ปรารถนาส่ิงใดไม่ได ้แมอ้นันั้นก็เป็นทุกข ์ 

ความปรารถนายอ่มบงัเกิดแก่สตัวผ์ูมี้ความแก่เป็นธรรมดา อยา่งน้ีวา่ โอหนอ ขอเราไม่พึงมีความแก่เป็นธรรมดา ขอความแก่อยา่
มีมาถึงเราเลย ขอ้นั้นสตัวไ์ม่พึงไดส้มความปรารถนา แมข้อ้น้ี ก็ช่ือวา่ปรารถนาส่ิงใดไม่ได ้แมอ้นันั้นก็เป็นทุกข ์
ความปรารถนายอ่มบงัเกิดแก่สตัวผ์ูมี้ความเจบ็เป็นธรรมดาอยา่งน้ีวา่ โอหนอ ขอเราไม่พึงมีความเจบ็เป็นธรรมดา ขอความเจบ็
อยา่มีมาถึงเราเลย ขอ้นั้นสตัวไ์ม่พึงไดส้มความปรารถนา แมข้อ้น้ี ก็ช่ือวา่ ปรารถนาส่ิงใดไม่ได ้แมอ้นันั้นก็เป็น 
ทุกข ์ความปรารถนายอ่มบงัเกิดแก่สตัวผ์ูมี้ความตายเป็นธรรมดาอยา่งน้ีวา่  



โอหนอ ขอเราไม่พึงมความตายเป็นธรรมดา ขอความตายอยา่มีมาถึงเราเลย ขอ้นั้นสตัวไ์ม่พึงไดส้มความปรารถนา แมข้อ้น้ี ก็ช่ือ
วา่ปรารถนาส่ิงใดไม่ได ้แมอ้นันั้นก็เป็นทุกข ์ความปรารถนา ยอ่มบงัเกิดแก่สตัวผ์ูมี้โสกปริเทวทุกขโทมนสัอุปายาส 
เป็นธรรมดาอยา่งน้ีวา่ โอหนอ ขอเราไม่พึงมีโสกปริเทวทุกขโทมนสัอุปายาสเป็นธรรมดา ขอโสกปริเทวทุกขโทมนสัอุปายาส 
อยา่มีมาถึงเราเลย ขอ้นั้นสตัวไ์ม่พึงไดส้มความปรารถนา  

แมข้อ้น้ี ก็ช่ือวา่ปรารถนาส่ิงใดไม่ได ้แมอ้นันั้น ก็เป็นทุกข ์ฯ 
 

      ก็โดยยอ่ อุปาทานขนัธ์ ๕ เป็นทุกข ์เป็นไฉน  

อุปาทานขนัธ์ คือ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เหล่าน้ีเรียกวา่  

โดยยอ่ อุปาทานขนัธ์ทั้ง ๕ เป็นทุกข ์ฯ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีเรียกวา่ ทุกขอริยสจั ฯ 

 

(ทุกขสมุทยัอริยสจั) 
      [๒๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

ก็ ทุกขสมุทยัอริยสจั เป็นไฉน  

ตณัหาน้ีใดอนัมีความเกิดอีก ประกอบดว้ยความก าหนดัดว้ยอ านาจความเพลิดเพลิน  

เพลิดเพลินยิง่นกัในอารมณ์นั้นๆ คือ กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ฯ 

 
     [๒๙๗] ดูกรภิกษทุั้งหลาย ก็ตณัหาน้ีนั้น เม่ือจะเกิด ยอ่มเกิดในท่ีไหน เม่ือจะตั้งอยู ่ยอ่มตั้งอยูใ่นท่ีไหน  

ท่ีใดเป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหานั้น เม่ือจะเกิด ยอ่มเกิดในท่ีน้ี เม่ือจะตั้งอยู ่ยอ่มตั้งอยูใ่นท่ีน้ี  

