
                                             คําชี้แจง 
        มหาสติปฏฐานสูตรแปล  และ คิริมานนทสูตรแปลน้ี  เปนสํานวน 
คําแปลของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  (เจริญ  าณวโร)  วัดเทพ- 
ศิรินทราวาส  ครั้งยังเปนพระสาสนโสภณ  มีภาษาบาลี  (ในวงเล็บ) 
และคําแปล  เรียงกันไปตลอดเรื่อง  ภายหลังมีการแกไข  ๒  ครั้ง  คือ 
        ครั้งท่ี  ๑  เมื่อพิมพครั้งท่ี ๘  ไดเอาวงเล็บออกแลวพิมพภาษา 
บาลีดวยตัวดํา ใหตางจากคําแปล  และตั้งขอยอหนาข้ึนใหม  เพื่อให 
กําหนดจดจําไดสะดวก 
        ครั้งท่ี ๒  เมื่อพิมพครั้งท่ี ๑๐  ไดแกไขคําแปลบางคําใหม  ตาม 
ที่ทานผูแปลไดแกไขสงมาให 
        ในการพิมพครั้งท่ี  ๑๘  นี ้ ไดแกไขระเบียบพิมพใหม  คือ  พิมพ 
คําบาลีและคําแปลไวในหนาเดียวกัน  โดยแยกพิมพคําบาลีไวขางซาย 
พิมพคําแปลไวขางขวา  ตามระเบียบที่นิยมใชอยูในปจจุบัน  สวน 
คําแลคงไวตามเดิมทั้งส้ิน 
        อน่ึง  คําวา  "อสฺสสติ"  และ  "ปสฺสสติ"  ตามนัยแหง 
อรรถกถาพระวินัยวา  "หายใจออก"  และ  "หายใจเขา"  สวน 
ตามนัยแหงอรรถกถาพระสูตรวา  "หายใจเขา"  และ  "หายใจออก" 
ตรงตามรูปศัพทและลักวิชาแพทย  แตในที่นี้  ทานแปลวา  "หายใจ 
ออก"  และ  "หายใจเขา"  ตามนัยแหงอรรถกถาพระวินัย  จึงทํา 
เชิงอรรถไวใหทราบ  หาไดแกไม. 
                                                                แผนกตํารา 
มหามกุฎราชวิทยาลัย 
๒๔  มกราคม  ๒ค๒๓ 
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                               มหาสติปฏฐานสูตร แปล   
        ในทีฆนิกาย  มหาวรรค  หนา  ๓๒๕  ถึงหนา  ๓๕๑ 
และในมัชฌมินิกาย  มูลปณณาสก  เลม  ๑๒  หนา  ๑๐๓  ถึงหนา  ๑๒๗ 
                                        ในสุตตันตปฎก 
         
        เอวมฺเม  สุต                                    ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้ : 
เอก  สมย  ภควา                                     สมัยหน่ึงพระผูมีพระภาค 
กุรูสุ  วหิรติ                                             เสด็จประทับอยูในแวนเควนกุรุ 
กมฺมาสธมฺม  นาม  กุรูน  นิคโม               นิคมหน่ึงของแวนแควนกุรุ  ชื่อ 
                                                                กัมมาสธัมมะ๑ 

ตตฺร  โข  ภควา  ภิกขฺู  อามนฺเตสิ             ในกาลน้ันแล  พระผูมีพระภาค 
ภิกฺขโวติ                                                   ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอน 
                                                                ภิกษุทั้งหลาย 
ภทนฺเตติ  เต  ภิกขฺู  ภควโต                      ภิกษุเหลาน้ันทูลรับวา   ขาแต 
ปจฺจสฺโสสุ                                                พระองคผูเจริญ 
ภควา  เอตทาโวจ                                      พระผูมพีระภาคไดตรัสพระพุทธ- 
                                                ภาษิตน้ีวา :- 
 
๑.  หมายความตามอรรถกถานัยวา  ทรงทํานิคมนั้นใหเปนโคจรคาม. 
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                                                 [อุทเทส]   
        เอกายโน อย  ภิกฺขเว                ดกูอนภิกษุทั้งปลาย  หนทางน้ีเปน 
มคฺโค                                               หนทางที่ไปอันเอก   [เปนที่ไป 
                                                        ของบุคคลผูเดียว] 
สตฺตาน  วิสุทฺธิยา                             เพ่ือความหมดจดวิเศษของสัตวทั้ง 
                                                         หลาย 
โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย               เพ่ือขามพนความโศกและความร่ํา 
                                                         ไรเสีย 
ทุกฺขโทมนสสฺาน  อตฺถงฺคมาย          เพ่ืออัสดงคดับไป  แหงเหลาทุกข 
                                                         และโทมนัส 
ายสฺส  อธคิมาย                              เพ่ือบรรลุธรรมท่ีถูก 
นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย                    เพ่ือทําพระนิพพานใหแจง 
ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏานา              หนทางนี้คือสติปฏฐาน  [ธรรม 
                                                          เปนที่ต้ังท่ัวไปแหงสติ]  ๔  อยา 
กตเม  จตฺตาโร                                   สติปฏฐาน  ๔  อยาง อะไรบาง ? 
        ๑.  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ กาเย          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุใน 
กายานุปสฺสี  วิหรติ                             ศาสนาน้ี  ยอมพิจารณาเห็นกายใน 
                                                           กายเนือง ๆ  อยู  
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อาตาป  สมปฺชาโน  สติมา  วิเนยฺย             มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชญัญะ   
โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส                              [ความรูสึก]  มีสติ  [ความระลึก] 
                                                                  นําอภิชฌาและโทมนัส  [ความ 
                                                                  ยินดีและคามยินราย]  ในโลก 
                                                                  เสียใหพินาศ. 
        ๒.  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี                 เธอยอมพิจารณาเห็นเวทนาใน 
วิหรติ                                                         เวทนาเนือง ๆ  อยู 
อาตาป  สมปฺชาโน สติมา  วิเนยฺย              มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ 
โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสส                            มีสตินําอภิชฌาและโทมนัสในโลก 
                                                                   เสียใหพินาศ. 
        ๓.  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี                       เธอยอมพิจารณาเห็นจิตในจิต 
วิหรติ                                                         เนือง   ๆ อยู 
อาตาป  สมปฺชาโน  สติมา                          มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชญัญะ 
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส                  มีสตินําอภิชฌาและโทมนัสในโลก 
                                                                  เสียใหพินาศ. 
        ๔.  ธมฺเมสุ  ธมมฺานุปสฺสี                    เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
วิหรติ                                                         เนือง ๆ  อยู 
อาตาป  สมปฺชาโน  สติมา                          มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชญัญะ 
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส                  มีสตินําอภิชฌาและโทมนัสในโลก 
                                                                  เสียใหพินาศ. 
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                        อุทฺเทโส  จบอุทเทส  [เน้ือความยอ].   
                               [กายานุปสสนาสติปฏฐาน] 
        ๑.  กถฺจ ภิกฺขเว  ภิกฺขุ                 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุยอม 
กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ                      พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ 
                                                             อยูอยางไรเลา ? 
อิธ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ                                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุใน 
                                                             ศาสนานี้ 
อรฺคโต  วา                                     ไปท่ีปาก็ตาม 
รุกฺขมลูคโต  วา                                     ไปท่ีรุกขมูล  [โคนไม]  ก็ตาม 
สฺุาคารคโต  วา                                ไปสูเรือนวางเปลาก็ตาม 
นิสีทติ ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา                     นั่งคูบัลลังก  [คือขันสมาธิ] 
อุชุ  กาย  ปณิธาย  ปรมิขุ  สตึ                ต้ังกายใหตรง  ดํารงสติไวมั่น 
อุปฏเปตฺวา                                          เฉพาะหนา 
โส  สโตว  อสฺสสติ๑                                เธอยอมมีสติหายใจออก 
สโต  ปสฺสสติ                                         ยอมมีสติหายใจเขา. 
        [๑]  ทีฆ  วา  อสฺสสนโฺต                  เมื่อหายใจออกยาว  ก็รูชัดวา  เรา 
ทีฆ  อสฺสสามีติ  ปชานาติ                      หายใจออกยาว 
ทีฆ  วา  ปสสฺสนฺโต  ทีฆ                        หรือหายใจเขายาว  ก็รูชัดวา  เรา 
ปสฺสสามีติ  ปชานาติ                              หายใจเขายาว. 
 
๑.  นี้  แปลตามนัยแหงอรรถกถาพระวินยั  แตตามนัยแหงอรรถกถาพระสูตร  ทานแปล 
"อสฺสสติ"  วา  "หายใจเขา"  "ปสฺสติ"  วา  "หายใจออก"  
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        [๒]  รสสฺ  วา  อสฺสสนฺโต                หรือหายใจออกส้ัน  กร็ูชัดวา  เรา   
รสฺส  อสฺสสามีติ  ปชานาติ                หายใจออกส้ัน 
รสฺส  วา  ปสสฺสนฺโต  รสฺส                หรือหายใจเขาส้ัน  ก็รูชดัวา  เรา 
ปสฺสสามีติ  ปชานาติ                        หายใจเขาส้ัน. 
        [๓]  สพฺพกายปฏิสเวที                ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผู 
อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ                        กาํหนดรูกายท้ังหมด  หายใจออก 
สพฺพกายปฏิสเวที  ปสฺสสิสฺ-                ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผู 
สามีติ  สิกขฺติ                                กําหนดรูกายท้ังหมด  หายใจเขา. 
        [๔]  ปสฺสมฺภย  ภายสงฺขาร                ยอมสําเหนียกวา  เราจักระงับกาย- 
อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ                        สงัขาร  หายใจออก 
ปสฺสมฺภย  กายสงฺขาร  ปสฺสสิสฺ-                ยอมสําเหนียกวา  เราจักระงับกาย- 
สามีติ  สิกขฺติ                                สังขาร  หายใจเขา 
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ทกฺโข                        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมฉันใด 
ภมกาโร  วา  ภมการนฺเตวาสี  วา                นายชางกลึงหรือลูกมือของนายชาง 
                                                กลึงผูฉลาด 
ทีฆ  วา  อฉฺนฺโต  ทีฆ                        หรือชักเชือกกลึงยาว  กร็ูชัดวา 
อฺฉามีติ  ปชานาติ                                เราชักเชือกกลึงยาว 
รสฺส  วา  อฺฉนฺโต  รสฺส                        หรือชักเชือกกลึงส้ัน  ก็รูชัดวา 
อฺฉามีติ  ปชานาติ                                เราชักเชือกกลึงส้ัน 
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ                 ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนัน้นั่นแล 
                                                ภิกษุ.  
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        [๑]  ทีฆ  วา  อสฺสสนโฺต                เมื่อหายใจออกยาว  ก็รูชดัวา  เรา  
ทีฆ  อสฺสสามีติ  ปชานาติ                        หายใจออกยาว 
ทีฆ  วา  ปสสฺสนฺโต  ทีฆ                        หรือหายใจเขายาว   ก็รูชัดวา  เรา 
ปสฺสสามีติ  ปชานาติ                          หายใจเขายาว. 
        [๒]  รสสฺ  วา  อสฺสสนฺโต                หรือหายใจออกส้ัน  กร็ูชัดวา  เรา 
รสฺส  อสฺสสามีติ  ปชานาติ                หายใจออกส้ัน 
รสฺส  วา  ปสสฺสนฺโต  รสฺส                หรือหายใจเขาส้ัน  ก็รูชดัวา  เรา 
ปสฺสสามีติ  ปชานาติ                        หายใจเขาส้ัน. 
        [๓]  สพฺพกายปฏิสเวที                ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผู 
อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ                        กาํหนดรูกายท้ังหมด  หายใจออก 
สพฺพกายปฏิสเวที  ปสฺสสิสฺ-                ยอมสําเหนียกวา   เราจักเปนผู 
สามีติ  สิกขฺติ                                กําหนดรูกายท้ังหมด  หายใจเขา. 
        [๔]  ปสฺสมฺภย  กายสงฺขาร                ยอมสําเหนียกวา  เราจักระงับกาย- 
อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ                        สงัขาร  หายใจออก 
ปสฺสมฺภย  กายสงฺขาร                        ยอมสําเหนียกวา  เราจะระงับกาย- 
ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ                        สงัขาร  หายใจเขา. 
        อิติ  อชฌฺตฺต  วา  กาเย                อยางนี้  ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกาย 
กายานุปสฺสี  วิหรติ                                ในกายเปนภายในบาง 
พหิทฺธา  วา  กาเย  กายานุปสฺสี                ยอมพิจารณาเห็นกายในกายเปน 
วิหรติ                                                ภายนอกบาง  



