
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สติปัฏฐานภาวนา ครั้งที่ ๒

อ.สุภีร์ ทุมทอง



ครั้งที่ ๑ โพธิปักขิยธรรม, สติปัฏฐานภาวนา 
           และบาลีมหาสติปัฏฐานสูตร 
ครั้งที่ ๒ บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร (ต่อ) 
ครั้งที่ ๓ บาลมีหาสติปัฏฐานสูตร (ต่อ) 
ครั้งที่ ๔ ทดสอบในห้องเรียน

๓.  ลำดับหัวข้อบรรยาย



อุทเทส

มหาสติปัฏฐานสูตร



เอกายโน อยํ ภิกฺขเว มคฺโค,  
สตฺตานํ วิสุทฺธิยา  โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย  
ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย ญายสฺส อธิคมาย  
นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย,  
ยทิทํ จตฺตาโร สติปฏฺฐานา.  
(ที.ม. ๑๐/๓๗๓ มหาสติปัฏฐานสูตร)

มหาสติปัฏฐานสูตร



กตเม จตฺตาโร. อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ  
กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ  อาตาปี สมฺปชาโน สติมา  
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ,  
เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา  
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ,  
(ที.ม. ๑๐/๓๗๓ มหาสติปัฏฐานสูตร)

มหาสติปัฏฐานสูตร



จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา  
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ,  
ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา  
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. 
(ที.ม. ๑๐/๓๗๓ มหาสติปัฏฐานสูตร)

มหาสติปัฏฐานสูตร



๑. กายานุปัสสนา 
    ๑.๑ อานาปานบรรพ 
    ๑.๒ อิริยาปถบรรพ 
    ๑.๓ จตุสัมปชัญญบรรพ 
    ๑.๔ ปฏิกูลมนสิการบรรพ 
    ๑.๕ ธาตุมนสิการบรรพ 
    ๑.๖ - ๑.๑๔ นวสีวถิกบรรพ

มหาสติปัฏฐานสูตร



๒. เวทนานุปัสสนา 
๓. จิตตานุปัสสนา 
๔. ธัมมานุปัสสนา 
    ๔.๑ นีวรณบรรพ 
    ๔.๒ ขันธบรรพ 
    ๔.๓  อายตนบรรพ 
    ๔.๔  โพชฌังคบรรพ 
    ๔.๕  สัจจบรรพ

มหาสติปัฏฐานสูตร



๑.๑ อานาปานบรรพ



กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ.  
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรญฺญคโต วา รุกฺขมูลคโต วา  
สุญฺญาคารคโต วา, นิสีทติ ปลฺลงฺกํ อาภุชิตฺวา  
อุชุํ กายํ ปณิธาย, ปริมุขํ สตึ อุปฏฺฐเปตฺวา.  
โส สโต ว อสฺสสติ, สโต ปสฺสสติ,  
(ที.ม. ๑๐/๓๗๔ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๑.๑ กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ



ทีฆํ วา อสฺสสนฺโต ‘ทีฆํ อสฺสสามี’ติ ปชานาติ,  
ทีฆํ วา ปสฺสสนฺโต ‘ทีฆํ ปสฺสสามี’ติ ปชานาติ;  
รสฺสํ วา อสฺสสนฺโต ‘รสฺสํ อสฺสสามี’ติ ปชานาติ,  
รสฺสํ วา ปสฺสสนฺโต ‘รสฺสํ ปสฺสสามี’ติ ปชานาติ;  
(ที.ม. ๑๐/๓๗๔ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๑.๑ กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ



‘สพฺพกายปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,  
‘สพฺพกายปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ;  
‘ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,  
‘ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ. 
(ที.ม. ๑๐/๓๗๔ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๑.๑ กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ



เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ทกฺโข ภมกาโร วา  
ภมการนฺเตวาสี วา  
ทีฆํ วา อญฺฉนฺโต ‘ทีฆํ อญฺฉามี’ติ ปชานาติ,... 
(ที.ม. ๑๐/๓๗๔ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๑.๑ กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ



อิติ อชฺฌตฺตํ วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ,  
พหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ,  
อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ;  
สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ,  
วยธมฺมานุปสฺส ีวา กายสฺมึ วิหรติ,  
สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ. 
(ที.ม. ๑๐/๓๗๔ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๑.๑ กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ



‘อตฺถิ กาโย’ติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏฺฐิตา โหติ  
ยาวเทว ญาณมตฺตาย ปฏิสฺสติมตฺตาย  
อนิสฺสิโต จ วิหรติ, น จ กิญฺจิ โลเก อุปาทิยติ.  
เอวมฺปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ. 
(ที.ม. ๑๐/๓๗๔ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๑.๑ กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ



อริยสัจในหมวดอานาปานะ 
อสฺสาสปสฺสาสปริคฺคาหิกา สติ ทุกฺขสจฺจ ํ 
ตสฺสา สมุฏฺฐาปิกา ปุริมตณฺหา สมุทยสจฺจํ  
อุภินฺนํ อปฺปวตฺติ นิโรธสจฺจํ  
ทุกฺขปริชานโน สมุทยปชหโน นิโรธารมฺมโณ  
อริยมคฺโค มคฺคสจฺจํ. 
(ที.ม.อ.)

๑.๑ กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ



เอวํ จตุสจฺจวเสน อุสฺสกฺกิตฺวา นิพฺพุตึ ปาปุณาตีติ  
อิทเมกสฺส อสฺสาสปสฺสาสวเสน อภินิวิฏฺฐสฺส  
ภิกฺขุโน ยาว อรหตฺตา นิยฺยานมุข.ํ 
(ที.ม.อ.)

๑.๑ กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ



๑.๒ อิริยาปถบรรพ



ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ  
คจฺฉนฺโต วา ‘คจฺฉามี’ติ ปชานาติ,  
ฐิโต วา ‘ฐิโตมฺหี’ติ ปชานาติ,  
นิสินฺโน วา ‘นิสินฺโนมฺหี’ติ ปชานาติ,  
สยาโน วา ‘สยาโนมฺหี’ติ ปชานาติ.  
ยถา ยถา วา ปนสฺส กาโย ปณิหิโต โหติ,  
ตถา ตถา นมฺปชานาต.ิ

๑.๒ กายานุปัสสนา อิริยาปถบรรพ



อิติ อชฺฌตฺตํ วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ,  
พหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ,  
อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ;  
สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ,  
วยธมฺมานุปสฺส ีวา กายสฺมึ วิหรติ,  
สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ. 
(ที.ม. ๑๐/๓๗๕ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๑.๒ กายานุปัสสนา อิริยาปถบรรพ



‘อตฺถิ กาโย’ติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏฺฐิตา โหติ  
ยาวเทว ญาณมตฺตาย ปฏิสฺสติมตฺตาย  
อนิสฺสิโต จ วิหรติ, น จ กิญฺจิ โลเก อุปาทิยติ.  
เอวมฺปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ. 
(ที.ม. ๑๐/๓๗๕ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๑.๒ กายานุปัสสนา อิริยาปถบรรพ



อิทญฺหิ “โก คจฺฉติ, กสฺส คมนํ, กึ การณา คจฺฉต”ีติ  
เอวํ สมฺปชานนํ สนฺธาย วุตฺตํ. ฐานาทีสุปิ เอเสว นโย. 
ตตฺถ โก คจฺฉตีติ. น โกจิ สตฺโต วา ปุคฺคโล วา คจฺฉติ.  
กสฺส คมนนฺติ. น กสฺสจิ สตฺตสฺส วา ปุคฺคลสฺส วา คมนํ.  
กึ การณา คจฺฉตีติ จิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผาเรน คจฺฉติ.  
(ที.ม.อ.)

๑.๒ กายานุปัสสนา อิริยาปถบรรพ



ตสฺมา เอส เอวํ ปชานาติ “คจฺฉามี”ติ จิตฺตํ อุปฺปชฺชติ  
ตํ วายํ ชเนติ วาโย วิญฺญตฺตึ ชเนติ  
จิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผาเรน สกลกายสฺส  
ปุรโต อภินีหาโร คมนนฺติ วุจฺจติ.  
ฐานาทีสุปิ เอเสว นโย. 
(ที.ม.อ.)

๑.๒ กายานุปัสสนา อิริยาปถบรรพ



อริยสัจในหมวดอิริยาปถ 
จตุอิริยาปถปริคฺคาหิกา สติ ทุกฺขสจฺจํ 
ตสฺสา สมุฏฺฐาปิกา ปุริมตณฺหา สมุทยสจฺจํ  
อุภินฺนํ อปฺปวตฺติ นิโรธสจฺจํ  
ทุกฺขปริชานโน สมุทยปชหโน นิโรธารมฺมโณ  
อริยมคฺโค มคฺคสจฺจํ. 
(ที.ม.อ.)