อะไรเป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ฯ 
      ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหา เม่ือจะเกิด ยอ่มเกิดท่ีน้ี เม่ือจะตั้งอยู ่ยอ่มตั้งอยู ่ณ ท่ีน้ี ฯ 
      รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหาเม่ือจะเกิด ยอ่มเกิดในท่ีน้ี เม่ือจะตั้งอยู ่ยอ่มตั้งอยู่
ในท่ีน้ี ฯ 
      จกัขวุญิญาณ โสตวญิญาณ ฆานวญิญาณ ชิวหาวญิญาณ กายวิญญาณ มโนวญิญาณ เป็นท่ีรักท่ีเจริญในโลก ตณัหา เม่ือจะเกิด 



ยอ่มเกิดข้ึนในท่ีน้ี เม่ือจะตั้งอยู ่ยอ่มตั้งอยูใ่นท่ีน้ี ฯ 
       จกัขสุมัผสั โสตสมัผสั ฆานสมัผสั ชิวหาสมัผสั กายสมัผสั มโนสมัผสั เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหาเม่ือจะเกิด ยอ่มเกิด
ในท่ีน้ี เม่ือจะตั้งอยู ่ยอ่มตั้งอยูใ่นท่ีน้ี ฯ 
      จกัขสุมัผสัสชาเวทนา โสตสมัผสัสชาเวทนา ฆานสมัผสัสชาเวทนา ชิวหาสมัผสัสชาเวทนา กายสมัผสัสชาเวทนา มโน
สมัผสัสชาเวทนา เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหาเม่ือจะเกิด ยอ่มเกิดในท่ีน้ี เม่ือจะตั้งอยู ่ยอ่มตั้งอยูใ่นท่ีน้ี ฯ 
      รูปสญัญา สทัทสญัญา คนัธสญัญา รสสญัญา โผฏฐพัพสญัญา ธมัมสญัญา เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหาเม่ือจะเกิด ยอ่ม
เกิดในท่ีน้ี เม่ือจะตั้งอยูย่อ่มตั้งอยูใ่นท่ีน้ี ฯ 
      รูปสญัเจตนา สทัทสญัเจตนา คนัธสญัเจตนา รสสญัเจตนา โผฏฐพัพสญัเจตนา ธมัมสญัเจตนา เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก 
ตณัหา เม่ือจะเกิด ยอ่มเกิดในท่ีน้ี เม่ือจะตั้งอยู ่ยอ่มตั้งอยูใ่นท่ีน้ี ฯ 
      รูปตณัหา สทัทตณัหา คนัธตณัหา รสตณัหา โผฏฐพัพตณัหา ธมัมตณัหา เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหา เม่ือจะเกิด  

ยอ่มเกิดในท่ีน้ี เม่ือจะตั้งอยู ่ยอ่มตั้งอยูใ่นท่ีน้ี ฯ 
      รูปวติก สทัทวติก คนัธวติก รสวติก โผฏฐพัพวติก ธมัมวติก เป็นท่ีรัก ท่ีเจริญใจในโลก ตณัหา เม่ือจะเกิด ยอ่มเกิดในท่ีน้ี  

เม่ือจะตั้งอยูย่อ่มตั้งอยูใ่นท่ีน้ี ฯ 
      รูปวจิาร สทัทวจิาร คนัธวจิาร รสวจิาร โผฏฐพัพวจิาร ธมัมวจิาร เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหา เม่ือจะเกิด ยอ่มเกิดในท่ีน้ี 
เม่ือจะตั้งอยูย่อ่มตั้งอยูใ่นท่ีน้ี ฯ 

      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีเรียกวา่ ทุกขสมุทยัอริยสจั ฯ 

  

     [๒๙๘] ดูกรภิกษทุั้งหลาย  

ก็ ทุกขนิโรธอริยสจัเป็นไฉน  

ความส ารอกและความดบัโดยไม่เหลือ ความสละ ความส่งคืน ความปล่อยวาง ความไม่มีอาลยั ในตณัหานั้น 

ก็ตณัหานั้น เม่ือบุคคลจะละ ยอ่มละเสียไดใ้นท่ีไหน เม่ือจะดบั ยอ่มดบัในท่ีไหน  

ท่ีใดเป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหานั้น เม่ือบุคคลจะละ ยอ่มละเสียไดใ้นท่ีน้ี เม่ือจะดบัยอ่มดบัในท่ีน้ี  

 

