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สมัยนี้กำรเจริญสติเป็นที่นิยมกันมำก ไม่เฉพำะแต่ชำวพุทธเท่ำนั้น แม้ชำวต่ำงชำติต่ำงภำษำ 

ก็มีกำรน�ำเอำ ”สติ„ ไปปรับใช้ เพื่อสอนกันทั้งในโรงเรียน โรงพยำบำล บริษัทใหญ่ๆ หรือแม้แต่ 

ในทำงทหำร โดยใช้ชื่อว่ำ mindfulness (บำงแห่งถึงกับมีห้องเจริญสติ และมีกำรเปิดคอร์สอบรม 

”กำรเจริญสติ„ ให้กับพนักงำนของตน เพื่อลดควำมเครียดและเพิ่มประสิทธิภำพในองค์กร) เมื่อ 

มีกำรใช้ค�ำว่ำ ”สติ„ แพร่หลำยออกไปอย่ำงนี้ก็เป็นธรรมดำอยู่เองที่ควำมหมำยของ ”สติ„ ที่ใช้ๆ  

กันอยู่อำจจะไม่ตรงเสียทีเดียวกับควำมหมำยดั้งเดิมที่พระศำสดำของเรำประสงค์จะให้ใช้ เพื่อน�ำ 

ไปสู่กำรดับทุกข์ ดังนั้น เรำในฐำนะชำวพุทธอย่ำงน้อยก็ควรจะรู้ให้ชัดว่ำ สติคืออะไร และท�ำ 

อย่ำงไรจะให้เกิดสติ โดยหันมำศึกษำสติกันให้เป็นระบบ ซึ่งอำจจะเริ่มได้จำกกำรศึกษำพระสูตร  

ซึ่งเป็นพระพุทธพจน์โดยตรง เพื่อจะได้มีพื้นควำมรู้ที่เป็นหลักในกำรปฏิบัติเอำไว้บ้ำง นอกจำก 

จะไม่ไขว้เขวแล้ว ยังสำมำรถอธิบำยให้ผู้ที่สนใจได้อย่ำงถูกต้อง

บทสวดมหำสติปัฏฐำนสูตรในเล่มนี้น�ำมำจำก มัชฌิมนิกำย มูลปัณณำสก์ โดยใช้ปำฐะ 

ตำมบทสวดมนต์ฉบับหลวงเป็นหลัก ส่วนค�ำแปลนั้นน�ำมำจำกหลำยที่และปรับตำมอัตตโนมติของ 

ผู้รวบรวมเอง เพื่อให้เหมำะกับกำรสวด เวลำสวดจะสวดเฉพำะพระบำลีก็ได้ (โดยดูค�ำแปลไปข้ำงๆ) 

หรือจะสวดเฉพำะภำษำไทยก็ได้ (เมื่อสงสัยในค�ำบำงค�ำก็มำดูในฝั่งของพระบำลี) หรือจะสวด 

พระบำลีและแปลไทยไปพร้อมๆ กันก็ได้ ส่วนใหญ่แปลบรรทัดต่อบรรทัด แต่บำงบรรทัดที่มี 

เนื้อควำมที่ต้องแปลรวบกันให้สังเกตตรงเส้นคั้นกลำง (ซึ่งถ้ำมี ให้สวดบำลีให้ครบทุกบรรทัด 

ก่อนแล้วจึงค่อยสวดค�ำแปล) บำงท่อนอำจจะมีกำรสวดซ�้ำให้สังเกตสัญญลักษณ์ย่อในที่ใกล้ๆ กัน 

บำงท่อนที่มีกำรสวดเวียน ก็ให้เปลี่ยนค�ำที่ขีดเส้นใต้ไว้ด้วยค�ำที่เหลือจนครบทุกค�ำในหมวดนั้น  

ขอแนะน�ำให้ลองสวดเองและท�ำควำมเข้ำใจให้ดีก่อนที่จะน�ำไปสวดร่วมกัน ที่ออกแบบมำใน 

ลักษณะนี้ก็เพื่อเกื้อกูลแก่กำรจ�ำและจะได้ฝึกสติไปพร้อมๆ กันกับเวลำสวดด้วย

คํ า นํ า



ขอขอบคุณภิกษุรูปหนึ่ง ส�ำหรับตำรำงโครงสร้ำงทั้ง ๔๔ บรรพ และเมตตำช่วยตรวจทำน

ต้นฉบับ ขอบคุณสาละพิมพการ ที่อดทนในกำรแก้ไขบทสวดเพื่อให้ถูกต้องที่สุด และกลุ่ม 

เพื่อนธรรมเพื่อนท�าส�ำหรับปกที่งดงำม ส่วนภำคภำษำอังกฤษนั้นได้พระ Thitavijjo เพื่อน 

ชำวมำเลเซียเป็นผู้เรียบเรียง ขอขอบคุณทุกๆ ท่ำน ทุกๆ ฝ่ำยที่ได้มีส่วนร่วม ในกำรท�ำให้บทสวด

พระสูตรเล่มนี้ส�ำเร็จลงได้ด้วยดีไว้ ณ ที่นี้ ถ้ำมีข้อเสนอแนะอันใดเพื่อแก้ไข ส�ำหรับกำรพิมพ์ 

ครั้งต่อไปให้ดีขึ้น โปรดส่งข้อควำมที่ dhirapanno@gmail.com จะอนุโมทนำเป็นอย่ำงยิ่ง

พระมหำกีรติ ธีรปัญโญ

วัดจำกแดง

ขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙



สติญฺจ ขฺวาหํ ภิกฺขเว สพฺพตฺถิกํ วทามิ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวสติแล ว่าจ�าปรารถนาในที่ทั้งปวง
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*	 จตุสัมปชัญญะ	 (สาตถก,	 สัปปาย,	 โคจร,	 อสัมโมหะ)	 ในฐานะ	๗

	 ๑	 อภิกฺกนฺเต	 -	 ปฏิกฺกนฺเต

	 ๒	 อาโลกิเต	 -	 วิโลกิเต

	 ๓	 สมฺมิญฺชิเต	 -	 ปสาริเต

	 ๔	 สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ

	 ๕	 อสิเต	 -	 ปิเต	 -	 สายิเต	 -	 ขายิเต

	 ๖	 อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม

	 ๗	 คเต	 -	 เิต	 -	 นิสินฺเน	 –	 สุตฺเต	 -	 ชาคริเต	 –	 ภาสิเต	 -	 ตุณฺหีภาเว

*	 มรรคสัจ

	 อธิปัญญา	 -	 สัมมาทิฐิ	 สัมมาสังกัปปะ

	 อธิศีล	 -	 สัมมาวาจา	 สัมมากัมมันตะ

	 	 	 สัมมาอาชีวะ

	 อธิจิต	 -	 สัมมาวายามะ	 สัมมาสติ

	 	 	 สัมมาสมาธิ

มหาสติปัฏฐานสูตร
๔๔ บรรพะ

กายานุปัสสนา ๑๔ เวทนานุปัสสนา ๙ จิตตานุปัสสนา ๑๖ ธัมมานุปัสสนา ๕

๑	 อานาปานบรรพะ	 ๑	 สุข	 -	 ๔	 สามิสฺสํ	 ๑	 สราคํ	 -	 วีตราคํ	 ๑	 นีวรณบรรพะ

๒	 อิริยาบถบรรพะ	 	 	 ๕	 นิรามิสฺสํ	 ๒	 สโทสํ	 -	 วีตโทสํ	 ๒	 ขันธบรรพะ

๓	 สัมปชัญญบรรพะ*	 ๒	 ทุกข์	 -	 ๖	 สามิสฺสํ	 ๓	 สโมหํ	 -	 วีตโมหํ	 ๓	 อายตนบรรพะ

๔	 ปฏิกูลมนสิการบรรพะ	 		 	 ๗	 นิรามิสฺสํ	 ๔	 สํขิตฺตํ	 -	 วิกฺขิตฺตํ	 ๔	 โพชฌังคบรรพะ

๕	 ธาตมุนสกิารบรรพะ	 ๓	 อเุบกขา	 -	๘	 สามสิสฺ	ํ ๕	 มหคคฺต	ํ -	 อมหคคฺต	ํ ๕	 สจัจบรรพะ	ทกุขสจั

๖-๑๔	 นวสีวถิกาบรรพะ	 	 	 	 	 	 ๙	 นิรามิสฺสํ	 ๖	 สอุตฺตรํ	 -	 อนุตฺตรํ	 	 สมุทัยสัจ

	 	 	 ๗	 สมาหิตํ	 -	 อสมาหิตํ	 	 	 นิโรธสัจ

	 	 	 ๘	 วิมุตฺตํ	 -	 อวิมุตฺตํ	 	 	 มรรคสัจ*
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มหาสติปัฏฐานสูตร

ขาพเจา ไดสดับมาแลวอยางนี้ :
สมยัหนึง่ พระผูมพีระภาคเจาเสดจ็ประทบัอยูในหมู
ชนชาวกรุ ุนคิมของหมูชนชาวกรุ ุชือ่กมัมาสทมัมะ.
ในกาลนัน้แล พระผูมพีระภาคเจา ตรสัเรยีกภกิษวุา
”ดูกอนภิกษุทั้งหลาย„ ดังนี้.
ภิกษุเหลานั้น ทูลรับพระดํารัส-
ของพระผูมีพระภาคเจาวา ”พระเจาขา„ ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสพระพุทธภาษิตนี้วา:

”ดกูอนภกิษทุัง้หลาย ทางนีเ้ปนทางสายเอก
เพื่อความหมดจดวิเศษของสัตวทั้งหลาย
เพื่อกาวลวงซึ่งความโศกและความรํ่าไร
เพื่ออัสดงคดับไปแหงทุกขและโทมนัส
เพื่อบรรลุญายธรรม
เพื่อกระทําพระนิพพานใหแจง.
ทางนีค้อืสตปิฏฐาน ๔ (การตัง้สตไิวโดยแนบแนน 
ตอเนื่องในอารมณกรรมฐาน) 
๔ ประการ เปนไฉน?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเปนผูตามพิจารณาเห็นกายในกายอยู
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ
ถอนความยินดีและยินรายในโลกออกเสียได.
ยอมเปนผูตามพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ
ถอนความยินดีและยินรายในโลกออกเสียได.
ยอมเปนผูตามพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ
ถอนความยินดีและยินรายในโลกออกเสียได.
ยอมเปนผูตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ
ถอนความยินดีและยินรายในโลกออกเสียได.

เอวัมเม	 สุตัง	 :
เอกัง	 สะมะยัง	 ภะคะวา	 กุรูสุ	 วิหะระติ
กัมมาสะทัมมัง	 นามะ	 กุรูนัง	 นิคะโม	 ฯ
ตัตฺระ	 โข	 ภะคะวา	 ภิกขู	 อามันเตสิ
“ภิกขะโว”	 ติ	 ฯ
“ภะทันเต”	 ติ	 เต	 ภิกขู
ภะคะวะโต	 ปัจจัสโสสุง	 ฯ
ภะคะวา	 เอตะทะโวจะ:

“เอกายะโน	 อะยัง	 ภิกขะเว	 มัคโค
สัตตานัง	 วิสุทธิยา
โสกะปะริเทวานัง	 สะมะติกกะมายะ
ทุกขะโทมะนัสสานัง	 อัตถังคะมายะ
ญายัสสะ	 อะธิคะมายะ
นิพพานัสสะ	 สัจฉิกิริยายะ
ยะทิทัง	 จัตตาโร สะติปัฏฐานา	 ฯ

กะตะเม	 จัตตาโร	 ฯ
อิธะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
กาเย กายานุปัสสี	 วิหะระติ
อาตาป	 สัมปะชาโน	 สะติมา
วิเนยยะ	 โลเก	 อะภิชฌาโทมะนัสสัง
เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี	 วิหะระติ
อาตาป	 สัมปะชาโน	 สะติมา
วิเนยยะ	 โลเก	 อะภิชฌาโทมะนัสสัง
จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ
อาตาป	 สัมปะชาโน	 สะติมา
วิเนยยะ	 โลเก	 อะภิชฌาโทมะนัสสัง
ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
อาตาป	 สัมปะชาโน	 สะติมา
วิเนยยะ	 โลเก	 อะภิชฌาโทมะนัสสัง	 ฯ
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กายานุปัสสนา
อานาปานะ : ลมหายใจเขาออก

กะถัญจะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
กาเย	 กายานุปัสสี	 วิหะระติ	 ฯ
อิธะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
อะรัญญะคะโต	 วา
รุกขะมูละคะโต	 วา
สุญญาคาระคะโต	 วา
นิสีทะติ	 ปัลลังกัง	 อาภุชิตฺวา
อุชุง	 กายัง	 ปะณิธายะ
ปะริมุขัง	 สะติง	 อุปัฏฐะเปตฺวา	 ฯ
โส	 สะโตวะ	 อัสสะสะติ
สะโต	 ปัสสะสะติ
ทีฆัง	 วา	 อัสสะสันโต
‘ทีฆัง	 อัสสะสามีติ	 ปะชานาติ
ทีฆัง	 วา	 ปัสสะสันโต
‘ทีฆัง	 ปัสสะสามีติ	 ปะชานาติ
รัสสัง	 วา	 อัสสะสันโต
‘รัสสัง	 อัสสะสามีติ	 ปะชานาติ
รัสสัง	 วา	 ปัสสะสันโต
‘รัสสัง	 ปัสสะสามีติ	 ปะชานาติ
‘สัพพะกายะปะฏิสังเวที
อัสสะสิสสามีติ	 สิกขะติ
‘สัพพะกายะปะฏิสังเวที
ปัสสะสิสสามีติ	 สิกขะติ
‘ปัสสัมภะยัง	 กายะสังขารัง
อัสสะสิสสามีติ	 สิกขะติ
‘ปัสสัมภะยัง	 กายะสังขารัง
ปัสสะสิสสามีติ	 สิกขะติ	 ฯ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุ
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ไปแลวสูปาก็ดี
ไปแลวสูโคนไมก็ดี
ไปแลวสูเรือนวางก็ดี
นั่งคูบัลลังก (ขัดสมาธิ)
ตั้งกายใหตรง
ดํารงสติเฉพาะหนา.
เธอยอมมีสติอยู หายใจเขา
ยอมมีสติอยู หายใจออก.
เมื่อหายใจเขายาว
ก็รูชัดวา ”เราหายใจเขายาว„.
หรือเมื่อหายใจออกยาว
ก็รูชัดวา ”เราหายใจออกยาว„.
เมื่อหายใจเขาสั้น
ก็รูชัดวา ”เราหายใจเขาสั้น„.
หรือเมื่อหายใจออกสั้น
ก็รูชัดวา ”เราหายใจออกสั้น„.
ยอมสําเหนียกวา ”เราจักเปนผูกําหนดรูตลอด-
กองลมหายใจทั้งปวง หายใจเขา„.
ยอมสําเหนียกวา ”เราจักเปนผูกําหนดรูตลอด-
กองลมหายใจทั้งปวง หายใจออก„.
ยอมสาํเหนยีกวา ”เราจกัผอนระงบักายสงัขาร*-
หายใจเขา„.
ยอมสาํเหนยีกวา ”เราจกัผอนระงบักายสงัขาร*-
หายใจออก„.

* คือลมหายใจเขาออก
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เสยยะถาปิ	 ภิกขะเว
ทักโข	 ภะมะกาโร	 วา
ภะมะการันเตวาสี	 วา
ทีฆัง	 วา	 อัญฉันโต
‘ทีฆัง	 อัญฉามีติ	 ปะชานาติ
รัสสัง	 วา	 อัญฉันโต
‘รัสสัง	 อัญฉามีติ	 ปะชานาติ
เอวะเมวะ	 โข	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
ทีฆัง	 วา	 อัสสะสันโต
‘ทีฆัง	 อัสสะสามีติ	 ปะชานาติ
ทีฆัง	 วา	 ปัสสะสันโต
‘ทีฆัง	 ปัสสะสามีติ	 ปะชานาติ
รัสสัง	 วา	 อัสสะสันโต
‘รัสสัง	 อัสสะสามีติ	 ปะชานาติ
รัสสัง	 วา	 ปัสสะสันโต
‘รัสสัง	 ปัสสะสามีติ	 ปะชานาติ
‘สัพพะกายะปะฏิสังเวที
อัสสะสิสสามีติ	 สิกขะติ
‘สัพพะกายะปะฏิสังเวที
ปัสสะสิสสามีติ	 สิกขะติ
‘ปัสสัมภะยัง	 กายะสังขารัง
อัสสะสิสสามีติ	 สิกขะติ
‘ปัสสัมภะยัง	 กายะสังขารัง
ปัสสะสิสสามีติ	 สิกขะติ	 ฯ
[J	 อิติ	 อัชฌัตตัง	 วา	 กาเย
กายานุปัสสี	 วิหะระติ
พะหิทธา	 วา	 กาเย
กายานุปัสสี	 วิหะระติ
อัชฌัตตะพะหิทธา	 วา	 กาเย
กายานุปัสสี	 วิหะระติ
สะมุทะยะธัมมานุปัสสี	 วา

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมฉันใด
นายชางกลึงผูฉลาด
หรือลูกมือของนายชางกลึงผูฉลาด
เมื่อชักเชือกกลึงยาว
ก็รูชัดวา ”เราชักเชือกกลึงยาว„.
เมื่อชักเชือกกลึงสั้น
ก็รูชัดวา ”เราชักเชือกกลึงสั้น„.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นนั่นแล
เมื่อหายใจเขายาว
ก็รูชัดวา ”เราหายใจเขายาว„.
หรือเมื่อหายใจออกยาว
ก็รูชัดวา ”เราหายใจออกยาว„.
เมื่อหายใจเขาสั้น
ก็รูชัดวา ”เราหายใจเขาสั้น„.
หรือเมื่อหายใจออกสั้น
ก็รูชัดวา ”เราหายใจออกสั้น„.
ยอมสําเหนียกวา ”เราจักเปนผูกําหนดรูตลอด-
กองลมหายใจทั้งปวง หายใจเขา„.
ยอมสําเหนียกวา ”เราจักเปนผูกําหนดรูตลอด-
กองลมหายใจทั้งปวง หายใจออก„.
ยอมสําเหนียกวา ”เราจักผอนระงับกายสังขาร-
หายใจเขา„.
ยอมสําเหนียกวา ”เราจักผอนระงับกายสังขาร-
หายใจออก„ ดังนี้.
[J ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกาย-
เปนภายในบาง.
ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย-
เปนภายนอกบาง.
ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย-
ทั้งภายในภายนอกบาง.
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-

02.��������������� P.01-34.indd   4 5/12/16   10:53 AM



5มหาสติปัฏฐานสูตร

กายัสฺมิง	 วิหะระติ
วะยะธัมมานุปัสสี	 วา
กายัสฺมิง	 วิหะระติ
สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี	 วา
กายัสฺมิง	 วิหะระติ
‘อัตถิ	 กาโยติ	 วา	 ปะนัสสะ
สะติ	 ปัจจุปัฏฐิตา	 โหติ
ยาวะเทวะ	ญาณะมัตตายะ
ปะฏิสสะติมัตตายะ	 ฯ
อะนิสสิโต	 จะ	 วิหะระติ
นะ	 จะ	 กิญจิ	 โลเก	 อุปาทิยะติ	 ฯ
เอวัมปิ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
กาเย	 กายานุปัสสี	 วิหะระติ]

คือความเกิดขึ้นในกายบาง.
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือความเสื่อมไปในกายบาง.
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมไปในกายบาง.
ก็หรือสติของเธอนั้นที่ตั้งมั่นอยู-
วา ”กายมีอยู„
เพียงเพื่อญาณคือความรู
เพียงเพื่อเปนที่อาศัยระลึก.
เธอยอมเปนผูอนัตณัหาและทฐิไิมอาศยัอยูดวย.
ยอมไมยึดถืออะไรๆ ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ-
ยอมตามพิจารณาเห็นกายในกายอยูอยางนี้.]

อิริยาบถใหญ ๔

สัมปชัญญะ : ความเปนผูรูพรอม ๔ อยาง

ปุนะ	 จะปะรัง	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
คัจฉันโต	 วา	 ‘คัจฉามีติ	 ปะชานาติ
ฐิโต	 วา	 ‘ฐิโตมฺหีติ	 ปะชานาติ
นิสินโน	 วา	 ‘นิสินโนมฺหีติ	 ปะชานาติ
สะยาโน	 วา	 ‘สะยาโนมฺหีติ	 ปะชานาติ	 ฯ
ยะถา	 ยะถา	 วา	 ปะนัสสะ	 กาโย	 ปะณิหิโต	 โหติ

ตะถา	 ตะถา	 นัมปะชานาติ	 ฯ	 [Jอิติ...]

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุ
เมื่อเดินอยู ก็รูชัดวา ”เราเดินอยู„
หรือเมื่อยืนอยู ก็รูชัดวา ”เรายืนอยู„
หรือเมื่อนั่งอยู ก็รูชัดวา ”เรานั่งอยู„
หรือเมื่อนอนอยู ก็รูชัดวา ”เรานอนอยู„.
อนึ่งเมื่อเธอนั้น เปนผูตั้งกายไวแลวอยางใดๆ
กย็อมรูชดัอาการกายนัน้ อยางนัน้ๆ ดงันี.้ [ J...]

ปุนะ	 จะปะรัง	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
อะภิกกันเต	 ปะฏิกกันเต
สัมปะชานะการี	 โหติ
อาโลกิเต	 วิโลกิเต
สัมปะชานะการี	 โหติ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุ-
ยอมเปนผูทําสัมปชัญญะ-
ในการนอมไปขางหนา โนมกลับมาขางหลัง.
ยอมเปนผูทําสัมปชัญญะ-
ในการแลไปหนา เหลียวไปซายและขวา.
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สัมมิญชิเต	 ปะสาริเต
สัมปะชานะการี	 โหติ
สังฆาฏิปัตตะจีวะระธาระเณ
สัมปะชานะการี	 โหติ
อะสิเต	 ปเต	 ขายิเต	 สายิเต
สัมปะชานะการี	 โหติ
อุจจาระปัสสาวะกัมเม
สัมปะชานะการี	 โหติ
คะเต	 ฐิเต	 นิสินเน	 สุตเต	 ชาคะริเต	
ภาสิเต	 ตุณฺหีภาเว	 สัมปะชานะการี	 โหติ	 ฯ
[J	 อิติ	 อัชฌัตตัง	 วา	 กาเย
กายานุปัสสี	 วิหะระติ
พะหิทธา	 วา	 กาเย
กายานุปัสสี	 วิหะระติ
อัชฌัตตะพะหิทธา	 วา	 กาเย
กายานุปัสสี	 วิหะระติ
สะมุทะยะธัมมานุปัสสี	 วา
กายัสฺมิง	 วิหะระติ
วะยะธัมมานุปัสสี	 วา
กายัสฺมิง	 วิหะระติ
สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี	 วา
กายัสฺมิง	 วิหะระติ
‘อัตถิ	 กาโยติ	 วา	 ปะนัสสะ
สะติ	 ปัจจุปัฏฐิตา	 โหติ
ยาวะเทวะ	ญาณะมัตตายะ
ปะฏิสสะติมัตตายะ	 ฯ
อะนิสสิโต	 จะ	 วิหะระติ
นะ	 จะ	 กิญจิ	 โลเก	 อุปาทิยะติ	 ฯ
เอวัมปิ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
กาเย	 กายานุปัสสี	 วิหะระติ]

ยอมเปนผูทําสัมปชัญญะ-
ในการคูอวัยวะเขา เหยียดอวัยวะออก.
ยอมเปนผูทําสัมปชัญญะ-
ในการทรงผาสังฆาฏิ บาตร และจีวร.
ยอมเปนผูทําสัมปชัญญะ-
ในการกิน ดื่ม เคี้ยว และลิ้ม.
ยอมเปนผูทําสัมปชัญญะ-
ในการถายอุจจาระ และปสสาวะ.
ยอมเปนผูทําสัมปชัญญะในการเดิน ยืน นั่ง หลับ ตื่น- 

พูด และความเปนผูนิ่งอยู ดังนี้.

[J ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกาย-
เปนภายในบาง
ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย-
เปนภายนอกบาง
ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย-
ทั้งภายในภายนอกบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือความเกิดขึ้นในกายบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือความเสื่อมไปในกายบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมไปในกายบาง.
ก็หรือสติของเธอนั้นที่ตั้งมั่นอยู-
วา ”กายมีอยู„
เพียงเพื่อญาณคือความรู
เพียงเพื่อเปนที่อาศัยระลึก.
เธอยอมเปนผูอนัตณัหาและทฐิไิมอาศยัอยูดวย.
ยอมไมยึดถืออะไรๆ ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ-
ยอมตามพิจารณาเห็นกายในกายอยูอยางนี้.]
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ปุนะ	 จะปะรัง	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
อิมะเมวะ	 กายัง	 อุทธัง	 ปาทะตะลา
อะโธ	 เกสะมัตถะกา	 ตะจะปะริยันตัง
ปูรันนานัปปะการัสสะ	 อะสุจิโน
ปัจจะเวกขะติ	 อัตถิ	 อิมัสฺมิง	 กาเย:
เกสา	 โลมา	 นะขา	 ทันตา	 ตะโจ	
มังสัง	 นะหารู	 อัฏฐี	 อัฎฐิมิญชัง	 วักกัง	
หะทะยัง	ยะกะนงั	กโิลมะกงั	ปิหะกงั	ปัปผาสงั	
อนัตงั	 อันตะคุณัง	 อุทะริยัง	 กะรีสัง	
ปิตตัง	 เสมหัง	 ปุพโพ	 โลหิตัง	
เสโท	 เมโท	 อัสสุ	 วะสา
เขโฬ	 สิงฆาณิกา	 ละสิกา	 มุตตันติ	 ฯ

เสยยะถาปิ	ภกิขะเว	อภุะโตมขุา	มโูตฬ
ปูรานานาวิหิตัสสะ	ธัญญัสสะ	เสยยะถีทัง	 :
สาลีนัง	 วีหีนัง	 มุคคานัง	
มาสานัง	 ติลานัง	 ตัณฑุลานัง
ตะเมนัง	 จักขุมา	 ปุริโส
มุญจิตฺวา	 ปัจจะเวกเขยยะ	 :
อิเม	 สาลี	 อิเม	 วีหี	 อิเม	 มุคคา
อิเม	 มาสา	 อิเม	 ติลา	 อิเม	 ตัณฑุลาติ

เอวะเมวะ	 โข	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
อิมะเมวะ	 กายัง	 อุทธัง	 ปาทะตะลา
อะโธ	 เกสะมัตถะกา	 ตะจะปะริยันตัง
ปูรันนานัปปะการัสสะ	 อะสุจิโน	
ปัจจะเวกขะติ	 อัตถิ	 อิมัสฺมิง	 กาเย:
เกสา	 โลมา	 นะขา	 ทันตา	 ตะโจ	
มังสัง	 นะหารู	 อัฏฐี	 อัฎฐิมิญชัง	 วักกัง	
หะทะยัง	ยะกะนงั	กโิลมะกงั	ปิหะกงั	ปัปผาสงั 
อนัตงั	 อันตะคุณัง	 อุทะริยัง	 กะรีสัง	

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย ขออืน่ยงัมอียูอกี ภกิษ ุ(ยอม-
พิจารณา) กายนี้นี่แล เบื้องบนแตพื้นเทาขึ้นมา
เบื้องตํ่าแตปลายผมลงไป มีหนังหุมอยูโดยรอบ
เต็มไปดวยของไมสะอาด มีประการตางๆ
พิจารณาวา มีอยูในกายนี้คือ:
ผม ขน เล็บ ฟน หนัง 
เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต 
หัวใจ ตับ พังผืด มาม ปอด 
ไสใหญ สายรัดไส อาหารใหม อาหารเกา 
นํ้าดี นํ้าเสลด นํ้าเหลือง นํ้าเลือด 
นํ้าเหงื่อ นํ้ามันขน นํ้าตา นํ้ามันเหลว
นํ้าลาย นํ้ามูก นํ้ามันไขขอ นํ้ามูตร ดังนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไถมีปาก ๒ ขาง แมฉันใด
เต็มดวยธัญญชาติ มีประการตางๆ คือ :
ขาวสาลี ขาวเปลือก ถั่วเขียว 
ถั่วเหลือง งา ขาวสาร
บุรุษมีจักษุ-
แกไถนั้นออกแลว พึงเห็นไดวา:
เหลานี้ ขาวสาลี เหลานี้ ขาวเปลือก เหลานี้ ถั่วเขียว

เหลานี้ ถั่วเหลือง เหลานี้ งา เหลานี้ ขาวสาร

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นนั่นแล ภิกษุ (ยอม-
พิจารณา) กายนี้นี่แล เบื้องบนแตพื้นเทาขึ้นมา
เบื้องตํ่าแตปลายผมลงไป มีหนังหุมอยูโดยรอบ
เต็มไปดวยของไมสะอาด มีประการตางๆ
พิจารณาวา มีอยูในกายนี้คือ:
ผม ขน เล็บ ฟน หนัง 
เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต 
หัวใจ ตับ พังผืด มาม ปอด 
ไสใหญ สายรัดไส อาหารใหม อาหารเกา 

ปฏิกูลมนสิการ : พิจารณากายเปนของปฏิกูล
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ธาตุมนสิการ : พิจารณากายเปนธาตุ

ปิตตัง	 เสมหัง	 ปุพโพ	 โลหิตัง	
เสโท	 เมโท	 อัสสุ	 วะสา	
เขโฬ	 สิงฆาณิกา	 ละสิกา	 มุตตันติ	 ฯ
[J	 อิติ	 อัชฌัตตัง	 วา	 กาเย
กายานุปัสสี	 วิหะระติ
พะหิทธา	 วา	 กาเย
กายานุปัสสี	 วิหะระติ
อัชฌัตตะพะหิทธา	 วา
กาเย	 กายานุปัสสี	 วิหะระติ
สะมุทะยะธัมมานุปัสสี	 วา
กายัสฺมิง	 วิหะระติ
วะยะธัมมานุปัสสี	 วา
กายัสฺมิง	 วิหะระติ
สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี	 วา
กายัสฺมิง	 วิหะระติ	 ฯ
‘อัตถิ	 กาโยติ	 วา	 ปะนัสสะ
สะติ	 ปัจจุปัฏฐิตา	 โหติ
ยาวะเทวะ	ญาณะมัตตายะ
ปะฏิสสะติมัตตายะ	 ฯ
อะนิสสิโต	 จะ	 วิหะระติ
นะ	 จะ	 กิญจิ	 โลเก	 อุปาทิยะติ	 ฯ
เอวัมปิ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
กาเย	 กายานุปัสสี	 วิหะระติ	 ฯ]

นํ้าดี นํ้าเสลด นํ้าเหลือง นํ้าเลือด 
นํ้าเหงื่อ นํ้ามันขน นํ้าตา นํ้ามันเหลว 

นํ้าลาย นํ้ามูก นํ้ามันไขขอ นํ้ามูตร ดังนี้.
[J ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกาย-
เปนภายในบาง
ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย-
เปนภายนอกบาง
ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย-
ทั้งภายในภายนอกบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือความเกิดขึ้นในกายบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือความเสื่อมไปในกายบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมไปในกายบาง.
ก็หรือสติของเธอนั้นที่ตั้งมั่นอยู-
วา ”กายมีอยู„
เพียงเพื่อญาณคือความรู
เพียงเพื่อเปนที่อาศัยระลึก.
เธอยอมเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูดวย
ยอมไมยึดถืออะไรๆ ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ-
ยอมตามพิจารณาเห็นกายในกายอยูอยางนี้.]

