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เรียบเรียงจาก พระไตรปิฎกบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย ทีฆนิกาย มหาวารวรรค เล่มที่ ๑๐ ข้อ ๓๗๒ 
ถึงข้อ ๔๐๕ โดยแปลทีละประโยคไปตามล�าดับ เพื่อให้
เหมาะต่อการสวดสาธยายทบทวนเนื้อหาหลักธรรม

มหาสติปัฏฐานสูตรนี้ มีเนื้อหาที่ละเอียดสุขุมลุ่มลึก 
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ความเป็นพระอรหันต์จ�านวน ๒๑ หมวดในพระสตูรเดยีว 
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สุภีร์ ทุมทอง

ผู้แปลและเรียบเรียง

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒



สารบัญ

ก.  นิทานะกะถา (๗)
ข.  อุทเทสะ (๙)
ค.  นิทเทสะ  (๑๒)
 ๑. กายานุปัสสะนา (๑๒)
  ๑.๑  อานาปานะปัพพะ (๑๒)
  ๑.๒  อิริยาปะถะปัพพะ (๑๗)
  ๑.๓  สัมปะชานะปัพพะ (๒๐)
  ๑.๔  ปฏิกูละมะนะสิการะปัพพะ (๒๓)
  ๑.๕  ธาตุมะนะสิการะปัพพะ (๓๐)
  ๑.๖  ปะฐะมะสีวะถิกะปัพพะ  (๓๔)
  ๑.๗  ทุติยะสีวะถิกะปัพพะ  (๓๗)
  ๑.๘  ตะติยะสีวะถิกะปัพพะ  (๔๐)
  ๑.๙  จะตุตถะสีวะถิกะปัพพะ  (๔๓) 
  ๑.๑๐  ปัญจะมะสีวะถิกะปัพพะ  (๔๖)
  ๑.๑๑  ฉัฏฐะสีวะถิกะปัพพะ  (๔๙)
  ๑.๑๒  สัตตะมะสีวะถิกะปัพพะ  (๕๓)
  ๑.๑๓  อัฏฐะมะสีวะถิกะปัพพะ  (๕๖)
  ๑.๑๔  นะวะมะสีวะถิกะปัพพะ  (๕๙)
 ๒. เวทะนานุปัสสะนา (๖๓)
 ๓. จิตตานุปัสสะนา (๖๘)



 ๔. ธัมมานุปัสสะนา (๗๓)
  ๔.๑  นีวะระณะปัพพะ (๗๓)
  ๔.๒  ขันธะปัพพะ (๘๑)
  ๕.๓  อายะตะนะปัพพะ (๘๕)
  ๔.๔  โพชฌังคะปัพพะ (๙๔)
  ๔.๕  สัจจะปัพพะ (๑๐๓)
ง. อานิสังสะกะถา (๑๖๕)
จ.  นิคะมะนะกะถา (๑๗๖)

 



นิทานะกะถา

มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี–ไทย
ก. นิทานะกะถา

เอวัมเม สุตัง
ข้าพเจ้าได้สดับจดจ�ามาแล้วอย่างนี้ 

เอกัง สะมะยัง ภะคะวา กุรูสุ วิหะระติ กัมมาสะธัมมัง 
นาม กุรูนัง นิคะโม. 

ในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมของ
ชาวกุรุชื่อกัมมาสธัมมะ ในแคว้นกุรุ 

ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ. 
ณ ทีน้ั่นแล พระผูมี้พระภาคตรสัเรยีกภกิษุทัง้หลายว่า  
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย”

ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง.
ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลรับแล้ว ซึ่งพระด�ารัสของ 
พระผู้มีพระภาคว่า “พระเจ้าข้า”

ภะคะวา เอตะทะโวจะ.
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแล้วซึ่งมหาสติปัฏฐานสูตรน้ี 
ดังต่อไปนี ้
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อุทเทสะ

ข. อุทเทสะ

เอกายะโน อะยัง ภิกขะเว มัคโค. 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเดียว 

สัตตานัง วิสุทธิยา, 
เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย 

โสกะปะริเทวานัง สะมะติกกะมายะ, 
เพื่อความก้าวล่วงซึ่งโสกะและปริเทวะทั้งหลาย 

ทุกขะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมายะ, 
เพื่อความดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสทั้งหลาย 

ญายัสสะ อะธิคะมายะ, 
เพื่อการบรรลุถึงซึ่งอริยมรรค 

นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ,
เพื่อการกระท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน 

ยะทิทัง จัตตาโร สะติปัฏฐานา.
ทางนี้ คือ สติปัฏฐานทั้งหลาย ๔ ประการ 
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มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี–ไทย

กะตะเม จัตตาโร. 
สติปัฏฐานทั้งหลาย ๔ ประการ มีอะไรบ้าง

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ, 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้ 

กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งกายในกายอยู่ 

อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา, 
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ 

วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง, 
ก�าจัดแล้วซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก

เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ, 
เป็นผูต้ามเห็นเนอืง ๆ ซึง่เวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู่ 

อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา, 
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ 

วิเนยยะ โลเก อภิชฌาโทมะนัสสัง, 
ก�าจัดแล้วซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก

จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งจิตในจิตอยู่ 

อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา, 
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ 

วิเนยยะ โลเก อภิชฌาโทมะนัสสัง, 
ก�าจัดแล้วซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก
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อุทเทสะ

ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ 

อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา, 
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ 

วิเนยยะ โลเก อภิชฌาโทมะนัสสัง.
ก�าจัดแล้วซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก

อุทเทโส นิฏฐิโต.
อุทเทส จบแล้ว 
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มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี–ไทย

ค. นิทเทสะ

๑. กายานุปัสสะนา

๑.๑ อานาปานะปัพพะ

กะถัญจะ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ. 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ  
ซึ่งกายในกายอยู่ อย่างไรเล่า

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้ 

อรัญญะคะโต วา, 
เป็นผู้ไปแล้วสู่ป่าก็ดี 

รุกขะมูละคะโต วา, 
เป็นผู้ไปแล้วสู่โคนไม้ก็ดี 

สุญญาคาระคะโต วา, 
เป็นผู้ไปแล้วสู่ที่ว่างจากเรือนก็ดี 

นิสีทะติ ปัลลังกัง อาภุชิต๎วา, 
ย่อมนั่งพับขาทั้งสองข้างให้เป็นบัลลังก์ 

อุชุง กายัง ปณิธายะ, 
ตั้งแล้วซึ่งกายให้ตรง 
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นิทเทสะ

ปะริมุขัง สะติง อุปัฏฐะเปต๎วา,
ด�ารงไว้แล้วซึ่งสติมุ่งตรงต่อกัมมัฏฐาน

โส สะโต วะ อัสสะสะติ, 
เธอเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเทียวย่อมหายใจเข้า 

สะโต ปัสสะสะติ,
เป็นผู้มีสติอยู่นั่นเทียวย่อมหายใจออก 

ทีฆัง วา อัสสะสันโต ‘ทีฆัง อัสสะสามี’ติ ปะชานาติ, 
เมือ่หายใจเข้ายาว ย่อมรูช้ดัว่า เราก�าลงัหายใจเข้ายาว 

ทีฆัง วา ปัสสะสันโต ‘ทีฆัง ปัสสะสามี’ติ ปะชานาติ,
เมือ่หายใจออกยาว ย่อมรูช้ดัว่า เราก�าลงัหายใจออกยาว 

รัสสัง วา อัสสะสันโต ‘รัสสัง อัสสะสามี’ติ ปะชานาติ, 
เมือ่หายใจเข้าสัน้ ย่อมรูช้ดัว่า เราก�าลงัหายใจเข้าส้ัน

รัสสัง วา ปัสสะสันโต ‘รัสสัง ปัสสะสามี’ติ ปะชานาติ,
เมือ่หายใจออกสัน้ ย่อมรู้ชดัว่า เราก�าลังหายใจออกส้ัน

‘สัพพะกายะปฏิสังเวที อัสสะสิสสามี’ติ สิกขะติ, 
ย่อมศกึษาว่า เราเป็นผูรู้ช้ดัตลอดท่ัวถงึซึง่กายทัง้ปวง 
จกัหายใจเข้า

‘สัพพะกายะปฏิสังเวที ปัสสะสิสสามี’ติ สิกขะติ,
ย่อมศกึษาว่า เราเป็นผูรู้ช้ดัตลอดทัว่ถงึซึง่กายทัง้ปวง 
จกัหายใจออก
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มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี–ไทย

‘ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง อัสสะสิสสามี’ติ สิกขะติ, 
ย่อมศึกษาว่า เราระงบัอยู่ซึง่กายสงัขาร จักหายใจเข้า

‘ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง ปัสสะสิสสามี’ติ สิกขะติ.
ย่อมศกึษาว่า เราระงบัอยูซ่ึง่กายสงัขาร จกัหายใจออก

เสยยะถาปิ ภิกขะเว ทักโข ภะมะกาโร วา 
ภะมะการันเตวาสี วา, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปมาเหมือนว่า นายช่างกลึง
หรือลูกมือของนายช่างกลึงผู้มีความช�านาญ

ทีฆัง วา อัญฉันโต ‘ทีฆัง อัญฉามี’ติ ปะชานาติ,
เมื่อชักเชือกยาว ย่อมรู้ชัดว่า เราก�าลังชักเชือกยาว 

รัสสัง วา อัญฉันโต ‘รัสสัง อัญฉามี’ติ ปะชานาติ,
เมื่อชักเชือกสั้น ย่อมรู้ชัดว่า เราก�าลังชักเชือกสั้น 

เอวะเมวะ โข ภิกขะเว, 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล

ทีฆัง วา อัสสะสันโต ‘ทีฆัง อัสสะสามี’ติ ปะชานาติ, 
เมือ่หายใจเข้ายาว ย่อมรูช้ดัว่า เราก�าลงัหายใจเข้ายาว 

ทีฆัง วา ปัสสะสันโต ‘ทีฆัง ปัสสะสามี’ติ ปะชานาติ,
เมือ่หายใจออกยาว ย่อมรูช้ดัว่า เราก�าลงัหายใจออกยาว 

รัสสัง วา อัสสะสันโต ‘รัสสัง อัสสะสามี’ติ ปะชานาติ, 
เมือ่หายใจเข้าสัน้ ย่อมรูช้ดัว่า เราก�าลงัหายใจเข้าส้ัน

รัสสัง วา ปัสสะสันโต ‘รัสสัง ปัสสะสามี’ติ ปะชานาติ,
เมือ่หายใจออกสัน้ ย่อมรู้ชดัว่า เราก�าลังหายใจออกส้ัน
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นิทเทสะ

‘สัพพะกายะปฏิสังเวที อัสสะสิสสามี’ติ สิกขะติ, 
ย่อมศกึษาว่า เราเป็นผูรู้ช้ดัตลอดท่ัวถงึซึง่กายทัง้ปวง 
จกัหายใจเข้า

‘สัพพะกายะปฏิสังเวที ปัสสะสิสสามี’ติ สิกขะติ,
ย่อมศึกษาว่า เราเป็นผูรู้้ชดัตลอดทัว่ถงึซึง่กายทัง้ปวง 
จักหายใจออก

‘ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง อัสสะสิสสามี’ติ สิกขะติ, 
ย่อมศกึษาว่า เราระงบัอยู่ซึง่กายสงัขาร จักหายใจเข้า

‘ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง ปัสสะสิสสามี’ติ สิกขะติ.
ย่อมศกึษาว่า เราระงบัอยูซ่ึง่กายสงัขาร จกัหายใจออก

อิติ 
ด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 

อัชฌัตตัง วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
ภิกษุเป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายในอยูบ้่าง 

พะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายนอกอยูบ้่าง 

อัชฌัตตะพะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ,
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งกายในกายทั้งภายในและ
ภายนอกอยู่บ้าง

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุเกิดในกาย
อยู่บ้าง
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วะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุดับในกาย
อยู่บ้าง 

สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ,
เป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่ธรรมเป็นเหตเุกดิและธรรม
เป็นเหตุดับในกายอยู่บ้าง

‘อัตถิ กาโย’ติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ, 
อนึง่ สตขิองภกิษน้ัุน เป็นสภาวะทีต่ัง้ขึน้เฉพาะหน้าว่า  
กายเท่านั้นมีอยู่ 

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปฏิสสะติมัตตายะ, 
ก็เพียงเพื่อความเจริญขึ้นแห่งญาณและเพ่ือความ
เจริญขึ้นแห่งสติเท่านั้น

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ, 
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอยู่ 

นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. 
และย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอะไร ๆ ในโลก 

เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ 
ซึ่งกายในกายอยู่ แม้อย่างนี้

อานาปานะปัพพัง นิฏฐิตัง.
หมวดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก จบแล้ว
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๑.๒ อิริยาปะถะปัพพะ

ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก 

ภิกขุ คัจฉันโต วา ‘คัจฉามี’ติ ปะชานาติ, 
ภิกษุเมื่อเดินอยู่ ย่อมรู้ชัดว่า เราเดินอยู่ 

ฐิโต วา ‘ฐิโตม๎๎หี’ติ ปะชานาติ, 
เมื่อยืนอยู่ ย่อมรู้ชัดว่า เรายืนอยู่ 

นิสินโน วา ‘นิสินโนม๎๎หี’ติ ปะชานาติ, 
เมื่อนั่งอยู่ ย่อมรู้ชัดว่า เรานั่งอยู่ 

สะยาโน วา ‘สะยาโนม๎๎หี’ติ ปะชานาติ,
เมื่อนอนอยู่ ย่อมรู้ชัดว่า เรานอนอยู่ 

ยะถา ยะถา วา ปะนัสสะ กาโย ปะณิหิโต โหติ, 
กห็รอืว่า กายของเธอเป็นกายทีต่ัง้อยูโ่ดยอาการใด ๆ

ตะถา ตะถา นัมปะชานาติ. 
เธอย่อมรู้ชัดซึ่งกายนั้นโดยอาการนั้น ๆ 

อิติ 
ด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 

อัชฌัตตัง วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
ภิกษุเป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายในอยูบ้่าง 

พะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายนอกอยูบ้่าง 
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อัชฌัตตะพะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ,
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซ่ึงกายในกายทั้งภายในและ
ภายนอกอยู่บ้าง

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุเกิดในกาย
อยู่บ้าง

วะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุดับในกาย
อยู่บ้าง 

สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ. 
เป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่ธรรมเป็นเหตเุกดิและธรรม
เป็นเหตุดับในกายอยู่บ้าง

‘อัตถิ กาโย’ติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ, 
อนึง่ สตขิองภกิษนุัน้ เป็นสภาวะท่ีตัง้ขึน้เฉพาะหน้าว่า  
กายเท่านั้นมีอยู่ 

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปฏิสสะติมัตตายะ, 
ก็เพียงเพื่อความเจริญขึ้นแห่งญาณและเพ่ือความ
เจริญขึ้นแห่งสติเท่านั้น

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ, 
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอยู่ 
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นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. 
และย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอะไร ๆ ในโลก 

เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ 
ซึ่งกายในกายอยู่ แม้อย่างนี้

อิริยาปะถะปัพพัง นิฏฐิตัง.
หมวดอิริยาบถ จบแล้ว 
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๑.๓ สัมปะชานะปัพพะ

ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก 

ภิกขุ อะภิกกันเต ปะฏิกกันเต สัมปะชานะการี โหติ, 
ภิกษุเป็นผู้มีปกติกระท�าสัมปชัญญะ 
ในการไปข้างหน้าและในการกลับหลัง 

อาโลกิเต วิโลกิเต สัมปะชานะการี โหติ, 
เป็นผู้มีปกติกระท�าสัมปชัญญะ 
ในการแลดูและในการเหลียวดู

สัมมิญชิเต ปะสาริเต สัมปะชานะการี โหติ, 
เป็นผู้มีปกติกระท�าสัมปชัญญะ 
ในการคู้เข้าและในการเหยียดออก

สังฆาฏิปัตตะจีวะระธารเณ สัมปะชานะการี โหติ, 
เป็นผู้มีปกติกระท�าสัมปชัญญะ 
ในการใช้สอยสังฆาฏิ บาตรและจีวร 

อะสิเต ปีเต ขายิเต สายิเต สัมปะชานะการี โหติ, 
เป็นผู้มีปกติกระท�าสัมปชัญญะ 
ในการฉัน ในการดื่ม ในการเคี้ยว และในการลิ้ม 

อุจจาระปัสสาวะกัมเม สัมปะชานะการี โหติ, 
เป็นผู้มีปกติกระท�าสัมปชัญญะ 
ในการถ่ายอุจจาระและการถ่ายปัสสาวะ
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คะเต ฐิเต นิสินเน สุตเต ชาคะริเต ภาสิเต ตุณ๎หีภาเว  
สัมปะชานะการี โหติ. 

เป็นผู้มีปกติกระท�าสัมปชัญญะ 
ในการเดนิ ในการยนื ในการนัง่ ในการนอน ในการตืน่  
ในการพูด และในการนิ่ง 

อิติ 
ด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 

อัชฌัตตัง วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
ภิกษุเป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายในอยูบ้่าง 

พะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายนอกอยูบ้่าง 

อัชฌัตตะพะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ,
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งกายในกายทั้งภายในและ
ภายนอกอยู่บ้าง

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุเกิดในกาย
อยู่บ้าง

วะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุดับในกาย
อยู่บ้าง 

สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ. 
เป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่ธรรมเป็นเหตเุกดิและธรรม
เป็นเหตุดับในกายอยู่บ้าง
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‘อัตถิ กาโย’ติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ, 
อนึง่ สตขิองภกิษนุัน้ เป็นสภาวะท่ีตัง้ขึน้เฉพาะหน้าว่า  
กายเท่านั้นมีอยู่ 

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปฏิสสะติมัตตายะ, 
ก็เพียงเพื่อความเจริญขึ้นแห่งญาณและเพ่ือความ
เจริญขึ้นแห่งสติเท่านั้น

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ, 
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอยู่ 

นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. 
และย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอะไร ๆ ในโลก 

เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ 
ซึ่งกายในกายอยู่ แม้อย่างนี้

สัมปะชานะปัพพัง นิฏฐิตัง.
หมวดสัมปชัญญะ จบแล้ว 
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๑.๔ ปฏิกูละมะนะสิการะปัพพะ

ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก 

ภิกขุ อิมะเมวะ กายัง อุทธัง ปาทะตะลา 
อะโธ เกสะมัตถะกา ตะจะปะริยันตัง 
ปูรันนานัปปะการัสสะ อะสุจิโน ปัจจะเวกขะติ,

ภกิษยุ่อมพจิารณาซึง่กายนีน้ัน่เทยีว ตัง้แต่ฝ่าเท้าขึน้ไป 
เบื้องบน ตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่าง ที่มีหนังหุ้ม 
อยู่โดยรอบ อนัเตม็ด้วยสิง่ไม่สะอาดมปีระการต่าง ๆ 

อิติ 
ดังนี้ว่า

อัตถิ อิมัส๎มึ กาเย, 
ในกายนี้ มีแต่สิ่งปฏิกูลคือ
เกสา  ผมทั้งหลาย
โลมา  ขนทั้งหลาย
นะขา  เล็บทั้งหลาย
ทันตา  ฟันทั้งหลาย
ตะโจ  หนัง
มังสัง  เนื้อ
น๎หารู  เอ็นทั้งหลาย
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อัฏฐ ี กระดูกทั้งหลาย
อัฏฐิมิญชัง  เยื่อในกระดูก
วักกัง  ไต
หะทะยัง  หัวใจ
ยะกะนัง  ตับ
กิโลมะกัง  พังผืด
ปิหะกัง  ม้าม
ปัปผาสัง  ปอด
อันตัง  ล�าไส้ใหญ่
อันตะคุณัง  ล�าไส้น้อย
อุทะริยัง  อาหารใหม่
กะรีสัง  อาหารเก่า
ปิตตัง  ดี
เสม๎หัง  เสลด
ปุพโพ  หนอง
โลหิตัง  เลือด
เสโท  เหงื่อ
เมโท  มันข้น
อัสส ุ น�้าตา
วะสา  เปลวมัน
เขโฬ  น�้าลาย
สิงฆาณิกา  น�้ามูก
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ละสิกา ไขข้อ
มุตตัง  มูตร

เสยยะถาปิ ภิกขะเว, 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปมาเหมือนว่า

อุภะโตมุขา มูโตฬี ปูรา นานาวิหิตัสสะ ธัญญัสสะ,
ถุงทีม่ปีากสองข้าง อนัเตม็แล้วด้วยธญัพชืชนดิต่าง ๆ 

เสยยะถีทัง,
ได้แก่ 

สาลีนัง วีหีนัง มุคคานัง มาสานัง ติลานัง ตัณฑุลานัง,
ข้าวสาลี ข้าวเปลือก ถั่วเขียว ถั่วเหลือง งา ข้าวสาร 