อะไรเป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ฯ 
ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหา เม่ือบุคคลจะละ ยอ่มละเสียไดใ้นท่ีน้ี เม่ือจะดบัยอ่มดบัในท่ีน้ี  



รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหา เม่ือบุคคลจะละยอ่มละเสียไดใ้นท่ีน้ี  

เม่ือจะดบัยอ่มดบัในท่ีน้ี ฯ 
จกัขวุญิญาณ โสตวญิญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวญิญาณ กายวญิญาณ มโนวญิญาณ เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก  

ตณัหา เม่ือบุคคลจะละ ยอ่มละเสียไดใ้นท่ีน้ี เม่ือจะดบั ยอ่มดบัในท่ีน้ี ฯ 

 
จกัขสุมัผสั โสตสมัผสั ฆานสมัผสั ชิวหาสมัผสั กายสมัผสั มโนสัมผสั เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก  

ตณัหา เม่ือบุคคลจะละ ยอ่มละเสียไดใ้นท่ีน้ี เม่ือจะดบั ยอ่มดบัในท่ีน้ี ฯ 
       

จกัขสุมัผสัสชาเวทนา โสตสมัผสัสชาเวทนา ฆานสมัผสัสชาเวทนา ชิวหาสมัผสัสชาเวทนา กายสมัผสัสชาเวทนา มโนสมัผสัส
ชาเวทนา เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก  

ตณัหา เม่ือบุคคลจะละ ยอ่มละเสียไดใ้นท่ีน้ี เม่ือจะดบั ยอ่มดบัในท่ีน้ี ฯ 
      

รูปสญัญา สทัทสญัญา คนัธสญัญา รสสญัญา โผฏฐพัพสญัญา ธมัมสญัญา เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก  

ตณัหา เม่ือบุคคลจะละ ยอ่มละเสียไดใ้นท่ีน้ี เม่ือจะดบั ยอ่มดบัในท่ีน้ี ฯ 
      

รูปสญัเจตนา สทัทสญัเจตนา คนัธสญัเจตนา รสสญัเจตนา โผฏฐพัพสญัเจตนา ธมัมสญัเจตนา เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหา 
เม่ือบุคคลจะละ ยอ่มละเสียไดใ้นท่ีน้ี เม่ือจะดบั ยอ่มดบัในท่ีน้ี ฯ 
       

รูปตณัหา สทัทตณัหา คนัธตณัหา รสตณัหา โผฏฐพัพตณัหา ธมัมตณัหา เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก  

ตณัหา เม่ือบุคคลจะละ ยอ่มละเสียไดใ้นท่ีน้ี เม่ือจะดบั ยอ่มดบัในท่ีน้ี ฯ 
        

รูปวติก สทัทวติก คนัธวติก รสวติก โผฏฐพัพวติก ธมัมวติก เป็นท่ีรัก ท่ีเจริญใจในโลก  



ตณัหา เม่ือบุคคลจะละ ยอ่มละเสียไดใ้นท่ีน้ี เม่ือจะดบั ยอ่มดบัในท่ีน้ี ฯ 
        

รูปวจิาร สทัทวจิาร คนัธวจิาร รสวจิาร โผฏฐพัพวจิาร ธมัมวจิาร เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก  

ตณัหา เม่ือบุคคลจะละ ยอ่มละเสียไดใ้นท่ีน้ี เม่ือจะดบั ยอ่มดบัในท่ีน้ี ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีเรียกวา่ ทุกขนิโรธอริยสจั ฯ 

 
      [๒๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสจัเป็นไฉน 
น้ีคือ มรรคมีองค ์๘ อนัประเสริฐ คือ  