ปุนะ	 จะปะรัง	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
อิมะเมวะ	 กายัง	 ยะถาฐิตัง
ยะถาปะณิหิตัง	 ธาตุโส	 ปัจจะเวกขะติ
อัตถิ	 อิมัสฺมิง	 กาเย:	 ปะฐะวีธาตุ	 อาโปธาตุ

เตโชธาตุ	 วาโยธาตูติ	 ฯ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก
ภิกษุยอมพิจารณากายอันตั้งอยู ตามที่ตั้งอยู-
ตามปกตินี้นี่แล โดยความเปนธาตุวา
มีอยูในกายนี้คือ: ธาตุดิน ธาตุนํ้า
 ธาตุไฟ ธาตุลม ดังนี้
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นวสีวถิกา : พิจารณากายดุจอสุภะในปาชา ๙ ขอ

เสยยะถาปิ	 ภิกขะเว	 ทักโข	 โคฆาตะโก	 วา
โคฆาตะกันเตวาสี	 วา
คาวิง	 วะธิตฺวา	 จาตุมมะหาปะเถ	 วิละโส
ปะฏิวิภะชิตฺวา	 นิสินโน	 อัสสะ
เอวะเมวะ	 โข	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
อิมะเมวะ	 กายัง	 ยะถาฐิตัง
ยะถาปะณิหิตัง	 ธาตุโส	 ปัจจะเวกขะติ
อัตถิ	 อิมัสฺมิง	 กาเย:	 ปะฐะวีธาตุ	 อาโปธาตุ

เตโชธาตุ	 วาโยธาตูติ	 ฯ	 [J	 อิติ...]

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนฆาโค ผูฉลาด
หรือ ลูกมือคนฆาโค ผูฉลาด
ฆาโคแลว พึงแบงออกเปนสวนๆ
แลวนั่งอยูที่หนทางใหญ ๔ แพรง แมฉันใด,
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ฉันนั้นนั่นแล
ยอมพิจารณากาย อันตั้งอยู ตามที่ตั้งอยู-
ตามปกตินี้นี่แล โดยความเปนธาตุวา
มีอยูในกายนี้คือ: ธาตุดิน ธาตุนํ้า

ธาตุไฟ ธาตุลม ดังนี้. [J...]

ปุนะ	 จะปะรัง	 ภิกขะเว	 ภิกขุ

เสยยะถาปิ	 ปัสเสยยะ	 สะรีรัง

สีวะถิกายะ	 ฉัฑฑิตัง	 :

๑)	 เอกาหะมะตัง	 วา	 ทฺวีหะมะตัง	 วา

ตีหะมะตัง	 วา	 อุทธุมาตะกัง

วินีละกัง	 วิปุพพะกะชาตัง	 ฯ

[N 	 โส	 อิมะเมวะ	 กายัง	 อุปะสังหะระติ

‘อะยัมปิ	 โข	 กาโย	 เอวังธัมโม

เอวังภาวี	 เอวังอะนะตีโตติ	 ฯ]

[J	 อิติ...]

ปุนะ	 จะปะรัง	 ภิกขะเว	 ภิกขุ

เสยยะถาปิ	 ปัสเสยยะ	 สะรีรัง

สีวะถิกายะ	 ฉัฑฑิตัง	 :

๒)	 กาเกห	ิวา	ขชัชะมานงั	คชิเฌห	ิวา	ขชัชะ

มานัง	กุละเลหิ	วา	ขัชชะมานัง	สุวาเณหิ	วา

ขัชชะมานัง	 สิงคาเลหิ	 วา	 ขัชชะมานัง

วิวิเธหิ	 วา	 ปาณะกะชาเตหิ	 ขัชชะมานัง	 ฯ

[N 	 โส...][J	 อิติ...]

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุ

เหมือนอยางวา จะพึงเห็นสรีระ (ซากศพ)

ที่เขาทิ้งไวแลวในปาชา :

๑) ตายแลววันหนึ่ง หรือตายแลว ๒ วัน

หรือตายแลว ๓ วัน พองขึ้นอืด

สเีขยีวคลํา้นาเกลยีด มนีํา้เหลอืงไหลเยิม้นาเกลยีด

[N เธอก็นอมเขามาสูกายนี้นี่เลา วา :

”ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา

คงเปนอยางนี ้ไมลวงพนความเปนอยางนีไ้ปได„ ดงันี.้]

[J...]

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุ

เหมือนอยางวา จะพึงเห็นสรีระ (ซากศพ)

ที่เขาทิ้งไวแลวในปาชา :

๒) อันฝูงกาจิกกินอยูบาง ฝูงแรงจิกกินอยูบาง

ฝูงเหยี่ยวจิกกินอยูบาง ฝูงสุนัขกัดกินอยูบาง

ฝูงสุนัขจิ้งจอกกัดกินอยูบาง

หมูสัตวตัวเล็กๆ ตางๆ กัดกินอยูบาง

[N] [J...]

02.��������������� P.01-34.indd   9 5/12/16   10:53 AM



10 มหาสติปัฏฐานสูตร

ปุนะ	 จะปะรัง	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
เสยยะถาปิ	 ปัสเสยยะ	 สะรีรัง
สีวะถิกายะ	 ฉัฑฑิตัง	 :
๓)	 อัฏฐิสังขะลิกัง	 สะมังสะโลหิตัง
นะหารุสัมพันธัง	 ฯ
๔)	 อัฏฐิสังขะลิกัง	นิมมังสะโลหิตะมักขิตัง
นะหารุสัมพันธัง	 ฯ
๕) อัฏฐิสังขะลิกัง	อะปะคะตะมังสะโลหิตัง
นะหารุสัมพันธัง	 ฯ
๖)	 อฏัฐกิาน	ิอะปะคะตะนะหารสุมัพนัธานิ
ทิสาวิทิสาวิกขิตตานิ	 อัญเญนะ	 หัตถัฏฐิกัง
อัญเญนะ	 ปาทัฏฐิกัง	 อัญเญนะ	 ชังฆัฏฐิกัง
อัญเญนะ	 อูรุฏฐิกัง	 อัญเญนะ	 กะฏิฏฐิกัง
อัญเญนะ	 ปิฏฐิกัณฏะกัฏฐิกัง
อัญเญนะ	 ผาสุกัฏฐิกัง	 อัญเญนะ	 อุรัฏฐิกัง
อัญเญนะ	พาหุฏฐิกัง	 อัญเญนะ	 อังสัฏฐิกัง
อัญเญนะ	 คีวัฏฐิกัง	 อัญเญนะ	 หะนุฏฐิกัง
อัญเญนะ	ทันตัฏฐิกัง	 อัญเญนะ	 สีสะกะฏาหัง	 ฯ

[N	 โส...][J	 อิติ...]
ปุนะ	 จะปะรัง	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
เสยยะถาปิ	 ปัสเสยยะ	 สะรีรัง
สีวะถิกายะ	 ฉัฑฑิตัง	 :
๗)	 อัฏฐิกานิ	 เสตานิ	 สังขะวัณณุปะนิภานิ	 ฯ

๘)	 อัฏฐิกานิ	ปุญชะกิตานิ	เตโรวัสสิกานิ	ฯ
๙)	 อัฏฐิกานิ	 ปูตีนิ	 จุณณะกะชาตานิ	 ฯ
[N	 โส	 อิมะเมวะ	 กายัง	 อุปะสังหะระติ

‘อะยัมปิ	 โข	 กาโย	 เอวังธัมโม
	 เอวังภาวี	 เอวังอะนะตีโตติ	 ฯ]

[J	 อิติ	 อัชฌัตตัง	 วา	 กาเย
กายานุปัสสี	 วิหะระติ
พะหิทธา	 วา	 กาเย

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุ
เหมือนอยางวา จะพึงเห็นสรีระ (ซากศพ)
ที่เขาทิ้งไวแลวในปาชา :
๓) เปนรางกระดูก ยังมีเนื้อและเลือด

อันเสนเอ็นรัดรึงอยู

๔) เปนรางกระดูก เปอนดวยเลือด ปราศจากเนื้อแลว

ยังมีเสนเอ็นรัดรึงอยู

๕) เปนรางกระดูก ปราศจากเนื้อและเลือดแลว

ยังมีเสนเอ็นรัดรึงอยู

๖) เปน (ทอน) กระดูกปราศจากเสนเอ็นรัดรึงแลว

กระจายไปแลวในทิศนอยทิศใหญ คือ กระดูกมือ

(ไปอยู) ทางอื่น กระดูกเทา (ไปอยู) ทางอื่น กระดูกแขง

(ไปอยู) ทางอื่น กระดูกขา (ไปอยู) ทางอื่น กระดูกสะเอว

(ไปอยู) ทางอื่น กระดูกสันหลัง (ไปอยู) ทางอื่น

กระดูกซี่โครง (ไปอยู) ทางอื่น กระดูกหนาอก (ไปอยู)

ทางอื่น กระดูกแขน (ไปอยู) ทางอื่น กระดูกไหล (ไป

อยู) ทางอื่น กระดูกคอ (ไปอยู) ทางอื่น กระดูกคาง (ไป

อยู) ทางอื่น กระดูกฟน (ไปอยู) ทางอื่น กระโหลกศีรษะ

(ไปอยู) ทางอื่น. [N….] [J]

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุ
เหมือนอยางวา จะพึงเห็นสรีระ (ซากศพ)
ที่เขาทิ้งไวแลวในปาชา :
๗) เปน (ทอน) กระดูก มีสีขาวเปรียบดวยสีสังข.

๘) เปน (ทอน) กระดูก ที่รวมอยูเปนกอง เกินปหนึ่ง

๙) เปน (ทอน) กระดูก ผุละเอียดแลว.

[N เธอก็นอมเขามาสูกายนี้นี่เลา วา:
”ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา
คงเปนอยางนี ้ไมลวงพนความเปนอยางนีไ้ปได„ ดงันี.้]

[J ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกาย-
เปนภายในบาง
ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย-
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กายานุปัสสี	 วิหะระติ
อัชฌัตตะพะหิทธา	 วา	 กาเย
กายานุปัสสี	 วิหะระติ
สะมุทะยะธัมมานุปัสสี	 วา
กายัสฺมิง	 วิหะระติ
วะยะธัมมานุปัสสี	 วา
กายัสฺมิง	 วิหะระติ
สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี	 วา
กายัสฺมิง	 วิหะระติ	 ฯ
‘อัตถิ	 กาโยติ	 วา	 ปะนัสสะ
สะติ	 ปัจจุปัฏฐิตา	 โหติ
ยาวะเทวะ	ญาณะมัตตายะ
ปะฏิสสะติมัตตายะ	 ฯ
อะนิสสิโต	 จะ	 วิหะระติ
นะ	 จะ	 กิญจิ	 โลเก	 อุปาทิยะติ	 ฯ
เอวัมปิ	 (โข)	 ภิกขะเว	 ภิกขุ	
กาเย	 กายานุปัสสี	 วิหะระติ	 ฯ]

เปนภายนอกบาง
ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย-
ทั้งภายในภายนอกบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือความเกิดขึ้นในกายบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือความเสื่อมไปในกายบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมไปในกายบาง.
ก็หรือสติของเธอนั้นที่ตั้งมั่นอยู-
วา ”กายมีอยู„
เพียงเพื่อญาณคือความรู
เพียงเพื่อเปนที่อาศัยระลึก.
เธอยอมเปนผูอนัตณัหาและทฐิไิมอาศยัอยูดวย.
ยอมไมยึดถืออะไรๆ ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ-
ยอมตามพิจารณาเห็นกายในกายอยูอยางนี้.]

เวทนานุปัสสนา

กะถัญจะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
เวทะนาสุ	 เวทะนานุปัสสี	 วิหะระติ	 ฯ
อิธะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
สุขัง	 เวทะนัง	 เวทิยะมาโน
‘สุขัง	 เวทะนัง	 เวทิยามีติ	 ปะชานาติ
ทุกขัง	 เวทะนัง	 เวทิยะมาโน
‘ทุกขัง	 เวทะนัง	 เวทิยามีติ	 ปะชานาติ
อะทุกขะมะสุขัง	 เวทะนัง	 เวทิยะมาโน
‘อะทุกขะมะสุขัง	 เวทะนัง	 เวทิยามีติ	 ปะชานาติ

สามิสัง	 วา	 สุขัง	 เวทะนัง	 เวทิยะมาโน
‘สามสิงั	 สขุงั	 เวทะนงั	 เวทยิามตี	ิ ปะชานาติ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุ
ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เมื่อเสวยสุขเวทนา
ก็รูชัดวา ”เราเสวยสุขเวทนา„.
เมื่อเสวยทุกขเวทนา
ก็รูชัดวา ”เราเสวยทุกขเวทนา„.
เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา (ไมทุกข ไมสุข)
ก็รูชัดวา ”เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา„.
หรือเมื่อเสวยสุขเวทนามีอามิส (คือเจือกามคุณ)
ก็รูชัดวา ”เราเสวยสุขเวทนามีอามิส„.
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นิรามิสัง	 วา	 สุขัง	 เวทะนัง	 เวทิยะมาโน
‘นริามสิงั	 สขุงั	 เวทะนงั	 เวทยิามตี	ิ ปะชานาติ
สามิสัง	 วา	 ทุกขัง	 เวทะนัง	 เวทิยะมาโน
‘สามสิงั	ทกุขงั	 เวทะนงั	 เวทยิามตี	ิปะชานาติ
นิรามิสัง	 วา	 ทุกขัง	 เวทะนัง	 เวทิยะมาโน
‘นริามสิงั	 ทกุขงั	 เวทะนงั	 เวทยิามตี	ิปะชานาติ
สามิสัง	วา	อะทุกขะมะสุขัง	เวทะนัง	เวทิยะมาโน

‘สามิสัง	 อะทุกขะมะสุขัง	 เวทะนัง
เวทิยามีติ	 ปะชานาติ
นิรามิสัง	 วา	 อะทุกขะมะสุขัง	 เวทะนัง	
เวทิยะมาโน
‘นิรามิสัง	 อะทุกขะมะสุขัง	 เวทะนัง
เวทิยามีติ	 ปะชานาติ	 ฯ
✿	 อิติ	 อัชฌัตตัง	 วา	 เวทะนาสุ
เวทะนานุปัสสี	 วิหะระติ
พะหิทธา	 วา	 เวทะนาสุ
เวทะนานุปัสสี	 วิหะระติ
อัชฌัตตะพะหิทธา	 วา	 เวทะนาสุ
เวทะนานุปัสสี	 วิหะระติ
สะมุทะยะธัมมานุปัสสี	 วา
เวทะนาสุ	 วิหะระติ
วะยะธัมมานุปัสสี	 วา
เวทะนาสุ	 วิหะระติ
สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี	 วา
เวทะนาสุ	 วิหะระติ	 ฯ
‘อัตถิ	 เวทะนาติ	 วา	 ปะนัสสะ
สะติ	 ปัจจุปัฏฐิตา	 โหติ
ยาวะเทวะ	ญาณะมัตตายะ
ปะฏิสสะติมัตตายะ	 ฯ
อะนิสสิโต	 จะ	 วิหะระติ
นะ	 จะ	 กิญจิ	 โลเก	 อุปาทิยะติ	 ฯ
เอวัง	 โข	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
เวทะนาสุ	 เวทะนานุปัสสี	 วิหะระติ	 ฯ

หรอืเมือ่เสวยสขุเวทนาไมมอีามสิ (คอืไมเจอืกามคณุ)
ก็รูชัดวา ”เราเสวยสุขเวทนาไมมีอามิส„.
หรือเมื่อเสวยทุกขเวทนามีอามิส
ก็รูชัดวา ”เราเสวยทุกขเวทนามีอามิส„.
หรือเมื่อเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส
ก็รูชัดวา ”เราเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส„.
หรือเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส
ก็รูชัดวา ”เราเสวย-
อทุกขมสุขเวทนามีอามิส„.
หรือเมื่อเสวย-
อทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส
ก็รูชัดวา ”เราเสวย-
”อทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส„ ดังนี้.
✿ ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย-
เปนภายในบาง
ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย-
เปนภายนอกบาง
ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย-
ทั้งภายในภายนอกบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือความเกิดขึ้นในเวทนาบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือความเสื่อมไปในเวทนาบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมไปในเวทนาบาง.
ก็หรือสติของเธอนั้นที่ตั้งมั่นอยู-
วา ”เวทนามีอยู„
เพียงเพื่อญาณคือความรู
เพียงเพื่อเปนที่อาศัยระลึก.
เธอยอมเปนผูอนัตณัหาและทฐิไิมอาศยัอยูดวย.
ยอมไมยึดถืออะไรๆ ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมตาม-
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูอยางนี้.
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จิตตานุปัสสนา

กะถัญจะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
จิตเต	 จิตตานุปัสสี	 วิหะระติ	 ฯ
อิธะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
สะราคัง	 วา	 จิตตัง
‘สะราคัง	 จิตตันติ	 ปะชานาติ
วีตะราคัง	 วา	 จิตตัง
‘วีตะราคัง	 จิตตันติ	 ปะชานาติ
สะโทสัง	 วา	 จิตตัง
‘สะโทสัง	 จิตตันติ	 ปะชานาติ
วีตะโทสัง	 วา	 จิตตัง
‘วีตะโทสัง	 จิตตันติ	 ปะชานาติ
สะโมหัง	 วา	 จิตตัง
‘สะโมหัง	 จิตตันติ	 ปะชานาติ
วีตะโมหัง	 วา	 จิตตัง
‘วีตะโมหัง	 จิตตันติ	 ปะชานาติ
สังขิตตัง	 วา	 จิตตัง
‘สังขิตตัง	 จิตตันติ	 ปะชานาติ
วิกขิตตัง	 วา	 จิตตัง
‘วิกขิตตัง	 จิตตันติ	 ปะชานาติ
มะหัคคะตัง	 วา	 จิตตัง
‘มะหัคคะตัง	 จิตตันติ	 ปะชานาติ
อะมะหัคคะตัง	 วา	 จิตตัง
‘อะมะหัคคะตัง	 จิตตันติ	 ปะชานาติ
สะอุตตะรัง	 วา	 จิตตัง
‘สะอุตตะรัง	 จิตตันติ	 ปะชานาติ
อะนุตตะรัง	 วา	 จิตตัง
‘อะนุตตะรัง	 จิตตันติ	 ปะชานาติ
สะมาหิตัง	 วา	 จิตตัง
‘สะมาหิตัง	 จิตตันติ	 ปะชานาติ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุ
ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
อนึ่ง จิตมีราคะ
ก็รูชัดวา ”จิตมีราคะ„.
หรือจิตไมมีราคะ
ก็รูชัดวา ”จิตไมมีราคะ„.
หรือจิตมีโทสะ
ก็รูชัดวา ”จิตมีโทสะ„.
หรือจิตไมมีโทสะ
ก็รูชัดวา ”จิตไมมีโทสะ„.
หรือจิตมีโมหะ
ก็รูชัดวา ”จิตมีโมหะ„.
หรือจิตไมมีโมหะ
ก็รูชัดวา ”จิตไมมีโมหะ„.
หรือจิตหดหู
ก็รูชัดวา ”จิตหดหู„.
หรือจิตฟุงซาน
ก็รูชัดวา ”จิตฟุงซาน„.
หรือจิตเปนมหัคคตะ (คือจิตที่เปนรูปฌาน อรูปฌาน)

กร็ูชดัวา ”จติเปนมหคัคตะ„.
จิตไมเปนมหัคคตะ
ก็รูชัดวา ”จิตไมเปนมหัคคตะ„.
หรือจิตเปนสอุตตระ (คือมีจิตอื่นยิ่งกวา)
ก็รูชัดวา ”จิตเปนสอุตตระ„.
หรือจิตเปนอนุตตระ (คือไมมีจิตอื่นยิ่งกวา)
ก็รูชัดวา ”จิตเปนอนุตตระ„.
หรือจิตตั้งมั่น
ก็รูชัดวา ”จิตตั้งมั่น„.
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อะสะมาหิตัง	 วา	 จิตตัง
‘อะสะมาหิตัง	 จิตตันติ	 ปะชานาติ
วิมุตตัง	 วา	 จิตตัง
‘วิมุตตัง	 จิตตันติ	 ปะชานาติ
อะวิมุตตัง	 วา	 จิตตัง
‘อะวิมุตตัง	 จิตตันติ	 ปะชานาติ	 ฯ
¤	 อิติ	 อัชฌัตตัง	 วา	 จิตเต
จิตตานุปัสสี	 วิหะระติ
พะหิทธา	 วา	 จิตเต
จิตตานุปัสสี	 วิหะระติ
อัชฌัตตะพะหิทธา	 วา
จิตเต	 จิตตานุปัสสี	 วิหะระติ
สะมุทะยะธัมมานุปัสสี	 วา
จิตตัสฺมิง	 วิหะระติ
วะยะธัมมานุปัสสี	 วา
จิตตัสฺมิง	 วิหะระติ
สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี	 วา
จิตตัสฺมิง	 วิหะระติ	 ฯ
‘อัตถิ	 จิตตันติ	 วา	 ปะนัสสะ
สะติ	 ปัจจุปัฏฐิตา	 โหติ
ยาวะเทวะ	ญาณะมัตตายะ
ปะฏิสสะติมัตตายะ	 ฯ
อะนิสสิโต	 จะ	 วิหะระติ
นะ	 จะ	 กิญจิ	 โลเก	 อุปาทิยะติ	 ฯ
เอวัง	 โข	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
จิตเต	 จิตตานุปัสสี	 วิหะระติ	 ฯ

หรือจิตไมตั้งมั่น
ก็รูชัดวา ”จิตไมตั้งมั่น„.
หรือจิตวิมุตติ (คือหลุดพนดวยตทังควิมุตติ
หรือวิกขัมภนวิมุตติ) ก็รูชัดวา ”จิตวิมุตติ„.
หรือจิตยังไมวิมุตติ
ก็รูชัดวา ”จิตยังไมวิมุตติ„ ดังนี้.
¤ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจิต-
เปนภายในบาง
ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิต-
เปนภายนอกบาง
ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิต-
ทั้งภายในภายนอกบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือความเกิดขึ้นในจิตบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือความเสื่อมไปในจิตบาง.
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมไปในจิตบาง.
ก็หรือสติของเธอนั้นที่ตั้งมั่นอยู-
วา ”จิตมีอยู„
เพียงเพื่อญาณคือความรู
เพียงเพื่อเปนที่อาศัยระลึก.
เธอยอมเปนผูอนัตณัหาและทฐิไิมอาศยัอยูดวย.
ยอมไมยึดถืออะไรๆ ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ-
ยอมตามพิจารณาเห็นจิตในจิตอยูอยางนี้

ธัมมานุปัสสนา
นิวรณหา

กะถัญจะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ	 ฯ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุ-
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู.
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อิธะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
ปัญจะสุ	 นีวะระเณสุ	 ฯ
กะถัญจะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
ปัญจะสุ	 นีวะระเณสุ	 ฯ
อิธะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
๑)	 สันตัง	 วา	 อัชฌัตตัง	 กามัจฉันทัง
‘อัตถิ	 เม	อัชฌัตตัง	กามัจฉันโทติ	ปะชานาติ
อะสันตัง	 วา	 อัชฌัตตัง	 กามัจฉันทัง
‘นัตถิ	 เม	อัชฌัตตัง	กามัจฉันโทติ	ปะชานาติ
ยะถา	 จะ	 อะนุปปันนัสสะ	 กามัจฉันทัสสะ
อุปปาโท	 โหติ	 ตัญจะ	 ปะชานาติ
ยะถา	 จะ	 อุปปันนัสสะ	 กามัจฉันทัสสะ
ปะหานัง	 โหติ	 ตัญจะ	 ปะชานาติ
ยะถา	 จะ	 ปะหีนัสสะ	 กามัจฉันทัสสะ
อายะติง	 อะนุปปาโท	 โหติ	 ตัญจะ	 ปะชานาติ	 ฯ

๒)	 สันตัง	 วา	 อัชฌัตตัง	 พฺยาปาทัง
‘อัตถิ	 เม	อัชฌัตตัง	พฺยาปาโทติ	ปะชานาติ
อะสันตัง	 วา	 อัชฌัตตัง	 พฺยาปาทัง
‘นัตถิ	 เม	อัชฌัตตัง	พฺยาปาโทติ	ปะชานาติ
ยะถา	 จะ	 อะนุปปันนัสสะ	 พฺยาปาทัสสะ
อุปปาโท	 โหติ	 ตัญจะ	 ปะชานาติ
ยะถา	 จะ	 อุปปันนัสสะ	 พฺยาปาทัสสะ
ปะหานัง	 โหติ	 ตัญจะ	 ปะชานาติ
ยะถา	 จะ	 ปะหีนัสสะ	 พฺยาปาทัสสะ
อายะติง	 อะนุปปาโท	 โหติ	 ตัญจะ	 ปะชานาติ	 ฯ

๓)	 สันตัง	 วา	 อัชฌัตตัง	 ถีนะมิทธัง
‘อัตถิ	 เม	อัชฌัตตัง	ถีนะมิทธันติ	ปะชานาติ
อะสันตัง	 วา	 อัชฌัตตัง	 ถีนะมิทธัง
‘นัตถิ	 เม	อัชฌัตตัง	ถีนะมิทธันติ	ปะชานาติ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
คือ นิวรณ ๕.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุ
ยอมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
คือ นิวรณ ๕
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
๑) เมื่อกามฉันทะ (ความพอใจในกาม) มีในจิต
ยอมรูชัดวา “กามฉันทะมีอยู ภายในจิตของเรา„.
หรือเมื่อกามฉันทะไมมี ภายในจิต
ยอมรูชัดวา ”กามฉันทะไมมี ภายในจิตของเรา„.