๑.๒ กายานุปัสสนา อิริยาปถบรรพ



๑.๓ สัมปชานบรรพ



ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ  
อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต สมฺปชานการี โหติ,  
อาโลกิเต วิโลกิเต สมฺปชานการี โหติ,  
สมฺมิญฺชิเต ปสาริเต สมฺปชานการี โหติ,  
สํฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ สมฺปชานการี โหติ,  
(ที.ม. ๑๐/๓๗๖ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๑.๓ กายานุปัสสนา สัมปชานบรรพ



อสิเต ปีเต ขายิเต สายิเต สมฺปชานการี โหติ,  
อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม สมฺปชานการี โหติ,  
คเต ฐิเต นิสินฺเน สุตฺเต ชาคริเต ภาสิเต  
ตุณฺหีภาเว สมฺปชานการี โหติ.  
อิติ อชฺฌตฺตํ วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ,... 
(ที.ม. ๑๐/๓๗๖ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๑.๓ กายานุปัสสนา สัมปชานบรรพ



สัมปชัญญะ ๔ 
(๑) สาตถกสัมปชัญญะ 
(๒) สัปปายสัมปชัญญะ 
(๓) โคจรสัมปชัญญะ 
(๔) อสัมโมหสัมปชัญญะ 
(ม.มู.อ.)

๑.๓ กายานุปัสสนา สัมปชานบรรพ



๑.๔ ปฏิกูลมนสิการบรรพ



ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิมเมว กายํ อุทฺธํ ปาทตลา  
อโธ เกสมตฺถกา ตจปริยนฺตํ ปูรนฺนานปฺปการสฺส อสุจิโน  
ปจฺจเวกฺขติ  ‘อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย  
เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ, มํสํ นฺหารู อฏฺฐิ อฏฺฐิมิญฺชํ วกฺกํ,  
หทยํ ยกนํ กิโลมกํ ปิหกํ ปปฺผาสํ, อนฺตํ อนฺตคุณํ อุทริยํ กรีสํ.   
ปิตฺตํ เสมฺหํ ปุพฺโพ โลหิตํ เสโท เมโท,  
อสฺสุ วสา เขโฬ สิงฺฆาณิกา ลสิกา มุตฺตนฺ’ติ.

๑.๔ กายานุปัสสนา ปฏิกูลมนสิการบรรพ



เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว อุภโตมุขา มูโตฬี ปูรา  
นานาวิหิตสฺส ธญฺญสฺส.  
เสยฺยถีทํ, สาลีนํ วีหีนํ มุคฺคานํ มาสานํ ติลานํ ตณฺฑุลานํ.  
ตเมนํ จกฺขุมา ปุริโส มุญฺจิตฺวา ปจฺจเวกฺเขยฺย  
‘อิเม สาลี, อิเม วีหี, อิเม มุคฺคา, อิเม มาสา, อิเม ติลา,  
อิเม ตณฺฑุลา’ติ; เอวเมว โข ภิกฺขเว... 
(ที.ม. ๑๐/๓๗๗ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๑.๔ กายานุปัสสนา ปฏิกูลมนสิการบรรพ



อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย 
เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ, 
มํสํ นฺหารู อฏฐี อฏฐิมิญฺชํ วกฺกํ, 
หทยํ ยกนํ กิโลมกํ ปิหกํ ปปฺผาสํ, 
อนฺตํ อนฺตคุณํ อุทริยํ กรีสํ,  
ปิตฺตํ เสมฺหํ ปุพฺโพ โลหิตํ เสโท เมโท, 
อสฺสุ วสา เขโฬ สิงฺฆาณิกา ลสิกา มุตฺตํ, มตฺถเก มตฺถลุงฺคนฺต ิ
(ขุ.ขุ. ทฺวตฺตึสาการ)

๑.๔ กายานุปัสสนา ปฏิกูลมนสิการบรรพ



อุบายปฏิกูลมนสิการ 
วจสา มนสา เจว     วณฺณสณฺฐานโต ทิสา. 
โอกาสโต ปริจฺเฉทา  สตฺตธุคฺคหณํ วิทู. 
(ขุ.ขุ.อ.)