สมัมาทิฏฐิ สมัมาสงักปัปะ สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชีวะ สมัมาวายามะ สมัมาสติ สมัมาสมาธิ 
      ก็สมัมาทิฏฐิเป็นไฉน ความรู้ในทุกข ์ความรู้ในทุกขสมุทยั ความรู้ในทุกขนิโรธ ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อนัน้ี
เรียกวา่ สมัมาทิฏฐิ ฯ 
      สมัมาสงักปัปะ เป็นไฉน ความด าริในการออกจากกาม ความด าริในความไม่พยาบาท ความด าริในอนัไม่เบียดเบียน อนัน้ี
เรียกวา่ สมัมาสงักปัปะ ฯ 
      สมัมาวาจา เป็นไฉน การงดเวน้จากการพดูเทจ็ งดเวน้จากการพดูส่อเสียด งดเวน้จากการพดูค าหยาบ งดเวน้จากการพดูเพอ้
เจอ้ อนัน้ีเรียกวา่ สมัมาวาจา ฯ 
      สมัมากมัมนัตะ เป็นไฉน การงดเวน้จากการฆ่าสตัว ์งดเวน้จากการถือเอาส่ิงของท่ีเขามิไดใ้ห ้งดเวน้จากการประพฤติผดิใน
กาม อนัน้ีเรียกวา่ สมัมากมัมนัตะ ฯ 
      สมัมาอาชีวะ เป็นไฉน อริยสาวกในธรรมวนิยัน้ี ละการเล้ียงชีพท่ีผิดเสีย ส าเร็จการเล้ียงชีพดว้ยการเล้ียงชีพท่ีชอบ อนัน้ี
เรียกวา่ สมัมาอาชีวะ ฯ 
      สมัมาวายามะ เป็นไฉน ภิกษุในธรรมวนิยัน้ี เกิดฉนัทะพยายามปรารภความเพียร ประคองจิตไว ้ตั้งจิตไว ้ 

เพ่ือมิใหอ้กศุลธรรมอนัลามกท่ียงัไม่เกิดบงัเกิดข้ึน เพ่ือละอกศุลธรรมอนัลามกท่ีบงัเกิดข้ึนแลว้  

เพ่ือใหก้ศุลธรรมท่ียงัไม่เกิดบงัเกิดข้ึน เพ่ือความตั้งอยูไ่ม่เลือนหาย เจริญยิง่ ไพบูลย ์มีข้ึน 

เตม็เป่ียมแห่งกศุลธรรมท่ีบงัเกิดข้ึนแลว้ อนัน้ีเรียกวา่ สมัมาวายามะ ฯ 
      สมัมาสติ เป็นไฉน ภิกษุในธรรมวนิยัน้ี  

พิจารณาเห็นกายในกายอยู ่มีความเพียร มีสมัปชญัญะ มีสติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได ้  

พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ่มีความเพียร มีสมัปชญัญะ มีสติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได ้ 
พิจารณาเห็นจติในจติอยู ่มีความเพียร มีสมัปชญัญะ มีสติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได ้  



พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู ่มีความเพียร มีสมัปชญัญะ มีสติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได ้ 

อนัน้ีเรียกวา่ สมัมาสติ ฯ 

 
      สมัมาสมาธิ เป็นไฉน ภิกษุในธรรมวนิยัน้ี สงดัจากกาม สงดัจากอกศุลธรรม  

บรรลุปฐมฌาน มีวติก มีวจิาร มีปีติและสุขเกิดแต่วเิวกอยู ่ 

เธอบรรลทุุติยฌาน มีความผอ่งใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผดุข้ึน เพราะวติกวจิารสงบไป ไม่มีวติก ไม่มีวจิาร  

มีปีติและสุขอนัเกิดแต่สมาธิอยู ่เธอมีอุเบกขา มีสติ มีสมัปชญัญะ เสวยสุขดว้ยกาย เพราะปีติส้ินไป  

บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยทั้งหลาย สรรเสริญวา่ ผูไ้ดฌ้านน้ี เป็นผูมี้อุเบกขา มีสติอยูเ่ป็นสุข 
เธอบรรลจุตุตถฌาน ไม่มีทุกขไ์ม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข ์และดบัโสมนสัโทมนสัก่อนๆ ได ้ 

มีอุเบกขา เป็นเหตุใหส้ติบริสุทธ์ิอยู ่อนัน้ีเรียกวา่ สมัมาสมาธิ ฯ 

 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีเรียกวา่ ทุกขนิโรธคามิมีปฏิปทาอริยสจั ฯ ดงัพรรณนามาฉะน้ี 

(วปัิสสนา) 