อนึ่ง กามฉันทะที่ยังไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นได-
โดยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย.
กามฉันทะที่เกิดขึ้นแลว จะละเสียได-
โดยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย.
กามฉันทะที่ตนละเสียแลว จะไมเกิดขึ้นตอไปได-

โดยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย.
๒) เมื่อพยาบาท (ความขัดเคืองใจ) มีในจิต
ยอมรูชัดวา ”พยาบาทมีอยู ภายในจิตของเรา„.
หรือเมื่อพยาบาทไมมี ภายในจิต
ยอมรูชัดวา ”พยาบาทไมมี ภายในจิตของเรา„.
อนึ่ง พยาบาทที่ยังไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นได-
โดยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย.
พยาบาทที่เกิดขึ้นแลว จะละเสียได-
โดยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย.
พยาบาทที่ตนละเสียแลว จะไมเกิดขึ้นตอไปได- 
โดยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย.
๓) เมื่อถีนมิทธะ (ความทอแท) มีในจิต
ยอมรูชัดวา ”ถีนมิทธะมีอยู ภายในจิตของเรา„.

หรือเมื่อถีนมิทธะไมมี ภายในจิต
ยอมรูชัดวา “ถีนมิทธะไมมี ภายในจิตของเรา„.
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ยะถา	 จะ	 อะนุปปันนัสสะ	 ถีนะมิทธัสสะ
อุปปาโท	 โหติ	 ตัญจะ	 ปะชานาติ
ยะถา	 จะ	 อุปปันนัสสะ	 ถีนะมิทธัสสะ
ปะหานัง	 โหติ	 ตัญจะ	 ปะชานาติ
ยะถา	 จะ	 ปะหีนัสสะ	 ถีนะมิทธัสสะ
อายะติง	 อะนุปปาโท	 โหติ	 ตัญจะ	 ปะชานาติ	 ฯ

๔)	 สันตัง	 วา	 อัชฌัตตัง	 อุทธัจจะกุกกุจจัง
‘อัตถิ	 เม	 อัชฌัตตัง	 อุทธัจจะกุกกุจจันติ	 ปะชานาติ

อะสันตัง	 วา	 อัชฌัตตัง	 อุทธัจจะกุกกุจจัง
‘นัตถิ	 เม	 อัชฌัตตัง	 อุทธัจจะกุกกุจจันติ	 ปะชานาติ

ยะถา	 จะ	 อะนุปปันนัสสะ	 อุทธัจจะกุกกุจจัสสะ

อุปปาโท	 โหติ	 ตัญจะ	 ปะชานาติ
ยะถา	จะ	อุปปันนัสสะ	อุทธัจจะกุกกุจจัสสะ
ปะหานัง	 โหติ	 ตัญจะ	 ปะชานาติ
ยะถา	 จะ	 ปะหีนัสสะ	 อุทธัจจะกุกกุจจัสสะ
อายะติง	 อะนุปปาโท	 โหติ	 ตัญจะ	 ปะชานาติ	 ฯ

๕)	 สันตัง	 วา	 อัชฌัตตัง	 วิจิกิจฉัง
‘อัตถิ	 เม	 อัชฌัตตัง	 วิจิกิจฉาติ	 ปะชานาติ
อะสันตัง	 วา	 อัชฌัตตัง	 วิจิกิจฉัง
‘นัตถิ	 เม	 อัชฌัตตัง	 วิจิกิจฉาติ	 ปะชานาติ
ยะถา	 จะ	 อะนุปปันนายะ	 วิจิกิจฉายะ
อุปปาโท	 โหติ	 ตัญจะ	 ปะชานาติ
ยะถา	 จะ	 อุปปันนายะ	 วิจิกิจฉายะ
ปะหานัง	 โหติ	 ตัญจะ	 ปะชานาติ
ยะถา	 จะ	 ปะหีนายะ	 วิจิกิจฉายะ
อายะติง	 อะนุปปาโท	 โหติ	 ตัญจะ	 ปะชานาติ	 ฯ

]	 อิติ	 อัชฌัตตัง	 วา	 ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
พะหิทธา	 วา	 ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
อัชฌัตตะพะหิทธา	 วา

อนึ่ง ถีนมิทธะที่ยังไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นได-
โดยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย.
ถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแลว จะละเสียได-
โดยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย.
ถีนมิทธะที่ตนละเสียแลว จะไมเกิดขึ้นตอไปได-
โดยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย.
๔) เมือ่อทุธจัจะกกุกจุจะ (ความฟุงซานราํคาญใจ) มใีนจติ 

ยอมรูชดัวา ”อทุธจัจะกกุกจุจะมอียู ภายในจติของเรา„

หรือเมื่ออุทธัจจะกุกกุจจะไมมี ภายในจิต
ยอมรูชดัวา ”อทุธจัจะกกุกจุจะไมม ี ภายในจติของเรา„

อนึง่ อทุธจัจะกกุกจุจะทีย่งัไมเกดิขึน้ ยอมเกดิขึน้ได-

โดยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย.
อุทธัจจะกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแลว จะละเสียได-
โดยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย.
อทุธจัจะกกุกจุจะทีต่นละเสยีแลว จะไมเกดิขึน้ตอไป-

ไดโดยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย.
๕) เมื่อวิจิกิจฉา (ความเคลือบแคลงสงสัย) มีในจิต 

ยอมรูชัดวา ”วิจิกิจฉามีอยู ภายในจิตของเรา„.

หรือเมื่อวิจิกิจฉาไมมี ภายในจิต
ยอมรูชัดวา ”วิจิกิจฉาไมมี ภายในจิตของเรา„.
อนึ่ง วิจิกิจฉาที่ยังไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นได-
โดยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย.
วิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลว จะละเสียได-
โดยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย.
วิจิกิจฉาที่ตนละเสียแลว จะไมเกิดขึ้นตอไปได-
โดยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย ดังนี้.
] ภกิษยุอมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้หลาย-

เปนภายในบาง

ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย-
เปนภายนอกบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย-
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ทั้งภายในภายนอกบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือความเกิดขึ้นในธรรมบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือความเสื่อมไปในธรรมบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คอืทัง้ความเกดิขึน้ ทัง้ความเสือ่มไปในธรรมบาง.
ก็หรือสติของเธอนั้นที่ตั้งมั่นอยู-
วา ”ธรรมมีอยู„
เพียงเพื่อญาณคือความรู
เพียงเพื่อเปนที่อาศัยระลึก.
เธอยอมเปนผูอนัตณัหาและทฐิไิมอาศยัอยูดวย.
ยอมไมยึดถืออะไรๆ ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ-
ยอมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
คือนิวรณ ๕ อยางนี้แล.

ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
สะมุทะยะธัมมานุปัสสี	 วา
ธัมเมสุ	 วิหะระติ
วะยะธัมมานุปัสสี	 วา
ธัมเมสุ	 วิหะระติ
สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี	 วา
ธัมเมสุ	 วิหะระติ	 ฯ
‘อัตถิ	 ธัมมาติ	 วา	 ปะนัสสะ
สะติ	 ปัจจุปัฏฐิตา	 โหติ
ยาวะเทวะ	ญาณะมัตตายะ
ปะฏิสสะติมัตตายะ	 ฯ
อะนิสสิโต	 จะ	 วิหะระติ
นะ	 จะ	 กิญจิ	 โลเก	 อุปาทิยะติ	 ฯ
เอวัมปิ	 โข	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติฯ	
ปัญจะสุ	 นีวะระเณสุ	 ฯ

ขันธหา

ปุนะ	 จะปะรัง	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
ปัญจะสุ	 อุปาทานักขันเธสุ	 ฯ
กะถัญจะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
ปัญจะสุ	 อุปาทานักขันเธสุ	 ฯ
อิธะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
อิติ	 รูปัง	 อิติ	 รูปัสสะ	 สะมุทะโย
อิติ	 รูปัสสะ	 อัตถังคะโม
อิติ	 เวทะนา	 อิติ	 เวทะนายะ	 สะมุทะโย
อิติ	 เวทะนายะ	 อัตถังคะโม
อิติ	 สัญญา	 อิติ	 สัญญายะ	 สะมุทะโย
อิติ	 สัญญายะ	 อัตถังคะโม

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุ
ยอมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
คือ อุปาทานขันธ ๕.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุ
ยอมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
คือ อุปาทานขันธ ๕.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ (พิจารณาวา)

อยางนี้ รูป (สิ่งที่ทรุดโทรม), อยางนี้ ความเกิดขึ้นของรูป

อยางนี้ ความดับไปของรูป

อยางนี้ เวทนา (ความเสวยอารมณ), อยางนี้ ความเกิดขึ้น-

ของเวทนา, อยางนี้ ความดับไปของเวทนา

อยางนี ้สญัญา (ความจาํ), อยางนี ้ความเกดิขึน้ของสญัญา

อยางนี้ ความดับไปของสัญญา
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อยางนี้ สังขาร (สภาพปรุงแตง), อยางนี้ ความเกิดขึ้น-

ของสังขาร, อยางนี้ ความดับไปของสังขาร

อยางนี้ วิญญาณ (รูแจง), อยางนี้ ความเกิดขึ้นของ-

วิญญาณ, อยางนี้ ความดับไปของวิญญาณ ดังนี้.

] ภกิษยุอมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้หลาย-

เปนภายในบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย-
เปนภายนอกบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย-
ทั้งภายในภายนอกบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือความเกิดขึ้นในธรรมบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือความเสื่อมไปในธรรมบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คอืทัง้ความเกดิขึน้ ทัง้ความเสือ่มไปในธรรมบาง.
ก็หรือสติของเธอนั้นที่ตั้งมั่นอยู-
วา ”ธรรมมีอยู„
เพียงเพื่อญาณคือความรู
เพียงเพื่อเปนที่อาศัยระลึก.
เธอยอมเปนผูอนัตณัหาและทฐิไิมอาศยัอยูดวย.
ยอมไมยึดถืออะไรๆ ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ-
ยอมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
คือ อุปาทานขันธ ๕ อยางนี้แล.

อิติ	 สังขารา	 อิติ	 สังขารานัง	 สะมุทะโย
อิติ	 สังขารานัง	 อัตถังคะโม
อิติ	 วิญญาณัง	อิติ	 วิญญาณัสสะ	สะมุทะโย
อิติ	 วิญญาณัสสะ	 อัตถังคะโมติ
]	 อิติ	 อัชฌัตตัง	 วา	 ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
พะหิทธา	 วา	 ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
อัชฌัตตะพะหิทธา	 วา
ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
สะมุทะยะธัมมานุปัสสี	 วา
ธัมเมสุ	 วิหะระติ
วะยะธัมมานุปัสสี	 วา
ธัมเมสุ	 วิหะระติ
สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี	 วา
ธัมเมสุ	 วิหะระติ	 ฯ
‘อัตถิ	 ธัมมาติ	 วา	 ปะนัสสะ
สะติ	 ปัจจุปัฏฐิตา	 โหติ
ยาวะเทวะ	ญาณะมัตตายะ
ปะฏิสสะติมัตตายะ	 ฯ
อะนิสสิโต	 จะ	 วิหะระติ
นะ	 จะ	 กิญจิ	 โลเก	 อุปาทิยะติ	 ฯ
เอวัมปิ	 โข	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ	 ฯ
ปัญจะสุ	 อุปาทานักขันเธสุ	 ฯ

อายตนะหก

ปุนะ	 จะปะรัง	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
ฉะสุ	 อัชฌัตติกะพาหิเรสุ	 อายะตะเนสุ	 ฯ
กะถัญจะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุ
ยอมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
คือ อายตนะภายในภายนอก อยางละ ๖.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุ
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ยอมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
คือ อายตนะภายในภายนอกอยางละ ๖.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมรูชัดตาดวย ยอมรูชัดรูปดวย
[    อนึ่ง สังโยชน (เครื่องผูก) ยอมเกิดขึ้น อาศัย-

ตาและรูป ทั้ง ๒ นั้นอันใด ยอมรูชัดอันนั้นดวย

อนึ่ง ความที่สังโยชน อันยังไมเกิดขึ้น-

ยอมเกดิขึน้ไดโดยประการใด ยอมรูชดัประการนัน้ดวย

อนึ่ง ความที่สังโยชน ที่เกิดขึ้นแลว-

จะละเสยีไดโดยประการใด ยอมรูชดัประการนัน้ดวย

อนึ่ง ความที่สังโยชน อันตนละเสียแลว จะไมเกิดขึ้น-

ตอไปไดโดยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย.]

ยอมรูชัดหูดวย ยอมรูชัดเสียงดวย 
[   ..]
ยอมรูชัดจมูกดวย ยอมรูชัดกลิ่นดวย 

[   ..]

ยอมรูชัดลิ้นดวย ยอมรูชัดรสดวย 
[   ..]
ยอมรูชัดกายดวย ยอมรูชัดโผฏฐัพพะดวย
[   ..]   (สิ่งที่พึงถูกตองดวยกาย) 
ยอมรูชัดใจดวย ยอมรูชัดธรรมารมณดวย
[   ..]   (สิ่งที่พึงรูไดดวยใจ) 
]ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย-

เปนภายในบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย-
เปนภายนอกบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย-
ทั้งภายในภายนอกบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือความเกิดขึ้นในธรรมบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-

ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
ฉะสุ	 อัชฌัตติกะพาหิเรสุ	 อายะตะเนสุ	 ฯ
อิธะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
จักขุญจะ	 ปะชานาติ	 รูเป	 จะ	 ปะชานาติ
[   ยัญจะ	 ตะทุภะยัง	 ปะฏิจจะ	 อุปปัชชะติ
สัญโญชะนัง	 ตัญจะ	 ปะชานาติ
ยะถา	 จะ	 อะนุปปันนัสสะ	 สัญโญชะนัสสะ
อุปปาโท	 โหติ	 ตัญจะ	 ปะชานาติ
ยะถา	 จะ	 อุปปันนัสสะ	 สัญโญชะนัสสะ
ปะหานัง	 โหติ	 ตัญจะ	 ปะชานาติ
ยะถา	จะ	ปะหีนัสสะ	สัญโญชะนัสสะ	อายะติง

อะนุปปาโท	 โหติ	 ตัญจะ	 ปะชานาติ	 ฯ]
โสตัญจะ	 ปะชานาติ	 สัทเท	 จะ	 ปะชานาติ 
[	 	 	 ยัญจะ...]
ฆานัญจะ	 ปะชานาติ	 คันเธ	 จะ	 ปะชานาติ 
[	 	 	 ยัญจะ...]
ชิวหัญจะ	 ปะชานาติ	 ระเส	 จะ	 ปะชานาติ 
[	 	 	 ยัญจะ...]
กายัญจะ	ปะชานาติ	 โผฏฐัพเพ	จะ	ปะชานาติ
[	 	 	 ยัญจะ...]
มะนัญจะ	 ปะชานาติ	 ธัมเม	 จะ	 ปะชานาติ 
[	 	 	 ยัญจะ...]
]	 อิติ	 อัชฌัตตัง	 วา	 ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
พะหิทธา	 วา	 ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
อัชฌัตตะพะหิทธา	 วา	 ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
สะมุทะยะธัมมานุปัสสี	 วา
ธัมเมสุ	 วิหะระติ
วะยะธัมมานุปัสสี	 วา

[       

   

   

   

   

   

[	 	 	 ยัญจะ...]

[	 	 	 ยัญจะ...]

[	 	 	 ยัญจะ...]

[	 	 	 ยัญจะ...]

[	 	 	 ยัญจะ...]
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โพชฌงคเจ็ด

ธัมเมสุ	 วิหะระติ
สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี	 วา
ธัมเมสุ	 วิหะระติ	 ฯ
‘อัตถิ	 ธัมมาติ	 วา	 ปะนัสสะ
สะติ	 ปัจจุปัฏฐิตา	 โหติ
ยาวะเทวะ	ญาณะมัตตายะ
ปะฏิสสะติมัตตายะ	 ฯ
อะนิสสิโต	 จะ	 วิหะระติ
นะ	 จะ	 กิญจิ	 โลเก	 อุปาทิยะติ	 ฯ
เอวัมปิ	 โข	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติฯ	
ฉะสุ	 อัชฌัตติกะพาหิเรสุ	 อายะตะเนสุ	 ฯ

คือความเสื่อมไปในธรรมบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คอืทัง้ความเกดิขึน้ ทัง้ความเสือ่มไปในธรรมบาง.
ก็หรือสติของเธอนั้นที่ตั้งมั่นอยู-
วา ”ธรรมมีอยู„
เพียงเพื่อญาณคือความรู
เพียงเพื่อเปนที่อาศัยระลึก.
เธอยอมเปนผูอนัตณัหาและทฐิไิมอาศยัอยูดวย.
ยอมไมยึดถืออะไรๆ ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ-
ยอมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
คือ อายตนะภายในภายนอก ๖ อยางนี้แล.

ปุนะ	 จะปะรัง	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
สัตตะสุ	 โพชฌังเคสุฯ
กะถัญจะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
สัตตะสุ	 โพชฌังเคสุ	 ฯ
อิธะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
[❦	สันตัง	 วา	อัชฌัตตัง	สะติสัมโพชฌังคัง
‘อัตถิ	 เม	 อัชฌัตตัง	 สะติสัมโพชฌังโคติ	 ปะชานาติ

อะสันตัง	 วา	 อัชฌัตตัง	 สะติสัมโพชฌังคัง
‘นัตถิ	 เม	 อัชฌัตตัง	 สะติสัมโพชฌังโคติ	 ปะชานาติ

ยะถา	 จะ	 อะนุปปันนัสสะ	 สะติสัมโพชฌังคัสสะ

อุปปาโท	 โหติ	 ตัญจะ	 ปะชานาติ
ยะถา	 จะ	 อุปปันนัสสะ	 สะติสัมโพชฌังคัสสะ

ภาวะนาปาริปูริ	 โหติ	 ตัญจะ	 ปะชานาติ	 ฯ]
[❦ ธัมมะวิจะยะ/ วิริยะ/ ปติ/
    ปัสสัทธิ/ สะมาธิ/ อุเปกขา]

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุ
ยอมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
คอืโพชฌงค (องคแหงปญญาเปนเครือ่งตรสัรู ๗ อยาง).

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุ
ยอมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
คือ โพชฌงค ๗.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
❦ เมื่อสติสัมโพชฌงค มีในจิต
ยอมรูชัดวา ”สติสัมโพชฌงค มีในจิตของเรา„
หรือเมื่อสติสัมโพชฌงค ไมมีในจิต
ยอมรูชดัวา ”สตสิมัโพชฌงค ไมมใีนจติของเรา„
อนึง่ ความทีส่ตสิมัโพชฌงค อนัยงัไมเกดิขึน้ ยอม-
เกดิขึน้ไดโดยประการใด ยอมรูชดัประการนัน้ดวย.
อนึ่ง สติสัมโพชฌงค ที่เกิดขึ้นแลว ยอมเจริญ-
บรบิรูณไดโดยประการใด ยอมรูชดัประการนัน้ดวย.
[❦ ความเลือกเฟนธรรม/ ความเพียร/ ความปลื้มใจ/

ความสงบกายสงบจิต /สมาธิ/ ความที่จิตเปนกลาง]
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ธัมเมสุ	 วิหะระติ
สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี	 วา
ธัมเมสุ	 วิหะระติ	 ฯ
‘อัตถิ	 ธัมมาติ	 วา	 ปะนัสสะ
สะติ	 ปัจจุปัฏฐิตา	 โหติ
ยาวะเทวะ	ญาณะมัตตายะ
ปะฏิสสะติมัตตายะ	 ฯ
อะนิสสิโต	 จะ	 วิหะระติ
นะ	 จะ	 กิญจิ	 โลเก	 อุปาทิยะติ	 ฯ
เอวัมปิ	 โข	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติฯ	
ฉะสุ	 อัชฌัตติกะพาหิเรสุ	 อายะตะเนสุ	 ฯ

คือความเสื่อมไปในธรรมบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คอืทัง้ความเกดิขึน้ ทัง้ความเสือ่มไปในธรรมบาง.
ก็หรือสติของเธอนั้นที่ตั้งมั่นอยู-
วา ”ธรรมมีอยู„
เพียงเพื่อญาณคือความรู
เพียงเพื่อเปนที่อาศัยระลึก.
เธอยอมเปนผูอนัตณัหาและทฐิไิมอาศยัอยูดวย.
ยอมไมยึดถืออะไรๆ ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ-
ยอมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
คือ อายตนะภายในภายนอก ๖ อยางนี้แล.

ปุนะ	 จะปะรัง	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
สัตตะสุ	 โพชฌังเคสุฯ
กะถัญจะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
สัตตะสุ	 โพชฌังเคสุ	 ฯ
อิธะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
[❦	สันตัง	 วา	อัชฌัตตัง	สะติสัมโพชฌังคัง
‘อัตถิ	 เม	 อัชฌัตตัง	 สะติสัมโพชฌังโคติ	 ปะชานาติ

อะสันตัง	 วา	 อัชฌัตตัง	 สะติสัมโพชฌังคัง
‘นัตถิ	 เม	 อัชฌัตตัง	 สะติสัมโพชฌังโคติ	 ปะชานาติ

ยะถา	 จะ	 อะนุปปันนัสสะ	 สะติสัมโพชฌังคัสสะ

อุปปาโท	 โหติ	 ตัญจะ	 ปะชานาติ
ยะถา	 จะ	 อุปปันนัสสะ	 สะติสัมโพชฌังคัสสะ

ภาวะนาปาริปูริ	 โหติ	 ตัญจะ	 ปะชานาติ	 ฯ]
[❦ ธัมมะวิจะยะ/ วิริยะ/ ปติ/
    ปัสสัทธิ/ สะมาธิ/ อุเปกขา]

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุ
ยอมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
คอืโพชฌงค (องคแหงปญญาเปนเครือ่งตรสัรู ๗ อยาง).

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุ
ยอมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
คือ โพชฌงค ๗.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
❦ เมื่อสติสัมโพชฌงค มีในจิต
ยอมรูชัดวา ”สติสัมโพชฌงค มีในจิตของเรา„
หรือเมื่อสติสัมโพชฌงค ไมมีในจิต
ยอมรูชดัวา ”สตสิมัโพชฌงค ไมมใีนจติของเรา„
อนึง่ ความทีส่ตสิมัโพชฌงค อนัยงัไมเกดิขึน้ ยอม-
เกดิขึน้ไดโดยประการใด ยอมรูชดัประการนัน้ดวย.
อนึ่ง สติสัมโพชฌงค ที่เกิดขึ้นแลว ยอมเจริญ-
บรบิรูณไดโดยประการใด ยอมรูชดัประการนัน้ดวย.
[❦ ความเลือกเฟนธรรม/ ความเพียร/ ความปลื้มใจ/

ความสงบกายสงบจิต /สมาธิ/ ความที่จิตเปนกลาง]

02.��������������� P.01-34.indd   20 5/12/16   10:53 AM



21มหาสติปัฏฐานสูตร

] ภกิษยุอมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้หลาย-
เปนภายในบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย-
เปนภายนอกบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย-
ทั้งภายในภายนอกบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือความเกิดขึ้นในธรรมบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือความเสื่อมไปในธรรมบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คอืทัง้ความเกดิขึน้ ทัง้ความเสือ่มไปในธรรมบาง.
ก็หรือสติของเธอนั้นที่ตั้งมั่นอยู-
วา ”ธรรมมีอยู„
เพียงเพื่อญาณคือความรู
เพียงเพื่อเปนที่อาศัยระลึก.
เธอยอมเปนผูอนัตณัหาและทฐิไิมอาศยัอยูดวย.
ยอมไมยึดถืออะไรๆ ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ-
ยอมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
คือ โพชฌงค ๗ อยางนี้แล.

]	 อิติ	 อัชฌัตตัง	 วา	 ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
พะหิทธา	 วา	 ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
อัชฌัตตะพะหิทธา	 วา
ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
สะมุทะยะธัมมานุปัสสี	 วา
ธัมเมสุ	 วิหะระติ
วะยะธัมมานุปัสสี	 วา
ธัมเมสุ	 วิหะระติ
สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี	 วา
ธัมเมสุ	 วิหะระติ	 ฯ
‘อัตถิ	 ธัมมาติ	 วา	 ปะนัสสะ
สะติ	 ปัจจุปัฏฐิตา	 โหติ
ยาวะเทวะ	ญาณะมัตตายะ
ปะฏิสสะติมัตตายะ	 ฯ
อะนิสสิโต	 จะ	 วิหะระติ
นะ	 จะ	 กิญจิ	 โลเก	 อุปาทิยะติ	 ฯ
เอวัมปิ	 โข	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติฯ
สัตตะสุ	 โพชฌังเคสุ	 ฯ

อริยสัจสี่
ทุกข

ปุนะ	 จะปะรัง	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
จะตูสุ	 อะริยะสัจเจสุ	 ฯ
กะถัญจะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
จะตูสุ	 อะริยะสัจเจสุ	 ฯ
อิธะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุ
ยอมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
คือ อริยสัจ ความจริงอันประเสริฐ ๔.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุ
ยอมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
คือ อริยสัจ ๔.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้

02.��������������� P.01-34.indd   21 5/12/16   10:53 AM



22 มหาสติปัฏฐานสูตร

‘อิทัง	 ทุกขันติ	 ยะถาภูตัง	 ปะชานาติ
‘อะยัง	ทุกขะสะมุทะโยติ	ยะถาภูตัง	ปะชานาติ

‘อะยัง	ทุกขะนิโรโธติ	ยะถาภูตัง	ปะชานาติ
‘อะยัง	 ทุกขะนิโรธะคามินี	 ปะฏิปะทาติ
ยะถาภูตัง	 ปะชานาติ

กะตะมัญจะ	 ภิกขะเว
ทุกขัง	 อะริยะสัจจัง	 ฯ
ชาติปิ	ทุกขา	ชะราปิ	ทุกขา	มะระณัมปิ	ทุกขัง

โสกะปะริเทวะทุกขะ
โทมะนัสสุปายาสาปิ	 ทุกขา
อัปปิเยหิ	 สัมปะโยโค	 ทุกโข
ปิเยหิ	 วิปปะโยโค	 ทุกโข
ยัมปิจฉัง	 นะ	 ละภะติ	 ตัมปิ	 ทุกขัง
สังขิตเตนะ	 ปัญจุปาทานักขันธา	 ทุกขา	 ฯ

กะตะมา	 จะ	 ภิกขะเว	 ชาติ	 ฯ
ยา	 เตสัง	 เตสัง	 สัตตานัง
ตัมฺหิ	 ตัมฺหิ	 สัตตะนิกาเย
ชาติ	 สัญชาติ	 โอกกันติ
นิพพัตติ	 อะภินิพพัตติ
ขันธานัง	 ปาตุภาโว
อายะตะนานัง	 ปะฏิลาโภ
อะยัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว	 ชาติ	 ฯ

กะตะมา	 จะ	 ภิกขะเว	 ชะรา	 ฯ
ยา	 เตสัง	 เตสัง	 สัตตานัง
ตัมฺหิ	 ตัมฺหิ	 สัตตะนิกาเย
ชะรา	 ชีระณะตา	 ขัณฑิจจัง	 ปาลิจจัง
วะลิตะจะตา	 อายุโน	 สังหานิ
อินทฺริยานัง	 ปะริปาโก
อะยัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว	 ชะรา	 ฯ

กะตะมัญจะ	 ภิกขะเว	 มะระณัง	 ฯ
ยา	 เตสัง	 เตสัง	 สัตตานัง

ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา ”นี้ ทุกข„
”นี้ ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข)„
”นี้ ทุกขนิโรธ (ธรรมที่ดับทุกข)„
”นี้ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
(ขอปฏิบัติใหถึงธรรมที่ดับทุกข).„

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไรเลา?
คือ ทุกขอริยสัจ
แมชาตกิเ็ปนทกุขแมชรากเ็ปนทกุขแมมรณะกเ็ปนทกุข

แมโสกะ ความรํ่าไรรําพัน ความไมสบายกาย

ความไมสบายใจ และความคับแคนใจ ก็เปนทุกข

ความประสบกับสัตว สังขาร ซึ่งไมเปนที่รัก ก็เปนทุกข

ความพลดัพรากจากสตัว สงัขาร ซึง่เปนทีร่กั กเ็ปนทกุข

ความปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งนั้น แมนั่นก็เปนทุกข

วาโดยยอ อุปาทานขันธทั้ง ๕ เปนตัวทุกข.