นักธรรมเอก - มหาสติปฏฐานสูตร และคิริมานนทสูตร - หนาท่ี 7 

อชฺฌตฺตพหิทฺธา  วา  กาเย                        ยอมพิจารณาเห็นกายใน กาย  ทั้ง   
กายานุปสฺสี  วิหรติ                                ภายในท้ังภายนอกบาง 
สมุทยธมมฺานุปสฺสี  วา  กายสฺมึ                ยอมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความ 
วิหรติ                                                เกิดข้ึนในกายบาง 
วยธมฺมานุปสฺสี  วา  กายสฺมึ                ยอมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความ 
วิหรติ                                                เสื่อมไปในกายบาง 
สมุทยวยธมมฺานุปสฺสี  วา                        ยอมพิจารณาเห็นธรรมดาคือท้ัง 
กายสฺมึ  วหิรติ                                ความเกิดข้ึน  ทั้งความเสื่อมไปใน 
                                                กายบาง 
อตฺถิ  กาโยติ  วา  ปนสฺส                        ก็หรือสติ  ความระลึก  วากายมีอยู 
สติ  ปจฺจุปฏ ิตา  โหติ                        เขาไปต้ังอยูเฉพาะเหนาแกเธอนั้น 
ยาวเทว  าณมตฺตาย                        แตเพียงสักวาญาณ  ความรู 
ปติสฺสติมตฺตาย                                แตเพียงสักวาความอาศัยระลึก 
อนิสฺสิโต  จ  วิหรติ                          เธอยอมมีสันดานอันตัณหาและ 
                                                ทฏิฐิไมอาศัยอยูดวย 
น  จ  กิฺจ ิ โลเก  อุปาทิยติ                ยอมไมถือม่ันอะไร ๆ  ในโลกดวย 
เอวมฺป  ภิกขฺเว  ภิกขฺุ  กาเย                ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุยอม 
กายานุปสฺสี  วิหรติ                                พิจารณาเห็นกายในกายเนือง  อยู 
                                                อยางนี้แล. 
             อานาปานปพฺพ  จบขอกําหนดดวยลมหายใจออกและเขา.  
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        [๒] ปุน   จปร  ภิกฺขเว        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขออ่ืนยังมีอยู    
ภิกฺขุ                                        อีก  ภิกษุ, 
คจฺฉนฺโต  วา  คจฺฉามีติ                เมื่อเดินก็รูชัดวา  เดี๋ยวน้ีเราเดิน 
ปชานาติ 
 ิโต  ว  ิโตมฺหีติ  ปชานาติ        หรือเมื่อยืนก็รูชัดวา  เดี๋ยวน้ีเรายืน 
นิสินฺโน  วา  นิสินฺโนมฺหีติ        หรือเมือ่น่ัง  ก็รูชัดวา  เดี๋ยวน้ีเรา 
ปชานาติ                                นั่ง 
สยาโน  วา  สยาโนมฺหีติ                หรอืเมื่อนอน  ก็รูชัดวา  เดีย๋วน้ี 
ปชานาติ                                เรานอน 
ยถา  ยถา  วา  ปนสฺส  กาโย        อน่ึง  หรือเธอน้ันเปนผูต้ังกายไว 
ปณิหิโต  โหติ                        แลวอยางใด ๆ 
ตถา  ตถา  น  ปชานาติ                 ก็ยอมรูชัดอาการกายน้ันอยางนั้น ๆ 
อิติ  อชฺฌตฺต  วา  ฯ เป ฯ                 ความแปลเหมือนบทตนดูที่หนา  ๖. 
วิหรติ                                        บรรทดั  ๑๗  ถึงหนา ๗  บรรทัด  ๑๙. 
                     อิริยาปถปพฺฑ  จบขอกําหนดดวยอิริยาบถ. 
        [๓]  ปุน  จปร  ภิกขฺเว          ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ขออ่ืนยังมี 
ภิกฺขุ                                        อยูอีก  ภิกษุ, 
อภิกฺกนฺเต  ปฏิกฺกนฺเต                ยอมเปนผูทําสัมปชัญญะ  [ความ 
สมฺปชานการี  โหติ                        รูตัว]  ในการกาวไปขางหนาและ 
                                        ถอยกลับมาขางหลัง.  
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อาโลกิเต  วิโลกิเต  สมฺปชาน-        ยอมเปนผูทําสัมปชัญญะ  ในการ   
การี  โหติ                                แลไปขางหนา  และเหลียว ไปขาง 
                                        ซายขางขวา. 
สมฺมิฺชิเต  ปสาริเต  สมปฺชาน-        ยอมเปนผูทําสัมปชัญญะ  ในการคู 
การี  โหติ                                อวัยวะเขาและเหยียดอวัยวะออก. 
สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ                ยอมเปนผูทําสัมปชัญญะ ในการ 
สมฺปชานการี  โหติ                        ทรงผาสังฆาฏิบาตรและจีวร. 
อสิเต  ปเต  ขายิเต  สายิเต         ยอมเปนผูทําสัมปชัญญะ ในการ 
สมฺปชานการี  โหติ                        กินด่ืมเค้ียและลิ้ม. 
อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม  สมปฺชาน-        ยอมเปนผูทําสัมปชัญญะ  ในการ 
การี  โหติ                                ถายอุจจาระและปสสาวะ. 
คเต   ิเต  นสิินฺเน  สุตฺเต                ยอมเปนผูทําสัมปชัญญะ  ในการ 
ชาคริเต  ภาสิเต  ตุณฺหีภาเว        เดิน  ยืน  นั่ง  หลบั  ต่ืน  พูด 
สมฺปชานการี  โหติ                        และนิ่ง. 
อิติ  อชฺฌตฺต  วา  ฯ เป ฯ                ความแปลเหมือนบทตน  ดูทีห่นา ๖ 
วิหรติ                                        บรรทดั  ๑๗  ถึงหนา ๗  บรรทัด ๑๙. 
                สมฺปชฺปพฺพ  จบขอกําหนดดวยสัมปชัญญะ. 
        [๔]  ปุน  จปร  ภิกขฺเว        ดกูอนภิกษุทั้งหลาย ขออ่ืนยังมีอยู 
ภิกฺขุ                                        อีก  ภิกษุ.  
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อิมเมว กาย  อุทฺธ  ปาทตลา        ยอมพิจารณากายน้ีแล  เบื้องบนแต  
อโธ  เกสมตฺถกา  ตจปริยนฺต        พ้ืนเทาข้ึนไป  เบื้องตํ่าแตปลายผม  
ปูรนฺนานปฺปการสฺส  อสุจโิน        ลงมา มีหนังเปนท่ีสุดโดยรอบ 
ปจฺจเวกฺขติ                                เต็มดวยของไมสะอาดมีประการ 
                                        ตาง ๆ  วา 
อตฺถิ  อิมสฺม ึ กาเย                        มีอยูในกายน้ี 
เกสา                                          ผม 
โลมา                                        ขน 
นขา                                        เล็บ 
ทนฺตา                                        ฟน 
ตโจ                                        หนัง 
มส                                        เนื้อ 
นหารู                                        เอ็น 
อฏ ี                                        กระดูก 
อฏ ิมิฺช                                เยื่อในกระดูก 
วกฺก                                        ไต 
หทย                                        หัวใจ 
ยกน                                        ตับ 
กิโลมก                                พังผืด 
ปหก                                        มาม 
ปปฺผาส                                ปอด  
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อนฺต                                        ไสใหญ  
อนฺตคุณ                                ไสทบ   
อุทริย                                        อาหารใหม 
กรีส                                        อาหารเกา 
ปตฺต                                        น้ําดี 
เสมฺห                                        น้ําเสลด 
ปุพฺโพ                                น้ําเหลือง 
โลหิต                                        น้ําเลือด 
เสโท                                        น้ําเหง่ือ 
เมโท                                        น้ํามันขน 
อสฺสุ                                        น้ําตา 
วสา                                        น้ํามันเหลว 
เขโฬ                                        น้ําลาย 
สิงฺฆาณิกา                                น้ํามูก 
ลสิกา                                        น้ําไขขอ 
มุตฺต                                        น้ํามูตร 
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว                        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมฉันใด 
อุภโตมุขา  มโูตฬี                        ไถมปีาก ๒  ขาง 
ปูรา  นานาวิหิตสฺส  ธญฺสฺส        เต็มไปดวยธัญญชาติมีประการ 
                                        ตาง ๆ 
เสยฺยถีท                                คืออะไรบาง ?  
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สาลีน                                        คือขาวสาลี  
วีหีน                                        ขาวเปลือก 
มุคฺคาน                                ถั่วเขียว   
มาสาน                                ถั่วเหลือง 
ติลาน                                        งา 
ตณฺฑุลาน                                ขาวสาร 
ตเมน จกฺขมุา  ปุริโส                บุรุษมีจักษุแกไถนั้นออกแลว  พึง 
มฺุจิตฺวา  ปจฺจเวกฺเขยฺย                เห็นไดวา 
อิเม  สาล ี                               เหลาน้ี  ขาวสาลี 
อิเม  วหีี                                เหลาน้ี  ขาวเปลือก 
อิเม  มุคฺคา                                เหลาน้ี  ถั่วเขียว 
อิเม  มาสา                                เหลาน้ี  ถั่วเหลือง 
อิเม ติลา                                เหลาน้ี  งา 
อิเม  ตณฺฑฺลา                        เหลาน้ี  ขาวสาร 
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ               ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนัน้นั่นแล 
                                        ภิกษุ. 
อิมเมว  กาย  อุทฺธ  ปาทตลา        ยอมพิจารณากายน้ีนี่แล  เบื้องบน 
อโธ  เกสมตฺถกา  ตจปริยนฺต        แตพ้ืนเทาข้ึนไป เบื้องตํ่าแตปลาย 
ปูรนฺนานปฺปการสฺส  อสุจโิน        ผมลงมา  มีหนังเปนที่สุดโดยรอบ 
ปจฺจเวกฺขติ                                เต็มดวยของไมสะอาดมีประการ 
                                        ตาง ๆ  วา  
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อตฺถิ  อิมสฺม ึ กาเย                มีอยูในกายน้ี  
เกสา                                ผม 
โลมา                                ขน   
นขา                                เล็บ 
ทนฺตา                                ฟน 
ตโจ                                หนัง 
มส                                เนื้อ 
นหารู                                เอ็น 
อฏ ี                                กระดูก 
อฏ ิมิฺช                        เยื่อในกระดูก 
วกฺก                                ไต 
หทย                                หัวใจ 
ยกน                                ตับ 
กิโลมก                        พังผืด 
ปหก                                มาม 
ปปฺผาส                        ปอด 
อนฺต                                ไสใหญ 
อนฺตคุณ                        ไสทบ 
อุทริย                                อาหารใหม 
กรีส                                อาหารเกา 
ปตฺต                                น้ําดี  
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เสมฺห                                        น้ําเสลด   
ปุพฺโพ                                น้ําเหลือง   
โลหิต                                        น้ําเลือด 
เสโท                                        น้ําเหง่ือ 
เมโท                                        น้ํามันขน 
อสฺสุ                                        น้ําตา 
วสา                                        น้ํามันเหลว 
เขโฬ                                        น้ําลาย 
สิงฺฆาณิกา                                น้ํามูก 
ลสิกา                                        น้ําไขขอ 
มุตฺต                                        น้ํามูตร 
อิติ  อชฺฌตฺต  วา  ฯ เป ฯ  วิหรติ        ความแปลเหมือนตน  ดูที ่
                                        หนา  ๖  บรรทัด  ๑๗  ถงึหนา ๗ 
                                        บรรทัด  ๑๙. 
               ปฏกิูลปพฺพ  จบขอกําหนดดวยกายเปนของปฏิกูล. 
        ๕.  ปุน  จปร  ภิกฺขเว         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขออ่ืนยังมีอยู 
ภิกฺขุ                                        อีก  ภิกษุ. 
อิมเมว กาย  ยถา ิต                        ยอมพิจารณากายอันต้ังอยูตามที่ 
ยถาปณิหิต  ธาตุโส  ปจฺจเวกฺขติ        ต้ังอยูตามปรกตินี้นี่แล  โดยความ 
                                        เปนธาตุวา 
อตฺถิ  อิมสฺม ึ กาเย                        มีอยูในกายน้ี  
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ปวีธาตุ                                ธาตุดิน 
อาโปธาตุ                                ธาตุน้ํา  
เตโชธาตุ                                ธาตุไฟ   
วาโยธาตุ                                ธาตุลม 
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว                        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมฉันใด 
ทกฺโข  โคฆาตโก วา                คนฆาโคหรือลูกมือของคนฆาโค 
โคฆาตกนฺเตวาสี วา                ผูฉลาด 
คาวึ  วธิตฺวา                                ฆาแมโคแลว 
จาตุมฺมหาปเถ  วิลโส                พึงแบงออกเปนสวน ๆ  แลวน่ังอยู 
ปฏิวิภชิตฺวา  นิสินฺโน  อสสฺ        ที่หนทางใหญ  ๔ แพรง 
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ               ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนัน้นั่นแล 
                                        ภิกษุ, 
อิมเมว  กาย  ยถา ิต                ยอมพิจารณากายอันต้ังอยูตามที่ 
ยถาปณิหิต  ธาตุโส                        ต้ังอยูตามปรกตินี้นี่แล  โดยความ 
ปจฺจเวกฺขติ                                เปนธาตุวา 
อตฺถิ อิมสฺมึ  กาเย                        มีอยูในกายน้ี 
ปวีธาตุ                                ธาตุดิน 
อาโปธาตุ                                ธาตุน้ํา 
เตโชธาตุ                                ธาตุไฟ 
วาโยธาตุ                                ธาตุลม  
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อิติ  อชฺฌตฺต  วา  ฯ เป ฯ                ความแปลเหมือนบทตน  ดูที ่ 
วิหรต ิ                                        หนา  ๖  บรรทัด  ๑๗  ถึงหนา ๗ 
                                        บรรทัด  ๑๙.   
                           ธาตุปพฺพ  จบขอกําหนดดวยธาตุ. 
        ๖.  ปุน  จปร ภิกฺขเว          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขออ่ืนยังมีอยู 
ภิกฺขุ                                        อีก  ภิกษุ, 
เสยฺยถาป  ปสฺเสยฺย  สรีร                เหมือนกะวา  จะพึงเห็นสรีระ 
                                        [ศพ] 
สีวถิกาย  ฉฑฺฑิต                        ที่เขาทิ้งไวแลวในปาชา 
เอกาหมต  วา                                ตายแลววัน ๑ หรือ 
ทฺวีหมต  วา                                หรือตายแลว ๒  วัน 
ตีหมต  วา                                หรือตายแลว ๓  วัน 
อุทฺธุมาตก                                อันข้ึนพอง 
วินีลก                                        มีสีเขียวนาเกลียด 
วิปุพฺพกชาต                                เปนสรีระมีน้ําเหลืองไหลนาเกลียด 
โส  อิเมว  กาย  อุปสหรติ                เธอก็นอมเขามาสูกายน้ีนี่แลวา 
อยมฺป  โข  กาโย                        ถึงรางกายอันนี้เลา 
เอวธมฺโม                                ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา 
เอวภาวี                                จักเปนอยางนี้ 
เอว  อนตีโต                                ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได  
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อิติ  อชฺฌตฺต  วา  ฯ เป ฯ                ความแปลเหมือนบทตน ดูที่  
วิหรติ                                        หนา  ๖  บรรทัด  ๑๗  ถึงหนา  ๗ 
                                        บรรทัด  ๑๙.   
        ๗.  ปุน  จปร  ภิกฺขเว        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขออ่ืนยังมี 
ภิกฺขุ                                        อยูอีก  ภิกษุ, 
เสยฺยถาป  ปสฺเสยฺย  สรีร                เหมือนกะวา  จะพึงเห็นสรีระ 
                                        [ศพ] 
สีวถิกาย  ฉฑฺฑิต                        ที่เขาทิ้งไวแลวในปาชา 
กาเกหิ  วา  ขชฺชมาน                อันฝูงกาจิกกินอยูบาง 
คิชฺเฌหิ  วา  ขชฺชมาน                ฝูงแรงจิกกินอยูบาง 
กุลเลหิ  วา  ขชฺชมาน                ฝูงนกตะกรุมจิกกิจอยูบาง 
สุวาเณหิ  วา  ขชฺชมาน                  หมูสุนัขกัดกินอยูบาง 
สิงฺคาเลหิ  วา  ขชชฺมาน                หมูสุนัขจ้ิงจอกกัดกินอยูบาง 
วิวิเธหิ  วา  ปาณกชาเตหิ                 หมูสัตวตัวเล็ก ๆ  ตาง  ๆ  กดักิน 
ขชฺชมาน                                อยูบาง 
โส  อิมเมว  กาย  อุปสหรติ        เธอก็นอมเขามาสูกายน้ีนี่แลวา 
อยมฺป  โข  กาโย                        ถึงรางกายอันนี้เลา 
เอวธมฺโม                                ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา 
เอวภาวี                                จักเปนอยางนี้ 
เอว  อนตีโต                                ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได.  
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อิติ  อชฺฌตฺต  วา  ฯ เป ฯ                ความแปลเหมือนบทตน  ดูท ี 
วิหรติ                                        หนา  ๖  บรรทัด ๑๗  ถึงหนา ๗ 
                                        บรรทัด  ๑๙.   
        ๘.  ปุน  จปร  ภิกฺขเว        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขออ่ืนยังมี 
ภิกฺขุ                                        อยูอีก  ภิกษุ. 
เสยฺยถาป  ปสฺเสยฺย  สรีร                เหมือนกะวา  พึงเห็นสรีระ  ศพ 
สีวถิกาย  ฉฑฺฑิต                        ที่เขาทิ้งไวแลวในปาชา 
อฏ ิสงฺขลิก                                เปนรางกระดูก 
สมสโลหิต                                ยังมีเนื้อและเลือด 
นหารุสมฺพนฺธ                         อันเสนเอ็นผูกรัดอยู 
โส  อิมเมว  กาย  อุปสหรติ        เธอก็นอมเขามาสูกายน้ีนี่แลวา 
อยมฺป  โข  กาโย                        ถึงรางกายอันนี้เลา 
เอวธมฺโม                                ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา 
เอวภาวี                                จักเปนอยางนี้ 
เอว  อนตีโต                                ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได. 
อิติ  อชฺฌตฺต  วา  ฯ เป ฯ                ความแปลเหมือนบทตน  ดูที ่
วิหรติ                                        หนา  ๖  บรรทัด  ๑๗  ถึงหนา ๗ 
                                        บรรทัด  ๑๙. 
        ๙.  ปุน  จปร  ภิกฺขเว        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขออ่ืนยังมี 
ภิกฺขุ                                        อยูอีก  ภิกษุ, 
เสยฺยถาป  ปสฺเสยฺย  สรีร                เหมือนกะวา  พึงเห็นสรีระ  ศพ  
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สีวถิกาย  ฉฑฺฑิต                        ที่เขาทิ้งไวแลวในปาชา  
อฏ ิสงฺขลิก                                เปนรางกระดูก 
นิมฺมสโลหิตมกฺขิต                        เปอนดวยเลือดแตปราศจากเน้ือ 
                                        แลว   
นหารุสมฺพนฺธ                        ยังมีเสนเอ็นผูกรัดอยู 
โส  อิมเมว  กาย  อุปสหรติ        เธอก็นอมเขามาสูกายน้ีนี่แลวา 
อยมฺป โข  กาโย                        ถึงรางกายอันนี้เลา 
เอวธมฺโม                                ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา 
เอวภาวี                                จักเปนอยางนี้ 
เอว  อนตีโต                                ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได. 
อิติ  อชฺฌตฺต  วา ฯ เป ฯ                ความแปลเหมือนบทตน  ดูที ่
วิหรติ                                        หนา  ๖  บรรทัด ๑๗  ถึงหนา  ๗ 
                                        บรรทัด  ๑๙. 
        ๑๐.  ปุน  จปร  ภิกขฺเว        ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ขออ่ืนยังมี 
ภิกฺขุ                                        อยูอีก  ภิกษุ, 
เสยฺยถาป  ปสฺเสยฺย  สรีร                เหมือนกะวา  พึงเห็นสรีระ  ศพ 
สีวถิกาย  ฉฑฺฑิต                        ที่เขาทิ้งไวแลวในปาชา 
อฏ ิสงฺขลิก                                เปนรางกระดูก 
อปคตมสโลหิต                        ปราศจากเนื้อและเลือดแลว 
นหารุสมฺพนฺธ                        ยังมีเสนเอ็นผูกรัดอยู 
โส  อิมเมว  กาย  อุปสหรติ        เธอก็นอมเขามาสูกายน้ีนี่แลวา  
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อยมฺป  โข  กาโย                        ถึงรางกายอันนี้เลา    
เอวธมฺโม                                ก็ยังมีอยางนี้เปนธรรมดา 
เอวภาวี                                จักเปนอยางนี้ 
เอว  อนตีโต                                ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได.  
อิติ  อชฺฌตฺต  วา ฯ เป ฯ                ความแปลเหมือนบทตน  ดูที ่
วิหรติ                                        หนา  ๖  บรรทัด  ๑๗  ถึงหนา  ๗ 
                                        บรรทัด  ๑๙. 
        ๑๑.  ปุน  จปร  ภิกขฺเว        ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ขออ่ืนยังมี 
ภิกฺขุ                                        อยูอีก  ภิกษุ, 
เสยฺยถาป  ปสฺเสยฺย  สรีร                เหมือนกะวา  พึงเห็นสรีระ  [ศพ] 
สีวถิกาย  ฉฑฺฑิต                        ที่เขาทิ้งไวแลวในปาชา 
อฏ ิกานิ                                คือเปนกระดูก 
อปคตนารุสมฺพนฺธานิ                ปราศจากเสนเอ็นเครื่องผูกรัดแลว 
ทิสาวิทิสา  วิกฺขิตฺตานิ                เรี่ยรายไปแลวในทิศใหญและทิศ 
                                        นอย 
อฺเน  หตฺถฏ ิก                  คือกระดูกมือ  [ไปอยู]  ณ  ที่อ่ืน 
อฺเน  ปาทฏ ิก                        กระดูกเทา  [ไปอยู]  ณ  ที่อ่ืน 
อฺเน  ชงฆฺฏ ิก                        กระดูกแขง  [ไปอยู]  ณ  ที่อ่ืน 
อฺเน  อูรฏุ ิก                        กระดกูขา  [ไปอยู]  ณ  ที่อ่ืน 
อ ฺเน  กฏฏิก                        กระดสูะเอว  [ไปอยู] ณ  ที่อ่ืน 
อ ฺเน  ปฏ ิกณฺฏกฏ ิก                กระดูกสันหลัง  [ไปอยู] ณ  ที่อ่ืน  
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อ ฺเน  ผาสุกฏ ิก                  กระดูกซี่โครง [ไปอยู]  ณ  ทีอ่ื่น   
อ ฺเน  อุรฏ ิก                        กระดกูหนาอก  [ไปอยู]  ณ  ทีอ่ื่น 
อ ฺเน  พาหุฏ ิก                        กระดูกแขน  [ไปอยู]  ณ  ที่อ่ืน 
อ ฺเน  อสฏ ิก                        กระดกูไหล  [ไปอยู]  ณ  ที่อ่ืน 
อ ฺเน  คีวฏ ิก                        กระดกูคอ  [ไปอยู]  ณ  ที่อ่ืน 
อ ฺเน  หนฏุ ิก                        กระดกูคาง  [ไปอยู]  ณ  ที่อ่ืน 
อ ฺเน  ทนฺตฏ ิก                        กระดูกฟน  [ไปอยู]  ณ  ที่อ่ืน 
อ ฺเน  สีสกฏาห                        กะโหลกศีรษะ [ไปอยู]  ณ  ทีอ่ื่น 
โส  อิมเมว  กาย  อุปสหรติ        เธอก็นอมเขามาสูกายน้ีนี่แลวา 
อยมฺป  โข  กาโย                        ถึงรางกายอันนี้เลา 
เอวธมฺโม                                ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา 
เอวภาวี                                คงเปนอยางนี้ 
เอว  อนตีโต                                ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได. 
อิติ  อชฺฌตฺต  วา ฯ เป ฯ                ความแปลเหมือนบทตน  ดูที ่
วิหรติ                                        หนา  ๖  บรรทัด  ๑๗  ถึงหนา ๗ 
                                        บรรทัด  ๑๙. 
        ๑๒.  ปุน  จปร  ภิกขฺเว        ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ขออ่ืนยังมี 
ภิกฺขุ                                        อยูอีก  ภิกษุ, 
เสยฺยถาป  ปสฺเสยฺย  สรีร                เหมือนกะวา  พึงเห็นสรีระ  [ศพ] 
สีวถิกาย  ฉฑฺฑิต                        ที่เขาทิ้งไวแลวในปาชา 
อฏ ิกานิ                                คือเปนกระดูก  
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เสตานิ                                มีสีขาว   
สฺขวณฺณุปนภิานิ                        เปรียบดวยสีสังข 
โส  อิมเมว  กาย  อุปสหรติ        เธอก็นอมเขามาสูกายน้ีนี่แลวา   
อยมฺป  โข  กาโย                        ถึงรางกายอันนี้เลา 
เอวธมฺโม                                ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา 
เอวภาวี                                จักเปนอยางนี้ 
เอว  อนตีโต                                ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได. 
อิติ  อชฺฌตฺต วา  ฯ เป ฯ                ความแปลเหมือนบทตน  ดูที ่
วิหรติ                                        หนา  ๖  บรรทัด  ๑๗  ถึงหนา ๗ 
                                        บรรทัด  ๑๙. 
        ๑๓. ปุน  จปร  ภิกขฺเว        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกฺขุ                                        ขออ่ืนยังมีอยูอีก  ภิกษุ, 
เสยฺยถาป  ปสฺเสยฺย  สรีร                เหมือนกะวา  พึงเห็นสรีระ  [ศพ] 
สีวถิกาย  ฉฑฺฑิต                        ที่เขาทิ้งไวแลวในปาชา 
อฏ ิกานิ                                คือเปนกระดูก 
ปฺุชกิตานิ                                เปนกองเรี่ยรายแลว 
เตโรวสฺสิกานิ                        มีในภายนอก  [เกิน]  ปหน่ึง 
                                        ไปแลว 
โส  อิมเมว  กาย  อุปสหรติ        เธอก็นอมเขามาสูกายน้ีนี่แลวา 
อยมฺป  โข  กาโย                        ถึงรางกายอันนี้เลา 
เอวธมฺโม                                ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา  
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เอวภาวี                                จักเปนอยางนี้  
เอว  อนตีโต                                ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได.   
อิติ  อชฺฌตฺต  วา ฯ เป ฯ                ความแปลเหมือนบทตน  ดูที ่
วิหรติ                                  หนา  ๖  บรรทัด  ๑๗  ถึงหนา  ๗ 
                                        บรรทัด  ๑๙. 
        ๑๔.  ปุน  จปร  ภิกขฺเว        ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ขออ่ืนยังมี 
ภิกฺขุ                                        อยูอีก  ภิกษุ, 
เสยฺยถาป  ปสฺเสยฺย  สรีร                เหมือนกะวา  พึงเห็นสรีระ  [ศพ] 
สีวถิกาย  ฉฑฺฑิต                        ที่เขาทิ้งไวแลวในปาชา 
อฏ ิกานิ                                คือเปนกระดูก 
ปูตีนิ                                        ผุ 
จุณฺณกชาตานิ                        เปนจุณณ  [ละเอียด]  แลว 
โส  อิมเมว  กาย อุปสหรติ        เธอก็นอมเขามาสูกายน้ีนี่แลวา 
อยมฺป  โข  กาโย                        ถึงรางกายอันนี้เลา 
เอวธมฺโม                                ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา 
เอวภาวี                                จักเปนอยางนี้ 
เอว  อนตีโต                                ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได. 
อิติ  อชฺฌตฺต  วา  ฯ เป ฯ                ความแปลเหมือนบทตน  ดูที ่
วิหรติ                                        หนา  ๖  บรรทัด ๑๗  ถึงหนา  ๗ 
                                        บรรทัด  ๑๙. 
                นวสีวถิกาปพฺพ  จบขอกําหนดดวยปาชา  ๙  ขอ.  
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                             กายานุปสฺสนาสติปฏาน   
                          จบกายานุปสสนาสติปฏฐาน.  
                            เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน   
        กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ               ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อยางไร 
                                                ภิกษุ, 
เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  วิหรติ                ยอมพิจารณาเห็นเวทนา  ความรู 
                                                รสอารมณ  ในเวทนาเนือง ๆ  อยู. 
        ๑.  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ               ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุใน 
                                                ศาสนานี้ 
สุข  เวทน  เวทิยมาโน                        เมื่อรูรสสุขเวทนา 
สุข  เวทน  เวทิยามีติ  ปชานาติ                ก็รูชัดวา  บัดนี้เรารูรสสุขเวทนา. 
        ๒.  ทุกขฺ เวทน  เวทิยมาโน        เม่ือรูรสทุกขเวทนา 
ทุกฺข  เวทน  เวทิยามีติ  ปชานาติ                ก็รูชัดวา  บัดนี้เรารูรสทุกขเวทนา. 
        ๓.  อทุกฺขมสุข  เวทน                 เมื่อรูรสอทุกขมสุขเวทนา  ไม 
เวทิยมาโน                                        ทกุขไมสุข 
อทุกฺขมสขุ  เวทน  เวทิยามีติ                ก็รูชัดวา  บดันี้เรารูรสอทุกขม- 
ปชานาติ                                        สุขเวทนา. 
        ๔.  สามิส  วา  สขุ  เวทน                หรือเมื่อรูรสสุขเวทนามีอามิส 
เวทิยมาโน                                        คือเจือกามคุณ  
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สามิส  สขุ  เวทน  เวทิยามีติ        กร็ูชดัวา  บัดนี้เรารูรสสุขเวทนา   
ปชานาติ                                มีอามิส. 
        ๕.  นิรามิส  วา  สขุ        หรือเมือ่รูรสสุขเวทนาไมมีอามิส 
เวทน  เวทิยมาโน                        คือไมเจือกามคุณ 
นิรามิส  สุข เวทน เวทิยามีติ        กร็ูชดัวา  บัดนี้เรารูรสสุขเวทนา 
ปชานาติ                                ไมมีอามิส. 
        ๖.  สามสิ  วา  ทุกฺข                หรอืเมื่อรูรสทุกขเวทนามีอามิส 
เวทน  เวทิยมาโน 
สามิส  ทุกขฺ  เวทน                        กร็ูชัดวา  บัดนี้เรารูรสทุกขเวทนา 
เวทิยามีติ ปชานาติ                        มีอามิส. 
        ๗.  นิรามิส  วา  ทุกข        หรือเมื่อรูรสทุกขเวทนาไมมีอามิส 
เวทน  เวทิยมาโน 
นิรามิส  ทุกขฺ  เวทน                ก็รูชัดวา  บัดนี้เรารูรสทุกขเวทนา 
เวทิยามีติ  ปชานาติ                        ไมมีอามิส. 
        ๘.  สามิส วา อทุกฺขมสขุ        หรือเมื่อรูรสอทุกขมสุขเวทนามี 
เวทน  เวทิยมาโน                        อามิส 
สามิส  อทุกขฺมสุข  เวทน                ก็รูชัดวา  บัดน้ีเรารูรสอทุกขม- 
เวทิยามีติ  ปชานาติ                        สุขเวทนามีอามิส. 
        ๙.  นิรามิส วา อทุกฺขมสขุ        หรือเม่ือรูรสทุกขมสุขเวทนาไมมี 
เวทน  เวทิยมาโน                        อามิส  



