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คำนำ
สารบัญ
หนั ง สื อ “มหาสติ ปั ฏ ฐานสู ต รแปล” นี้ แปลและ
เรียบเรียงจาก พระไตรปิฎกบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ทีฆนิกาย มหาวารวรรค เล่มที่ ๑๐ ข้อ ๓๗๒ ถึง
ข้อ ๔๐๕ พระสูตรนี้ พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีการฝึกสติ
อันเป็นทางเอกไว้อย่างละเอียดลออและครบถ้วนสมบูรณ์แบบ
ขออนุโมทนาผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเล่มนี้ และ
ขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู้แปลเสมอมา
หากมีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจากความด้อยสติปญ
ั ญา
ของผู้ แ ปล ก็ ข อขมาต่ อ พระรั ต นตรั ย และครู บ าอาจารย์
ทัง้ หลาย และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย
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มหาสติปัฏฐานสูตร
มหาสติปฏั ฐานสูตรนี้ ข้าพเจ้าได้สดับจดจำมาแล้วอย่างนี้
ในสมั ย หนึ่ ง พระผู้ มี พ ระภาคประทั บ อยู่ ที่ นิ ค มชื่ อ
กั ม มาสธัมมะ แคว้นกุรุ ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาคตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย” ภิกษุเหล่านั้น
ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาค
ได้ตรัสมหาสติปัฏฐานสูตรดังนี้ว่า

สุภีร์ ทุมทอง
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อุทเทส
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเดียว เพื่อความ
บริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะ เพื่อ
ดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุอริยมรรค เพื่อกระทำให้แจ้ง
พระนิพพาน ทางนี้คือสติปัฏฐาน ๔ ประการ ๔ ประการ
อะไรบ้าง คือ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้

(๓) เป็นผู้ตามดูจิตในจิตเนืองๆ อยู่ มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้
(๔) เป็นผู้ตามดูธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆ อยู่
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้
จบ อุทเทส

(๑) เป็นผู้ตามดูกายในกายเนืองๆ อยู่ มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้
(๒) เป็นผูต้ ามดูเวทนาในเวทนาทัง้ หลายเนืองๆ อยู่
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้
สุภีร์ ทุมทอง

สุภีร์ ทุมทอง
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กายานุปัสสนา
(การตามดูกาย)

(๑) หมวดลมหายใจเข้าออก
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามดูกายในกายเนืองๆ
อยู่ อย่างไร
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่ โคนไม้ก็ดี ไปสู่
ที่ว่างจากเรือนก็ดี นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายตรง ดำรงสติมุ่งตรง
ต่อกัมมัฏฐาน เธอมีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก
(๑) เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ว่า “เราหายใจเข้ายาว”
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ว่า “เราหายใจออกยาว”
(๒) เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ว่า “เราหายใจเข้าสั้น”
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ว่า “เราหายใจออกสั้น”
สุภีร์ ทุมทอง

สุภีร์ ทุมทอง
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(๓) ย่อมศึกษาว่า “เราจักเป็นผูร้ กู้ องลมทัง้ ปวงหายใจเข้า”
ย่อมศึกษาว่า “เราจักเป็นผูร้ กู้ องลมทัง้ ปวงหายใจออก”

(๔) ย่อมศึกษาว่า “เราจักระงับกายสังขารหายใจเข้า”
ย่อมศึกษาว่า “เราจักระงับกายสังขารหายใจออก”

(๔) ย่อมศึกษาว่า “เราจักระงับกายสังขารหายใจเข้า”
ย่อมศึกษาว่า “เราจักระงับกายสังขารหายใจออก”

ด้วยวิธีการดังที่ ได้กล่าวมานี้ ภิกษุย่อมเป็นผู้
(๑) ตามดูกายในกายภายในเนืองๆ อยู่บ้าง
(๒) ตามดูกายในกายภายนอกเนืองๆ อยู่บ้าง
(๓) ตามดูกายในกายทัง้ ภายในและภายนอกเนืองๆ อยูบ่ า้ ง
(๔) ตามดูธรรมคือเหตุเกิดในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๕) ตามดูธรรมคือเหตุดับในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๖) ตามดูธรรมคือเหตุทงั้ เกิดและดับในกายเนืองๆ อยูบ่ า้ ง

ช่ า งกลึ ง หรื อ ลู ก มื อ ของช่ า งกลึ ง ผู้ ช ำนาญ เมื่ อ ชั ก
เชือกยาว ก็รู้ว่า “เราชักเชือกยาว” เมื่อชักเชือกสั้น ก็รู้ว่า
“เราชักเชือกสั้น” แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน
(๑) เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ว่า “เราหายใจเข้ายาว”
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ว่า “เราหายใจออกยาว”
(๒) เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ว่า “เราหายใจเข้าสั้น”
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ว่า “เราหายใจออกสั้น”
(๓) ย่อมศึกษาว่า “เราจักเป็นผูร้ กู้ องลมทัง้ ปวงหายใจเข้า”
ย่อมศึกษาว่า “เราจักเป็นผูร้ กู้ องลมทัง้ ปวงหายใจออก”
สุภีร์ ทุมทอง

อนึ่ง สติของภิกษุนั้น ที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าว่า “กาย
มีอยู่” ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ญาณ เพียงเพื่อประโยชน์แก่
สติตั้งมั่นเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิ ไม่อาศัยอยู่
แล้ว และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเป็นผู้ตามดูกายในกายเนืองๆ อยู่อย่างนี้แล
จบ หมวดลมหายใจเข้าออก
สุภีร์ ทุมทอง
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(๒) หมวดอิริยาบถ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อีกวิธีการหนึ่ง ภิกษุ
(๑) เมื่อเดิน ก็รู้ว่า “เราเดิน”
(๒) เมื่อยืน ก็รู้ว่า “เรายืน”
(๓) เมื่อนั่ง ก็รู้ว่า “เรานั่ง”
(๔) เมื่อนอน ก็รู้ว่า “เรานอน”
(๕) กายของเธอตั้งอยู่ โดยอาการอย่างใดๆ ก็รู้กาย
นั้นตามอาการอย่างนั้นๆ
ด้วยวิธีการดังที่ ได้กล่าวมานี้ ภิกษุย่อมเป็นผู้
(๑) ตามดูกายในกายภายในเนืองๆ อยู่บ้าง
(๒) ตามดูกายในกายภายนอกเนืองๆ อยู่บ้าง
(๓) ตามดูกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ
อยู่บ้าง
สุภีร์ ทุมทอง

(๔) ตามดูธรรมคือเหตุเกิดในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๕) ตามดูธรรมคือเหตุดับในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๖) ตามดู ธ รรมคื อ เหตุ ทั้ ง เกิ ด และดั บ ในกายเนื อ งๆ
อยู่บ้าง
อนึ่ง สติของภิกษุนั้น ที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าว่า “กาย
มีอยู่” ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ญาณ เพียงเพื่อประโยชน์แก่
สติตั้งมั่นเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิ ไม่อาศัยอยู่
แล้ว และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเป็นผู้ตามดูกายในกายเนืองๆ อยู่อย่างนี้แล
จบ หมวดอิริยาบถ

สุภีร์ ทุมทอง
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(๓) หมวดความรู้สึกตัว
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อีกวิธีการหนึ่ง ภิกษุ
(๑) เป็นผูท้ ำความรูส้ กึ ตัว ในการก้าวไปและการถอยกลับ
(๒) เป็นผู้ทำความรู้สึกตัว ในการมองและการเหลียว
(๓) เป็นผูท้ ำความรูส้ กึ ตัว ในการคูเ้ ข้าและการเหยียดออก
(๔) เป็นผูท้ ำความรูส้ กึ ตัว ในการครองผ้าสังฆาฏิ การ
อุม้ บาตร และการห่มจีวร
(๕) เป็นผูท้ ำความรูส้ กึ ตัว ในการกิน การดืม่ การเคีย้ ว
และการลิ้ม
(๖) เป็นผู้ทำความรู้สึกตัว ในการถ่ายอุจจาระและ
การถ่ายปัสสาวะ
(๗) เป็นผู้ทำความรู้สึกตัว ในการเดิน การยืน การนั่ง
การหลับ การตื่น การพูดและการนิ่ง

สุภีร์ ทุมทอง
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ด้วยวิธีการดังที่ ได้กล่าวมานี้ ภิกษุย่อมเป็นผู้
(๑) ตามดูกายในกายภายในเนืองๆ อยู่บ้าง
(๒) ตามดูกายในกายภายนอกเนืองๆ อยู่บ้าง
(๓) ตามดูกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ
อยู่บ้าง
(๔) ตามดูธรรมคือเหตุเกิดในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๕) ตามดูธรรมคือเหตุดับในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๖) ตามดู ธ รรมคื อ เหตุ ทั้ ง เกิ ด และดั บ ในกายเนื อ งๆ
อยู่บ้าง
อนึง่ สติของภิกษุนนั้ ทีป่ รากฏขึน้ เฉพาะหน้าว่า “กายมี
อยู”่ ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ญาณ เพียงเพื่อประโยชน์แก่
สติตั้งมั่นเท่านั้น เธอเป็นผู้อั น ตั ณ หาและทิ ฏ ฐิ ไ ม่ อ าศั ย อยู่
แล้ว และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเป็นผู้ตามดูกายในกายเนืองๆ อยู่อย่างนี้แล
จบ หมวดความรู้สึกตัว
สุภีร์ ทุมทอง
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(๔) หมวดใส่ ใจสิ่งปฏิกูล
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย อีกวิธกี ารหนึง่ ภิกษุยอ่ มพิจารณา
กายนี้แหละ ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบน ตั้งแต่ปลายผมลง
มาเบือ้ งล่าง ทีม่ หี นังหุม้ อยู่ โดยรอบ เต็มไปด้วยของไม่สะอาด
ชนิดต่าง ๆ ว่า

นี้ข้าวสาร” ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมพิจารณากาย
นี้แหละ ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบน ตั้งแต่ปลายผมลงมา
เบื้องล่าง ที่มีหนังหุ้มเนืองๆ อยู่ โดยรอบ เต็มไปด้วยของไม่
สะอาดชนิดต่างๆ ว่า