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชาติ เปนอยางไรเลา?
ในหมูสัตวนั้นๆ-
ของเหลาสัตวนั้นๆ อันใด
ความเกิด ความเกิดพรอม ความหยั่งลง
การบังเกิด การบังเกิดจําเพาะ
การปรากฏขึ้นแหงขันธ
การไดอายตนะครบ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวาชาติ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชรา เปนอยางไรเลา?
ในหมูสัตวนั้นๆ-
ของเหลาสัตวนั้นๆ อันใด
ความแก ความครํ่าครา ความที่ฟนหลุด ผมหงอก

ความทีห่นงัหดเหีย่วเปนเกลยีว ความเสือ่มแหงอายุ

ความแกหงอมแหงอินทรีย

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา ชรา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มรณะ เปนอยางไรเลา?
จากหมูสัตวนั้นๆ-
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ตัมฺหา	 ตัมฺหา	 สัตตะนิกายา
จุติ	 จะวะนะตา	 เภโท	 อันตะระธานัง
มัจจุ	 มะระณัง	 กาละกิริยา
ขันธานัง	 เภโท
กะเฬวะรัสสะ	 นิกเขโป
ชีวิตินทฺริยัสสะ	 อุปัจเฉโท
อิทัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว	 มะระณัง	 ฯ

กะตะโม	 จะ	 ภิกขะเว	 โสโก	 ฯ
โย	 โข	 ภิกขะเว
อัญญะตะรัญญะตะเรนะ	 พฺยะสะเนนะ
สะมันนาคะตัสสะ	อัญญะตะรัญญะตะเรนะ
ทุกขะธัมเมนะ	 ผุฏฐัสสะ
โสโก	 โสจะนา	 โสจิตัตตัง
อันโตโสโก	 อันโตปะริโสโก
อะยัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว	 โสโก	 ฯ

กะตะโม	 จะ	 ภิกขะเว	 ปะริเทโว	 ฯ
โย	 โข	 ภิกขะเว
อัญญะตะรัญญะตะเรนะ	 พฺยะสะเนนะ
สะมันนาคะตัสสะ	อัญญะตะรัญญะตะเรนะ
ทุกขะธัมเมนะ	 ผุฏฐัสสะ
อาเทโว	 ปะริเทโว	 อาเทวะนา
ปะริเทวะนา	 อาเทวิตัตตัง	 ปะริเทวิตัตตัง
อะยัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว	 ปะริเทโว	 ฯ

กะตะมัญจะ	 ภิกขะเว	 ทุกขังฯ
ยัง	 โข	 ภิกขะเว
กายิกัง	 ทุกขัง	 กายิกัง	 อะสาตัง
กายะสัมผัสสะชัง	ทุกขัง	อะสาตัง	เวทะยิตัง
อิทัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว	 ทุกขัง	 ฯ

กะตะมัญจะ	 ภิกขะเว	 โทมะนัสสัง	 ฯ
ยัง	 โข	 ภิกขะเว
เจตะสิกัง	 ทุกขัง	 เจตะสิกัง	 อะสาตัง
เจโตสัมผัสสะชัง	ทุกขัง	อะสาตัง	 เวทะยิตัง
อิทัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว	 โทมะนัสสัง	 ฯ

ของเหลาสัตวนั้นๆ อันใด
การจุติ การเคลื่อนไป การแตกทําลาย การหายไป

มฤตยู ความตาย การทํากาละ
การแตกแหงขันธ
การทอดทิ้งซากศพไว
การขาดไปแหงชีวิตินทรีย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา มรณะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โสกะ (ความแหงใจ)- 
เปนอยางไรเลา? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ผูประกอบดวยความฉิบหายอันใดอันหนึ่ง-
หรือผูที่ความทุกขอันใดอันหนึ่ง-
มาถูกตองแลว อันใดเลา
ความโศก ความเศราใจ ความแหงใจ
ความผากภายใน ความโศกภายในของสัตว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา โสกะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปริเทวะ (ความรํ่าไรรําพัน)-

เปนอยางไรเลา? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ผูประกอบดวยความฉิบหายอันใดอันหนึ่ง-
หรือผูที่ความทุกขอันใดอันหนึ่ง-
มาถูกตองแลว อันใดเลา
ความครํา่ครวญ ความรํา่ไรราํพนั กริยิาทีค่รํา่ครวญ
กริยิาทีร่ํา่ไรราํพนั ความทีส่ตัวครํา่ครวญ รํา่ไรราํพนั

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา ปริเทวะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทุกข (ความไมสบายกาย)-

เปนอยางไรเลา? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ความทุกขทางกาย ความไมนายินดีทางกาย
เวทนาไมนายนิดเีปนทกุขเกดิแตสมัผสัทางกาย อนัใดเลา

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา ทุกข.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทมนัส (ความเสียใจ)-
เปนอยางไรเลา? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ความทุกขทางใจ ความไมนายินดีทางใจ
เวทนาไมนายนิดเีปนทกุขเกดิแตสมัผสัทางใจ อนัใดเลา

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา โทมนัส.
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กะตะโม	 จะ	 ภิกขะเว	 อุปายาโส	 ฯ
โย	 โข	 ภิกขะเว
อัญญะตะรัญญะตะเรนะ	 พฺยะสะเนนะ
สะมันนาคะตัสสะ	อัญญะตะรัญญะตะเรนะ
ทุกขะธัมเมนะ	 ผุฏฐัสสะ
อายาโส	 อุปายาโส
อายาสิตัตตัง	 อุปายาสิตัตตัง
อะยัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว	 อุปายาโส	 ฯ

กะตะโม	 จะ	 ภิกขะเว
อัปปิเยหิ	 สัมปะโยโค	 ทุกโข	 ฯ
อิธะ	 ภิกขะเว
ยัสสะ	 เต	 โหนติ
อะนิฏฐา	 อะกันตา	 อะมะนาปา
รูปา	 สัททา	 คันธา	 ระสา	 โผฏฐัพพา
เย	 วา	 ปะนัสสะ	 เต	 โหนติ
อะนัตถะกามา	 อะหิตะกามา
อะผาสุกามา	 อะโยคักเขมะกามา
ยา	 เตหิ	 สังคะติ	 สะมาคะโม
สะโมธานัง	 มิสสีภาโว
อะยัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว
อัปปิเยหิ	 สัมปะโยโค	 ทุกโข	 ฯ

กะตะโม	 จะ	 ภิกขะเว
ปิเยหิ	 วิปปะโยโค	 ทุกโข	 ฯ
อิธะ	 ภิกขะเว
ยัสสะ	 เต	 โหนติ
อิฏฐา	 กันตา	 มะนาปา
รูปา	 สัททา	 คันธา	 ระสา	 โผฏฐัพพา
เย	 วา	 ปะนัสสะ	 เต	 โหนติ
อัตถะกามา	 หิตะกามา
ผาสุกามา	 โยคักเขมะกามา
มาตา	 วา	 ปิตา	 วา	 ภาตา	 วา	 ภะคินี	 วา
มิตตา	 วา	 อะมัจจา	 วา	ญาติสาโลหิตา	 วา

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปายาส (ความคับแคนใจ)-

เปนอยางไรเลา? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย

ผูประกอบดวยความฉิบหายอันใดอันหนึ่ง-

หรือผูที่ความทุกขอันใดอันหนึ่ง-

มาถูกตองแลว อันใดเลา

ความรันทด ความคับแคนใจ

ความที่สัตวรันทด ความที่สัตวคับแคนใจ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา อุปายาส.

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความประสบสัตว สังขาร-

ซึ่งไมเปนที่รัก เปนทุกข เปนอยางไรเลา? 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย

อารมณเหลาใดในโลกนี้-

ซึ่งไมเปนที่ปรารถนา ไมเปนที่รักใคร ไมเปนที่ปลื้มใจ

คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ ยอมมีแกผูนั้น

อนึ่ง หรือชนเหลาใด-

เปนผูไมหวังประโยชน เปนผูไมหวังความเจริญ เปนผูไมหวัง-

ความสุข เปนผูไมหวังความสงบปลอดภัย ตอบุคคลนั้น

การไปรวม การมารวม การประชุมรวม
การระคนดวยอารมณและสัตวเหลานั้น อันใด
ดกูอนภกิษทุัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา ความประสบกบั-
สัตว สังขาร ซึ่งไมเปนที่รัก เปนทุกข.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความพลัดพรากจากสัตว-

สังขาร ซึ่งเปนที่รัก เปนทุกข เปนอยางไรเลา?

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย

อารมณเหลาใดในโลกนี้-

ซึ่งเปนที่ปรารถนา เปนที่รักใคร เปนที่ปลื้มใจ คือ

รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ ยอมมีแกผูนั้น.

อนึ่ง หรือชนเหลาใด-
เปนผูหวงัประโยชน เปนผูหวงัความเจรญิ เปนผูหวงั-

ความสขุ เปนผูหวงัความสงบปลอดภยั ตอบคุคลนัน้

คือ มารดาบิดา พี่ชายนองชาย พี่หญิงนองหญิง

มิตร เพื่อน หรือญาติสาโลหิต,
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ยา	 เตหิ	 อะสังคะติ	 อะสะมาคะโม
อะสะโมธานัง	 อะมิสสีภาโว
อะยัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว
ปิเยหิ	 วิปปะโยโค	 ทุกโข	 ฯ

กะตะมัญจะ	 ภิกขะเว
ยัมปิจฉัง	 นะ	 ละภะติ	 ตัมปิ	 ทุกขังฯ
[♻ ชาติธัมมานัง	 ภิกขะเว	 สัตตานัง
เอวัง	 อิจฉา	 อุปปัชชะติ
‘อะโห	วะตะ	มะยงั	นะ	ชาตธิมัมา	อสัสามะ
นะ	 จะ	 วะตะ	 โน	 ชาติ	 อาคัจเฉยยาติ	 *

นะ	 โข	 ปะเนตัง	 อิจฉายะ	 ปัตตัพพัง
อิทัมปิ	 ยัมปิจฉัง	 นะ	 ละภะติ	 ตัมปิ	 ทุกขัง	 ฯ]

[♻ ชะรา/ พฺยาธิ/ มะระณะ/
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสะ]

* พฺยาธี อาคัจเฉยยุนติ

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา อาคัจเฉยยุนติ

กะตะเม	 จะ	 ภิกขะเว
สังขิตเตนะ	 ปัญจุปาทานักขันธา	 ทุกขาฯ
เสยยะถีทัง	 :	 รูปูปาทานักขันโธ
เวทะนูปาทานักขันโธ	 สัญญูปาทานักขันโธ
สังขารูปาทานักขันโธ	 วิญญาณูปาทานักขันโธ

อิเม	 วุจจันติ	 ภิกขะเว
สังขิตเตนะ	 ปัญจุปาทานักขันธา	 ทุกขา	 ฯ
อิทัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว
ทุกขัง	 อะริยะสัจจัง	 ฯ

การไมไปรวม การไมมารวม การไมประชุมรวม

การไมระคนกับดวยอารมณและสัตวเหลานั้น อันใด

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา

ความพลัดพรากจากสัตว สังขารซึ่งเปนที่รัก เปนทุกข.

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การตองการสิ่งที่ไมสามารถจะ-

เอาได ก็เปนทุกข เปนอยางไรเลา?

♻ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลาสัตว ที่มีความเกิด-

เปนธรรมดา มีความปรารถนาอยางนี้วา

”โอหนอ ขอเราพึงเปนผูไมมีความเกิดเปนธรรมดาเถิด

อนึ่ง ขอความเกิดอยามีมาถึงแกเราเลยหนอ„ ดังนี้

ขอนั้น สัตวไมพึงไดตามความปรารถนาโดยแท

แมขอนีก้ช็ือ่วา การไมไดในสิง่ทีต่นปรารถนา กเ็ปนทกุข.

[♻ ความแก/ ความเจ็บไข/ ความตาย/

ความโศก-ความรํ่าไรรําพัน-ความไมสบายกาย-

ความไมสบายใจ-ความคับแคนใจ]

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย

โดยยอ อุปาทานขันธทั้ง ๕ เปนทุกข เปนอยางไรเลา?

นี้คือ : อุปาทานขันธ คือ รูป,

อุปาทานขันธ คือ เวทนา, อุปาทานขันธ คือ สัญญา,

อุปาทานขันธ คือ สังขาร, อุปาทานขันธ คือ วิญญาณ.

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลานี้เราเรียกวา

โดยยอ อุปาทานขันธทั้ง ๕ เปนตัวทุกข.

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา
อริยสัจ คือ ทุกข.

ทุกขสมุทัย

กะตะมัญจะ	 ภิกขะเว
ทุกขะสะมุทะโย	 อะริยะสัจจัง	 ฯ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไรเลา?
อริยสัจ คือ ทุกขสมุทัย (เหตุใหเกิดทุกข)?
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ยายัง	 ตัณหา

โปโนพภะวิกา	 นันทิราคะสะหะคะตา

ตัตฺระตัตฺราภินันทินี	 เสยยะถีทัง	 :

กามะตัณหา	 ภะวะตัณหา	 วิภะวะตัณหา	 ฯ

สา	 โข	 ปะเนสา	 ภิกขะเว	 ตัณหา

กัตถะ	 อุปปัชชะมานา	 อุปปัชชะติ

กัตถะ	 นิวีสะมานา	 นิวีสะติ	 ฯ

ยัง	 โลเก	 ปิยะรูปัง	 สาตะรูปัง

เอตเถสา	 ตัณหา	 อุปปัชชะมานา	 อุปปัชชะติ

เอตถะ	 นิวีสะมานา	 นิวีสะติ	 ฯ

กิญจะ	 โลเก	 ปิยะรูปัง	 สาตะรูปัง	 ฯ

๑) จักขุง	โลเก			 	[โสตัง/ ฆานัง/ ชิวหา/ 

 กาโย/ มะโน] 

[ ปิยะรูปัง	 สาตะรูปัง

เอตเถสา	ตัณหา	อุปปัชชะมานา	อุปปัชชะติ

เอตถะ	 นิวีสะมานา	 นิวีสะติ	 ฯ]

๒) รูปา	 โลเก	 	 [สัททา/ คันธา/ ระสา/

            โผฏฐัพพา/ ธัมมา] [ ]

๓) จักขุวิญญาณัง	 โลเก	 [โสตะ/ ฆานะ/ 

          ชิวหา/ กายะ/ มะโน] [ ]

๔) จักขุสัมผัสโส	 โลเก	 	 	 	 	 	 	 	 ” [ ]

๕) จักขุสัมผัสสะชา	 เวทะนา	 โลเก ” [ ]

๖) รูปะสัญญา	 โลเก	 [สัททะ/ คันธะ/

     ระสะ/ โผฏฐัพพะ/ ธัมมะ] [ ]

๗) รูปะสัญเจตะนา	 โลเก	 	 ” [ ]

๘) รูปะตัณหา	 โลเก	 	 	 ” [ ]

๙) รูปะวิตักโก	 โลเก	 	 	 ” [ ]

๑๐) รูปะวิจาโร	 โลเก	 	 	 ” [ ]

อิทัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว

ทุกขะสะมุทะโย	 อะริยะสัจจัง	 ฯ

ตัณหา (ความทะยานอยาก) นี้อันใด

เปนเหตไุปเกดิในภพใหม เปนไปกบัความเพลนิกาํหนดั

ดวยอํานาจแหงความเพลิดเพลินยิ่งในอารมณนั้นๆ คือ:

กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา.

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหานั้นนั่นแล

เมื่อจะเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นไดในที่ไหน?

เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูไดในที่ไหน?

ที่ใด เปนที่รักใคร เปนที่พอใจ ในโลก

ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นไดในที่นั่น.

เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูไดในที่นั่น.

ก็อะไรเลา เปนที่รักใคร เปนที่พอใจ ในโลก?

ตา/ หู/ จมูก/ ลิ้น/ กาย/ ใจ

[   เปนที่รักใคร เปนที่พอใจ  ในโลก

ตัณหานั่น เมื่อจะเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นที่นั่น.

เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูที่นั่น.]

รูป/ เสียง/ กลิ่น/ รส/

 โผฏฐัพพะ/ ธรรมารมณ   [   ]

การเห็น/ การไดยิน/ การไดกลิ่น/ การรูรส/ 

การรูสิ่งตองกาย/ การรูเรื่องในใจ [   ]

สัมผัสทาง ตา/ หู/ จมูก/ ลิ้น/ กาย/ ใจ [   ]

เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตา „  [   ]

ความจําไดหมายรูใน รูป/ เสียง/ กลิ่น/ 

รส/ โผฏฐัพพะ/ ธรรมารมณ   [   ]

ความจงใจใน รูป „   [   ]

ความอยากใน รูป „   [   ]

ความตรึกใน รูป „   [   ]

ความตรองใน รูป „   [   ]

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา-

อริยสัจ คือ ทุกขสมุทัย (เหตุใหเกิดทุกข).
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กะตะมัญจะ	 ภิกขะเว
ทุกขะนิโรโธ	 อะริยะสัจจัง	 ฯ
โย	ตัสสาเยวะ	ตัณหายะ	อะเสสะวิราคะนิโรโธ

จาโค	 ปะฏินิสสัคโค	 มุตติ	 อะนาละโย	 ฯ
สา	 โข	 ปะเนสา	 ภิกขะเว	 ตัณหา

กัตถะ	 ปะหียะมานา	 ปะหียะติ
กัตถะ	 นิรุชฌะมานา	 นิรุชฌะติ	 ฯ

ยัง	 โลเก	 ปิยะรูปัง	 สาตะรูปัง
เอตเถสา	 ตัณหา	 ปะหียะมานา	 ปะหียะติ
เอตถะ	 นิรุชฌะมานา	 นิรุชฌะติ	 ฯ
กิญจะ	 โลเก	 ปิยะรูปัง	 สาตะรูปัง	 ฯ
๑) จักขุง	 โลเก	  [โสตัง/ ฆานัง/ ชิวหา/ 
   กาโย/ มะโน]
[R	 ปิยะรูปัง	 สาตะรูปัง
เอตเถสา	 ตัณหา	 ปะหียะมานา	 ปะหียะติ
เอตถะ	 นิรุชฌะมานา	 นิรุชฌะติ	 ฯ]
๒) รูปา	 โลเก	 	 [สัททา/ คันธา/ ระสา/
  โผฏฐพัพา/ ธมัมา] [R]
๓) จักขุวิญญาณัง	 โลเก	 	 [โสตะ/ ฆานะ/ 
         ชิวหา/ กายะ/ มะโน] [R]
๔) จักขุสัมผัสโส	 โลเก	 	 	 	 	 	 ”  [R]
๕) จกัขสุมัผสัสะชา	 เวทะนา	 โลเก	 	” [R]
๖) รูปะสัญญา	 โลเก	 [สัททะ/ คันธะ/ 
     ระสะ/ โผฏฐพัพะ/ ธมัมะ] [R]
๗) รูปะสัญเจตะนา	 โลเก	 	 	 ” [R]
๘) รูปะตัณหา	 โลเก	 	 	 ” [R]
๙) รูปะวิตักโก	 โลเก	 	 	 ” [R]
๑๐) รูปะวิจาโร	 โลเก	 	 	 ” [R]
อิทัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว
ทุกขะนิโรโธ	 อะริยะสัจจัง	 ฯ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไรเลา?
อริยสัจ คือ ทุกขนิโรธ (ธรรมที่ดับทุกข)

ความสํารอก ความดับโดยไมมีเหลือ ความสละ

ความสละคนื ความปลอยวาง ความไมอาลยัในตณัหานัน้ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหานั้นนั่นแล
เมื่อจะละเสีย ยอมละเสียไดในที่ไหน?
เมื่อจะดับไป ยอมดับไปไดในที่ไหน?

ที่ใด เปนที่รักใคร เปนที่พอใจ ในโลก
ตัณหานั้น เมื่อจะละเสีย ยอมละเสียไดในที่นั่น.
เมื่อจะดับไป ยอมดับไปไดในที่นั่น.
ก็อะไรเลา เปนที่รักใคร เปนที่พอใจ ในโลก?
ตา/ หู/ จมูก/ ลิ้น/ กาย/ ใจ

[R เปนที่รักใคร เปนที่พอใจ  ในโลก
ตัณหานั่น เมื่อจะละเสีย ยอมละเสียที่นั่น.
เมื่อจะดับไป ยอมดับไปที่นั่น.]
รูป/ เสียง/ กลิ่น/ รส/

โผฏฐัพพะ/ ธรรมารมณ  [R]
การเห็น/ การไดยิน/ การไดกลิ่น/ การรูรส/ 

การรูสิ่งตองกาย/ การรูเรื่องในใจ [R]
สัมผัสทาง ตา/ หู/ จมูก/ ลิ้น/ กาย/ ใจ [R]
เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตา „ [R]
ความจําไดหมายรูใน รูป/ เสียง/ กลิ่น/ 

รส/ โผฏฐัพพะ/ ธรรมารมณ [R]
ความจงใจใน รูป „ [R]
ความอยากใน รูป „ [R]
ความตรึกใน รูป „ [R]
ความตรองใน รูป „ [R]
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา-
อริยสัจ คือ ทุกขนิโรธ (ธรรมเปนที่ดับทุกข).

ทุกขนิโรธ
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กะตะมัญจะ	 ภิกขะเว
ทุกขะนิโรธะคามินี
ปะฏิปะทา	 อะริยะสัจจัง	 ฯ
อะยะเมวะ	 อะริโย	 อัฏฐังคิโก	 มัคโค
เสยยะถีทัง:	 สัมมาทิฏฐิ	 สัมมาสังกัปโป
สัมมาวาจา	 สัมมากัมมันโต	 สัมมาอาชีโว
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ความรูในขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนที่ดับทุกข
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ดกูอนภกิษทุัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา สมัมาสงักปัปะ.
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กะตะโม	 จะ	 ภิกขะเว	 สัมมาอาชีโว	 ฯ
อิธะ	 ภิกขะเว	 อะริยะสาวะโก
มิจฉาอาชีวัง	 ปะหายะ
สัมมาอาชีเวนะ	 ชีวิกัง	 กัปเปติ
อะยัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว	 สัมมาอาชีโว	 ฯ

กะตะโม	 จะ	 ภิกขะเว	 สัมมาวายาโม	 ฯ

อิธะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
อะนุปปันนานัง	 ปาปะกานัง	 อะกุสะลานัง
ธัมมานัง	 อะนุปปาทายะ
ฉันทัง	 ชะเนติ	 วายะมะติ
วิริยัง	 อาระภะติ
จิตตัง	 ปัคคัณหาติ	 ปะทะหะติ

อุปปันนานัง	 ปาปะกานัง	 อะกุสะลานัง

ธัมมานัง	 ปะหานายะ
ฉันทัง	 ชะเนติ	 วายะมะติ
วิริยัง	 อาระภะติ
จิตตัง	 ปัคคัณหาติ	 ปะทะหะติ

อะนุปปันนานัง	 กุสะลานัง
ธัมมานัง	 อุปปาทายะ
ฉันทัง	 ชะเนติ	 วายะมะติ
วิริยัง	 อาระภะติ
จิตตัง	 ปัคคัณหาติ	 ปะทะหะติ

อุปปันนานัง	 กุสะลานัง
ธัมมานัง	 ฐิติยา	 อะสัมโมสายะ
ภิยโยภาวายะ	 เวปุลลายะ
ภาวะนายะ	 ปาริปูริยา
ฉันทัง	 ชะเนติ	 วายะมะติ
วิริยัง	 อาระภะติ
จิตตัง	 ปัคคัณหาติ	 ปะทะหะติ	 ฯ
อะยัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว	 สัมมาวายาโม	 ฯ

กะตะมา	 จะ	 ภิกขะเว	 สัมมาสะติ	 ฯ
อิธะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย สมัมาอาชวีะ (การเลีย้งชพีชอบ)

เปนอยางไร? ดกูอนภกิษทุัง้หลาย พระอรยิสาวก-
ในธรรมวินัยนี้ ละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสีย
ยอมสาํเรจ็ความเปนอยูดวยการเลีย้งชวีติทีช่อบ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา สัมมาอาชีวะ.
ดกูอนภกิษทุัง้หลาย สมัมาวายามะ (ความพยายามชอบ)

เปนอยางไร? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้

เพือ่จะยงัอกศุลธรรม อนัเปนบาป ทีย่งัไมเกดิ-

ไมใหเกิดขึ้น,

ยอมยังความพอใจใหบังเกิด, ยอมพยายาม

ยอมปรารภความเพียร,

ยอมประคองตั้งจิตไว.

เพื่อจะละอกุศลธรรม-
อันเปนบาปที่เกิดขึ้นแลว,
ยอมยังความพอใจใหบังเกิด, ยอมพยายาม
ยอมปรารภความเพียร,
ยอมประคองตั้งจิตไว.

เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิด-
ใหเกิดขึ้น,
ยอมยงัความพอใจใหบงัเกดิ, ยอมพยายาม
ยอมปรารภความเพียร,
ยอมประคองตั้งจิตไว.

เพื่อความตั้งอยู เพื่อความไมเลอะเลือน-
เพื่อความงอกงามยิ่งขึ้น เพื่อความไพบูลย-
เพื่อความเจริญ เพื่อความเต็มรอบ-
แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว,
ยอมยังความพอใจใหเกิดขึ้น, ยอมพยายาม
ยอมปรารภความเพียร,
ยอมประคองตั้งจิตไว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวาสัมมาวายามะ.
ดกูอนภกิษทุัง้หลาย สมัมาสต ิ(ความระลกึชอบ)-
เปนอยางไร? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
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ธัมมานัง	 อะนุปปาทายะ
ฉันทัง	 ชะเนติ	 วายะมะติ
วิริยัง	 อาระภะติ
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อะนุปปันนานัง	 กุสะลานัง
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ภิยโยภาวายะ	 เวปุลลายะ
ภาวะนายะ	 ปาริปูริยา
ฉันทัง	 ชะเนติ	 วายะมะติ
วิริยัง	 อาระภะติ
จิตตัง	 ปัคคัณหาติ	 ปะทะหะติ	 ฯ
อะยัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว	 สัมมาวายาโม	 ฯ

กะตะมา	 จะ	 ภิกขะเว	 สัมมาสะติ	 ฯ
อิธะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
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ยอมปรารภความเพียร,

ยอมประคองตั้งจิตไว.

เพื่อจะละอกุศลธรรม-
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เพื่อความตั้งอยู เพื่อความไมเลอะเลือน-
เพื่อความงอกงามยิ่งขึ้น เพื่อความไพบูลย-
เพื่อความเจริญ เพื่อความเต็มรอบ-
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ยอมยังความพอใจใหเกิดขึ้น, ยอมพยายาม
ยอมปรารภความเพียร,
ยอมประคองตั้งจิตไว.
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ฉันทัง	 ชะเนติ	 วายะมะติ
วิริยัง	 อาระภะติ
จิตตัง	 ปัคคัณหาติ	 ปะทะหะติ

อุปปันนานัง	 ปาปะกานัง	 อะกุสะลานัง

ธัมมานัง	 ปะหานายะ
ฉันทัง	 ชะเนติ	 วายะมะติ
วิริยัง	 อาระภะติ
จิตตัง	 ปัคคัณหาติ	 ปะทะหะติ

อะนุปปันนานัง	 กุสะลานัง
ธัมมานัง	 อุปปาทายะ
ฉันทัง	 ชะเนติ	 วายะมะติ
วิริยัง	 อาระภะติ
จิตตัง	 ปัคคัณหาติ	 ปะทะหะติ

อุปปันนานัง	 กุสะลานัง
ธัมมานัง	 ฐิติยา	 อะสัมโมสายะ
ภิยโยภาวายะ	 เวปุลลายะ
ภาวะนายะ	 ปาริปูริยา
ฉันทัง	 ชะเนติ	 วายะมะติ
วิริยัง	 อาระภะติ
จิตตัง	 ปัคคัณหาติ	 ปะทะหะติ	 ฯ
อะยัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว	 สัมมาวายาโม	 ฯ

กะตะมา	 จะ	 ภิกขะเว	 สัมมาสะติ	 ฯ
อิธะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย สมัมาอาชวีะ (การเลีย้งชพีชอบ)

เปนอยางไร? ดกูอนภกิษทุัง้หลาย พระอรยิสาวก-
ในธรรมวินัยนี้ ละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสีย
ยอมสาํเรจ็ความเปนอยูดวยการเลีย้งชวีติทีช่อบ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา สัมมาอาชีวะ.
ดกูอนภกิษทุัง้หลาย สมัมาวายามะ (ความพยายามชอบ)

เปนอยางไร? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้

เพือ่จะยงัอกศุลธรรม อนัเปนบาป ทีย่งัไมเกดิ-

ไมใหเกิดขึ้น,

ยอมยังความพอใจใหบังเกิด, ยอมพยายาม

ยอมปรารภความเพียร,

ยอมประคองตั้งจิตไว.

เพื่อจะละอกุศลธรรม-
อันเปนบาปที่เกิดขึ้นแลว,
ยอมยังความพอใจใหบังเกิด, ยอมพยายาม
ยอมปรารภความเพียร,
ยอมประคองตั้งจิตไว.

เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิด-
ใหเกิดขึ้น,
ยอมยงัความพอใจใหบงัเกดิ, ยอมพยายาม
ยอมปรารภความเพียร,
ยอมประคองตั้งจิตไว.