นักธรรมเอก - มหาสติปฏฐานสูตร และคิริมานนทสูตร - หนาท่ี 26 

นิรามิส  อทุกฺขมสุข  เวทน        กร็ูชัดวา  บัดนี้เรารูรสอทุกขมสุข    
เวทิยามีติ  ปชานาติ                        เวทนาไมมีอามิส. 
        อิติ  อชฌฺตฺต  วา  เวทนาสุ        อยางนี้ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวท- 
เวทนานุปสฺสี  วิหรติ                นาในเวทนาเปนภายในบาง 
พหิทฺธา  วา  เวทนาสุ                ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา 
เวทนานุปสฺสี  วิหรติ                เปนภายนอกบาง 
อชฺฌตฺตพหิทฺธา  วา  เวทนาสุ        ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา 
เวทนานุปสฺสี  วิหรติ                ทั้งภายในท้ังภายนอกบาง 
สมุทยธมมฺานุปสฺสี  วา  เวทนาสุ ยอมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความ 
วิหรติ                                        เกิดข้ึนในเวทนาบาง 
วยธมฺมานุปสฺสี วา  เวทนาสุ        ยอมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความ 
วิหรติ                                        เสื่อมไปในเวทนาบาง 
สมุทยวยธมมฺานุปสฺสี  วา                ยอมพิจารนาเห็นธรรมดาคือท้ัง 
เวทนาสุ  วิหรติ                        ความเกิดข้ึนทั้งความเส่ือมไปใน 
                                        เวทนาบาง 
อตฺถิ  เวทนาติ  วา  ปนสฺส  สติ        กห็รือสติ  ความระลึก  วา 
ปจฺจุปฏ ิตา  โหติ                        เวทนามีอยู  เขาไปต้ังอยูเฉพาะ 
                                        หนาแกเธอนั้น 
ยาวเทว  าณมตฺตาย                  แตเพียงสักวาญาณ  ความรู 
ปติสฺสติมตฺตาย                        แตเพียงสักวาความอาศัยระลึก  
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อนิสฺสิโต  จ  วิหรติ                                เธอยอมมี สันดานอันตัณหาและ  
                                                ทฏิฐิไมอาศัยอยูดวย 
น จ  กิฺจ  โลเก  อุปาทิยติ                ยอมไมมีถือม่ันอะไร ๆ  ในโลกดวย 
เอว  โข  ภิกขฺเว  ภกิฺข ุ เวทนาสุ                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุยอม 
เวทนานุปสฺสี  วิหรติ                        พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา 
                                                เนือง ๆ  อยูอยางนี้แล. 
                              เวทนานุปสฺสนาสติปฏาน 
                            จบเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน. 
                                [จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน] 
        กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ               ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อยางไร 
                                                ภิกษุ, 
จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี  วิหรติ                        ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ 
                                                อยู. 
        ๑.  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ               ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในศาสนา 
                                                นี ้
สราค  วา  จตฺิต  สราค                        อน่ึง  จิตมีราคะก็รูชัดวา  จิตมี 
จิตฺตนฺติ  ปชานาติ                                ราคะ. 
        ๒.  วีตราค  วา  จิตฺต                หรือจิตหายราคะ  ก็รูชัดวา  จิตหาย 
วีตราค  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ                        ราคะ. 
        ๓.  สโทส  วา  จิตฺต  สโทส        หรือจิตมีโทสะ  ก็รูชัดวา  จิตมี 
จิตฺตนฺติ  ปชานาติ                                โทสะ.  
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        ๔.  วีตโทส  วา  จิตฺต        หรือจิตหายโทสะ  กร็ูชัดวา  จิต  
วีตโทส  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ        หายโทสะ.  
        ๕.  สโมห  วา  จิตฺต          หรือจิตมีโมหะ  ก็รูชัดวา  จิตมี 
สโมห  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ                โมหะ. 
        ๖.  วีตโมห  วา  จิตฺต        หรือจิตหายโมหะ  ก็รูชัดวา จิต 
วีตโมห  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ        หายโมหะ. 
        ๗.  สงฺขิตฺต  วา  จิตฺต        หรือจิตหดหู  ก็รูชดัวา  จิตหดหู. 
สงฺขิตฺต  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ 
        ๘.  วิกขฺิตฺต  วา  จิตฺต        หรือจิตฟุงวาน  ก็รูชัดวา  จิต 
วิกฺขิตฺต  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ        ฟุงซาน. 
        ๙.  มหคิคต  วา  จิตฺต          หรือจิตเปนมหรคต  [คือมีน้ําใจ 
มหคฺคต  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ        ใหญดวยพรหมวิหาร ๔]  ก็รูชัด 
                                        วา จิตเปนมหรคต  [คือมีน้ําใจ 
                                        ใหญดวยพรหมวิหาร ๔]. 
        ๑๐.  อมหคฺคต  วา  จตฺิต        หรือจิตไมเปนมหรคต  ก็รูชดัวา 
อมหคฺคต  จตฺิตนฺติ ปชานาติ        จิตไมเปนมหรคต. 
        ๑๑.  สอตฺุตร  วา  จิตฺต        หรือจิตมีธรรมยิ่งกวา  ก็รูชัดวา 
สอุตฺตร  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ        จิตมีธรรมยิ่งกวา. 
 
