สารบัญ
หน้ า
กถาว่าด้วยเจริญสติปฏั ฐาน
กายานุ ปสั สนา อานาปานบรรพ
อิรยิ าปถบรรพ
สัมปชัญญบรรพ
ปฏิกูลมนสิการบรรพ
ธาตุมนสิการบรรพ
นวสีวถิกาบรรพ
เวทนานุ ปสั สนา
จิตตานุ ปสั สนา
ธัมมานุ ปสั สนา
นิวรณบรรพ
ขันธบรรพ
อายตนบรรพ
โพชฌงคบรรพ
สัจจบรรพ ทุกขอริยสัจ

๐๓
๐๔
๐๖
๐๗
๐๘
๑๐
๑๐
๑๕
๑๖
๑๘
๑๘
๒๑
๒๒
๒๔
๒๖

ทุกขสมุทยั อริยสัจ
ทุกขนิโรธอริยสัจ
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสัจ
อานิสงส์แห่งการเจริญสติปฏั ฐาน

๒

๓๑
๓๓
๓๕
๓๙

กถาว่าด้วยเจริญสติปัฏฐาน
[๒๗๓]
ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
สมัยหนึ่ง พระผูม้ พี ระภาคประทับอยูใ่ นกุรุ
ชนบท มีนิคมของชาวกุรุ ชื่อว่า กัมมาสทัมมะ
ณ ทีน่ นั ้ พระผูม้ พี ระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทัง้ หลายว่า ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย ภิกษุเหล่านัน้
ทูลรับพระผูม้ พี ระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า พระ
ผูม้ พี ระภาค ได้ตรัสพระพุทธภาษิตนี้วา่ ดูกร
ภิกษุทงั ้ หลาย หนทางนี้เป็ นทีไ่ ปอันเอกเพือ่
ความบริสุทธิของเหล่
าสัตว์ เพือ่ ล่วงความโศก
์
และปริเทวะ เพือ่ ความดับสูญแห่งทุกข์และ
โทมนัส เพือ่ บรรลุธรรมทีถ่ ูกต้อง เพือ่ ทาให้
แจ้งซึง่ พระนิพพานหนทางนี้ คือ สติปฏั ฐาน
๓

๔ ประการ ๔ ประการ เป็ นไฉน ดูกรภิกษุ
ทัง้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ พิจารณาเห็น
กายในกายอยู่ มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มี
สติ กาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ๑
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียร
มีสมั ปชัญญะ มีสติกาจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสียได้ ๑ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มี
ความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กาจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียได้ ๑ พิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียรมีสมั ปชัญญะ มี
สติ กาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ๑ ฯ
จบอุทเทสวารกถา
๔

กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ
[๒๗๔] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย ภิกษุ
พิจารณาเห็นกายในกายอยูอ่ ย่างไรเล่า ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ ไปสูป่ า่ ก็ดี ไปสูโ่ คนไม้กด็ ี ไปสู่
เรือนว่างก็ดี นังคู
่ บ้ ลั ลังก์ ตัง้ กายตรง ดารง
สติไว้เฉพาะหน้า เธอมีสติหายใจออก มีสติ
หายใจเข้า เมื่อหายใจออกยาว ก็รชู้ ดั ว่า เรา
หายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รชู้ ดั ว่า
เรา หายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกสัน้ ก็รชู้ ดั
ว่า เราหายใจออกสัน้ เมื่อหายใจเข้าสัน้ ก็รชู้ ดั
ว่า เราหายใจเข้าสัน้ ย่อมสาเหนียกว่า เราจัก
เป็ นผูก้ าหนดรูต้ ลอด กองลมหายใจทัง้ ปวง
หายใจออก ย่อมสาเหนียกว่า เราจักเป็ นผู้
กาหนดรูต้ ลอดกอง ลมหายใจทัง้ ปวง หายใจ
เข้า ย่อมสาเหนียกว่า เราจักระงับกายสังขาร
๕

หายใจออก ย่อมสาเหนียกว่า เราจักระงับ
กายสังขารหายใจเข้า ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย นาย
ช่างกลึงหรือลูกมือของนายช่างกลึงผูข้ ยัน
เมื่อชักเชือกกลึงยาว ก็รชู้ ดั ว่า เราชักยาว เมื่อ
ชักเชือกกลึงสัน้ ก็รชู้ ดั ว่าเราชักสัน้ แม้ฉนั ใด
ภิกษุกฉ็ นั นัน้ เหมือนกัน เมื่อหายใจออกยาว
ก็รชู้ ดั ว่า เราหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้า
ยาว ก็รชู้ ดั ว่า เราหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจ
ออกสัน้ ก็รชู้ ดั ว่า เราหายใจออกสัน้ เมื่อ
หายใจเข้าสัน้ ก็รชู้ ดั ว่า เราหายใจเข้าสัน้ ย่อม
สาเหนียกว่า เราจักเป็ นผูก้ าหนดรูก้ องลม ทัง้
ปวงหายใจออก ย่อมสาเหนียกว่า เราจัก
เป็ นผูก้ าหนดกองลมทัง้ ปวงหายใจเข้า ย่อม
สาเหนียกว่า เราจักระงับกายสังขารหายใจ
ออก ย่อมสาเหนียกว่า เราจักระงับกายสังขาร
๖

หายใจเข้า ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอ่ ม
พิจารณาเห็นกายใน
กายภายในบ้าง
พิจารณาเห็นกายใน
กายภายนอกบ้าง
พิจารณาเห็นกายในกายทัง้
ภายในทัง้
ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรม คือความ
เกิดขึน้ ในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรม คือ
ความเสื่อมในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรม คือ
ทัง้ ความเกิดขึน้ ทัง้ ความเสื่อมในกายบ้าง
ย่อมอยู่ อีกอย่างหนึ่ง สติของเธอทีต่ งั ้ มันอยู
่ ่
ว่า กายมีอยู่ ก็เพียง สักว่าความรู้ เพียงสักว่า
อาศัยระลึกเท่านัน้ เธอเป็ นผูอ้ นั ตัณหา และ
ทิฐไิ ม่อาศัยอยูแ่ ล้วและไม่ถอื มันอะไรๆ
่
ในโลก
ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อย่างนี้แล ภิกษุช่อื ว่า
พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ฯ
จบอานาปานบรรพ
๗

อิริยาปถบรรพ
[๒๗๕] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุเมื่อเดิน ก็รชู้ ดั ว่าเราเดิน เมื่อยืนก็รชู้ ดั
ว่าเรายืน เมื่อนัง่ ก็รชู้ ดั ว่าเรานัง่ เมื่อนอนก็รู้
ชัดว่าเรานอน หรือ เธอตัง้ กายไว้ดว้ ยอาการ
อย่างใดๆ ก็รชู้ ดั อาการอย่างนัน้ ๆ ดัง
พรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอ่ มพิจารณาเห็นกาย
ในกายภายในบ้าง พิจารณาเห็นกายในกาย
ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายทัง้
ภายในทัง้ ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรม
คือความเกิดขึน้ ในกายบ้าง
พิจารณาเห็น
ธรรมคือความเสื่อมในกายบ้าง พิจารณาเห็น
ธรรมคือ ทัง้ ความเกิดขึน้ ทัง้ ความเสื่อมในกาย
บ้าง ย่อมอยู่ อีกอย่างหนึ่ง สติของเธอทีต่ งั ้ มัน่
๘

อยูว่ า่ กายมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสัก
ว่าอาศัยระลึกเท่านัน้ เธอเป็ นผูอ้ นั ตัณหาและ
ทิฐไิ ม่อาศัยอยูแ่ ล้ว และไม่ถอื มันอะไรๆ
่
ใน
โลก ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อย่างนี้แล ภิกษุช่อื ว่า
พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ฯ
จบอิ ริยาปถบรรพ

สัมปชัญญบรรพ
[๒๗๖] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุยอ่ มทาความรูส้ กึ ตัวในการก้าว ในการ
ถอย ในการแล ในการเหลียว ในการคูเ้ ข้า ใน
การเหยียดออก ในการทรงผ้าสังฆาฏิบาตร
และจีวร ในการฉัน การดื่ม การเคีย้ ว การลิม้
ในการถ่ายอุจจาระและปสั สาวะ ย่อมทาความ
๙