“ในกายนี้มีแต่สิ่งปฏิกูล คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม้าม
ปอด ไส้ใหญ่ ไส้เล็ก อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด
หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น น้ำตา เปลวมัน น้ำลาย น้ำมูก
ไขข้อ มูตร”

“ในกายนี้มีแต่สิ่งปฏิกูล คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด
ม้ า ม ปอด ไส้ ใหญ่ ไส้เล็ก อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี
เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น น้ำตา เปลวมัน น้ำลาย
น้ำมูก ไขข้อ มูตร”

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เหมือนถุงมีปากสองข้าง บรรจุ
เต็มด้วยธัญพืชนานาชนิด คือ ข้าวสาลี ข้าวเปลือก ถั่วเขียว
ถั่ ว เหลื อ ง งา ข้ า วสาร คนตาดี เ ปิ ด ถุ ง นั้ น แล้ ว ก็ จ ะเห็ น
ได้ ว่ า “นี้ข้าวสาลี นี้ข้าวเปลือก นี้ถั่วเขียว นี้ถั่วเหลือง นี้งา
สุภีร์ ทุมทอง

ด้วยวิธีการดังที่ ได้กล่าวมานี้ ภิกษุย่อมเป็นผู้
(๑) ตามดูกายในกายภายในเนืองๆ อยู่บ้าง
(๒) ตามดูกายในกายภายนอกเนืองๆ อยู่บ้าง
สุภีร์ ทุมทอง
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(๓) ตามดูกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ
อยู่บ้าง
(๔) ตามดูธรรมคือเหตุเกิดในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๕) ตามดูธรรมคือเหตุดับในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๖) ตามดู ธ รรมคื อ เหตุ ทั้ ง เกิ ด และดั บ ในกายเนื อ งๆ
อยู่บ้าง
อนึง่ สติของภิกษุนนั้ ทีป่ รากฏขึน้ เฉพาะหน้าว่า “กายมี
อยู”่ ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ญาณ เพียงเพื่อประโยชน์แก่
สติตั้งมั่นเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิ ไม่อาศัยอยู่
แล้ว และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเป็นผู้ตามดูกายในกายเนืองๆ อยู่อย่างนี้แล
จบ หมวดใส่ ใจสิ่งปฏิกูล
สุภีร์ ทุมทอง
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(๕) หมวดใส่ ใจธาตุ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อีกวิธีการหนึ่ง ภิกษุย่อมพิจารณา
กายนี้แหละตามที่ตั้งอยู่ โดยความเป็นธาตุว่า “ในกายนี้ มี
ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม”
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือของคน
ฆ่าโคผู้ชำนาญ ฆ่าแม่ โคแล้วแบ่งออกเป็นส่วนๆ จากนั้นจึง
นั่งดูอยู่ที่หนทางใหญ่ ๔ แพร่ง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือน
กัน ย่อมพิจารณากายนี้แหละ ตามที่ตั้งอยู่ โดยความเป็น
ธาตุว่า “ในกายนี้ มีธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม”
ด้วยวิธีการดังที่ ได้กล่าวมานี้ ภิกษุย่อมเป็นผู้
(๑) ตามดูกายในกายภายในเนืองๆ อยู่บ้าง
(๒) ตามดูกายในกายภายนอกเนืองๆ อยู่บ้าง
สุภีร์ ทุมทอง
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หมวด ๙ ป่าช้า
(๓) ตามดูกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ
อยู่บ้าง
(๔) ตามดูธรรมคือเหตุเกิดในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๕) ตามดูธรรมคือเหตุดับในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๖) ตามดู ธ รรมคื อ เหตุ ทั้ ง เกิ ด และดั บ ในกายเนื อ งๆ
อยู่บ้าง
อนึ่ง สติของภิกษุนั้น ที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าว่า “กาย
มีอยู่” ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ญาณ เพียงเพื่อประโยชน์แก่
สติตั้งมั่นเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิ ไม่อาศัยอยู่
แล้ว และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเป็นผู้ตามดูกายในกายเนืองๆ อยู่อย่างนี้แล
จบ หมวดใส่ ใจธาตุ
สุภีร์ ทุมทอง

(๖) ป่าช้าที่ ๑
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย อีกวิธกี ารหนึง่ ภิกษุเห็นศพคนตาย
ที่เขาทิ้งไว้ ในป่าช้า ตายแล้ว ๑ วันก็ดี ๒ วันก็ดี ๓ วันก็ดี
ที่ขึ้นพอง มีสีเขียวคล้ำ น้ำเหลืองไหล ฉันใด เธอน้อมเข้า
มาสู่ ก ายนี้ แ หละว่ า “ถึ ง ร่ า งกายนี้ ก็ มี ส ภาพอย่ า งนี้ มี
ลักษณะอย่างนี้ ไม่พ้นสภาพอย่างนี้ ไปได้”
ด้วยวิธีการดังที่ ได้กล่าวมานี้ ภิกษุย่อมเป็นผู้
(๑) ตามดูกายในกายภายในเนืองๆ อยู่บ้าง
(๒) ตามดูกายในกายภายนอกเนืองๆ อยู่บ้าง
(๓) ตามดูกายในกายทัง้ ภายในและภายนอกเนืองๆ อยูบ่ า้ ง
(๔) ตามดูธรรมคือเหตุเกิดในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๕) ตามดูธรรมคือเหตุดับในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๖) ตามดูธรรมคือเหตุทงั้ เกิดและดับในกายเนืองๆ อยูบ่ า้ ง
สุภีร์ ทุมทอง
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อนึ่ง สติของภิกษุนั้น ที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าว่า “กาย
มีอยู่” ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ญาณ เพียงเพื่อประโยชน์แก่
สติตั้งมั่นเท่ า นั้ น เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิ ไม่อาศัยอยู่
แล้ ว และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเป็นผู้ตามดูกายในกายเนืองๆ อยู่อย่างนี้แล
จบ ป่าช้าที่ ๑
(๗) ป่าช้าที่ ๒
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย อีกวิธกี ารหนึง่ ภิกษุเห็นศพคนตาย
ที่เขาทิ้งไว้ ในป่าช้า อันฝูงกาจิกกินอยู่ก็ดี ฝูงเหยี่ยวจิกกิน
อยู่ก็ดี ฝูงแร้งจิกกินอยู่ก็ดี หมู่สุนัขบ้านกัดกินอยู่ก็ดี หมู่
สุนัขจิ้งจอกกัดกินอยู่ก็ดี หมู่สัตว์เล็ก ๆ หลายชนิดกัดกินอยู่
ก็ดี ฉันใด เธอน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่า “ถึงร่างกายนี้ ก็
มีสภาพอย่างนี้ มีลักษณะอย่างนี้ ไม่พ้นสภาพอย่างนี้ ไปได้”
สุภีร์ ทุมทอง
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ด้วยวิธีการดังที่ ได้กล่าวมานี้ ภิกษุย่อมเป็นผู้
(๑) ตามดูกายในกายภายในเนืองๆ อยู่บ้าง
(๒) ตามดูกายในกายภายนอกเนืองๆ อยู่บ้าง
(๓) ตามดูกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ
อยู่บ้าง
(๔) ตามดูธรรมคือเหตุเกิดในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๕) ตามดูธรรมคือเหตุดับในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๖) ตามดูธรรมคือเหตุทงั้ เกิดและดับในกายเนืองๆ อยูบ่ า้ ง
อนึ่ง สติของภิกษุนั้น ที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าว่า “กาย
มีอยู่” ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ญาณ เพียงเพื่อประโยชน์แก่
สติตั้งมั่นเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิ ไม่อาศัยอยู่
แล้ว และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเป็นผู้ตามดูกายในกายเนืองๆ อยู่อย่างนี้แล
จบ ป่าช้าที่ ๒
สุภีร์ ทุมทอง
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(๘) ป่าช้าที่ ๓
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย อีกวิธกี ารหนึง่ ภิกษุเห็นศพคนตาย
ที่เขาทิ้งไว้ ในป่าช้า เป็นโครงกระดูก ยังมีเนื้อและเลือด มี
เอ็นผูกรัดอยู่ ฉันใด เธอน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่า “ถึง
ร่างกายนี้ ก็มีสภาพอย่างนี้ มีลักษณะอย่างนี้ ไม่พ้นสภาพ
อย่างนี้ ไปได้”
ด้วยวิธีการดังที่ ได้กล่าวมานี้ ภิกษุย่อมเป็นผู้
(๑) ตามดูกายในกายภายในเนืองๆ อยู่บ้าง
(๒) ตามดูกายในกายภายนอกเนืองๆ อยู่บ้าง
(๓) ตามดูกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ
อยู่บ้าง
(๔) ตามดูธรรมคือเหตุเกิดในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๕) ตามดูธรรมคือเหตุดับในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๖) ตามดู ธ รรมคื อ เหตุ ทั้ ง เกิ ด และดั บ ในกายเนื อ งๆ
อยู่บ้าง
สุภีร์ ทุมทอง
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อนึ่ง สติของภิกษุนั้น ที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าว่า “กาย
มีอยู่” ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ญาณ เพียงเพื่อประโยชน์แก่
สติตั้งมั่นเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิ ไม่อาศัยอยู่
แล้ว และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเป็นผู้ตามดูกายในกายเนืองๆ อยู่อย่างนี้แล
จบ ป่าช้าที่ ๓
(๙) ป่าช้าที่ ๔
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย อีกวิธกี ารหนึง่ ภิกษุเห็นศพคนตาย
ที่เขาทิ้งไว้ ในป่าช้า เป็นโครงกระดูก ยังเปื้อนเลือด ไม่มีเนื้อ
ยังมีเอ็นผูกรัดอยู่ ฉันใด เธอน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่า
“ถึงร่างกายนี้ ก็มีสภาพอย่างนี้ มีลักษณะอย่างนี้ ไม่พ้น
สภาพอย่างนี้ ไปได้”