๑.  อธิบายนัยนี้  เพราะถือเอาความวา  มหคฺคต  จิตกวาง  อมหคฺคต  จิตแคบ  สอุตฺตร  จิตตํ่า 
อนุตฺตร  จิตสูง  และ สอุตฺตร  ควรแปลวา  จิตท่ีมีจิตอ่ืนยิง่กวา  อนุตฺตร  ควรแปลวา  จิตท่ีไมมีจิต 
อ่ืนยิ่งกวา  (แตมิใชโลกกุตตรจิต). 
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        ๑๒.  อนุตฺตร  วา จตฺิต        หรือจิตไมมีธรรมยิ่งกวา  คือจิตผู   
อนุตฺตร  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ        ใหทานและผูรักษาศีลเปนตนซึ่งสูง 
                                        กวาพรหมวิหาร  ก็รูชัดวา จิตไม 
                                        มีธรรมยิ่งกวา. 
        ๑๓.  สมาหิต  วา  จตฺิต        หรือจิตเปนสมาธิ  กร็ูชัดวา  จิต 
สมาหิต  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ        เปนสมาธิ. 
        ๑๔.  อสมาหิต  วา  จิตฺต        หรอืจิตไมเปนสมาธิ  ก็รูชัดวา 
อสมาหิต  จตฺิตนฺติ  ปชานาติ        จิตไมเปนสมาธิ. 
        ๑๕.  วมิุตฺต  วา  จิตฺต        หรือจิตหลุดพนแลว  ก็รูชัดวา 
วิมุตฺต  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ                จิตหลุดพนแลว. 
        ๑๖.  อวมิุตฺต  วา จิตฺต        หรือจิตยังไมหลุดพน  ก็รูชัดวา 
อวิมุตฺต  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ        จิตยงัไมหลุดพน. 
        อิติ  อชฌฺตฺต  วา  จตฺิเต        อยางนี้  ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิต 
จิตฺตานุปสฺสี  วิหรติ                        ในจิตเปนภายในบาง 
พหิทฺธา  วา  จิตฺเต                        ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตเปนภาย 
จิตฺตานุปสฺสี  วิหรติ                  นอกบาง 
อชฺฌติตพหิทฺธา  วา  จิตฺเต                ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายใน 
จิติตานุปสฺสี  วิหรติ                        ทั้งภายนอกบาง 
สมุทยธมมฺานุปสฺสี วา                ยอมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความ 
จิตฺตสฺมึ  วิหรติ                        เกิดข้ึนในจิตบาง  
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วยธมฺมานุปสฺสี  วา                        ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือความ    
จิตฺตสฺมึ  วิหรติ                        เสื่อมไปในจิตบาง   
สมุทยวยธมมฺานุปสฺสี วา                ยอมพิจารณาเห็นธรรมดาคือท้ัง 
จิตฺตสฺมึ  วิหรติ                        ความเกิดข้ึนทั้งความเส่ือมไปใน 
                                        จิตบาง 
อตฺถิ  จิตฺตนฺติ  วา  ปนสฺส  สติ        หรือสติ  (ความระลึก) วา จิตมีอยู 
ปจฺจุปฏ ิตา  โหติ                        เขาไปต้ังอยูเฉพาะหนาแกเธอน้ัน 
ยาวเทว  าณมตฺตาย                แตเพียงสักวาญาณ  (ความรู) 
ปติสฺสติมตฺตาย                        แตเพียงสักวาอาศัยความระลึก 
อนิสฺสิโต  จ  วิหรติ                        เธอยอมเปนผูมีสันดานอันตัณหา 
                                        และทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย 
น  จ  กิฺจ ิโลเก  อุปาทิยติ        ยอมไมถือม่ันอะไร ๆ ในโลกดวย 
เอว  โข  ภิกขฺเว  ภกิฺข ุ จตฺิเต        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุยอม 
จิตฺตานุปสฺสี  วิหรติ                        พิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ  อยู 
                                        อยางนี้แล. 
                            จิตฺตานุปสฺสนาสติปฏาน 
                          จบจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน. 
                            [ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน] 
        ๑.  กถฺจ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไรภิกษุ, 
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ธมฺเมสุ  ธมมฺานุปสฺสี  วหิรติ         ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม   
                                        เนือง ๆ  อยู 
อิธ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ                        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในศาสนา 
                                        นี้ 
ธมฺเมสุ  ธมมฺานุปสฺสี  วหิรติ        ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
ปฺจสุ  นีวรเณสุ                        คือนิวรณ  ๕ 
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อยางไร 
                                        ภิกษุ, 
ธมฺเมสุ  ธมมฺานุปสฺสี  วหิรติ        ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ 
ปฺจสุ  นีวรเณสุ                        นิวรณ  ๕. 
        [๑]  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุใน 
                                        ศาสนานี้ 
สนฺต  วา  อชฌฺตฺต  กามฉนฺท        อน่ึง  เมื่อมีการฉันท (ความพอ 
                                        ใจในกามารมณ)  มี  ณ  ภายในจิต 
อตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต                        ยอมรูชัดวา  กามฉันทมีอยู  ณ  ภาย 
กามฉนฺโทติ  ปชานาติ                ในจิตของเรา 
อสนฺต  วา  อชฺฌตฺต  กามฉนฺท        หรือเม่ือกามฉันทไมมี  ณ  ภายในจิต 
นตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต                        ยอมรูชัดวา  กามฉันทไมมี  ณ ภาย 
กามฉนฺโทติ  ปชานาติ                ในจิตของเรา 
ยถา  จ  อนุปฺปนฺนสฺส                อน่ึง  ความที่กามฉันทอันยังไมเกิด 
กามฉนฺทสฺส  อุปฺปาโท  โหติ        ข้ึน ยอมเกิดข้ึนดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูประการน้ันดวย  
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ยถา  จ อุปฺปนฺนสฺส                        อน่ึง  ความละกามฉันทที่เกิดข้ึน  
กามฉนฺทสฺส  ปหาน โหติ                แลวเสียไดดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูประการน้ันดวย.   
ยถา  จ  ปหนีสฺส  กามฉนฺทสฺส        อน่ึง  ความที่กามฉันทอันตนละ 
อายตึ  อนุปฺปาโท  โหติ                เสียแลว  ไมเกิดข้ึนตอไปดวย 
                                        ประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูประการน้ันดวย. 
        [๒]  สนฺต    วา                อน่ึง  เมื่อพยาบาท  [ความคิดให 
อชฺฌตฺต  พฺยาปาท                        คนสัตวพินาศ]   มี  ณ  ภายในจิต 
อตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต                        ยอมรูชัดวา  พยาบาทมีอยู  ณ  ภายใน 
พฺยาปาโทติ  ปชานาติ                จิตของเรา 
อสนฺต วา อชฺฌตฺต วา พฺยาปาท        หรือเมื่อพยาบาทไมมี  ณ  ภายในจิต 
นตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต                        ยอมรูชัดวา  พยาบาทไมมี  ณ ภายใน 
พฺยาปาโทหิ  ปชานาติ                จิตของเรา 
ยถา  จ  อนุปฺปนฺนสฺส                อน่ึง  ความที่พยาบาทอันยังไมเกิด 
พฺยาปาทสฺส อุปฺปาโท  โหติ        ข้ึน  ยอมเกิดข้ึนดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูประการน้ันดวย. 
ยถา  จ  อุปฺปนฺนสฺส                อน่ึง  ความละพยาบาทที่เกิดข้ึน 
พฺยาปาทสฺส  ปหาน  โหติ                แลวเสียไดดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูประการน้ันดวย.  
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ยถา  จ  ปหนีสฺส  พฺยาปาทสฺส        อนึ่ง  ความที่พยาบาทอันตนละเสีย    
อายตึ  อนุปฺปาโท  โหติ                แลว  ไมเกิดข้ึนตอไปไดดวย 
                                        ประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูประการน้ันดวย.   
        [๓]  สนฺต  วา                        อน่ึง  เมื่อถีนมิทธะ  ความที่จิต 
อชฺฌตฺต  ถีนมิทฺธ                        มืดมัว  และกายงวงโงก  มี  ณ 
                                        ภายในจิต 
อตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต                        ยอมรูชัดวาถีนมทิธะมีอยู  ร  ภาย 
ถีนมิทฺธนิติ  ปชานาติ                ในจิตของเรา 
อสนฺต  วา  อชฺฌตฺต  ถีนมิทฺธ        หรือเมื่อถีนมิทธะไมมี  ณ  ภายในจิต 
นตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต                        ก็ยอมรูชัดวา  ถีนมิทธะไมมี  ณ 
ถีนมิทฺธนฺติ  ปชานาติ                ภายในจิตของเรา 
ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส                อน่ึง  ความที่ถีนมิทธะอันยังไมเกิด 
ถีนมิทฺธสฺส  อุปฺปาโท  โหติ        ข้ึน  ยอมเกิดข้ึนดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูประการน้ันดวย 
ยถา  จ อุปฺปนฺนสฺส                        อน่ึง  ความละถีนมิทธะที่เกิดข้ึน 
ถีนมิทฺธสฺส  ปหาน โหติ                แลวเสียไดดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูประการน้ันดวย 
ยถา  จ  ปหนีสฺส  ถีนมิทธฺสฺส        อน่ึง  ความที่ถีนมิทธะอันตนละเสีย 
อายตึ  อนุปฺปาโท  โหติ                แลวไมเกิดข้ึนตอไปไดดวยประ- 
                                        การใด  
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ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูประการน้ันดวย.    
        [๔]  สนฺต  วา                        อน่ึง  เมื่ออุทธัจจกุกกุจจะ  ความ 
อชฺฌตฺต  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ                ต่ืนเตนและรําคาญใจ  ม ีณ  ภาย 
                                        ในจิต 
อตฺถิ เม อชฌฺตฺต อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺ-        ยอมรูชัดวา  อุทธัจกุกกุจจะ  มีอยู 
จนฺติ  ปชานาติ                        ณ  ภายในจิตของเรา 
อสนฺต  วา  อชฺฌตฺต                        หรอืเมื่ออุทธัจจกุกกุจจะ  ไมมี  ณ 
อุทฺธจิจกุกฺกุจฺจ                        ภายในจิต 
นตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต                        ยอมรูชัดวา  อุทธจัจกุกกุจจะ  ไมมี 
อุทฺธจิจกุกฺกุจฺจนฺติ  ปชานาติ        ณ  ภายในจิตของเรา 
ยถา  จ  อนุปฺปนฺนสฺส                อน่ึง  ความที่อุทธัจจกุกกุจจะยังไม 
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส อุปฺปาโท        เกิดข้ึน  ยอมเกิดข้ึนดวยประการ 
โหติ                                        ใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูประการน้ันดวย 
ยถา  จ  อุปฺปนฺนสฺส                อน่ึง  ความละอุทธัจจกุกกุจจะที่ 
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  ปหาน  โหติ        เกิดข้ึนแลวเสียไดดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูประการน้ันดวย 
ยถา  จ  ปหนีสฺส                        อน่ึง  ความท่ีอุทธัจจกุกกุจจะอัน 
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  อายตึ                ตนละเสียแลวไมเกิดข้ึนตอไปได 
อนุปฺปาโท  โหติ                        ดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูประการน้ันดวย.  
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        [๕]  สนฺต  วา  อชฌฺตฺต        อน่ึง  เมื่อวิจิกิจฉา  (ความเคลือบ   
วิจิกิจฺฉ                                แคลงสงสัย)  ม ี ณ  ภายในจิต 
อตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต  วิจิกิจฺฉาติ        ยอมรูชัดวาวิจิกิจฉามีอยู  ณ  ภาย 
ปชานาติ                                ในจิตของเรา 
อสนฺต  วา  อชฺฌตฺต วิจิกิจฺฉ        หรือเม่ือวิจิกิจฉาไมมี  ณ ภายในจิต 
นตฺถิ เม  อชฌฺตฺต                        ยอมรูชัดวา  วิจิกจิฉา ไมมี  ณ 
วิจิกิจฺฉาติ  ปชานาจิ                        ภายในจิตของเรา 
ยถา  จ อนุปฺปนฺนาย                อน่ึง  ความท่ีวิจิกิจฉาอันยังไมเกิด 
วิจิกิจฺฉาย  อปฺุปาโท  โหติ                ข้ึน  ยอมเกิดข้ึนดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูประการน้ันดวย 
ยถา  จ  อุปฺปนฺนาย วิจิกิจฺฉาย        อน่ึง  ความละวิจิกิจฉาที่เกิดข้ึน 
ปหาน  โหติ                                แลวเสียไดดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูประการน้ันดวย 
ยถา  จ  ปหนีาย  วิจิกิจฺฉาย        อน่ึง  ความท่ีวิจิกิจฉาอันตนละ 
อายตึ  อนุปฺปาโท  โหติ                เสียแลวไมเกิดข้ึนตอไปไดดวย 
                                        ประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูประการน้ันดวย. 
        อิติ อชฌฺตฺต  วา                อยางนี้  ภิกษุยอมพิจารณาเห็น 
ธมฺเมสุ  ธมมฺานุปสฺสี  วหิรติ        ธรรมในธรรมเปนภายในบาง 
พหิทฺธา  วา  ธมฺเมสุ                 ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
ธมฺมานุปสฺส ี วิหรติ                เปนภายนอกบาง  



นักธรรมเอก - มหาสติปฏฐานสูตร และคิริมานนทสูตร - หนาท่ี 36 

อชฺฌตฺตพหิทฺธา  วา ธมฺเมสุ        ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ัง   
ธมฺมานุปสฺส ี วิหรติ                ภายในท้ังภายนอกบาง 
สมุทยธมมฺานุปสฺสี  วา                ยอมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความ 
ธมฺเมสุ  วิหรติ                        เกิดข้ึนในธรรมบาง 
วยธมฺมานุปสฺสี  วา                        ยอมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความ 
ธมฺเมสุ  วิหรติ                        เสื่อมไปในธรรมบาง 
สมุทยวยธมมฺานุปสฺสี  วา                ยอมพิจารณาเห็นธรรมดาคือท้ัง 
ธมฺเมสุ  วิหรติ                        ความเกิดข้ึน  ทั้งความเส่ือมไปใน 
                                        ธรรมบาง 
อตฺถิ  ธมฺมาติ  วา  ปนสฺส                ก็หรือสติ  [ความระลึก]  วา 
สติปจฺจุปฏ ิตา  โหติ                ธรรมมอียู  เขาไปต้ังอยูเฉพาะ 
                                        หนาแกเธอนั้น 
ยาวเทว  าณมตฺตาย                แตเพียงสักวาญาณ    [ความรู] 
ปติสิสติมตฺตาย                        แตเพียงสักวาความอาศัยระลึก 
อนิสฺสิโต  จ  วิหรติ                        เธอยอมเปนผูมีสันดานอันตัณหา 
                                        และทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย 
น  จ  กิฺจ ิ โลเก  อุปาทิยติ        ยอมไมถือม่ันอะไร  ๆ  ในโลกดวย 
เอวมฺป  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ               ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุยอม 
ธมฺเมสุ  ธมมฺานุปสฺสี  วหิรติ        พิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ 
ปฺจสุ  นีวรเณสุ                        นิวรณ  ๕ อยางนี้แล. 
                    นีวรณปพฺพ  จบขอกําหนดดวยนิวรณ.  
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        ๒.  ปุน  จปร  ภิกขฺเว        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขออ่ืนยังมี   
ภิกฺขุ                                        อยูอีก  ภิกษุ, 
ธมฺเมสุ  ธมมฺานุปสฺสี วหิรติ        ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ 
ปฺจสุ  อุปาทานกฺขนฺเธสุ                อุปาทานขันธ  ๕ 
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อยางไร 
                                        ภิกษุ, 
ธมฺเมสุ  ธมมฺานุปสฺสี วหิรติ        ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ 
ปฺจสุ  อุปาทานกฺขนฺเธสุ                อุปาทานขันธ  ๕, 
อิธ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ                        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุใน 
                                        ศาสนานี้  [ยอมพิจารณาเห็นดังน้ี 
                                        วา]:- 
        [๑]  อิติ  รูป                        อยางนี้รูป  [สิ่งท่ีทรุดโทรม] 
อิติ  รูปสฺส  สมุทโย                อยางนี้ความเกิดของรูป 
อิติรูปสิส  อตฺถงฺคโม                อยางนี้ความดับไปของรูป. 
        [๒]  อติิ  เวทนา                อยางนี้เวทนา  [ความรูอารมณ] 
อิติ  เวทนาย  สมุทโย                อยางนี้ความเกิดข้ึนของเวทนา 
อิติ  เวทนาย  อตฺถงฺคโม                อยางนี้ความดับไปของเวทนา. 
        [๓]  อิติ  สฺา                อยางนี้สัญญา  [ความจํา] 
อิติ  สฺาย  สมุทโย                อยางนี้ความเกิดข้ึนของสัญญา 
อิติ  สฺาย  อตฺถงฺคโม                อยางนี้ความดับไปของสัญญา. 
        [๔]  อิติ  สงฺขารา                อยางนี้สังขาร  [ความคิดความนึก] 
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อิติ สงฺขาราน  สมุทโย                อยางนี้ความเกิดข้ึนของสังขาร    
อิติ  สงฺขาราน  อตฺถงฺคโม                อยางนี้ความดับไปของสังขาร. 
        [๕]  อิติ  วิฺาณ                อยางนี้วิญญาณ  [ความรูสึก] 
อิติ  วิฺาณสฺส  สมุทโย                อยางนี้ความเกิดข้ึนของวิญญาณ 
อิติ  วิฺาณสฺส  อตฺถงฺคโม        อยางนี้ความดับไปของวิญญาณ. 
        อิติ  อชฌฺตฺต  วา ฯ เป ฯ        ความแปลเหมือนบทตน  ดูทีห่นา 
อุปาทิยติ                                ๓๕  บรรทัด  ๑๘  ถงึหนา  ๓๖ 
                                        บรรทัด  ๑๗. 
        เอวมฺป  โข  ภิกฺขเว ภิกฺขุ        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุยอม 
ธมฺเมสุ  ธมมฺานุปสฺสี  วหิรติ        พิจารณาเห็นธรรมในธรรม  คือ 
ปฺจสุ  อุปาทานกฺขนฺเธสุ                อุปาทานขันธ  ๕  อยางนี้แล. 
                ขนฺธปพฺพ                จบขอกําหนดดวยขันธ. 
        ๓.  ปุน  จปร  ภิกฺขเว        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขออ่ืนยังมี 
ภิกฺขุ                                        อยูอีก  ภิกษุ, 
ธมฺเมสุ  ธมมฺานุปสฺสี  วหิรติ        ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ 
ฉสุ  อชฺฌติติกพาหิเรสุ                อายตนะภายในและภายนอก  ๖ [คือ 
อายตเนสุ                                อายตนะภายใน ๖  อายตนะภาย 
                                        นอก  ๖] 
กถฺจ ภิกฺขเว  ภิกขฺุ                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อยางไร 
                                        ภิกษุ, 
ธมฺเมสุ  ธมมฺานุปสฺสี วหิรติ ฉส ุ       ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ 
อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ  อายตเนสุ        อายตนะภายในและภายนอก ๖.  
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        [๑]  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุใน   
                                                ศาสนานี้ 
จกฺขฺุจ  ปชานาติ                                ยอมรูจักตาดวย 
รูเป   จ  ปชานาติ                                ยอมรูจักรูปดวย 
ยฺจ  ตทุภย  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ                อน่ึง  สญัโญชน [เครื่องผูกไวใน 
สฺโชน                                        ภพ]  ยอมเกิดข้ึนอาศัยตาและรูป                 
                                                ทั้งสองน้ันอันใด 
ตฺจ  ปชานาติ                                ยอมรูจักอันนั้นดวย 
ยถา  จ  อนุปฺปนฺนสฺส                        อน่ึง  ความที่สัญโญชนอันยังไม 
สฺโชนสฺส  อุปฺปาโท  โหติ                เกิดข้ึน  ยอมเกิดข้ึนดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                                ยอมรูจักประการน้ันดวย 
ยถา  จ อุปฺปนฺนสฺส สฺโชนสฺส        อน่ึง  ความละสัญโญชนที่เกิดข้ึน 
ปหาน  โหติ                                        แลวเสียไดดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                                ยอมรูจักประการน้ันดวย 
ยถา  จ ปหีนสฺส สฺโชนสฺส                อน่ึง  ความที่สัญโญชนอันตนละ 
อายตึ  อนุปฺปาโท  โหติ                        เสียแลว  ยอมไมเกิดข้ึนตอไปได 
                                                ดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                                ยอมรูจักประการน้ันดวย. 
        [๒]  โสตฺจ  ปชานาติ                ยอมรูจักหูดวย 
สทฺเท  จ  ปชานาติ                                ยอมรูจักเสียงดวย  
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ยฺจ  ตทุภย  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ        อน่ึง  สัญโญชนยอมเกิดข้ึน  อาศัย   
สฺโชน                                หูและเสียงทั้งสองนั้นอันใด 
ตฺจ ปชานาติ                        ยอมรูจักอันนั้นดวย 
ยถา  จ อนุปฺปนฺนสฺส  สฺโ-          อน่ึง  ความที่สัญโญชนอันยังไม 
ชนสฺส  อุปฺปาโท  โหติ                  เกิดข้ึน ยอมเกิดข้ึนดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูจักประการน้ันดวย 
ยถา  จ  อุปฺปนฺนสฺส สฺโ-        อน่ึง  ความละสัญโญชนที่เกดิข้ึน 
ชนสฺส  ปหาน  โหติ                แลวเสียไดดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูจักประการน้ันดวย 
ยถา  จ  ปหนีสฺส สฺโชนสฺส        อน่ึง  ความที่สัญโญชนอันตนละ 
อายตึ  อนุปฺปาโท โหติ                เสียแลว  ยอมไมเกิดข้ึนตอไปได 
                                        ดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูจักประการน้ันดวย. 
        [๓]  ฆานฺจ  ปชานาติ        ยอมรูจักจมูกดวย 
คนฺเธ  จ  ปชานาติ                        ยอมรูจักกลิ่นดวย 
ยฺจ  ตทุภย  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ        อน่ึง  สัญโญชนยอมเกิดข้ึนอาศัย 
สฺโชน                                จมูกและกลิ่นทั้งสองน้ันอันใด 
ตฺจ ปชานาติ                        ยอมรูจักอันนั้นดวย 
ยถา  จ  อนุปฺปนฺนสฺส  สฺโ-        อนึ่ง  ความที่สัญโญชนอันยังไม 
ชนสฺส อุปฺปาโท  โหติ                เกิดข้ึน  ยอมเกิดข้ึนดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูจักประการน้ันดวย  