ตะเมนัง จักขุมา ปุริโส มุญจิต๎วา ปัจจะเวกเขยยะ,
บุรุษผู้มีตาดีเปิดออกแล้วซึ่งถุงนั้น พึงพิจารณาเห็น

อิติ, 
ดังนี้ว่า

อิเม สาลี,
เหล่านี้ข้าวสาลี 

อิเม วีหี,
เหล่านี้ข้าวเปลือก 

อิเม มุคคา, 
เหล่านี้ถั่วเขียว 

อิเม มาสา, 
เหล่านี้ถั่วเหลือง 
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อิเม ติลา, 
เหล่านี้งา 

อิเม ตัณฑุลา,
เหล่านี้ข้าวสาร

เอวะเมวะ โข ภิกขะเว, 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล 

ภิกขุ อิมะเมวะ กายัง อุทธัง ปาทะตะลา 
อะโธ เกสะมัตถะกา ตะจะปะริยันตัง 
ปูรันนานัปปะการัสสะ อะสุจิโน ปัจจะเวกขะติ,

ภกิษยุ่อมพจิารณาซึง่กายนีน้ัน่เทยีว ตัง้แต่ฝ่าเท้าขึน้ไป 
เบื้องบน ตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่าง ที่มีหนังหุ้ม 
อยู่โดยรอบ อนัเตม็ด้วยสิง่ไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ 

อิติ, 
ดังนี้ว่า

อัตถิ อิมัส๎มึ กาเย, 
ในกายนี้ มีแต่สิ่งปฏิกูลคือ
เกสา  ผมทั้งหลาย
โลมา  ขนทั้งหลาย
นะขา  เล็บทั้งหลาย
ทันตา  ฟันทั้งหลาย
ตะโจ  หนัง
มังสัง  เนื้อ
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น๎หาร ู เอ็นทั้งหลาย
อัฏฐี  กระดูกทั้งหลาย
อัฏฐิมิญชัง  เยื่อในกระดูก
วักกัง  ไต
หะทะยัง  หัวใจ
ยะกะนัง  ตับ
กิโลมะกัง  พังผืด
ปิหะกัง  ม้าม
ปัปผาสัง  ปอด
อันตัง  ล�าไส้ใหญ่
อันตะคุณัง  ล�าไส้น้อย
อุทะริยัง  อาหารใหม่
กะรีสัง  อาหารเก่า
ปิตตัง  ดี
เสม๎หัง  เสลด
ปุพโพ  หนอง
โลหิตัง  เลือด
เสโท  เหงื่อ
เมโท  มันข้น
อัสส ุ น�้าตา
วะสา  เปลวมัน
เขโฬ  น�้าลาย
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สิงฆาณิกา  น�้ามูก
ละสิกา  ไขข้อ
มุตตัง  มูตร

อิติ 
ด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 

อัชฌัตตัง วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
ภกิษุเป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายในอยูบ้่าง 

พะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายนอกอยูบ้่าง 

อัชฌัตตะพะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ,
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซ่ึงกายในกายทั้งภายในและ
ภายนอกอยู่บ้าง

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุเกิดในกาย
อยู่บ้าง

วะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุดับในกาย
อยู่บ้าง 

สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ. 
เป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่ธรรมเป็นเหตเุกดิและธรรม
เป็นเหตุดับในกายอยู่บ้าง
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‘อัตถิ กาโย’ติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ, 
อนึง่ สตขิองภกิษนุัน้ เป็นสภาวะท่ีตัง้ขึน้เฉพาะหน้าว่า  
กายเท่านั้นมีอยู่ 

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปฏิสสะติมัตตายะ, 
ก็เพียงเพื่อความเจริญขึ้นแห่งญาณและเพ่ือความ
เจริญขึ้นแห่งสติเท่านั้น

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ, 
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอยู่ 

นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. 
และย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอะไร ๆ ในโลก 

เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ 
ซึ่งกายในกายอยู่ แม้อย่างนี้

ปฏิกูละมะนะสิการะปัพพัง นิฏฐิตัง.
หมวดการใส่ใจสิ่งปฏิกูล จบแล้ว 
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๑.๕ ธาตุมะนะสิการะปัพพะ

ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก 

ภิกขุ อิมะเมวะ กายัง ยะถาฐิตัง ยะถาปะณิหิตัง ธาตุโส 
ปัจจะเวกขะติ,

ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นซึ่งกายนี้นั่นเทียว ตามอาการ 
ที่ตั้งอยู่ ตามอาการที่ด�ารงอยู่ โดยความเป็นธาตุ

อิติ, 
ดังนี้ว่า

อัตถิ อิมัส๎มึ กาเย, 
ในกายนี้ มีแต่ธาตุคือ 

ปะฐวีธาตุ,
ธาตุดิน 

อาโปธาตุ,
ธาตุน�้า 

เตโชธาตุ,
ธาตุไฟ 

วาโยธาตุ,
ธาตุลม
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เสยยะถาปิ ภิกขะเว ทักโข โคฆาตโก วา 
โคฆาตะกันเตวาสี วา, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปมาเหมือนว่า คนฆ่าโค
หรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้มีความช�านาญ 

คาวิง วธิต๎วา, 
ฆ่าแล้วซึ่งแม่โค 

จะตุมะหาปะเถ วิละโส ปฏิวิภะชิต๎วา นิสินโน อัสสะ, 
แบ่งอวยัวะออกแล้วแยกเป็นส่วน ๆ เป็นผูน้ัง่เฝ้าอยูท่ี ่
หนทางใหญ่ ๔ แพร่ง

เอวะเมวะ โข ภิกขะเว, 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล 

ภิกขุ อิมะเมวะ กายัง ยะถาฐิตัง ยะถาปะณิหิตัง ธาตุโส 
ปัจจะเวกขะติ,

ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นซึ่งกายนี้นั่นเทียว ตามอาการ 
ที่ตั้งอยู่ ตามอาการที่ด�ารงอยู่ โดยความเป็นธาตุ

อิติ, 
ดังนี้ว่า

อัตถิ อิมัส๎มึ กาเย, 
ในกายนี้ มีแต่ธาตุคือ 

ปะฐวีธาตุ,
ธาตุดิน 
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อาโปธาตุ,
ธาตุน�้า 

เตโชธาตุ,
ธาตุไฟ 

วาโยธาตุ,
ธาตุลม

อิติ, 
ด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 

อัชฌัตตัง วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
ภกิษุเป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายในอยูบ้่าง 

พะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายนอกอยูบ้่าง 

อัชฌัตตะพะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ,
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซ่ึงกายในกายทั้งภายในและ
ภายนอกอยู่บ้าง

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุเกิดในกาย
อยู่บ้าง

วะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุดับในกาย
อยู่บ้าง 
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สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ. 
เป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่ธรรมเป็นเหตเุกดิและธรรม
เป็นเหตุดับในกายอยู่บ้าง

‘อัตถิ กาโย’ติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ, 
อนึง่ สตขิองภกิษนุัน้ เป็นสภาวะท่ีตัง้ขึน้เฉพาะหน้าว่า  
กายเท่านั้นมีอยู่ 

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปฏิสสะติมัตตายะ, 
ก็เพียงเพื่อความเจริญขึ้นแห่งญาณและเพ่ือความ
เจริญขึ้นแห่งสติเท่านั้น

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ, 
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอยู่ 

นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. 
และย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอะไร ๆ ในโลก 

เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ 
ซึ่งกายในกายอยู่ แม้อย่างนี้

ธาตุมะนะสิการะปัพพัง นิฏฐิตัง.
หมวดการใส่ใจธาตุ จบแล้ว 
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๑.๖ ปะฐะมะสีวะถิกะปัพพะ

ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก 

ภิกข ุเสยยะถาปิ ปัสเสยยะ สะรีรงั สวีะถกิายะ ฉฑัฑตัิง, 
อปุมาเหมอืนว่า ภิกษพุงึเหน็ซึง่ซากศพทีเ่ขาทิง้ไว้แล้ว 
ในป่าช้า

เอกาหะมะตัง วา, 
ที่ตายแล้ว ๑ วันก็ตาม 

ท๎วีหะมะตัง วา, 
ที่ตายแล้ว ๒ วันก็ตาม 

ตีหะมะตัง วา, 
ที่ตายแล้ว ๓ วันก็ตาม 

อุทธุมาตะกัง,
ที่พองขึ้นอืด 

วินีละกัง, 
ที่มีสีเขียวคล�้า 

วิปุพพะกะชาตัง, 
ที่มีน�้าเหลืองเยิ้ม 

โส อิมะเมวะ กายัง อุปะสังหะระติ, 
เธอย่อมพิจารณาเปรียบเทียบซึ่งกายนี้นั่นเทียวกับ
ซากศพนั้น
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อิติ, 
ดังนี้ว่า 

อะยัมปิ โข กาโย, 
กายแม้นี้แล 

เอวังธัมโม, 
ก็มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดา 

เอวังภาวี, 
มีลักษณะเป็นอย่างนี้

เอวังอะนะตีโต, 
ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ 

อิติ, 
ด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 

อัชฌัตตัง วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
ภกิษุเป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายในอยูบ้่าง 

พะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายนอกอยูบ้่าง 

อัชฌัตตะพะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ.
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซ่ึงกายในกายทั้งภายในและ
ภายนอกอยู่บ้าง

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุเกิดในกาย
อยู่บ้าง
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วะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุดับในกาย
อยู่บ้าง 

สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ,
เป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่ธรรมเป็นเหตเุกดิและธรรม
เป็นเหตุดับในกายอยู่บ้าง

‘อัตถิ กาโย’ติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ, 
อนึง่ สตขิองภกิษนุัน้ เป็นสภาวะท่ีตัง้ขึน้เฉพาะหน้าว่า  
กายเท่านั้นมีอยู่ 

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปฏิสสะติมัตตายะ, 
ก็เพียงเพื่อความเจริญขึ้นแห่งญาณและเพ่ือความ
เจริญขึ้นแห่งสติเท่านั้น

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ, 
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอยู่ 

นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. 
และย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอะไร ๆ ในโลก 

เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ 
ซึ่งกายในกายอยู่ แม้อย่างนี้
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นิทเทสะ

๑.๗ ทุติยะสีวะถิกะปัพพะ

ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก 

ภกิข ุเสยยะถาปิ ปัสเสยยะ สะรรีงั สวีะถกิายะ ฉฑัฑติงั, 
อปุมาเหมอืนว่า ภิกษพุงึเหน็ซึง่ซากศพทีเ่ขาทิง้ไว้แล้ว 
ในป่าช้า

กาเกหิ วา ขัชชะมานัง, 
อันกาทั้งหลายจิกกินอยู่บ้าง

คิชเฌหิ วา ขัชชะมานัง, 
อันแร้งทั้งหลายจิกกินอยู่บ้าง

กุละเลหิ วา ขัชชะมานัง, 
อันเหยี่ยวทั้งหลายจิกกินอยู่บ้าง

สุวาเณหิ วา ขัชชะมานัง, 
อันสุนัขทั้งหลายกัดอยู่กินอยู่บ้าง

สิงคาเลหิ วา ขัชชะมานัง, 
อันสุนัขจิ้งจอกทั้งหลายกัดกินอยู่บ้าง

วิวิเธหิ วา ปาณะกะชาเตหิ ขัชชะมานัง,
อันสัตว์ทั้งหลายชนิดต่าง ๆ กัดกินอยู่บ้าง

โส อิมะเมวะ กายัง อุปะสังหะระติ, 
เธอย่อมพิจารณาเปรียบเทียบซึ่งกายน้ีน่ันเทียวกับ
ซากศพนั้น
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มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี–ไทย

อิติ, 
ดังนี้ว่า 

อะยัมปิ โข กาโย,
กายแม้นี้แล 

เอวังธัมโม,
ก็มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดา 

เอวังภาว,ี
มีลักษณะเป็นอย่างนี้

เอวังอะนะตีโต,
ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ 

อิติ,
ด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 

อัชฌัตตัง วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
ภกิษุเป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายในอยูบ้่าง 

พะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายนอกอยูบ้่าง 

อัชฌัตตะพะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ,
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซ่ึงกายในกายทั้งภายในและ
ภายนอกอยู่บ้าง

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุเกิดในกาย
อยู่บ้าง
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วะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุดับในกาย
อยู่บ้าง 

สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ. 
เป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่ธรรมเป็นเหตเุกดิและธรรม 
เป็นเหตุดับในกายอยู่บ้าง

‘อัตถิ กาโย’ติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ,
อนึง่ สตขิองภกิษนุัน้ เป็นสภาวะท่ีตัง้ขึน้เฉพาะหน้าว่า  
กายเท่านั้นมีอยู่ 

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปฏิสสะติมัตตายะ,
ก็เพียงเพื่อความเจริญขึ้นแห่งญาณและเพ่ือความ
เจริญขึ้นแห่งสติเท่านั้น

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ, 
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอยู่ 

นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. 
และย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอะไร ๆ ในโลก 

เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ 
ซึ่งกายในกายอยู่ แม้อย่างนี้
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มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี–ไทย

๑.๘ ตะติยะสีวะถิกะปัพพะ

ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก 

ภิกข ุเสยยะถาปิ ปัสเสยยะ สะรีรงั สวีะถกิายะ ฉฑัฑตัิง,
อปุมาเหมอืนว่า ภิกษพุงึเหน็ซึง่ซากศพทีเ่ขาทิง้ไว้แล้ว 
ในป่าช้า

อัฏฐิสังขะลิกัง,
ที่เป็นโครงกระดูก

สะมังสะโลหิตัง,
ที่ยังมีเนื้อและเลือดติดอยู่

น๎หารุสัมพันธัง,
ที่ยังมีเอ็นรึงรัดอยู่

โส อิมะเมวะ กายัง อุปะสังหะระต,ิ
เธอย่อมพิจารณาเปรียบเทียบซึ่งกายน้ีน่ันเทียวกับ
ซากศพนั้น

อิต,ิ
ดังนี้ว่า 

อะยัมปิ โข กาโย,
กายแม้นี้แล 

เอวังธัมโม,
ก็มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดา 
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เอวังภาว,ี
มีลักษณะเป็นอย่างนี้

เอวังอะนะตีโต,
ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ 

อิติ,
ด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 

อัชฌัตตัง วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
ภกิษุเป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายในอยูบ้่าง 

พะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายนอกอยูบ้่าง 

อัชฌัตตะพะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ,
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซ่ึงกายในกายทั้งภายในและ
ภายนอกอยู่บ้าง

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุเกิดในกาย
อยู่บ้าง

วะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุดับในกาย
อยู่บ้าง 

สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ. 
เป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่ธรรมเป็นเหตเุกดิและธรรม
เป็นเหตุดับในกายอยู่บ้าง
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‘อัตถิ กาโย’ติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ,
อนึง่ สตขิองภกิษนุัน้ เป็นสภาวะท่ีตัง้ขึน้เฉพาะหน้าว่า  
กายเท่านั้นมีอยู่ 

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปฏิสสะติมัตตายะ,
ก็เพียงเพื่อความเจริญขึ้นแห่งญาณและเพ่ือความ
เจริญขึ้นแห่งสติเท่านั้น

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ, 
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอยู่ 

นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. 
และย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอะไร ๆ ในโลก 

เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ 
ซึ่งกายในกายอยู่ แม้อย่างนี้
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๑.๙ จะตุตถะสีวะถิกะปัพพะ

ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก 

ภิกข ุเสยยะถาปิ ปัสเสยยะ สะรีรงั สวีะถกิายะ ฉฑัฑตัิง,
อปุมาเหมอืนว่า ภิกษพุงึเหน็ซึง่ซากศพทีเ่ขาทิง้ไว้แล้ว 
ในป่าช้า

อัฏฐิสังขะลิกัง,
ที่เป็นโครงกระดูก

นิมมังสะโลหิตะมักขิตัง,
ที่ไม่มีเนื้อแต่ยังมีเลือดเปื้อนอยู่

น๎หารุสัมพันธัง,
ที่ยังมีเอ็นรึงรัดอยู่

โส อิมะเมวะ กายัง อุปะสังหะระต,ิ
เธอย่อมพิจารณาเปรียบเทียบซึ่งกายน้ีน่ันเทียวกับ
ซากศพนั้น

อิต,ิ
ดังนี้ว่า 

อะยัมปิ โข กาโย,
กายแม้นี้แล 

เอวังธัมโม,
ก็มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดา 

สุภีร์ ทุมทอง | 43



มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี–ไทย

เอวังภาว,ี
มีลักษณะเป็นอย่างนี้

เอวังอะนะตีโต,
ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ 

อิติ,
ด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 

อัชฌัตตัง วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
ภกิษุเป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายในอยูบ้่าง 

พะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายนอกอยูบ้่าง 

อัชฌัตตะพะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ,
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซ่ึงกายในกายทั้งภายในและ
ภายนอกอยู่บ้าง

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุเกิดในกาย
อยู่บ้าง

วะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุดับในกาย
อยู่บ้าง 

สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ. 
เป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่ธรรมเป็นเหตเุกดิและธรรม 
เป็นเหตุดับในกายอยู่บ้าง
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‘อัตถิ กาโย’ติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ,
อนึง่ สตขิองภกิษนุัน้ เป็นสภาวะท่ีตัง้ขึน้เฉพาะหน้าว่า  
กายเท่านั้นมีอยู่ 

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปฏิสสะติมัตตายะ,
ก็เพียงเพื่อความเจริญขึ้นแห่งญาณและเพ่ือความ
เจริญขึ้นแห่งสติเท่านั้น

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ, 
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอยู่ 

นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. 
และย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอะไร ๆ ในโลก 

เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ 
ซึ่งกายในกายอยู่ แม้อย่างนี้
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๑.๑๐ ปัญจะมะสีวะถิกะปัพพะ

ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก 

ภิกข ุเสยยะถาปิ ปัสเสยยะ สะรีรงั สวีะถกิายะ ฉฑัฑตัิง,
อปุมาเหมอืนว่า ภิกษพุงึเหน็ซึง่ซากศพทีเ่ขาทิง้ไว้แล้ว 
ในป่าช้า

อัฏฐิสังขะลิกัง,
ที่เป็นโครงกระดูก

อะปะคะตะมังสะโลหิตัง,
ที่ปราศจากเนื้อและเลือดแล้ว

น๎หารุสัมพันธัง,
ที่ยังมีเอ็นรึงรัดอยู่

โส อิมะเมวะ กายัง อุปะสังหะระต,ิ
เธอย่อมพิจารณาเปรียบเทียบซึ่งกายนี้นั่นเทียวกับ
ซากศพนั้น

อิต,ิ
ดังนี้ว่า 

อะยัมปิ โข กาโย,
กายแม้นี้แล 

เอวังธัมโม,
ก็มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดา 
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นิทเทสะ

เอวังภาว,ี
มีลักษณะเป็นอย่างนี้

เอวังอะนะตีโต,
ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ 

อิติ,
ด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 

อัชฌัตตัง วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
ภกิษุเป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายในอยูบ้่าง 

พะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายนอกอยูบ้่าง 

อัชฌัตตะพะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ,
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซ่ึงกายในกายทั้งภายในและ
ภายนอกอยู่บ้าง

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุเกิดในกาย
อยู่บ้าง

วะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุดับในกาย
อยู่บ้าง 

สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ. 
เป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่ธรรมเป็นเหตเุกดิและธรรม
เป็นเหตุดับในกายอยู่บ้าง
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‘อัตถิ กาโย’ติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ,
อนึง่ สตขิองภกิษนุัน้ เป็นสภาวะท่ีตัง้ขึน้เฉพาะหน้าว่า  
กายเท่านั้นมีอยู่ 

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปฏิสสะติมัตตายะ,
ก็เพียงเพื่อความเจริญขึ้นแห่งญาณและเพ่ือความ
เจริญขึ้นแห่งสติเท่านั้น

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ, 
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอยู่ 

นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. 
และย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอะไร ๆ ในโลก 

เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ 
ซึ่งกายในกายอยู่ แม้อย่างนี้
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๑.๑๑ ฉัฏฐะสีวะถิกะปัพพะ

ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก 

ภิกข ุเสยยะถาปิ ปัสเสยยะ สะรีรงั สวีะถกิายะ ฉฑัฑตัิง,
อปุมาเหมอืนว่า ภิกษพุงึเหน็ซึง่ซากศพทีเ่ขาทิง้ไว้แล้ว 
ในป่าช้า