สุภีร์ ทุมทอง
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ด้วยวิธีการดังที่ ได้กล่าวมานี้ ภิกษุย่อมเป็นผู้
(๑) ตามดูกายในกายภายในเนืองๆ อยู่บ้าง
(๒) ตามดูกายในกายภายนอกเนืองๆ อยู่บ้าง
(๓) ตามดูกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ
อยู่บ้าง
(๔) ตามดูธรรมคือเหตุเกิดในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๕) ตามดูธรรมคือเหตุดับในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๖) ตามดู ธ รรมคื อ เหตุ ทั้ ง เกิ ด และดั บ ในกายเนื อ งๆ
อยู่บ้าง
อนึ่ง สติของภิกษุนั้น ที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าว่า “กาย
มีอยู่” ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ญาณ เพียงเพื่อประโยชน์แก่
สติตั้งมั่นเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิ ไม่อาศัยอยู่
แล้ว และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเป็นผู้ตามดูกายในกายเนืองๆ อยู่อย่างนี้แล
จบ ป่าช้าที่ ๔
สุภีร์ ทุมทอง

มหาสติปัฏฐานสูตรแปล l 30

มหาสติปัฏฐานสูตรแปล l 31

(๑๐) ป่าช้าที่ ๕
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย อีกวิธกี ารหนึง่ ภิกษุเห็นศพคนตาย
ที่เขาทิ้งไว้ ในป่าช้า เป็นโครงกระดูก ไม่มีเนื้อและเลือด ยัง
มีเอ็นผูกรัดอยู่ ฉันใด เธอน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่า “ถึง
ร่างกายนี้ ก็มีสภาพอย่างนี้ มีลักษณะอย่างนี้ ไม่พ้นสภาพ
อย่างนี้ ไปได้”
ด้วยวิธีการดังที่ ได้กล่าวมานี้ ภิกษุย่อมเป็นผู้
(๑) ตามดูกายในกายภายในเนืองๆ อยู่บ้าง
(๒) ตามดูกายในกายภายนอกเนืองๆ อยู่บ้าง
(๓) ตามดูกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ
อยู่บ้าง
(๔) ตามดูธรรมคือเหตุเกิดในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๕) ตามดูธรรมคือเหตุดับในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๖) ตามดู ธ รรมคื อ เหตุ ทั้ ง เกิ ด และดั บ ในกายเนื อ งๆ
อยู่บ้าง
สุภีร์ ทุมทอง

อนึง่ สติของภิกษุนนั้ ทีป่ รากฏขึน้ เฉพาะหน้าว่า “กายมี
อยู”่ ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ญาณ เพียงเพื่อประโยชน์แก่
สติตั้งมั่นเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิ ไม่อาศัยอยู่
แล้ว และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเป็นผู้ตามดูกายในกายเนืองๆ อยู่อย่างนี้แล
จบ ป่าช้าที่ ๕
(๑๑) ป่าช้าที่ ๖
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย อีกวิธกี ารหนึง่ ภิกษุเห็นศพคนตาย
ที่เขาทิ้งไว้ ในป่าช้า เป็นโครงกระดูก ไม่มีเอ็นผูกรัดแล้ว
กระจายไปในทิศน้อยทิศใหญ่ คือ กระดูกมืออยู่ทางหนึ่ง
กระดูกเท้าอยู่ทางหนึ่ง กระดูกแข้งอยู่ทางหนึ่ง กระดูกขา
อยู่ทางหนึ่ง กระดูกสะเอวอยู่ทางหนึ่ง กระดูกสันหลังอยู่
ทางหนึ่ ง กระดู ก ซี่ โครงอยู่ ท างหนึ่ ง กระดู ก หน้ า อกอยู่
สุภีร์ ทุมทอง
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ทางหนึ่ง กระดูกแขนอยู่ทางหนึ่ง กระดูกไหล่อยู่ทางหนึ่ง
กระดูกคออยู่ทางหนึ่ง กระดูกคางอยู่ทางหนึ่ง กระดูกฟัน
อยู่ทางหนึ่ง กะโหลกศีรษะอยู่ทางหนึ่ง ฉันใด เธอน้อมเข้า
มาสู่ ก ายนี้ แ หละว่ า “ถึ ง ร่ า งกายนี้ ก็ มี ส ภาพอย่ า งนี้ มี
ลักษณะอย่างนี้ ไม่พ้นสภาพอย่างนี้ ไปได้”

อนึ่ง สติของภิกษุนั้น ที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าว่า “กาย
มีอยู่” ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ญาณ เพียงเพื่อประโยชน์แก่
สติตั้งมั่นเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิ ไม่อาศัยอยู่
แล้ว และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเป็นผู้ตามดูกายในกายเนืองๆ อยู่อย่างนี้แล
จบ ป่าช้าที่ ๖

ด้วยวิธีการดังที่ ได้กล่าวมานี้ ภิกษุย่อมเป็นผู้
(๑) ตามดูกายในกายภายในเนืองๆ อยู่บ้าง
(๒) ตามดูกายในกายภายนอกเนืองๆ อยู่บ้าง
(๓) ตามดูกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ
อยู่บ้าง
(๔) ตามดูธรรมคือเหตุเกิดในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๕) ตามดูธรรมคือเหตุดับในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๖) ตามดู ธ รรมคื อ เหตุ ทั้ ง เกิ ด และดั บ ในกายเนื อ งๆ
อยู่บ้าง
สุภีร์ ทุมทอง

(๑๒) ป่าช้าที่ ๗
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อีกวิธีการหนึ่ง ภิกษุเห็นศพคน
ตายที่เขาทิ้งไว้ ในป่าช้า เป็นท่อนกระดูกสีขาวเหมือนสังข์
ฉันใด เธอน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่า “ถึงร่างกายนี้ ก็มี
สภาพอย่างนี้ มีลักษณะอย่างนี้ ไม่พ้นสภาพอย่างนี้ ไปได้”
ด้วยวิธีการดังที่ ได้กล่าวมานี้ ภิกษุย่อมเป็นผู้
(๑) ตามดูกายในกายภายในเนืองๆ อยู่บ้าง
สุภีร์ ทุมทอง
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(๒) ตามดูกายในกายภายนอกเนืองๆ อยู่บ้าง
(๓) ตามดูกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ
อยู่บ้าง
(๔) ตามดูธรรมคือเหตุเกิดในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๕) ตามดูธรรมคือเหตุดับในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๖) ตามดู ธ รรมคื อ เหตุ ทั้ ง เกิ ด และดั บ ในกายเนื อ งๆ
อยู่บ้าง
อนึง่ สติของภิกษุนนั้ ทีป่ รากฏขึน้ เฉพาะหน้าว่า “กายมี
อยู”่ ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ญาณ เพียงเพื่อประโยชน์แก่
สติตั้งมั่นเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิ ไม่อาศัยอยู่
แล้ว และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเป็นผู้ตามดูกายในกายเนืองๆ อยู่อย่างนี้แล
จบ ป่าช้าที่ ๗
สุภีร์ ทุมทอง
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(๑๓) ป่าช้าที่ ๘
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย อีกวิธกี ารหนึง่ ภิกษุเห็นศพคนตาย
ที่เขาทิ้งไว้ ในป่าช้า เป็นกองกระดูกเก่าเกิน ๑ ปี ไปแล้ว
ฉันใด เธอน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่า “ถึงร่างกายนี้ ก็มี
สภาพอย่างนี้ มีลักษณะอย่างนี้ ไม่พ้นสภาพอย่างนี้ ไปได้”
ด้วยวิธีการดังที่ ได้กล่าวมานี้ ภิกษุย่อมเป็นผู้
(๑) ตามดูกายในกายภายในเนืองๆ อยู่บ้าง
(๒) ตามดูกายในกายภายนอกเนืองๆ อยู่บ้าง
(๓) ตามดูกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ
อยู่บ้าง
(๔) ตามดูธรรมคือเหตุเกิดในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๕) ตามดูธรรมคือเหตุดับในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๖) ตามดู ธ รรมคื อ เหตุ ทั้ ง เกิ ด และดั บ ในกายเนื อ งๆ
อยู่บ้าง
สุภีร์ ทุมทอง
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อนึง่ สติของภิกษุนนั้ ทีป่ รากฏขึน้ เฉพาะหน้าว่า “กายมี
อยู”่ ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ญาณ เพียงเพื่อประโยชน์แก่
สติตั้งมั่นเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิ ไม่อาศัยอยู่
แล้ว และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเป็นผู้ตามดูกายในกายเนืองๆ อยู่อย่างนี้แล
จบ ป่าช้าที่ ๘
(๑๔) ป่าช้าที่ ๙
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย อีกวิธกี ารหนึง่ ภิกษุเห็นศพคนตาย
ที่เขาทิ้งไว้ ในป่าช้า เป็นกระดูกผุละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
ฉันใด เธอน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่า “ถึงร่างกายนี้ ก็มี
สภาพอย่างนี้ มีลักษณะอย่างนี้ ไม่พ้นสภาพอย่างนี้ ไปได้”
ด้วยวิธีการดังที่ ได้กล่าวมานี้ ภิกษุย่อมเป็นผู้
(๑) ตามดูกายในกายภายในเนืองๆ อยู่บ้าง
(๒) ตามดูกายในกายภายนอกเนืองๆ อยู่บ้าง
สุภีร์ ทุมทอง
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(๓) ตามดูกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ
อยู่บ้าง
(๔) ตามดูธรรมคือเหตุเกิดในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๕) ตามดูธรรมคือเหตุดับในกายเนืองๆ อยู่บ้าง
(๖) ตามดู ธ รรมคื อ เหตุ ทั้ ง เกิ ด และดั บ ในกายเนื อ งๆ
อยู่บ้าง
อนึง่ สติของภิกษุนนั้ ทีป่ รากฏขึน้ เฉพาะหน้าว่า “กายมี
อยู”่ ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ญาณ เพียงเพื่อประโยชน์แก่
สติตั้งมั่นเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิ ไม่อาศัยอยู่
แล้ว และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเป็นผู้ตามดูกายในกายเนืองๆ อยู่อย่างนี้แล
จบ ป่าช้าที่ ๙
จบ หมวด ๙ ป่าช้า
จบ กายานุปัสสนา
สุภีร์ ทุมทอง
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เวทนานุปัสสนา