นักธรรมเอก - มหาสติปฏฐานสูตร และคิริมานนทสูตร - หนาท่ี 41 

ยถา  จ  อุปฺปนฺนสฺส  สฺโ        อน่ึง  ความละสัญโญชนที่เกิดข้ึน  
ชนสฺส  ปหาน  โหติ                แลวเสียไดดวยประการใด  
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูจักประการน้ันดวย 
ยถา  จ ปหีนสฺส สฺโชนสฺส        อนึ่ง  ความที่สัญโญชนอันตนละ 
อายตึ  อนุปฺปาโท  โหติ                เสียแลว  ยอมไมเกิดข้ึนตอไปได 
                                        ดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูจักประการน้ันดวย. 
        [๔]  ชิวหฺฺจ  ปชานาติยอมรูจักลิ้นดวย 
รเส  จ  ปชานาติ                        ยอมรูจักรสดวย 
ยฺจ  ตทุภย  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ        อน่ึง  สัญโญชนยอมเกิดข้ึนอาศัย 
สฺโชน                                ลิ้นและรสท้ังสองน้ันอันใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูจักอันนั้นดวย 
ยถา  จ  อนุปฺปนฺนสฺส  สฺโ-        อนึ่ง  ความที่สัญโญชนอันยังไม 
ชนสฺส  อุปฺปาโท  โหติ                เกิดข้ึน  ยอมเกิดข้ึนดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูจักประการน้ันดวย 
ยถา  จ  อุปฺปนฺนสฺส  สฺโ-        อน่ึง  ความละสัญโญชนที่เกดิข้ึน 
ชนสฺส  ปหาน  โหติ                แลวเสียไดดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูจักประการน้ันดวย 
ยถา  จ ปหีนสฺส  สฺโชนสฺส        อนึ่ง  ความที่สัญโญชนอันตนละ 
อายตึ  อนุปฺปาโท  โหติ                เสียแลว  ยอมไมเกิดข้ึนตอไปได  
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ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูจักประการน้ันดวย.   
        [๕]  กายฺจ ปชานาติ        ยอมรูจักกายดวย 
โผฏพฺเพ  จ  ปชานาติ                ยอมรูจักโผฏฐัพพะ  [สิ่งท่ีถูกตอง 
                                        ไดดวยกาย]  ดวย 
ยฺจ  ตทุภย  ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ        อน่ึง  สัญโญชนยอมเกิดข้ึนอาศัย 
สฺโชน                                กายและโผฏฐัพพะทั้งสองน้ันอันใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูจักอันนั้นดวย 
ยถา  จ  อนุปฺปนฺนสฺส  สฺโ-        อนึ่ง  ความที่สัญโญชนอันยังไม 
ชนสฺส  อุปฺปาโท  โหติ                เกิดข้ึน  ยอมเกิดข้ึนดวยประการใด 
ตฺจ ปชานาติ                        ยอมรูจักประการน้ันดวย 
ยถา จ  อุปฺปนฺสสฺส  สฺโ-        อน่ึง  ความละสัญโญชนที่เกดิข้ึน 
ชนสฺส  ปหาน  โหติ                แลวเสียไดดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูจักประการน้ันดวย 
ยถา  จ  ปหนีสฺส  สฺโชนสฺส        อน่ึง  ความที่สัญโญชนอันตนละ 
อายตึ  อนุปฺปาโท  โหติ                เสียแลว  ยอมไมเกิดข้ึนตอไปได 
                                        ดวยประการใด 
ตฺจ ปชานาติ                        ยอมรูจักประการน้ันดวย. 
        [๖]  มนฺจ  ปชานาติ           ยอมรูจักใจดวย 
ธมฺเม  จ  ปชานาติ                        ยอมรูธรรมารมณ  [เรื่องที่รูได 
                                        ดวยใจ]  ดวย  
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ยฺจ  ตทุภย  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ        อน่ึง  สัญโญชนยอมเกิดข้ึนอาศัย    
สฺโชน                                ในและธรรมารมณทั้งสองน้ันอันใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูจักอันนั้นดวย 
ยถา  จ  อนุปฺปนฺนสฺส  สฺโ-        อนึ่ง  ความที่สัญโญชนอันยังไม 
ชนสฺส อุปฺปาโท  โหติ                เกิดข้ึน  ยอมเกิดข้ึนดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูจักประการน้ันดวย 
ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส สฺโชนสฺส        อน่ึง  ความละสัญโญชนที่เกิดข้ึน 
ปหาน  โหติ                                แลวเสียไดดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูจักประการน้ันดวย 
ยถา  จ ปหีนสฺส  สฺโชนสฺส        อนึ่ง  ความที่สัญโญชนอันตนละ 
อายตึ  อนุปฺปาโท  โหติ                เสียแลว  ยอมไมเกิดข้ึนตอไปได 
                                        ดวยประการใด 
ตฺจ ปชานาติ                        ยอมรูจักประการน้ันดวย 
อิติ  อชฺฌตฺต  วา  ฯ เป ฯ                ความแปลเหมือนบทตน ดูที่หนา 
อุปาทิยติ                                ๓๕  บรรทัด  ๑๘  ถงึหนา  ๓๖ 
                                        บรรทัด  ๑๗ 
        เอวมฺป  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุยอม 
ธมฺเมสุ  ธมมฺานุปสฺสี  วหิรติ        พิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออาย- 
ฉสุ  อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ  อายต-        ตนะภายในและภายนอก ๖  อยา 
เนสุ                                        นี้แล. 
                    อายตนปพฺพ  จบขอกําหนดดวยอายตนะ.  
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        ๔.  ปุน  จปร  ภิกฺขเว        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขออ่ืนยังมี   
ภิกฺขุ                                        อยูอีก  ภิกษุ, 
ธมฺเมสุ  ธมมฺานุปสฺสี  วหิรติ        ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ 
สตฺตสุ  โพชฺฌงฺเคสุ                        โพชฌงค  [ธรรมสามัคคีเปนองค 
                                        แหงปญญาเครื่องตรัสรู]  ๗, 
กถฺจ ภิกฺขเว  ภิกขฺุ                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อยางไร 
                                        ภิกษุ, 
ธมฺเมสุ  ธมมฺานุปสฺสี วหิรติ        ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ 
สตฺตสุ  โพชฺฌงฺเคสุ                        โพชฌงค ๗. 
        [๑]  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุใน 
                                        ศาสนานี้ 
สนฺต  วา  อชฌฺตฺต สติสมฺ-                อนึ่ง  เมื่อสติสัมโพชฌงค  [องค 
โพชฺฌงฺค                                  ปญญาเปนเครื่องตรัสรูคือสติ]  ม ี
                                        ณ  ภายในจิต 
อตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต  สติสมฺ-        ยอมรูชัดวาสติสัมโพชฌงค  ม ี ณ 
โพชฺฌงฺโคติ  ปชานาติ                ภายในจิตของเรา 
อสนฺต  วา  อชฺฌตฺต  สติสม-ฺ        หรือเมื่อสติสัมโพชฌงคไมมี ณ 
โพชฺฌงฺค                                ภายในจิต 
นตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต  สติสมฺ-        ยอมรูชัดวา  สติสมัโพชฌงคไมมี 
โพชฺฌงฺโคติ  ปชานาติ                ณ  ภายในจิตของเรา  
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ยถา  จ  อนุปฺปนฺนสฺส  สติสม-ฺ        อน่ึง  ความที่สติสัมโพชฌงคอันยัง   
โพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาโท  โหติ        ไมเกิดข้ึน  ยอมเกิดข้ึนดวยประ- 
                                        การใด 
ตฺจ ปชานาติ                        ยอมรูชัดประการน้ันดวย 
ยถา  จ  อุปฺปนฺนสฺส  สติสม-ฺ        อน่ึง ความเจริญบริบูรณ  ของสติ- 
โพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาปาริปูริ        สัมโพชฌงคที่เกิดข้ึนแลว  ยอม 
โหติ                                        เปนดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูชดัประการน้ันดวย. 
        [๒]  สนฺต  วา  อชฌฺตฺต         อน่ึง  เมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
ธมฺมวิจยสมโฺพชฺฌงฺค                [องคปญญาเปนเครื่องตรัสรูคือ 
                                        ความเลือกคัดธรรม]  มี  ณ  ภายใน 
                                        จิต 
อตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต  ธมฺมวจิย-        ยอมรูชัดวา  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
สมฺโพชฺฌงฺโคติ  ปชานาติ                มี  ณ  ภายในจิตของเรา 
อสนฺต  วา  อชฺฌตฺต  ธมฺสวิจย-        หรือเมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงคไมมี 
สมฺโพชฺฌงฺค                                ณ  ภายในจิต 
นตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต  ธมฺมวจิย-        ยอมรูชัดวา  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
สมฺโพชฺฌงฺโคติ  ปชานาติ                ไมมี  ณ  ภายในจิตของเรา 
ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส ธมมฺวิจย-        อน่ึง  ความที่ธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาโท โหติ        อันยังไมเกิดข้ึน  ยอมเกิดข้ึนดวย 
                                        ประการใด  
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ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูชดัประการน้ันดวย   
ยถา จ  อุปฺปนฺนสฺส  ธมฺมวิจย-        อนึ่ง  ความเจริญบริบรูณของธัมม- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาปาริปูริ        วิจยสัมโพชฌงคที่เกิดข้ึนแลว  ยอม 
โหติ                                        เปนดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูชดัประการน้ันดวย. 
        [๓]  สนฺต  วา  อชฌฺตฺต        อน่ึง  เมื่อวิริยสัมโพชฌงค  [องค 
วิริยสมฺโพชฺฌงฺค                        ปญญาเปนเครื่องตรัสรูคือความ 
                                        เพียร]  มี  ณ  ภายในจิต 
อตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต  วิริยสม-ฺ        ยอมรูชัดวาวิริยสมัโพชฌงคมี  ณ 
โพชฺฌงฺโคติ ปชานาติ                ภายในจิตของเรา 
อสนฺต  วา  อชฺฌตฺต วิริยสม-ฺ        หรอืเมื่อวิริยสัมโพชฌงคไมมี  ณ 
โพชฺฌงฺค                                ภายในจิต 
นตฺถิ เม  อชฌฺตฺต  วิริยสม-ฺ        ยอมรูชัดวา  วิรยิสัมโพชฌงคไมมี 
โพชฺฌงฺโคติ  ปชานาติ                ณ  ภายในจิตของเรา 
ยถา  จ  อนุปฺปนฺนสฺส วิรยิสม-ฺ        อน่ึง  ความที่วิริยสัมโพชฌงคอัน 
โพฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาโท  โหติ        ยังไมเกิดข้ึน  ยอมเกิดข้ึนดวย 
                                        ประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูชดัประการน้ันดวย 
ยถา  จ อุปฺปนฺนสฺส  วิริยสม-ฺ        อน่ึง  ความเจริญบริบูรณของวิริย- 
โพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาปาริปูริ        สัมโพชฌงคที่เกิดข้ึนแลว  ยอม 
โหติ                                        เปนดวยประการใด 
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ตฺจ  ปานาติ                        ยอมรูชัดประการน้ันดวย.   
        [๔]  สนฺต  วา  อชฌฺตฺตอน่ึง  เมื่อปติสัมโพชฌงค  [องค 
ปติสมฺโพชฺฌงฺค                        ปญญาเปนเครื่องตรัสรูคือปติความ 
                                        ปลื้มกายปลืม้ใจ]  มี  ณ  ภายใจจิต 
อตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต  ปติสมฺ-        ยอมรูชัดวา  ปติสมัโพชฌงคมี  ณ 
โพชฺฌงฺโคติ  ปชานาติ                ภายในจิตของเรา 
อสนฺต  วา  อชฺฌตฺต ปติสม-ฺ        หรือเม่ือปติสัมโพชฌงคไมมี  ร 
โพชฺฌงฺค                                ภายในจิต 
นตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต  ปติสมฺ-        ยอมรูชัดวา  ปติสมัโพชฌงคไมมี 
โพชฺฌงฺโคติ  ปชานาติ                ณ  ภายในจิตของเรา 
ยถา  จ  อนุปฺปนสฺส  ปติสม-ฺ        อนึ่ง  ความที่ปติสัมโพชฌงคอันยัง 
โพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาโท  โหติ        ไมเกิดข้ึน  ยอมเกิดข้ึนดวยประ- 
                                        การใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูชดัประการน้ันดวย 
ยถา  จ  อุปฺปนฺนสฺส  ปติสม-ฺ        อน่ึง  ความเจริญบริบูรณของปติ- 
โพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาปาริปูริ โหติสัมโพชฌงคที่เกิดข้ึนแลว  ยอม 
                                        เปนดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูชดัประการน้ันดวย. 
        [๕]  สนฺต  วา  อชฌฺตฺต        อน่ึง  เมื่อปสสัทธิสัมโพชฌงค [องค 
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค                ปญญาเปนเครื่องตรัสรูคือปสสัทธิ 
                                        ความสงบกายสงบจิต]  มี  ณ  ภาย 
                                        ในจิต  
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อตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต ปสฺสทฺธิ-        ยอมรูชัดวา  ปสสัทธิสัมโพชฌงคมี   
สมฺโพชฺฌงฺโคติ  ปชานาติ                ณ  ภายในจิตของเรา 
อสนฺต  วา  อชฺฌตฺต  ปสฺสทฺธิ        หรือเมื่อปสสัทธิสัมโพชฌงคไมมี 
สมฺโพชฺฌงฺค                                ณ  ภายในจิต 
นตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต  ปสฺสทฺธิ-        ยอมรูชัดวา  ปสสัทธิสัมโพชฌงค 
สมฺโพชฺฌงฺโคติ  ปชานาติ                ไมมี  ณ  ภายในจิตของเรา 
ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส ปสฺสทฺธิ-        อนึ่ง  ความที่ปสสัทธิสัมโพชฌงค 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาโท โหติ        อันยังไมเกิดข้ึน ยอมเกิดข้ึนดวย 
                                        ประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูชดัประการน้ันดวย 
ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส ปสิสทฺธิสม-ฺ        อน่ึง  ความเจริญบริบูรณของปส- 
โพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาปาริปูริโหติ        สทัธิสัมโพชฌงคที่เกิดข้ึนแลว  ยอม 
                                        เปนดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูชดัประการน้ันดวย. 
        [๖]  สนตฺ  วา  อชฺฌตฺต        อน่ึง  เมื่อสมาธิสัมโพชฌงค  [องค 
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค                        ปญญาเปนเครื่องตรัสรู  คือสมาธิ 
                                        ความท่ีจิตต้ังมั่นอยูในอารมณอัน 
                                        เดียว]  มี  ณ  ภายในจิต 
อตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต  สมาธิ                ยอมรูชัดวา  สมาธิสัมโพชฌงคมี  ณ 
สมฺโพชฺฌงฺโคติ  ปชานาติ                ภายในจิตของเรา 
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อสนฺต  วา  อชฺฌตฺต                                หรือเมื่อสมาธิสัมโพชฌงคไมมี  ณ 
สมาธิสมฺโพชฌงฺค                                ภายในจิต  
นตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต  สมาธสิม-ฺ                ยอมรูชัดวา  สมาธิสัมโพชฌงคไมมี 
โพชฺฌงฺโคติ  ปชานาติ                        ณ  ภายในจิตของเรา 
ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส สมาธิสมฺ-                อน่ึง  ความท่ีสมาธิสัมโพชฌงคอัน 
โพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาโท  โหติ                ยังไมไมเกิดข้ึน  ยอมเกิดข้ึนดวย 
                                                ประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                                ยอมรูชัดประการน้ันดวย 
ยถา  จ อุปฺปนฺนสฺส สมาธิสม-ฺ                อน่ึง  ความเจริญบริบูรณของสมาธิ 
โพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาปาริปูริ โหติ                สัมโพชฌงคที่เกิดข้ึนแลว  ยอม 
                                                เปนดวยประการใด 
ตฺจ ปชานาติ                                ยอมรูชัดประการน้ันดวย. 
        [๗]  สนฺต  วา  อชฌฺตฺต                อน่ึง เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค องค 
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค                        ปญญาเปนเครื่องตรัสรูคืออุเบกขา 
                                                ความท่ีจิตมัธยัสถเปนกลาง  มี  ณ 
                                                ภายใจจิต 
อตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต  อุเปกฺขา                ยอมรูชัดวา  อุเบกขาสัมโพชฌงค  ม ี
สมฺโพชฺฌงฺโคติ   ปชานาติ                        ณ  ภายในจิตของเรา 