อัฏฐิกานิ,
ที่เป็นกระดูกทั้งหลาย 

อะปะคะตะน๎หารุสัมพันธานิ,
ที่ปราศจากเอ็นรึงรัดไว้แล้ว

ทิสาวิทิสา วิกขิตตาน,ิ
ที่กระจัดกระจายไปแล้วในทิศใหญ่และทิศเฉียง

อัญเญนะ หัตถัฏฐิกัง,
กระดูกส่วนมืออยู่ทางหนึ่ง

อัญเญนะ ปาทัฏฐิกัง,
กระดูกส่วนเท้าอยู่ทางหนึ่ง

อัญเญนะ ชังฆัฏฐิกัง,
กระดูกส่วนแข้งอยู่ทางหนึ่ง

อัญเญนะ อูรุฏฐิกัง,
กระดูกส่วนขาอยู่ทางหนึ่ง
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อัญเญนะ กะฏิฏฐิกัง,
กระดูกส่วนเอวอยู่ทางหนึ่ง

อัญเญนะ ปิฏฐิฏฐิกัง,
กระดูกส่วนหลังอยู่ทางหนึ่ง

อัญเญนะ ขันธัฏฐิกัง,
กระดูกส่วนไหล่อยู่ทางหนึ่ง

อัญเญนะ คีวัฏฐิกัง,
กระดูกส่วนคออยู่ทางหนึ่ง

อัญเญนะ หะนุกัฏฐิกัง,
กระดูกส่วนคางอยู่ทางหนึ่ง

อัญเญนะ ทันตัฏฐิกัง,
กระดูกส่วนฟันอยู่ทางหนึ่ง

อัญเญนะ สีสะกะฏาหัง,
กะโหลกศีรษะอยู่ทางหนึ่ง

โส อิมะเมวะ กายัง อุปะสังหะระต,ิ
เธอย่อมพิจารณาเปรียบเทียบซึ่งกายนี้นั่นเทียวกับ
ซากศพนั้น

อิต,ิ
ดังนี้ว่า 

อะยัมปิ โข กาโย,
กายแม้นี้แล 
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เอวังธัมโม,
ก็มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดา 

เอวังภาว,ี
มีลักษณะเป็นอย่างนี้

เอวังอะนะตีโต,
ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ 

อิติ,
ด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 

อัชฌัตตัง วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
ภกิษุเป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายในอยูบ้่าง 

พะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายนอกอยูบ้่าง 

อัชฌัตตะพะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ,
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซ่ึงกายในกายทั้งภายในและ
ภายนอกอยู่บ้าง

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุเกิดในกาย
อยู่บ้าง

วะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุดับในกาย
อยู่บ้าง 
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สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ. 
เป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่ธรรมเป็นเหตเุกดิและธรรม
เป็นเหตุดับในกายอยู่บ้าง

‘อัตถิ กาโย’ติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ,
อนึง่ สตขิองภกิษนุัน้ เป็นสภาวะท่ีตัง้ขึน้เฉพาะหน้าว่า  
กายเท่านั้นมีอยู่ 

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปฏิสสะติมัตตายะ 
ก็เพียงเพื่อความเจริญขึ้นแห่งญาณและเพ่ือความ
เจริญขึ้นแห่งสติเท่านั้น

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ, 
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอยู่ 

นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. 
และย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอะไร ๆ ในโลก 

เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ 
ซึ่งกายในกายอยู่ แม้อย่างนี้
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๑.๑๒ สัตตะมะสีวะถิกะปัพพะ

ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก 

ภิกข ุเสยยะถาปิ ปัสเสยยะ สะรีรงั สวีะถกิายะ ฉฑัฑตัิง,
อปุมาเหมอืนว่า ภิกษพุงึเหน็ซึง่ซากศพทีเ่ขาทิง้ไว้แล้ว 
ในป่าช้า

อัฏฐิกานิ,
ที่เป็นกระดูกทั้งหลาย 

เสตาน,ิ
ที่มีสีขาว

สังขะวัณณูปะนิภาน,ิ
ที่มีสีเหมือนสีสังข์

โส อิมะเมวะ กายัง อุปะสังหะระต,ิ
เธอย่อมพิจารณาเปรียบเทียบซึ่งกายน้ีน่ันเทียวกับ
ซากศพนั้น

อิต,ิ
ดังนี้ว่า 

อะยัมปิ โข กาโย,
กายแม้นี้แล 
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เอวังธัมโม,
ก็มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดา 

เอวังภาว,ี
มีลักษณะเป็นอย่างนี้

เอวังอะนะตีโต,
ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ 

อิติ,
ด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 

อัชฌัตตัง วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
ภกิษุเป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายในอยูบ้่าง 

พะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายนอกอยูบ้่าง 

อัชฌัตตะพะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ,
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซ่ึงกายในกายทั้งภายในและ
ภายนอกอยู่บ้าง

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุเกิดในกาย
อยู่บ้าง

วะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุดับในกาย
อยู่บ้าง 
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สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ. 
เป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่ธรรมเป็นเหตเุกดิและธรรม
เป็นเหตุดับในกายอยู่บ้าง

‘อัตถิ กาโย’ติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ,
อนึง่ สตขิองภกิษนุัน้ เป็นสภาวะท่ีตัง้ขึน้เฉพาะหน้าว่า  
กายเท่านั้นมีอยู่ 

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปฏิสสะติมัตตายะ,
ก็เพียงเพื่อความเจริญขึ้นแห่งญาณและเพ่ือความ
เจริญขึ้นแห่งสติเท่านั้น

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ, 
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอยู่ 

นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. 
และย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอะไร ๆ ในโลก 

เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ 
ซึ่งกายในกายอยู่ แม้อย่างนี้
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๑.๑๓ อัฏฐะมะสีวะถิกะปัพพะ

ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก 

ภิกข ุเสยยะถาปิ ปัสเสยยะ สะรีรงั สวีะถกิายะ ฉฑัฑตัิง,
อปุมาเหมอืนว่า ภิกษพุงึเหน็ซึง่ซากศพทีเ่ขาทิง้ไว้แล้ว 
ในป่าช้า

อัฏฐิกานิ,
ที่เป็นกระดูกทั้งหลาย 

ปุญชะกิตานิ,
ที่กองรวมกันอยู่

เตโรวัสสิกานิ,
ที่มีอายุเกินกว่า ๑ ปี

โส อิมะเมวะ กายัง อุปะสังหะระต,ิ
เธอย่อมพิจารณาเปรียบเทียบซึ่งกายนี้นั่นเทียวกับ
ซากศพนั้น

อิต,ิ
ดังนี้ว่า 

อะยัมปิ โข กาโย,
กายแม้นี้แล 

เอวังธัมโม,
ก็มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดา 
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เอวังภาว,ี
มีลักษณะเป็นอย่างนี้

เอวังอะนะตีโต,
ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ 

อิติ,
ด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 

อัชฌัตตัง วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
ภกิษุเป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายในอยูบ้่าง 

พะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายนอกอยูบ้่าง 

อัชฌัตตะพะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ,
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซ่ึงกายในกายทั้งภายในและ
ภายนอกอยู่บ้าง

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุเกิดในกาย
อยู่บ้าง

วะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุดับในกาย
อยู่บ้าง 

สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ. 
เป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่ธรรมเป็นเหตเุกดิและธรรม
เป็นเหตุดับในกายอยู่บ้าง
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‘อัตถิ กาโย’ติ วา ปะนัสสะ สติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ,
อนึง่ สตขิองภกิษนุัน้ เป็นสภาวะท่ีตัง้ขึน้เฉพาะหน้าว่า  
กายเท่านั้นมีอยู่ 

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปฏิสสะติมัตตายะ,
ก็เพียงเพื่อความเจริญขึ้นแห่งญาณและเพ่ือความ
เจริญขึ้นแห่งสติเท่านั้น

อะนิสสิโต จ วิหะระติ, 
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอยู่ 

นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. 
และย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอะไร ๆ ในโลก 

เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ 
ซึ่งกายในกายอยู่ แม้อย่างนี้
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๑.๑๔ นะวะมะสีวะถิกะปัพพะ

ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก 

ภิกข ุเสยยะถาปิ ปัสเสยยะ สะรีรงั สวีะถกิายะ ฉฑัฑตัิง,
อปุมาเหมอืนว่า ภิกษพุงึเหน็ซึง่ซากศพทีเ่ขาทิง้ไว้แล้ว 
ในป่าช้า

อัฏฐิกาน,ิ
ที่เป็นกระดูกทั้งหลาย 

ปูตีนิ,
ที่ผุป่น

จุณณะกะชาตานิ,
ที่มีลักษณะเป็นผุยผงแล้ว

โส อิมะเมวะ กายัง อุปะสังหะระต,ิ
เธอย่อมพิจารณาเปรียบเทียบซึ่งกายน้ีน่ันเทียวกับ
ซากศพนั้น

อิต,ิ
ดังนี้ว่า 

อะยัมปิ โข กาโย,
กายแม้นี้แล 
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เอวังธัมโม,
ก็มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดา 

เอวังภาว,ี
มีลักษณะเป็นอย่างนี้

เอวังอะนะตีโต,
ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ 

อิติ,
ด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 

อัชฌัตตัง วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
ภกิษุเป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายในอยูบ้่าง 

พะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเหน็เนอืง ๆ ซึง่กายในกายภายนอกอยูบ้่าง 

อัชฌัตตะพะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ,
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซ่ึงกายในกายทั้งภายในและ
ภายนอกอยู่บ้าง

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุเกิดในกาย
อยู่บ้าง

วะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุดับในกาย
อยู่บ้าง 
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สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ. 
เป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่ธรรมเป็นเหตเุกดิและธรรม
เป็นเหตุดับในกายอยู่บ้าง

‘อัตถิ กาโย’ติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ,
อนึง่ สตขิองภกิษนุัน้ เป็นสภาวะท่ีตัง้ขึน้เฉพาะหน้าว่า  
กายเท่านั้นมีอยู่ 

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปฏิสสะติมัตตายะ,
ก็เพียงเพื่อความเจริญขึ้นแห่งญาณและเพ่ือความ
เจริญขึ้นแห่งสติเท่านั้น

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ, 
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอยู่ 

นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. 
และย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอะไร ๆ ในโลก 

เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ 
ซึ่งกายในกายอยู่ แม้อย่างนี้

นะวะสีวะถิกะปัพพัง นิฏฐิตัง.
หมวดป่าช้า ๙ จบแล้ว

กายานุปัสสะนา นิฏฐิตา.
การตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งกาย จบแล้ว
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๒. เวทะนานุปัสสะนา

กถญัจะ ภกิขะเว ภกิข ุเวทะนาส ุเวทะนานปัุสส ีวหิะระต.ิ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ 
ซึ่งเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ อย่างไรเล่า

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้ 

สขุงั วา เวทะนงั เวทะยะมาโน ‘สขุงั เวทะนัง เวทะยามี’ติ  
ปะชานาติ, 

เมื่อเสวยอยู่ซึ่งเวทนาที่เป็นสุข ย่อมรู้ชัดว่า เราเสวย
อยู่ซึ่งเวทนาที่เป็นสุข 

ทุกขัง วา เวทะนัง เวทะยะมาโน ‘ทุกขัง เวทะนัง  
เวทะยามี’ติ ปะชานาติ, 

เมือ่เสวยอยูซ่ึง่เวทนาท่ีเป็นทุกข์ ย่อมรูช้ดัว่า เราเสวย 
อยู่ซึ่งเวทนาที่เป็นทุกข์ 

อะทุกขะมะสุขัง วา เวทะนัง เวทะยะมาโน 
‘อะทุกขะมะสุขัง เวทะนัง เวทะยามี’ติ ปะชานาติ,

เมื่อเสวยอยู่ซึ่งเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์และไม่ใช่สุข
ย่อมรู้ชัดว่า เราเสวยอยู่ซึ่งเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์
และไม่ใช่สุข 
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สามสิงั วา สขุงั เวทะนงั เวทะยะมาโน ‘สามิสงั สขัุง เวทะนัง  
เวทะยามี’ติ ปะชานาติ, 

เมื่อเสวยอยู่ซ่ึงเวทนาที่เป็นสุขอันเกี่ยวเนื่องกับ
อามิส ย่อมรู้ชัดว่า เราเสวยอยู่ซึ่งเวทนาที่เป็นสุข 
อันเกี่ยวเนื่องกับอามิส 

นิรามิสัง วา สุขัง เวทะนัง เวทะยะมาโน ‘นิรามิสัง สุขัง 
เวทะนัง เวทะยามี’ติ ปะชานาติ, 

เมื่อเสวยอยู่ซึ่งเวทนาที่เป็นสุขอันไม่เกี่ยวเนื่องกับ
อามิส ย่อมรู้ชัดว่า เราเสวยอยู่ซึ่งเวทนาที่เป็นสุข 
อันไม่เกี่ยวเนื่องกับอามิส 

สามิสัง วา ทุกขัง เวทะนัง เวทะยะมาโน ‘สามิสัง ทุกขัง 
เวทะนัง เวทะยามี’ติ ปะชานาติ, 

เมื่อเสวยอยู่ซึ่งเวทนาท่ีเป็นทุกข์อันเกี่ยวเนื่องกับ 
อามิส ย่อมรู้ชัดว่า เราเสวยอยู่ซึ่งเวทนาที่เป็นทุกข์ 
อันเกี่ยวเนื่องกับอามิส 

นริามสัิง วา ทกุขงั เวทะนงั เวทะยะมาโน ‘นริามสิงั ทกุขงั  
เวทะนัง เวทะยามี’ติ ปะชานาติ, 

เมื่อเสวยอยู่ซ่ึงเวทนาท่ีเป็นทุกข์อันไม่เกี่ยวเนื่องกับ
อามิส ย่อมรู้ชัดว่า เราเสวยอยู่ซึ่งเวทนาที่เป็นทุกข์
อันไม่เกี่ยวเนื่องกับอามิส 
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สามิสัง วา อะทุกขะมะสุขัง เวทะนัง เวทะยะมาโน  
‘สามสิงั อะทกุขะมะสขัุง เวทะนงั เวทะยาม’ีติ ปะชานาติ, 

เมือ่เสวยอยูซ่ึง่เวทนาทีไ่ม่ใช่ทกุข์และไม่ใช่สขุอนัเกีย่ว 
เนื่องกับอามิส ย่อมรู้ชัดว่า เราเสวยอยู่ซ่ึงเวทนาท่ี
ไม่ใช่ทุกข์และไม่ใช่สุขอันเกี่ยวเนื่องกับอามิส 

นิรามิสัง วา อะทุกขะมะสุขัง เวทะนัง เวทะยะมาโน  
‘นริามสิงั อะทกุขะมะสขุงั เวทะนงั เวทะยาม’ีต ิปะชานาต.ิ 

เมือ่เสวยอยูซ่ึง่เวทนาทีไ่ม่ใช่ทกุข์และไม่ใช่สขุอนัไม่เกีย่ว
เนื่องกับอามิส ย่อมรู้ชัดว่า เราเสวยอยู่ซึ่งเวทนาที่
เป็นไม่ใช่ทุกข์และไม่ใช่สุขอันไม่เกี่ยวเนื่องกับอามิส 

อิติ,
ด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 

อัชฌัตตัง วา เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ, 
ภกิษเุป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่เวทนาในเวทนาทัง้หลาย 
ภายในอยู่บ้าง 

พะหิทธา วา เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซ่ึงเวทนาในเวทนาท้ังหลาย
ภายนอกอยู่บ้าง 

อชัฌตัตะพะหทิธา วา เวทะนาสุ เวทะนานปัุสส ีวหิะระต,ิ
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซ่ึงเวทนาในเวทนาท้ังหลาย
ทั้งภายในและภายนอกอยู่บ้าง
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สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา เวทะนาสุ วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุเกิดใน
เวทนาทั้งหลายอยู่บ้าง 

วะยะธัมมานุปัสสี วา เวทะนาสุ วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุดับใน
เวทนาทั้งหลายอยู่บ้าง 

สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา เวทะนาสุ วิหะระติ. 
เป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่ธรรมเป็นเหตเุกดิและธรรม 
เป็นเหตุดับในเวทนาทั้งหลายอยู่บ้าง 

‘อัตถิ เวทนา’ติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ,
อนึง่ สตขิองภกิษนุัน้ เป็นสภาวะท่ีตัง้ขึน้เฉพาะหน้าว่า  
เวทนาเท่านั้นมีอยู่ 

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปฏิสสะติมัตตายะ,
ก็เพียงเพื่อความเจริญขึ้นแห่งญาณและเพ่ือความ
เจริญขึ้นแห่งสติเท่านั้น

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ, 
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอยู่ 

นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. 
และย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอะไร ๆ ในโลก 
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เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ 
ซึ่งเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ แม้อย่างนี้

เวทะนานุปัสสะนา นิฏฐิตา.
การตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งเวทนา จบแล้ว
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๓. จิตตานุปัสสะนา

กถัญจะ ภิกขะเว ภิกขุ จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ 
ซึ่งจิตในจิตอยู่ อย่างไรเล่า

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้ 

สะราคัง วา จิตตัง ‘สะราคัง จิตตัน’ติ ปะชานาติ, 
ย่อมรู้ชัดซึ่งจิตที่ประกอบด้วยราคะว่า 
เป็นจิตที่ประกอบด้วยราคะ

วีตะราคัง วา จิตตัง ‘วีตะราคัง จิตตัน’ติ ปะชานาติ,
ย่อมรู้ชัดซึ่งจิตที่ปราศจากราคะว่า 
เป็นจิตที่ปราศจากราคะ

สะโทสัง วา จิตตัง ‘สะโทสัง จิตตัน’ติ ปะชานาติ, 
ย่อมรู้ชัดซึ่งจิตที่ประกอบด้วยโทสะว่า 
เป็นจิตที่ประกอบด้วยโทสะ

วีตะโทสัง วา จิตตัง ‘วีตะโทสัง จิตตัน’ติ ปะชานาติ,
ย่อมรู้ชัดซึ่งจิตที่ปราศจากโทสะว่า 
เป็นจิตที่ปราศจากโทสะ 

สะโมหัง วา จิตตัง ‘สะโมหัง จิตตัน’ติ ปะชานาติ, 
ย่อมรู้ชัดซึ่งจิตที่ประกอบด้วยโมหะว่า 
เป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะ
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วีตะโมหัง วา จิตตัง ‘วีตะโมหัง จิตตัน’ติ ปะชานาติ,
ย่อมรู้ชัดซึ่งจิตที่ปราศจากโมหะว่า 
เป็นจิตที่ปราศจากโมหะ

สังขิตตัง วา จิตตัง ‘สังขิตตัง จิตตัน’ติ ปะชานาติ, 
ย่อมรู้ชัดซึ่งจิตที่หดหู่ว่า เป็นจิตที่หดหู่ 

วิกขิตตัง วา จิตตัง ‘วิกขิตตัง จิตตัน’ติ ปะชานาติ,
ย่อมรู้ชัดซึ่งจิตที่ฟุ้งซ่านว่า เป็นจิตที่ฟุ้งซ่าน 

มหัคคะตัง วา จิตตัง ‘มหัคคะตัง จิตตัน’ติ ปะชานาติ, 
ย่อมรู้ชดัซึง่จติทีเ่ป็นมหคัคตะว่า เป็นจติทีเ่ป็นมหคัคตะ 

อะมหคัคะตงั วา จติตงั ‘อะมหคัคะตงั จติตนั’ต ิปะชานาต,ิ
ย่อมรู้ชัดซึ่งจิตที่ไม่เป็นมหัคคตะว่า 
เป็นจิตที่ไม่เป็นมหัคคตะ 

สะอุตตะรัง วา จิตตัง ‘สะอุตตะรัง จิตตัน’ติ ปะชานาติ, 
ย่อมรู้ชัดซึ่งจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าว่า 
เป็นจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่า 

อะนุตตะรัง วา จิตตัง ‘อะนุตตะรัง จิตตัน’ติ ปะชานาติ,
จิตย่อมรู้ชัดซึ่งจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าว่า 
เป็นจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า

สะมาหิตัง วา จิตตัง ‘สะมาหิตัง จิตตัน’ติ ปะชานาติ, 
ย่อมรู้ชัดซึ่งจิตที่ตั้งมั่นดีว่า เป็นจิตที่ตั้งมั่นดี 

อะสะมาหติงั วา จติตงั ‘อะสะมาหตัิง จติตนั’ต ิปะชานาต,ิ
ย่อมรู้ชัดซึ่งจิตที่ไม่ตั้งมั่นดีว่า เป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นดี
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วิมุตตัง วา จิตตัง ‘วิมุตตัง จิตตัน’ติ ปะชานาติ, 
ย่อมรูช้ดัซ่ึงจติทีห่ลุดพ้นแล้วว่า เป็นจติท่ีหลดุพ้นแล้ว 

อะวิมุตตัง วา จิตตัง ‘อะวิมุตตัง จิตตัน’ติ ปะชานาติ. 
ย่อมรูช้ดัซึง่จติทีย่งัไม่หลดุพ้นว่า เป็นจติทีย่งัไม่หลดุพ้น 