เพื่อความตั้งอยู เพื่อความไมเลอะเลือน-
เพื่อความงอกงามยิ่งขึ้น เพื่อความไพบูลย-
เพื่อความเจริญ เพื่อความเต็มรอบ-
แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว,
ยอมยังความพอใจใหเกิดขึ้น, ยอมพยายาม
ยอมปรารภความเพียร,
ยอมประคองตั้งจิตไว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวาสัมมาวายามะ.
ดกูอนภกิษทุัง้หลาย สมัมาสต ิ(ความระลกึชอบ)-
เปนอยางไร? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
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กะตะโม	 จะ	 ภิกขะเว	 สัมมาอาชีโว	 ฯ
อิธะ	 ภิกขะเว	 อะริยะสาวะโก
มิจฉาอาชีวัง	 ปะหายะ
สัมมาอาชีเวนะ	 ชีวิกัง	 กัปเปติ
อะยัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว	 สัมมาอาชีโว	 ฯ

กะตะโม	 จะ	 ภิกขะเว	 สัมมาวายาโม	 ฯ

อิธะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
อะนุปปันนานัง	 ปาปะกานัง	 อะกุสะลานัง
ธัมมานัง	 อะนุปปาทายะ
ฉันทัง	 ชะเนติ	 วายะมะติ
วิริยัง	 อาระภะติ
จิตตัง	 ปัคคัณหาติ	 ปะทะหะติ

อุปปันนานัง	 ปาปะกานัง	 อะกุสะลานัง

ธัมมานัง	 ปะหานายะ
ฉันทัง	 ชะเนติ	 วายะมะติ
วิริยัง	 อาระภะติ
จิตตัง	 ปัคคัณหาติ	 ปะทะหะติ

อะนุปปันนานัง	 กุสะลานัง
ธัมมานัง	 อุปปาทายะ
ฉันทัง	 ชะเนติ	 วายะมะติ
วิริยัง	 อาระภะติ
จิตตัง	 ปัคคัณหาติ	 ปะทะหะติ

อุปปันนานัง	 กุสะลานัง
ธัมมานัง	 ฐิติยา	 อะสัมโมสายะ
ภิยโยภาวายะ	 เวปุลลายะ
ภาวะนายะ	 ปาริปูริยา
ฉันทัง	 ชะเนติ	 วายะมะติ
วิริยัง	 อาระภะติ
จิตตัง	 ปัคคัณหาติ	 ปะทะหะติ	 ฯ
อะยัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว	 สัมมาวายาโม	 ฯ

กะตะมา	 จะ	 ภิกขะเว	 สัมมาสะติ	 ฯ
อิธะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย สมัมาอาชวีะ (การเลีย้งชพีชอบ)

เปนอยางไร? ดกูอนภกิษทุัง้หลาย พระอรยิสาวก-
ในธรรมวินัยนี้ ละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสีย
ยอมสาํเรจ็ความเปนอยูดวยการเลีย้งชวีติทีช่อบ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา สัมมาอาชีวะ.
ดกูอนภกิษทุัง้หลาย สมัมาวายามะ (ความพยายามชอบ)

เปนอยางไร? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้

เพือ่จะยงัอกศุลธรรม อนัเปนบาป ทีย่งัไมเกดิ-

ไมใหเกิดขึ้น,

ยอมยังความพอใจใหบังเกิด, ยอมพยายาม

ยอมปรารภความเพียร,

ยอมประคองตั้งจิตไว.

เพื่อจะละอกุศลธรรม-
อันเปนบาปที่เกิดขึ้นแลว,
ยอมยังความพอใจใหบังเกิด, ยอมพยายาม
ยอมปรารภความเพียร,
ยอมประคองตั้งจิตไว.

เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิด-
ใหเกิดขึ้น,
ยอมยงัความพอใจใหบงัเกดิ, ยอมพยายาม
ยอมปรารภความเพียร,
ยอมประคองตั้งจิตไว.

เพื่อความตั้งอยู เพื่อความไมเลอะเลือน-
เพื่อความงอกงามยิ่งขึ้น เพื่อความไพบูลย-
เพื่อความเจริญ เพื่อความเต็มรอบ-
แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว,
ยอมยังความพอใจใหเกิดขึ้น, ยอมพยายาม
ยอมปรารภความเพียร,
ยอมประคองตั้งจิตไว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวาสัมมาวายามะ.
ดกูอนภกิษทุัง้หลาย สมัมาสต ิ(ความระลกึชอบ)-
เปนอยางไร? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
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กะตะโม	 จะ	 ภิกขะเว	 สัมมาอาชีโว	 ฯ
อิธะ	 ภิกขะเว	 อะริยะสาวะโก
มิจฉาอาชีวัง	 ปะหายะ
สัมมาอาชีเวนะ	 ชีวิกัง	 กัปเปติ
อะยัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว	 สัมมาอาชีโว	 ฯ

กะตะโม	 จะ	 ภิกขะเว	 สัมมาวายาโม	 ฯ

อิธะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
อะนุปปันนานัง	 ปาปะกานัง	 อะกุสะลานัง
ธัมมานัง	 อะนุปปาทายะ
ฉันทัง	 ชะเนติ	 วายะมะติ
วิริยัง	 อาระภะติ
จิตตัง	 ปัคคัณหาติ	 ปะทะหะติ

อุปปันนานัง	 ปาปะกานัง	 อะกุสะลานัง

ธัมมานัง	 ปะหานายะ
ฉันทัง	 ชะเนติ	 วายะมะติ
วิริยัง	 อาระภะติ
จิตตัง	 ปัคคัณหาติ	 ปะทะหะติ

อะนุปปันนานัง	 กุสะลานัง
ธัมมานัง	 อุปปาทายะ
ฉันทัง	 ชะเนติ	 วายะมะติ
วิริยัง	 อาระภะติ
จิตตัง	 ปัคคัณหาติ	 ปะทะหะติ

อุปปันนานัง	 กุสะลานัง
ธัมมานัง	 ฐิติยา	 อะสัมโมสายะ
ภิยโยภาวายะ	 เวปุลลายะ
ภาวะนายะ	 ปาริปูริยา
ฉันทัง	 ชะเนติ	 วายะมะติ
วิริยัง	 อาระภะติ
จิตตัง	 ปัคคัณหาติ	 ปะทะหะติ	 ฯ
อะยัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว	 สัมมาวายาโม	 ฯ

กะตะมา	 จะ	 ภิกขะเว	 สัมมาสะติ	 ฯ
อิธะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย สมัมาอาชวีะ (การเลีย้งชพีชอบ)

เปนอยางไร? ดกูอนภกิษทุัง้หลาย พระอรยิสาวก-
ในธรรมวินัยนี้ ละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสีย
ยอมสาํเรจ็ความเปนอยูดวยการเลีย้งชวีติทีช่อบ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา สัมมาอาชีวะ.
ดกูอนภกิษทุัง้หลาย สมัมาวายามะ (ความพยายามชอบ)

เปนอยางไร? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้

เพือ่จะยงัอกศุลธรรม อนัเปนบาป ทีย่งัไมเกดิ-

ไมใหเกิดขึ้น,

ยอมยังความพอใจใหบังเกิด, ยอมพยายาม

ยอมปรารภความเพียร,

ยอมประคองตั้งจิตไว.

เพื่อจะละอกุศลธรรม-
อันเปนบาปที่เกิดขึ้นแลว,
ยอมยังความพอใจใหบังเกิด, ยอมพยายาม
ยอมปรารภความเพียร,
ยอมประคองตั้งจิตไว.

เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิด-
ใหเกิดขึ้น,
ยอมยงัความพอใจใหบงัเกดิ, ยอมพยายาม
ยอมปรารภความเพียร,
ยอมประคองตั้งจิตไว.

เพื่อความตั้งอยู เพื่อความไมเลอะเลือน-
เพื่อความงอกงามยิ่งขึ้น เพื่อความไพบูลย-
เพื่อความเจริญ เพื่อความเต็มรอบ-
แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว,
ยอมยังความพอใจใหเกิดขึ้น, ยอมพยายาม
ยอมปรารภความเพียร,
ยอมประคองตั้งจิตไว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวาสัมมาวายามะ.
ดกูอนภกิษทุัง้หลาย สมัมาสต ิ(ความระลกึชอบ)-
เปนอยางไร? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
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กาเย	 กายานุปัสสี	 วิหะระติ

อาตาป	 สัมปะชาโน	 สะติมา

วิเนยยะ	 โลเก	 อะภิชฌาโทมะนัสสัง

เวทะนาสุ	 เวทะนานุปัสสี	 วิหะระติ

อาตาป	 สัมปะชาโน	 สะติมา

วิเนยยะ	 โลเก	 อะภิชฌาโทมะนัสสัง

จิตเต	 จิตตานุปัสสี	 วิหะระติ

อาตาป	 สัมปะชาโน	 สะติมา

วิเนยยะ	 โลเก	 อะภิชฌาโทมะนัสสัง

ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ

อาตาป	 สัมปะชาโน	 สะติมา

วิเนยยะ	 โลเก	 อะภิชฌาโทมะนัสสัง	 ฯ

อะยัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว	 สัมมาสะติ	 ฯ

กะตะโม	จะ	ภิกขะเว	สัมมาสะมาธิ	ฯ

อิธะ	 ภิกขะเว	 ภิกขุ

วิวิจเจวะ	 กาเมหิ

วิวิจจะ	 อะกุสะเลหิ	 ธัมเมหิ

สะวิตักกัง	 สะวิจารัง	 วิเวกะชัง	 ปติสุขัง

ปะฐะมัง	 ฌานัง	 อุปะสัมปัชชะ	 วิหะระติ

วิตักกะวิจารานัง	 วูปะสะมา

อัชฌัตตัง	 สัมปะสาทะนัง

เจตะโส	 เอโกทิภาวัง

อะวิตักกัง	อะวิจารัง	สะมาธิชัง	ปติสุขัง

ทุติยัง	 ฌานัง	 อุปะสัมปัชชะ	 วิหะระติ

ปติยา	 จะ	 วิราคา	 อุเปกขะโก	 จะ	 วิหะระติ

สะโต	 จะ	 สัมปะชาโน

สุขัญจะ	 กาเยนะ	 ปะฏิสังเวเทติ

ยันตัง	 อะริยา	 อาจิกขันติ

‘อุเปกขะโก	 สะติมา	 สุขะวิหารีติ

ตะติยัง	 ฌานัง	 อุปะสัมปัชชะ	 วิหะระติ

ยอมเปนผูตามพิจารณาเห็นกายในกายอยู

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ

ถอนความยินดีและยินรายในโลกออกเสียได.

ยอมเปนผูตามพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ

ถอนความยินดีและยินรายในโลกออกเสียได.

ยอมเปนผูตามพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ

ถอนความยินดีและยินรายในโลกออกเสียได.

ยอมเปนผูตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ

ถอนความยินดีและยินรายในโลกออกเสียได.

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา สัมมาสติ.

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย สมัมาสมาธ ิ(ความตัง้จติมัน่ชอบ)-

เปนอยางไร? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้

สงัดแลวจากกามทั้งหลาย (กามฉันทะนิวรณ)

สงดัแลวจากธรรมทีเ่ปนอกศุลทัง้หลาย (นวิรณทีเ่หลอื)

ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข อันเกิดจากวิเวก

เขาถึงปฐมฌานแลวแลอยู.

เพราะความที่วิตกและวิจารระงับลง

เปนเครื่องผองใสแหงใจภายใน

ใหสมาธิเปนธรรมอันเอก ผุดมีขึ้น.

ไมมวีติก ไมมวีจิาร มแีตปตแิละสขุทีเ่กดิจากสมาธิ

เขาถึงทุติยฌานแลวแลอยู.

อนึง่ เพราะความจางคลายไปแหงปต ิยอมเปนผูอยูอเุบกขา

มีสติ และสัมปชัญญะ

และเสวยความสุขอยูดวยนามกาย

ชนดิทีพ่ระอรยิเจาทัง้หลายยอมกลาวสรรเสรญิผูนัน้วา

”เปนผูอยูอุเบกขา มีสติ อยูเปนปกติสุข„ ดังนี้

เขาถึงตติยฌานแลวแลอยู.
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สุขัสสะ	 จะ	 ปะหานา
ทุกขัสสะ	 จะ	 ปะหานา
ปุพเพวะ	 โสมะนัสสะ-
โทมะนัสสานัง	 อัตถังคะมา
อะทุกขะมะสุขัง
อุเปกขาสะติปาริสุทธิง
จะตุตถัง	 ฌานัง	 อุปะสัมปัชชะ	 วิหะระติฯ

อะยัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว	 สัมมาสะมาธิ	 ฯ
อิทัง	 วุจจะติ	 ภิกขะเว
ทกุขะนโิรธะคามนิปีะฏปิะทา	อะรยิะสจัจงั	ฯ

]	 อิติ	 อัชฌัตตัง	 วา	 ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
พะหิทธา	 วา	 ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
อัชฌัตตะพะหิทธา	 วา
ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ
สะมุทะยะธัมมานุปัสสี	 วา
ธัมเมสุ	 วิหะระติ
วะยะธัมมานุปัสสี	 วา
ธัมเมสุ	 วิหะระติ
สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี	 วา
ธัมเมสุ	 วิหะระติ	 ฯ
‘อัตถิ	 ธัมมาติ	 วา	 ปะนัสสะ
สะติ	 ปัจจุปัฏฐิตา	 โหติ
ยาวะเทวะ	ญาณะมัตตายะ
ปะฏิสสะติมัตตายะ	 ฯ
อะนิสสิโต	 จะ	 วิหะระติ
นะ	 จะ	 กิญจิ	 โลเก	 อุปาทิยะติ	 ฯ
เอวัมปิ	 โข	 ภิกขะเว	 ภิกขุ
ธัมเมสุ	 ธัมมานุปัสสี	 วิหะระติ	 ฯ
จะตูสุ	 อะริยะสัจเจสุ	 ฯ

เพราะละสุขเสียได

และเพราะละทุกขเสียได

เพราะความที่โสมนัสและ-

โทมนัสทั้งสอง ในกาลกอน อัสดงคดับไป

ไมมีทุกข ไมมีสุข

มแีตความทีส่ตเิปนธรรมชาตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขา

เขาถึงจตุตถฌานแลวแลอยู.

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา สัมมาสมาธิ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา
อริยสัจ คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดังนี้

] ภกิษยุอมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้หลาย-

เปนภายในบาง.

ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย-
เปนภายนอกบาง.
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย-
ทั้งภายในภายนอกบาง.
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือความเกิดขึ้นในธรรมบาง.
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คือความเสื่อมไปในธรรมบาง.
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา-
คอืทัง้ความเกดิขึน้ ทัง้ความเสือ่มไปในธรรมบาง.
ก็หรือสติของเธอนั้นที่ตั้งมั่นอยู-
วา ”ธรรมมีอยู„.
เพียงเพื่อญาณคือความรู
เพียงเพื่อเปนที่อาศัยระลึก.
เธอยอมเปนผูอนัตณัหาและทฐิไิมอาศยัอยูดวย.
ยอมไมยึดถืออะไรๆ ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ-
ยอมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
คือ อริยสัจทั้งสี่ อยางนี้แล.
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โย	หิ	โกจิ	ภิกขะเว	อิเม	จัตตาโร	สะติปัฏฐาเน

เอวัง	 ภาเวยยะ	 สัตตะ	 วัสสานิ
ตัสสะ	 ทฺวินนัง	 ผะลานัง
อัญญะตะรัง	 ผะลัง	 ปาฏิกังขัง
ทิฏเฐ	 วะ	 ธัมเม	 อัญญา
สะติ	 วา	 อุปาทิเสเส	 อะนาคามิตา	 ฯ

ติฏฐันตุ	 ภิกขะเว	 สัตตะ	 วัสสานิ	 ฯ
โย	หิ	โกจิ	ภิกขะเว	อิเม	จัตตาโร	สะติปัฏฐาเน

เอวัง	 ภาเวยยะ	 ฉะ	 วัสสานิ/	 ปัญจะ	 วัสสานิ/

จัตตาริ	 วัสสานิ/	 ตีณิ	 วัสสานิ/
เทฺว	 วัสสานิ/	 เอกัง	 วัสสัง

ติฏฐะตุ	 ภิกขะเว	 เอกัง	 วัสสัง	 ฯ
โย	หิ	โกจิ	ภิกขะเว	อิเม	จัตตาโร	สะติปัฏฐาเน

เอวัง	 ภาเวยยะ	 สัตตะ	 มาสานิ
ตัสสะ	 ทฺวินนัง	 ผะลานัง
อัญญะตะรัง	 ผะลัง	 ปาฏิกังขัง
ทิฏเฐ	 วะ	 ธัมเม	 อัญญา
สะติ	 วา	 อุปาทิเสเส	 อะนาคามิตา	 ฯ

ติฏฐันตุ	 ภิกขะเว	 สัตตะ	 มาสานิ	 ฯ
โย	หิ	โกจิ	ภิกขะเว	อิเม	จัตตาโร	สะติปัฏฐาเน

เอวัง	 ภาเวยยะ	 ฉะ	มาสานิ/	 ปัญจะ	มาสานิ/

จัตตาริ	 มาสานิ/	 ตีณิ	 มาสานิ/	 เทฺว	 มาสานิ/

เอกัง	 มาสัง/	 อัฑฒะมาสัง

ติฏฐะตุ	 ภิกขะเว	 อัฑฒะมาโส	 ฯ
โย	หิ	โกจิ	ภิกขะเว	อิเม	จัตตาโร	สะติปัฏฐาเน

เอวัง	 ภาเวยยะ	 สัตตาหัง

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย ผูใดผูหนึง่พงึเจรญิสตปิฏฐาน ๔

นี้อยางนั้น ตลอด ๗ ป,

ผูนั้นพึงหวังผล ๒ ประการ

อันใดอันหนึ่ง คือ

พระอรหัตตผลในปจจุบันชาตินี้ ๑

หรือเมื่อยังมีอุปาทิ* เหลืออยู ก็เปนพระอนาคามี ๑.

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ๗ ป ยกไว.

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย ผูใดผูหนึง่พงึเจรญิสตปิฏฐาน ๔ 

นี้อยางนั้นตลอด ๖ ป...๕ ป

...๔ ป...๓ ป

...๒ ป...๑ ป ...

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ๑ ป ยกไว.

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย ผูใดผูหนึง่พงึเจรญิสตปิฏฐาน ๔

นี้อยางนั้น ตลอด ๗ เดือน

ผูนั้นพึงหวังผล ๒ ประการ

อันใดอันหนึ่ง คือ

พระอรหัตตผลในปจจุบันชาตินี้ ๑

หรือเมื่อยังมีอุปาทิ* เหลืออยู ก็เปนพระอนาคามี ๑.

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ๗ เดือน ยกไว.

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย ผูใดผูหนึง่พงึเจรญิสตปิฏฐาน ๔ 

นี้อยางนั้นตลอด ๖ เดือน...๕ เดือน

...๔ เดือน...๓ เดือน...๒ เดือน

...๑ เดือน...ครึ่งเดือน...

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครึ่งเดือน ยกไว.

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย ผูใดผูหนึง่พงึเจรญิสตปิฏฐาน ๔

นี้อยางนั้น ตลอด ๗ วัน,

อานิสงส การเจริญสติปัฏฐาน

(* อปุาทานกเิลส คอื ความยดึมัน่ดวยอาํนาจของตณัหาและทฐิ)ิ
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นิคมนกถา

ตัสสะ	 ทฺวินนัง	 ผะลานัง
อัญญะตะรัง	 ผะลัง	 ปาฏิกังขัง
ทิฏเฐ	 วะ	 ธัมเม	 อัญญา
สะติ	 วา	 อุปาทิเสเส	 อะนาคามิตา	 ฯ

ผูนั้นพึงหวังผล ๒ ประการ
อันใดอันหนึ่ง คือ
พระอรหัตตผลในปจจุบันชาตินี้ ๑
หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู ก็เปนพระอนาคามี ๑.

มะหาสะติปัฏฐานะสุตตัง นิฏฐิตัง

‘เอกายะโน	 อะยัง	 ภิกขะเว	 มัคโค
สัตตานัง	 วิสุทธิยา
โสกะปะริเทวานัง	 สะมะติกกะมายะ
ทุกขะโทมะนัสสานัง	 อัตถังคะมายะ
ญายัสสะ	 อะธิคะมายะ
นิพพานัสสะ	 สัจฉิกิริยายะ
ยะทิทัง	 จัตตาโร	 สะติปัฏฐานาติ	 ฯ
อิติ	 ยันตัง	 วุตตัง
อิทะเมตัง	 ปะฏิจจะ	 วุตตันติ	 ฯ
อิทะมะโวจะ	 ภะคะวา	 ฯ
อัตตะมะนา	 เต	 ภิกขู
ภะคะวะโต	 ภาสิตัง	 อะภินันทุนติ	 ฯ

”ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เปนทางสายเอก
เพื่อความหมดจดวิเศษของสัตวทั้งหลาย
เพื่อกาวลวงซึ่งความโศกและความรํ่าไร
เพื่ออัสดงคดับไปแหงทุกขและโทมนัส
เพื่อบรรลุญายธรรม
เพื่อกระทําพระนิพพานใหแจง.
ทางนี้คือ สติปฏฐาน ๔ ดวยประการฉะนี้.
คําอันใด ที่กลาวแลวอยางนี้
คําอันนั้น เราอาศัยสติปฏฐาน ๔ นี้กลาวแลว ดังนี้.

พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระสูตรนี้จบลงแลว.
ภิกษุเหลานั้น มีใจยินดีเพลิดเพลินนัก-
ซึ่งภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา-
ดวยประการฉะนี้แล.

มหาสติปฏฐานสูตร จบเทานี้
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Satiñca khavāhaṃ bhikkhave sabbatthikaṃ vadāmi.

Mindfulness, bhikkhus, I say is neeeded everywhere.
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1Mahāsatipaṭṭhãnasuttaṃ

Mahāsatipaṭṭhãnasuttaṃ
The Great Discourse of the Establishments of Mindfulness

Introduction

Thus have I heard.
On one occasion the Blessed One was
in the Kuru country where there was
a town of the Kurus named Kammāsadhamma.
There the Blessed One addressed the bhikkhus
thus: “Bhikkhus.” “Bhante,”
the bhikkhus replied to the Blessed One.
The Blessed One said this:

“Bhikkhus, this is the one-way path
for the purification of beings,
for the surmounting of sorrow and lamentation,
for the passing away of pain and dejection,
for the attainment of the true way,
for the realisation of Nibbāna,
namely, the four establishments of mindfulness.
What are the four?

Here, bhikkhus, a bhikkhu
dwells contemplating the body in the body,
ardent, clearly comprehending, and mindful,
having subdued
longing and dejection in regard to the world.
He dwells contemplating feelings in feelings,
ardent, clearly comprehending, and mindful,
having subdued
longing and dejection in regard to the world.
He dwells contemplating mind in mind,
ardent, clearly comprehending, and mindful,
having subdued
longing and dejection in regard to the world.
He dwells contemplating phenomena in
phenomena, ardent, clearly comprehending, and
mindful, having subdued
longing and dejection in regard to the world.

Uddesavārakathā

Evamme sutaṃ.
Ekaṃ samayaṃ bhagavā
kurūsu viharati kammāsadhammaṃ
nāma kurūnaṃ nigamo.
Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi,
“bhikkhavo” ti. “Bhadante” ti te
bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
Bhagavā etadavoca:

“Ekāyano ayaṃ bhikkhave maggo
sattānaṃ visuddhiyā,
sokaparidevānaṃ samatikkamāya,
dukkhadomanassānaṃ atthaṅgamāya,
ñāyassa adhigamāya,
nibbānassa sacchikiriyāya,
yadidaṃ cattāro satipaṭṭhānā.
Katame cattāro?

Idha bhikkhave bhikkhu
kāye kāyānupassī viharati
ātāpī sampajāno satimā
vineyya loke
abhijjhādomanassaṃ,
vedanāsu vedanānupassī viharati
ātāpī sampajāno satimā
vineyya loke
abhijjhādomanassaṃ,
citte cittānupassī viharati
ātāpī sampajāno satimā
vineyya loke
abhijjhādomanassaṃ,
dhammesu dhammānupassī viharati
ātāpī sampajāno
satimā vineyya loke
abhijjhādomanassaṃ.
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Kāyānupassanā
Ānāpānapabbaṃ.

Kathañca bhikkhave bhikkhu
kāye kāyānupassī viharati?
Idha bhikkhave bhikkhu
araññagato vā rukkhamūlagato vā
suññāgāragato vā
nisīdati pallaṅkaṃ ābhujitvā,
ujuṃ kāyaṃ paṅidhāya
parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā.
so sato va assasati
sato passasati,
dīghaṃ vā assasanto
dīghaṃ assasāmīti pajānāti,
dīghaṃ vā passasanto
dīghaṃ passasāmīti pajānāti,
rassaṃ vā assasanto
rassaṃ assasāmīti pajānāti,
rassaṃ vā passasanto
rassaṃ passasāmīti pajānāti,
sabbakāyapaṭisaṃvedī
assasissāmīti sikkhati,
sabbakāyapaṭisaṃvedī
passasissāmīti sikkhati,
passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ
assasissāmīti sikkhati,
passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ
passasissāmīti sikkhati.
Seyyathāpi bhikkhave dakkho
bhamakāro vā bhamakārantevāsī vā
dīghaṃ vā añchanto
dīghaṃ añchāmīti pajānāti,
rassaṃ vā añchanto
rassaṃ añchāmīti pajānāti.
evameva kho bhikkhave bhikkhu
dīghaṃ vā assasanto
dīghaṃ assasāmīti pajānāti,
dīghaṃ vā passasanto
dīghaṃ passasāmīti pajānāti,
rassaṃ vā assasanto
rassaṃ assasāmīti pajānāti,
rassaṃ vā passasanto

Contemplation of the Body
Mindfulness of Breathing

And how, bhikkhus, does a bhikkhu
dwell contemplating the body in the body?
Here, bhikkhus, a bhikkhu,
gone to the forest, to the foot of a tree,
or to an empty hut,
sits down; having folded his legs crosswise,
straightened his body, and
established mindfulness in front of him.
Just mindful he breathes in,
mindful he breathes out.
Breathing in long,
he understands: ‘I breathe in long’;
or breathing out long,
he understands: ‘I breathe out long.’
Breathing in short,
he understands: ‘I breathe in short’;
or breathing out short,
he understands: ‘I breathe out short.’
He trains thus: ‘I will breathe in
experiencing the whole body’;
he trains thus:‘I will breathe out
experiencing the whole body.’
He trains thus: ‘I will breathe in
tranquilising the bodily formation’;
he trains thus: ‘I will breathe out
tranquilising the bodily formation.’
Just as, bhikkhus, a skilled
lathe-worker or his apprentice,
when making a long turn,
understands: ‘I make a long turn’;
or, when making a short turn,
understands: ‘I make a short turn’;
so too, bhikkhus, a bhikkhu
breathing in long,
he understands: ‘I breathe in long’;
or breathing out long,
he understands: ‘I breathe out long.’
Breathing in short,
he understands: ‘I breathe in short’;
or breathing out short,
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rassaṃ passasāmīti pajānāti,
sabbakāyapaṭisaṃvedī
assasissāmīti sikkhati,
sabbakāyapaṃisaṃvedī
passasissāmīti sikkhati,
passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ
assasissāmīti sikkhati,
passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ
passasissāmīti sikkhati.

Iti ajjhattaṃ vā kāye
kāyānupassī viharati,
bahiddhā vā kāye
kāyānupassī viharati,
ajjhattabahiddhā vā kāye
kāyānupassī viharati,
samudayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati,
vayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati,
samudayavayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati.
‘Atthi kāyo’ ti vā panassa
sati paccupaṭṭhitā hoti
yāvadeva ñāṇamattāya
paṭissatimattāya.
Anissito ca viharati
na ca kiñci loke upādiyati.
Evampi bhikkhave bhikkhu
kāye kāyānupassī viharati.

Iriyāpathapabbaṃ

Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu
gacchanto vā gacchāmīti pajānāti,
ṭhito vā ṭhitomhīti pajānāti,
nisinno vā nisinnomhīti pajānāti,
sayāno vā sayānomhīti pajānāti,
Yathā yathā vā panassa kāyo paṇihito
hoti tathā tathā nampajānāti.

Iti ajjhattaṃ vā kāye
kāyānupassī viharati,
bahiddhā vā kāye

he understands: ‘I breathe out short.’
He trains thus: ‘I will breathe in
experiencing the whole body’;
he trains thus:‘I will breathe out
experiencing the whole body.’
He trains thus: ‘I will breathe in
tranquilising the bodily formation’;
he trains thus: ‘I will breathe out
tranquilising the bodily formation.’

In this way he dwells contemplating the body
in the body internally,
or he dwells contemplating the body
in the body externally,
or he dwells contemplating the body
in the body both internally and externally.
Or else he dwells contemplating in the body
its nature of arising,
or he dwells contemplating in the body
its nature of vanishing,
or he dwells contemplating in the body
its nature of both arising and vanishing.
Or else mindfulness that ‘there is a body’
is simply established in him
to the extent necessary for bare knowledge and
repeated mindfulness.
And he dwells independent,
not clinging to anything in the world.
That is how, bhikkhus, a bhikkhu
dwells contemplating the body in the body.