อสนฺต วา  อชฺฌตฺต  อุเปกฺขา                อน่ึง เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคไมมี 
สมฺโพชฺฌงฺค                                        ณ  ภายในจิต  
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นตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต  อุเปกฺขา        ยอมรูชัดวา  อุเบกขาสัมโพชฌงคไม      
สมฺโพชฺฌงฺโคติ  ปชานาติ                มี  ณ  ภายในจิตของเรา 
ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส อุเปกขา-        อนึ่ง  ความที่อุเบกขาสัมโพชฌงค 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาโท โหติ        อันยังไมเกิดข้ึน  ยอมเกิดข้ึนดวย 
                                        ประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูชดัประการน้ันดวย 
ยถา  จ  ปุปฺปนฺนสฺส  อุเปกฺขา-        อน่ึงความเจริญบริบรูณของอุเบก- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาปาริปูริ        ขาสัมโพชฌงคที่เกิดข้ึนแลว ยอม 
โหติ                                        เปนดวยประการใด 
ตฺจ  ปชานาติ                        ยอมรูชดัประการน้ันดวย 
อิติ  อชฺฌตฺต  วา ฯ เป ฯ                ความแปลเหมือนบทตน  ดูทีห่นา 
อุปาทิยติ                                ๓๕  บรรทัด  ๑๘  ถงึ  บรรทัด  ๓๖ 
        เอวมฺป  โข  ภิกฺขเว ภิกฺขุ        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุยอม 
ธมฺเมสุ  ธมมฺานุปสฺสี  วหิรติ        พิจารณาเห็นธรรมในธรรม  คือ 
สตฺตสุ  โพชฺฌงฺเคสุ                        โพชฌงค  ๗  อยางนี้แล. 
        โพชฺฌงฺคปพฺพ                จบขอกําหนดดวยโพชฌงค. 
        ๕.  ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขุ        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออ่ืนมีอยูอีก 
                                        ภิกษุ, 
ธมฺเมสุ  ธมมฺานุปสฺสี  วหิรติ        ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ 
จตูสุ  อริยสจฺเจสุ                        อริยสัจ  ๔ 
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กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อยางไร   
                                        ภิกษุ,  
ธมฺเมสุ ธมมฺานุปสฺสี วิหรติ        ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ 
จตูสุ  อริยสจฺเจสุ                        อริยสัจ ๔. 
        [๑]  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุใน 
                                        ศาสนานี้ 
อิท  ทุกขฺนฺติ ยถาภูต ปชานาติ        ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา  นี้ 
                                        ทุกข. 
        [๒]  อย  ทุกขฺสมุทโยติ        ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา  นี ้
ยถา  ภูต  ปชานาติ                        ทุกขสมุทัย  เหตุใหเกิดทุกข. 
        [๓]  อย  ทุกขฺนิโรโธติ        ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา  นี้ 
ยถาภูต  ปชานาติ                        ทุกขนิโรธ  [ธรรมเปนที่ดับทุกข] 
        [๔]  อย  ทุกขฺนิโรธคามินี        ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา  นี้ 
ปฏิปทาติ  ยถาภูต  ปชานาติ        ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทา  [ขอ 
                                        ปฏิบัติใหถึงธรรมเปนที่ดับทุกข]. 
        กตมฺจ  ภิกขฺเว  ทุกฺข        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ของจริงอยาง 
อริยสจฺจ                                ประเสรฐิคือทุกขเปนอยางไรเลา ?. 
ชาติป ทุกฺขา                                แมชาติ  [ความเกิด]  ก็เปนทุกข 
ชราป  ทุกขฺา                                แมชรา  [ความแก]  ก็เปนทุกข 
มรณมฺป  ทุกขฺ                        แมมรณะ  [ความตาย]  ก็เปนทุกข  
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โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสปุายา-        แมโสกะ [ความโศก]  ปริเทวะ    
สาป  ทุกฺขา                                [ความร่ําไรรําพัน]  ทุกขะ  [ความ 
                                        ทุกขกาย]  โทมนัส [ความทุกขใจ] 
                                        และอุปายาส  [ความอึดอัดใจ] 
                                        ก็เปนทุกข 
อปฺปเยหิ  สมฺปโยโค ทุกโฺข        ความประสบกับสัตวและสังขารซึ่ง                 
                                        ไมเปนที่รักก็เปนทุกข 
ปเยหิ  วิปฺปโยโค  ทุกฺโข                ความพลัดพรากจากสัตวและสังขาร 
                                        ซึ่งเปนที่รักก็เปนทุกข 
ยมฺปจฺฉ  น  ลภติ                        สัตวปรารถนาอยูยอมไมไดอันใด 
ตมฺป  ทุกฺข                                แมขอที่ไมไดสมประสงคนั้นก็เปน 
                                        ทุกข 
สงฺขิตฺเตน  ปฺจุปาทานกฺขนฺธา        โดยยออุปาทานขันธ [ขันธที่ 
ทุกฺขา                                        ประกอบดวยอุปาทานความถือมั่น] 
                                        ๕  กเ็ปนทุกข. 
        กตมา  จ  ภิกขฺเว  ชาติ        ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ชาติ  [ความ 
                                        เกิด]  เปนอยางไรเลา ? 
ยา  เตส  เตส  สตฺตาน  ตมฺหิ        ความเกิด  ความบังเกิด ความหยั่ง 
ตมฺหิ  สตฺตนิกาเย  ชาติ สฺชาติ        ลง  [คือเปนชลาพุชะหรืออัณฑช- 
โอกฺกนฺติ  นพฺิพตฺติ  อภินิพฺพตฺติ        ปฏิสนธิ]  เกิด [คือเปนสังเสทช-  
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ขนฺธาน  ปาตุภาโว  อายตนาน         ปฏิสนธิ  เกิดจําเพาะ  [คือเปน   
ปฏิลาโภ                                อุปปาติกปฏิสนธิ]  ความปรากฏ 
                                        ข้ึนแหงขันธ  ความไดอายตนะครบ 
                                        ในหมูสัตวนั้น  ๆ   ของเหลาสัตว 
                                        นั้น  ๆ  อันใด 
อย  วุจฺจติ  ภกิฺขเว  ชาติ                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้  [เรา] 
                                        กลาววาชาติ  [ความเกิด]. 
กตมา  จ  ภิกขฺเว  ชรา                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ชรา  [ความ 
                                        แก]  เปนอยางไรเลา ? 
ยา  เตส  เตส  สตฺตาน  ตมฺหิ        ความแก  ความคร่ําครา  ความที่ 
ตมฺหิ  สตฺตนิกาเย  ชรา  ชรีณตา        ฟงหลุด  ความที่ผมหงอก ความ 
ขณฺฑิจฺจ ปาลิจฺจ วลิตจตา อายุโน        ที่หนังหดเปนเกลียว  ความเส่ือม 
สหานิ  อินฺทรฺิยาน  ปริปาโก          แหงอายุ  ความแหหงอมแหงอิน- 
                                        ทรีย  ในหมูสัตวนั้น  ๆ  ของเหลา 
                                        สัตวนั้น  ๆ อันใด 
อย  วุจฺจติ  ภกิฺขเว  ชรา                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้  [เรา] 
                                        กลาววาชรา  [ความเกา]. 
        กตมฺจ  ภิกขฺเว  มรณ        ดกูอนภิกษุทั้งหลาย มรณะ  [ความ 
                                        ตาย]  เปนอยางไรเลา ?  
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ยา  เตส  เตส  สตฺตาน  ตมฺหา        ความจุติ  ความเคลื่อนไป  ความ   
ตมฺหา  สตฺตนิกายา  จุติ  จวนตา        แตกทําลาย  ความหายไป  มฤตยู 
เภโท  อนฺตรธาน  มจฺจ ุมรณ        ความตาย  ความทํากาละ  ความ 
กาลกิริยา ขนฺธาน   เภท  กเฬ-        แตกแหงขันธ  ความท้ิงซากศพ 
วรสิส  นิกฺเขโป  ชีวิตินฺทฺริยสฺส        ไว  ความขาดไปแหงชีวิตินทรีย 
อุปจฺเฉโท                                จากหมูสัตวนั้น ๆ  ของเหลาสัตว 
                                        นั้น  ๆ  อันใด 
อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  มรณ                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้  [เรา] 
                                        กลาววามรณะ [ความตาย]. 
        กตโม จ  ภิกขฺเว โสโก        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โสกะ  ความ 
                                        แหงใจ  เปนอยางไรเลา ? 
โย โข ภิกขฺเว อฺตรฺตเรน        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความโศก 
พฺยสเนน สมนินาคตสฺส อฺ-        ความเศราใจ  ความแหงใจ  ความ 
ตรฺตเรน  ทุกขฺธมฺเมน๑ ผุฏ-        ผาก ณ  ภายใน  ความเศราโศก  ณ 
สฺส  โสโก โสจนา โสจิตตฺต        ภายใน  ของสัตวผูประกอบดวย 
อนฺโตโสโก  อนฺโตปริโสโก        ความฉิบหายอันใดอันหน่ึง  และ 
                                        ผูที่ความทุกขอันใดอันหน่ึงมาถูก 
                                        ตองแลวอันใด 
อย  วุจฺจติ  ภกิฺขเว  โสโก                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้  [เรา] 
                                        กลาววาโสกะ  [ความโศก]. 
 
๑.  อรรถกถาวา  เหตุแหงทุกข.  ธมฺมศัพทเปนไวพจนของเหตุ.  ดังน้ันนาจะแปลวา----ผูท่ีเหตุแหง 
ทุกขอันใดอันหนึ่ง----  
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        กตโม จ ภิกฺขเว ปริเทโว        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปริเทวะ [ความ   
                                        ร่ําไรรําพัน]  เปนอยางไรเลา ? 
โย  โข  ภิกขฺเว  อฺตร ฺ        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความคร่ําครวญ 
ตเรน  พฺยเสเนน  สมนฺนาคตสฺส        ความร่ําไรรําพัน  กิรยิาที่คร่ําครวญ 
อฺตร ฺตเรน  ทุกฺขธมฺเมน        กริิยาท่ีร่ําไรรําพัน  ความที่สัตว 
ผุฏสฺส  อาเทโว  ปริเทโว        คร่ําครวญ  ความท่ีสัตวร่ําไรรําพัน 
อาเทวนา ปริเทวนา อาเทวิตตฺต        ของสัตวผูประกอบดวยความฉิบ- 
ปริเทวิตตฺต                                หายอันใดอันหน่ึง  และผูที่ความ 
                                        ทุกขอันใดอันหน่ึงมาถูกตองแลว 
                                        อันใด 
อย  วุจฺจติ  ภกิฺขเว ปริเทโว        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้  [เรา] 
                                        กลาววาปริเทวะ  [ความร่ําไร 
                                        รําพัน]. 
        กตมฺจ  ภิกขฺเว ทกฺุข        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทุกข  [ความ 
                                        ทุกขกาย]  เปนอยางไรเลา ? 
ย  โข  ภิกขฺเว กายิก ทุกฺข                ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ความทุกข 
กายิก  อสาต  กายสมฺผสฺสช        เกิดในกาย  ความไมสบายเกิดข้ึน 
ทุกฺข  อสาต เวทยิต                        ในกาย  เวทนาท่ีเปนทุกข  ไม 
                                        สบาย  เกิดแตสัมผัสทางกายอันใด 
อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว ทุกขฺ                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้ [เรา] 
                                        กลาววาทุกข  [ความทุกขกาย].  
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        กตมฺจ ภิกฺขเว โทมนสฺส        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โทมนัส    
                                        [ความทุกขใจ]  เปนอยางไรเลา ? 
ย  โข  ภิกขฺเว เจตสิก  ทกุข        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความทุกขเกิด 
เจตสิก  อสาต  เจโตสมฺผสฺสช        ในจิต   ความไมสบายเกิดในจิต 
ทุกฺข  อสาต  เวทยิต                เวทนาท่ีเปนทุกขไมสบาย  เกิดแต 
                                        สัมผัสทางจิต  อันใด 
อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว โทมนสฺส        ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้  [เรา] 
                                        กลาววาโทมนัส  [ความทุกขใจ] 
        กตโม จ ภิกฺขเว คุปายาโส        ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อุปายาส 
                                        [ความอึดอัดใจ]  อยางไรเลา ? 
โย โข ภิกขฺเว อฺตรฺตเรน        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความอัดใจ 
พฺยสเนน  สมนฺนาคตสฺส อ-ฺ        ความอึดอัดใจ  ความที่สัตวอัดใจ 
ตร ฺตเรน   ทุกฺขธมฺเมน        ความที่สัตวอึดอัดใจ ของสัตวผู 
ผุฏสฺส  อายาโส อุปายาโส        ประกอบดวยความฉิบหายอันใด 
อายาสิตตฺต  อุปายาสิตตฺต                อันหน่ึง  และผูที่ความทุกขอันใด 
                                        อันหน่ึงมาถูกตองแลว  อันใด 
อย  วุจฺจติ  ภกิฺขเว  อุปายาโส        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้  [เรา] 
                                        กลาววาอุปายาส  [ความอึดอัด 
                                        ใจ]  
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        กตโม จ ภิกฺขเว อปฺปเยหิ        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความประสบ  
สมฺปโยโค  ทุกฺโข                        กับสัตวและสังขารซ่ึงไม เปนที่รัก 
                                        เปนทุกขอยางไรเลา ? 
อิธ  ภิกขฺเว  ยสฺส เต โหนติฺ        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อารมณเหลา 
อนิฏา  อกนฺตา  อมนาป  รูปา        ใดในโลกน้ีซึ่งไมเปนที่ปรารถนา 
สทฺทา  คนฺธา  รสา  โผฏพฺพา        ไมเปนที่รักใคร  ไมเปนทีป่ลื้มใจ 
                                        คือ  รูป เสียง กลิ่น  รส  และ 
                                        อารมณที่ถูกตองดวยกาย  ยอมมีแก 
                                        ผูนั้น 
เย  วา ปนสฺส  เต  โหนฺติ                อนึ่ง  หรือชนเหลาใดท่ีใครความ- 
อนตฺถกามา  อหิตกามา  อผาสุ-         ฉิบหาย  ใครสิง่ท่ีไมเกื้อกูล  ใคร 
กามา  อโยคกฺเขมกามา                ความไมสําราญ  และใครความไม 
                                        เกษมจากเครื่องประกอบ  ยอมมี 
                                        แกผูนั้น 
ยา  เตหิ  สงฺคติ  สมาคโม                ความไปรวม  ความรวม ความ 
สโมธาน มิสสฺีภาโว                ประชุมรวม  ความระคนกับดวย 
                                        อารมณและสัตวเหลาน้ัน  อันใด 
อย  วุจฺจติ  ภกิฺขเว  อปฺปเยหิ        ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้  [เรา] 
สมฺปโยโค  ทุกฺโข                          กลาววาความประสบกับสัตวและ 
                                        สังขารซึ่งไมเปนที่รัก  เปนทุกข.  
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        กตโม  จ  ภิกขฺเว ปเยหิ        ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ความพลัด   
วิปฺปโยโค  ทุกฺโข                        พรากจากสัตวและสังขารซึ่งเปนที่ 
                                        รัก  เปนทุกอยางไรเลา ? 
อิธ  ภิกขฺเว  ยสฺส  เต  โหนฺติ        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อารมณเหลา 
อิฏา  กนฺตา  มนาปา  รูปา        ใดในโลกน้ี  ซึ่งเปนที่ปรารถนา 
สทฺทา  คนฺธา  รสา  โผฏพฺพา        เปนที่รักใคร  เปนที่ปลื้มใจ คือ 
                                        รูป  เสียง กลิน่  รส  และอารมณ 
                                        ที่ถูกตองดวยกาย  ยอมมีแกผูนั้น 
เย  วา  ปนสฺส เต  โหนฺติ                อน่ึง  หรือคนเหลาใดท่ีใครความ 
อตฺถกามา  หติกามา ผาสุกามา        เจริญ  ใครประโยชนเกื้อกูล  ใคร 
โยคกฺเขมกามา                        ความสําราญ และใครความเกษม 
                                        จากเครื่องประกอบยอมมีแกผูนั้น 
มาตา  วา                                คือมารดาหรือ 
ปตา วา                                หรือบิดา 
ภาตา  วา                                หรือพ่ีชายนองชาย 
ภคินี  วา                                หรือพ่ีหญิงนองหญิง 
มิติตา  วา                                หรือมิตร 
อมจฺจา  วา                                หรืออมาตย๑ 