๑.๔ กายานุปัสสนา ปฏิกูลมนสิการบรรพ



๑.๕ ธาตุมนสิการบรรพ



ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิมเมว กายํ ยถาฐิตํ  
ยถาปณิหิตํ ธาตุโส ปจฺจเวกฺขติ  
“อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย  
ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาต”ูติ. 
(ที.ม. ๑๐/๓๗๘ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๑.๕ กายานุปัสสนา ธาตมุนสิการบรรพ



เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ทกฺโข โคฆาตโก วา โคฆาตกนฺเตวาสี วา  
คาวึ วธิตฺวา จตุมฺมหาปเถ วิลโส ปฏิวิภชิตฺวา นิสินฺโน อสฺส.  
เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิมเมว กายํ ยถาฐิตํ ยถาปณิหิตํ 
ธาตุโส ปจฺจเวกฺขติ ... 
(ที.ม. ๑๐/๓๗๘ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๑.๕ กายานุปัสสนา ธาตุมนสิการบรรพ



๑.๖ - ๑.๑๔ นวสีวถิกบรรพ



ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เสยฺยถาปิ ปสฺเสยฺย สรีรํ  
สีวถิกาย ฉฑฺฑิตํ, เอกาหมตํ วา ทฺวีหมตํ วา  
ตีหมตํ วา อุทฺธุมาตกํ วินีลกํ วิปุพฺพกชาตํ.  
โส อิมเมว กายํ อุปสํหรติ  “อยมฺปิ โข กาโย  
เอวํธมฺโม เอวํภาวี เอวํอนตีโต”ติ...(๖-๑) 

(ที.ม. ๑๐/๓๗๙ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๑.๖ - ๑.๑๔ กายานุปัสสนา นวสีวถิกบรรพ



ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เสยฺยถาปิ ปสฺเสยฺย สรีรํ สีวถิกาย  
ฉฑฺฑิตํ, กาเกหิ วา ขชฺชมานํ, กุลเลหิ วา ขชฺชมานํ,  
คิชฺเฌหิ วา ขชฺชมานํ, สุวาเณหิ วา ขชฺชมานํ, 
สิงฺคาเลหิ วา ขชฺชมานํ, วิวิเธหิ วา ปาณกชาเตหิ ขชฺชมานํ.  
โส อิมเมว กายํ อุปสํหรติ “อยมฺปิ โข กาโย  
เอวํธมฺโม เอวํภาวี เอวํอนตีโต”ติ...(๗-๒) 
(ที.ม. ๑๐/๓๗๙ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๑.๖ - ๑.๑๔ กายานุปัสสนา นวสีวถิกบรรพ



ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ  
เสยฺยถาปิ ปสฺเสยฺย สรีรํ สีวถิกาย ฉฑฺฑิตํ,  
อฏฺฐิสงฺขลิกํ สมํสโลหิตํ นหารุสมฺพนฺธํ.  
โส อิมเมว กายํ อุปสํหรติ “อยมฺปิ โข กาโย  
เอวํธมฺโม เอวํภาวี เอวํอนตีโต”ติ... (๘-๓) 
(ที.ม. ๑๐/๓๗๙ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๑.๖ - ๑.๑๔ กายานุปัสสนา นวสีวถิกบรรพ



ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ  
เสยฺยถาปิ ปสฺเสยฺย สรีรํ สีวถิกาย ฉฑฺฑิตํ, 
อฏฺฐิกสงฺขลิกํ นิมฺมํสโลหิตมกฺขิตํ นหารุสมฺพนฺธ.ํ 
โส อิมเมว กายํ อุปสํหรติ  “อยมฺปิ โข กาโย  
เอวํธมฺโม เอวํภาวี เอวํอนตีโต”ติ... (๙-๔) 
(ที.ม. ๑๐/๓๗๙ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๑.๖ - ๑.๑๔ กายานุปัสสนา นวสีวถิกบรรพ



ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ  
เสยฺยถาปิ ปสฺเสยฺย สรีรํ สีวถิกาย ฉฑฺฑิตํ, 
อฏฺฐิสงฺขลิกํ อปคตมํสโลหิตํ นหารุสมฺพนฺธํ.  
โส อิมเมว กายํ อุปสํหรติ “อยมฺปิ โข กาโย  
เอวํธมฺโม เอวํภาวี เอวํอนตีโต”ติ... (๑๐-๕) 
(ที.ม. ๑๐/๓๗๙ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๑.๖ - ๑.๑๔ กายานุปัสสนา นวสีวถิกบรรพ



ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เสยฺยถาปิ ปสฺเสยฺย สรีรํ สีวถิกาย  
ฉฑฺฑิตํ, อฏฺฐิกานิ อปคตหารุสมฺพนฺธานิ ทิสาวิทิสา วิกฺขิตฺตานิ, 
อญฺเญน หตฺถฏฺฐิกํ, อญฺเญน ปาทฏฺฐิกํ, อญฺเญน ชงฺฆฏฺฐิกํ,  
อญฺเญน อูรุฏฺฐิกํ, อญฺเญน กฏิฏฺฐิกํ, อญฺเญน ปิฏฺฐิกณฺฏกํ,  
อญฺเญน ขนฺธฏฺฐิกํ, อญฺเญน คีวฏฺฐิกํ, อญฺเญน หนุกฏฺฐิกํ,  
อญฺเญน ทนฺตฏฺฐิกํ, อญฺเญน สีสกฏาหํ.   
โส อิมเมว กายํ อุปสํหรติ  
“อยมฺปิ โข กาโย เอวํธมฺโม เอวํภาวี เอวํอนตีโต”ติ...(๑๑-๖)

๑.๖ - ๑.๑๔ กายานุปัสสนา นวสีวถิกบรรพ



ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ  
เสยฺยถาปิ ปสฺเสยฺย สรีรํ สีวถิกาย ฉฑฺฑิตํ,  
อฏฺฐิกานิ เสตานิ สงฺขวณฺณูปนิภานิ. 
โส อิมเมว กายํ อุปสํหรติ  “อยมฺปิ โข กาโย  
เอวํธมฺโม เอวํภาวี เอวํอนตีโต”ติ...(๑๒-๗) 
(ที.ม. ๑๐/๓๗๙ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๑.๖ - ๑.๑๔ กายานุปัสสนา นวสีวถิกบรรพ



ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ  
เสยฺยถาปิ ปสฺเสยฺย สรีรํ สีวถิกาย ฉฑฺฑิตํ,  
อฏฺฐิกานิ ปุญฺชกิตานิ เตโรวสฺสิกานิ. 
โส อิมเมว กายํ อุปสํหรติ  “อยมฺปิ โข กาโย  
เอวํธมฺโม เอวํภาวี เอวํอนตีโต”ติ...(๑๓-๘) 
(ที.ม. ๑๐/๓๗๙ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๑.๖ - ๑.๑๔ กายานุปัสสนา นวสีวถิกบรรพ



ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ  
เสยฺยถาปิ ปสฺเสยฺย สรีรํ สีวถิกาย ฉฑฺฑิตํ,  
อฏฺฐิกานิ ปูตีนิ จุณฺณกชาตานิ.  
โส อิมเมว กายํ อุปสํหรติ “อยมฺปิ โข กาโย  
เอวํธมฺโม เอวํภาวี เอวํอนตีโต”ติ...(๑๔-๙) 
(ที.ม. ๑๐/๓๗๙ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๑.๖ - ๑.๑๔ กายานุปัสสนา นวสีวถิกบรรพ



อิติ อชฺฌตฺตํ วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ,  
พหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ,  
อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ;  
สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ,  
วยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ,  
สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ. 
(ที.ม. ๑๐/๓๗๕ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๑.๖ - ๑.๑๔ กายานุปัสสนา นวสีวถิกบรรพ



‘อตฺถิ กาโย’ติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏฺฐิตา โหติ  
ยาวเทว ญาณมตฺตาย ปฏิสฺสติมตฺตาย  
อนิสฺสิโต จ วิหรติ, น จ กิญฺจิ โลเก อุปาทิยติ.  
เอวมฺปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ. 
(ที.ม. ๑๐/๓๗๕ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๑.๖ - ๑.๑๔ กายานุปัสสนา นวสีวถิกบรรพ



อริยสัจในหมวดนวสีวถิก 
นวสิวถิกปริคฺคาหิกา สติ ทุกฺขสจฺจ ํ
ตสฺสา สมุฏฺฐาปิกา ปุริมตณฺหา สมุทยสจฺจํ  
อุภินฺนํ อปฺปวตฺติ นิโรธสจฺจํ  
ทุกฺขปริชานโน สมุทยปชหโน นิโรธารมฺมโณ  
อริยมคฺโค มคฺคสจฺจํ. 
(ที.ม.อ.)