The Four Postures

Again, bhikkhus, a bhikkhu
when walking, understands: ‘I am walking’;
when standing, he understands: ‘I am standing’;
when sitting, he understands: ‘I am sitting’; when
lying down, he understands: ‘I am lying down’;
or however his body is disposed,
he understands it accordingly.

In this way he dwells contemplating the body
in the body internally,
or he dwells contemplating the body
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kāyānupassī viharati,
ajjhattabahiddhā vā kāye
kāyānupassī viharati,
samudayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati,
vayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati,
samudayavayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati.
‘Atthi kāyo’ti vā panassa
sati paccupaṭṭhitā hoti
yāvadeva ñāṇamattāya
paṭissatimattāya.
Anissito ca viharati
na ca kiñci loke upādiyati.
Evampi bhikkhave bhikkhu
kāye kāyānupassī viharati.

Sampajaññapabbaṃ

Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu
abhikkante paṭikkante
sampajānakārī hoti,
ālokite vilokite
sampajānakārī hoti,
sammiñjite pasārite
sampajānakārī hoti,
saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe

sampajānakārī hoti,
asite pīte khāyite sāyite
sampajānakārī hoti,
uccārapassāvakamme
sampajānakārī hoti,
gate ṭhite nisinne sutte
jāgarite bhāsite tuṇhībhāve
sampajānakārī hoti.

Iti ajjhattaṃ vā kāye
kāyānupassī viharati,
bahiddhā vā kāye
kāyānupassī viharati,
ajjhattabahiddhā vā kāye
kāyānupassī viharati,

in the body externally,
or he dwells contemplating the body
in the body both internally and externally.
Or else he dwells contemplating in the body
its nature of arising,
or he dwells contemplating in the body
its nature of vanishing,
or he dwells contemplating in the body
its nature of both arising and vanishing.
Or else mindfulness that ‘there is a body’
is simply established in him
to the extent necessary for bare knowledge and
repeated mindfulness.
And he dwells independent,
not clinging to anything in the world.
That is how, bhikkhus, a bhikkhu
dwells contemplating the body in the body.

Clear Comprehension

Again, bhikkhus, a bhikkhu is one
who acts with clear comprehension
when going forward and returning,
who acts with clear comprehension
when looking ahead and looking away;
who acts with clear comprehension
when bending and stretching his limbs;
who acts with clear comprehension
when wearing his robes and
carrying his outer robe and bowl;
who acts with clear comprehension
when eating, drinking, chewing, and tasting;
who acts with clear comprehension
when defecating and urinating;
who acts with clear comprehension
when walking, standing, sitting, falling asleep,
waking up, talking and keeping silent.

In this way he dwells contemplating the body
in the body internally,
or he dwells contemplating the body
in the body externally,
or he dwells contemplating the body
in the body both internally and externally.
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samudayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati,
vayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati,
samudayavayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati.
‘Atthi kāyo’ti vā panassa
sati paccupaṭṭhitā hoti
yāvadeva ñāṇamattāya
paṭissatimattāya.
Anissito ca viharati
na ca kiñci loke upādiyati.
Evampi bhikkhave bhikkhu
kāye kāyānupassī viharati.

Paṭikūlamanasikārapabbaṃ

Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu
imameva kāyaṃ uddhaṃ pādatalā
adho kesamatthakā
tacapariyantaṃ pūrannānappakārassa
asucino paccavekkhati
atthi imasmiṃ kāye
kesā lomā nakhā dantā taco
maṃsaṃ nahārū aṭṭhī aṭṭhimiñjaṃ
vakkaṃ hadayaṃ yakanaṃ
kilomakaṃ pihakaṃ papphāsaṃ
antaṃ antaguṇaṃ udariyaṃ karīsaṃ
pittaṃ semhaṃ pubbo lohitaṃ sedo
medo assu vasā kheḷo siṅghāṇikā
lasikā muttanti.
Seyyathāpi bhikkhave
ubhatomukhā mūtoḷī
pūrā nānāvihitassa dhaññassa
seyyathīdaṃ sālīnaṃ vīhīnaṃ
muggānaṃ māsānaṃ
tilānaṃ taṇḍulānaṃ
tamenaṃ cakkhumā puriso muñcitvā
paccavekkheyya
ime sālī ime vīhī ime muggā
ime māsā ime tilā ime taṇḍulāti
evameva kho bhikkhave bhikkhu
imameva kāyaṃ uddhaṃ pādatalā

Or else he dwells contemplating in the body
its nature of arising,
or he dwells contemplating in the body
its nature of vanishing,
or he dwells contemplating in the body
its nature of both arising and vanishing.
Or else mindfulness that ‘there is a body’
is simply established in him
to the extent necessary for bare knowledge and
repeated mindfulness.
And he dwells independent,
not clinging to anything in the world.
That is how, bhikkhus, a bhikkhu dwells
contemplating the body in the body.

Unattractiveness of the Body

Again, bhikkhus, a bhikkhu reviews
this same body up from the soles of the feet
and down from the top of the hair,
bounded by skin, as full of many kinds of
impurity thus:
'In this body there are
head-hairs, body hairs, nails, teeth, skin,
flesh, sinews, bones, bone-marrow,
kidneys, heart, liver,
diaphragm, spleen, lungs,
intestines, mesentery, stomach, feces,
bile, phlegm, pus, blood, sweat,
fat, tears, grease, spittle, snot,
oil of the joints, and urine.'
Just as though, bhikkhus, there were
a bag with an opening at both ends
full of many sorts of grain,
such as hill rice, red rice,
beans, peas,
millet, and white rice,
and a man with good eyes were to open it
and review it thus:
'This is hill rice, this is red rice, these are beans,
these are peas, this is millet, this is white rice';
so too, bhikkhus, a bhikkhu reviews
this same body up from the soles of the feet and
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adho kesamatthakā
tacapariyantaṃ pūrannānappakārassa
asucino paccavekkhati
atthi imasmiṃ kāye
kesā lomā nakhā dantā taco
maṃsaṃ nahārū aṭṭhī aṭṭhimiñjaṃ
vakkaṃ hadayaṃ yakanaṃ
kilomakaṃ pihakaṃ papphāsaṃ
antaṃ antaguṇaṃ udariyaṃ karīsaṃ
pittaṃ semhaṃ pubbo lohitaṃ sedo
medo assu vasā kheḷo siṅghāṇikā
lasikā muttanti.

Iti ajjhattaṃ vā kāye
kāyānupassī viharati,
bahiddhā vā kāye
kāyānupassī viharati,
ajjhattabahiddhā vā kāye
kāyānupassī viharati,
samudayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati,
vayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati,
samudayavayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati.
‘atthi kāyo’ti vā panassa
sati paccupaṭṭhitā hoti
yāvadeva ñāṇamattāya
paṭissatimattāya.
Anissito ca viharati
na ca kiñci loke upādiyati.
Evampi bhikkhave bhikkhu
kāye kāyānupassī viharati.

Dhātumanasikārapabbaṃ

Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu
imameva kāyaṃ
yathāṭhitaṃ yathāpaṇihitaṃ
dhātuso paccavekkhati
atthi imasmiṃ kāye
paṭhavīdhātu āpodhātu
tejodhātu vāyodhātūti.
Seyyathāpi bhikkhave dakkho

down from the top of the hair,
bounded by skin, as full of many kinds of
impurity thus:
'In this body there are
head-hairs, body hairs, nails, teeth, skin,
flesh, sinews, bones, bone-marrow,
kidneys, heart, liver,
diaphragm, spleen, lungs,
intestines, mesentery, stomach, feces,
bile, phlegm, pus, blood, sweat,
fat, tears, grease, spittle, snot,
oil of the joints, and urine.'

In this way he dwells contemplating the body
in the body internally,
or he dwells contemplating the body
in the body externally,
or he dwells contemplating the body
in the body both internally and externally.
Or else he dwells contemplating in the body
its nature of arising,
or he dwells contemplating in the body
its nature of vanishing,
or he dwells contemplating in the body
its nature of both arising and vanishing.
Or else mindfulness that ‘there is a body’
is simply established in him
to the extent necessary for bare knowledge and
repeated mindfulness.
And he dwells independent,
not clinging to anything in the world.
That is how, bhikkhus, a bhikkhu dwells
contemplating the body in the body.

Elements

Again, bhikkhus, a bhikkhu
reviews this same body,
however it is placed, however disposed,
as consisting of elements thus:
'In this body there are
the earth element, the water element,
the fire element, and the air element.'
Just as though, bhikkhus, a skilled
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goghātako vā goghātakantevāsī vā
gāviṃ vadhitvā cātummahāpathe
vilaso paṭivibhajitvā nisinno assa
evameva kho bhikkhave bhikkhu
imameva kāyaṃ
yathāṭhitaṃ yathāpaṇihitaṃ
dhātuso paccavekkhati
atthi imasmiṃ kāye
paṭhavīdhātu āpodhātu
tejodhātu vāyodhātūti.

Iti ajjhattaṃ vā kāye
kāyānupassī viharati,
bahiddhā vā kāye
kāyānupassī viharati,
ajjhattabahiddhā vā kāye
kāyānupassī viharati,
samudayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati,
vayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati,
samudayavayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati.
‘atthi kāyo’ti vā panassa
sati paccupaṭṭhitā hoti
yāvadeva ñāṇamattāya
paṭissatimattāya.
Anissito ca viharati
na ca kiñci loke upādiyati.
Evampi bhikkhave bhikkhu
kāye kāyānupassī viharati.

Navasīvathikāpabbaṃ

Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu
seyyathāpi passeyya sarīraṃ
sīvathikāya chaḍḍitaṃ
ekāhamataṃ vā dvīhamataṃ vā
tīhamataṃ vā uddhumātakaṃ
vinīlakaṃ vipubbakajātaṃ.
So imameva kāyaṃ upasaṃharati
ayampi kho kāyo evaṃdhammo

butcher or his apprentice
had killed a cow and were seated at the crossroads
with it cut up into pieces;
so too, bhikkhus, a bhikkhu
reviews this same body,
however it is placed, however disposed,
as consisting of elements thus:
'In this body there are
the earth element, the water element,
the fire element, and the air element.'

In this way he dwells contemplating the body
in the body internally,
or he dwells contemplating the body
in the body externally,
or he dwells contemplating the body
in the body both internally and externally.
Or else he dwells contemplating in the body
its nature of arising,
or he dwells contemplating in the body
its nature of vanishing,
or he dwells contemplating in the body
its nature of both arising and vanishing.
Or else mindfulness that ‘there is a body’
is simply established in him
to the extent necessary for bare knowledge and
repeated mindfulness.
And he dwells independent,
not clinging to anything in the world.
That is how, bhikkhus, a bhikkhu dwells
contemplating the body in the body.

Nine Charnel Ground Contemplations

Again, bhikkhus,
as though he were to see a corpse
thrown aside in a charnel ground,
one, two,
or three days dead, bloated,
livid, and oozing matter,
a bhikkhu compares this same body with it thus:
'This body too is of the same nature,
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evaṃbhāvī evaṃanatītoti.

Iti ajjhattaṃ vā kāye
kāyānupassī viharati,
bahiddhā vā kāye
kāyānupassī viharati,
ajjhattabahiddhā vā kāye
kāyānupassī viharati,
samudayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati,
vayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati,
samudayavayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati.
‘atthi kāyo’ti vā panassa
sati paccupaṭṭhitā hoti
yāvadeva ñāṇamattāya
paṭissatimattāya.
Anissito ca viharati
na ca kiñci loke upādiyati.
Evampi bhikkhave bhikkhu
kāye kāyānupassī viharati.

Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu
seyyathāpi passeyya sarīraṃ
sīvathikāya chaḍḍitaṃ
kākehi vā khajjamānaṃ
gijjhehi vā khajjamānaṃ
kulalehi vā khajjamānaṃ
suvānehi vā khajjamānaṃ
siṅgālehi vā khajjamānaṃ
vividhehi vā pāṇakajātehi
khajjamānaṃ.
So imameva kāyaṃ upasaṃharati
ayampi kho kāyo evaṃdhammo
evaṃbhāvī evaṃanatītoti.

Iti ajjhattaṃ vā kāye
kāyānupassī viharati,
bahiddhā vā kāye
kāyānupassī viharati,
ajjhattabahiddhā vā kāye
kāyānupassī viharati,
samudayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati,

it will be like that, it is not exempt from that fate.'

In this way he dwells contemplating the body
in the body internally,
or he dwells contemplating the body
in the body externally,
or he dwells contemplating the body
in the body both internally and externally.
Or else he dwells contemplating in the body
its nature of arising,
or he dwells contemplating in the body
its nature of vanishing,
or he dwells contemplating in the body
its nature of both arising and vanishing.
Or else mindfulness that ‘there is a body’
is simply established in him
to the extent necessary for bare knowledge and
repeated mindfulness.
And he dwells independent,
not clinging to anything in the world.
That is how, bhikkhus, a bhikkhu dwells
contemplating the body in the body.

Again, bhikkhus,
as though he were to see a corpse
thrown aside in a charnel ground,
being devoured by crows,
being devoured by vultures,
being devoured by hawks,
being devoured by dogs,
being devoured by jackals,
or being devoured by
various kinds of worms,
a bhikkhu compares this same body with it thus:
'This body too is of the same nature,
it will be like that, it is not exempt from that fate.'

In this way he dwells contemplating the body
in the body internally,
or he dwells contemplating the body
in the body externally,
or he dwells contemplating the body
in the body both internally and externally.
Or else he dwells contemplating in the body
its nature of arising,
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vayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati,
samudayavayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati.
‘atthi kāyo’ti vā panassa
sati paccupaṭṭhitā hoti
yāvadeva ñāṇamattāya
paṭissatimattāya.
Anissito ca viharati
na ca kiñci loke upādiyati.
Evampi bhikkhave bhikkhu
kāye kāyānupassī viharati.

Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu
seyyathāpi passeyya sarīraṃ
sīvathikāya chaḍḍitaṃ
aṭṭhisaṅkhalikaṃ
samaṃsalohitaṃ
nahārusambandhaṃ …pe ...
aṭṭhisaṅkhalikaṃ
nimmaṃsalohitamakkhitaṃ
nahārusambandhaṃ …pe ...
aṭṭhisaṅkhalikaṃ
apagatamaṃsalohitaṃ
nahārusambandhaṃ ...pe...
aṭṭhikāni apagatanahārusambandhāni
disāvidisāvikkhittāni
aññena hatthaṭṭhikaṃ
aññena pādaṭṭhikaṃ
aññena jaṅghaṭṭhikaṃ
aññena ūruṭṭhikaṃ
aññena kaṭiṭṭhikaṃ
aññena piṭṭhikaṇṭakaṭṭhikaṃ
aññena phāsukaṭṭhikaṃ
aññena uraṭṭhikaṃ
aññena bāhuṭṭhikaṃ
aññena aṃsaṭṭhikaṃ
aññena gīvaṭṭhikaṃ
aññena hanuṭṭhikaṃ
aññena dantaṭṭhikaṃ
aññena sīsakaṭāhaṃ.
So imameva kāyaṃ upasaṃharati
ayampi kho kāyo evaṃdhammo
evaṃbhāvī evaṃanatītoti.

or he dwells contemplating in the body
its nature of vanishing,
or he dwells contemplating in the body
its nature of both arising and vanishing.
Or else mindfulness that ‘there is a body’
is simply established in him
to the extent necessary for bare knowledge and
repeated mindfulness.
And he dwells independent,
not clinging to anything in the world.
That is how, bhikkhus, a bhikkhu dwells
contemplating the body in the body.

Again, bhikkhus,
as though he were to see a corpse
thrown aside in a charnel ground,
a skeleton
with flesh and blood,
held together with sinews, …
a fleshless skeleton
smeared with blood,
held together with sinews …
a skeleton
without flesh and blood,
held together with sinews …
disconnected bones not held together with sinews
scattered in all directions –
here a hand-bone,
there a foot bone,
here a shin-bone,
there a thigh-bone,
here a hip-bone,
there a back-bone,
here a rib-bone,
there a chest-bone,
here an arm-bone,
there a shoulder-bone,
here a neck-bone,
there a jaw-bone,
here a tooth-bone,
there the skull –
a bhikkhu compares this same body with it thus:
'This body too is of the same nature,
it will be like that, it is not exempt from that fate.'
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Iti ajjhattaṃ vā kāye
kāyānupassī viharati,
bahiddhā vā kāye
kāyānupassī viharati,
ajjhattabahiddhā vā kāye
kāyānupassī viharati,
samudayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati,
vayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati,
samudayavayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati.
‘atthi kāyo’ ti vā panassa
sati paccupaṭṭhitā hoti
yāvadeva ñāṇamattāya
paṭissatimattāya.
Anissito ca viharati
na ca kiñci loke upādiyati.
Evampi bhikkhave bhikkhu
kāye kāyānupassī viharati.

Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu
seyyathāpi passeyya sarīraṃ
sīvathikāya chaḍḍitaṃ
aṭṭhikāni setāni
saṅkhavaṇṇūpanibhāni ...pe...
aṭṭhikāni puñjakitāni
terovassikāni ...pe...
aṭṭhikāni pūtīni cuṇṇakajātāni.
So imameva kāyaṃ upasaṃharati
ayampi kho kāyo evaṃdhammo
evaṃbhāvī evaṃanatītoti.
Iti ajjhattaṃ vā kāye
kāyānupassī viharati,
bahiddhā vā kāye
kāyānupassī viharati,
ajjhattabahiddhā vā kāye
kāyānupassī viharati,
samudayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati,
vayadhammānupassī vā

In this way he dwells contemplating the body
in the body internally,
or he dwells contemplating the body
in the body externally,
or he dwells contemplating the body
in the body both internally and externally.
Or else he dwells contemplating in the body
its nature of arising,
or he dwells contemplating in the body
its nature of vanishing,
or he dwells contemplating in the body
its nature of both arising and vanishing.
Or else mindfulness that ‘there is a body’
is simply established in him
to the extent necessary for bare knowledge and
repeated mindfulness.
And he dwells independent,
not clinging to anything in the world.
That is how, bhikkhus, a bhikkhu dwells
contemplating the body in the body.

Again, bhikkhus,
as though he were to see a corpse
thrown aside in a charnel ground,
bones bleached white,
the colour of shells …
bones heaped up,
more than a year old ...
bones rotted and crumbled to dust,
a bhikkhu compares this same body with it thus:
'This body too is of the same nature,
it will be like that, it is not exempt from that fate.'
In this way he dwells contemplating the body
in the body internally,
or he dwells contemplating the body
in the body externally,
or he dwells contemplating the body
in the body both internally and externally.
Or else he dwells contemplating in the body
its nature of arising,
or he dwells contemplating in the body
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kāyasmiṃ viharati,
samudayavayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati.
‘atthi kāyo’ti vā panassa
sati paccupaṭṭhitā hoti
yāvadeva ñāṇamattāya
paṭissatimattāya.
Anissito ca viharati
na ca kiñci loke upādiyati.
Evampi kho bhikkhave bhikkhu
kāye kāyānupassī viharati.

Vedanānupassanā

Kathañca bhikkhave bhikkhu
vedanāsu vedanānupassī viharati.

Idha bhikkhave bhikkhu
sukhaṃ vedanaṃ vediyamāno
sukhaṃ vedanaṃ vediyāmīti pajānāti
dukkhaṃ vedanaṃ vediyamāno
dukkhaṃ vedanaṃ vediyāmīti pajānāti
adukkhamasukhaṃ vedanaṃ
vediyamāno adukkhamasukhaṃ
vedanaṃ vediyāmīti pajānāti
sāmisaṃ vā sukhaṃ vedanaṃ vediyamāno
sāmisaṃ sukhaṃ vedanaṃ vediyāmīti pajānāti
nirāmisaṃ vā sukhaṃ vedanaṃ vediyamāno
nirāmisaṃ sukhaṃ vedanaṃ 
vediyāmīti pajānāti
sāmisaṃ vā dukkhaṃ vedanaṃ vediyamāno
sāmisaṃ dukkhaṃ vedanaṃ
vediyāmīti pajānāti
nirāmisaṃ vā dukkhaṃ vedanaṃ vediyamāno
nirāmisaṃ dukkhaṃ vedanaṃ
vediyāmīti pajānāti
sāmisaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vedanaṃ vediyamāno
sāmisaṃ adukkhamasukhaṃ
vedanaṃ vediyāmīti pajānāti
nirāmisaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vedanaṃ vediyamāno
nirāmisaṃ adukkhamasukhaṃ
vedanaṃ vediyāmīti pajānāti.

its nature of vanishing,
or he dwells contemplating in the body
its nature of both arising and vanishing.
Or else mindfulness that ‘there is a body’
is simply established in him
to the extent necessary for bare knowledge and
repeated mindfulness.
And he dwells independent,
not clinging to anything in the world.
That is how, bhikkhus, a bhikkhu
dwells contemplating the body in the body.

Contemplation of Feeling

And how, bhikkhus, does a bhikkhu
dwell contemplating feelings in feelings?

Here, bhikkhus,
when feeling a pleasant feeling,
a bhikkhu understands: 'I feel a pleasant feeling';
when feeling a painful feeling,
he understands: 'I feel a painful feeling';
when feeling a neither-painful-nor-pleasant feeling,
he understands: 'I feel a neither-painful-nor
pleasant feeling.'
When feeling a carnal pleasant feeling,
he understands: 'I feel a carnal pleasant feeling';
when feeling a spiritual pleasant feeling,
he understands: 'I feel a spiritual 
pleasant feeling';
when feeling a carnal painful feeling,
he understands: 'I feel a carnal painful feeling';

when feeling a spiritual painful feeling,
he understands: 'I feel a spiritual 
painful feeling';
when feeling a carnal
neither-painful-nor-pleasant feeling,
he understands: 'I feel a carnal
neither-painful-nor-pleasant feeling';
when feeling a spiritual
neither-painful-nor-pleasant feeling,
he understands: 'I feel a spiritual
neither-painful-nor-pleasant feeling.'
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Iti ajjhattaṃ vā vedanāsu
vedanānupassī viharati
bahiddhā vā vedanāsu
vedanānupassī viharati
ajjhattabahiddhā vā vedanāsu
vedanānupassī viharati
samudayadhammānupassī vā
vedanāsu viharati
vayadhammānupassī vā
vedanāsu viharati
samudayavayadhammānupassī vā
vedanāsu viharati.
Atthi vedanāti vā panassa
sati paccupaṭṭhitā hoti
yāvadeva ñāṇamattāya
paṭissatimattāya.
Anissito ca viharati
na ca kiñci loke upādiyati.
Evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
vedanāsu vedanānupassī viharati.

Cittānupassanā

Kathañca bhikkhave bhikkhu
citte cittānupassī viharati.

Idha bhikkhave bhikkhu
sarāgaṃ vā cittaṃ
sarāgaṃ cittanti pajānāti
vītarāgaṃ vā cittaṃ
vītarāgaṃ cittanti pajānāti
sadosaṃ vā cittaṃ
sadosaṃ cittanti pajānāti
vītadosaṃ vā cittaṃ
vītadosaṃ cittanti pajānāti
samohaṃ vā cittaṃ
samohaṃ cittanti pajānāti
vītamohaṃ vā cittaṃ
vītamohaṃ cittanti pajānāti
saṅkhittaṃ vā cittaṃ
saṅkhittaṃ cittanti pajānāti
vikkhittaṃ vā cittaṃ
vikkhittaṃ cittanti pajānāti
mahaggataṃ vā cittaṃ

In this way he dwells contemplating feelings
in feelings internally,
or he dwells contemplating feelings
in feelings externally,
or he dwells contemplating feelings
in feelings both internally and externally.
Or else he dwells contemplating in feelings
their nature of arising,
or he dwells contemplating in feelings
their nature of vanishing,
or he dwells contemplating in feelings
their nature of both arising and vanishing.
Or else mindfulness that ‘there is feeling’
is simply established in him
to the extent necessary for bare knowledge and
repeated mindfulness.
And he dwells independent,
not clinging to anything in the world.
That is how, bhikkhus, a bhikkhu
dwells contemplating feelings in feelings.

Contemplation of Mind

And how, bhikkhus, does a bhikkhu
dwell contemplating mind in mind?

Here, bhikkhus, a bhikkhu
understands a mind with lust
as a mind with lust,
and a mind without lust
as a mind without lust.
He understands a mind with hatred
as a mind with hatred,
and a mind without hatred
as a mind without hatred.
He understands a mind with delusion
as a mind with delusion,
and a mind without delusion
as a mind without delusion.
He understands a contracted mind
as contracted,
and a distracted mind
as distracted.
He understands an exalted mind
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mahaggataṃ cittanti pajānāti
amahaggataṃ vā cittaṃ
amahaggataṃ cittanti pajānāti
sauttaraṃ vā cittaṃ
sauttaraṃ cittanti pajānāti
anuttaraṃ vā cittaṃ
anuttaraṃ cittanti pajānāti
samāhitaṃ vā cittaṃ
samāhitaṃ cittanti pajānāti
asamāhitaṃ vā cittaṃ
asamāhitaṃ cittanti pajānāti
vimuttaṃ vā cittaṃ
vimuttaṃ cittanti pajānāti
avimuttaṃ vā cittaṃ
avimuttaṃ cittanti pajānāti.

Iti ajjhattaṃ vā citte
cittānupassī viharati
bahiddhā vā citte
cittānupassī viharati
ajjhattabahiddhā vā citte
cittānupassī viharati
samudayadhammānupassī vā
cittasmiṃ viharati
vayadhammānupassī vā
cittasmiṃ viharati
samudayavayadhammānupassī vā
cittasmiṃ viharati.
Atthi cittanti vā panassa
sati paccupaṭṭhitā hoti
yāvadeva ñāṇamattāya
paṭissatimattāya.
Anissito ca viharati
na ca kiñci loke upādiyati.
Evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
citte cittānupassī viharati.

Dhammānupassanā
Nīvaraṇapabbaṃ

Kathañca bhikkhave bhikkhu
dhammesu dhammānupassī viharati.
Idha bhikkhave bhikkhu
dhammesu dhammānupassī viharati

as exalted,
and an unexalted mind
as unexalted.
He understands a surpassable mind
as surpassable,
and an unsurpassable mind
as unsurpassable.
He understands a concentrated mind
as concentrated,
and an unconcentrated mind
as unconcentrated.
He understands a liberated mind
as liberated,
and an unliberated mind
as unliberated.

In this way he dwells contemplating mind
in mind internally,
or he dwells contemplating mind
in mind externally,
or he dwells contemplating mind
in mind both internally and externally.
Or else he dwells contemplating in mind
its nature of arising,
or he dwells contemplating in mind
its nature of vanishing,
or he dwells contemplating in mind
its nature of both arising and vanishing.
Or else mindfulness that ‘there is mind’
is simply established in him
to the extent necessary for bare knowledge and
repeated mindfulness.
And he dwells independent,
not clinging to anything in the world.
That is how, bhikkhus, a bhikkhu
dwells contemplating mind in mind.

Contemplation of Phenomena
The Five Hindrances

And how, bhikkhus, does a bhikkhu dwell
contemplating phenomena in phenomena?
Here, bhikkhus, a bhikkhu dwells
contemplating phenomena in phenomena
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pañcasu nīvaraṇesu.
Kathañca bhikkhave bhikkhu
dhammesu dhammānupassī viharati
pañcasu nīvaraṇesu.

Idha bhikkhave bhikkhu
santaṃ vā ajjhattaṃ kāmacchandaṃ
atthi me ajjhattaṃ kāmacchandoti pajānāti
asantaṃ vā ajjhattaṃ kāmacchandaṃ
natthi me ajjhattaṃ kāmacchandoti pajānāti
yathā ca anuppannassa kāmacchandassa
uppādo hoti tañca pajānāti
yathā ca uppannassa kāmacchandassa
pahānaṃ hoti tañca pajānāti
yathā ca pahīnassa kāmacchandassa
āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti.

Santaṃ vā ajjhattaṃ byāpādaṃ
atthi me ajjhattaṃ byāpādoti pajānāti
asantaṃ vā ajjhattaṃ byāpādaṃ
natthi me ajjhattaṃ byāpādoti pajānāti
yathā ca anuppannassa byāpādassa
uppādo hoti tañca pajānāti
yathā ca uppannassa byāpādassa
pahānaṃ hoti tañca pajānāti
yathā ca pahīnassa byāpādassa
āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti.

Santaṃ vā ajjhattaṃ
thīnamiddhaṃ
atthi me ajjhattaṃ thīnamiddhanti pajānāti
asantaṃ vā ajjhattaṃ thīnamiddhaṃ
natthi me ajjhattaṃ
thīnamiddhanti pajānāti
yathā ca anuppannassa
thīnamiddhassa uppādo hoti tañca pajānāti
yathā ca uppannassa thīnamiddhassa
pahānaṃ hoti tañca pajānāti
yathā ca pahīnassa thīnamiddhassa
āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti.