อิติ,
ด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 

อัชฌัตตัง วา จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ, 
ภกิษเุป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่จติในจติภายในอยู่บ้าง 

พะหิทธา วา จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งจิตในจิตภายนอกอยู่บ้าง 

อัชฌัตตะพะหิทธา วา จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ,
เป็นผู้ตามเหน็เนอืง ๆ  ซึง่จติในจติทัง้ภายในทัง้ภายนอก 
อยู่บ้าง 

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา จิตตัส๎มึ วิหะระติ, 
เป็นผูต้ามเหน็เนือง ๆ ซึง่ธรรมเป็นเหตเุกดิในจติอยูบ้่าง 

วะยะธัมมานุปัสสี วา จิตตัส๎มึ วิหะระติ, 
เป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่ธรรมเป็นเหตดัุบในจิตอยู่บ้าง 

สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา จิตตัส๎มึ วิหะระติ. 
เป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่ธรรมเป็นเหตเุกดิและธรรม 
เป็นเหตุดับในจิตอยู่บ้าง
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‘อัตถิ จิตตัน’ติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ,
อนึง่ สตขิองภกิษนุัน้ เป็นสภาวะท่ีตัง้ขึน้เฉพาะหน้าว่า  
จิตเท่านั้นมีอยู่ 

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปฏิสสะติมัตตายะ,
ก็เพียงเพื่อความเจริญขึ้นแห่งญาณและเพ่ือความ
เจริญขึ้นแห่งสติเท่านั้น

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ, 
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอยู่ 

นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. 
และย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอะไร ๆ ในโลก 

เอวัมปิ โข ภิกขะเว ภิกขุ จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ 
ซึ่งจิตในจิตอยู่ แม้อย่างนี้

จิตตานุปัสสะนา นิฏฐิตา.
การตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งจิต จบแล้ว
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๔. ธัมมานุปัสสะนา

๔.๑ นีวะระณะปัพพะ

กถัญจะ ภิกขะเว ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ 
ซึ่งธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ อย่างไรเล่า

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ 
ปัญจะสุ นีวะระเณสุ. 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ 
ซึ่งธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณ์ ๕ อยู่ 

กถัญจะ ภิกขะเว ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ 
ปัญจะสุ นีวะระเณสุ.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ 
ซึง่ธรรมในธรรมทัง้หลายคอืนวิรณ์ ๕ อยู ่อย่างไรเล่า

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้ 

สันตัง วา อัชฌัตตัง กามัจฉันทัง ‘อัตถิ เม อัชฌัตตัง  
กามัจฉันโท’ติ ปะชานาติ, 

ย่อมรู้ชัดซึ่งกามฉันทะที่มีอยู่ภายในตนว่า 
กามฉันทะมีอยู่ภายในของเรา 
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อะสันตัง วา อัชฌัตตัง กามัจฉันทัง ‘นัตถิ เม อัชฌัตตัง 
กามัจฉันโท’ติ ปะชานาติ,

ย่อมรู้ชัดซึ่งกามฉันทะที่ไม่มีอยู่ภายในตนว่า 
กามฉันทะไม่มีอยู่ภายในของเรา 

ยะถา จะ อะนุปปันนัสสะ กามัจฉันทัสสะ อุปปาโท  
โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ,

ความเกิดขึ้นแห่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิด ย่อมมีด้วย 
เหตุใด ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย

ยะถา จะ อุปปันนัสสะ กามัจฉันทัสสะ ปะหานัง โหติ, 
ตัญจะ ปะชานาติ,

การละซึ่งกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด 
ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย 

ยะถา จะ ปะหนีสัสะ กามจัฉันทสัสะ อายะตงิ อะนปุปาโท  
โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ.

ความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแห่งกามฉันทะท่ีละได้แล้ว
ย่อมมีด้วยเหตุใด ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย
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สันตัง วา อัชฌัตตัง พ๎ยาปาทัง ‘อัตถิ เม อัชฌัตตัง  
พ๎ยาปาโท’ติ ปะชานาติ, 

ย่อมรู้ชัดซึ่งพยาบาทที่มีอยู่ภายในตนว่า 
พยาบาทมีอยู่ภายในของเรา 

อะสันตัง วา อัชฌัตตัง พ๎ยาปาทัง ‘นัตถิ เม อัชฌัตตัง  
พ๎ยาปาโท’ติ ปะชานาติ,

ย่อมรู้ชัดซึ่งพยาบาทที่ไม่มีอยู่ภายในตนว่า 
พยาบาทไม่มีอยู่ภายในของเรา 

ยะถา จะ อะนุปปันนัสสะ พ๎ยาปาทัสสะ อุปปาโท โหติ, 
ตัญจะ ปะชานาติ,

ความเกดิขึน้แห่งพยาบาทท่ียงัไม่เกดิ ย่อมมด้ีวยเหตใุด  
ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย

ยะถา จะ อุปปันนัสสะ พ๎ยาปาทัสสะ ปะหานัง โหติ, 
ตัญจะ ปะชานาติ,

การละซ่ึงพยาบาทท่ีเกดิขึน้แล้ว ย่อมมด้ีวยเหตใุด ย่อม 
รู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย 

ยะถา จะ ปะหนีสัสะ พย๎าปาทสัสะ อายะตงิ อะนปุปาโท  
โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ.

ความไม่เกิดข้ึนอีกต่อไปแห่งพยาบาทที่ละได้แล้ว 
ย่อมมีด้วยเหตุใด ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย
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สันตัง วา อัชฌัตตัง ถีนะมิทธัง ‘อัตถิ เม อัชฌัตตัง  
ถีนมิทธัน’ติ ปะชานาติ,

ย่อมรู้ชัดซึ่งถีนมิทธะที่มีอยู่ภายในตนว่า 
ถีนมิทธะมีอยู่ภายในของเรา 

อะสันตัง วา อัชฌัตตัง ถีนะมิทธัง ‘นัตถิ เม อัชฌัตตัง  
ถีนะมิทธัน’ติ ปะชานาติ,

ย่อมรู้ชัดซึ่งถีนมิทธะที่ไม่มีอยู่ภายในตนว่า 
ถีนมิทธะไม่มีอยู่ภายในของเรา 

ยะถา จะ อะนปุปันนสัสะ ถีนะมทิธัสสะ อปุปาโท โหต,ิ 
ตัญจะ ปะชานาติ,

ความเกดิขึน้แห่งถนีมทิธะทีย่งัไม่เกดิ ย่อมมด้ีวยเหตใุด  
ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย

ยะถา จะ อุปปันนัสสะ ถีนะมิทธัสสะ ปะหานัง โหติ, 
ตัญจะ ปะชานาติ,

การละซ่ึงถีนมิทธะท่ีเกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด 
ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย 

ยะถา จะ ปะหนีสัสะ ถนีะมทิธสัสะ อายะตงิ อะนปุปาโท  
โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ.

ความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแห่งถีนมิทธะที่ละได้แล้ว 
ย่อมมีด้วยเหตุใด ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย
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สนัตงั วา อชัฌตัตงั อทุธจัจะกกุกจุจงั ‘อตัถิ เม อชัฌตัตงั  
อุทธัจจะกุกกุจจัน’ติ ปะชานาติ, 

ย่อมรู้ชัดซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะท่ีมีอยู่ภายในตนว่า  
อุทธัจจกุกกุจจะมีอยู่ภายในของเรา 

อะสนัตงั วา อชัฌตัตงั อทุธจัจะกกุกจุจงั ‘นัตถ ิเม อัชฌตัตัง  
อุทธัจจะกุกกุจจัน’ติ ปะชานาติ,

ย่อมรู้ชัดซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะที่ไม่มีอยู่ภายในตนว่า  
อุทธัจจกุกกุจจะไม่มีอยู่ภายในของเรา 

ยะถา จะ อะนปุปันนัสสะ อทุธัจจะกุกกจุจสัสะ อุปปาโท  
โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ,

ความเกิดขึ้นแห่งอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิด ย่อมมี
ด้วยเหตุใด ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย

ยะถา จะ อปุปันนสัสะ อทุธจัจะกุกกุจจสัสะ ปะหานงั โหต,ิ  
ตัญจะ ปะชานาติ,

การละซึง่อทุธจัจกกุกจุจะทีเ่กดิขึน้แล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด  
ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย 

ยะถา จะ ปะหีนัสสะ อุทธัจจะกุกกุจจัสสะ อายะติง  
อะนุปปาโท โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ.

ความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแห่งอุทธัจจกุกกุจจะที่ละ 
ได้แล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย
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สันตัง วา อัชฌัตตัง วิจิกิจฉัง ‘อัตถิ เม อัชฌัตตัง  
วิจิกิจฉา’ติ ปะชานาติ, 

ย่อมรู้ชัดซึ่งวิจิกิจฉาที่มีอยู่ภายในตนว่า 
วิจิกิจฉามีอยู่ภายในของเรา 

อะสันตัง วา อัชฌัตตัง วิจิกิจฉัง ‘นัตถิ เม อัชฌัตตัง 
วิจิกิจฉา’ติ ปะชานาติ,

ย่อมรู้ชัดซึ่งวิจิกิจฉาที่ไม่มีอยู่ภายในตนว่า 
วิจิกิจฉาไม่มีอยู่ภายในของเรา 

ยะถา จะ อะนุปปันนายะ วิจิกิจฉายะ อุปปาโท โหติ, 
ตัญจะ ปะชานาติ,

ความเกดิข้ึนแห่งวิจิกิจฉาทีย่งัไม่เกิด ย่อมมด้ีวยเหตใุด  
ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย

ยะถา จะ อปุปันนายะ วจิกิจิฉายะ ปะหานัง โหติ, ตัญจะ  
ปะชานาติ,

การละซึง่วจิกิจิฉาทีเ่กดิขึน้แล้ว ย่อมมด้ีวยเหตใุด ย่อม
รู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย 

ยะถา จะ ปหนีายะ วิจกิจิฉายะ อายะตงิ อะนปุปาโท โหต,ิ  
ตัญจะ ปะชานาติ.

ความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแห่งวิจิกิจฉาที่ละได้แล้ว 
ย่อมมีด้วยเหตุใด ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย
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อิติ, 
ด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 

อัชฌัตตัง วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ, 
ภกิษเุป็นผู้ตามเหน็เนือง ๆ ซึง่ธรรมในธรรมท้ังหลาย
ภายในอยู่บ้าง

พะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมในธรรมทั้งหลาย
ภายนอกอยู่บ้าง

อัชฌัตตะพะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ,
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมในธรรมทั้งหลาย 
ทั้งภายในและภายนอกอยู่บ้าง 

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรม
ทั้งหลายอยู่บ้าง

วะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุดับในธรรม
ทั้งหลายอยู่บ้าง 

สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ.
เป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่ธรรมเป็นเหตเุกดิและธรรม
เป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่บ้าง 
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‘อัตถิ ธัมมา’ติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ,
อนึง่ สตขิองภกิษนุัน้ เป็นสภาวะท่ีตัง้ขึน้เฉพาะหน้าว่า  
ธรรมเท่านั้นมีอยู่ 

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปฏิสสะติมัตตายะ,
ก็เพียงเพื่อความเจริญขึ้นแห่งญาณและเพ่ือความ
เจริญขึ้นแห่งสติเท่านั้น

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ, 
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอยู่ 

นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. 
และย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอะไร ๆ ในโลก 

เอวัมปิ โข ภิกขะเว ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ 
ปัญจะสุ นีวะระเณสุ.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่ง
ธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณ์ ๕ อยู่ แม้อย่างนี้

นีวะระณะปัพพัง นิฏฐิตัง.
หมวดนิวรณ์ จบแล้ว
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๔.๒ ขันธะปัพพะ

ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก 

ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ 
ปัญจะสุ อุปาทานักขันเธสุ. 

ภกิษเุป็นผู้ตามเหน็เนือง ๆ ซึง่ธรรมในธรรมท้ังหลาย
คืออุปาทานขันธ์ ๕ อยู่

กถญัจะ ปน ภกิขะเว ภกิข ุธมัเมส ุธมัมานปัุสส ีวหิะระติ  
ปัญจะสุ อุปาทานักขันเธสุ.

ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย ภกิษเุป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ  ซึง่ธรรม 
ในธรรมทั้งหลายคืออุปาทานขันธ์ ๕ อยู่ อย่างไรเล่า

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้

อิติ,
ตามเห็นดังนี้ว่า 

อิติ รูปัง, 
สภาวะนี้เป็นรูป

อิติ รูปัสสะ สะมุทะโย, 
ธรรมนี้เป็นเหตุเกิดแห่งรูป

อิติ รูปัสสะ อัตถังคะโม,
ธรรมนี้เป็นเหตุดับแห่งรูป

สุภีร์ ทุมทอง | 81



มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี–ไทย

อิติ เวทะนา, 
สภาวะนี้เป็นเวทนา

อิติ เวทะนายะ สะมุทะโย, 
ธรรมนี้เป็นเหตุเกิดแห่งเวทนา

อิติ เวทะนายะ อัตถังคะโม,
ธรรมนี้เป็นเหตุดับแห่งเวทนา

อิติ สัญญา, 
สภาวะนี้เป็นสัญญา

อิติ สัญญายะ สะมุทะโย, 
ธรรมนี้เป็นเหตุเกิดแห่งสัญญา

อิติ สัญญายะ อัตถังคะโม,
ธรรมนี้เป็นเหตุดับแห่งสัญญา

อิติ สังขารา, 
สภาวะนี้เป็นสังขารทั้งหลาย

อิติ สังขารานัง สะมุทะโย, 
ธรรมนี้เป็นเหตุเกิดแห่งสังขารทั้งหลาย

อิติ สังขารานัง อัตถังคะโม,
ธรรมนี้เป็นเหตุดับแห่งสังขารทั้งหลาย

อิติ วิญญาณัง, 
สภาวะนี้เป็นวิญญาณ

อิติ วิญญาณัสสะ สะมุทะโย, 
ธรรมนี้เป็นเหตุเกิดแห่งวิญญาณ
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อิติ วิญญาณัสสะ อัตถังคะโม.
ธรรมนี้เป็นเหตุดับแห่งวิญญาณ

อิติ,
ด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 

อัชฌัตตัง วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ, 
ภกิษเุป็นผู้ตามเหน็เนือง ๆ ซึง่ธรรมในธรรมท้ังหลาย
ภายในอยู่บ้าง

พะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ, 
ภกิษเุป็นผู้ตามเหน็เนือง ๆ ซึง่ธรรมในธรรมท้ังหลาย
ภายนอกอยู่บ้าง

อัชฌัตตะพะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ,
ภกิษเุป็นผู้ตามเหน็เนือง ๆ ซึง่ธรรมในธรรมท้ังหลาย
ทั้งภายในและภายนอกอยู่บ้าง 

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรม
ทั้งหลายอยู่บ้าง

วะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุดับในธรรม
ทั้งหลายอยู่บ้าง 

สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ.
เป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่ธรรมเป็นเหตเุกดิและธรรม
เป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่บ้าง 
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‘อัตถิ ธัมมา’ติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ, 
อนึง่ สตขิองภกิษนุัน้ เป็นสภาวะท่ีตัง้ขึน้เฉพาะหน้าว่า  
ธรรมเท่านั้นมีอยู่ 

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปฏิสสะติมัตตายะ,
ก็เพียงเพื่อความเจริญขึ้นแห่งญาณและเพ่ือความ
เจริญขึ้นแห่งสติเท่านั้น

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ, 
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอยู่ 

นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. 
และย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอะไร ๆ ในโลก 

เอวัมปิ โข ภิกขะเว ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ 
ปัญจะสุ อุปาทานักขันเธสุ.

ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย ภกิษเุป็นผูต้ามเห็นเนอืง ๆ  ซึง่ธรรม 
ในธรรมทั้งหลายคืออุปาทานขันธ์ ๕ อยู่ แม้อย่างนี้

ขันธะปัพพัง นิฏฐิตัง.
หมวดขันธ์ จบแล้ว
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๔.๓ อายะตะนะปัพพะ

ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก 

ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ 
ฉะสุ อัชฌัตติกะพาหิเรสุ อายะตะเนสุ.

ภกิษเุป็นผู้ตามเหน็เนือง ๆ ซึง่ธรรมในธรรมท้ังหลาย
คืออายตนะภายในและภายนอก ๖ อยู่

กถัญจะ ภิกขะเว ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ 
ฉะสุ อัชฌัตติกะพาหิเรสุ อายะตะเนสุ.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่ง
ธรรมในธรรมทัง้หลายคอือายตนะภายในและภายนอก 
๖ อยู่ อย่างไรเล่า

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้ 

จักขุญจะ ปะชานาติ, 
ย่อมรู้ชัดซึ่งตาด้วย 

รูเป จ ปะชานาติ, 
ย่อมรู้ชัดซึ่งรูปทั้งหลายด้วย 
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ยัญจะ ตะทุภะยัง ปฏิจจะ อุปปัชชะติ สัญโญชะนัง,  
ตัญจะ ปะชานาติ,

สัญโญชน์ใดอาศัยแล้วซ่ึงตาและรูปทั้งสองนั้น 
ย่อมเกิดขึ้น ย่อมรู้ชัดซึ่งสัญโญชน์นั้นด้วย

ยะถา จะ อะนุปปันนัสสะ สัญโญชะนัสสะ อุปปาโท  
โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ,

ความเกิดขึน้แห่งสญัโญชน์ทีย่งัไม่เกดิ ย่อมมด้ีวยเหตใุด  
ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย

ยะถา จะ อุปปันนัสสะ สัญโญชะนัสสะ ปะหานัง โหติ, 
ตัญจะ ปะชานาติ,

การละซึ่งสัญโญชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด 
ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย 

ยะถา จะ ปะหีนัสสะ สัญโญชะนัสสะ อายะติง 
อะนุปปาโท โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ.

ความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแห่งสัญโญชน์ที่ละได้แล้ว 
ย่อมมีด้วยเหตุใด ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย  
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โสตัญจะ ปะชานาติ, 
ย่อมรู้ชัดซึ่งหูด้วย

สัทเท จะ ปะชานาติ,
ย่อมรู้ชัดซึ่งเสียงทั้งหลายด้วย 

ยญัจะ ตะทภุะยงั ปฏจิจะ อปุปัชชะต ิสญัโญชะนงั, ตัญจะ  
ปะชานาติ,

สัญโญชน์ใดอาศัยแล้วซึ่งหูและเสียงทั้งสองนั้น 
ย่อมเกิดขึ้น ย่อมรู้ชัดซึ่งสัญโญชน์นั้นด้วย

ยะถา จะ อะนปุปันนสัสะ สญัโญชะนสัสะ อปุปาโท โหต,ิ  
ตัญจะ ปะชานาติ,

ความเกดิขึน้แห่งสญัโญชน์ทีย่งัไม่เกดิ ย่อมมด้ีวยเหตใุด  
ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย

ยะถา จะ อุปปันนัสสะ สัญโญชะนัสสะ ปะหานัง โหติ, 
ตัญจะ ปะชานาติ,

การละซึ่งสัญโญชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด 
ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย 

ยะถา จะ ปะหีนัสสะ สัญโญชะนัสสะ อายะติง 
อะนุปปาโท โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ.

ความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแห่งสัญโญชน์ที่ละได้แล้ว 
ย่อมมีด้วยเหตุใด ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย 
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ฆานัญจะ ปะชานาติ,
ย่อมรู้ชัดซึ่งจมูกด้วย 

คันเธ จะ ปะชานาติ,
ย่อมรู้ชัดซึ่งกลิ่นทั้งหลายด้วย 

ยญัจะ ตะทภุะยงั ปฏจิจะ อปุปัชชะต ิสญัโญชะนงั, ตัญจะ  
ปะชานาติ,

สัญโญชน์ใดอาศัยแล้วซึ่งจมูกและกล่ินทั้งสองนั้น 
ย่อมเกิดขึ้น ย่อมรู้ชัดซึ่งสัญโญชน์นั้นด้วย

ยะถา จะ อะนปุปันนสัสะ สญัโญชะนสัสะ อปุปาโท โหต,ิ  
ตัญจะ ปะชานาติ,

ความเกิดขึน้แห่งสญัโญชน์ทีย่งัไม่เกดิ ย่อมมด้ีวยเหตใุด  
ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย

ยะถา จะ อุปปันนัสสะ สัญโญชะนัสสะ ปะหานัง โหติ, 
ตัญจะ ปะชานาติ,

การละซึ่งสัญโญชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด 
ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย 

ยะถา จะ ปะหนีสัสะ สญัโญชะนสัสะ อายะตงิ อะนปุปาโท  
โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ.

ความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแห่งสัญโญชน์ที่ละได้แล้ว 
ย่อมมีด้วยเหตุใด ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย 
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ชิว๎หัญจะ ปะชานาติ,
ย่อมรู้ชัดซึ่งลิ้นด้วย 

ระเส จ ปะชานาติ,
ย่อมรู้ชัดซึ่งรสทั้งหลายด้วย 

ยญัจะ ตะทภุะยงั ปฏจิจะ อปุปัชชะต ิสญัโญชะนงั, ตัญจะ  
ปะชานาติ,

สัญโญชน์ใดอาศัยแล้วซ่ึงลิ้นและรสทั้งสองนั้น 
ย่อมเกิดขึ้น ย่อมรู้ชัดซึ่งสัญโญชน์นั้นด้วย

ยะถา จะ อะนปุปันนสัสะ สญัโญชะนสัสะ อปุปาโท โหต,ิ  
ตัญจะ ปะชานาติ,

ความเกดิขึน้แห่งสญัโญชน์ทีย่งัไม่เกดิ ย่อมมด้ีวยเหตใุด  
ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย

ยะถา จะ อุปปันนัสสะ สัญโญชะนัสสะ ปะหานัง โหติ, 
ตัญจะ ปะชานาติ,

การละซึ่งสัญโญชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด 
ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย 

ยะถา จะ ปะหนีสัสะ สญัโญชะนสัสะ อายะตงิ อะนปุปาโท  
โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ.

ความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแห่งสัญโญชน์ที่ละได้แล้ว 
ย่อมมีด้วยเหตุใด ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย 
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กายัญจะ ปะชานาติ,
ย่อมรู้ชัดซึ่งกายด้วย 

โผฏฐัพเพ จะ ปะชานาติ,
ย่อมรู้ชัดซึ่งโผฏฐัพพะทั้งหลายด้วย 

ยญัจะ ตะทภุะยงั ปฏจิจะ อปุปัชชะต ิสญัโญชะนงั, ตัญจะ  
ปะชานาติ,

สญัโญชน์ใดอาศยัแล้วซึง่กายและโผฏฐพัพะทัง้สองนัน้ 
ย่อมเกิดขึ้น ย่อมรู้ชัดซึ่งสัญโญชน์นั้นด้วย

ยะถา จะ อะนปุปันนสัสะ สญัโญชะนสัสะ อปุปาโท โหต,ิ  
ตัญจะ ปะชานาต,ิ

ความเกิดขึน้แห่งสญัโญชน์ทีย่งัไม่เกดิ ย่อมมด้ีวยเหตใุด  
ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย

ยะถา จะ อุปปันนัสสะ สัญโญชะนัสสะ ปะหานัง โหติ, 
ตัญจะ ปะชานาติ,

การละซึ่งสัญโญชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด 
ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย 

ยะถา จะ ปะหนีสัสะ สญัโญชะนสัสะ อายะตงิ อะนปุปาโท  
โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ.

ความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแห่งสัญโญชน์ที่ละได้แล้ว 
ย่อมมีด้วยเหตุใด ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย 
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มนัญจะ ปะชานาติ,
ย่อมรู้ชัดซึ่งใจด้วย 

ธัมเม จะ ปะชานาติ, 
ย่อมรู้ชัดซึ่งธรรมทั้งหลายด้วย 

ยญัจะ ตะทภุะยงั ปฏจิจะ อปุปัชชะต ิสญัโญชะนงั, ตัญจะ  
ปะชานาติ,

สัญโญชน์ใดอาศัยแล้วซึ่งใจและธรรมทั้งสองนั้น 
ย่อมเกิดขึ้น ย่อมรู้ชัดซึ่งสัญโญชน์นั้นด้วย

ยะถา จะ อะนปุปันนสัสะ สญัโญชะนสัสะ อปุปาโท โหต,ิ  
ตัญจะ ปะชานาติ,

ความเกดิขึน้แห่งสญัโญชน์ทีย่งัไม่เกดิ ย่อมมด้ีวยเหตใุด  
ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย

ยะถา จะ อุปปันนัสสะ สัญโญชะนัสสะ ปะหานัง โหติ, 
ตัญจะ ปะชานาติ,

การละซึ่งสัญโญชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด 
ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย 

ยะถา จะ ปะหนีสัสะ สญัโญชะนสัสะ อายะตงิ อะนปุปาโท  
โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ.

ความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแห่งสัญโญชน์ที่ละได้แล้ว 
ย่อมมีด้วยเหตุใด ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย  
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อิติ,
ด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 

อัชฌัตตัง วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ, 
ภกิษเุป็นผู้ตามเหน็เนือง ๆ ซึง่ธรรมในธรรมท้ังหลาย
ภายในอยู่บ้าง

พะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ, 
ภกิษเุป็นผู้ตามเหน็เนือง ๆ ซึง่ธรรมในธรรมท้ังหลาย
ภายนอกอยู่บ้าง

อัชฌัตตะพะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ,
ภกิษเุป็นผู้ตามเหน็เนือง ๆ ซึง่ธรรมในธรรมท้ังหลาย
ทั้งภายในและภายนอกอยู่บ้าง 

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรม
ทั้งหลายอยู่บ้าง

วะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุดับในธรรม
ทั้งหลายอยู่บ้าง 

สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ.
เป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่ธรรมเป็นเหตเุกดิและธรรม
เป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่บ้าง 
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‘อัตถิ ธัมมา’ติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ,
อนึง่ สตขิองภกิษนุัน้ เป็นสภาวะท่ีตัง้ขึน้เฉพาะหน้าว่า  
ธรรมเท่านั้นมีอยู่ 

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปฏิสสะติมัตตายะ,
ก็เพียงเพื่อความเจริญขึ้นแห่งญาณและเพ่ือความ
เจริญขึ้นแห่งสติเท่านั้น

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ, 
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอยู่ 

นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. 
และย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอะไร ๆ ในโลก 

เอวัมปิ โข ภิกขะเว ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ 
ฉะสุ อัชฌัตติกะพาหิเรสุ อายะตะเนสุ.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่ง
ธรรมในธรรมทัง้หลายคอือายตนะภายในและภายนอก 
๖ อยู่ แม้อย่างนี้

อายะตะนะปัพพัง นิฏฐิตัง.
หมวดอายตนะ จบแล้ว
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๔.๔ โพชฌังคะปัพพะ

ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก 

ภกิข ุธมัเมส ุธมัมานปัุสส ีวหิะระต ิสตัตะส ุโพชฌงัเคส.ุ 
ภกิษเุป็นผู้ตามเหน็เนือง ๆ ซึง่ธรรมในธรรมท้ังหลาย
คือโพชฌงค์ ๗ อยู่

กถัญจะ ภิกขะเว ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ 
สัตตะสุ โพชฌังเคสุ.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่ง
ธรรมในธรรมทัง้หลายคอืโพชฌงค์ ๗ อยู่ อย่างไรเล่า 

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้ 

สนัตงั วา อัชฌตัตงั สะตสัิมโพชฌังคัง ‘อัตถ ิเม อชัฌตัตงั  
สะติสัมโพชฌังโค’ติ ปะชานาติ, 

ย่อมรู้ชัดซึ่งสติสัมโพชฌงค์ที่มีอยู่ภายในตนว่า 
สติสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในของเรา 

อะสนัตงั วา อชัฌตัตงั สะตสิมัโพชฌงัคงั ‘นตัถ ิเม อัชฌัตตัง  
สะติสัมโพชฌังโค’ติ ปะชานาติ,

ย่อมรู้ชัดซึ่งสติสัมโพชฌงค์ที่ไม่มีอยู่ภายในตนว่า 
สติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในของเรา 

94 | สุภีร์ ทุมทอง



นิทเทสะ

ยะถา จะ อะนปุปันนสัสะ สะตสิมัโพชฌงัคสัสะ อปุปาโท  
โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ,

ความเกิดขึ้นแห่งสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด ย่อมม ี
ด้วยเหตุใด ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย

ยะถา จะ อุปปันนัสสะ สะติสัมโพชฌังคัสสะ ภาวนายะ 
ปาริปูรี โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ. 

ความเตม็บรบิรูณ์ด้วยการภาวนาแห่งสตสิมัโพชฌงค์
ทีเ่กดิขึน้แล้วย่อมมด้ีวยเหตใุด ย่อมรู้ชดัซึง่เหตุนัน้ด้วย

สันตัง วา อัชฌัตตัง ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังคัง ‘อัตถิ เม 
อัชฌัตตัง ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค’ติ ปะชานาติ, 

ย่อมรู้ชัดซึ่งธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ที่มีอยู่ภายในตนว่า  
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในของเรา 

อะสันตัง วา อัชฌัตตัง ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังคัง ‘นัตถิ 
เม อัชฌัตตัง ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค’ติ ปะชานาติ,

ย่อมรูช้ดัซ่ึงธัมมวจิยสัมโพชฌงค์ท่ีไม่มอียูภ่ายในตนว่า  
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในของเรา 

ยะถา จะ อะนปุปันนสัสะ ธัมมะวจิะยะสมัโพชฌงัคสัสะ 
อุปปาโท โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ,

ความเกดิขึน้แห่งธมัมวจิยสัมโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิ ย่อมม ี
ด้วยเหตุใด ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย
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ยะถา จะ อุปปันนัสสะ ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังคัสสะ 
ภาวนายะ ปาริปูรี โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ. 

ความเต็มบริบูรณ์ด้วยการภาวนา
แห่งธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ทีเ่กดิขึน้แล้ว ย่อมมด้ีวยเหตใุด 
ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย

สนัตงั วา อชัฌตัตัง วริยิะสมัโพชฌังคงั ‘อตัถ ิเม อชัฌัตตงั  
วิริยะสัมโพชฌังโค’ติ ปะชานาติ, 

ย่อมรู้ชัดซึ่งวิริยสัมโพชฌงค์ที่มีอยู่ภายในตนว่า 
วิริยสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในของเรา 

อะสนัตงั วา อชัฌตัตงั วริยิะสมัโพชฌงัคงั ‘นตัถ ิเม อชัฌตัตัง  
วิริยะสัมโพชฌังโค’ติ ปะชานาติ,

ย่อมรู้ชัดซึ่งวิริยสัมโพชฌงค์ที่ไม่มีอยู่ภายในตนว่า 
วิริยสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในของเรา 

ยะถา จะ อะนุปปันนสัสะ วริยิะสัมโพชฌงัคสัสะ อปุปาโท  
โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ,

ความเกิดข้ึนแห่งวิริยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด ย่อมมี 
ด้วยเหตุใด ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย

ยะถา จะ อุปปันนสัสะ วริิยะสมัโพชฌงัคสัสะ ภาวนายะ 
ปาริปูรี โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ. 

ความเตม็บรบิรูณ์ด้วยการภาวนาแห่งวริยิสมัโพชฌงค์ที่ 
เกดิขึน้แล้วย่อมมด้ีวยเหตใุด ย่อมรู้ชดัซึง่เหตนุัน้ด้วย 
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สนัตงั วา อชัฌตัตงั ปีตสิมัโพชฌงัคงั ‘อตัถิ เม อชัฌตัตัง 
ปีติสัมโพชฌังโค’ติ ปะชานาติ, 

ย่อมรู้ชัดซึ่งปีติสัมโพชฌงค์ที่มีอยู่ภายในตนว่า 
ปีติสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในของเรา 

อะสนัตงั วา อชัฌตัตงั ปีตสิมัโพชฌงัคงั ‘นัตถ ิเม อชัฌัตตัง  
ปีติสัมโพชฌังโค’ติ ปะชานาติ,

ย่อมรู้ชัดซึ่งปีติสัมโพชฌงค์ที่ไม่มีอยู่ภายในตนว่า 
ปีติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในของเรา 

ยะถา จะ อะนปุปันนสัสะ ปีตสิมัโพชฌังคสัสะ อปุปาโท 
โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ,

ความเกิดขึ้นแห่งปีติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด ย่อมมี 
ด้วยเหตุใด ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย

ยะถา จะ อุปปันนัสสะ ปีติสัมโพชฌังคัสสะ ภาวนายะ 
ปาริปูรี โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ. 

ความเตม็บริบรูณ์ด้วยการภาวนาแห่งปีตสิมัโพชฌงค์
ทีเ่กดิขึน้แล้วย่อมมด้ีวยเหตใุด ย่อมรู้ชดัซึง่เหตุนัน้ด้วย

สนัตงั วา อชัฌตัตงั ปัสสทัธสิมัโพชฌงัคงั ‘อัตถิ เม อัชฌตัตงั  
ปัสสัทธิสัมโพชฌังโค’ติ ปะชานาติ, 

ย่อมรู้ชัดซึ่งปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่มีอยู่ภายในตนว่า 
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในของเรา 
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อะสันตัง วา อัชฌัตตัง ปัสสัทธิสัมโพชฌังคัง ‘นัตถิ เม 
อัชฌัตตัง ปัสสัทธิสัมโพชฌังโค’ติ ปะชานาติ,

ย่อมรูช้ดัซึง่ปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ทีไ่ม่มอียูภ่ายในตนว่า 
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในของเรา 

ยะถา จะ อะนปุปันนสัสะ ปัสสทัธสิมัโพชฌงัคสัสะ อปุปาโท  
โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ,

ความเกิดข้ึนแห่งปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิ ย่อมม ี
ด้วยเหตุใด ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย

ยะถา จะ อปุปันนสัสะ ปัสสัทธสิมัโพชฌังคสัสะ ภาวนายะ  
ปาริปูรี โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ. 

ความเต็มบริบูรณ์ด้วยการภาวนา
แห่งปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ทีเ่กิดขึน้แล้ว ย่อมมีด้วยเหตใุด 
ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย

สนัตงั วา อชัฌตัตงั สมาธสิมัโพชฌังคงั ‘อตัถ ิเม อชัฌัตตงั  
สมาธิสัมโพชฌังโค’ติ ปะชานาติ, 

ย่อมรู้ชัดซึ่งสมาธิสัมโพชฌงค์ที่มีอยู่ภายในตนว่า 
สมาธิสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในของเรา 

อะสนัตงั วา อชัฌตัตงั สมาธสิมัโพชฌงัคงั ‘นตัถ ิเม อชัฌตัตงั  
สมาธิสัมโพชฌังโค’ติ ปะชานาติ,

ย่อมรู้ชัดซึ่งสมาธิสัมโพชฌงค์ที่ไม่มีอยู่ภายในตนว่า 
สมาธิสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในของเรา 
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ยะถา จะ อะนปุปันนสัสะ สมาธสิมัโพชฌงัคสัสะ อุปปาโท  
โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ,

ความเกดิขึน้แห่งสมาธสิมัโพชฌงค์ท่ียงัไม่เกดิ ย่อมม ี
ด้วยเหตุใด ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย

ยะถา จะ อปุปันนสัสะ สมาธสิมัโพชฌังคสัสะ ภาวนายะ  
ปาริปูรี โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ. 

ความเตม็บริบรูณ์ด้วยการภาวนาแห่งสมาธสิมัโพชฌงค์
ทีเ่กดิขึน้แล้วย่อมมด้ีวยเหตใุด ย่อมรู้ชดัซึง่เหตุนัน้ด้วย

สนัตงั วา อชัฌตัตงั อุเปกขาสมัโพชฌงัคงั ‘อตัถ ิเม อชัฌัตตงั  
อุเปกขาสัมโพชฌังโค’ติ ปะชานาติ, 

ย่อมรู้ชัดซ่ึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์ท่ีมีอยู่ภายในตนว่า 
อุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในของเรา 

อะสันตัง วา อัชฌัตตัง อุเปกขาสัมโพชฌังคัง ‘นัตถิ เม 
อัชฌัตตัง อุเปกขาสัมโพชฌังโค’ติ ปะชานาติ,

ย่อมรูช้ดัซึง่อเุบกขาสมัโพชฌงค์ทีไ่ม่มีอยู่ภายในตนว่า 
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในของเรา 

ยะถา จะ อะนุปปันนัสสะ อุเปกขาสัมโพชฌังคัสสะ  
อุปปาโท โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ,

ความเกดิขึน้แห่งอเุบกขาสมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิ ย่อมม ี
ด้วยเหตุใด ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย
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ยะถา จะ อปุปันนัสสะ อเุปกขาสมัโพชฌงัคสัสะ ภาวนายะ  
ปาริปูรี โหติ, ตัญจะ ปะชานาติ. 

ความเต็มบริบูรณ์ด้วยการภาวนา
แห่งอเุบกขาสมัโพชฌงค์ทีเ่กดิขึน้แล้ว ย่อมมด้ีวยเหตุใด 
ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุนั้นด้วย

อิติ,
ด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 

อัชฌัตตัง วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ, 
ภกิษเุป็นผู้ตามเหน็เนือง ๆ ซึง่ธรรมในธรรมท้ังหลาย
ภายในอยู่บ้าง

พะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ, 
ภกิษเุป็นผู้ตามเหน็เนือง ๆ ซึง่ธรรมในธรรมท้ังหลาย
ภายนอกอยู่บ้าง

อัชฌัตตะพะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ,
ภกิษเุป็นผู้ตามเหน็เนือง ๆ ซึง่ธรรมในธรรมท้ังหลาย 
ทั้งภายในและภายนอกอยู่บ้าง 

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรม 
ทั้งหลายอยู่บ้าง

วะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุดับในธรรม
ทั้งหลายอยู่บ้าง 
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สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ.
เป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่ธรรมเป็นเหตเุกดิและธรรม
เป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่บ้าง 

‘อัตถิ ธัมมา’ติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ,
อนึง่ สตขิองภกิษนุัน้ เป็นสภาวะท่ีตัง้ขึน้เฉพาะหน้าว่า  
ธรรมเท่านั้นมีอยู่ 

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปฏิสสะติมัตตายะ,
ก็เพียงเพื่อความเจริญขึ้นแห่งญาณและเพ่ือความ
เจริญขึ้นแห่งสติเท่านั้น

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ, 
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอยู่ 

นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. 
และย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอะไร ๆ ในโลก 

เอวัมปิ โข ภิกขะเว ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ 
สัตตะสุ โพชฌังเคสุ. 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่ง
ธรรมในธรรมทั้งหลายคือโพชฌงค์ ๗ อยู่ แม้อย่างนี้

โพชฌังคะปัพพัง นิฏฐิตัง.
หมวดโพชฌงค์ จบแล้ว
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๔.๕ สัจจะปัพพะ

ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก 

ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ จตูสุ อะริยะสัจเจสุ. 
ภกิษเุป็นผู้ตามเหน็เนือง ๆ ซึง่ธรรมในธรรมท้ังหลาย
คืออริยสัจ ๔ อยู่

กถัญจะ ภิกขะเว ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ  
จตูสุ อะริยะสัจเจสุ.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่ง
ธรรมในธรรมทั้งหลายคืออริยสัจ ๔ อยู ่อย่างไรเล่า 

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้ 

‘อิทัง ทุกขัน’ติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ, 
ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “สภาวะนี้เป็นทุกข์” 

‘อะยัง ทุกขสะมุทะโย’ติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ, 
ย่อมรู้ชดัตามความเป็นจรงิว่า “สภาวะนีเ้ป็นทุกขสมทัุย” 

‘อะยัง ทุกขะนิโรโธ’ติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ, 
ย่อมรูช้ดัตามความเป็นจรงิว่า “สภาวะนีเ้ป็นทกุขนโิรธะ” 

‘อะยัง ทกุขะนโิรธะคามนิ ีปฏปิทา’ต ิยะถาภูตงั ปะชานาต.ิ
ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า “สภาวะนี้เป็นทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทา” 

สุภีร์ ทุมทอง | 103



มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี–ไทย

กะตะมัญจะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจ เป็นอย่างไร 

ชาติปิ ทุกขา, 
ความเกิดก็เป็นทุกข์

ชะราปิ ทุกขา, 
ความแก่ก็เป็นทุกข์

มะระณัมปิ ทุกขัง, 
ความตายก็เป็นทุกข์

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิ ทุกขา, 
ความโศก ความร�า่ไรร�าพนั ความทกุข์กาย ความทุกข์ใจ  
ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์

อัปปิเยหิ สัมปะโยโคปิ ทุกโข, 
ความประสบกับสัตว์และสังขารทั้งหลายอันไม่เป็น
ที่รักก็เป็นทุกข์ 

ปิเยหิ วิปปะโยโคปิ ทุกโข, 
ความพลดัพรากจากสตัว์และสงัขารทัง้หลายอนัเป็น
ที่รักก็เป็นทุกข์ 

ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง, 
บคุคลปรารถนาอยูซึ่ง่สิง่ใด ย่อมไม่ได้ซ่ึงสิง่น้ัน แม้นัน้ 
ก็เป็นทุกข์ 

สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา.
โดยรวบย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์
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กะตะมา จะ ภิกขะเว ชาติ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ชาติ เป็นอย่างไร