๑.๖ - ๑.๑๔ กายานุปัสสนา นวสีวถิกบรรพ



เอตฺตาวตา จ อานาปานปพฺพํ อิริยาปถปพฺพํ  
จตุสมฺปชญฺญปพฺพํ ปฏิกูลมนสิการปพฺพํ ธาตุมนสิการปพฺพํ  
นวสิวถิกปพฺพานีติ จุทฺทสปพฺพา กายานุปสฺสนา นิฏฺฐิตา โหติ.  
ตตฺถ อานาปานปพฺพํ ปฏิกูลมนสิการปพฺพนฺติ  
อิมาเนว ทฺเว อปฺปนากมฺมฏฺฐานานิ,  
สิวถิกานํ ปน อาทีนวานุปสฺสนาวเสน วุตฺตตฺตา,  
เสสานิ ทฺวาทสาปิ อุปจารกมฺมฏฺฐานาเนวาติ. (ที.ม.อ.)

สรุปกายานุปัสสนา



ตตฺถ ยสฺมา อิริยาปถปพฺพํ จตุสมฺปชญฺญปพฺพํ  
ธาตุมนสิการปพฺพนฺติ อิมานิ ตีณิ วิปสฺสนาวเสน วุตฺตานิ.  
นว สิวถิกปพฺพานิ วิปสฺสนาญาเณสุเยว  
อาทีนวานุปสฺสนาวเสน วุตฺตานิ.  
(ขุ.ขุ.อ.)

สรุปกายานุปัสสนา



ยาปิ เจตฺถ อุทฺธุมาตกาทีสุ สมาธิภาวนา อิจฺเฉยฺย  
สา วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถารโต อสุภภาวนานิทฺเทเส ปกาสิตาเอว. 
อานาปานปพฺพํ ปน ปฏิกูลมนสิการปพฺพญฺเจติ  
อิมาเนตฺถ ทฺเว สมาธิวเสน วุตฺตานิ. 
(ขุ.ขุ.อ.)

สรุปกายานุปัสสนา



๒. เวทนานุปัสสนา



กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ.  
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ  สุขํ วา เวทนํ เวทยมาโน  
‘สุขํ เวทนํ เวทยามี’ติ ปชานาติ, (๑) 
ทุกฺขํ วา เวทนํ เวทยมาโน  
‘ทุกฺขํ เวทนํ เวทยามี’ติ ปชานาติ, (๒) 
อทุกฺขมสุขํ วา เวทนํ เวทยมาโน  
‘อทุกฺขมสุขํ เวทนํ เวทยามี’ติ ปชานาติ; (๓) 
(ที.ม. ๑๐/๓๘๐ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๒. เวทนานุปัสสนา



สามิสํ วา สุขํ เวทนํ เวทยมาโน  
‘สามิสํ สุขํ เวทนํ เวทยามี’ติ ปชานาติ, (๔) 
นิรามิสํ วา สุขํ เวทนํ เวทยมาโน  
‘นิรามิสํ สุขํ เวทนํ เวทยามี’ติ ปชานาติ, (๕) 
สามิสํ วา ทุกฺขํ เวทนํ เวทยมาโน  
‘สามิสํ ทุกฺขํ เวทนํ เวทยามี’ติ ปชานาติ, (๖)  
(ที.ม. ๑๐/๓๘๐ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๒. เวทนานุปัสสนา



นิรามิสํ วา ทุกฺขํ เวทนํ เวทยมาโน  
‘นิรามิสํ ทุกฺขํ เวทนํ เวทยามี’ติ ปชานาติ, (๗) 
สามิสํ วา อทุกฺขมสุขํ เวทนํ เวทยมาโน  
‘สามิสํ อทุกฺขมสุขํ เวทนํ เวทยามี’ติ ปชานาติ, (๘) 
นิรามิสํ วา อทุกฺขมสุขํ เวทนํ เวทยมาโน  
‘นิรามิสํ อทุกฺขมสุขํ เวทนํ เวทยามี’ติ ปชานาติ. (๙) 
(ที.ม. ๑๐/๓๘๐ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๒. เวทนานุปัสสนา



อิติ อชฺฌตฺตํ วา เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ,  
พหิทฺธา วา เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ,  
อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ;  
สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา เวทนาสุ วิหรติ,  
วยธมฺมานุปสฺสี วา เวทนาสุ วิหรติ,  
สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา เวทนาสุ วิหรติ.  
(ที.ม. ๑๐/๓๘๐ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๒. เวทนานุปัสสนา