รูส้ กึ ตัว ในการเดิน การยืน การนัง่ การหลับ
การตื่น การพูด การนิ่ง ดังพรรณนามาฉะนี้
ภิกษุยอ่ มพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง
พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง พิจารณา
เห็นกายในกายทัง้ ภายใน ทัง้ ภายนอกบ้าง
พิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดขึน้ ในกายบ้าง
พิจารณาเห็นธรรม คือความเสื่อมในกายบ้าง
พิจารณาเห็นธรรม
คือทัง้ ความเกิดขึน้ ทัง้
ความเสื่อมในกายบ้าง ย่อมอยู่ อีกอย่างหนึ่ง
สติของเธอทีต่ งั ้ มันอยู
่ ว่ า่ กายมีอยู่ ก็เพียงสัก
ว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านัน้ เธอ
เป็ นผูอ้ นั ตัณหาและทิฐไิ ม่อาศัยอยูแ่ ล้ว และไม่
ถือมันอะไรๆ
่
ในโลก ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อย่าง
นี้แล ภิกษุช่อื ว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ฯ
จบสัมปชัญญบรรพ
๑๐

ปฏิกลู มนสิการบรรพ
[๒๗๗] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุยอ่ มพิจารณาเห็นกายนี้แหละ แต่พน้ื เท้า
ขึน้ ไป แต่ปลายผมลงมา มีหนังเป็ นทีส่ ุดรอบ
เต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่ามีอยู่
ในกายนี้ ผม ขน เล็บ ฟนั หนัง เนื้อ เอ็น
กระดูก เยือ่ ในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด
ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้ทบ อาหารใหม่ อาหาร
เก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงือ่ มันข้น น้ าตา
มันเหลว น้ าลาย น้ ามูก ไขข้อ มูตร ดูกรภิกษุ
ทัง้ หลาย เปรียบเหมือนไถ้มปี ากสองข้างเต็ม
ด้วยธัญชาติต่างชนิดคือ ข้าวสาลี ข้าวเปลือก
ถัวเขี
่ ยว ถัวเหลื
่ อง งา ข้าวสาร บุรุษผูม้ ี
๑๑

นัยน์ตาดีแก้ไถ้นนั ้ แล้ว พึงเห็นได้วา่ นี้ขา้ วสาลี
นี้ขา้ วเปลือก นี้ถวเขี
ั ่ ยว นี้ถวเหลื
ั ่ อง นี้งา นี้
ข้าวสาร ฉันใด ภิกษุกฉ็ นั นัน้ เหมือนกัน ย่อม
พิจารณาเห็นกายนี้แหละ แต่พน้ื เท้าขึน้ ไป แต่
ปลายผมลงมา มีหนังเป็ นทีส่ ุดรอบ เต็มด้วย
ของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่ามีอยูใ่ นกายนี้
ผม ขน เล็บ ฟนั หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยือ่
ในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้
ใหญ่ ไส้ทบ อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด
หนอง เลือด เหงือ่ มันข้น น้ าตา มันเหลว
น้ าลาย น้ ามูก ไขข้อ มูตร ดังพรรณนามา
ฉะนี้ ภิกษุยอ่ มพิจารณาเห็นกายในกายภายใน
บ้าง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง
๑๒

พิจารณาเห็นกายในกายทัง้ ภายในทัง้ ภายนอก
บ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือ ความเกิดขึน้ ใน
กายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมใน
กายบ้าง พิจารณาเห็นธรรม คือทัง้ ความ
เกิดขึน้ ทัง้ ความเสื่อมในกายบ้าง ย่อมอยู่ อีก
อย่างหนึ่ง สติของเธอทีต่ งั ้ มันอยู
่ ว่ า่ กายมีอยู่
ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึก
เท่านัน้ เธอเป็ นผูอ้ นั ตัณหาและทิฐไิ ม่อาศัยอยู่
แล้ว และไม่ถอื มันอะไรๆ
่
ในโลก ดูกรภิกษุ
ทัง้ หลาย อย่างนี้แล ภิกษุช่อื ว่าพิจารณาเห็น
กายในกายอยู่ ฯ
จบปฏิ กลู มนสิ การบรรพ
๑๓

ธาตุมนสิการบรรพ
[๒๗๘] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุยอ่ มพิจารณาเห็นกายนี้แหละ ซึง่ ตัง้ อยู่
ตามทีต่ งั ้ อยูต่ ามปรกติ โดยความเป็ นธาตุวา่
มีอยูใ่ นกายนี้ ธาตุดนิ ธาตุน้ า ธาตุไฟ ธาตุลม
คนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผูข้ ยัน ฆ่าโค
แล้วแบ่งออกเป็ นส่วน นังอยู
่ ท่ ห่ี นทางใหญ่ส่ี
แพร่ง ฉันใด ภิกษุกฉ็ นั นัน้ เหมือนกัน ย่อม
พิจารณาเห็นกายนี้แหละ
ซึง่ ตัง้ อยูต่ ามที่
ตัง้ อยูต่ ามปรกติโดยความเป็ นธาตุวา่ มีอยูใ่ น
กายนี้ ธาตุดนิ ธาตุน้ า ธาตุไฟ ธาตุลม ดัง
พรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอ่ มพิจารณาเห็นกาย
ในกายภายในบ้างฯลฯ อย่างนี้แล ภิกษุช่อื ว่า
พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ฯ
จบธาตุมนสิ การบรรพ
๑๔

นวสีวถิกาบรรพ
[๒๗๙] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสรีระทีเ่ ขาทิง้ ไว้ในปา่
ช้า ตายแล้ววันหนึ่งบ้าง สองวันบ้าง สามวัน
บ้าง ทีข่ น้ึ พอง มีสเี ขียวน่าเกลียด มีน้ าเหลือง
ไหลน่าเกลียด เธอย่อมน้อมเข้ามาสูก่ ายนี้
แหละว่า ถึงร่างกายอันนี้เล่า ก็มอี ย่างนี้เป็ น
ธรรมดา คงเป็ นอย่างนี้ ไม่ลว่ งความเป็ นอย่าง
นี้ไปได้ ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอ่ ม
พิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง
ฯลฯ
อย่างนี้แล ภิกษุช่อื ว่าพิจารณาเห็นกายในกาย
อยู่ ฯ
[๒๘๐] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสรีระ ทีเ่ ขาทิง้ ไว้ใน
๑๕

ปา่ ช้า อันฝูงกาจิกกินอยูบ่ า้ ง ฝูงนกตะกรุมจิก
กินอยูบ่ า้ ง ฝูงแร้งจิกกินอยูบ่ า้ ง หมูส่ ุนขั กัดกิน
อยูบ่ า้ ง หมูส่ ุนขั จิง้ จอกกัดกินอยูบ่ า้ ง หมูส่ ตั ว์
ตัวเล็กๆ ต่างๆ กัดกินอยูบ่ า้ ง เธอย่อมน้อม
เข้ามาสูก่ ายนี้แหละว่า ถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มี
อย่างนี้เป็ นธรรมดา คงเป็ นอย่างนี้ ไม่ลว่ ง
ความเป็ นอย่างนี้ไปได้ ดังพรรณนามา ฉะนี้
ภิกษุยอ่ มพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง
พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง
พิจารณาเห็นกายในกายทัง้ ภายในทัง้
ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือ ความ
เกิดขึน้ ในกายบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมคือ
ความเสื่อมในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือ
ทัง้ ความเกิดขึน้ ทัง้ ความเสื่อมในกายบ้าง
๑๖

ย่อมอยู่ อีกอย่างหนึ่ง สติของ เธอทีต่ งั ้ มันอยู
่ ่
ว่า กายมีอยูก่ เ็ พียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านัน้
เธอเป็ นผูอ้ นั ตัณหาและทิฐไิ ม่อาศัยอยูแ่ ล้ว
และไม่ถอื มันอะไรๆในโลก
่
ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย
อย่างนี้แล ภิกษุช่อื ว่าพิจารณาเห็นกายในกาย
อยู่ ฯ [๒๘๑] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสรีระทีเ่ ขาทิง้ ไว้ใน
ปา่ ช้า เป็ นร่างกระดูก ยังมีเนื้อและเลือด ยังมี
เส้นเอ็นผูกรัดอยู่ ฯลฯ
[๒๘๒] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสรีระทีเ่ ขาทิง้ ไว้ใน
ปา่ ช้า เป็ นร่างกระดูก ปราศจากเนื้อ แต่ยงั
เปื้อนเลือด ยังมีเส้นเอ็น ผูกรัดอยู่ ฯลฯ
๑๗