ยา เตสัง เตสัง สัตตานัง ตัม๎หิ ตัม๎หิ สัตตะนิกาเย ชาติ 
สัญชาติ, โอกกันติ นิพพัตติ อะภินิพพัตติ, 

ความเกิดอันใด เป็นความเกิดพร้อม ความหย่ังลง 
ความบงัเกดิ ความผดุเกดิ ของสัตว์ทัง้หลายเหล่านัน้ ๆ  
ในจ�าพวกสัตว์นั้น ๆ 

ขันธานัง ปาตุภาโว,
ความปรากฏแห่งขันธ์ทั้งหลาย 

อายะตะนานัง ปฏิลาโภ, 
ความได้มาซึ่งอายตนะทั้งหลาย

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว ชาติ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าชาติ

กะตะมา จะ ภิกขะเว ชะรา. 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ชรา เป็นอย่างไร

ยา เตสัง เตสัง สัตตานัง ตัม๎หิ ตัม๎หิ สัตตะนิกาเย ชะรา  
ชีระณะตา, ขัณฑิจจัง ปาลิจจัง วะลิตตะจะตา, 

ความแก่อนัใด เป็นภาวะของความแก่ ความมฟัีนหลดุ  
ความมผีมหงอก ความมหีนงัเหีย่วย่น ของสตัว์ทัง้หลาย 
เหล่านั้น ๆ ในจ�าพวกสัตว์นั้น ๆ 
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อายุโน สังหานิ,
ความเสื่อมไปแห่งอายุ 

อินท๎ริยานัง ปะริปาโก,
ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว ชะรา.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าชรา

กะตะมัญจะ ภิกขะเว มะระณัง. 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มรณะ เป็นอย่างไร

ยัง เตสัง เตสัง สัตตานัง ตัม๎หา ตัม๎หา สัตตะนิกายา  
จุติ จะวะนะตา เภโท อันตะระธานัง, มัจจุ มะระณัง  
กาละกิริยา, 

ความเคลือ่นอนัใด เป็นภาวะของความเคลือ่น ความแตก 
ท�าลาย ความหายไป มฤตย ูความตาย การท�ากาละ 
ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ๆ ในจ�าพวกสัตว์นั้น ๆ 

ขันธานัง เภโท,
ความแตกแห่งขันธ์ทั้งหลาย 

กะเฬวะรัสสะ นิกเขโป,
ความทอดทิ้งซากศพไว้ 

ชีวิตินท๎ริยัสสะ อุปัจเฉโท, 
ความตัดขาดแห่งชีวิตินทรีย์ 

106 | สุภีร์ ทุมทอง



นิทเทสะ

อิทัง วุจจะติ ภิกขะเว มะระณัง.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่ามรณะ

กะตะโม จะ ภิกขะเว โสโก.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โสกะ เป็นอย่างไร

โย โข ภิกขะเว อัญญะตะรัญญะตะเรนะ พ๎ยะสะเนนะ 
สมนันาคตสัสะ อญัญะตะรญัญะตะเรนะ ทุกขะธมัเมนะ  
ผุฏฐัสสะ โสโก โสจะนา โสจิตตตัง, อันโตโสโก  
อันโตปะริโสโก,

ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย ความโศก กริยิาทีโ่ศก ภาวะแห่ง 
ความโศก ความโศกภายใน ความโศกเศร้าภายใน  
ของบุคคลผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความพินาศ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใด 
อย่างหนึ่งกระทบแล้ว อันใด 

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว โสโก.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าโสกะ

กะตะโม จะ ภิกขะเว ปะริเทโว.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปริเทวะ เป็นอย่างไร
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โย โข ภิกขะเว อัญญะตะรัญญะตะเรนะ พ๎ยะสะเนนะ 
สมนันาคตสัสะ อญัญะตะรญัญะตะเรนะ ทุกขะธมัเมนะ  
ผุฏฐัสสะ อาเทโว ปะริเทโว, อาเทวนา ปริเทวะนา,  
อาเทวิตัตตัง ปะริเทวิตัตตัง,

ดูก่อนภกิษทุัง้หลาย ความคร�า่ครวญ ความร�า่ไรร�าพนั 
กริยิาทีค่ร�า่ครวญ กิริยาทีร่�า่ไรร�าพนั ภาวะแห่งความ
คร�่าครวญ ภาวะแห่งความร�่าไรร�าพัน ของบุคคล 
ผูป้ระกอบพร้อมแล้วด้วยความพนิาศอย่างใดอย่างหนึง่ 
ผูถู้กเหตแุห่งทกุข์อย่างใดอย่างหนึง่กระทบแล้ว อนัใด

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว ปะริเทโว.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าปริเทวะ

กะตะมัญจะ ภิกขะเว ทุกขัง.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกข์ เป็นอย่างไร

ยัง โข ภิกขะเว กายิกัง ทุกขัง กายิกัง อะสาตัง, 
กายะสัมผัสสะชัง ทุกขัง อะสาตัง เวทะยิตัง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความทุกข์ทางกาย ความ 
ไม่ส�าราญทางกาย ความรู้สึกเป็นทุกข์ไม่ส�าราญ 
อันเกิดจากกายสัมผัส อันใด

อิทัง วุจจะติ ภิกขะเว ทุกขัง.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าทุกข์
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กะตะมัญจะ ภิกขะเว โทมะนัสสัง. 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทมนัส เป็นอย่างไร

ยัง โข ภิกขะเว เจตะสิกัง ทุกขัง เจตะสิกัง อะสาตัง,  
มะโนสัมผัสสะชัง ทุกขัง อะสาตัง เวทะยิตัง,

ดกู่อนภิกษทุัง้หลาย ความทกุข์ทางจิต ความไม่ส�าราญ
ทางจิต ความรู้สึกเป็นทุกข์ไม่ส�าราญอันเกิดจาก 
มโนสัมผัส อันใด 

อิทัง วุจจะติ ภิกขะเว โทมะนัสสัง.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าโทมนัส

กะตะโม จะ ภิกขะเว อุปายาโส. 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปายาส เป็นอย่างไร

โย โข ภิกขะเว อัญญะตะรัญญะตะเรนะ พ๎ยะสะเนนะ 
สมนันาคตสัสะ อญัญะตะรญัญะตะเรนะ ทุกขะธมัเมนะ 
ผฏุฐัสสะ อายาโส อปุายาโส, อายาสติตัตงั อปุายาสติตัตงั,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความคับแค้น ความคับแค้น 
อย่างหนัก ภาวะแห่งความคับแค้น ภาวะแห่งความ 
คับแค้นอย่างหนัก ของบุคคลผู้ประกอบพร้อมแล้ว 
ด้วยความพนิาศอย่างใดอย่างหนึง่ ผูถู้กเหตุแห่งทกุข์
อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้ว อันใด

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว อุปายาโส.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอุปายาส
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กะตะโม จะ ภิกขะเว อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข.
ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย ความประสบกบัสตัว์และสังขาร 
ทั้งหลายอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ เป็นอย่างไร

อธิะ ยสัสะ เต โหนต ิอะนิฏฐา อะกนัตา อะมะนาปา รปูา  
สัททา คันธา ระสา โผฏฐัพพา ธัมมา, 

รปูทัง้หลาย เสยีงทัง้หลาย กลิน่ทัง้หลาย รสทัง้หลาย 
โผฏฐัพพะทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย อันไม่น่าปรารถนา  
ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจของบคุคลใด มอียูใ่นโลกน้ี

เย วา ปะนัสสะ โหนติ อะนัตถะกามา อะหิตะกามา  
อะผาสุกะกามา อะโยคักเขมะกามา, 

ก็หรือว่า ชนทั้งหลายเหล่าใดผู้ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็น 
ประโยชน์ ผู้ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูล ผู้ปรารถนา 
ความไม่ผาสุก ผู้ปรารถนาความไม่เกษมจากโยคะ 
แก่บุคคลนั้นมีอยู่

ยา เตห ิสทัธงิ สงัคะต ิสะมาคโม สะโมธานงั มสิสีภาโว.
ความได้ประสบ ความได้สมาคม ความได้อยู่ร่วมกัน 
ความได้คลุกคลีกัน กับอารมณ์และบุคคลทั้งหลาย
เหล่านั้น อันใด 

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ความประสบกับสัตว์
และสังขารทั้งหลายอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์
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กะตะโม จะ ภิกขะเว ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข.
ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย ความพลดัพรากสัตว์และสังขาร 
ทั้งหลายอันเป็นที่รักเป็นทุกข์ เป็นอย่างไร

อธิะ ยสัสะ เต โหนต ิอฏิฐา กนัตา มะนาปา รูปา สัททา 
คันธา ระสา โผฏฐัพพา ธัมมา, 

รปูทัง้หลาย เสยีงทัง้หลาย กลิน่ทัง้หลาย รสทัง้หลาย 
โผฏฐัพพะทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย อันน่าปรารถนา 
น่าใคร่ น่าพอใจของบุคคลใด มีอยู่ในโลกนี้

เย วา ปะนัสสะ โหนติ อัตถะกามา หิตะกามา 
ผาสกุะกามา โยคกัเขมะกามา มาตา วา ปิตา วา ภาตา วา 
ภะคินี วา มิตตา วา อะมัจจา วา ญาติสาโลหิตา วา, 

ก็หรือว่า ชนทั้งหลายเหล่าใดผู้ปรารถนาส่ิงที่เป็น 
ประโยชน์ ผู้ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูล ผู้ปรารถนาความ 
ผาสกุ ผูป้รารถนาความเกษมจากโยคะแก่บคุคลนัน้ คอื  
มารดากด็ ีบดิากด็ ีพีช่ายน้องชายกด็ ีพีส่าวน้องสาวกด็ี 
มติรทัง้หลายก็ดี อ�ามาตย์ท้ังหลายกด็ ีญาตสิายโลหติ 
ทั้งหลายก็ดี มีอยู่

ยา เตหิ สัทธิง อะสังคะติ อะสะมาคโม อะสะโมธานัง  
อะมิสสีภาโว.

ความไม่ได้ประสบ ความไม่ได้สมาคม ความไม่ได้ 
อยู่ร่วมกัน ความไม่ได้คลุกคลีกัน กับอารมณ์และ 
บุคคลทั้งหลายเหล่านั้น อันใด 
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อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ความพลัดพรากสัตว์
และสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รักเป็นทุกข์ 

กะตะมญัจะ ภกิขะเว ยมัปิจฉงั นะ ละภะต ิตมัปิ ทกุขงั.
ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย บคุคลปรารถนาอยูซ่ึง่สิง่ใด ย่อม
ไม่ได้ซึ่งสิ่งนั้น แม้นั้นก็เป็นทุกข์ เป็นอย่างไร

ชาติธัมมานัง ภิกขะเว สัตตานัง เอวัง อิจฉา อุปปัชชะติ  
‘อะโห วะตะ มะยัง นะ ชาติธัมมา อัสสามะ, นะ จะ วะ
ตะ โน ชาติ อาคัจเฉยยา’ติ, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา อย่างนี้ว่า  
“โอหนอ ขอเราอย่ามคีวามเกดิเป็นธรรมดา ขอความเกิด 
อย่ามาถึงเราเลย” 

นะ โข ปะเนตัง อิจฉายะ ปัตตัพพัง,
ข้อน้ัน สตัว์ทัง้หลายไม่พงึได้ตามความปรารถนา 

อิทัมปิ ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง. 
แม้ข้อนี ้กช็ือ่ว่า บคุคลปรารถนาอยูซ่ึง่สิง่ใด ย่อมไม่ได้ 
ซึ่งสิ่งนั้น แม้นั้นก็เป็นทุกข์ 
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ชราธัมมานัง ภิกขะเว สัตตานัง เอวัง อิจฉา อุปปัชชะติ  
‘อะโห วะตะ มะยงั นะ ชะราธมัมา อสัสามะ, นะ จะ วะตะ  
โน ชะรา อาคัจเฉยยา’ติ, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดา อย่างนี้ว่า 
“โอหนอ ขอเราอย่ามคีวามแก่เป็นธรรมดา ขอความแก่ 
อย่ามาถึงเราเลย” 

นะ โข ปะเนตัง อิจฉายะ ปัตตัพพัง,
ข้อนั้น สัตว์ทั้งหลายไม่พึงได้ตามความปรารถนา 

อิทัมปิ ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง. 
แม้ข้อนี ้กช็ือ่ว่า บคุคลปรารถนาอยูซ่ึง่สิง่ใด ย่อมไม่ได้ 
ซึ่งสิ่งนั้น แม้นั้นก็เป็นทุกข์ 

พย๎าธธิมัมานงั ภกิขะเว สตัตานงั เอวงั อจิฉา อปุปัชชะติ  
‘อะโห วะตะ มะยัง นะ พ๎ยาธิธัมมา อัสสามะ, นะ จะ 
วะตะ โน พ๎ยาธิ อาคัจเฉยยา’ติ, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์ทัง้หลายผูม้คีวามเจบ็ป่วยเป็นธรรมดา อย่างนีว่้า  
“โอหนอ ขอเราอย่ามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา ขอ
ความเจ็บป่วยอย่ามาถึงเราเลย” 

นะ โข ปะเนตัง อิจฉายะ ปัตตัพพัง,
ข้อนั้น สัตว์ทั้งหลายไม่พึงได้ตามความปรารถนา 
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อิทัมปิ ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง. 
แม้ข้อนี ้กช็ือ่ว่า บคุคลปรารถนาอยูซ่ึง่สิง่ใด ย่อมไม่ได้ 
ซึ่งสิ่งนั้น แม้นั้นก็เป็นทุกข์ 

มะระณะธมัมานงั ภกิขะเว สตัตานงั เอวงั อจิฉา อุปปัชชะติ  
‘อะโห วะตะ มะยงั นะ มะระณะธมัมา อสัสามะ, นะ จะ 
วะตะ โน มะระณัง อาคัจเฉยยา’ติ, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่ 
สัตว์ทั้งหลายผู้มีความตายเป็นธรรมดา อย่างนี้ว่า  
“โอหนอ ขอเราอย่ามีความตายเป็นธรรมดา ขอความตาย 
อย่ามาถึงเราเลย” 

นะ โข ปะเนตัง อิจฉายะ ปัตตัพพัง,
ข้อน้ัน สตัว์ทั้งหลายไม่พงึได้ตามความปรารถนา 

อิทัมปิ ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง. 
แม้ข้อนี ้กช็ือ่ว่า บคุคลปรารถนาอยูซ่ึง่สิง่ใด ย่อมไม่ได้ 
ซึ่งสิ่งนั้น แม้นั้นก็เป็นทุกข์ 
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โสกะปะรเิทวะทกุขะโทมะนัสสุปายาสะธมัมานงั ภกิขะเว 
สตัตานงั เอวงั อิจฉา อุปปัชชะต ิ‘อะโห วะตะ มะยงั นะ 
โสกะปะรเิทวะทกุขะโทมะนสัสปุายาสะธมัมา อสัสามะ, 
นะ จะ วะตะ โน โสกะปะริเทวะทกุขะโทมะนสัสปุายาสา  
อาคัจเฉยยา’ติ, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่
สัตว์ทั้งหลายผู้มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และ 
อปุายาสเป็นธรรมดา อย่างน้ีว่า “โอหนอ ขอเราอย่ามี
โสกะ ปรเิทวะ ทกุข์ โทมนสั และอปุายาสเป็นธรรมดา 
ขอโสกะ ปรเิทวะ ทกุข์ โทมนัส และอุปายาส อย่ามา
ถึงเราเลย” 

นะ โข ปะเนตัง อิจฉายะ ปัตตัพพัง,
ข้อนั้น สัตว์ทั้งหลายไม่พึงได้ตามความปรารถนา 

อิทัมปิ ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง. 
แม้ข้อนี ้กช็ือ่ว่า บคุคลปรารถนาอยูซ่ึง่สิง่ใด ย่อมไม่ได้ 
ซึ่งสิ่งนั้น แม้นั้นก็เป็นทุกข์ 

กตเม จ ภกิขะเว สงัขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทกุขา.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โดยรวบย่อ อุปทานขันธ์ ๕ 
เป็นทุกข์ เป็นอย่างไร

เสยยะถีทัง, 
ได้แก่
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รูปูปาทานักขันโธ, 
ขันธ์อันเป็นอารมณ์ของอุปาทานคือรูป 

เวทะนูปาทานักขันโธ, 
ขันธ์อันเป็นอารมณ์ของอุปาทานคือเวทนา 

สัญญูปาทานักขันโธ, 
ขันธ์อันเป็นอารมณ์ของอุปาทานคือสัญญา

สังขารูปาทานักขันโธ, 
ขันธ์อันเป็นอารมณ์ของอุปาทานคือสังขาร

วิญญาณูปาทานักขันโธ,
ขันธ์อันเป็นอารมณ์ของอุปาทานคือวิญญาณ

อิเม วุจจันติ ภิกขะเว สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา 
ทุกขา. 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้ เรียกว่า โดยรวบย่อ  
อุปทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์

อิทัง วุจจะติ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าทุกขอริยสัจ

กะตะมัญจะ ภิกขะเว ทุกขสะมุทะโย อะริยะสัจจัง.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกขสมุทยอริยสัจ เป็นอย่างไร

ยายัง ตัณ๎หา,
ตัณหาอันใด 

โปโนพภะวิกา, 
อันเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่อีก 
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นันทิราคะสะหะคะตา, 
อันมีลักษณะเป็นความเพลินและความก�าหนัด 

ตัต๎ระตัต๎ราภินันทินี,
อันท�าให้ยินดีอย่างยิ่งในอารมณ์นั้น ๆ 

เสยยะถีทัง,
ได้แก่ 

กามะตัณ๎หา, 
ตัณหาในกาม 

ภะวะตัณ๎หา, 
ตัณหาในภพและตัณหาที่ประกอบกับความเห็นผิด
ว่าเที่ยง

วิภะวะตัณ๎หา,
ตัณหาที่ประกอบกับความเห็นผิดว่าขาดสูญ

สา โข ปะเนสา ภิกขะเว ตัณ๎หา กัตถะ อุปปัชชะมานา 
อุปปัชชะติ.

ดูก่อนภิกษทุัง้หลาย กต็ณัหานัน้แล เมือ่เกดิ ย่อมเกดิ 
ในที่ไหน 

กัตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ.
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ที่ไหน 

ยัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
สภาวะใดเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก 
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เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ.
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

กิญจะ โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง.
สภาวะอะไรเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก 

จักขุง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ตาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก 

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

โสตัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
หูเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

ฆานัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
จมูกเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก
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เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

ชิว๎หา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ลิ้นเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

กาโย โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
กายเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

มะโน โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ใจเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 
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รูปา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
รูปทั้งหลายเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

สัททา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
เสียงทั้งหลายเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

คันธา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
กลิ่นทั้งหลายเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

ระสา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
รสทั้งหลายเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 
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เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

โผฏฐัพพา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
โผฏฐัพพะทั้งหลายเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

ธัมมา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ธรรมทั้งหลายเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

จักขุวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
จักขุวิญญาณเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

โสตะวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
โสตวิญญาณเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก
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เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

ฆานะวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ฆานวิญญาณเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

ชิว๎หาวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ชิวหาวิญญาณเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

กายะวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
กายวิญญาณเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 
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มะโนวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
มโนวิญญาณเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

จักขุสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
จักขุสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

โสตะสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
โสตสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

ฆานะสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ฆานสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก
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เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

ชิว๎หาสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ชิวหาสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

กายะสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
กายสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

มะโนสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
มโนสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 
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จักขุสัมผัสสะชา เวทะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

โสตสัมผัสสะชา เวทะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
เวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

ฆานะสัมผัสสะชา เวทะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
เวทนาทีเ่กดิจากฆานสมัผสัเป็นทีร่กัทีเ่จริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

ชิว๎หาสัมผัสสะชา เวทะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
เวทนาทีเ่กดิจากชวิหาสมัผสัเป็นทีร่กัทีเ่จรญิใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 
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เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

กายะสัมผัสสะชา เวทะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
เวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

มะโนสัมผัสสะชา เวทะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
เวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

รูปะสัญญา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
สัญญาในรูปเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 
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สัททะสัญญา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
สัญญาในเสียงเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

คันธะสัญญา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
สัญญาในกลิ่นเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

ระสะสัญญา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
สัญญาในรสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

โผฏฐัพพะสัญญา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
สัญญาในโผฏฐัพพะเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 
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เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

ธัมมะสัญญา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
สัญญาในธรรมเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

รูปะสัญเจตะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
รูปสัญเจตนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

สัททะสัญเจตะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
สัททสัญเจตนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 
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คันธะสัญเจตะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
คันธสัญเจตนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

ระสะสัญเจตะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
รสสัญเจตนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

โผฏฐัพพะสัญเจตะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
โผฏฐัพพสัญเจตนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

ธัมมะสัญเจตะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ธัมมสัญเจตนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 
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เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

รูปะตัณ๎หา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ตัณหาในรูปเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

สัททะตัณ๎หา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ตัณหาในเสียงเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

คันธะตัณ๎หา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ตัณหาในกลิ่นเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 
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ระสะตัณ๎หา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ตัณหาในรสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

โผฏฐัพพะตัณ๎หา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ตัณหาในโผฏฐัพพะเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

ธัมมะตัณ๎หา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
ตัณหาในธรรมเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

รูปะวิตักโก โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
รูปวิตกเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก
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เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

สัททะวิตักโก โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
สัททวิตกเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

คันธะวิตักโก โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
คันธวิตกเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

ระสะวิตักโก โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
รสวิตกเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 
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โผฏฐัพพะวิตักโก โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
โผฏฐัพพวิตกเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

ธัมมะวิตักโก โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
ธัมมวิตกเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

รูปะวิจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
รูปวิจารเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

สัททะวิจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
สัททวิจารเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 
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เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

คันธวะจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
คันธวิจารเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

ระสะวิจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
รสวิจารเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

โผฏฐัพพะวิจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
โผฏฐัพพวิจารเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

ธัมมะวิจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
ธัมมวิจารเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก
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เอตเถสา ตัณ๎หา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ, 
ตัณหานั้นเมื่อเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ 

เอตถะ นิวิสะมานา นิวิสะติ. 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ 

อิทัง วุจจะติ ภิกขะเว ทุกขสะมุทะโย อะริยะสัจจัง.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ทุกขสมุทยอริยสัจ

กะตะมัญจะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกขนิโรธอริยสัจ เป็นอย่างไร

โย ตัสสาเยวะ ตัณ๎หายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค  
ปฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย.