(การตามดูความรู้สึก)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามดูเวทนาในเวทนา
ทั้งหลายเนืองๆ อยู่อย่างไร
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
(๑) เมื่อเสวยสุขเวทนา ก็รู้ว่า “เราเสวยสุขเวทนา”
(๒) เมื่อเสวยทุกขเวทนา ก็รู้ว่า “เราเสวยทุกขเวทนา”
(๓) เมื่ อ เสวยอทุ ก ขมสุ ข เวทนา ก็ รู้ ว่ า “เราเสวย
อทุ ก ขมสุ ข เวทนา”
(๔) เมือ่ เสวยสุขเวทนามีอามิส ก็รวู้ า่ “เราเสวยสุขเวทนา
มีอามิส”
(๕) เมื่อเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิส ก็รู้ว่า “เราเสวย
สุขเวทนาไม่มีอามิส”
(๖) เมื่ อ เสวยทุ ก ขเวทนามี อ ามิ ส ก็ รู้ ว่ า “เราเสวย
ทุกขเวทนามีอามิส”
สุภีร์ ทุมทอง
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(๗) เมื่อเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิส ก็รู้ว่า “เราเสวย
ทุกขเวทนาไม่มีอามิส”
(๘) เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส ก็รู้ว่า “เรา
เสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส”
(๙) เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิส ก็รู้ว่า “เรา
เสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิส”
ด้วยวิธีการดังที่ ได้กล่าวมานี้ ภิกษุย่อมเป็นผู้
(๑) ตามดูเวทนาในเวทนาทัง้ หลายภายในเนืองๆ อยูบ่ า้ ง
(๒) ตามดู เ วทนาในเวทนาทั้ ง หลายภายนอกเนื อ งๆ
อยู่บ้าง
(๓) ตามดูเวทนาในเวทนาทัง้ หลายทัง้ ภายในและภายนอก
เนืองๆ อยู่บ้าง
(๔) ตามดูธรรมคือเหตุเกิดในเวทนาทั้งหลายเนืองๆ
อยู่บ้าง
สุภีร์ ทุมทอง
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(๕) ตามดูธรรมคือเหตุดับในเวทนาทั้งหลายเนืองๆ
อยู่บ้าง
(๖) ตามดูธรรมคือเหตุทงั้ เกิดและดับในเวทนาทัง้ หลาย
เนืองๆ อยู่บ้าง
อนึ่ ง สติ ข องภิ ก ษุ นั้ น ที่ ป รากฏขึ้ น เฉพาะหน้ า ว่ า
“เวทนาทั้งหลายมีอยู่” ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ญาณ เพียง
เพื่อประโยชน์แก่สติตั้งมั่นเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัณหาและ
ทิฏฐิ ไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดู
ก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามดูเวทนาในเวทนาทั้งหลาย
เนืองๆ อยู่อย่างนี้แล
จบ เวทนานุปัสสนา
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จิตตานุปัสสนา
(การตามดูจิต)

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามดูจิตในจิตเนืองๆ
อยู่อย่างไร
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
(๑) รู้จิตมีราคะว่า “จิตมีราคะ”
(๒) รู้จิตปราศจากราคะว่า “จิตปราศจากราคะ”
(๓) รู้จิตมี โทสะว่า “จิตมี โทสะ”
(๔) รู้จิตปราศจากโทสะว่า “จิตปราศจากโทสะ”
(๕) รู้จิตมี โมหะว่า “จิตมี โมหะ”
(๖) รู้จิตปราศจากโมหะว่า “จิตปราศจากโมหะ”
(๗) รู้จิตหดหู่ว่า “จิตหดหู่”
(๘) รู้จิตฟุ้งซ่านว่า “จิตฟุ้งซ่าน”
(๙) รู้จิตเป็นมหัคคตะว่า “จิตเป็นมหัคคตะ”
(๑๐) รู้จิตไม่เป็นมหัคคตะว่า “จิตไม่เป็นมหัคคตะ”
สุภีร์ ทุมทอง
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(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)

รู้จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าว่า “จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า”
รู้จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าว่า “จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า”
รู้จิตตั้งมั่นว่า “จิตตั้งมั่น”
รู้จิตไม่ตั้งมั่นว่า “จิตไม่ตั้งมั่น”
รู้จิตหลุดพ้นว่า “จิตหลุดพ้น”
รู้จิตไม่หลุดพ้นว่า “จิตไม่หลุดพ้น”

ด้วยวิธีการดังที่ ได้กล่าวมานี้ ภิกษุย่อมเป็นผู้
(๑) ตามดูจิตในจิตภายในเนืองๆ อยู่บ้าง
(๒) ตามดูจิตในจิตภายนอกเนืองๆ อยู่บ้าง
(๓) ตามดูจติ ในจิตทัง้ ภายในและภายนอกเนืองๆ อยูบ่ า้ ง
(๔) ตามดูธรรมคือเหตุเกิดในจิตเนืองๆ อยู่บ้าง
(๕) ตามดูธรรมคือเหตุดับในจิตเนืองๆ อยู่บ้าง
(๖) ตามดู ธ รรมคื อ เหตุ ทั้ ง เกิ ด และดั บ ในจิ ต เนื อ งๆ
อยู่บ้าง
สุภีร์ ทุมทอง
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ธัมมานุปัสสนา
(การตามดูธรรม)

(๑) หมวดนิวรณ์
อนึ่ง สติของภิกษุนั้น ที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าว่า “จิตมี
อยู่” ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ญาณ เพียงเพื่อประโยชน์แก่
สติตั้งมั่นเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิ ไม่อาศัยอยู่
แล้ว และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเป็นผู้ตามดูจิตในจิตเนืองๆ อยู่อย่างนี้แล
จบ จิตตานุปัสสนา

สุภีร์ ทุมทอง

ดู ก่ อ นภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ ต ามดู ธ รรมในธรรม
ทั้งหลายเนืองๆ อยู่ อย่างไร
ดู ก่ อ นภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ ต ามดู ธ รรมในธรรม
ทั้งหลาย คือนิวรณ์ ๕ เนืองๆ อยู่ อย่างไร
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
(๑) รู้ ก ามฉั น ทะที่ มี อ ยู่ ภ ายในว่ า “กามฉั น ทะมี อ ยู่
ภายในของเรา”
(๒) รู้กามฉันทะที่ ไม่มีอยู่ภายในว่า “กามฉันทะไม่มีอยู่
ภายในของเรา”
(๓) ความเกิดขึ้นของกามฉันทะที่ยังไม่เกิด ย่อมมีด้วย
เหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
สุภีร์ ทุมทอง

มหาสติปัฏฐานสูตรแปล l 46

(๔) ความละกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด
ก็รู้เหตุนั้น
(๕) ความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปของกามฉันทะที่ละได้แล้ว
ย่อมมีด้วยเหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
อีกอย่างหนึ่ง
(๑) รู้พยาบาทที่มีอยู่ภายในว่า “พยาบาทมีอยู่ภายใน
ของเรา”
(๒) รู้พยาบาทที่ ไม่มีอยู่ภายในว่า “พยาบาทไม่มีอยู่
ภายในของเรา”
(๓) ความเกิดขึ้นของพยาบาทที่ยังไม่เกิด ย่อมมีด้วย
เหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
(๔) ความละพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด
ก็รู้เหตุนั้น
(๕) ความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปของพยาบาทที่ละได้แล้ว
ย่อมมีด้วยเหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
สุภีร์ ทุมทอง
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อีกอย่างหนึ่ง
(๑) รู้ถีนมิทธะที่มีอยู่ภายในว่า “ถีนมิทธะมีอยู่ภายใน
ของเรา”
(๒) รู้ถีนมิทธะที่ ไม่มีอยู่ภายในว่า “ถีนมิทธะไม่มีอยู่
ภายในของเรา”
(๓) ความเกิดขึ้นของถีนมิทธะที่ยังไม่เกิด ย่อมมีด้วย
เหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
(๔) ความละถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด
ก็รู้เหตุนั้น
(๕) ความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปของถีนมิทธะที่ละได้แล้ว
ย่อมมีด้วยเหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
อีกอย่างหนึ่ง
(๑) รูอ้ ทุ ธัจจกุกกุจจะทีม่ อี ยูภ่ ายในว่า “อุทธัจจกุกกุจจะ
มีอยู่ภายในของเรา”
สุภีร์ ทุมทอง
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(๒) รูอ้ ทุ ธัจจกุกกุจจะที่ ไม่มอี ยูภ่ ายในว่า “อุทธัจจกุกกุจจะ
ไม่มีอยู่ภายในของเรา”
(๓) ความเกิดขึ้นของอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิด ย่อม
มีด้วยเหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
(๔) ความละอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วย
เหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
(๕) ความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปของอุทธัจจกุกกุจจะที่ละ
ได้แล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
อีกอย่างหนึ่ง
(๑) รู้วิจิกิจฉาที่มีอยู่ภายในว่า “วิจิกิจฉามีอยู่ภายใน
ของเรา”
(๒) รู้วิจิกิจฉาที่ ไม่มีอยู่ภายในว่า “วิจิกิจฉาไม่มีอยู่
ภายในของเรา”
(๓) ความเกิดขึ้นของวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิด ย่อมมีด้วย
เหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
สุภีร์ ทุมทอง
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มหาสติปัฏฐานสูตรแปล l 50