[๒๘๓] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสรีระทีเ่ ขาทิง้ ไว้ใน
ปา่ ช้า เป็ นร่างกระดูก ปราศจากเนื้อและเลือด
แล้ว ยังมีเส้นเอ็น ผูกรัดอยู่ ฯลฯ
[๒๘๔] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสรีระ ทีเ่ ขาทิง้ ไว้ใน
ปา่ ช้า คือ เป็ นกระดูก ปราศจากเส้นเอ็นผูกรัด
แล้ว เรีย่ รายไปในทิศใหญ่ทศิ น้อย คือ กระดูก
มือไปทางหนึ่ง กระดูกเท้าไปทางหนึ่ง กระดูก
แข้งไปทางหนึ่ง กระดูกขาไปทางหนึ่ง กระดูก
สะเอวไปทางหนึ่ง กระดูกหลังไปทางหนึ่ง
กระดูกสันหลังไปทางหนึ่ง กระดูกสีขา้ งไป
ทางหนึ่ง กระดูกหน้าอกไปทางหนึ่ง กระดูก
ไหล่ไปทางหนึ่ง
กระดูกแขนไปทางหนึ่ง
๑๘

กระดูกคอไปทางหนึ่ง กระดูกคางไปทางหนึ่ง
กระดูกฟนั ไปทางหนึ่ง กะโหลกศีรษะไปทาง
หนึ่ง เธอย่อมน้อมเข้ามาสูก่ ายนี้แหละว่า ถึง
ร่างกายอันนี้เล่า ก็มอี ย่างนี้เป็ นธรรมดา คง
เป็ นอย่างนี้ ไม่ลว่ งความเป็ นอย่างนี้ไปได้ ดัง
พรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอ่ มพิจารณา เห็นกาย
ในกายภายในบ้าง พิจารณาเห็นกายในกาย
ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายทัง้
ภายในทัง้ ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือ
ความเกิดขึน้ ในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรม
คือความเสื่อมในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรม
คือทัง้ ความเกิดขึน้ ทัง้ ความเสื่อมในกายบ้าง
ย่อมอยู่ อีกอย่างหนึ่ง สติของเธอทีต่ งั ้ มันอยู
่ ่
ว่า กายมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่า
๑๙

อาศัยระลึกเท่านัน้
เธอเป็ นผูอ้ นั ตัณหาและ
ทิฐไิ ม่อาศัยอยูแ่ ล้ว และไม่ถอื มันอะไรๆ
่
ใน
โลก ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อย่างนี้แล ภิกษุช่อื ว่า
พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ฯ
[๒๘๕] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุเหมือนกะว่า พึงเห็นสรีระทีเ่ ขาทิง้ ไว้ใน
ปา่ ช้า คือ เป็ นกระดูกมีสขี าว เปรียบด้วยสี
สังข์ ฯลฯ
[๒๘๖] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสรีระทีเ่ ขาทิง้ ไว้ใน
ปา่ ช้า คือ เป็ นกระดูกกองเรียงรายอยูแ่ ล้วเกิน
ปีหนึ่งขึน้ ไป ฯลฯ
[๒๘๗] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสรีระทีเ่ ขาทิง้ ไว้ใน
๒๐

ปา่ ช้า คือ เป็ นกระดูกผุ เป็ นจุณแล้ว เธอย่อม
น้อมเข้ามาสูก่ ายนี้แหละว่า ถึงร่างกายอันนี้
เล่าก็มอี ย่างนี้เป็ นธรรมดา คงเป็ นอย่างนี้ ไม่
ล่วงความเป็ นอย่างนี้ไปได้ ดังพรรณนามา
ฉะนี้
ภิกษุยอ่ มพิจารณาเห็นกายในกาย
ภายในบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอก
บ้าง
พิจารณาเห็นกายในกายทัง้ ภายใน
ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความ
เกิดขึน้ ในกายบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมคือ
ความเสื่อมในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือ
ทัง้ ความเกิดขึน้
ทัง้ ความเสื่อมในกายบ้าง
ย่อมอยู่ อีกอย่างหนึ่ง สติของเธอทีต่ งั ้ มันอยู
่ ่
ว่า กายมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่า
อาศัยระลึกเท่านัน้ เธอเป็ นผูอ้ นั ตัณหาและทิฐิ
๒๑

ไม่อาศัยอยูแ่ ล้ว และไม่ถอื มันอะไรๆ
่
ในโลก
ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อย่างนี้แล ภิกษุช่อื ว่า
พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ฯ
จบนวสีวถิ กาบรรพ
จบกายานุปัสสนา
_______________________

เวทนานุปัสสนา
[๒๘๘] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย ภิกษุ
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่อย่างไรเล่า
ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เสวยสุขเวทนาอยู่ ก็รชู้ ดั
ว่า เราเสวยสุขเวทนา หรือ เสวยทุกขเวทนา
ก็รชู้ ดั ว่า เราเสวยทุกขเวทนา หรือ เสวยอทุก
ขมสุขเวทนา ก็รชู้ ดั ว่า เราเสวยอทุกขมสุข
๒๒

เวทนา หรือเสวยสุขเวทนามีอามิส ก็รชู้ ดั ว่า
เราเสวยสุขเวทนามีอามิส หรือ เสวยสุข
เวทนาไม่มอี ามิส ก็รชู้ ดั ว่า เราเสวยสุขเวทนา
ไม่มอี ามิส หรือเสวยทุกขเวทนามีอามิส ก็รชู้ ดั
ว่า เราเสวยทุกขเวทนามีอามิส หรือ เสวย
ทุกขเวทนาไม่มอี ามิส ก็รชู้ ดั ว่า เราเสวย
ทุกขเวทนาไม่มอี ามิส หรือเสวยอทุกขมสุข
เวทนามีอามิส ก็รชู้ ดั ว่า เราเสวยอทุกขมสุข
เวทนามีอามิส หรือ เสวยอทุกขมสุขเวทนา
ไม่มอี ามิส ก็รชู้ ดั ว่า เราเสวยอทุกขมสุข
เวทนาไม่มอี ามิส ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุ
ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบ้าง
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบ้าง
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้ ภายในทัง้
๒๓

ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความ
เกิดขึน้ ในเวทนาบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือ
ความเสื่อมในเวทนาบ้าง พิจารณาเห็นธรรม
คือทัง้ ความเกิดขึน้ ทัง้ ความเสื่อมในเวทนา
บ้าง ย่อมอยู่ อีกอย่างหนึ่ง สติของเธอทีต่ งั ้ มัน่
อยูว่ า่ เวทนามีอยู่ ก็เพียง สักว่าความรู้ เพียง
สักว่าอาศัยระลึกเท่านัน้ เธอเป็ นผูอ้ นั ตัณหา
และทิฐไิ ม่อาศัยอยูแ่ ล้วและไม่ถอื มันอะไรๆใน
่
โลก ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อย่างนี้แล ภิกษุช่อื ว่า
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ ฯ
จบเวทนานุปัสสนา
______________________

๒๔

จิตตานุปัสสนา
[๒๘๙] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย ภิกษุ
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยูอ่ ย่างไรเล่า ภิกษุใน
ธรรมวินยั นี้ จิตมีราคะ ก็รวู้ า่ จิตมีราคะ หรือ
จิตปราศจากราคะ ก็รวู้ า่ จิตปราศจากราคะ จิต
มีโทสะก็รวู้ า่ จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ
ก็รวู้ า่ จิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูว้ า่ จิตมี
โมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รวู้ า่ จิตปราศ
จากโมหะ จิตหดหูก่ ร็ วู้ า่ จิตหดหู่ จิตฟุ้งซ่าน ก็
รูว้ า่ จิตฟุ้งซ่าน จิตเป็ น มหรคต ก็รวู้ า่ จิต
เป็ นมหรคต หรือจิตไม่เป็ นมหรคต ก็รวู้ า่ จิต
ไม่เป็ นมหรคตจิต มีจติ อื่นยิง่ กว่า ก็รวู้ า่ จิตมี
จิตอื่นยิง่ กว่า หรือจิตไม่มจี ติ อื่นยิง่ กว่า ก็รวู้ า่
จิตไม่มจี ติ อื่นยิง่ กว่า จิตเป็ นสมาธิ ก็รวู้ า่ จิต
๒๕