ความดบัโดยไม่เหลือแห่งตณัหานัน้นัน่เทียวด้วยวริาคะ 
อันใด เป็นความสละ ความสละคืน ความปล่อยวาง 
ความไม่มีอาลัย 

สา โข ปเนสา ภิกขะเว ตัณ๎หา กัตถะ ปะหียะมานา  
ปะหียะติ.

ก็ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่ไหน 
กัตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ. 

เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่ไหน 
ยัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 

สภาวะใดเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก 
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เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

กิญจะ โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง.
ก็สภาวะอะไรเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

จักขุง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ตาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก 

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

โสตัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
หูเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

ฆานัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
จมูกเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 
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เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

ชิว๎หา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ลิ้นเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

กาโย โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
กายเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

มะโน โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ใจเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้
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รูปา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
รูปทั้งหลายเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

สัททา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
เสียงทั้งหลายเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

คันธา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
กลิ่นทั้งหลายเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

ระสา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
รสทั้งหลายเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 
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เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

โผฏฐัพพา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
โผฏฐัพพะทั้งหลาย เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

ธัมมา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ธรรมทั้งหลายเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

จักขุวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
จักขุวิญญาณเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้
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โสตะวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
โสตวิญญาณเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

ฆานะวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ฆานวิญญาณเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

ชิว๎หาวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ชิวหาวิญญาณเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

กายะวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
กายวิญญาณเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 
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เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

มะโนวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
มโนวิญญาณเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

จักขุสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
จักขุสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

โสตะสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
โสตสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้
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ฆานะสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ฆานสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

ชิว๎หาสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ชิวหาสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

กายะสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
กายสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

มะโนสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
มโนสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 
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เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

จักขุสัมผัสสะชา เวทะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

โสตะสัมผัสสะชา เวทะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
เวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

ฆานะสัมผัสสะชา เวทะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
เวทนาทีเ่กดิจากฆานสมัผสัเป็นทีร่กัทีเ่จริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้
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ชิว๎หาสัมผัสสะชา เวทะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
เวทนาท่ีเกดิจากชวิหาสมัผสัเป็นทีร่กัทีเ่จรญิใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

กายะสัมผัสสะชา เวทะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
เวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

มะโนสัมผัสสะชา เวทะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
เวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

รูปะสัญญา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
สัญญาในรูป เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก
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เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

สัททะสัญญา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
สัญญาในเสียง เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

คันธะสัญญา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
สัญญาในกลิ่น เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

ระสะสัญญา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
สัญญาในรส เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้
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โผฏฐัพพะสัญญา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
สัญญาในโผฏฐัพพะ เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

ธัมมะสัญญา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
สัญญาในธรรม เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

รูปะสัญเจตะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
รูปสัญเจตนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

สัททะสัญเจตะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
สัททสัญเจตนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก
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เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

คันธะสัญเจตะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
คันธสัญเจตนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

ระสะสัญเจตะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
รสสัญเจตนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

โผฏฐัพพสัญเจตะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
โผฏฐัพพสัญเจตนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้
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ธัมมสัญเจตะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ธัมมสัญเจตนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

รูปะตัณ๎หา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ตัณหาในรูปเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

สัททะตัณ๎หา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ตัณหาในเสียงเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

คันธะตัณ๎หา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ตัณหาในกลิ่นเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก
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เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

ระสะตัณ๎หา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ตัณหาในรสเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

โผฏฐัพพะตัณ๎หา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง, 
ตัณหาในโผฏฐัพพะเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

ธัมมะตัณ๎หา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
ตัณหาในธรรมเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้
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รูปะวิตักโก โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
รูปวิตกเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

สัททะวิตักโก โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
สัททวิตกเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

คันธะวิตักโก โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
คันธวิตกเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

ระสะวิตักโก โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
รสวิตกเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก
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เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

โผฏฐัพพะวิตักโก โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
โผฏฐัพพวิตกเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

ธัมมะวิตักโก โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
ธัมมวิตกเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

รูปะวิจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
รูปวิจารเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 
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เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

สัททะวิจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
สัททวิจารเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

คันธะวิจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
คันธวิจารเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

ระสะวิจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
รสวิจารเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

โผฏฐัพพะวิจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
โผฏฐัพพวิจารเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก
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เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

ธัมมะวิจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง,
ธัมมวิจารเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก

เอตเถสา ตัณ๎หา ปะหียะมานา ปะหียะติ, 
ตัณหานั้น เมื่อถูกละ ย่อมถูกละได้ในที่นี้ 

เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ.
เมื่อดับ ย่อมดับได้ในที่นี้

อิทัง วุจจะติ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธัง อะริยะสัจจัง.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ทุกขนิโรธอริยสัจ 

กะตะมัญจะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา  
อะริยะสัจจัง.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
เป็นอย่างไร

อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค,
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการนี้เท่านั้น 

เสยยะถิทัง,
ได้แก่

สัมมาทิฏฐิ,
ความเห็นถูกต้อง
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สัมมาสังกัปโป,
ความด�าริถูกต้อง 

สัมมาวาจา, 
ค�าพูดถูกต้อง

สัมมากัมมันโต,
การกระท�าถูกต้อง 

สัมมาอาชีโว,
การเลี้ยงชีวิตถูกต้อง

สัมมาวายาโม,
ความเพียรถูกต้อง

สัมมาสะติ,
ความระลึกถูกต้อง

สัมมาสะมาธิ,
ความตั้งมั่นถูกต้อง

กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาทิฏฐิ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิ เป็นอย่างไร 

ยัง โข ภิกขะเว ทุกเข ญาณัง, 
ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย ความรูอ้นัใด เป็นความรูใ้นทกุข์

ทุกขะสมุทะเย ญาณัง, 
เป็นความรู้ในทุกขสมุทัย 

ทุกขะนิโรเธ ญาณัง, 
เป็นความรู้ในทุกขนิโรธะ
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ทุกขะนิโรธะคามินิยา ปะฏิปะทายะ ญาณัง. 
เป็นความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาทิฏฐิ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า สัมมาทิฏฐ ิ 

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาสังกัปโป. 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมมาสังกัปปะ เป็นอย่างไร

เนกขัมมะสังกัปโป,
ความด�าริในการออกจากกาม 

อะพ๎ยาปาทะสังกัปโป, 
ความด�าริที่ปราศจากความพยาบาท

อะวิหึสาสังกัปโป.
ความด�าริที่ปราศจากความเบียดเบียน 

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสังกัปโป.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า สัมมาสังกัปปะ

กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาวาจา.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมมาวาจา เป็นอย่างไร

มุสาวาทา เวระมะณี, 
ความงดเว้นจากการพูดเท็จ

ปิสุณายะ วาจายะ เวระมะณี, 
ความงดเว้นจากค�าพูดส่อเสียด 
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ผรุสายะ วาจายะ เวระมะณี, 
ความงดเว้นจากค�าพูดหยาบ 

สัมผัปปะลาปา เวระมะณี.
ความงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาวาจา. 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า สัมมาวาจา

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมากัมมันโต. 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมมากัมมันตะ เป็นอย่างไร

ปาณาติปาตา เวระมะณี, 
ความงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 

อะทินนาทานา เวระมะณี, 
ความงดเว้นจากถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้แล้ว 

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี.
ความงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมากัมมันโต.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า สัมมากัมมันตะ

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาอาชีโว.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมมาอาชีวะ เป็นอย่างไร

อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระอริยสาวกในศาสนานี้ 
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มิจฉาอาชีวัง ปหายะ,
ละแล้วซึ่งการเลี้ยงชีพที่ผิด 

สัมมาอาชีเวนะ ชีวิกัง กัปเปติ.
ย่อมด�ารงชีวิตด้วยการเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง 

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาอาชีโว.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า สัมมาอาชีวะ  

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาวายาโม. 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมมาวายะ เป็นอย่างไร

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้ 

อะนุปปันนานัง ปาปะกานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง  
อะนุปปาทายะ ฉนัทงั ชะเนติ วายะมะต ิวีรยิงั อาระภะติ  
จิตตัง ปัคคัณ๎หาติ ปะทะหะติ, 

ย่อมท�าฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร  
ประคับประคองจิต ตั้งจิตมั่นไว้ เพื่อความไม่เกิดขึ้น
ของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด 

อปุปันนานัง ปาปะกานงั อะกสุะลานงั ธมัมานงั ปหานายะ  
ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ วีริยัง อาระภะติ จิตตัง  
ปัคคัณ๎หาติ ปะทะหะติ, 

ย่อมท�าฉนัทะให้เกดิ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคบั 
ประคองจิต ตั้งจิตมั่นไว้ เพื่อละบาปอกุศลธรรม 
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว 
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อะนุปปันนานัง กุสะลานัง ธัมมานัง อุปปาทายะ ฉันทัง  
ชะเนติ วายะมะติ วีริยัง อาระภะติ จิตตัง ปัคคัณ๎หาติ 
ปะทะหะติ, 

ย่อมท�าฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร  
ประคบัประคองจติ ตัง้จติมัน่ไว้ เพือ่ความเกดิข้ึน ของ
กุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด 

อุปปันนานัง กุสะลานัง ธัมมานัง ฐิติยา อะสัมโมสายะ 
ภิยโยภาวายะ เวปุลลายะ ภาวนายะ ปาริปูริยา ฉันทัง 
ชะเนติ วายะมะติ วีริยัง อาระภะติ จิตตัง ปัคคัณ๎หาติ 
ปะทะหะติ.

ย่อมท�าฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร  
ประคับประคองจิต ต้ังจิตมั่นไว้ เพื่อความด�ารงอยู่  
เพ่ือความไม่เลือนหาย เพื่อความเจริญย่ิง เพื่อ 
ความไพบูลย์ เพื่อความเต็มบริบูรณ์ด้วยการภาวนา 
ของกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว 

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาวายาโม.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า สัมมาวายามะ

กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาสะติ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมมาสติ เป็นอย่างไร

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้ 
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กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ,
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งกายในกายอยู่ 

อาตาปี สัมปะชาโน สติมา, 
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ 

วิเนยยะ โลเก อภิชฌาโทมะนัสสัง, 
ก�าจัดแล้วซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก

เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ, 
เป็นผูต้ามเห็นเนอืง ๆ ซึง่เวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู่ 

อาตาปี สัมปะชาโน สติมา, 
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ 

วิเนยยะ โลเก อภิชฌาโทมะนัสสัง, 
ก�าจัดแล้วซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก

จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งจิตในจิตอยู่ 

อาตาปี สัมปะชาโน สติมา,
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ 

วิเนยยะ โลเก อภิชฌาโทมะนัสสัง, 
ก�าจัดแล้วซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก

ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ,
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ 

อาตาปี สัมปะชาโน สติมา,
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ 
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วิเนยยะ โลเก อภิชฌาโทมะนัสสัง, 
ก�าจัดแล้วซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสะติ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า สัมมาสต ิ 

กตโม จ ภิกขะเว สัมมาสะมาธิ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมมาสมาธิ เป็นอย่างไร

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระศาสนานี ้

วิวิจเจวะ กาเมหิ,  
สงัดแล้วนั่นเทียวจากกามทั้งหลาย 

วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ,
สงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลาย

สะวิตักกัง สะวิจารัง วิเวกะชัง ปีติสุขัง ปะฐะมัง ฌานัง 
อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ.

เข้าถึงแล้วซึ่งปฐมฌาน ที่มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุข
อันเกิดจากวิเวกอยู่ 
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วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา, 
เพราะความสงบระงับไปแห่งวิตกและวจิารทัง้หลาย

อชัฌัตตัง สมัปะสาทะนงั เจตะโส เอโกทิภาวัง อะวติกักงั  
อะวจิารงั สะมาธชิงั ปีตสิขุงั ทตุยิงั ฌานัง อุปะสมัปัชชะ  
วิหะระติ. 

เธอเข้าถึงแล้วซึง่ทตุยิฌาน ทีมี่ความผ่องใสแห่งจติใน 
ภายใน มีภาวะเป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตก  
ไม่มีวิจาร มีปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิอยู่ 

ปีติยา จะ วิราคา, 
เพราะความสิ้นไปแห่งปีติ

อุเปกขะโก จะ วิหะระติ, สะโต จะ สัมปะชาโน, 
เธอเป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะอยู่

สุขัญจะ กาเยนะ ปฏิสังเวเทติ, 
และย่อมเสวยซึ่งความสุขด้วยกาย 

ยนัตงั อะรยิา อาจกิขนัต,ิ‘อเุปกขะโก สะตมิา สุขะวิหารี’ต,ิ  
ตะติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ. 

เข้าถึงแล้วซึ่งตติยฌาน อันเป็นฌานที่พระอริยะเจ้า
ทั้งหลายสรรเสริญว่า “ผู้ได้ฌานนี้ เป็นผู้มีอุเบกขา 
มีสติ มีปกติอยู่เป็นสุข” 
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สุขัสสะ จะ ปะหานา, 
เพราะความละไปแห่งความสุข

ทุกขัสสะ จะ ปะหานา, 
และเพราะความละไปแห่งความทุกข์

ปุพเพวะ โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมา 
เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งหลาย
ในฌานก่อน ๆ

อะทกุขะมะสขุงั อเุปกขาสะตปิารสิทุธงิ จะตุตถัง ฌานัง  
อุปะสัมปัชชะ วิหะระต.ิ 

เธอเข้าถึงแล้วซึ่งจตุตถฌาน ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติ
บริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ 

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสะมาธิ. 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ 

อิทัง วุจจะติ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา  
อะริยะสัจจัง.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทาอริยสัจ
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อิติ,
ด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 

อัชฌัตตัง วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ, 
ภกิษเุป็นผู้ตามเหน็เนือง ๆ ซึง่ธรรมในธรรมท้ังหลาย
ภายในอยู่บ้าง

พะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ, 
ภกิษเุป็นผู้ตามเหน็เนือง ๆ ซึง่ธรรมในธรรมท้ังหลาย
ภายนอกอยู่บ้าง

อัชฌัตตะพะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ,
ภกิษเุป็นผู้ตามเหน็เนือง ๆ ซึง่ธรรมในธรรมท้ังหลาย
ทั้งภายในและภายนอกอยู่บ้าง 

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรม 
ทั้งหลายอยู่บ้าง

วะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ, 
เป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นเหตุดับในธรรม
ทั้งหลายอยู่บ้าง 

สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ.
เป็นผูต้ามเหน็เนอืง ๆ ซึง่ธรรมเป็นเหตเุกดิและธรรม
เป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่บ้าง 
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‘อัตถิ ธัมมา’ติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ,
อนึง่ สตขิองภกิษนุัน้ เป็นสภาวะท่ีตัง้ขึน้เฉพาะหน้าว่า  
ธรรมเท่านั้นมีอยู่ 

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปฏิสสะติมัตตายะ,
ก็เพียงเพื่อความเจริญขึ้นแห่งญาณและเพ่ือความ
เจริญขึ้นแห่งสติเท่านั้น

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ, 
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอยู่ 

นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. 
และย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอะไร ๆ ในโลก 

เอวัมปิ โข ภิกขะเว ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ 
จตูสุ อะริยะสัจเจสุ.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นเนือง ๆ ซึ่ง
ธรรมในธรรมทั้งหลายคืออริยสัจ ๔ อยู่ แม้อย่างนี้

สัจจะปัพพัง นิฏฐิตัง.
หมวดสัจจะ จบแล้ว

ธัมมานุปัสสะนา นิฏฐิตา.
การตามเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรม จบแล้ว

164 | สุภีร์ ทุมทอง



อานิสังสะกะถา

ง. อานิสังสะกะถา

โย ห ิโกจ ิภกิขะเว อเิม จตัตาโร สะตปัิฏฐาเน เอวัง ภาเวยยะ  
สัตตะ วัสสานิ, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดก็ตาม พึงเจริญซึ่ง 
สติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้ ดังที่แสดงมานี้ ตลอด ๗ ปี 

ตัสสะ ท๎วินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง ผะลัง ปาฏิกังขัง, 
ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็น
ที่หวังของบุคคลนั้น

ทิฏเฐ วะ ธัมเม อัญญา, 
คือ อรหัตตผลในชาติปัจจุบันนี้ 

สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา.
หรือว่า เมือ่ยงัมกีเิลสอปุาทานเหลืออยู ่กเ็ป็นอนาคามผิล 

ติฏฐันตุ ภิกขะเว สัตตะ วัสสานิ. 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๗ ปีจงยกไว้ 

โย ห ิโกจ ิภกิขะเว อเิม จตัตาโร สะตปัิฏฐาเน เอวัง ภาเวยยะ  
ฉะ วัสสานิ, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดก็ตาม พึงเจริญซึ่ง 
สติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้ ดังที่แสดงมานี้ ตลอด ๖ ปี 
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ตัสสะ ท๎วินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง ผะลัง ปาฏิกังขัง, 
ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็น
ที่หวังของบุคคลนั้น

ทิฏเฐ วะ ธัมเม อัญญา, 
คือ อรหัตตผลในชาติปัจจุบันนี้ 

สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา.
หรือว่า เมือ่ยงัมกีเิลสอปุาทานเหลืออยู ่กเ็ป็นอนาคามผิล 

 
ติฏฐันตุ ภิกขะเว ฉะ วัสสานิ. 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๖ ปีจงยกไว้ 
โย ห ิโกจ ิภกิขะเว อเิม จตัตาโร สะตปัิฏฐาเน เอวงั ภาเวยยะ  
ปัญจะ วัสสานิ, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดก็ตาม พึงเจริญซึ่ง 
สติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้ ดังที่แสดงมานี้ ตลอด ๕ ปี 

ตัสสะ ท๎วินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง ผะลัง ปาฏิกังขัง, 
ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็น
ที่หวังของบุคคลนั้น

ทิฏเฐ วะ ธัมเม อัญญา, 
คือ อรหัตตผลในชาติปัจจุบันนี้ 

สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา.
หรือว่า เมือ่ยงัมกีเิลสอปุาทานเหลืออยู ่กเ็ป็นอนาคามผิล 

166 | สุภีร์ ทุมทอง



อานิสังสะกะถา

ติฏฐันตุ ภิกขะเว ปัญจะ วัสสานิ. 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๕ ปีจงยกไว้ 

โย ห ิโกจ ิภกิขะเว อเิม จตัตาโร สะตปัิฏฐาเน เอวัง ภาเวยยะ  
จัตตาริ วัสสานิ, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดก็ตาม พึงเจริญซึ่ง 
สติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้ ดังที่แสดงมานี้ ตลอด ๔ ปี 