(๔) ความละวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด
ก็รู้เหตุนั้น
(๕) ความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปของวิจิกิจฉาที่ละได้แล้ว
ย่อมมีด้วยเหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
ด้วยวิธีการดังที่ ได้กล่าวมานี้ ภิกษุย่อมเป็นผู้
(๑) ตามดูธรรมในธรรมทัง้ หลายภายในเนืองๆ อยูบ่ า้ ง
(๒) ตามดูธรรมในธรรมทัง้ หลายภายนอกเนืองๆ อยูบ่ า้ ง
(๓) ตามดูธรรมในธรรมทัง้ หลายทัง้ ภายในและภายนอก
เนืองๆ อยู่บ้าง
(๔) ตามดู ธ รรมคื อ เหตุ เ กิ ด ในธรรมทั้ ง หลายเนื อ งๆ
อยู่บ้าง
(๕) ตามดูธรรมคือเหตุดบั ในธรรมทัง้ หลายเนืองๆ อยูบ่ า้ ง
(๖) ตามดูธรรมคือเหตุทงั้ เกิดและดับในธรรมทัง้ หลาย
เนืองๆ อยู่บ้าง
สุภีร์ ทุมทอง
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อนึ่ง สติของภิกษุนั้น ที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าว่า “ธรรม
ทั้งหลายมีอยู่” ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ญาณ เพียงเพื่อ
ประโยชน์แก่สติตั้งมั่นเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่
อาศัยอยู่แล้ว และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามดูธรรมในธรรมทั้งหลาย คือนิวรณ์
๕ เนืองๆ อยู่อย่างนี้แล
จบ หมวดนิวรณ์
(๒) หมวดขันธ์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อีกวิธีการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ตามดู
ธรรมในธรรมทั้งหลาย คืออุปาทานขันธ์ ๕ เนืองๆ อยู่
ดู ก่ อ นภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ ต ามดู ธ รรมในธรรม
ทั้งหลาย คืออุปาทานขันธ์ ๕ เนืองๆ อยู่อย่างไร
สุภีร์ ทุมทอง
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(๑๕) อย่างนี้เหตุดับแห่งวิญญาณ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ตามดู
ดังนี้ว่า
(๑) อย่างนี้รูป
(๒) อย่างนี้เหตุเกิดแห่งรูป
(๓) อย่างนี้เหตุดับแห่งรูป
(๔) อย่างนี้เวทนา
(๕) อย่างนี้เหตุเกิดแห่งเวทนา
(๖) อย่างนี้เหตุดับแห่งเวทนา
(๗) อย่างนี้สัญญา
(๘) อย่างนี้เหตุเกิดแห่งสัญญา
(๙) อย่างนี้เหตุดับแห่งสัญญา
(๑๐) อย่างนี้สังขารทั้งหลาย
(๑๑) อย่างนี้เหตุเกิดแห่งสังขารทั้งหลาย
(๑๒) อย่างนี้เหตุดับแห่งสังขารทั้งหลาย
(๑๓) อย่างนี้วิญญาณ
(๑๔) อย่างนี้เหตุเกิดแห่งวิญญาณ

อนึ่ง สติของภิกษุนั้น ที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าว่า “ธรรม
ทั้งหลายมีอยู่” ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ญาณ เพียงเพื่อ
ประโยชน์แก่สติตั้งมั่นเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิ

สุภีร์ ทุมทอง

สุภีร์ ทุมทอง

ด้วยวิธีการดังที่ ได้กล่าวมานี้ ภิกษุย่อมเป็นผู้
(๑) ตามดูธรรมในธรรมทัง้ หลายภายในเนืองๆ อยูบ่ า้ ง
(๒) ตามดูธรรมในธรรมทัง้ หลายภายนอกเนืองๆ อยูบ่ า้ ง
(๓) ตามดูธรรมในธรรมทัง้ หลายทัง้ ภายในและภายนอก
เนืองๆ อยู่บ้าง
(๔) ตามดู ธ รรมคื อ เหตุ เ กิ ด ในธรรมทั้ ง หลายเนื อ งๆ
อยู่บ้าง
(๕) ตามดูธรรมคือเหตุดับในธรรมทั้งหลายเนืองๆ อยู่
บ้าง
(๖) ตามดูธรรมคือเหตุทงั้ เกิดและดับในธรรมทัง้ หลาย
เนืองๆ อยู่บ้าง
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ไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามดูธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ
อุปาทานขันธ์ ๕ เนืองๆ อยู่อย่างนี้แล
จบ หมวดขันธ์
(๓) หมวดอายตนะ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อีกวิธีการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ตามดู
ธรรมในธรรมทั้งหลาย คืออายตนะภายใน ๖ และภายนอก
๖ เนืองๆ อยู่
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามดูธรรมทั้งหลาย
คืออายตนะภายใน ๖ และภายนอก ๖ เนืองๆ อยู่อย่างไร
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
(๑) รู้ตา
(๒) รู้รูปทั้งหลาย
สุภีร์ ทุมทอง
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(๓) สัญโญชน์ ใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปทั้งสอง
นั้น ก็รู้สัญโญชน์นั้น
(๔) ความเกิดขึ้นของสัญโญชน์ที่ยังไม่เกิด ย่อมมีด้วย
เหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
(๕) ความละสัญโญชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด
ก็รู้เหตุนั้น
(๖) ความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปของสัญโญชน์ที่ละได้แล้ว
ย่อมมีด้วยเหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
อีกอย่างหนึ่ง
(๑) รู้หู
(๒) รู้เสียงทั้งหลาย
(๓) สัญโญชน์ ใดเกิดขึน้ เพราะอาศัยหูและเสียงทัง้ สอง
นั้น ก็รู้สัญโญชน์นั้น
(๔) ความเกิดขึ้นสัญโญชน์ที่ยังไม่เกิด ย่อมมีด้วยเหตุ
ใด ก็รู้เหตุนั้น
สุภีร์ ทุมทอง
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(๕) ความละสัญโญชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด
ก็รู้เหตุนั้น
(๖) ความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปของสัญโญชน์ที่ละได้แล้ว
ย่อมมีด้วยเหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
อีกอย่างหนึ่ง
(๑) รู้จมูก
(๒) รู้กลิ่นทั้งหลาย
(๓) สัญโญชน์ ใดเกิดขึน้ เพราะอาศัยจมูกและกลิน่ ทัง้ สอง
นั้น ก็รู้สัญโญชน์นั้น
(๔) ความเกิดขึ้นของสัญโญชน์ที่ยังไม่เกิด ย่อมมีด้วย
เหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
(๕) ความละสัญโญชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด
ก็รู้เหตุนั้น
(๖) ความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปของสัญโญชน์ที่ละได้แล้ว
ย่อมมีด้วยเหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
สุภีร์ ทุมทอง
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อีกอย่างหนึ่ง
(๑) รูล้ นิ้
(๒) รูร้ สทัง้ หลาย
(๓) สัญโญชน์ ใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยลิ้นและรสทั้งสอง
นั้น ก็รู้สัญโญชน์นั้น
(๔) ความเกิดขึ้นของสัญโญชน์ที่ยังไม่เกิด ย่อมมีด้วย
เหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
(๕) ความละสัญโญชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด
ก็รู้เหตุนั้น
(๖) ความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปของสัญโญชน์ที่ละได้แล้ว
ย่อมมีด้วยเหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
อีกอย่างหนึ่ง
(๑) รู้กาย
(๒) รู้โผฏฐัพพะทั้งหลาย
สุภีร์ ทุมทอง
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(๓) สัญโญชน์ ใดเกิดขึน้ เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ
ทั้งสองนั้น ก็รู้สัญโญชน์นั้น
(๔) ความเกิดขึ้นของสัญโญชน์ที่ยังไม่เกิด ย่อมมีด้วย
เหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
(๕) ความละสัญโญชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด
ก็รู้เหตุนั้น
(๖) ความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปของสัญโญชน์ที่ละได้แล้ว
ย่อมมีด้วยเหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
อีกอย่างหนึ่ง
(๑) รูใ้ จ
(๒) รูธ้ รรมทัง้ หลาย
(๓) สัญโญชน์ ใดเกิดขึน้ เพราะอาศัยใจและธรรมทัง้ สอง
นัน้ ก็รสู้ ญ
ั โญชน์นนั้
(๔) ความเกิดขึ้นของสัญโญชน์ที่ยังไม่เกิด ย่อมมีด้วย
เหตุใด ก็รเู้ หตุนนั้
สุภีร์ ทุมทอง
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(๕) ความละสัญโญชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด
ก็รเู้ หตุนนั้
(๖) ความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปของสัญโญชน์ที่ละได้แล้ว
ย่อมมีดว้ ยเหตุใด ก็รเู้ หตุนนั้
ด้วยวิธีการดังที่ ได้กล่าวมานี้ ภิกษุย่อมเป็นผู้
(๑) ตามดูธรรมในธรรมทัง้ หลายภายในเนืองๆ อยูบ่ า้ ง
(๒) ตามดูธรรมในธรรมทัง้ หลายภายนอกเนืองๆ อยูบ่ า้ ง
(๓) ตามดูธรรมในธรรมทัง้ หลายทัง้ ภายในและภายนอก
เนืองๆ อยู่บ้าง
(๔) ตามดูธรรมคือเหตุเกิดในธรรมทัง้ หลายเนืองๆ อยู่
บ้าง
(๕) ตามดูธรรมคือเหตุดับในธรรมทั้งหลายเนืองๆ อยู่
บ้าง
(๖) ตามดูธรรมคือเหตุทงั้ เกิดและดับในธรรมทัง้ หลาย
เนืองๆ อยู่บ้าง
สุภีร์ ทุมทอง
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อนึ่ง สติของภิกษุนั้น ที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าว่า “ธรรม
ทั้งหลายมีอยู่” ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ญาณ เพียงเพื่อ
ประโยชน์แก่สติตั้งมั่นเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่
อาศัยอยู่แล้ว และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูก่อนภิกษุ
ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ ต ามดู ธ รรมในธรรมทั้ ง หลาย คื อ
อายตนะภายใน ๖ และภายนอก ๖ เนืองๆ อยู่อย่างนี้แล
จบ หมวดอายตนะ
(๔) หมวดโพชฌงค์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ตามดู
ธรรมในธรรมทั้งหลาย คือโพชฌงค์ ๗ เนืองๆ อยู่
ดู ก่ อ นภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ ต ามดู ธ รรมในธรรม
ทั้งหลาย คือโพชฌงค์ ๗ เนืองๆ อยู่อย่างไร
สุภีร์ ทุมทอง
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ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
(๑) รูส้ ติสมั โพชฌงค์ทมี่ อี ยูภ่ ายในว่า “สติสมั โพชฌงค์
มีอยู่ภายในของเรา”
(๒) รูส้ ติสมั โพชฌงค์ที่ ไม่มอี ยูภ่ ายในว่า “สติสมั โพชฌงค์
ไม่มีอยู่ภายในของเรา”
(๓) ความเกิดขึ้นของสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด ย่อม
มีด้วยเหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
(๔) ความเต็มบริบรู ณ์ดว้ ยการภาวนาของสติสมั โพชฌงค์
ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
อีกอย่างหนึ่ง
(๑) รูธ้ มั มวิจยสัมโพชฌงค์ทมี่ อี ยูภ่ ายในว่า “ธัมมวิจย
สัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในของเรา”
(๒) รูธ้ มั มวิจยสัมโพชฌงค์ที่ ไม่มอี ยูภ่ ายในว่า “ธัมมวิจย
สัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในของเรา”
สุภีร์ ทุมทอง
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(๓) ความเกิดขึ้นของธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด
ย่อมมีด้วยเหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
(๔) ความเต็มบริบูรณ์ด้วยการภาวนาของธัมมวิจย
สัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด ก็รู้
เหตุนั้น
อีกอย่างหนึ่ง
(๑) รูว้ ริ ยิ สัมโพชฌงค์ทมี่ อี ยูภ่ ายในว่า “วิรยิ สัมโพชฌงค์
มีอยู่ภายในของเรา”
(๒) รูว้ ริ ยิ สัมโพชฌงค์ที่ ไม่มอี ยูภ่ ายในว่า “วิรยิ สัมโพชฌงค์
ไม่มีอยู่ภายในของเรา”
(๓) ความเกิดขึ้นของวิริยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด ย่อม
มีด้วยเหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
(๔) ความเต็มบริบรู ณ์ดว้ ยการภาวนาของวิรยิ สัมโพชฌงค์
ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
สุภีร์ ทุมทอง
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อีกอย่างหนึ่ง
(๑) รูป้ ตี สิ มั โพชฌงค์ทมี่ อี ยูภ่ ายในว่า “ปีตสิ มั โพชฌงค์
มีอยู่ภายในของเรา”
(๒) รูป้ ตี สิ มั โพชฌงค์ ไม่มอี ยูภ่ ายในว่า “ปีตสิ มั โพชฌงค์
ไม่มีอยู่ภายในของเรา”
(๓) ความเกิดขึ้นของปีติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด ย่อม
มีด้วยเหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
(๔) ความเต็มบริบรู ณ์ดว้ ยการภาวนาของปีตสิ มั โพชฌงค์
ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
อีกอย่างหนึ่ง
(๑) รู้ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่มีอยู่ภายในว่า “ปัสสัทธิ
สัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในของเรา”
(๒) รูป้ สั สัทธิสมั โพชฌงค์ที่ ไม่มอี ยูภ่ ายในว่า “ปัสสัทธิ
สัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในของเรา”
สุภีร์ ทุมทอง
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(๓) ความเกิดขึ้นของปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด
ย่อมมีด้วยเหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
(๔) ความเต็ ม บริ บู ร ณ์ ด้ ว ยการภาวนาของปั ส สั ท ธิ
สัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด ก็รู้
เหตุนั้น
อีกอย่างหนึ่ง
(๑) รู้ ส มาธิ สั ม โพชฌงค์ ที่ มี อ ยู่ ภ ายในว่ า “สมาธิ
สั ม โพชฌงค์มีอยู่ภายในของเรา”
(๒) รู้ ส มาธิ สั ม โพชฌงค์ ที่ ไม่ มี อ ยู่ ภ ายในว่ า “สมาธิ
สัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในของเรา”
(๓) ความเกิ ด ขึ้ น ของสมาธิ สั ม โพชฌงค์ ที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด
ย่อมมีด้วยเหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
(๔) ความเต็ ม บริ บู ร ณ์ ด้ ว ยการภาวนาของสมาธิ
สัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด ก็รู้
เหตุนั้น
สุภีร์ ทุมทอง