เป็ นสมาธิ หรือจิตไม่เป็นสมาธิ ก็รวู้ า่ จิตไม่
เป็ นสมาธิ จิตหลุดพ้น ก็รวู้ า่ จิตหลุดพ้น หรือ
จิตไม่หลุดพ้น ก็รวู้ า่ จิตไม่หลุดพ้น ดัง
พรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอ่ มพิจารณาเห็นจิตใน
จิตภายในบ้าง พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอก
บ้าง
พิจารณาเห็นจิตในจิตทัง้ ภายในทัง้
ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความ
เกิดขึน้ ในจิตบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความ
เสื่อมในจิตบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมคือทัง้
ความเกิดขึน้ ทัง้ ความเสื่อมในจิตบ้าง ย่อมอยู่
อีกอย่างหนึ่ง สติของเธอทีต่ งั ้ มันอยู
่ ว่ า่ จิตมี
อยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัย
ระลึกเท่านัน้
เธอเป็ นผูอ้ นั ตัณหาและทิฐไิ ม่
อาศัยอยูแ่ ล้วและไม่ถอื มันอะไร
่
ๆ ในโลก
๒๖

ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย
อย่างนี้แลภิกษุช่อื ว่า
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ฯ
จบจิ ตตานุปัสสนา
________________________

ธัมมานุปัสสนา นิวรณบรรพ
[๒๙๐] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย ภิกษุ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ อย่างไรเล่า
ภิกษุในธรรมวินยั นี้
พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรม คือนิวรณ์ ๕ ภิกษุพจิ ารณาเห็นธรรมใน
ธรรมคือนิวรณ์ ๕ อย่างไรเล่า ภิกษุในธรรม
วินยั นี้ เมื่อกามฉันท์มอี ยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้
ชัดว่า กามฉันท์มอี ยู่ ณ ภายในจิตของเรา
หรือ เมื่อกามฉันท์ไม่มอี ยู่ ณ ภายในจิต ย่อม
๒๗

รูช้ ดั ว่า กามฉันท์ไม่มอี ยู่ ณ ภายในจิตของเรา
อนึ่ง
กามฉันท์ทย่ี งั ไม่เกิดจะเกิดขึน้ ด้วย
ประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วยกาม
ฉันท์ทเ่ี กิดขึน้ แล้วจะละเสียได้ดว้ ยประการใด
ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย กามฉันท์ทล่ี ะได้
แล้วจะไม่เกิดขึน้ ต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้
ชัดประการนัน้ ด้วย อีกอย่างหนึ่ง เมื่อ
พยาบาทมีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรูช้ ดั ว่า
พยาบาทมีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อ
พยาบาทไม่มอี ยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรูช้ ดั ว่า
พยาบาทไม่มอี ยู่ ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง
พยาบาททีย่ งั ไม่เกิดจะเกิดขึน้ ด้วยประการใด
ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย พยาบาททีเ่ กิดขึน้
แล้วจะละเสียได้ดว้ ยประการใด
ย่อมรูช้ ดั
๒๘

ประการนัน้ ด้วย พยาบาททีล่ ะได้แล้วจะไม่
เกิดขึน้ ต่อไปด้วยประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการ
นัน้ ด้วย อีกอย่างหนึ่ง เมื่อถีนมิทธะมีอยู่ ณ
ภายในจิต ย่อมรูช้ ดั ว่า ถีนมิทธะมีอยู่ ณ
ภายในจิตของเรา หรือเมื่อถีนมิทธะไม่มอี ยู่ ณ
ภายในจิต ย่อมรูช้ ดั ว่า ถีนมิทธะไม่มอี ยู่ ณ
ภายในจิตของเรา อนึ่ง ถีนมิทธะทีย่ งั ไม่เกิด
จะเกิดขึน้ ด้วยประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้
ด้วย ถีนมิทธะทีเ่ กิดขึน้ แล้ว จะละเสียได้ดว้ ย
ประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย ถีน
มิทธะทีล่ ะได้แล้ว
จะไม่เกิดขึน้ ต่อไปด้วย
ประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย อีกอย่าง
หนึ่งเมื่อ อุทธัจจกุกกุจจะมีอยู่ ณ ภายในจิต
ย่อมรูช้ ดั ว่า อุทธัจจกุกกุจจะมีอยู่ ณ ภายใน
๒๙

จิตของเราหรือเมื่ออุทธัจจกุกกุจจะไม่มอี ยู่ ณ
ภายในจิต ย่อมรูช้ ดั ว่า อุทธัจจกุกกุจจะไม่มี
อยู่ ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง อุทธัจจกุกกุจ
จะทีย่ งั ไม่เกิดจะเกิดขึน้ ด้วยประการใด ย่อมรู้
ชัดประการนัน้ ด้วยอุทธัจจกุกกุจจะทีเ่ กิดขึน้
แล้วจะละเสียได้ดว้ ยประการใด
ย่อมรูช้ ดั
ประการนัน้ ด้วย อุทธัจจกุกกุจจะทีล่ ะได้แล้ว
จะไม่เกิดขึน้ ต่อไปด้วยประการใด ย่อมรูช้ ดั
ประการนัน้ ด้วย อีกอย่างหนึ่งเมื่อ วิจกิ จิ ฉามี
อยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรูช้ ดั ว่า วิจกิ จิ ฉามีอยู่
ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อวิจกิ จิ ฉาไม่มอี ยู่
ณ ภายในจิต ย่อมรูช้ ดั ว่า วิจกิ จิ ฉาไม่มอี ยู่ ณ
ภายในจิตของเรา อนึ่ง วิจกิ จิ ฉาทีย่ งั ไม่เกิดจะ
เกิดขึน้ ด้วยประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้
๓๐

ด้วย วิจกิ จิ ฉาทีเ่ กิดขึน้ แล้ว จะละเสียได้ดว้ ย
ประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย วิจกิ จิ ฉา
ทีล่ ะได้แล้ว จะไม่เกิดขึน้ ต่อไปด้วยประการใด
ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย ดังพรรณนามาฉะนี้
ภิกษุยอ่ มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายใน
บ้าง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมทัง้ ภายในทัง้ ภายนอกบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึน้ ในธรรม
บ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรม
บ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือทัง้ ความเกิดขึน้
ทัง้ ความเสื่อมในธรรมบ้าง ย่อมอยู่ อีกอย่าง
หนึ่ง สติของเธอทีต่ งั ้ มันอยู
่ ว่ า่ ธรรมมีอยู่ ก็
เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัย ระลึก
เท่านัน้ เธอเป็ นผูอ้ นั ตัณหาและทิฐไิ ม่อาศัยอยู่
๓๑

แล้ว และไม่ถอื มันอะไรๆ
่
ในโลก ดูกรภิกษุ
ทัง้ หลาย อย่างนี้แล ภิกษุช่อื ว่าพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรม คือนิวรณ์ ๕ อยู่ ฯ
จบนิ วรณบรรพ
____________________

ขันธบรรพ
[๒๙๑] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุพจิ ารณาเห็นธรรมในธรรม คืออุปาทาน
ขันธ์ ๕ ภิกษุพจิ ารณาเห็นธรรมในธรรมคือ
อุปาทานขันธ์ ๕ อย่างไรเล่า ภิกษุในธรรม
วินยั นี้พจิ ารณาเห็นดังนี้วา่ อย่างนี้รปู อย่างนี้
ความเกิดขึน้ แห่งรูป อย่างนี้ความดับแห่งรูป
อย่างนี้เวทนา อย่างนี้ความเกิดขึน้ แห่งเวทนา
๓๒