Santaṃ vā ajjhattaṃ uddhaccakukkuccaṃ
atthi me ajjhattaṃ
uddhaccakukkuccanti pajānāti
asantaṃ vā ajjhattaṃ uddhaccakukkuccaṃ

in terms of the five hindrances.
And how, bhikkhus, does a bhikkhu dwell
contemplating phenomena in phenomena
in terms of the five hindrances?

Here, bhikkhus, a bhikkhu, when
there is sensual desire in him, understands:
'There is sensual desire in me'; or when
there is no sensual desire in him, he
understands: 'There is no sensual desire in
me'; and he also understands how unarisen
sensual desire arises,
and how arisen sensual desire
is abandoned,
and how abandoned sensual desire
does not arise again in the future.'

When there is ill will in him, a bhikkhu
understands: 'There is ill will in me';
or when there is no ill will in him, he
understands: 'There is no ill will in me'; and
he also understands how unarisen ill will
arises,
and how arisen ill will
is abandoned,
and how abandoned ill will
does not arise again in the future.'

When there is dullness and
drowsiness in him, a bhikkhu understands:
'There is dullness and drowsiness in me';
or when there is no dullness and drowsiness
in him, he understands: 'There is no
dullness and drowsiness in me';
and he also understands how unarisen
dullness and drowsiness arises,
and how arisen dullness and drowsiness
is abandoned, and
how abandoned dullness and drowsiness
does not arise again in the future.'

When there is restlessness and remorse in
him, a bhikkhu understands: 'There is
restlessness and remorse in me';
or when there is no restlessness and remorse
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natthi me ajjhattaṃ
uddhaccakukkuccanti pajānāti
yathā ca anuppannassa
uddhaccakukkuccassa
uppādo hoti tañca pajānāti
yathā ca uppannassa uddhaccakukkuccassa
pahānaṃ hoti tañca pajānāti
yathā ca pahīnassa uddhaccakukkuccassa
āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti.

Santaṃ vā ajjhattaṃ vicikicchaṃ
atthi me ajjhattaṃ vicikicchāti pajānāti
asantaṃ vā ajjhattaṃ vicikicchaṃ
natthi me ajjhattaṃ vicikicchāti pajānāti
yathā ca anuppannāya
vicikicchāya uppādo hoti tañca pajānāti
yathā ca uppannāya vicikicchāya
pahānaṃ hoti tañca pajānāti
yathā ca pahīnāya vicikicchāya
āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti.

Iti ajjhattaṃ vā dhammesu
dhammānupassī viharati
bahiddhā vā dhammesu
dhammānupassī viharati
ajjhattabahiddhā vā dhammesu
dhammānupassī viharati
samudayadhammānupassī vā
dhammesu viharati
vayadhammānupassī vā
dhammesu viharati
samudayavayadhammānupassī vā
dhammesu viharati.
Atthi dhammāti vā panassa
sati paccupaṭṭhitā hoti
yāvadeva ñāṇamattāya
paṭissatimattāya.
Anissito ca viharati
na ca kiñci loke upādiyati.
Evampi kho bhikkhave bhikkhu
dhammesu dhammānupassī viharati
pañcasu nīvaraṇesu.

in him, he understands: 'There is no
restlessness and remorse in me';
and he also understands how unarisen
restlessness and remorse
arises,
and how arisen restlessness and remorse
is abandoned,
and how abandoned restlessness and
remorse does not arise again in the future.'

When there is doubt in him, a bhikkhu
understands: 'There is doubt in me';
or when there is no doubt in him,
he understands: 'There is no doubt in me';
and he also understands how unarisen
doubt arises,
and how arisen doubt
is abandoned,
and how abandoned doubt
does not arise again in the future.'

In this way he dwells contemplating
phenomena in phenomena internally,
or he dwells contemplating phenomena
in phenomena externally,
or he dwells contemplating phenomena in
phenomena both internally and externally.
Or else he dwells contemplating
in phenomena its nature of arising,
or he dwells contemplating in phenomena
its nature of vanishing,
or he dwells contemplating in phenomena
its nature of both arising and vanishing.
Or else mindfulness that ‘there are
phenomena’ is simply established in him
to the extent necessary for bare knowledge
and repeated mindfulness.
And he dwells independent,
not clinging to anything in the world.
That is how, bhikkhus, a bhikkhu dwells
contemplating phenomena in phenomena
in terms of five hindrances.
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Khandhapabbaṃ

Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu
dhammesu dhammānupassī viharati
pañcasu upādānakkhandhesu.
Kathañca bhikkhave bhikkhu
dhammesu dhammānupassī viharati
pañcasu upādānakkhandhesu.

Idha bhikkhave bhikkhu
iti rūpaṃ iti rūpassa samudayo
iti rūpassa atthaṅgamo
iti vedanā iti vedanāya samudayo
iti vedanāya atthaṅgamo
iti saññā iti saññāya samudayo
iti saññāya atthaṅgamo
iti saṅkhārā iti saṅkhārānaṃ samudayo
iti saṅkhārānaṃ atthaṅgamo
iti viññāṇaṃ iti viññāṇassa samudayo
iti viññāṇassa atthaṅgamoti.

Iti ajjhattaṃ vā dhammesu
dhammānupassī viharati
bahiddhā vā dhammesu
dhammānupassī viharati
ajjhattabahiddhā vā dhammesu
dhammānupassī viharati
samudayadhammānupassī vā
dhammesu viharati
vayadhammānupassī vā
dhammesu viharati
samudayavayadhammānupassī vā
dhammesu viharati.
Atthi dhammāti vā panassa
sati paccupaṭṭhitā hoti
yāvadeva ñāṇamattāya
paṭissatimattāya.
Anissito ca viharati
na ca kiñci loke upādiyati.
Evampi kho bhikkhave bhikkhu
dhammesu dhammānupassī viharati
pañcasu upādānakkhandhesu.

The Five Aggregates

Again, bhikkhus, a bhikkhu dwells
contemplating phenomena in phenomena
in terms of the five aggregates subject to
clinging. And how, bhikkhus, does a bhikkhu
dwell contemplating phenomena in phenomena
in terms of the five aggregates affected by

clinging? Here, bhikkhus, a bhikkhu
understands: 'Such is form, such its origin,
such its passing away;
such is feeling, such its origin,
such its passing away;
such is perception, such its origin,
such its passing away;
such are the volitional formations, such their
origin, such their passing away;
such is consciousness, such its origin,
such its passing away.

In this way he dwells contemplating phenomena
in phenomena internally,
or he dwells contemplating phenomena
in phenomena externally,
or he dwells contemplating phenomena
in phenomena both internally and externally.
Or else he dwells contemplating in phenomena
its nature of arising,
or he dwells contemplating in phenomena
its nature of vanishing,
or he dwells contemplating in phenomena
its nature of both arising and vanishing.
Or else mindfulness that ‘there are phenomena’
is simply established in him
to the extent necessary for bare knowledge
and repeated mindfulness.
And he dwells independent,
not clinging to anything in the world.
That is how, bhikkhus, a bhikkhu dwells
contemplating phenomena in phenomena in
terms of the five aggregates subject to clinging.
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Āyatanapabbaṃ

Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu
dhammesu dhammāpassī viharati
chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu.
Kathañca bhikkhave bhikkhu
dhammesu dhammānupassī viharati
chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu.

Idha bhikkhave bhikkhu
cakkhuñca pajānāti rūpe ca pajānāti
yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati
saññojanaṃ tañca pajānāti
yathā ca anuppannassa saññojanassa
uppādo hoti tañca pajānāti
yathā ca uppannassa saññojanassa
pahānaṃ hoti tañca pajānāti
yathā ca pahīnassa saññojanassa
āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti.

Sotañca pajānāti sadde ca pajānāti
yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati
saññojanaṃ tañca pajānāti
yathā ca anuppannassa saññojanassa
uppādo hoti tañca pajānāti
yathā ca uppannassa saññojanassa
pahānaṃ hoti tañca pajānāti
yathā ca pahīnassa saññojanassa
āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti.

Ghānañca pajānāti gandhe ca pajānāti
yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati
saññojanaṃ tañca pajānāti
yathā ca anuppannassa saññojanassa
uppādo hoti tañca pajānāti
yathā ca uppannassa saññojanassa
pahānaṃ hoti tañca pajānāti
yathā ca pahīnassa saññojanassa
āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti.

Jivhañca pajānāti rase ca pajānāti
yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati
saññojanaṃ tañca pajānāti
yathā ca anuppannassa saññojanassa
uppādo hoti tañca pajānāti
yathā ca uppannassa saññojanassa

The Six Sense Bases

Again, bhikkhus, a bhikkhu
dwells contemplating phenomena in phenomena
in terms of the six internal and external sense
bases. And how, bhikkhus, does a bhikkhu dwell
contemplating phenomena in phenomena in
terms of the six internal and external sense bases?

Here, bhikkhus, a bhikkhu
understands the eye, he understands forms,
and he understands
the fetter that arises dependent on both;
and he also understands how the unarisen fetter
arises,
and how the arisen fetter
is abandoned,
and how the abandoned fetter
does not arise again in the future.

He understands the ear, he understands sounds,
and he understands
the fetter that arises dependent on both;
and he also understands how the unarisen fetter
arises,
and how the arisen fetter
is abandoned,
and how the abandoned fetter
does not arise again in the future.

He understands the nose, he understands odours,
and he understands
the fetter that arises dependent on both;
and he also understands how the unarisen 
fetter arises,
and how the arisen fetter
is abandoned,
and how the abandoned fetter
does not arise again in the future.

He understands the tongue, he understands
flavours, and he understands
the fetter that arises dependent on both;
and he also understands how the unarisen fetter
arises,
and how the arisen fetter

03.mahasati eng P.01-36.indd   17 5/12/16   10:53 AM



18 Mahāsatipaṭṭhãnasuttaṃ

is abandoned,
and how the abandoned fetter
does not arise again in the future.

He understands the body, he understands tactile
objects, and he understands
the fetter that arises dependent on both;
and he also understands how the unarisen fetter
arises,
and how the arisen fetter
is abandoned,
and how the abandoned fetter
does not arise again in the future.
He understands the mind, he understands
phenomena, and he understands
the fetter that arises dependent on both;
and he also understands how the unarisen fetter
arises,
and how the arisen fetter
is abandoned,
and how the abandoned fetter
does not arise again in the future.
In this way he dwells contemplating phenomena
in phenomena internally,
or he dwells contemplating phenomena
in phenomena externally,
or he dwells contemplating phenomena
in phenomena both internally and externally.
Or else he dwells contemplating in phenomena
its nature of arising,
or he dwells contemplating in phenomena
its nature of vanishing,
or he dwells contemplating in phenomena
its nature of both arising and vanishing.
Or else mindfulness that ‘there are phenomena’
is simply established in him
to the extent necessary for bare knowledge
and repeated mindfulness.
And he dwells independent,
not clinging to anything in the world.
That is how, bhikkhus, a bhikkhu dwells
contemplating phenomena in phenomena in
terms of the six internal and external sense 
bases.

pahānaṃ hoti tañca pajānāti
yathā ca pahīnassa saññojanassa
āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti.

Kāyañca pajānāti phoṭṭhabbe ca pajānāti.
yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati
saññojanaṃ tañca pajānāti
yathā ca anuppannassa saññojanassa
uppādo hoti tañca pajānāti
yathā ca uppannassa saññojanassa
pahānaṃ hoti tañca pajānāti
yathā ca pahīnassa saññojanassa
āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti.

Manañca pajānāti dhamme ca pajānāti
yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati
saññojanaṃ tañca pajānāti
yathā ca anuppannassa saññojanassa
uppādo hoti tañca pajānāti
yathā ca uppannassa saññojanassa
pahānaṃ hoti tañca pajānāti
yathā ca pahīnassa saññojanassa
āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti.

Iti ajjhattaṃ vā dhammesu
dhammānupassī viharati
bahiddhā vā dhammesu
dhammānupassī viharati
ajjhattabahiddhā vā dhammesu
dhammānupassī viharati
samudayadhammānupassī vā
dhammesu viharati
vayadhammānupassī vā
dhammesu viharati
samudayavayadhammānupassī vā
dhammesu viharati.
Atthi dhammāti vā panassa
sati paccupaṭṭhitā hoti
yāvadeva ñāṇamattāya
paṭissatimattāya.
Anissito ca viharati
na ca kiñci loke upādiyati.
Evampi kho bhikkhave bhikkhu
dhammesu dhammānupassī viharati
chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu.
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The Seven Enlightenment Factors

Again, bhikkhus, a bhikkhu
dwells contemplating phenomena in phenomena
in terms of the seven enlightenment factors.
And how, bhikkhus, does a bhikkhu
dwell contemplating phenomena in phenomena
in terms of the seven enlightenment factors?

Here, bhikkhus, when there is
the mindfulness enlightenment factor in him,
a bhikkhu understands: 'There is the
mindfulness enlightenment factor in me';
or when there is no mindfulness enlightenment
factor in him, he understands: 'There is no
mindfulness enlightenment factor in me';
and he also understands how the unarisen
mindfulness enlightenment factor arises,
and
how the arisen mindfulness enlightenment
factor comes to fulfillment by development.

When there is the discrimination of
phenomena enlightenment factor in him,
a bhikkhu understands: 'There is the
discrimination of phenomena enlightenment
factor in me'; or when there is no discrimination
of phenomena enlightenment factor in him, he
understands: 'There is no discrimination of
phenomena enlightenment factor in me';
and he also understands how the unarisen
discrimination of phenomena enlightenment
factor arises,
and how the arisen
discrimination of phenomena enlightenment
factor comes to fulfillment by development.

When there is the
energy enlightenment factor in him,
a bhikkhu understands: 'There is the
energy enlightenment factor in me';
or when there is no
energy enlightenment factor in him,
he understands: 'There is no
energy enlightenment factor in me';

Bojjhaṅgapabbaṃ

Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu
dhammesu dhammānupassī viharati
sattasu bojjhaṅgesu.
Kathañca bhikkhave bhikkhu
dhammesu dhammānupassī viharati
sattasu bojjhaṅgesu.

Idha bhikkhave bhikkhu
santaṃ vā ajjhattaṃ satisambojjhaṅgaṃ
atthi me ajjhattaṃ
satisambojjhaṅgoti pajānāti
asantaṃ vā ajjhattaṃ satisambojjhaṅgaṃ
natthi me ajjhattaṃ
satisambojjhaṅgoti pajānāti
yathā ca anuppannassa
satisambojjhaṅgassa uppādo hoti
tañca pajānāti
yathā ca uppannassa satisambojjhaṅgassa
bhāvanāpāripūri hoti tañca pajānāti.

Santaṃ vā ajjhattaṃ
dhammavicayasambojjhaṅgaṃ
atthi me ajjhattaṃ
dhammavicayasambojjhaṅgoti pajānāti
asantaṃ vā ajjhattaṃ
dhammavicayasambojjhaṅgaṃ
natthi me ajjhattaṃ
dhammavicayasambojjhaṅgoti pajānāti
yathā ca anuppannassa
dhammavicayasambojjhaṅgassa uppādo
hoti tañca pajānāti
yathā ca uppannassa
dhammavicayasambojjhaṅgassa
bhāvanāpāripūri hoti tañca pajānāti.

Santaṃ vā ajjhattaṃ
viriyasambojjhaṅgaṃ
atthi me ajjhattaṃ
viriyasambojjhaṅgoti pajānāti
asantaṃ vā ajjhattaṃ
viriyasambojjhaṅgaṃ
natthi me ajjhattaṃ
viriyasambojjhaṅgoti pajānāti
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and he also understands how the unarisen
energy enlightenment factor arises,
and
how the arisen
energy enlightenment factor
comes to fulfillment by development.

When there is the rapture enlightenment factor
in him, a bhikkhu understands: 'There is the
rapture enlightenment factor in me';
or when there is no rapture enlightenment factor
in him, he understands: 'There is no
rapture enlightenment factor in me';
and he also understands how the unarisen
rapture enlightenment factor arises,
and
how the arisen rapture enlightenment factor
comes to fulfillment by development.

When there is the
tranquillity enlightenment factor in him,
a bhikkhu understands: 'There is the
tranquillity enlightenment factor in me';
or when there is no
tranquillity enlightenment factor in him,
he understands: 'There is no
tranquillity enlightenment factor in me';
and he also understands how the unarisen
tranquillity enlightenment factor arises,
and
how the arisen
tranquillity enlightenment factor
comes to fulfillment by development.

When there is the
concentration enlightenment factor in him,
a bhikkhu understands: 'There is the
concentration enlightenment factor in me';
or when there is no
concentration enlightenment factor in him,
he understands: 'There is no
concentration enlightenment factor in me'; and
he also understands how the unarisen
concentration enlightenment factor arises,
and

yathā ca anuppannassa
viriyasambojjhaṅgassa uppādo hoti
tañca pajānāti
yathā ca uppannassa
viriyasambojjhaṅgassa
bhāvanāpāripūri hoti tañca pajānāti.

Santaṃ vā ajjhattaṃ pītisambojjhaṅgaṃ
atthi me ajjhattaṃ
pītisambojjhaṅgoti pajānāti
asantaṃ vā ajjhattaṃ pītisambojjhaṅgaṃ
natthi me ajjhattaṃ
pītisambojjhaṅgoti pajānāti
yathā ca anuppannassa
pītisambojjhaṅgassa uppādo hoti
tañca pajānāti
yathā ca uppannassa pītisambojjhaṅgassa
bhāvanāpāripūri hoti tañca pajānāti.

Santaṃ vā ajjhattaṃ
passaddhisambojjhaṅgaṃ
atthi me ajjhattaṃ
passaddhisambojjhaṅgoti pajānāti
asantaṃ vā ajjhattaṃ
passaddhisambojjhaṅgaṃ
natthi me ajjhattaṃ
passaddhisambojjhaṅgoti pajānāti
yathā ca anuppannassa
passaddhisambojjhaṅgassa uppādo hoti
tañca pajānāti
yathā ca uppannassa
passaddhisambojjhaṅgassa
bhāvanāpāripūri hoti tañca pajānāti.

Santaṃ vā ajjhattaṃ
samādhisambojjhaṅgaṃ
atthi me ajjhattaṃ
samādhisambojjhaṅgoti pajānāti
asantaṃ vā ajjhattaṃ
samādhisambojjhaṅgaṃ
natthi me ajjhattaṃ
samādhisambojjhaṅgoti pajānāti
yathā ca anuppannassa
samādhisambojjhaṅgassa uppādo hoti
tañca pajānāti
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yathā ca uppannassa
samādhisambojjhaṅgassa
bhāvanāpāripūri hoti tañca pajānāti.

Santaṃ vā ajjhattaṃ
upekkhāsambojjhaṅgaṃ
atthi me ajjhattaṃ
upekkhāsambojjhaṅgoti pajānāti
asantaṃ vā ajjhattaṃ
upekkhāsambojjhaṅgaṃ
natthi me ajjhattaṃ
upekkhāsambojjhaṅgoti pajānāti
yathā ca anuppannassa
upekkhāsambojjhaṅgassa uppādo hoti
tañca pajānāti
yathā ca uppannassa
upekkhāsambojjhaṅgassa
bhāvanāpāripūri hoti tañca pajānāti.

Iti ajjhattaṃ vā dhammesu
dhammānupassī viharati
bahiddhā vā dhammesu
dhammānupassī viharati
ajjhattabahiddhā vā dhammesu
dhammānupassī viharati
samudayadhammānupassī vā
dhammesu viharati
vayadhammānupassī vā
dhammesu viharati
samudayavayadhammānupassī vā
dhammesu viharati.
Atthi dhammāti vā panassa
sati paccupaṭṭhitā hoti
yāvadeva ñāṇamattāya
paṭissatimattāya.
Anissito ca viharati
na ca kiñci loke upādiyati.
Evampi kho bhikkhave bhikkhu
dhammesu dhammānupassī viharati
sattasu bojjhaṅgesu.

how the arisen
concentration enlightenment factor
comes to fulfillment by development.

When there is the
equanimity enlightenment factor in him,
a bhikkhu understands: 'There is the
equanimity enlightenment factor in me';
or when there is no
equanimity enlightenment factor in him,
he understands: 'There is no
equanimity enlightenment factor in me';
and he also understands how the unarisen
equanimity enlightenment factor arises,
and
how the arisen
equanimity enlightenment factor
comes to fulfillment by development.

In this way he dwells contemplating phenomena
in phenomena internally,
or he dwells contemplating phenomena
in phenomena externally,
or he dwells contemplating phenomena
in phenomena both internally and externally.
Or else he dwells contemplating in phenomena
its nature of arising,
or he dwells contemplating in phenomena
its nature of vanishing,
or he dwells contemplating in phenomena
its nature of both arising and vanishing.
Or else mindfulness that ‘there are phenomena’
is simply established in him
to the extent necessary for bare knowledge
and repeated mindfulness.
And he dwells independent,
not clinging to anything in the world.
That is how, bhikkhus, a bhikkhu
dwells contemplating phenomena in phenomena
in terms of the seven enlightenment factors.
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The Truths

Again, bhikkhus, a bhikkhu dwells
contemplating phenomena in phenomena
in terms of the Four Noble Truths.
And how, bhikkhus, does a bhikkhu dwell
contemplating phenomena in phenomena
in terms of the Four Noble Truths?
Here, bhikkhus, a bhikkhu understands as it
really is: 'This is suffering.
This is the origin of suffering.

This is the cessation of suffering.

This is the way leading to the cessation of
suffering.'

And what, bhikkhus,
is the noble truth of suffering?
Birth is suffering; ageing is suffering;
death is suffering; sorrow, lamentation, pain,
grief, and despair are suffering;
union with what is displeasing is suffering;
separation from what is pleasing is suffering;
not to get what one wants is suffering;
in brief, the five aggregates subject to clinging
are suffering.

And what, bhikkhus, is birth?
The birth of beings into the
vaious orders of beings,
their coming to birth, precipitation [in a
womb], generation,
the manifestation of the aggregates,
obtaining the bases for contact –
this is called birth.

And what, bhikkhus, is ageing?
The ageing of beings in the
various orders of beings,
their old age,
brokenness of teeth, greyness of hair,
wrinkling of skin, deline of life,
weakness of faculties –
this is called ageing.

Saccapabbaṃ

Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu
dhammesu dhammānupassī viharati
catūsu ariyasaccesu.
Kathañca bhikkhave bhikkhu
dhammesu dhammānupassī viharati
catūsu ariyasaccesu.
Idha bhikkhave bhikkhu idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ dukkhasamudayoti 
yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ dukkhanirodhoti
yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
yathābhūtaṃ pajānāti.

Katamañca bhikkhave
dukkhaṃ ariyasaccaṃ?
Jātipi dukkhā jarāpi dukkhā
maraṇampi dukkhaṃ sokaparidevaduk
khadomanassupāyāsāpi dukkhā
appiyehi sampayogo dukkho
piyehi vippayogo dukkho
yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ
saṅkhittena pañcupādānakkhandhā
dukkhā.

Katamā ca bhikkhave jāti?
Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhi tamhi sattanikāye
jāti sañjāti okkanti
nibbatti abhinibbatti
khandhānaṃ pātubhāvo
āyatanānaṃ paṭilābho
ayaṃ vuccati bhikkhave jāti.

Katamā ca bhikkhave jarā?
Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhi tamhi sattanikāye
jarā jīraṇatā
khaṇḍiccaṃ pāliccaṃ
valitacatā āyuno saṃhāni
indriyānaṃ paripāko
ayaṃ vuccati bhikkhave jarā.
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Katamañca bhikkhave maraṇaṃ?
Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhā tamhā sattanikāyā
cuti cavanatā
bhedo antaradhānaṃ maccu maraṇaṃ
kālakiriyā khandhānaṃ bhedo
kaḷevarassa nikkhepo
jīvitindriyassa upacchedo
idaṃ vuccati bhikkhave maraṇaṃ.

Katamo ca bhikkhave soko?
Yo kho bhikkhave
aññataraññatarena byasanena
samannāgatassa aññataraññatarena
dukkhadhammena phuṭṭhassa
soko socanā socitattaṃ
antosoko antoparisoko
ayaṃ vuccati bhikkhave soko.

Katamo ca bhikkhave paridevo?
Yo kho bhikkhave
aññataraññatarena byasanena
samannāgatassa aññataraññatarena
dukkhadhammena phuṭṭhassa
ādevo paridevo ādevanā paridevanā
ādevitattaṃ paridevitattaṃ
ayaṃ vuccati bhikkhave paridevo.

Katamañca bhikkhave dukkhaṃ?
Yaṃ kho bhikkhave
kāyikaṃ dukkhaṃ kāyikaṃ asātaṃ
kāyasamphassajaṃ dukkhaṃ
asātaṃ vedayitaṃ
idaṃ vuccati bhikkhave dukkhaṃ.

Katamañca bhikkhave domanassaṃ?
Yaṃ kho bhikkhave
cetasikaṃ dukkhaṃ cetasikaṃ asātaṃ
cetosamphassajaṃ dukkhaṃ
asātaṃ vedayitaṃ
idaṃ vuccati bhikkhave domanassaṃ.

Katamo ca bhikkhave upāyāso?
Yo kho bhikkhave
aññataraññatarena byasanena
samannāgatassa aññataraññatarena

And what, bhikkhus, is death?
The passing of beings out of the
various orders of beings,
their passing away,
dissolution, disappearance, dying, death,
completion of time, dissolution of aggregates,
laying down of the body,
the cutting off of the life faculty –
this is called death.

And what, bhikkhus, is sorrow?
Bhikkhus, for one who has
encountered some misfortune
or is
affected by some painful state, there is
sorrow, sorrowing, sorrowfulness,
inner sorrow, inner sorriness –
this is called sorrow.

And what, bhikkhus, is lamentation?
Bhikkhus, for one who has
encountered some misfortune
or is
affected by some painful state, there is
wail and lament, wailing and lamenting,
bewailing and lamentation –
this is called lamentation.

And what, bhikkhus, is pain?
That, bhikkhus, which is
bodily pain, bodily discomfort,
painful, uncomfortable feeling born of bodily
contact –
this is called pain.

And what, bhikkhus, is grief?
That, bhikkhus, which is
mental pain, mental discomfort,
painful, uncomfortable feeling born of mental
contact –
this is called grief.

And what, bhikkhus, is despair?
Bhikkhus, for one who has
encountered some misfortune
or is
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dukkhadhammena phuṭṭhassa
āyāso upāyāso
āyāsitattaṃ upāyāsitattaṃ
ayaṃ vuccati bhikkhave upāyāso.

Katamo ca bhikkhave
appiyehi sampayogo dukkho?
Idha bhikkhave yassa te honti
aniṭṭhā akantā amanāpā
rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā
ye vā panassa te honti
anatthakāmā ahitakāmā
aphāsukāmā ayogakkhemakāmā
ya tehi saṅgati samāgamo
samodhānaṃ missībhāvo
ayaṃ vuccati bhikkhave
appiyehi sampayogo dukkho.

Katamo ca bhikkhave
piyehi vippayogo dukkho?
Idha bhikkhave yassa te honti
iṭṭhā kantā manāpā
rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā
ye vā panassa te honti
atthakāmā hitakāmā
phāsukāmā yogakkhemakāmā
mātā vā pitā vā bhātā vā bhaginī vā
mittā vā amaccā vā ñātisālohitā vā
ye tehi asaṅgati asamāgamo
asamodhānaṃ amissībhāvo
ayaṃ vuccati bhikkhave
piyehi vippayogo dukkho.

Katamañca bhikkhave
yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ?
Jātidhammānaṃ bhikkhave sattānaṃ
evaṃ icchā uppajjati
aho vata mayaṃ na jātidhammā assāma
na ca vata no jāti āgaccheyyāti
na kho panetaṃ icchāya pattabbaṃ
idampi yampicchaṃ
na labhati tampi dukkhaṃ.

Jarādhammānaṃ bhikkhave sattānaṃ
evaṃ icchā uppajjati

affected by some painful state, there is
the trouble and despair,
the tribulation and desperation–
this is called despair.

And what, bhikkhus, is
'union with what is displeasing is suffering'?
Here, bhikkhus, for one who has
undesireable, unlovely, disagreeable
forms, sounds, ordours, tastes, and tactile
objects; or for one who has those
who do not desire his welfare, his benefit,
his comfort, and his security –
(and then) having meetings, assembly,
connection, and mixing with them:
this, bhikkhus, is called
'union with what is displeasing is suffering'

And what, bhikkhus, is
'separation from what is pleasing is suffering'?
Here, bhikkhus, for one who has
desirable, lovely, agreeable
forms, sounds, ordours, tastes, and tactile
objects; or, for one who has those
who do desire his welfare, his benefit,
his comfort and his security –
mothers, fathers, brothers, or sisters;
friends, companions, or blood relatives –
(and then) not having meetings, assembly,
connection, and mixing with them:
this, bhikkhus, is called
'separation from what is pleasing is suffering'?