สุภีร์ ทุมทอง

มหาสติปัฏฐานสูตรแปล l 66

อีกอย่างหนึ่ง
(๑) รู้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่มีอยู่ภายในว่า “อุเบกขา
สัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในของเรา”
(๒) รูอ้ เุ บกขาสัมโพชฌงค์ที่ ไม่มอี ยูภ่ ายในว่า “อุเบกขา
สัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในของเรา”
(๓) ความเกิดขึ้นของอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด
ย่อมมีด้วยเหตุใด ก็รู้เหตุนั้น
(๔) ความเต็ ม บริ บู ร ณ์ ด้ ว ยการภาวนาของอุ เ บกขา
สัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีด้วยเหตุใด ก็รู้
เหตุนั้น
ด้วยวิธีการดังที่ ได้กล่าวมานี้ ภิกษุย่อมเป็นผู้
(๑) ตามดูธรรมในธรรมทัง้ หลายภายในเนืองๆ อยูบ่ า้ ง
(๒) ตามดูธรรมในธรรมทัง้ หลายภายนอกเนืองๆ อยูบ่ า้ ง
(๓) ตามดูธรรมในธรรมทัง้ หลายทัง้ ภายในและภายนอก
เนืองๆ อยู่บ้าง
สุภีร์ ทุมทอง
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(๔) ตามดู ธ รรมคื อ เหตุ เ กิ ด ในธรรมทั้ ง หลายเนื อ งๆ
อยู่บ้าง
(๕) ตามดูธรรมคือเหตุดับในธรรมทั้งหลายเนืองๆ อยู่
บ้าง
(๖) ตามดูธรรมคือเหตุทงั้ เกิดและดับในธรรมทัง้ หลาย
เนืองๆ อยู่บ้าง
อนึ่ง สติของภิกษุนั้น ที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าว่า “ธรรม
ทั้งหลายมีอยู่” ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ญาณ เพียงเพื่อ
ประโยชน์แก่สติตั้งมั่นเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่
อาศัยอยู่แล้ว และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามดูธรรมในธรรมทั้งหลาย โพชฌงค์
๗ เนืองๆ อยู่อย่างนี้แล
จบ หมวดโพชฌงค์

สุภีร์ ทุมทอง
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ทุกขสัจนิทเทส
(๕) หมวดอริยสัจ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อีกวิธีการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ตามดู
ธรรมในธรรมทั้งหลาย คืออริยสัจ ๔ เนืองๆ อยู่
ดู ก่ อ นภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ ต ามดู ธ รรมในธรรม
ทั้งหลาย คือ อริยสัจ ๔ เนืองๆ อยู่อย่างไร
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
รู้ตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์
รู้ตามเป็นจริงว่า นี้ทุกขสมุทัย
รู้ตามเป็นจริงว่า นี้ทุกขนิโรธ
รู้ตามเป็นจริงว่า นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

สุภีร์ ทุมทอง

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจเป็นไฉน
ชาติเป็นทุกข์ ชราเป็นทุกข์ มรณะเป็นทุกข์ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข์ โทมนัส อุปายาสเป็นทุกข์ ความประสบกับสัตว์และ
สังขารซึ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสัตว์และ
สังขารซึ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ ได้สิ่งนั้นเป็น
ทุกข์ โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
(๑) ชาติ เป็นไฉน
ความเกิด ความบังเกิด ความหยั่งลงเกิด ความเกิด
เฉพาะ ความปรากฏแห่งขันธ์ ความได้อายตนะครบ ของ
เหล่าสัตว์นั้นๆ ในหมู่สัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่าชาติ
สุภีร์ ทุมทอง
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กระทบแล้ว นี้เรียกว่าโสกะ

(๒) ชรา เป็นไฉน
ความแก่ ภาวะของความแก่ ฟันหลุด ผมหงอก หนังย่น
ความเสื่อมแห่งอายุ ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ ของเหล่า
สัตว์นั้นๆ ในหมู่สัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่าชรา
(๓) มรณะ เป็นไฉน
ความเคลื่อน ภาวะของความเคลื่อน ความแตกทำลาย
ความหายไป มฤตยู ความตาย การทำกาละ ความทำลาย
แห่งขันธ์ ความทอดทิ้งซากศพไว้ ความขาดแห่งชีวิตินทรีย์
ของเหล่าสัตว์นั้นๆ ในหมู่สัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่ามรณะ
(๔) โสกะ เป็นไฉน
ความแห้งใจ กิริยาที่แห้งใจ ภาวะของบุคคลผู้แห้งใจ
ความแห้งผากภายในของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติ
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ผู้ ถู ก ธรรมคื อ ทุ ก ข์ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
สุภีร์ ทุมทอง

(๕) ปริเทวะ เป็นไฉน
ความคร่ำครวญ ความร่ำไรรำพัน กิริยาที่คร่ำครวญ
กิริยาที่ร่ำไรรำพัน ภาวะของบุคคลผู้คร่ำครวญ ภาวะของ
บุคคลผู้ร่ำไรรำพัน ของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติ
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ผู้ ถู ก ธรรมคื อ ทุ ก ข์ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
กระทบแล้ว นี้เรียกว่าปริเทวะ
(๖) ทุกข์ เป็นไฉน
ความลำบากทางกาย ความไม่สำราญทางกาย ความ
รู้สึกเป็นทุกข์ไม่สำราญ เกิดแต่กายสัมผัส นี้เรียกว่าทุกข์
(๗) โทมนัส เป็นไฉน
ความทุกข์ทางจิต ความไม่สำราญทางจิต ความรู้สึก
เป็นทุกข์ไม่สำราญ เกิดแต่มโนสัมผัส นี้เรียกว่าโทมนัส
สุภีร์ ทุมทอง
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(๘) อุปายาส เป็นไฉน
ความแค้น ความคับแค้น ภาวะของบุคคลผู้แค้น ภาวะ
ของบุคคลผู้คับแค้น ของบุคคลผู้ประกอบด้วยความวิบัติ
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ผู้ ถู ก ธรรมคื อ ทุ ก ข์ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
กระทบแล้ว นี้เรียกว่าอุปายาส
(๙) ความประสบกับสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รัก
เป็นทุกข์ เป็นไฉน
ความประสบ ความพรัง่ พร้อม ความร่วม ความระคน
ด้วยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันไม่น่าปรารถนา ไม่
น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ หรือด้วยบุคคลผู้ปรารถนาสิ่งที่ ไม่เป็น
ประโยชน์ ผู้ปรารถนาสิ่งที่ ไม่เกื้อกูล ผู้ปรารถนาความไม่
ผาสุก ผู้ปรารถนาความไม่เกษมจากโยคะแก่ผู้นั้น นี้เรียก
ว่าความประสบกับสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์
สุภีร์ ทุมทอง
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(๑๐) ความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารอันเป็น
ที่รักเป็นทุกข์ เป็นไฉน
ความไม่ ป ระสบ ความไม่ พ รั่ ง พร้ อ ม ความไม่ ร่ ว ม
ความไม่ระคน ด้วยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันน่า
ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ หรือด้วยบุคคลผู้ปรารถนา
ประโยชน์ ผู้ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูล ผู้ปรารถนาความผาสุก
ผู้ปรารถนาความเกษมจากโยคะแก่ผู้นั้น คือ มารดา บิดา
พี่ชาย น้องชาย พี่หญิง น้องหญิง มิตร อำมาตย์ หรือ
ญาติ ส ายโลหิ ต นี้ เ รี ย กว่ า ความพลั ด พรากจากสั ต ว์ แ ละ
สังขารอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์
(๑๑) ปรารถนาสิ่งใดไม่ ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ เป็นไฉน
ความปรารถนาย่ อ มเกิ ด ขึ้ น แก่ สั ต ว์ ผู้ มี ค วามเกิ ด เป็ น
ธรรมดาอย่ า งนี้ ว่ า “โอหนอ ขอเราอย่ า มี ค วามเกิ ด เป็ น
สุภีร์ ทุมทอง