อย่างนี้ความดับแห่งเวทนา อย่างนี้สญ
ั ญา
อย่างนี้ความเกิดขึน้ แห่งสัญญา อย่างนี้ความ
ดับแห่งสัญญา อย่างนี้สงั ขาร อย่างนี้ความ
เกิดขึน้ แห่งสังขาร อย่างนี้ความดับแห่งสังขาร
อย่างนี้วญ
ิ ญาณ
อย่างนี้ความเกิดขึน้ แห่ง
วิญญาณ อย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณ ดัง
พรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอ่ มพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมภายในบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมภายนอกบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทัง้ ภายในทัง้ ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็น
ธรรมคือความเกิดขึน้ ในธรรมบ้าง พิจารณา
เห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมบ้าง พิจารณา
เห็นธรรมคือทัง้ ความเกิดขึน้ ทัง้ ความเสื่อมใน
ธรรมบ้าง ย่อมอยู่ อีกอย่างหนึ่ง สติของเธอ
๓๓

ทีต่ งั ้ มันอยู
่ ว่ า่ ธรรมมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้
เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านัน้
เธอเป็ นผูอ้ นั
ตัณหาและทิฐไิ ม่อาศัยอยูแ่ ล้วและไม่ถอื มัน่
อะไรๆในโลก ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อย่างนี้แล
ภิกษุช่อื ว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ
อุปาทานขันธ์ ๕ อยู่ ฯ
จบขันธบรรพ

อายตนบรรพ
[๒๙๒] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุพจิ ารณาเห็นธรรมในธรรม คืออายตนะ
ภายในและภายนอก ๖ ภิกษุพจิ ารณาเห็น
๓๔

ธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและภายนอก
๖ อย่างไรเล่า ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมรูจ้ กั
นัยน์ตา รูจ้ กั รูป และรูจ้ กั นัยน์ตาและรูปทัง้ ๒
นัน้ อันเป็ นทีอ่ าศัยบังเกิดของสังโยชน์ อนึ่ง
สังโยชน์ทย่ี งั ไม่เกิดจะเกิดขึน้ ด้วยประการใด
ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย สังโยชน์ทเ่ี กิดขึน้
แล้วจะละเสียได้ดว้ ยประการใด
ย่อมรูช้ ดั
ประการนัน้ ด้วย สังโยชน์ทล่ี ะได้แล้วจะไม่
เกิดขึน้ ต่อไปด้วยประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการ
นัน้ ด้วย ภิกษุยอ่ มรูจ้ กั หู รูจ้ กั เสียง ... ภิกษุ
ย่อมรูจ้ กั จมูก รูจ้ กั กลิน่ ... ภิกษุยอ่ มรูจ้ กั ลิน้
รูจ้ กั รส ... ภิกษุยอ่ มรูจ้ กั กาย รูจ้ กั สิง่ ทีจ่ ะพึง
ถูกต้องด้วยกาย ... ภิกษุยอ่ มรูจ้ กั ใจ รูจ้ กั
ธรรมารมณ์ และรูจ้ กั ใจและธรรมารมณ์ทงั ้ ๒
๓๕

นัน้ อันเป็ นทีอ่ าศัยบังเกิดของ สังโยชน์ อนึ่ง
สังโยชน์ทย่ี งั ไม่เกิดจะเกิดขึน้ ด้วยประการใด
ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย สังโยชน์ทเ่ี กิดขึน้
แล้วจะละเสียได้ดว้ ยประการใด
ย่อมรูช้ ดั
ประการนัน้ ด้วย สังโยชน์ทล่ี ะได้แล้วจะไม่
เกิดขึน้ ต่อไปด้วยประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการ
นัน้ ด้วย ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอ่ ม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้ ภายในทัง้
ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความ
เกิดขึน้ ในธรรมบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือทัง้
ความเกิดขึน้ ทัง้ ความเสื่อมในธรรมบ้างย่อม
อยู่ อีกอย่างหนึ่ง สติของเธอทีต่ งั ้ มันอยู
่ ว่ า่
๓๖

ธรรมมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่า
อาศัยระลึกเท่านัน้ เธอเป็ นผูอ้ นั ตัณหาและทิฐิ
ไม่อาศัยอยูแ่ ล้วและไม่ถอื มันอะไรๆ
่
ในโลก
ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อย่างนี้แล ภิกษุช่อื ว่า
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายใน
และภายนอก ๖ อยู่ ฯ
จบอายตนบรรพ
____________________

โพชฌงคบรรพ
[๒๙๓] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุพจิ ารณาเห็นธรรมในธรรม คือโพชฌงค์
๗
ภิกษุพจิ ารณาเห็นธรรมในธรรมคือ
โพชฌงค์ ๗ อย่างไรเล่า ภิกษุในธรรมวินยั นี้
๓๗

เมื่อสติสมั โพชฌงค์มอี ยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้
ชัดว่า สติสมั โพชฌงค์มอี ยู่ ณ ภายในจิตของ
เรา หรือเมื่อสติสมั โพชฌงค์ไม่มอี ยู่ ณ ภายใน
จิต ย่อมรูช้ ดั ว่า สติสมั โพชฌงค์ไม่มอี ยู่ ณ
ภายในจิตของเรา อนึ่ง สติสมั โพชฌงค์ทย่ี งั ไม่
เกิดจะเกิดขึน้ ด้วยประการใด
ย่อมรูช้ ดั
ประการนัน้ ด้วย สติสมั โพชฌงค์ทเ่ี กิดขึน้ แล้ว
จะเจริญบริบรู ณ์ดว้ ยประการใด
ย่อมรูช้ ดั
ประการนัน้ ด้วย อีกอย่างหนึ่ง เมื่อ ธัมม
วิจยสัมโพชฌงค์มอี ยู่ ณ ภายในจิต ฯลฯ อีก
อย่างหนึ่ง เมื่อ วิรยิ สัมโพชฌงค์มอี ยู่ ณ
ภายในจิต ฯลฯ อีกอย่างหนึ่ง เมื่อปีตสิ มั
โพชฌงค์ มีอยู่ ณ ภายในจิต ฯลฯ อีกอย่าง
หนึ่ง ปสั สัทธิสมั โพชฌงค์มอี ยู่ ณ ภายในจิต
๓๘

ฯลฯ อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมาธิสมั โพชฌงค์มอี ยู่
ณ ภายในจิต ฯลฯ อีกอย่างหนึ่ง เมื่อ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์มอี ยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้
ชัดว่า อุเบกขาสัมโพชฌงค์มอี ยู่ ณ ภายในจิต
ของเรา หรือเมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่มอี ยู่
ณ ภายในจิต ย่อมรูช้ ดั ว่า อุเบกขาสัม
โพชฌงค์ไม่มอี ยู่ ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ทย่ี งั ไม่เกิดจะเกิดขึน้ ด้วย
ประการใด
ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ท่ีเกิดขึ้นแล้วจะเจริญ
บริบรู ณ์ดว้ ยประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้
ด้วย ดังพรรณนาฉะนี้ ภิกษุยอ่ มพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมภายในบ้าง พิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมใน
๓๙

ธรรมทัง้ ภายในทัง้ ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็น
ธรรมคือความเกิดขึน้ ในธรรมบ้าง พิจารณา
เห็นธรรมคือ ความเสื่อมในธรรมบ้าง พิจารณา
เห็นธรรมคือทัง้ ความเกิดขึน้ และความเสื่อม
ในธรรมบ้าง ย่อมอยู่ อีกอย่างหนึ่ง สติของเธอ
ทีต่ งั ้ มันอยู
่ ว่ า่ ธรรมมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้
เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านัน้
เธอเป็ นผูอ้ นั
ตัณหาและทิฐไิ ม่อาศัยอยูแ่ ล้ว และไม่ถอื มัน่
อะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทงั ้ หลายอย่างนี้แล
ภิกษุช่อื ว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ
โพชฌงค์ ๗ อยู่ ฯ
จบโพชฌงคบรรพ
จบภาณวารที่หนึ่ ง
๔๐

สัจจบรรพ ทุกขอริยสัจ
[๒๙๔] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุพจิ ารณาเห็นธรรมในธรรม คืออริยสัจ
๔ อยู่ ภิกษุพจิ ารณาเห็นธรรมในธรรมคือ
อริยสัจ ๔ อยู่ อย่างไรเล่า ภิกษุในธรรมวินยั
นี้ ย่อมรูช้ ดั ตามเป็ นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกข
สมุทยั นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
ฯ ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย ก็ทุกขอริยสัจเป็ นไฉน
แม้ชาติกเ็ ป็ นทุกข์ แม้ชราก็เป็ นทุกข์ แม้
มรณะก็เป็ นทุกข์ แม้โสกะ ปริเทวะทุกข์
โทมนัสอุปายาส ก็เป็ นทุกข์ แม้ความประจวบ
กับสิง่ ไม่เป็ นทีร่ กั ก็เป็ นทุกข์ แม้ความพลัด
พรากจากสิง่ ทีร่ กั ก็เป็ นทุกข์ ปรารถนาสิง่ ใด
๔๑