And what, bhikkhus, is
'not to get what one wants is suffeing'?
To beings subject to birth
there comes the wish:
'Oh, that we were not subject to birth!
That birth would not come to us!'
But this is not to be obtained by wishing;
this is 'not to get what one wants is
suffering.'

To beings subject to ageing
there comes the wish:
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aho vata mayaṃ na jarādhammā assāma
na ca vata no jarā āgaccheyyāti
na kho panetaṃ icchāya pattabbaṃ
idampi yampicchaṃ
na labhati tampi dukkhaṃ.

Byādhidhammānaṃ bhikkhave sattānaṃ
evaṃ icchā uppajjati
aho vata mayaṃ na byādhidhammā assāma
na ca vata no byādhī āgaccheyyunti
na kho panetaṃ icchāya pattabbaṃ
idampi yampicchaṃ
na labhati tampi dukkhaṃ.

Maraṇadhammānaṃ bhikkhave sattānaṃ
evaṃ icchā uppajjati
aho vata mayaṃ na maraṇadhammā assāma
na ca vata no maraṇaṃ āgaccheyyāti
na kho panetaṃ icchāya pattabbaṃ
idampi yampicchaṃ
na labhati tampi dukkhaṃ.

Sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsadhammānaṃ bhikkhave
sattānaṃ evaṃ icchā uppajjati
aho vata mayaṃ na sokaparidevaduk-
khadomanassupāyāsadhammā assāma
na ca vata no sokaparidevaduk-
khadomanassupāyāsā āgaccheyyunti
na kho panetaṃ icchāya pattabbaṃ
idampi yampicchaṃ
na labhati tampi dukkhaṃ.

Katame ca bhikkhave saṅkhittena
pañcupādānakkhandhā dukkhā?
Seyyathīdaṃ
rūpūpādānakkhandho
vedanūpādānakkhandho
saññūpādānakkhandho
saṅkhārūpādānakkhandho
viññāṇūpādānakkhandho
ime vuccanti bhikkhave
saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā.

Idaṃ vuccati bhikkhave
dukkhaṃ ariyasaccaṃ.

'Oh, that we were not subject to ageing!
That ageing would not come to us!'
But this is not to be obtained by wishing;
this is 'not to get what one wants is
suffering.'

To beings subject to sickness
there comes the wish:
'Oh, that we were not subject to sickness!
That sickness would not come to us!'
But this is not to be obtained by wishing;
this is 'not to get what one wants is
suffering.'

To beings subject to death
there comes the wish:
'Oh, that we were not subject to death!
That death would not come to us!'
But this is not to be obtained by wishing;
this is 'not to get what one wants
is suffering.'

To beings subject to sorrow, lamentation, pain,
grief, and despair,
there comes the wish:
'Oh, that we were not subject to sorrow,
lamentation, pain, grief, and despair!
That sorrow, lamentation, pain, grief, and
despair would not come to us!'
But this is not to be obtained by wishing;
this is 'not to get what one wants
is suffering.'

And what, bhikkhus, are the five aggregates
subject to clinging that, in brief, are suffering?
They are:
the material form aggregate subject to clinging,
the feeling aggregate subject to clinging,
the perception aggregate subject to clinging,
the volitional formations aggregate subject to
clinging, the consciousness aggregate subject to
clinging. These are the five aggregates
subject to clinging that, in brief, are suffering.

This, bhikkhus, is called
the noble truth of suffering.
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Katamañca bhikkhave
dukkhasamudayo ariyasaccaṃ?
Yāyaṃ taṇhā ponobbhavikā
nandirāgasahagatā
tatratatrābhinandinī seyyathīdaṃ
kāmataṇhā bhavataṇhā
vibhavataṇhā.

Sā kho panesā bhikkhave taṇhā
kattha uppajjamānā uppajjati
kattha nivīsamānā nivīsati?

Yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati
ettha nivīsamānā nivīsati .
Kiñca loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ?

Cakkhuṃ loke... Sotaṃ loke...
Ghānaṃ loke... Jivhā loke... Kāyo loke...
Mano loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati
ettha nivīsamānā nivīsati.

Rūpā loke... Saddā loke...
Gandhā loke … Rasā loke... Phoṭṭhabbā
loke... Dhammā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati
ettha nivīsamānā nivīsati.

Cakkhuviññāṇaṃ loke...
Sotaviññāṇaṃ loke...
Ghānaviññāṇaṃ loke...
Jivhāviññāṇaṃ loke...
Kāyaviññāṇaṃ loke...
Manoviññāṇaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati
ettha nivīsamānā nivīsati.

Cakkhusamphasso loke...
Sotasamphasso loke...
Ghānasamphasso loke...
Jivhāsamphasso loke...
Kāyasamphasso loke...
Manosamphasso loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha
nivīsamānā nivīsati.

And what, bhikkhus, is
the noble truth of the origin of suffering?
It is this craving, which leads to renewed
existence, accompanied by delight and lust,
seeking delight in this and that; that is,
craving for sensual pleasures, craving for
existence, and craving for non-existence.

Now where, bhikkhus, does that craving
when it is arising arise?
When settling where does it settle?

That in the world which is pleasant and
agreeable – here this craving when it is arising
arises, here when settling it settles.
In the world what is pleasant and agreeable?

In the world the eye … the ear …
the nose … the tongue … the body …
the mind is likeable and pleasing –
here this craving when it is arising arises,
here when settling it settles.

In the world the forms … the sounds … the
ordours … the tastes … the tactile objects …
the mental phenomena is likeable and pleasing
– here this craving when it is arising arises,
here when settling it settles.

In the world the eye-consciousness ...
ear-consciousness ...
nose-consciousness ...
tongue-consciousness...
body-consciousness…
mind-consciousness is likeable and pleasing –
here this craving when it is arising arises,
here when settling it settles.

In the world the eye-contact …
ear-contact …
nose-contact …
tongue-contact …
body-contact …
mind-contact is likeable and pleasing –
here this craving when it is arising arises,
here when settling it settles.
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Cakkhusamphassajā vedanā loke...
Sotasamphassajā vedanā loke...
Ghānasamphassajā vedanā loke...
Jivhāsamphassajā vedanā loke...
Kāyasamphassajā vedanā loke...
Manosamphassajā vedanā loke
piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati
ettha nivīsamānā nivīsati.
Rūpasaññā loke...
Saddasaññā loke...
Gandhasaññā loke...
Rasasaññā loke...
Phoṭṭhabbasaññā loke...
Dhammasaññā loke
piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati
ettha nivīsamānā nivīsati.

Rūpasañcetanā loke...
Saddasañcetanā loke...
Gandhasañcetanā loke...
Rasasañcetanā loke...
Phoṭṭhabbasañcetanā loke...
Dhammasañcetanā loke
piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati
ettha nivīsamānā nivīsati.

Rūpataṇhā loke...
Saddataṇhā loke...
Gandhataṇhā loke...
Rasataṇhā loke...
Phoṭṭhabbataṇhā loke...
Dhammataṇhā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati
ettha nivīsamānā nivīsati.

Rūpavitakko loke...
Saddavitakko loke...
Gandhavitakko loke...
Rasavitakko loke...
Phoṭṭhabbavitakko loke...
Dhammavitakko loke
piyarūpaṃ sātarūpaṃ

In the world feeling born of eye-contact ...
feeling born of ear-contact …
feeling born of nose-contact …
feeling born of tongue-contact …
feeling born of body-contact …
feeling born of mind-contact
is likeable and pleasing –
here this craving when it is arising arises,
here when settling it settles.
In the world perception of forms …
perception of sounds …
perception of odours …
perception of tastes …
perception of tactile objects …
perception of mental phenomena
is likeable and pleasing –
here this craving when it is arising arises,
here when settling it settles.

In the world volition regarding forms …
volition regarding sounds …
volition regarding odours …
volition regarding tastes …
volition regarding tactile objects …
volition regarding mental phenomena
is likeable and pleasing –
here this craving when it is arising arises,
here when settling it settles.

In the world craving for forms …
craving for sounds …
craving for odours …
craving for tastes …
craving for tactile objects … craving for
mental phenomena is likeable and pleasing –
here this craving when it is arising arises,
here when settling it settles.

In the world thought about forms …
thought about sounds …
thought about odours …
thought about tastes …
thought about tactile objects …
thought about mental phenomena
is likeable and pleasing –
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etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati
ettha nivīsamānā nivīsati.

Rūpavicāro loke...
Saddavicāro loke...
Gandhavicāro loke...
Rasavicāro loke...
Phoṭṭhabbavicāro loke...
Dhammavicāro loke
piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati
ettha nivīsamānā nivīsati.

Idaṃ vuccati bhikkhave
dukkhasamudayo ariyasaccaṃ.

Katamañca bhikkhave
dukkhanirodho ariyasaccaṃ?
Yo tassā yeva taṇhāya
asesavirāganirodho
cāgo paṭinissaggo
mutti anālayo.

Sā kho panesā bhikkhave taṇhā
kattha pahīyamānā pahīyati?
kattha nirujjhamānā nirujjhati?

Yaṃ loke
piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati
ettha nirujjhamānā nirujjhati.

Kiñca loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ?
Cakkhuṃ loke... Sotaṃ loke... Ghānaṃ
loke... Jivhā loke... Kāyo loke...
Mano loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati
ettha nirujjhamānā nirujjhati.

Rūpā loke... Saddā loke... Gandhā loke...
Rasā loke... Phoṭṭhabbā loke...
Dhammā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati
ettha nirujjhamānā nirujjhati.

Cakkhuviññāṇaṃ loke...
Sotaviññāṇaṃ loke...
Ghānaviññāṇaṃ loke...

here this craving when it is arising arises,
here when settling it settles.

In the world examination of forms …
examination of sounds …
examination of odours …
examination of tastes …
examination of tactile objects …
examination of mental phenomena
is likeable and pleasing –
here this craving when it is arising arises,
here when settling it settles.

This, bhikkhus, is called
the noble truth of the origin of suffering.

And what, bhikkhus, is
the noble truth of the cessation of suffering?
It is the remainderless fading away and
cessation of that same craving,
the giving up and relinquishing of it,
freedom from it, non-reliance on it.

Now where, bhikkhus, is that craving when it
is being abandoned abandoned?
When ceasing where does it cease?

That in the world which is
pleasant and agreeable –
here this craving when it is being abandoned
abandoned, here when ceasing it ceases.

In the world what is pleasant and agreeable?
In the world the eye … the ear … the nose …
the tongue … the body …
the mind is likeable and pleasing –
here this craving when it is being abandoned
abandoned, here when ceasing it ceases.

In the world the forms … the sounds … the
ordours … the tastes … the tactile objects …
the mental phenomena is likeable and pleasing –
here this craving when it is being abandoned
abandoned, here when ceasing it ceases.

In the world the eye-consciousness ...
ear-consciousness ...
nose-consciousness ...
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Jivhāviññāṇaṃ loke...
Kāyaviññāṇaṃ loke...
Manoviññāṇaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati
ettha nirujjhamānā nirujjhati.

Cakkhusamphasso loke...
Sotasamphasso loke...
Ghānasamphasso loke...
Jivhāsamphasso loke...
Kāyasamphasso loke... Manosamphasso
loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati
ettha nirujjhamānā nirujjhati.

Cakkhusamphassajā vedanā loke...
Sotasamphassajā vedanā loke...
Ghānasamphassajā vedanā loke...
Jivhāsamphassajā vedanā loke...
Kāyasamphassajā vedanā loke...
Manosamphassajā vedanā loke
piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati
ettha nirujjhamānā nirujjhati.

Rūpasaññā loke...
Saddasaññā loke...
Gandhasaññā loke...
Rasasaññā loke...
Phoṭṭhabbasaññā loke...
Dhammasaññā loke
piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati
ettha nirujjhamānā nirujjhati.

Rūpasañcetanā loke...
Saddasañcetanā loke...
Gandhasañcetanā loke...
Rasasañcetanā loke...
Phoṭṭhabbasañcetanā loke...
Dhammasaññacetanā loke
piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati
ettha nirujjhamānā nirujjhati.

tongue-consciousness...
body-consciousness…
mind-consciousness is likeable and pleasing –
here this craving when it is being abandoned
abandoned, here when ceasing it ceases.

In the world the eye-contact …
ear-contact …
nose-contact …
tongue-contact …
body-contact … mind-contact is
likeable and pleasing –
here this craving when it is being abandoned
abandoned, here when ceasing it ceases.

In the world feeling born of eye-contact ...
feeling born of ear-contact …
feeling born of nose-contact …
feeling born of tongue-contact …
feeling born of body-contact …
feeling born of mind-contact
is likeable and pleasing –
here this craving when it is being abandoned
abandoned, here when ceasing it ceases.

In the world perception of forms …
perception of sounds …
perception of odours …
perception of tastes …
perception of tactile objects …
perception of mental phenomena
is likeable and pleasing –
here this craving when it is being abandoned
abandoned, here when ceasing it ceases.

In the world volition regarding forms …
volition regarding sounds …
volition regarding odours …
volition regarding tastes …
volition regarding tactile objects …
volition regarding mental phenomena
is likeable and pleasing –
here this craving when it is being abandoned
abandoned, here when ceasing it ceases.
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Rūpataṇhā loke...
Saddataṇhā loke...
Gandhataṇhā loke...
Rasataṇhā loke...
Phoṭṭhabbataṇhā loke...
Dhammataṇhā loke
piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati
ettha nirujjhamānā nirujjhati.

Rūpavitakko loke...
Saddavitakko loke...
Gandhavitakko loke...
Rasavitakko loke...
Phoṭṭhabbavitakko loke...
Dhammavitakko loke
piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati
ettha nirujjhamānā nirujjhati.

Rūpavicāro loke...
Saddavicāro loke...
Gandhavicāro loke...
Rasavicāro loke...
Phoṭṭhabbavicāro loke...
Dhammavicāro loke
piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati
ettha nirujjhamānā nirujjhati.

Idaṃ vuccati bhikkhave
dukkhanirodho ariyasaccaṃ

Katamañca bhikkhave
dukkhanirodhagāminī paṭipadā
ariyasaccaṃ.
Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo
seyyathīdaṃ
sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo
sammāvācā sammākammanto
sammāājīvo sammāvāyāmo
sammāsati sammāsamādhi.

Katamā ca bhikkhave sammādiṭṭhi?
Yaṃ kho bhikkhave
dukkhe ñāṇaṃ

In the world craving for forms …
craving for sounds …
craving for odours …
craving for tastes …
craving for tactile objects …
craving for mental phenomena
is likeable and pleasing –
here this craving when it is being abandoned
abandoned, here when ceasing it ceases.

In the world thought about forms …
thought about sounds …
thought about odours …
thought about tastes …
thought about tactile objects …
thought about mental phenomena
is likeable and pleasing –
here this craving when it is being abandoned
abandoned, here when ceasing it ceases.

In the world examination of forms …
examination of sounds …
examination of odours …
examination of tastes …
examination of tactile objects …
examination of mental phenomena
is likeable and pleasing –
here this craving when it is being abandoned
abandoned, here when ceasing it ceases.

This, bhikkhus, is called
the noble truth of the cessation of suffering.

And what, bhikkhus, is
the noble truth of the way leading to the
cessation of suffering?
It is this Noble Eightfold Path;
that is
right view, right intention,
right speech, right action,
right livelihood, right effort,
right mindfulness, right concentration.

And what, bhikkhus, is right view?
Bhikkhus, the
knowledge of suffering,
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dukkhasamudaye ñāṇaṃ
dukkhanirodhe ñāṇaṃ
dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāya ñāṇaṃ
ayaṃ vuccati bhikkhave sammādiṭṭhi.

Katamo ca bhikkhave sammāsaṅkappo?
Nekkhammasaṅkappo
abyāpādasaṅkappo
avihiṃsāsaṅkappo
ayaṃ vuccati bhikkhave sammāsaṅkappo.

Katamā ca bhikkhave sammāvācā?
Musāvādā veramaṇī
pisuṇāya vācāya veramaṇī
pharusāya vācāya veramaṇī
samphappalāpā veramaṇī
ayaṃ vuccati bhikkhave sammāvācā.

Katamo ca bhikkhave sammākammanto?
Pāṇātipātā veramaṇī
adinnādānā veramaṇī
kāmesu micchācārā veramaṇī
ayaṃ vuccati bhikkhave sammākammanto.

Katamo ca bhikkhave sammāājīvo?
Idha bhikkhave ariyasāvako
micchāājīvaṃ pahāya
sammāājīvena jīvikaṃ kappeti
ayaṃ vuccati bhikkhave sammāājīvo.

Katamo ca bhikkhave sammāvāyāmo?
Idha bhikkhave bhikkhu
anuppannānaṃ pāpakānaṃ
akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya
chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ paggaṇhāti padahati

uppannānaṃ pāpakānaṃ
akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya
chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ paggaṇhāti padahati

anuppannānaṃ kusalānaṃ
dhammānaṃ uppādāya
chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ paggaṇhāti padahati

knowledge of the origin of suffering,
knowledge of the cessation of suffering,
knowledge of the way leading to the
cessation of suffering:
this, bhikkhus, is called right view.

And what, bhikkhus, is right intention?
Intention of renunciation,
intention of non-ill will,
intention of harmlessness:
this, bhikkhus, is called right intention.

And what, bhikkhus, is right speech?
Abstinence from false speech,
abstinence from divisive sppech,
abstinence from harsh speech,
abstinence from idle chatter:
this, bhikkhus, is called right speech.

And what, bhikkhus, is right action?
Abstinence from the destruction of life,
abstinence from taking what is not given,
abstinence from sexual misconduct:
this, bhikkhus, is called right action.

And what, bhikkhus, is right livelihood?
Here, bhikkhus, a noble disciple, having
abandoned a wrong mode of livelihood,
earns his living by a right livelihood:
this, bhikkhus, is called right livelihood.

And what, bhikkhus, is right effort?
Here, bhikkhus, a bhikkhu,
for the nonarising of unarisen evil
unwholesome states;
he generates desire, makes an effort, arouses
energy, applies his mind, and strives.

For the abandoning of arisen evil
unwholesome states;
he generates desire, makes an effort, arouses
energy, applies his mind, and strives.

For the arising of unarisen wholesome
states;
he generates desire, makes an effort, arouses
energy, applies his mind, and strives.
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uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ
ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya
vepullāya bhāvanāya pāripūriyā
chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ paggaṇhāti padahati.
ayaṃ vuccati bhikkhave sammāvāyāmo.

Katamā ca bhikkhave sammāsati?
Idha bhikkhave bhikkhu
kāye kāyānupassī viharati
ātāpī sampajāno satimā
vineyya loke
abhijjhādomanassaṃ
vedanāsu vedanānupassī viharati
ātāpī sampajāno satimā
vineyya loke
abhijjhādomanassaṃ,
citte cittānupassī viharati
ātāpī sampajāno satimā
vineyya loke
abhijjhādomanassaṃ,
dhammesu dhammānupassī viharati
ātāpī sampajāno satimā
vineyya loke
abhijjhādomanassaṃ.
Ayaṃ vuccati bhikkhave sammāsati.

Katamo ca bhikkhave sammāsamādhi?
Idha bhikkhave bhikkhu
vivicceva kāmehi
vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ savicāraṃ
vivekajaṃ pītisukhaṃ
paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati.

vitakkavicārānaṃ vūpasamā
ajjhattaṃ sampasādanaṃ
cetaso ekodibhāvaṃ
avitakkaṃ avicāraṃ
samādhijaṃ pītisukhaṃ
dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati.

pītiyā ca virāgā
upekkhako ca viharati
sato ca sampajāno,

For the maintenance of arisen wholesome
states, for their nondecay, increase,
expansion, and fulfilment by development;
he generates desire, makes an effort, arouses
energy, applies his mind, and strives.
This, bhikkhus, is called right effort.

And what, bhikkhus, is right mindfulness?
Here, bhikkhus, a bhikkhu
dwells contemplating the body in the body,
ardent, clearly comprehending, and mindful,
having subdued
longing and dejection in regard to the world.
He dwells contemplating feelings in feelings,
ardent, clearly comprehending, and mindful,
having subdued
longing and dejection in regard to the world.
He dwells contemplating mind in mind,
ardent, clearly comprehending, and mindful,
having subdued
longing and dejection in regard to the world.
He dwells contemplating phenomena in
phenomena, ardent, clearly comprehending,
and mindful, having subdued
longing and dejection in regard to the world.
This, bhikkhus, is called right mindfulness.

And what, bhikkhus, is right concentration?
Here, bhikkhus,
secluded from sensual pleasures,
secluded from unwholesome states,
accompanied by thought and examination,
with rapture and happiness born of seclusion,
a bhikkhu enters and dwells in the first jhāna.

With the subsiding of thought and
examination, with internal confidence
and unification of mind, being
without thought and examination, having the
rapture and happiness born of concentration,
he enters and dwells in the second jhāna.

With the fading away as well of rapture,
he dwells equanimous and,
mindful and clearly comprehending,
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sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti,
yaṃ taṃ ariyā ācikkhanti —
‘upekkhako satimā
sukhavihārī’’ti,
tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati.

sukhassa ca pahānā
dukkhassa ca pahānā
pubbe va somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā
adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ
catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati.
ayaṃ vuccati bhikkhave sammāsamādhi.

Idaṃ vuccati bhikkhave
dukkhanirodhagāminī paṭipadā
ariyasaccaṃ.

Iti ajjhattaṃ vā dhammesu
dhammānupassī viharati
bahiddhā vā dhammesu
dhammānupassī viharati
ajjhattabahiddhā vā dhammesu
dhammānupassī viharati
samudayadhammānupassī vā
dhammesu viharati
vayadhammānupassī vā
dhammesu viharati
samudayavayadhammānupassī vā
dhammesu viharati.
Atthi dhammāti vā panassa
sati paccupaṭṭhitā hoti
yāvadeva ñāṇamattāya
paṭissatimattāya.
Anissito ca viharati
na ca kiñci loke upādiyati.
Evampi kho bhikkhave bhikkhu
dhammesu dhammānupassī viharati
catūsu ariyasaccesu.

he experiences happiness with the body;
that which the noble ones declare:
'He is equanimous, mindful,
one who dwells happily',
he enters and dwells in the third jhāna.

With the abandoning of pleasure,
with the abandoning of pain,
with the previous passing away of joy and
displeasure, which is
neither painful nor pleasant and includes the
purification of mindfulness by equanimity,
he enters and dwells in the fourth jhāna.
The is called right concentration.

This, bhikkhus, is called the
noble truth of the way leading to the
cessation of suffering.

In this way he dwells contemplating
phenomena in phenomena internally,
or he dwells contemplating phenomena
in phenomena externally,
or he dwells contemplating phenomena
in phenomena both internally and externally.
Or else he dwells contemplating
in phenomena its nature of arising,
or he dwells contemplating in phenomena
its nature of vanishing,
or he dwells contemplating in phenomena
its nature of both arising and vanishing.
Or else mindfulness that ‘there are
phenomena’ is simply established in him
to the extent necessary for bare knowledge
and repeated mindfulness.
And he dwells independent,
not clinging to anything in the world.
That is how, bhikkhus, a bhikkhu dwells
contemplating phenomena in phenomena
in terms of the Four Noble Truths.
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Ānisaṃsakathā

Yo hi koci bhikkhave
ime cattāro satipaṭṭhāne
evaṃ bhāveyya satta vassāni
tassa dvinnaṃ phalānaṃ
aññataraṃ phalaṃ pāṭikaṅkhaṃ
diṭṭhe va dhamme aññā
sati vā upādisese anāgāmitā.

Tiṭṭhantu bhikkhave satta vassāni,
yo hi koci bhikkhave
ime cattāro satipaṭṭhāne
evaṃ bhāveyya cha vassāni... pañca vassāni
... cattāri vassāni... tīṇi vassāni...
dve vassāni... ekaṃ vassaṃ,

Tiṭṭhatu bhikkhave ekaṃ vassaṃ,
yo hi koci bhikkhave
ime cattāro satipaṭṭhāne
evaṃ bhāveyya satta māsāni
tassa dvinnaṃ phalānaṃ
aññataraṃ phalaṃ pāṭikaṅkhaṃ
diṭṭhe va dhamme aññā
sati vā upādisese anāgāmitā.

Tiṭṭhantu bhikkhave satta māsāni,
yo hi koci bhikkhave
ime cattāro satipaṭṭhāne
evaṃ bhāveyya cha māsāni... pañca
māsāni ... cattāri māsāni... tīṇi māsāni..
dve māsāni... ekaṃ māsaṃ... addhamāsaṃ,

Tiṭṭhatu bhikkhave addhamāso,
yo hi koci bhikkhave
ime cattāro satipaṭṭhāne
evaṃ bhāveyya sattāhaṃ
tassa dvinnaṃ phalānaṃ
aññataraṃ phalaṃ pāṭikaṅkhaṃ
diṭṭhe va dhamme aññā
sati vā upādisese anāgāmitā.

The Benefits of the Establishment of Mindfulness.

Bhikkhus, if anyone should develop
these four establishments of mindfulness
in such a way for seven years,
one of two fruits
could be expected for him:
either final knowledge here and now, or if
there is a trace of clinging left, nonreturning.

Let alone seven years, bhikkhus.
If anyone should develop
these four establishments of mindfulness
in such a way for six years... five years
... four years... three years...
two years... one year,

Let alone one year, bhikkhus.
If anyone should develop
these four establishments of mindfulness
in such a way for seven months,
one of two fruits
could be expected for him:
either final knowledge here and now, or if
there is a trace of clinging left, nonreturning.

Let alone seven months, bhikkhus.
If anyone should develop
these four establishments of mindfulness
in such a way for six months … five months
… four months … three months …
two months … one month ... half a month,

Let alone half a month, bhikkhus.
If anyone should develop
these four establishments of mindfulness
in such a way for seven days,
one of two fruits
could be expected for him:
either final knowledge here and now, or if
there is a trace of clinging left, nonreturning.
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Nigamanakathā

Ekāyano ayaṃ bhikkhave maggo
sattānaṃ visuddhiyā
sokaparidevānaṃ samatikkamāya
dukkhadomanassānaṃ atthaṅgamāya
ñāyassa adhigamāya
nibbānassa sacchikiriyāya
yadidaṃ cattāro satipaṭṭhānāti.
Iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttanti.

Idamavoca bhagavā.
Attamanā te bhikkhū
bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.

Conclusion

'Bhikkhus, this is the direct path
for the purification of beings, for
the surmounting of sorrow and lamentation,
for the passing away of pain and dejection,
for the attainment of the true way,
for the realisation of Nibbāna, namely,
the four establishments of mindfulness.'
It was with reference to this that it was said.

This is what the Blessed One said.
The bhikkhus were satisfied and
delighted in the Blessed One's words.

Sources of English translations:
1. Bodhi, Bhikkhu. In the Buddha’s Words: An Anthology of Discourses from 

 the Pāli Canon. Boston: Wisdom Publications, 2005: p.281-290.
2. Bodhi, Bhikkhu. The Connected Discourses of the Buddha. Boston: Wisdom 

 Publications, 2000: p. 1528-1529; p.897-900.
3. Bodhi, Bhikkhu. The Middle Length Discourses of the Buddha. Boston: Wisdom 

 Publications, 1995: p.1097-1101.
4. nandajoti Bhikkhu. Ancient Buddhist Texts website http://www. ancient-buddhist-texts.

 net/Texts-and-Translations/Satipatthana/index.htm.

Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ niṭṭhitaṃ.

The Great Discourse of the Establishments of Mindfulness is finished.
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อปิลาปนลกฺขณา จ สติ  สติ มีการไม่เลอะเลือน ไม่เลื่อนลอย และ
อุปคฺคณฺหนลกฺขณา จ  มกีารเข้าไปก�ากบัจติไว้ชดักบัอารมณ์* เป็นลกัษณะ
อสมฺโมสนรสา  มีการไม่หลงลืม เป็นกิจ
อารกฺขปจฺจุปฏฺานา  มีการอารักขา (จิตให้เป็นกุศล) หรือ
วิสยาภิมุขภาวปจฺจุปฏฺานา วา  มีการมุ่งหน้าต่ออารมณ์* เป็นผล
ถิรสญฺญาปทฏฺานา  มีสัญญาที่มั่นคง หรือ
กายาทิสติปฏฺานปทฏฺานา วา  มีสติปัฏฐานมีกายเป็นต้น เป็นเหตุใกล้

* อารมณ์ที่ท�าให้จิตเป็นกุศลเท่านั้น

“The mindfulness which on that occasion is recollecting, 

calling back to mind; the mindfulness which is remembering, 

bearing in mind the opposite of superficiality and of  

obliviousness; mindfulness as faculty; mindfulness as power, 

right mindfulness”

Dhammasangani
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