มหาสติปัฏฐานสูตรแปล l 74

มหาสติปัฏฐานสูตรแปล l 75

ธรรมดา ขอความเกิดอย่ามาถึงเราเลย” ข้อนั้น สัตว์ไม่พึง
ได้สมความปรารถนา แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ ได้
สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์

ธรรมดา ขอโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส อย่ามา
ถึงเราเลย” ข้อนั้น สัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนา แม้ข้อนี้
ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์

ความปรารถนาย่อมเกิดขึน้ แก่สตั ว์ผมู้ คี วามแก่เป็นธรรมดา
ว่า “โอหนอ ขอเราอย่ามีความแก่เป็นธรรมดา ขอความแก่
อย่ามาถึงเราเลย” ข้อนั้น สัตว์ ไม่พึงได้สมความปรารถนา
แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์

(๑๒) โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ เป็นไฉน

ความปรารถนาย่อมเกิดขึน้ แก่สตั ว์ผมู้ คี วามเจ็บเป็นธรรมดา
ว่า “โอหนอ ขอเราอย่ามีความเจ็บเป็นธรรมดา ขอความเจ็บ
อย่ามาถึงเราเลย” ข้อนั้น สัตว์ ไม่พึงได้สมความปรารถนา
แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์
ความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้มี โสกะ ปริเทวะ
ทุกข์ โทมนัส อุปายาสเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่า “โอหนอ ขอ
เราอย่ า มี โ สกะ ปริ เ ทวะ ทุ ก ข์ โทมนั ส อุ ป ายาสเป็ น
สุภีร์ ทุมทอง

คือ รูปูปาทานขันธ์ เวทนูปาทานขันธ์ สัญญูปาทาน
ขันธ์ สังขารูปาทานขันธ์ วิญญาณูปาทาขันธ์ เหล่านี้เรียกว่า
โดยย่อ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นทุกข์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าทุกขอริยสัจ
สมุทยสัจนิทเทส
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกขสมุทยอริยสัจเป็นไฉน
ตัณหา อันทำให้เกิดในภพใหม่ อี ก อั น ประกอบด้ ว ย
นันทิราคะ อันเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆ ได้แก่ กาม
ตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
สุภีร์ ทุมทอง
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ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตัณหานั้นเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดใน
ที่ ไหน เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ที่ ไหน สิ่งใดเป็นที่รัก เป็นที่
เจริญใจในโลก ตัณหานั้นเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ เมื่อจะ
ตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ ในที่นี้ อะไรเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจในโลก
(๑) ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจ
ในโลก ตัณหานั้นเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู่
ย่อมตั้งอยู่ ในที่นี้
(๒) รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ เป็น
ที่รัก เป็นที่เจริญใจในโลก ตัณหานั้นเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดใน
ที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ ในที่นี้
(๓) จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา
วิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ เป็นทีร่ กั เป็นทีเ่ จริญใจ
ในโลก ตัณหานั้นเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู่
ย่อมตั้งอยู่ ในที่นี้
สุภีร์ ทุมทอง

สุภีร์ ทุมทอง
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(๔) จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส
กายสั ม ผั ส มโนสั ม ผั ส เป็ น ที่ รั ก เป็ น ที่ เ จริ ญ ใจในโลก
ตัณหานั้นเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้ง
อยู่ ในที่นี้

เป็นที่เจริญใจในโลก ตัณหานั้นเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้
เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ ในที่นี้

(๕) จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆาน
สัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชา
เวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจในโลก
ตัณหานั้นเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้ง
อยู่ ในที่นี้
(๖) รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา
โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา เป็นที่รัก ที่เจริญใจในโลก
ตัณหานั้นเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้ง
อยู่ ในที่นี้
(๗) รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา
รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา ธัมมสัญเจตนา เป็นที่รัก
สุภีร์ ทุมทอง

(๘) รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา
โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา เป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจในโลก
ตัณหานั้นเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้ง
อยู่ ในที่นี้
(๙) รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก
ธัมมวิตก เป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจในโลก ตัณหานั้นเมื่อจะ
เกิด ย่อมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ ในที่นี้
(๑๐) รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพ
วิจาร ธัมมวิจาร เป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ ในที่นี้
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าทุกขสมุทยอริยสัจ
สุภีร์ ทุมทอง
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นิโรธสัจนิทเทส

(๒) รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ เป็น
ที่รัก เป็นที่เจริญใจในโลก ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละ ย่อม
ละได้ ในที่นี้ เมื่อจะดับ ย่อมดับได้ ในที่นี้

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกขนิโรธอริยสัจ เป็นไฉน
ความดับด้วยการสำรอกให้หมดไปโดยไม่เหลือซึง่ ตัณหา
นั้ น นั่ น แหละ ความสละ ความสละคืน ความปล่อยวาง
ความไม่อาลัย ก็ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละได้ ใน
ที่ ไหน เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่ ไหน สิ่งใด เป็นที่รัก เป็นที่
เจริญใจในโลก ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละได้ ในที่นี้
เมื่อจะดับ ย่อมดับได้ ในที่นี้ ก็อะไร เป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจ
ในโลก
(๑) ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจ
ในโลก ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละได้ ในที่นี้ เมื่อจะ
ดับ ย่อมดับได้ ในที่นี้
สุภีร์ ทุมทอง

(๓) จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา
วิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ เป็นที่รัก เป็นที่เจริญ
ใจในโลก ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละได้ ในที่นี้ เมื่อจะ
ดับ ย่อมดับได้ ในที่นี้
(๔) จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส
กายสั ม ผั ส มโนสั ม ผั ส เป็ น ที่ รั ก เป็ น ที่ เ จริ ญ ใจในโลก
ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละได้ ในที่นี้ เมื่อจะดับ ย่อม
ดับได้ ในที่นี้
(๕) จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆาน
สัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชา
เวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจในโลก
สุภีร์ ทุมทอง
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ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละได้ ในที่นี้ เมื่อจะดับ ย่อม
ดับได้ ในที่นี้

(๙) รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก
ธั ม มวิ ต ก เป็ น ที่ รั ก เป็ น ที่ เ จริ ญ ใจในโลก ตั ณ หานั้ น เมื่ อ
บุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ ในที่นี้ เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้

(๖) รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา
โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา เป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจในโลก
ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละได้ ในที่นี้ เมื่อจะดับ ย่อม
ดับได้ ในที่นี้
(๗) รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รส
สัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา ธัมมสัญเจตนา เป็นที่รัก
เป็นที่เจริญใจในโลก ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละได้
ในที่นี้ เมื่อจะดับ ย่อมดับได้ ในที่นี้
(๘) รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา
โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา เป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจในโลก
ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละได้ ในที่นี้ เมื่อจะดับ ย่อม
ดับได้ ในที่นี้
สุภีร์ ทุมทอง

(๑๐) รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพ
วิจาร ธัมมวิจาร เป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจในโลก ตัณหานั้น
เมือ่ บุคคลจะละ ย่อมละได้ ในทีน่ ี้ เมือ่ จะดับ ย่อมดับได้ ในทีน่ ี้
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัจ
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนิทเทส
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกขนิ โรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
เป็นไฉน
อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ นีเ้ ท่านัน้ คือ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
สุภีร์ ทุมทอง
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(๑) สัมมาทิฏฐิ เป็นไฉน
(๑) ความรู้ ในทุกข์
(๒) ความรู้ ในทุกขสมุทัย
(๓) ความรู้ ในทุกขนิโรธ
(๔) ความรู้ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
นี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ
(๒) สัมมาสังกัปปะ เป็นไฉน
(๑) ความดำริในการออกจากกาม
(๒) ความดำริในการไม่พยาบาท
(๓) ความดำริในการไม่เบียดเบียน
นี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะ
(๓) สัมมาวาจา เป็นไฉน
(๑) ความงดเว้นจากการพูดเท็จ
(๒) ความงดเว้นจากการพูดส่อเสียด
(๓) ความงดเว้นจากการพูดคำหยาบ
สุภีร์ ทุมทอง
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(๔) ความงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
นี้เรียกว่าสัมมาวาจา
(๔) สัมมากัมมันตะ เป็นไฉน
(๑) ความงดเว้นจากการฆ่าสัตว์
(๒) ความงดเว้นจากการถือเอาสิง่ ของทีเ่ ขาไม่ ได้ ให้
(๓) ความงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
นี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะ
(๕) สัมมาอาชีวะ เป็นไฉน
อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ ละการเลี้ยงชีพที่ผิด
สำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงชีพที่ชอบ
นี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะ
(๖) สัมมาวายะ เป็นไฉน
(๑) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทำฉันทะให้เกิด พยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ตั้งจิตไว้
สุภีร์ ทุมทอง
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เพื่ อ ความไม่ เ กิ ด ขึ้ น ของบาปอกุ ศ ลธรรม
ทั้งหลายที่ยังไม่เกิด
(๒) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทำฉันทะให้เกิด พยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ตั้งจิตไว้
เพื่อละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว
(๓) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทำฉันทะให้เกิด พยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ตั้งจิตไว้
เพื่อความเกิดขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายที่ยัง
ไม่เกิด
(๔) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทำฉันทะให้เกิด พยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ตั้งจิตไว้
เพื่ อ ความดำรงอยู่ ไม่ เ ลื อ นหาย เจริ ญ ยิ่ ง
ไพบูลย์ เต็มบริบูรณ์ด้วยการภาวนาของกุศล
ธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว
นี้เรียกว่าสัมมาวายามะ
สุภีร์ ทุมทอง
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(๗) สัมมาสติ เป็นไฉน
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
(๑) เป็ น ผู้ ต ามดู ก ายในกายเนื อ งๆ อยู่ มี ค วาม
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได้
(๒) เป็ น ผู้ ตามดูเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองๆ
อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้
(๓) เป็นผู้ตามดูจิตในจิตเนืองๆ อยู่ มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้
(๔) เป็นผู้ตามดูธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆ อยู่
มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกได้
นี้เรียกว่าสัมมาสติ
สุภีร์ ทุมทอง
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(๘) สัมมาสมาธิ เป็นไฉน
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
(๑) สงัดจากกามและจากอกุศลธรรมทัง้ หลายแล้ว
บรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุข
อันเกิดจากวิเวกอยู่
(๒) เพราะวิตกวิจารสงบไป เธอบรรลุทตุ ยิ ฌาน ที่มี
ความผ่องใสแห่งจิตในภายใน มีสภาวะเป็น
ธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและ
สุข อันเกิดจากสมาธิอยู่
(๓) เพราะปีติสิ้นไป เธอเป็นผู้มีอุเบกขา มีสติและ
สัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยกาย บรรลุตติยฌาน
ที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่า “เป็นผู้
มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข”
(๔) เพราะละสุขและทุกข์ ได้ และเพราะดับโสมนัส
โทมนัสไปก่อนแล้ว เธอบรรลุจตุตถฌาน ที่ ไม่มี
ทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่
นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิ
สุภีร์ ทุมทอง
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ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจ
ด้วยวิธีการดังที่ ได้กล่าวมานี้ ภิกษุย่อมเป็นผู้
(๑) ตามดูธรรมในธรรมทัง้ หลายภายในเนืองๆ อยูบ่ า้ ง
(๒) ตามดูธรรมในธรรมทัง้ หลายภายนอกเนืองๆ อยูบ่ า้ ง
(๓) ตามดูธรรมในธรรมทัง้ หลายทัง้ ภายในและภายนอก
เนืองๆ อยู่บ้าง
(๔) ตามดู ธ รรมคื อ เหตุ เ กิ ด ในธรรมทั้ ง หลายเนื อ งๆ
อยู่บ้าง
(๕) ตามดูธรรมคือเหตุดับในธรรมทั้งหลายเนืองๆ อยู่
บ้าง
(๖) ตามดูธรรมคือเหตุทงั้ เกิดและดับในธรรมทัง้ หลาย
เนืองๆ อยู่บ้าง