ไม่ได้ แม้อนั นัน้ ก็เป็ นทุกข์ โดยย่อ อุปาทาน
ขันธ์ ทัง้ ๕ เป็ นทุกข์ ฯ
[๒๙๕] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย ก็ชาติเป็ น
ไฉน ความเกิด ความบังเกิด ความหยังลงเกิ
่
ด
เกิดจาเพาะ ความปรากฏแห่งขันธ์ ความได้
อายตนะครบ ในหมูส่ ตั ว์นนั ้ ๆ ของเหล่าสัตว์
นัน้ ๆ อันนี้เรียกว่าชาติ ฯ ก็ชราเป็ นไฉน
ความแก่ ภาวะของความแก่ ฟนั หลุด ผม
หงอก หนัง เป็ นเกลียว ความเสื่อมแห่งอายุ
ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ ในหมูส่ ตั ว์นนั ้ ๆ
ของเหล่าสัตว์นนั ้ ๆ อันนี้ เรียกว่าชรา ฯ ก็
มรณะเป็ นไฉน ความเคลื่อน ภาวะของความ
เคลื่อน ความแตกทาลาย ความหายไป
มฤตยู ความตาย ความทากาละ ความทาลาย
๔๒

แห่งขันธ์ ความทอดทิง้ ซากศพไว้ ความขาด
แห่งชีวติ นิ ทรีย์ จากหมูส่ ตั ว์นนั ้ ๆ ของเหล่า
สัตว์นนั ้ ๆ อันนี้เรียกว่ามรณะ ฯ ก็โสกะเป็ น
ไฉน ความแห้งใจ กิรยิ าทีแ่ ห้งใจ ภาวะแห่ง
บุคคลผูแ้ ห้งใจ ความผาก ณ ภายใน ความ
แห้งผาก ณ ภายใน ของบุคคลผูป้ ระกอบด้วย
ความพิบตั อิ ย่างใดอย่างหนึ่ง ผูถ้ ูกธรรมคือ
ทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้ว
อันนี้
เรียกว่าโสกะฯ ก็ปริเทวะเป็ นไฉน ความคร่า
ครวญ ความร่าไรราพัน กิรยิ าทีค่ ร่าครวญ
กิรยิ าทีร่ ่าไรราพัน
ภาวะของบุคคลผูค้ ร่า
ครวญ ภาวะของบุคคลผูร้ ่าไรราพัน ของ
บุคคลผูป้ ระกอบด้วยความพิบตั อิ ย่างใดอย่าง
หนึ่ง ผูถ้ ูกธรรมคือทุกข์อย่างใดอย่าง หนึ่ง
๔๓

กระทบแล้ว อันนี้เรียกว่าปริเทวะ ฯ ก็ทุกข์
เป็ นไฉน ความลาบากทางกาย ความไม่
สาราญทางกาย ความเสวยอารมณ์อนั ไม่ดที ่ี
เป็ นทุกข์เกิดแต่กายสัมผัส อันนี้เรียกว่าทุกข์
ฯ ก็โทมนัสเป็นไฉน ความทุกข์ทางจิต ความ
ไม่สาราญทางจิต ความเสวยอารมณ์อนั ไม่ดที ่ี
เป็ นทุกข์เกิดแต่มโนสัมผัส
อันนี้เรียกว่า
โทมนัส ฯ ก็อุปายาสเป็ นไฉน ความแค้น
ความคับแค้น ภาวะของบุคคลผูแ้ ค้น ภาวะ
ของบุคคลผูค้ บั แค้น ของบุคคลผูป้ ระกอบด้วย
ความพิบตั อิ ย่างใดอย่างหนึ่ง ผูถ้ ูกธรรมคือ
ทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้ว
อันนี้
เรียกว่าอุปายาส ฯ ก็ความประจวบกับสิง่ ไม่
เป็ นทีร่ กั ก็เป็ นทุกข์ เป็นไฉน ความประสบ
๔๔

ความพรังพร้
่ อม ความร่วม ความระคน
ด้วยรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ อันไม่น่า
ปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ หรือด้วย
บุคคลผูป้ รารถนาสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์
ปรารถนาสิง่ ทีไ่ ม่เกือ้ กูล ปรารถนาความไม่
ผาสุก ปรารถนาความไม่เกษมจากโยคะ ซึง่ มี
แก่ผนู้ นั ้ อันนี้เรียกว่า ความประจวบกับสิง่ ไม่
เป็ นทีร่ กั ก็เป็ นทุกข์ ฯ ก็ความพลัดพราก
จากสิง่ ทีร่ กั ก็เป็ นทุกข์ เป็ นไฉน ความไม่
ประสบ ความไม่พรังพร้
่ อม ความไม่รว่ ม
ความไม่ระคน ด้วยรูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ
หรือด้วยบุคคลผูป้ รารถนา
ประโยชน์
ปรารถนาสิง่ ทีเ่ กือ้ กูล ปรารถนาความผาสุก
๔๕

ปรารถนาความเกษมจากโยคะ คือ มารดา
บิดา พีช่ าย น้องชาย พีห่ ญิง น้องหญิง มิตร
อมาตย์ หรือ ญาติสาโลหิต ซึง่ มีแก่ผนู้ นั ้ อันนี้
เรียกว่า ความพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั ก็เป็ น
ทุกข์ ฯ ก็ปรารถนาสิง่ ใดไม่ได้ แม้อนั นัน้ ก็
เป็ นทุกข์ เป็ นไฉน ความปรารถนาย่อมบังเกิด
แก่สตั ว์ผมู้ คี วามเกิดเป็ นธรรมดา อย่างนี้วา่
โอหนอ ขอเราไม่พงึ มีความเกิดเป็ นธรรมดา
ขอความเกิดอย่ามีมาถึงเราเลย ข้อนัน้ สัตว์ไม่
พึงได้สมความปรารถนา แม้ขอ้ นี้ ก็ช่อื ว่า
ปรารถนาสิง่ ใดไม่ได้
แม้อนั นัน้ ก็เป็ นทุกข์
ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สตั ว์ผมู้ คี วาม
แก่เป็ นธรรมดา อย่างนี้วา่ โอหนอ ขอเราไม่
พึงมีความแก่เป็ นธรรมดา ขอความแก่อย่ามี
๔๖

มาถึงเราเลย ข้อนัน้ สัตว์ไม่พงึ ได้ สมความ
ปรารถนา แม้ขอ้ นี้ ก็ช่อื ว่าปรารถนาสิง่ ใด
ไม่ได้ แม้อนั นัน้ ก็เป็ นทุกข์
ความ
ปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สตั ว์ผมู้ คี วามเจ็บเป็ น
ธรรมดาอย่างนี้วา่ โอหนอ ขอเราไม่พงึ มี
ความเจ็บเป็ นธรรมดา
ขอความเจ็บอย่ามี
มาถึงเราเลย ข้อนัน้ สัตว์ไม่พงึ ได้สมความ
ปรารถนา แม้ขอ้ นี้กช็ ่อื ว่า ปรารถนาสิง่ ใด
ไม่ได้ แม้อนั นัน้ ก็เป็ นทุกข์ ความปรารถนา
ย่อมบังเกิดแก่สตั ว์ผมู้ คี วามตายเป็ นธรรมดา
อย่างนี้วา่ โอหนอ ขอเราไม่พงึ มีความตาย
เป็ นธรรมดา ขอความตายอย่ามีมาถึงเราเลย
ข้อนัน้ สัตว์ไม่พงึ ได้สมความปรารถนา แม้ขอ้
นี้ ก็ช่อื ว่าปรารถนาสิง่ ใดไม่ได้ แม้อนั นัน้ ก็เป็ น
๔๗