 
๑.  ในท่ีนีห่มายความวาสหาย  
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าติสาโลหิตา วา                        หรือญาติสาโลหิต   
ยา เตหิ อสงฺคติ อสมาคโม                ความไมไปรวม  ความไมมารวม 
อสโมธาน  อมิสฺสีภาโว                ความไมประชุมรวม  ความไมระ 
                                        คนกับดวยอารมณและสัตวเหลา 
                                        นั้น  อันใด 
อย  วุจฺจติ ภกิฺขเว  ปเยห ิ               ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้  [เรา] 
วิปฺปโยโค  ทุกฺโข                        กลาววา  ความพลัดพรากจากสัตย 
                                        และสังขารซึ่งเปนที่รัก  เปนทุกข. 
        กตมฺจ  ภิกขฺเว                 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัตวปรารถนา 
ยมฺปจฺฉ  น  ลภติ  ตมฺป  ทุกฺข        อยูยอมไมไดอันใด  แมขอที่ไม 
                                        ไดสมประสงคนั้น  เปนทุกข 
                                        อยางไรเลา ? 
        [๑]  ชาติธมฺมาน                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความ 
ภิกฺขเว  สตฺตาน  เอว                ปรารถนายอมเกิดข้ึน  แกสัตวทีม่ี 
อิจฺฉา  อุปฺปชฺชติ                        ความเกิดเปนธรรมดาอยางนี้วา 
อโห  วต  มย  น                        อือนะ  ขอเราพึงเปนผูไมมีความ 
ชาติธมฺมา  อสฺสาม                        เกิดเปนธรรมดาเถิด 
น  จ  วต  โน                                อน่ึง  ขอความเกิดอยางมีมาถึงแก 
ชาติ  อาคจฺเฉยฺย                        เราเลย 
  