     ภิกษุยอ่มพิจารณา 

เห็นธรรมในธรรมภายในบา้ง พิจารณาเห็นธรรมใน ธรรมภายนอกบา้ง พิจารณาเห็นธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบา้ง  

พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในธรรมบา้ง พจิารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในธรรมบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความ
เกิดข้ึนทั้งความเส่ือมในธรรมบา้ง ยอ่มอยู ่ 

อีกอยา่งหน่ึง สติของเธอท่ีตั้งมัน่อยูว่า่ ธรรมมีอยู ่ก็เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลึกเท่านั้น  

เธอเป็นผูอ้นัตณัหาและทิฐิไม่อาศยัอยูแ่ลว้ และไม่ถือมัน่อะไรๆในโลก  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยา่งน้ีแล ภิกษุช่ือวา่พิจารณาเห็นธรรมใน(ท่ี)ธรรม  

จบสจัจบรรพ 



 จบธมัมานุปัสสนา 

 

   

      [๓๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ผูใ้ดผูห้น่ึง พึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ น้ีอยา่งน้ี  

ตลอด ๗ ปี เขาพึงหวงัผล ๒ ประการอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ  

พระอรหตัผลในปัจจุบนั ๑ หรือเม่ือยงัมีอุปาทิเหลืออยู ่เป็นพระอนาคามี ๑  

 

๗ ปียกไว ้ผูใ้ดผูห้น่ึงพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ น้ี อยา่งน้ี  

ตลอด ๖ ปี ... ๕ ปี ... ๔ ปี ... ๓ ปี ...๒ ปี ... ๑ ปี เขาพึงหวงัผล ๒ ประการอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ  

พระอรหตัผลในปัจจุบนั ๑ หรือเม่ือยงัมีอุปาทิเหลืออยู ่เป็นพระอนาคามี ๑  

 

๑ ปียกไว ้ผูใ้ดผูห้น่ึง พึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ น้ี อยา่งน้ี  

ตลอด ๗ เดือน เขาพึงหวงัผล ๒ ประการอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ  

พระอรหตัผลในปัจจุบนั ๑ หรือเม่ือยงัมีอุปาทิเหลืออยู ่เป็นพระอนาคามี ๑  

 

๗ เดือนยกไว ้ผูใ้ดผูห้น่ึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ น้ี อยา่งน้ี 
ตลอด ๖ เดือน ... ๕ เดือน ... ๔ เดือน ... ๓ เดือน ... ๒ เดือน ... ๑ เดือน ... ก่ึงเดือน  

เขาพึงหวงัผล ๒ ประการอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ  

พระอรหตัผลในปัจจุบนั ๑ หรือเม่ือยงัมีอุปาทิเหลืออยู ่เป็นพระอนาคามี ๑  

 



ก่ึงเดือนยกไว ้ผูใ้ดผูห้น่ึงพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ น้ี อยา่งน้ี ตลอด ๗ วนั  

เขาพึงหวงัผล ๒ ประการอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ  

พระอรหตัผลในปัจจุบนั ๑ หรือเม่ือยงัมีอุปาทิเหลืออยู ่เป็นพระอนาคามี ๑ ฯ 

 

      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

หนทางนีเ้ป็นทีไ่ปอนัเอก  

เพ่ือความบริสุทธ์ิของเหล่าสัตว์  

เพ่ือล่วงความโศกและปริเทวะ  

เพ่ือความดบัสูญแห่งทุกข์โทมนัส  

เพ่ือบรรลุธรรมทีถู่กต้อง  

เพ่ือท าให้แจ้งซ่ึงพระนิพพาน  

หนทางนี ้คือ สตปัิฏฐาน ๔ ประการ ฉะนีแ้ล  

ค าทีเ่รากล่าว ดงัพรรณนามาฉะนี ้เราอาศัยเอกายนมรรคกล่าวแล้ว  

 

พระผู้มพีระภาคตรัสพระพุทธพจน์นีแ้ล้ว  

ภิกษุเหล่านั้น ยนิด ีช่ืนชมภาษิตของพระผู้มพีระภาคแล้ว ฉะนีแ้ล ฯ 

จบมหาสติปัฏฐานสูตร ท่ี ๙ 
 