ตัสสะ ท๎วินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง ผะลัง ปาฏิกังขัง, 
ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็น
ที่หวังของบุคคลนั้น

ทิฏเฐ วะ ธัมเม อัญญา, 
คือ อรหัตตผลในชาติปัจจุบันนี้ 

สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา.
หรือว่า เมือ่ยงัมกีเิลสอปุาทานเหลืออยู ่กเ็ป็นอนาคามผิล 

ติฏฐันตุ ภิกขะเว จัตตาริ วัสสานิ. 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๔ ปีจงยกไว้ 

โย หิ โกจิ ภิกขะเว อิเม จัตตาโร สะติปัฏฐาเน เอวัง 
ภาเวยยะ ตีณิ วัสสานิ, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดก็ตาม พึงเจริญซึ่ง 
สติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้ ดังที่แสดงมานี้ ตลอด ๓ ปี 

ตัสสะ ท๎วินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง ผะลัง ปาฏิกังขัง, 
ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็น
ที่หวังของบุคคลนั้น
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ทิฏเฐ วะ ธัมเม อัญญา, 
คือ อรหัตตผลในชาติปัจจุบันนี้ 

สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา.
หรือว่า เมือ่ยงัมกีเิลสอปุาทานเหลืออยู ่กเ็ป็นอนาคามผิล 

ติฏฐันตุ ภิกขะเว ตีณิ วัสสานิ. 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๓ ปีจงยกไว้ 

โย ห ิโกจ ิภกิขะเว อเิม จตัตาโร สะตปัิฏฐาเน เอวงั ภาเวยยะ  
ท๎เว วัสสานิ, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดก็ตาม พึงเจริญซึ่ง 
สติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้ ดังที่แสดงมานี้ ตลอด ๒ ปี 

ตัสสะ ท๎วินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง ผะลัง ปาฏิกังขัง, 
ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็น
ที่หวังของบุคคลนั้น

ทิฏเฐ วะ ธัมเม อัญญา, 
คือ อรหัตตผลในชาติปัจจุบันนี้ 

สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา.
หรือว่า เมือ่ยงัมกีเิลสอปุาทานเหลืออยู ่กเ็ป็นอนาคามผิล 
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ติฏฐันตุ ภิกขะเว ท๎เว วัสสานิ. 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๒ ปีจงยกไว้ 

โย ห ิโกจ ิภกิขะเว อเิม จตัตาโร สะตปัิฏฐาเน เอวัง ภาเวยยะ  
เอกัง วัสสัง, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดก็ตาม พึงเจริญซึ่ง 
สติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้ ดังที่แสดงมานี้ ตลอด ๑ ปี 

ตัสสะ ท๎วินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง ผะลัง ปาฏิกังขัง, 
ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็น
ที่หวังของบุคคลนั้น

ทิฏเฐ วะ ธัมเม อัญญา, 
คือ อรหัตตผลในชาติปัจจุบันนี้ 

สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา.
หรือว่า เมือ่ยงัมกีเิลสอปุาทานเหลืออยู ่กเ็ป็นอนาคามผิล 

ติฏฐะตุ ภิกขะเว เอกัง วัสสัง.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๑ ปีจงยกไว้ 

โย ห ิโกจ ิภกิขะเว อเิม จตัตาโร สะตปัิฏฐาเน เอวัง ภาเวยยะ  
สัตตะ มาสานิ, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดก็ตาม พึงเจริญซึ่ง 
สตปัิฏฐาน ๔ เหล่านี ้ดงัทีแ่สดงมานี ้ตลอด ๗ เดอืน 
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ตัสสะ ท๎วินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง ผะลัง ปาฏิกังขัง, 
ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็น
ที่หวังของบุคคลนั้น

ทิฏเฐ วะ ธัมเม อัญญา, 
คือ อรหัตตผลในชาติปัจจุบันนี้ 

สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา.
หรือว่า เมือ่ยงัมกีเิลสอปุาทานเหลืออยู ่กเ็ป็นอนาคามผิล 

ติฏฐันตุ ภิกขะเว สัตตะ มาสานิ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๗ เดือนจงยกไว้ 

โย ห ิโกจ ิภกิขะเว อเิม จตัตาโร สะตปัิฏฐาเน เอวงั ภาเวยยะ  
ฉะ มาสานิ, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดก็ตาม พึงเจริญซึ่ง 
สตปัิฏฐาน ๔ เหล่านี ้ดงัทีแ่สดงมาน้ี ตลอด ๖ เดอืน 

ตัสสะ ท๎วินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง ผะลัง ปาฏิกังขัง, 
ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็น
ที่หวังของบุคคลนั้น

ทิฏเฐ วะ ธัมเม อัญญา, 
คือ อรหัตตผลในชาติปัจจุบันนี้ 

สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา.
หรือว่า เมือ่ยงัมกีเิลสอปุาทานเหลืออยู ่กเ็ป็นอนาคามผิล 
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ติฏฐันตุ ภิกขะเว ฉะ มาสานิ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๖ เดือนจงยกไว้ 

โย ห ิโกจ ิภกิขะเว อเิม จตัตาโร สะตปัิฏฐาเน เอวัง ภาเวยยะ  
ปัญจะ มาสานิ, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดก็ตาม พึงเจริญซึ่ง 
สตปัิฏฐาน ๔ เหล่านี ้ดงัทีแ่สดงมานี ้ตลอด ๕ เดือน 

ตัสสะ ท๎วินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง ผะลัง ปาฏิกังขัง, 
ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็น
ที่หวังของบุคคลนั้น

ทิฏเฐ วะ ธัมเม อัญญา, 
คือ อรหัตตผลในชาติปัจจุบันนี้ 

สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา.
หรือว่า เมือ่ยงัมกีเิลสอปุาทานเหลืออยู ่กเ็ป็นอนาคามผิล 

ติฏฐันตุ ภิกขะเว ปัญจะ มาสานิ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๕ เดือนจงยกไว้ 

โย ห ิโกจ ิภกิขะเว อเิม จตัตาโร สะตปัิฏฐาเน เอวัง ภาเวยยะ  
จัตตาริ มาสานิ, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดก็ตาม พึงเจริญซึ่ง 
สตปัิฏฐาน ๔ เหล่านี ้ดงัทีแ่สดงมานี ้ตลอด ๔ เดอืน 

สุภีร์ ทุมทอง | 171



มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี–ไทย

ตัสสะ ท๎วินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง ผะลัง ปาฏิกังขัง, 
ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็น
ที่หวังของบุคคลนั้น

ทิฏเฐ วะ ธัมเม อัญญา, 
คือ อรหัตตผลในชาติปัจจุบันนี้ 

สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา.
หรือว่า เมือ่ยงัมกีเิลสอปุาทานเหลืออยู ่กเ็ป็นอนาคามผิล 

ติฏฐันตุ ภิกขะเว จัตตาริ มาสานิ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๔ เดือนจงยกไว้ 

โย ห ิโกจ ิภกิขะเว อเิม จตัตาโร สะตปัิฏฐาเน เอวัง ภาเวยยะ  
ตีณิ มาสานิ, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดก็ตาม พึงเจริญซึ่ง 
สตปัิฏฐาน ๔ เหล่านี ้ดังทีแ่สดงมานี ้ตลอด ๓ เดอืน 

ตัสสะ ท๎วินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง ผะลัง ปาฏิกังขัง, 
ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็น
ที่หวังของบุคคลนั้น

ทิฏเฐ วะ ธัมเม อัญญา, 
คือ อรหัตตผลในชาติปัจจุบันนี้ 

สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา.
หรือว่า เมือ่ยงัมกีเิลสอปุาทานเหลืออยู ่กเ็ป็นอนาคามผิล 
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ติฏฐันตุ ภิกขะเว ตีณิ มาสานิ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๓ เดือนจงยกไว้ 

โย ห ิโกจ ิภกิขะเว อเิม จตัตาโร สะตปัิฏฐาเน เอวัง ภาเวยยะ  
ท๎เว มาสานิ, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดก็ตาม พึงเจริญซึ่ง 
สตปัิฏฐาน ๔ เหล่านี ้ดงัทีแ่สดงมานี ้ตลอด ๒ เดอืน 

ตัสสะ ท๎วินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง ผะลัง ปาฏิกังขัง, 
ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็น
ที่หวังของบุคคลนั้น

ทิฏเฐ วะ ธัมเม อัญญา, 
คือ อรหัตตผลในชาติปัจจุบันนี้ 

สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา.
หรือว่า เมือ่ยงัมกีเิลสอปุาทานเหลืออยู ่กเ็ป็นอนาคามผิล 

ติฏฐันตุ ภิกขะเว ท๎เว มาสานิ. 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๒ เดือนจงยกไว้ 

โย ห ิโกจ ิภกิขะเว อเิม จตัตาโร สะตปัิฏฐาเน เอวัง ภาเวยยะ  
เอกัง มาสัง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดก็ตาม พึงเจริญซึ่ง 
สตปัิฏฐาน ๔ เหล่านี ้ดงัทีแ่สดงมานี ้ตลอด ๑ เดอืน 
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ตัสสะ ท๎วินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง ผะลัง ปาฏิกังขัง, 
ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็น
ที่หวังของบุคคลนั้น

ทิฏเฐ วะ ธัมเม อัญญา, 
คือ อรหัตตผลในชาติปัจจุบันนี้ 

สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา.
หรือว่า เมือ่ยงัมกีเิลสอปุาทานเหลืออยู ่กเ็ป็นอนาคามผิล 

ติฏฐะตุ ภิกขะเว เอกัง มาสัง.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๑ เดือนจงยกไว้ 

โย ห ิโกจ ิภกิขะเว อเิม จตัตาโร สะตปัิฏฐาเน เอวงั ภาเวยยะ  
อัฑฒะมาสัง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดก็ตาม พึงเจริญซึ่ง 
สตปัิฏฐาน ๔ เหล่านี ้ดงัทีแ่สดงมานี ้ตลอดครึง่เดอืน 

ตัสสะ ท๎วินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง ผะลัง ปาฏิกังขัง, 
ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็น
ที่หวังของบุคคลนั้น

ทิฏเฐ วะ ธัมเม อัญญา, 
คือ อรหัตตผลในชาติปัจจุบันนี้ 

สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา.
หรือว่า เมือ่ยงัมกีเิลสอปุาทานเหลืออยู ่กเ็ป็นอนาคามผิล 
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ติฏฐะตุ ภิกขะเว อัฑฒะมาโส. 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ครึ่งเดือนจงยกไว้ 

โย ห ิโกจ ิภกิขะเว อเิม จตัตาโร สะตปัิฏฐาเน เอวัง ภาเวยยะ  
สัตตาหัง, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดก็ตาม พึงเจริญซึ่ง 
สติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้ ดังที่แสดงมานี้ ตลอดเจ็ดวัน 

ตัสสะ ท๎วินนัง ผะลานัง อัญญะตะรัง ผะลัง ปาฏิกังขัง, 
ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็น
ที่หวังของบุคคลนั้น

ทิฏเฐ วะ ธัมเม อัญญา, 
คือ อรหัตตผลในชาติปัจจุบันนี้ 

สะติ วา อุปาทิเสเส อะนาคามิตา.
หรือว่า เมือ่ยงัมกีเิลสอปุาทานเหลืออยู ่กเ็ป็นอนาคามผิล 
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จ. นิคะมะนะกะถา

เอกายะโน อะยัง ภิกขะเว มัคโค. 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเดียว 

สัตตานัง วิสุทธิยา, 
เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย 

โสกะปะริเทวานัง สะมะติกกะมายะ, 
เพื่อความก้าวล่วงซึ่งโสกะและปริเทวะทั้งหลาย 

ทุกขะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมายะ, 
เพื่อความดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสทั้งหลาย 

ญายัสสะ อะธิคะมายะ, 
เพื่อการบรรลุถึงซึ่งอริยมรรค 

นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ,
เพื่อการกระท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน 

ยะทิทัง จัตตาโร สะติปัฏฐานา
ทางนี้ คือ สติปัฏฐานทั้งหลาย ๔ ประการ 

อิติ,
ด้วยประการฉะนี้

อิติ ยันตัง วุตตัง, 
ค�าใดอันเราได้กล่าวไว้แล้วในอุทเทสอย่างนี้
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นิคะมะนะกะถา

อิทะเมตัง ปฏิจจะ วุตตัง, 
ค�าในอุทเทสนั้น อันเราอาศัยแล้วซึ่งสติปัฏฐาน ๔ นี้
กล่าวไว้แล้ว

อิติ,
ดังนี้

อิทะมะโวจะ ภะคะวา. 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแล้วซึ่งมหาสติปัฏฐานสูตรนี้ 

อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง,
ภกิษทุัง้หลายเหล่าน้ันเป็นผู้มใีจร่าเริงยนิดี อนโุมทนา
ยอมรับแล้วซึ่งพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค 

อิติ,
ดังนี้แล

มหาสะติปัฏฐานะสุตตัง นิฏฐิตัง นะวะมัง.
มหาสตปัิฏฐานสูตร ซึง่เป็นพระสตูรล�าดบัท่ี ๙ จบแล้ว
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ส�าหรบัท่านท่ีมคีวามต้องการท่ีจะขอรบัหนงัสอื หรอื ซดี/ี

ดีวีดี ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ในเวบ็ไซต์ www.ajsupee.com หรอืท่านสามารถด�าเนนิการ 

ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้

(๑) ขอรับได้ฟรี ผ่านระบบขอรับสื่อธรรมะออนไลน์ จากเว็บไซต์ 

www.ajsupee.com ซ่ึงท่านสามารถขอรับหนังสือได้คร้ังละ  

๕ เล่ม และ ซีดี/ดีวีดี ได้ครั้งละ ๘ แผ่น โดยการเลือกหนังสือ 

หรือ ซีดี/ดีวีดี ที่ต้องการผ่านระบบขอรับหนังสือออนไลน์ ยืนยัน 

การขอรับ และกรอกชื่อที่อยู่ผู้รับ ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะ 

การส่งได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

(๒) ขอรับได้ฟรีทางไปรษณีย์ ซึ่งท่านสามารถขอรับหนังสือ

ได้ครั้งละ ๕ เล่ม และ ซีดี/ดีวีดี ได้คร้ังละ ๘ แผ่น โดยการ  

ส่งชื่อ-นามสกุล ที่อยู ่ของผู ้รับ, ชื่อหนังสือ, ชื่อซีดี/ดีวีดี ที ่

ต้องการ พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ในการขอรับสื่อธรรมะไปที ่

อเีมล์ : suriyan2t@gmail.com หรอืทาง Line ID : ajsupee.com 

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณสุริยัน โทร. ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓

(๓) ติดต่อขอรับได้ที่ชมรมจริยธรรม ตึกประสาทวิทยาช้ัน ๒  

โรงพยาบาลศรีธัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. ๐๒-๙๖๘-๙๙๕๔ 

ติดต่อคุณสุคนธ์

(๔) ติดต่อขอรับได้จากชมรมกัลยาณธรรม ตามรายละเอียดใน

เว็บไซต์ http://www.kanlayanatam.com



ประวัติ

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

วันเดือนปีเกิด
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๕ 
บ้านหนองฮะ ต.หนองฮะ อ.ส�าโรงทาบ จ.สุรินทร์

การศึกษา
•  เปรียญธรรม ๔ ประโยค
•  ประกาศนียบัตรบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ จ.ล�าปาง
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี–ไทย
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•  ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาพระพุทธศาสนา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

•  ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาพระพุทธศาสนา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๒)
•  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยสงฆ์ มจร.  

 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม
•  อาจารย์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย  

 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม  
 และห้องเรียนวัดพิชยญาติการาม

•  วปัิสสนาจารย์ยวุพทุธกิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
•  สอนปฏิบัติธรรมในส�านักปฏิบัติธรรมต่าง ๆ 
 ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
•  บรรยายธรรมะตามสถานทีต่่าง ๆ ทัง้ในกรุงเทพฯ  

 และต่างจังหวัด
•  เผยแผ่ธรรมะทางทางสื่อต่าง ๆ ดังนี้ 
  เว็บไซต์ www.ajsupee.com
  เฟซบุ๊ก www.facebook.com/Ajsupee
  ยูทูบ www.youtube.com/user/ajsupee

ประวัติ
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ที่ ชื่อ - นามสกุล จ�านวนเงิน

๑ คุณธนิดา บุลสุข ๒,๐๐๐

๒ คุณรสสุคนธ์ ชมชื่น ๑,๐๐๐

๓ คณวีณา กรนิติและครอบครัว ๕๐๐

๔ จากฐณิชาฌ์รีสอร์ท ๕ พ.ค. ๖๒ ๑,๒๐๐

๕ คุณชมภู กาญจนาทรและครอบครัว ๑,๐๐๐

๖ คุณธนิดา บุลสุข ๑,๐๐๐

๗ ผู้เข้าปฏิบัติยุวพุทธฯ ๑๒-๑๖ มิ.ย. ๖๒ ๘,๖๔๔

๘ ผู้ฟังธรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ๒๕ มิ.ย. ๖๒ ๑,๑๐๐

๙ ผู้เข้าศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์ ๑๙-๒๑ ก.ค. ๖๒ ๕,๘๘๐

๑๐ ผู้เข้าปฏิบัติฐณิชาฌ์รีสอร์ท ๒๓-๒๕ ก.ค. ๖๒ ๑๑,๙๐๐

๑๑ คุณนงเยาว์ โพธิ์ทอง ๑๒,๐๐๐

๑๒ คุณอาภรณ์ วัฒนการ ๑๐๐

๑๓ คุณฐิดายุ คุณกัลยา ๑,๐๐๐

๑๔ คุณพรทิพย์ พานิชพึ่งรัถ ๑,๐๐๐

๑๕ ไม่ออกนาม ๔๐๐

๑๖ ผู้ฟังธรรม ยุวพุทธิกสมาคมฯ ๑๘ ส.ค. ๖๒ ๔,๕๐๐

รายชื่อผู้ร่วมบริจาค
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ที่ ชื่อ - นามสกุล จ�านวนเงิน

๑๗ ผู้ฟังธรรม ยุวพุทธิกสมาคมฯ ๘ ก.ย. ๖๒ ๖,๒๑๐

๑๘ คุณจุ๋ม อรพันธ์ ๒,๐๐๐

๑๙ คณุสจุนิตนา พกุกะเวศ ผศ.สปุรยีา บญุยะเกตุ ๓,๐๐๐

๒๐ ผู้ฟังธรรม ยุวพุทธิกสมาคมฯ ๒๒ ก.ย. ๖๒ ๓,๘๗๐

๒๑ คุณธนิดา บุลสุข ๕,๐๐๐

๒๒ คุณชมภู กาญจนาทรและครอบครัว ๒,๐๐๐

๒๓ คุณวาสนา อึ้งประเสริฐ ๗๐๐

๒๔ คุณวีรนันท์ โอปิลันทพงษ์ ๒,๐๐๐

๒๕ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา ๑,๐๐๐

๒๖ คุณปัญจรัตน์ ชูตาภา ๑,๐๐๐

๒๗ คุณเพ็ญทิพ กฤษณะปัณณะ ๑๐,๐๐๐

๒๘ คุณวีรนันท์ โอปิลันทพงษ์ ๒,๐๐๐

๒๙ กลุ่มบ้านพุทธธรรมสวนหลวง ๑๐๑ ๑๐,๐๐๐

๓๐ ครอบครัวเอกวานิช ๔๐,๐๐๐

๓๑ มูลนิธิจิตต์วิวัฏฏ์ ๑๐,๐๐๐

๓๒ คุณสันติ เตชอัครกุลและครอบครัว ๒๐๐,๐๐๐

รายชื่อผู้บริจาค
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ติฏฐะตุ  ภิกขะเว  อัฑฒะมาโส.  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ครึ่งเดือนจงยกไว      

โย  หิ  โกจิ  ภิกขะเว  อิเม  จัตตาโร  สะติปฏฐาเน  

เอวัง  ภาเวยยะ  สัตตาหัง,  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลใดก็ตาม  

พึงเจริญซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้ ดังที่แสดงมานี้ ตลอดเจ็ดวัน 

ตัสสะ  ท๎วินนัง  ผะลานัง  อัญญะตะรัง  ผะลัง  ปาฏิกังขัง,  

ผลอยางใดอยางหนึ่ง ในบรรดาผล ๒ ประการ เปนที่หวังของบุคคลนั้น

ทิฏเฐ วะ  ธัมเม  อัญญา, 

คือ อรหัตตผลในชาติปจจุบันนี้ 

สะติ วา  อุปาทิเสเส  อะนาคามิตา.

หรือวา เมื่อยังมีกิเลสอุปาทานเหลืออยู ก็เปนอนาคามิผล   

มหาสต
ิปัฏฐานสูต

ร บาลี-ไทย
สุภีร ทุมทอง
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