สุภีร์ ทุมทอง
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อนึ่ง สติของภิกษุนั้น ที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าว่า “ธรรม
ทั้งหลายมีอยู่” ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ญาณ เพียงเพื่อ
ประโยชน์แก่สติตั้งมั่นเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่
อาศัยอยู่แล้ว และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูก่อนภิกษุ
ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ ต ามดู ธ รรมในธรรมทั้ ง หลาย คื อ
อริยสัจ ๔ เนืองๆ อยู่อย่างนี้แล
จบ หมวดอริยสัจ
จบ ธัมมานุปัสสนา

สุภีร์ ทุมทอง
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รับรองผลการปฏิบัติ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ ใดก็ตาม เจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้
อย่างนี้ ตลอด ๗ ปี พึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใดอย่าง
หนึ่งในปัจจุบัน คือ พระอรหัตตผล หรือเมื่อยังมีอุปาทิ
เหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามี

๕ ปีจงยกไว้ ผู้ ใดก็ตามเจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้อย่างนี้
ตลอด ๔ ปี พึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่งใน
ปัจจุบัน คือ พระอรหัตตผล หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็
เป็นพระอนาคามี

๗ ปีจงยกไว้ ผู้ ใดก็ตามเจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้อย่างนี้
ตลอด ๖ ปี พึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่งใน
ปัจจุบัน คือ พระอรหัตตผล หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็
เป็นพระอนาคามี

๔ ปีจงยกไว้ ผู้ ใดก็ตามเจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้อย่างนี้
ตลอด ๓ ปี พึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่งใน
ปัจจุบัน คือ พระอรหัตตผล หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็
เป็นพระอนาคามี

๖ ปีจงยกไว้ ผู้ ใดก็ตามเจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้อย่างนี้
ตลอด ๕ ปี พึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่งใน
ปัจจุบัน คือ พระอรหัตตผล หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็
เป็นพระอนาคามี

๓ ปีจงยกไว้ ผู้ ใดก็ตามเจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้อย่างนี้
ตลอด ๒ ปี พึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่งใน
ปัจจุบัน คือ พระอรหัตตผล หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็
เป็นพระอนาคามี

สุภีร์ ทุมทอง

สุภีร์ ทุมทอง

มหาสติปัฏฐานสูตรแปล l 94

มหาสติปัฏฐานสูตรแปล l 95

๒ ปีจงยกไว้ ผู้ ใดก็ตามเจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้อย่างนี้
ตลอด ๑ ปี พึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่งใน
ปัจจุบัน คือ พระอรหัตตผล หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็
เป็นพระอนาคามี
๑ ปีจงยกไว้ ผู้ ใดก็ตามเจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้อย่างนี้
ตลอด ๗ เดือน พึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ในปัจจุบัน คือ พระอรหัตตผล หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่
ก็เป็นพระอนาคามี
๗ เดือนจงยกไว้ ผู้ ใดก็ตามเจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้
อย่างนี้ ตลอด ๖ เดือน พึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใด
อย่างหนึง่ ในปัจจุบนั คือ พระอรหัตตผล หรือเมือ่ ยังมีอปุ าทิ
เหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามี
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๖ เดือนจงยกไว้ ผู้ ใดก็ตามเจริญสติปฏั ฐาน ๔ นีอ้ ย่างนี้
ตลอด ๕ เดือน พึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ในปัจจุบัน คือ พระอรหัตตผล หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่
ก็เป็นพระอนาคามี

๓ เดือนจงยกไว้ ผู้ ใดก็ตามเจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้
อย่างนี้ ตลอด ๒ เดือน พึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใด
อย่างหนึง่ ในปัจจุบนั คือ พระอรหัตตผล หรือเมือ่ ยังมีอปุ าทิ
เหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามี

๕ เดือนจงยกไว้ ผู้ ใดก็ตามเจริญสติปฏั ฐาน ๔ นีอ้ ย่างนี้
ตลอด ๔ เดือน พึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ในปัจจุบัน คือ พระอรหัตตผล หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่
ก็เป็นพระอนาคามี

๒ เดือนจงยกไว้ ผู้ ใดก็ ต ามเจริ ญ สติ ปั ฏ ฐาน ๔ นี้
อย่างนี้ ตลอด ๑ เดือน พึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใด
อย่างหนึง่ ในปัจจุบนั คือ พระอรหัตตผล หรือเมือ่ ยังมีอปุ าทิ
เหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามี

๔ เดือนจงยกไว้ ผู้ ใดก็ตามเจริญสติปฏั ฐาน ๔ นีอ้ ย่างนี้
ตลอด ๓ เดือน พึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ในปัจจุบัน คือ พระอรหัตตผล หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่
ก็เป็นพระอนาคามี

๑ เดือนจงยกไว้ ผู้ ใดก็ตามเจริญสติปฏั ฐาน ๔ นีอ้ ย่างนี้
ตลอดกึ่งเดือน พึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ในปัจจุบัน คือ พระอรหัตตผล หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่
ก็เป็นพระอนาคามี
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กึง่ เดือนจงยกไว้ ผู้ ใดก็ตามเจริญสติปฏั ฐาน ๔ นีอ้ ย่างนี้
ตลอด ๗ วัน พึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่งใน
ปัจจุบัน คือ พระอรหัตตผล หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็
เป็นพระอนาคามี

พระผูม้ พี ระภาคตรัสมหาสติปฏั ฐานสูตรนีจ้ บลงแล้ว ภิกษุ
เหล่านั้นชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค ดังนี้แล
จบ มหาสติปัฏฐานสูตรที่ ๙

สรุป
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเดียว เพื่อความ
บริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะ เพื่อ
ดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุอริยมรรคเพื่อกระทำให้แจ้ง
พระนิพพาน ทางนีค้ อื สติปฏั ฐาน ๔ ประการ ฉะนีแ้ ลคำทีเ่ รา
กล่าวดังพรรณนามาฉะนี้ เราอาศัยเอกายนมรรคนีก้ ล่าวแล้ว
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ดังนี้
หากท่านใดสนใจในงานบรรยายธรรม หนังสือ
บทความอืน่ ๆ ของอาจารย์สภุ รี ์ สามารถเข้าไปค้นหา
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.ajsupee.com

ท่านสามารถขอรับธรรมบรรยายในรูปแบบต่างๆ

• หนังสือที่พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ติดต่อขอรับ
ได้ที่คุณสุคนธ์ ชมรมจริยธรรม ตึกประสาทวิทยาชั้น 2
โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา จังหวัดนนทบุรี โทร.02-968-9954
โดยดูรายชื่อหนังสือได้ที่ www.ajsupee.com
• หนั ง สื อ ที่ พ ิ ม พ์ แ จกเป็ น ธรรมทานโดยชมรม
กัลยาณธรรม สามารถติ ด ต่อ ขอรายละเอี ย ดได้ จ าก
ชมรมกัลยาณธรรมที่ www.kanlayanatam.com
• ขอรับหนังสือ และ mp3 ได้ฟรีทางไปรษณีย์
โดยส่งชือ่ ทีอ่ ยูข่ องผู้รบั และชือ่ หนังสือ mp3 ทีต่ ้องการ
ไปที่ suriya2k@gmail.com

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสุริยา โทร.
081-611-7122 ดูรายชื่อหนังสือและ mp3 ได้ที่
www.ajsupee.com

การศึกษา

ประวัติ
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
วันเดือนปีเกิด วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๕
สถานที่เกิด บ้านหนองฮะ ต.หนองฮะ
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

• เปรียญธรรม ๔ ประโยค
• ประกาศนียบัตรบาลี ใหญ่ วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานปัจจุบัน

• อาจารย์สอนพิเศษ วิชาพระอภิธรรมปิฎก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม
• บรรยายธรรมะตามสถานที่ต่างๆ
ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
• เผยแผ่ธรรมะทางเว็บไซต์ www.ajsupee.com