‘อตฺถิ เวทนา’ติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏฺฐิตา โหติ  
ยาวเทว ญาณมตฺตาย ปฏิสฺสติมตฺตาย.  
อนิสฺสิโต จ วิหรติ, น จ กิญฺจิ โลเก อุปาทิยติ.  
เอวมฺปิ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ. 
(ที.ม. ๑๐/๓๘๐ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๒. เวทนานุปัสสนา



อิทญฺหิ “โก เวทยติ  กสฺส เวทนา  กึ การณา 
เวทนา”ติ เอวํ สมฺปชานเวทิยนํ สนฺธาย วุตฺตํ. 
(ที.ม.อ.)

๒. เวทนานุปัสสนา



ตตฺถ โก เวทยตตีิ น โกจิ สตฺโต วา ปุคฺคโล วา เวทยติ.  
กสฺส เวทนาติ น กสฺสจิ สตฺตสฺส วา ปุคฺคลสฺส วา เวทนา.  
กึ การณา เวทนาติ วตฺถุอารมฺมณาว ปนสฺส เวทนา  
ตสฺมา เอส เอวํ ปชานาติ “ตํ ตํ สุขาทีนํ วตฺถุํ อารมฺมณํ  
กตฺวา เวทนาว เวทยติ ตํ ปน เวทนาย ปวตฺตึ อุปาทาย’  
อหํ เวทยามี’ติ โวหารมตฺตํ โหตี”ติ. 
(ที.ม.อ.)

๒. เวทนานุปัสสนา



๓. จิตตานุปัสสนา



กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ.  
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สราค ํวา จิตฺตํ ‘สราคํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ,(๑) 
วีตราคํ วา จิตฺตํ ‘วีตราคํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ; (๒) 
สโทสํ วา จิตฺตํ ‘สโทสํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ, (๓) 
วีตโทสํ วา จิตฺตํ ‘วีตโทสํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ; (๔) 
สโมหํ วา จิตฺตํ ‘สโมหํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ, (๕) 
วีตโมหํ วา จิตฺตํ ‘วีตโมหํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ; (๖) 
(ที.ม. ๑๐/๓๘๑ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๓. จิตตานุปัสสนา



สํขิตฺตํ วา จิตฺตํ ‘สํขิตฺตํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ, (๗) 
วิกฺขิตฺตํ วา จิตฺตํ ‘วิกฺขิตฺตํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ; (๘) 
มหคฺคตํ วา จิตฺตํ ‘มหคฺคตํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ, (๙) 
อมหคฺคตํ วา จิตฺตํ ‘อมหคฺคตํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ; (๑๐)  
สอุตฺตร ํวา จิตฺตํ ‘สอุตฺตรํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ, (๑๑) 
อนุตฺตรํ วา จิตฺตํ ‘อนุตฺตรํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ; (๑๒) 
(ที.ม. ๑๐/๓๘๑ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๓. จิตตานุปัสสนา



สมาหิตํ วา จิตฺตํ ‘สมาหิตํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ, (๑๓) 
อสมาหิตํ วา จิตฺตํ ‘อสมาหิตํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ; (๑๔) 
วิมุตฺตํ วา จิตฺตํ ‘วิมุตฺตํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ, (๑๕) 
อวิมุตฺตํ วา จิตฺตํ ‘อวิมุตฺตํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ. (๑๖) 
(ที.ม. ๑๐/๓๘๑ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๓. จิตตานุปัสสนา



อิติ อชฺฌตฺตํ วา จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ,  
พหิทฺธา วา จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ,  
อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ;  
สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา จิตฺตสฺมึ วิหรติ,  
วยธมฺมานุปสฺสี วา จิตฺตสฺมึ วิหรติ,  
สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา จิตฺตสฺมึ วิหรติ.  
(ที.ม. ๑๐/๓๘๑ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๓. จิตตานุปัสสนา



‘อตฺถิ จิตฺตนฺ’ติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏฺฐิตา โหติ 
ยาวเทว ญาณมตฺตาย ปฏิสฺสติมตฺตาย.  
อนิสฺสิโต จ วิหรติ, น จ กิญฺจิ โลเก อุปาทิยติ.  
เอวมฺปิ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ. 
(ที.ม. ๑๐/๓๘๑ มหาสติปัฏฐานสูตร)

๓. จิตตานุปัสสนา



สวัสดีครับ