ทุกข์ ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สตั ว์ผมู้ ี
โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส เป็ นธรรมดา
อย่างนี้วา่ โอหนอ ขอเราไม่พงึ มีโสกปริเทว
ทุกขโทมนัสอุปายาส เป็นธรรมดา ขอโสกปริ
เทวทุกขโทมนัสอุปายาส อย่ามีมาถึงเราเลย
ข้อนัน้ สัตว์ไม่พงึ ได้สมความปรารถนา แม้ขอ้
นี้ ก็ช่อื ว่าปรารถนาสิง่ ใดไม่ได้ แม้อนั นัน้ ก็
เป็ นทุกข์ ฯ ก็โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ น
ทุกข์ เป็ นไฉน อุปาทานขันธ์ คือรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ เหล่านี้เรียกว่า โดย
ย่อ อุปาทานขันธ์ทงั ้ ๕ เป็ นทุกข์ ฯ ดูกรภิกษุ
ทัง้ หลาย อันนี้เรียกว่า ทุกขอริยสัจ ฯ

๔๘

ทุกขสมุทยั อริยสัจ
[๒๙๖] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย ก็ทุกข
สมุทยั อริยสัจ เป็ นไฉน ตัณหานี้ใด อันมี
ความเกิดอีก
ประกอบด้วยความกาหนัด
ด้วยอานาจความเพลิดเพลิน เพลิดเพลินยิง่
นักในอารมณ์นนั ้ ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา ฯ
[๒๙๗] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย ก็ตณ
ั หานี้
นัน้ เมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในทีไ่ หน เมื่อจะตัง้ อยู่
ย่อมตัง้ อยูใ่ นทีไ่ หน ทีใ่ ดเป็ นทีร่ กั ทีเ่ จริญใจใน
โลก ตัณหานัน้ เมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในทีน่ ้ี เมื่อ
จะตัง้ อยู่ ย่อมตัง้ อยูใ่ นทีน่ ้ี อะไรเป็ นทีร่ กั ที่
เจริญใจในโลก ฯ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ
๔๙

เป็ นทีร่ กั ทีเ่ จริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิด
ย่อมเกิดทีน่ ้ี เมื่อจะตัง้ อยู่ ย่อมตัง้ อยู่ ณ ทีน่ ้ี ฯ
รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
เป็ นทีร่ กั ทีเ่ จริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิด
ย่อมเกิดในทีน่ ้ี เมื่อจะตัง้ อยู่ ย่อมตัง้ อยูใ่ นทีน่ ้ี
ฯ จักขุวญ
ิ ญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ
ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ
เป็ นทีร่ กั ทีเ่ จริญในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อม
เกิดขึน้ ในทีน่ ้ี เมื่อจะตัง้ อยู่ ย่อมตัง้ อยูใ่ นทีน่ ้ีฯ
จักขุสมั ผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส
กายสัมผัส มโนสัมผัส เป็ นทีร่ กั ทีเ่ จริญใจใน
โลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในทีน่ ้ี เมื่อจะ
ตัง้ อยู่ ย่อมตัง้ อยูใ่ นทีน่ ้ี ฯ จักขุสมั ผัสสชา
๕๐

เวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชา
เวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชา
เวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เป็ นทีร่ กั ที่
เจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดใน
ทีน่ ้ี เมื่อจะตัง้ อยู่ ย่อมตัง้ อยูใ่ นทีน่ ้ี ฯ รูป
สัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา
โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา เป็ นทีร่ กั ที่
เจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดใน
ทีน่ ้ี เมื่อจะตัง้ อยู่ ย่อมตัง้ อยูใ่ นทีน่ ้ีฯ รูป
สัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา
รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา ธัมม
สัญเจตนา เป็ นทีร่ กั ทีเ่ จริญใจในโลก ตัณหา
เมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในทีน่ ้ี เมื่อจะตัง้ อยูย่ อ่ ม
๕๑

ตัง้ อยูใ่ นทีน่ ้ี ฯ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธ
ตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา
เป็ นทีร่ กั ทีเ่ จริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิด
ย่อมเกิดในทีน่ ้ี เมื่อจะตัง้ อยู่ ย่อมตัง้ อยูใ่ นทีน่ ้ี
ฯ รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก
โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก เป็ นทีร่ กั ทีเ่ จริญใจใน
โลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในทีน่ ้ี เมื่อจะ
ตัง้ อยู่ ย่อมตัง้ อยูใ่ นทีน่ ้ี ฯ รูปวิจาร สัททวิจาร
คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธัมมวิจาร
เป็ นทีร่ กั ทีเ่ จริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิด
ย่อมเกิดในทีน่ ้ี เมื่อจะตัง้ อยู่ ย่อมตัง้ อยูใ่ นทีน่ ้ี
ฯ ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อันนี้เรียกว่า ทุกขสมุทยั
อริยสัจ ฯ
๕๒

ทุกขนิโรธอริยสัจ
[๒๙๘] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย ก็ทุกขนิโรธ
อริยสัจเป็ นไฉน ความสารอก และความดับ
โดยไม่เหลือ ความสละ ความส่งคืน ความ
ปล่อยวาง ความไม่มอี าลัย ในตัณหานัน้ ก็
ตัณหานัน้ เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในที่
ไหน เมื่อจะดับ ย่อมดับในทีไ่ หน ทีใ่ ดเป็ นที่
รักทีเ่ จริญใจในโลก ตัณหานัน้ เมื่อบุคคลจะละ
ย่อมละเสียได้ในทีน่ ้ี เมื่อจะดับย่อมดับในทีน่ ้ี
อะไรเป็ นทีร่ กั ทีเ่ จริญใจในโลก ฯ ตา หู จมูก
ลิน้ กาย ใจ เป็ นทีร่ กั ทีเ่ จริญใจในโลก ตัณหา
เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในทีน่ ้ี เมื่อจะ
ดับ ย่อมดับในทีน่ ้ี รูปเสียง กลิน่ รส
๕๓

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เป็ นทีร่ กั ทีเ่ จริญใจใน
โลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ใน
ทีน่ ้ีเมื่อจะดับย่อมดับในทีน่ ้ีฯ จักขุวญ
ิ ญาณ
โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ
กายวิญญาณ มโนวิญญาณ เป็ นทีร่ กั ที่เจริญ
ใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสีย
ได้ในทีน่ ้ี เมื่อจะดับ ย่อมดับในทีน่ ้ี ฯ จักขุ
สัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส
กายสัมผัส มโนสัมผัส เป็ นทีร่ กั ทีเ่ จริญใจใน
โลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ใน
ทีน่ ้ี เมื่อจะดับ ย่อมดับในทีน่ ้ีฯ จักขุสมั ผัสสชา
เวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชา
เวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชา
๕๔

เวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เป็ นทีร่ กั ทีเ่ จริญ
ใจในโลก ตัณหาเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสีย
ได้ในทีน่ ้ี เมื่อจะดับ ย่อมดับในทีน่ ้ีฯ รูป
สัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา
โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา เป็ นทีร่ กั ทีเ่ จริญ
ใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสีย
ได้ในทีน่ ้ี เมื่อจะดับ ย่อมดับในทีน่ ้ีฯ รูป
สัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รส
สัญเจตนา
โผฏฐัพพสัญเจตนา
ธัมม
สัญเจตนา เป็ นทีร่ กั ทีเ่ จริญใจในโลก ตัณหา
เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในทีน่ ้ี เมื่อจะ
ดับ ย่อมดับในทีน่ ้ีฯ รูปตัณหา สัททตัณหา
คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมม
๕๕

ตัณหา เป็ นทีร่ กั ทีเ่ จริญใจในโลก ตัณหา เมื่อ
บุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในทีน่ ้ี เมื่อจะดับ
ย่อมดับในทีน่ ้ี ฯ รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก
รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก เป็ นทีร่ กั ที่
เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ย่อม
ละเสียได้ในทีน่ ้ี เมื่อจะดับ ย่อมดับในทีน่ ้ีฯ
รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร
โผฏฐัพพวิจาร ธัมมวิจาร เป็ นทีร่ กั ทีเ่ จริญใจ
ในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้
ในทีน่ ้ี เมื่อจะดับ ย่อมดับในทีน่ ้ีฯ ดูกรภิกษุ
ทัง้ หลาย อันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัจฯ

๕๖

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสัจ
[๒๙๙] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย ก็ทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทาอริยสัจเป็ นไฉน นี้คอื มรรค มี
องค์ ๘ อันประเสริฐ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมา
สังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ ก็สมั มาทิฏฐิเป็ นไฉน ความรูใ้ น
ทุกข์ ความรูใ้ นทุกขสมุทยั ความรูใ้ น ทุกขนิ
โรธ ความรูใ้ นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อันนี้
เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ ฯ สัมมาสังกัปปะ เป็ น
ไฉน ความดาริในการออกจากกาม ความดาริ
ในความไม่พยาบาท
ความดาริในอันไม่
เบียดเบียน อันนี้เรียกว่า สัมมาสังกัปปะ ฯ
สัมมาวาจา เป็ นไฉน การงดเว้นจากการพูด
๕๗

เท็จ งดเว้นจากการพูดส่อเสียด งดเว้นจาก
การพูดคาหยาบ งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
อันนี้เรียกว่า สัมมาวาจา ฯ สัมมากัมมันตะ
เป็ นไฉน การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ งดเว้น
จากการถือ เอาสิง่ ของทีเ่ ขามิได้ให้ งดเว้น
จากการประพฤติผดิ ในกาม
อันนี้เรียกว่า
สัมมากัมมันตะ ฯ สัมมาอาชีวะ เป็ นไฉน อริย
สาวกในธรรมวินยั นี้ ละการเลีย้ งชีพทีผ่ ดิ เสีย
สาเร็จการเลีย้ งชีพด้วยการเลีย้ งชีพทีช่ อบ อัน
นี้เรียกว่า สัมมาอาชีวะ ฯ สัมมาวายามะ เป็ น
ไฉน ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เกิดฉันทะพยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ตัง้ จิตไว้ เพื่อ
มิให้อกุศลธรรมอันลามกทีย่ งั ไม่เกิดบังเกิดขึน้
เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่บงั เกิดขึ้นแล้ว
เพือ่ ให้กุศลธรรมทีย่ งั ไม่เกิดบังเกิดขึน้
เพือ่
๕๘

ความตัง้ อยู่ ไม่เลือนหาย เจริญยิง่ ไพบูลย์ มี
ขึน้ เต็มเปี่ยม แห่งกุศลธรรมทีบ่ งั เกิดขึน้ แล้ว
อันนี้เรียกว่าสัมมาวายามะ ฯ สัมมาสติ เป็ น
ไฉน ภิกษุในธรรมวินยั นี้ พิจารณาเห็นกายใน
กายอยู่ มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ
กาจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียได้
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่
ฯลฯ
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ฯลฯ พิจารณา เห็น
ธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ
มีสติ กาจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกเสียได้
อันนี้เรียกว่า สัมมาสติ ฯ สัมมาสมาธิ เป็ น
ไฉน ภิกษุในธรรมวินยั นี้ สงัดจากกาม สงัด
จาก อกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวติ ก มี
วิจาร มีปีตแิ ละสุขเกิดแต่วเิ วกอยู่ เธอบรรลุ
ทุตยิ ฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน
๕๙

เป็ นธรรมเอกผุดขึน้ เพราะวิตกวิจารสงบไป
ไม่มวี ติ ก ไม่มวี จิ าร มีปีตแิ ละสุขอันเกิดแต่
สมาธิอยู่ เธอมี อุเบกขา มีสติ มีสมั ปชัญญะ
เสวยสุขด้วยกาย เพราะปีตสิ น้ิ ไป บรรลุตติย
ฌาน ทีพ่ ระอริยทัง้ หลาย สรรเสริญว่า ผูไ้ ด้
ฌานนี้ เป็ นผูม้ อี ุเบกขา มีสติอยูเ่ ป็ นสุข เธอ
บรรลุจตุตถฌาน ไม่มที ุกข์ไม่มสี ุข เพราะละ
สุขละทุกข์ และดับโสมนัส โทมนัสก่อนๆ ได้
มีอุเบกขาเป็ นเหตุให้สติบริสุทธิ ์อยู่
อันนี้
เรียกว่า สัมมาสมาธิ ฯ ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อัน
นี้เรียกว่า ทุกขนิโรธคามิมปี ฏิปทาอริยสัจ ฯ
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอ่ มพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมภายในบ้าง พิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทัง้ ภายในภายนอกบ้าง พิจารณาเห็น
๖๐

ธรรมคือความเกิดขึน้ ในธรรมบ้าง พิจารณา
เห็นธรรมคือ เสื่อมในธรรมบ้าง พิจารณาเห็น
ธรรม คือทัง้ ความเกิดขึน้ ทัง้ ความเสื่อมใน
ธรรมบ้าง ย่อมอยู่ อีกอย่างหนึ่ง สติของเธอ
ทีต่ งั ้ มันอยู
่ ว่ า่ ธรรมมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้
เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านัน้
เธอเป็ นผูอ้ นั
ตัณหาและทิฐไิ ม่อาศัยอยูแ่ ล้ว และ ไม่ถอื มัน่
อะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อย่างนี้แล
ภิกษุช่อื ว่าพิจารณาเห็น ธรรมในธรรมอยู่ ฯ
จบสัจจบรรพ
จบธัมมานุปัสสนา
________________________

๖๑

อานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐาน
[๓๐๐] ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย ก็ผใู้ ดผูห้ นึ่ง
พึงเจริญสติปฏั ฐานทัง้ ๔ นี้ อย่างนี้ ตลอด ๗
ปี เขาพึงหวังผล ๒ ประการอย่างใดอย่างหนึ่ง
คือ พระอรหัตผลในปจั จุบนั ๑ หรือเมื่อยังมีอุ
ปาทิเหลืออยู่ เป็ นพระอนาคามี ๑. ๗ ปี ยก
ไว้ ผูใ้ ดผูห้ นึ่งพึงเจริญสติปฏั ฐาน ๔ นี้ อย่างนี้
ตลอด ๖ ปี ... ๕ ปี ... ๔ ปี ... ๓ ปี ... ๒ ปี ...
๑ ปี เขาพึงหวังผล ๒ ประการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปจั จุบนั ๑ หรือเมื่อ
ยังมีอุปาทิเหลืออยู่ เป็ นพระอนาคามี ๑ ๑ ปี
ยกไว้ ผูใ้ ดผูห้ นึ่งพึงเจริญสติปฏั ฐาน ๔ นี้
อย่างนี้ตลอด ๗ เดือน เขาพึงหวังผล ๒
ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ พระอรหัตผล
๖๒

ในปจั จุบนั ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่
เป็ นพระอนาคามี ๑ ๗ เดือน ยกไว้ ผูใ้ ดผู้
หนึ่งเจริญสติปฏั ฐานทัง้ ๔ นี้ อย่างนี้ ตลอด
๖ เดือน ... ๕ เดือน ... ๔ เดือน ...๓ เดือน ...
๒ เดือน ... ๑ เดือน ... กึง่ เดือน เขาพึงหวัง
ผล ๒ ประการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ พระ
อรหัตผลในปจั จุบนั ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิ
เหลืออยู่ เป็ นพระอนาคามี ๑ กึ่งเดือนยกไว้
ผูใ้ ดผูห้ นึ่งพึงเจริญสติปฏั ฐาน ๔ นี้ อย่างนี้
ตลอด ๗ วัน เขาพึงหวังผล ๒ ประการอย่าง
ใด อย่างหนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปจั จุบนั ๑
หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ เป็ นพระอนาคามี
๑ ฯ ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย หนทางนี้เป็ นทีไ่ ปอัน
เอก เพือ่ ความบริสุทธิของเหล่
าสัตว์ เพือ่ ล่วง
์
๖๓

ความโศกและปริเทวะ เพือ่ ความดับสูญแห่ง
ทุกข์โทมนัส เพือ่ บรรลุธรรมทีถ่ ูกต้อง เพือ่ ทา
ให้แจ้งซึง่ พระนิพพาน หนทางนี้ คือ สติปฏั
ฐาน ๔ ประการ ฉะนี้แล คาทีเ่ รากล่าว ดัง
พรรณนามาฉะนี้ เราอาศัยเอกายนมรรคกล่าว
แล้ว พระผูม้ พี ระภาคตรัสพระพุทธพจน์น้ีแล้ว
ภิกษุเหล่านัน้ ยินดี ชื่นชมภาษิต ของพระผูม้ ี
พระภาคแล้ว ฉะนี้แล ฯ

๖๔