นักธรรมเอก - มหาสติปฏฐานสูตร และคิริมานนทสูตร - หนาท่ี 60 

น  โข  ปเนต  อิจฺฉาย                ขอน้ันสัตวไมพึงไดตามความ   
ปตฺตพฺพ                                ปรารถนาโดยแท. 
อิทมฺป  ยมฺปจฺฉ  น                        แมขอนี้ก็ชื่อวา  ยนัปจฉังนลภติ 
ลภติ  ตมฺปทกฺุข                        ตัมปทุกข. 
        [๒]  ชราธมฺมาน                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความ 
ภิกฺขเว  สตฺตาน  เอว                ปรารถนายอมเกิดข้ึนแกเหลาสัตว 
อิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ                        ที่มีความแกเปนธรรมดาอยางนี้วา 
อโห  วต  มย  น                        อือนะ  ขอเราพึงเปนผูไมมีความ 
ชราธมฺมา  อสฺสาม                        แกเปนธรรมดาเถิด 
น   จ  วต  โน                        อน่ึง  ขอความแกอยามีมาถึงแก 
ชรา  อาคจฺเฉยฺย                        เราเลย 
น  โข ปเนต                                ขอน้ันสัตวไมพึงไดตามความ 
อิจฺฉาย  ปตฺตพฺพ                        ปรารถนาโดยแท 
อิทมฺป  ยมฺปจฺฉ  น                        แมขอนี้ก็ชื่อวา  ยมัปจฉังนลภติ 
ลภติ  ตมฺป  ทุกฺข                        ตัมปทุกข. 
        [๓]  พฺยาธิธมฺมาน                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความปรา- 
ภิกฺขเว  สตฺตาน  เอว                รถนายอมเกิดข้ึน  แกเหลาสัตวที่ 
อิจฺฉา  อุปฺปชฺชติ                        มีความเจ็บไขเปนธรรมดาอยาง 
                                        นี้วา 
อโห  วต  มย  น                        อือนะ  ขอเราพึงเปนผูไมมีความ 
พฺยาธิธมฺมา  อสฺสาม                เจ็บไขเปนธรรมดาเถิด 
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น  จ  วต โน  พฺยาธี                อน่ึง ขอความเจ็บไขอยาไดมีมา    
อาคจฺเฉยฺยุ                        ถึงแกเราเลย 
น  โข  ปเนต  อิจฺฉาย        ขอน้ันสัตวไมพึงไดตามความ 
ปตฺตพฺพ                        ปรารถนาโดยแท. 
อิทมฺป  ยมฺปจฺฉ  น                แมขอนี้ก็ชื่อวา  ยังปจฉังนลภติ 
ลภติ  ตมฺป ทุกฺข                ตัมปทุกข. 
       [๔]  มรณธมฺมาน          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความ 
ภิกฺขเว  สตฺตาน  เอว        ปรารถนายอมเกิดข้ึนแกเหลาสัตว 
อิจฺฉา  อุปฺปชฺชติ                ที่มีความตายเปนธรรมดาอยางนี้วา 
อโห  วต  มย  น                อือนะ  ขอเราพึงเปนผูไมมีความ 
มรณธมฺมา  อสฺสาม        ตามเปนธรรมดาเถิด 
น  จ  วต  โน  มรณ                อน่ึง  ขอความตามอยามีมาถึงแก 
อาคจฺเฉยฺย                        เราเลย 
น  โข  ปเนต                        ขอน้ันสัตวไมพึงไดตามความ 
อิจฺฉาย  ปตฺตพฺพ                ปรารถนาโดยแท. 
อิทมฺป  ยมฺปจฺฉ  น  ลภติ        แมขอนี้ก็ชื่อวา  ยัมปจฉังนลภติ 
ตมฺป  ทุกฺข                        ตัมปทุกข. 
       [๕] โสกปริเทวทุกฺข-        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความ 
โทสนสฺสุปายาสธมฺมาน        ปรารถนายอมเกิดข้ึนแกเหลาสัตว 
ภิกฺขเว  สตฺตาน  เอว        ที่มีโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส 
อิจฺฉา  อุปฺปชฺชติ                เปนธรรมดาอยางนี้วา  
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อโห  วต มย  น                         อือนะ  ขอเราพึงเปนผูไมมีโสก-   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺส-ุ        ปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสเปน 
ปายาสธมฺมา  อสฺสาม                ธรรมดาเถิด 
น  จ  วต  โน                                อน่ึง  ขอโสกปริเทวทุกขโทมนัส- 
โสกปริเทวทุกฺขโทมนส-ุ                อุปายาสอยามีมาถึงแกเราเลย 
สุปายาสา  อาคจฺเฉยฺยุ 
น  โข  ปเนต                                ขอน้ันสัตวไมพึงไดตามความ 
อิจฺฉาย  ปตฺตพฺพ                        ปรารถนาโดยแท. 
อิทนมฺป  ยมปฺจฺฉ น                แมขอนี้ก็ชื่อวา  ยังปจฉังนลภติ 
ลภติ  ตมฺป  ทุกฺข                        ตัมปทุกข  [สัตวปรารถนาสิ่งใด 
                                        ยอมไมไดแมขอท่ีไมสมประสงค 
                                        นั้น  ก็เปนทกุข] 
        กตเม  จ  ภิกขฺเว                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โดยยอ  อุปา- 
สงฺขิตฺเตน  ปฺจุปาทานกฺขนฺธา        ทานขันธทั้ง ๕  เปนทุกขอยางไร 
ทุกฺขา                                        เลา ? 
เสยฺยถีท                                [อุปาทานขันธทั้ง ๕]  นี้เปน 
                                        อยางไร 
รูปูปาทานกฺขนฺโธ                [คือ]  อุปาทานขันธคือรูป 
เวทนูปาทานกฺขนฺโธ                อุปาทานขันธคือเวทนา 
สฺูปาทานกฺขนฺโธ                อุปาทานขันธคือสัญญา 
สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ                อุปาทานขันธคือสังขาร  
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วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ                อุปาทานขันธคือวิญญาณ   
อิเม  วุจฺจนฺติ  ภิกขฺเว                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลาน้ี  [เรา] 
สงฺขิตฺเตน  ปฺจุปาทานกฺขนฺธา        กลาววาโดยยออุปาทานขันธ  ๕ 
ทุกฺขา                                        เปนทุกข 
อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ทุกฺข                ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้  [เรา] 
อริยสจฺจ                                กลาววาอริยสัจคือทุกข. 
        กตมฺจ  ภิกขฺเว                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสัจคือ 
ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ                ทุกขสมุทัย  [เหตุใหเกิดทุกข] 
                                        เปนอยางไรเลา ? 
ยาย  ตณฺหา                                 ตัณหา  [ความอยาก]  นี ้ อันใด 
โปโนพฺภวิกา                        มีความเกิดอีกเปนปกติ 
นนฺทิราคสหคตา                        ประกอบดวยความกําหนัดดวย 
                                        อํานาจแหงความเพลิดเพลิน 
ตตฺร  ตตฺราภินนฺทินี                มักเพลินยิ่งในอารมณนั้น ๆ 
เสยฺยถีท                                ตัณหานี้   อยางไรเลา ? 
กามตณฺหา                                [คือ]  ความอยากในกามคือ 
                                        อารมณที่สัตวรักใคร 
ภวตณฺหา                                ความอยากมีอยากเปน 
วิภวตณฺหา                                ความอยากไมมีอยากไมเปน 
สา  โข  ปเนสา                        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลตัณหา 
ภิกฺขเว  ตณฺหา                        นั้นนั่น  
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กตฺถ  อุปฺปชฺชมานา                        เมื่อจะเกิดข้ึน  ยอมเกิดข้ึนท่ีไหน ?   
อุปฺปชฺชติ 
กตฺถ  นิวีสมานา  นิวีสติ                เมื่อจะต้ังอยู  ยอมต้ังอยูที่ไหน ? 
ย  โลเก  ปยรปู  สาตรูป                สิ่งใดเปนที่รักที่ยินดีในโลก 
เอตฺเถสา  ตณฺหา                        ตัณหานั้น  เมื่อจะเกิดข้ึนก็ยอม 
อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ                เกิดข้ึนในที่นั้น 
เอตฺถ  นิวีสมานา  นิวีสติ                เมื่อจะต้ังอยูก็ยอมต้ังอยูในที่นั้น 
กิฺจ  โลเก  ปยรูป  สาตรปู          ก็อะไรเลาเปนที่รักที่ยินดีในโลก ? 
        ๑.  จกขฺุ                        ตา 
โลเก  ปยรูป  สาตรูป                เปนที่รกัที่ยินดีในโลก 
เอตฺเถสา ตณฺหา                        ตัณหานั้น  เมื่อจะเกิดข้ึนก็ยอม 
อุปฺปชฺชมานา  อุปฺปชฺชติ                เกิดข้ึนที่ตาน้ัน 
เอตฺถ  นิวีสมานา  นิวีสติ                เมื่อจะต้ังอยู  ก็ยอมต้ังอยูที่ตาน้ัน 
โสต                                        ห ู
ฆาน                                        จมูก 
ชิวฺหา                                        ลิ้น 
กาโย                                        กาย 
มโน                                        ใจ 
โลเก  ปยรูป  สาตรูป                เปนที่รกัที่ยินดีในโลก 
เอตฺเถสา  ตณฺหา                        ตัณหานั้น  เมื่อจะเกิดข้ึน  ก็ยอม 
อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ                เกิดข้ึนที่หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นั้น  
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เอตฺถ นิวีสมานา  นิวีสติ                เมื่อจะต้ังอยูก็ยอมต้ังอยูที่หู  จมูก    
                                        ลิ้น  กาย  ใจ  นั้น. 
        ๒.  รูปา                          รูป 
สทฺทา                                        เสียง 
คนฺธา                                  กลิ่น 
รสา                                        รส 
โผฏพฺพา                                โผฏฐัพพะ 
โลเก  ปยรูป  สาตรูป                เปนที่รกัที่ยินดีในโลก 
เอตฺเถสา  ตณฺหา                        ตัณหานั้น  เมื่อจะเกิดข้ึน  ก็ยอม 
อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ                เกิดข้ึนที่รูป  เสียง กลิ่น  รส 
                                        โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณนั้น 
เอตฺถ  นิวีสมานา  นิวีสติ                เมื่อจะต้ังอยู  ก็ยอมต้ังอยูที่รูป 
                                        เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
                                        ธัมมารมณนั้น. 
        ๓.  จกขฺุวิฺาณ                ความรูทางตา 
โสตวิฺาณ                                ความรูทางหู 
ฆานวิฺาณ                        ความรูทางจมูก 
ชิวฺหาวิฺาณ                        ความรูทางลิ้น 
กายวิฺาณ                                ความรูทางกาย 
มโนวิฺาณ                        ความรูทางใจ  
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โลเก  ปยรูป  สาตรูป                  เปนทีร่ักที่ยินดีในโลก    
เอตฺเถสา  ตณฺหา                        ตัณหานั้น  เมื่อจะเกิดข้ึน  ก็ยอม 
อุปฺปชฺชมานา  อุปฺปชฺชติ                เกิดข้ึนที่ความรูทางตา  หู  จมูก  ลิ้น 
                                        กาย  ใจน้ัน 
เอตฺถ  นิวีสมานา  นิวีสติ                เมื่อจะต้ังอยู  ก็ยอมต้ังอยูที่ความรู 
                                        ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจน้ัน. 
        ๔.  จกขฺุสมฺผสฺโส                ความกระทบทางตา 
โสตสมฺผสฺโส                        ความกระทบทางหู 
ฆานสมฺผสฺโส                        ความกระทบทางจมูก 
ชิวฺหาสมฺผสฺโส                        ความกระทบทางลิ้น 
กายสมฺผสฺโส                        ความกระทบทางกาย 
มโนสมฺผสฺโส                        ความกระทบทางใจ 
โลเก  ปยรูป  สาตรูป                เปนที่รกัที่ยินดีในโลก 
เอตฺเถสา  ตณฺหา                        ตัณหานั้น  เมื่อจะเกิดข้ึน  ก็ยอม 
อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ                เกิดข้ึนที่ความกระทบทางตา  ห ู
                                        จมูก  ลิ้น  กาย  ใจน้ัน 
เอตฺถ  นิวีสมานา  นิวีสติ                เมื่อจะต้ังอยู  ก็ยอมต้ังอยูที่ความ 
                                        กระทบทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย 
                                        ใจน้ัน. 
        ๕. จกฺขสุมฺผสฺสชา                เวทนาท่ีเกิดแตจักษุสัมผัส 
เวทนา 
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โสตสมฺผสฺสชา  เวทนา                เวทนาท่ีเกิดแตโสตสัมผัส    
ฆานสมฺผสฺสชา เวทนา                เวทนาท่ีเกิดแตฆานสัมผัส 
ชิวฺหาสมฺผสฺสชา เวทนา                เวทนาท่ีเกิดแตชิวหาสัมผัส 
กายสมฺผสฺสาชา  เวทนา                เวทนาท่ีเกิดแตกายสัมผัส 
มโนสมฺผสฺสชา  เวทนา                เวทนาท่ีเกิดแตมโนสัมผัส 
โลเก  ปยรูป  สาตรูป                เปนที่รกัที่ยินดีในโลก 
เอตฺเถสา  ตณฺหา                        ตัณหานั้น  เมื่อจะเกิดข้ึน  ก็ยอม 
อุปฺปชฺชมานา  อุปฺปชฺชติ                เกิดข้ึนที่เวทนาซึ่งเกิดแตสัมผัส 
                                        ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นั้น 
เอตฺถ  นิวีสมานา                        เมื่อจะต้ังอยู ก็ยอมต้ังอยูที่เวทนา 
นิวีสติ                                        ซึ่งเกิดแตสัมผัสทางตา  หู  จมูก 
                                        ลิ้น  กาย ใจนั้น. 
        ๖.  รูปสฺา                ความจํารูป 
สทฺทสฺา                                ความจําเสียง 
คนฺธสฺา                                ความจํากลิ่น 
รสสฺา                                ความจํารส 
โผฏพฺพสฺา                        ความจําโผฏฐัพพะ 
ธมฺมส ฺา                                ความจําธัมมารมณ 
โลเก  ปยรูป  สาตรูป                เปนที่รกัที่ยินดีในโลก 
เอตฺเถสา  ตณฺหา                        ตัณหานั้น  เมื่อจะเกิดข้ึน  ก็ยอม 
อุปฺปชฺชมานา  อุปฺปชฺชติ                เกิดข้ึนที่ความจํารูป  เสียง  กลิ่น 
                                        รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณนั้น  
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เอตฺถ  นิวีสมานา  นิวีสติ                เมื่อจะต้ังอยู  ก็ยอมต้ังอยูที่ความ    
                                        จํารูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
                                        ธัมมารมณนั้น. 
        ๗.  รูปสฺเจตนา                 ความคิดถึงรูป 
สทฺทสฺเจตนา                        ความคิดถึงเสียง 
คนฺธสฺเจตนา                        ความคิดถึงกลิ่น 
รสสฺเจตนา                                ความคิดถึงรส 
โผฏพฺพสฺเจตนา                        ความคิดถึงโผฏฐัพพะ 
ธมฺมสฺเจตนา                        ความคิดถึงธัมมารมณ 
โลเก  ปยรูป  สาตรูป                เปนที่รกัสนิทใจในโลก 
เอตฺเถสา  ตณฺหา                        ตัณหานั้น  เมื่อจะเกิดข้ึนก็ยอม 
อุปฺปชฺชมานา  อุปฺปชฺชติ                  เกิดข้ึนที่ความคิดถึงรูป  เสยีง 
                                        กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ 
                                        นั้น 
เอตฺถ  นิวีสมานา  นิวีสติ                เมื่อจะต้ังอยู  ก็ยอมต้ังอยูที่ความ 
                                        คิดถึงรูป  เสยีง  กลิ่น  รส  โผฏ- 
                                        ฐัพพะ  ธัมมารมณนั้น. 
        ๘.  รูปตณฺหา                ความอยากในรูป 
สทฺทตณฺหา                                ความอยากในเสียง 
คนฺธตณฺหา                                ความอยากในกล่ิน 
รสตณฺหา                                ความอยากในรส 
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โผฏพฺพตณฺหา                        ความอยากในโผฏฐัพพะ    
ธมฺมตณฺหา                                ความอยากในธัมมารมณ 
โลเก  ปยรูป  สาตรูป                เปนที่รกัสนิทใจในโลก 
เอตฺเถสา  ตณฺหา                        ตัณหานั้น  เมื่อจะเกิดข้ึน  ก็ยอม 
อุปฺปชฺชมานา  อุปฺปชฺชติ                เกิดข้ึนที่ความอยากในรูป  เสียง 
                                        กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ 
                                        นั้น 
เอตฺถ  นิวีสมานา  นิวีสติ                เมื่อจะต้ังอยู  ก็ยอมต้ังอยูที่ความ 
                                        อยากในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏ- 
                                        ฐัพพะ  ธัมมารมณนั้น. 
        ๙.  รูปวติกฺโก                ความตรึกถึงรูป 
สทฺทวิตกฺโก                                ความตรึกถึงเสียง 
คนฺธวิตกฺโก                                ความตรึกถึงกลิ่น 
รสวิตกฺโก                                ความตรึกถึงรส 
โผฏพฺพวิตกฺโก                        ความตรึกถึงโผฏฐัพพะ 
โลเก  ปยรูป  สาตรูป                เปนที่รกัสนิทใจในโลก 
เอตฺเถสา ตณฺหา                        ตัณหานั้น  เมื่อจะเกิดข้ึนก็ยอม 
อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ                เกิดข้ึนที่ความตรึกถึงรูป  เสยีง 
                                        กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ 
                                        นั้น  
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เอตฺถ  นิวีสมานา  นิวีสติ        เมื่อจะต้ังอยู  ก็ยอมต้ังอยูที่ความ      
                                ตรึกถึงรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏ- 
                                ฐัพพะ  ธัมมารมณนั้น. 
        ๑๐.  รูปวิจาโร        ความตรองถึงรูป 
สทฺทวิจาโร                        ความตรองถึงเสียง 
คนฺธวิจาโร                        ความตรองถึงกลิ่น 
รสวิจาโร                        ความตรองถึงรส 
โผฏพฺพวิจาโร                ความตรองถึงโผฏฐัพพะ 
ธมฺมวิจาโร                        ความตรองถึงธัมมารมณ 
โลเก  ปยรูป  สาตรูป        เปนที่รักสนิทใจในโลก 
เอตฺเถสา  ตณฺหา                ตัณหานั้น  เมื่อจะเกิดข้ึน  ก็ยอม 
อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ        เกิดข้ึนที่ความตรองถึงรูป  เสีย 
                                กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ 
                                นั้น 
เอตฺถ  นิวีสมานา  นีวีสติ        เมื่อจะต้ังอยู  ก็ยอมต้ังอยูที่ความ 
                                ตรองถึงรูป  เสียง  กลิ่น รส  โผฏ- 
                                ฐัพพะ  ธัมมารมณนั้น 
อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว                  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้  [เรา] 
ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ        กลาววาอริยสัจ  คือ  ทกุขสมุทัย 
                                [เหตุใหเกิดทุกข].  
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        กตมฺจ  ภิกขฺเว                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสัจ  คือ  
ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจ                ทุกขนิโรธ  [ธรรมเปนที่ดับทุกข] 
                                        เปนอยางไรเลา ? 
โย  ตสฺสาเยว  ตณฺหาย                [คือ]  ความสํารอกและความดับ 
อเสสวิราคนิโรโธ  จาโค                โดยไมเหลือ  ความสละ  ความ 
ปฏินิสฺสคฺโค  มุตฺติ  อนาลโย        สงคืน  ความปลอยวาง  ความไม 
                                        มีอาลัยในตัณหานั้นนั่นแล  อันใด 
สา  โข  ปเนสา  ภิกขฺเว                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลตัณหา 
ตณฺหา  กตฺถ  ปหิยฺยมานา                นัน้นั่น  เมื่อบุคคลจะละเสีย  ยอม 
ปหิยฺยติ                                ละเสียไดในท่ีไหน 
กตฺถ  นิรุชฺฌมานา  นิรชุฌฺติ        เมื่อจะดับ  ยอมดับในที่ไหน 
ย  โลเก  ปยรปู  สาตรูป                ที่ใดเปนที่รักสนทิใจในโลก 
เอตฺเถสา  ตณฺหา                        ตัณหานั้น  เมื่อบุคคลจะละเสีย 
ปหิยฺยมานา  ปหิยฺยติ                ก็ยอมละเสียไดในท่ีนั้น 
เอตฺถ  นิรุชฌฺมานา นิรุชฌฺติ        เมื่อจะดับ  ก็ยอมดับในที่นั้น 
กิฺจ  โลเก                                ก็อะไรเลาเปนที่รักสนิทใจในโลก ? 
ปยรูป  สาตรปู 
        ๑.  จกขฺุ                        ตา 
ปยรูป  สาตรปู  โลเก                เปนที่รกัสนิทใจในโลก 
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เอตฺเถสา  ตณฺหา                        ตัณหานั้น  เมื่อบุคคลจะละ เสีย  
ปหิยฺยมานา  ปหิยฺยติ                ก็ยอมละเสียไดที่ตาน้ัน 
เอตฺถ  นิรุชฌฺมานา  นิรชฺุฌติ        เมื่อจะดับ  ก็ยอมดับที่ตานั้น 
โสต                                        ห ู
ฆาน                                        จมูก 
ชิวฺหา                                        ลิ้น 
กาโย                                        กาย 
มโน                                        ใจ 
โลเก  ปยรูป  สาตรูป                เปนที่รกัสนิทใจใจโลก 
เอตฺเถสา  ตณฺหา  ปหิยฺยมานา        ตัณหานั้น  เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ 
ปหิยฺยติ                                ยอมละเสยีไดที่หู  จมูก  ลิ้น  กาย 
                                        ใจน้ัน 
เอตฺถ  นิรุชฌฺมานา  นิรชฺุฌติ        เมื่อจะดับ  ก็ยอมดับที่หู  จมูก  ลิ้น 
                                        กาย  ใจน้ัน. 
        ๒.  รูปา                        รูป 
สทฺทา                                        เสียง 
คนฺธา                                        กลิ่น 
รสา                                        รส 
โผฏพฺพา                                โผฏฐัพพะ 
ธมฺมา                                        ธัมมารมณ 
โลเก  ปยรูป  สาตรูป                เปนที่รกัสนิทใจในโลก  
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เอตฺเถสา  ตณฺหา  ปหิยฺยมานา        ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย  ก ็ 
ปหิยฺยติ                                ยอมละเสยีไดที่รูป  เสยีง   กลิ่น  รส 
                                        โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณนั้น 
เอตฺถ  นิรุชฌฺมานา  นิรชฺุฌติ        เมื่อจะดับ  ก็ยอมดับที่รูป  เสีย 
                                        กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมา- 
                                        รมณนั้น. 
        ๓.  จกขฺุวิฺาณ                ความรูทางตา 
โสตวิฺาณ                                ความรูทางหู 
ฆานวิฺาณ                        ความรูทางจมูก 
ชิวฺหาวิฺาณ                        ความรูทางลิ้น 
กายวิฺาณ                                ความรูทางกาย 
มโนวิฺาณ                        ความรูทางใจ 
โลเก  ปยรูป  สาตรูป                เปนที่รกัสนิทใจในโลก 
เอตฺเถสา  ตณฺหา  ปหิยฺยมานา        ตัณหานั้น  เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ 
ปหิยฺยติ                                ยอมลเสียไดที่ความรูทางตา  หู 
                                        จมูก  ลิ้น  กาย ใจน้ัน. 
เอตฺถ  นิรุชฌฺมานา  นิรชฺุฌติ        เมื่อจะดับ  ก็ยอมดับที่ความรูทาง 
                                        ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจน้ัน. 
        ๔.  จกขฺุสมฺผสฺโส                ความสัมผัส  [กระทบ]  ทางตา 
โสตสมฺผสฺโส                        ความสัมผัสทางหู 
ฆานสมฺผสฺโส                        ความสัมผัสทางจมูก 
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ชิวฺหาสมฺผสฺโส                        ความสัมผัสทางลิ้น  
กายสมฺผสฺโส                        ความสัมผัสทางกาย  
มโนสมฺผสฺโส                        ความสัมผัสทางใจ 
โลเก ปยรูป  สาตรูป                เปนที่รกัสนิทใจในโลก 
เอตฺเถสา  ตณฺหา  ปหิยฺยมานา        ตัณหานั้น  เมื่อบุคคลจะละเสีย  ก ็
ปหิยฺยติ                                ยอมละเสยีไดที่ความสัมผัสทางตา 
                                        หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นัน้ 
เอตฺถ  นิรุชฌฺมานา นิรุชฌฺติ        เมื่อจะดับ  ก็ยอมดับที่ความสัมผัส 
                                        ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น กาย  ใจน้ัน. 
เอตฺถ  นิรุชฌฺมานา  นิรชฺุฌติ        เมื่อจะดับ  ก็ยอมดับที่ความสัมผัส 
                                        ทางตา  หู  จมูก ลิ้น  กาย  ใจน้ัน. 
     ๕.  จกฺขสุมฺผสฺสชา เวทนา        เวทนาท่ีเกิดแตจักษุสัมผัส 
โสตสมฺผสฺสชา  เวทนา                เวทนาท่ีเกิดแตโสตสัมผัส 
ฆานสมฺผสฺสชา  เวทนา                เวทนาท่ีเกิดแตฆานสัมผัส 
ชิวฺหาสมฺผสฺสชา เวทนา                เวทนาท่ีเกิดแตชิวหาสัมผัส 
กายสมฺผสฺสชา  เวทนา                เวทนาท่ีเกิดแตกายสัมผัส 
มโนสมฺผสฺสชา  เวทนา                เวทนาท่ีเกิดแตมโนสัมผัส 
โลเก  ปยรูป  สาตรูป                เปนที่รกัสนิทใจในโลก 
เอตฺเถสา  ตณฺหา  ปหิยฺยมานา        ตัณหานั้น  เมื่อบุคคลจะละเสีย  ก ็
ปหิยฺยติ                                ยอมละเสยีไดที่เวทนา  ซึ่งเกิดแต 
                                        สัมผัสทางตา  หู  จมูก ลิน้ กาย  ใจน้ัน  
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เอตฺถ  นิรุชฌฺมานา  นิรชฺุฌติ        เมื่อจะดับ  ก็ยอมดับที่เวทนาซึ่ง  
                                        เกิดแตสัมผัสทางตา  หู  จมูก  ลิ้น 
                                        กาย  ใจน้ัน. 
        ๖.  รูปสฺา                ความจํารูป  
สทฺทสฺา                                ความจําเสียง 
คนฺธสฺา                                ความจํากลิ่น 
รสสฺา                                ความจํารส 
โผฏพฺพสฺา                        ความจําโผฏฐัพพะ 
ธมฺมสฺา                                ความจําธัมมารมณ 
โลเก ปยรูป  สาตรูป                เปนที่รกัสนิทใจในโลก 
เอตฺเถสา  ตณฺหา  ปหิยฺยมานา        ตัณหานั้น  เมื่อบุคคลจะละเสีย  ก ็
ปหิยฺยติ                                ยอมละเสยีไดที่ความจํารูป  เสียง 
                                        กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ 
                                        นั้น 
เอตฺถ  นิรุชฌฺมานา  นิรชฺุฌติ        เมื่อดับ  ก็ยอมดับที่ความจํารูป 
                                        เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
                                        ธัมมารมณนั้น. 
        ๗.  รูปสฺเจตนา                ความคิดถึงรูป 
สทฺทสฺเจตนา                        ความคิดถึงเสียง 
คณฺพสฺเจตนา                        ความคิดถึงกลิ่น 
รสสฺเจตนา                                ความคิดถึงรส 
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โผฏพฺพสฺเจตนา                        ความคิดถึงโผฏฐัพพะ  
ธมฺมสฺเจตนา                        ความคิดถึงธัมมารมณ 
โลเก  ปยรูป  สาตรูป                เปนที่รกัสนิทใจในโลก   
เอตฺเถสา  ตณฺหา  ปหิยฺยมานา        ตัณหานั้น  เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ 
ปหิยฺยติ                                ยอมละเสยีไดที่ความคิดถึงรูป  เสียง 
                                        กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ 
                                        นั้น 
เอตฺถ  นิรุชฌฺมานา  นิรชฺุฌติ        เมื่อจะดับ  ก็ยอมดับที่ความคิดถึง 
                                        รูป  เสียง กลิน่  รส  โผฏฐัพพะ 
                                        ธัมมารมณนั้น. 
        ๘.  รูปตณฺหา                ความอยากในรูป 
สทฺทตณฺหา                                ความอยากในเสียง 
คนฺธตณฺหา                                ความอยากในกล่ิน 
รสตณฺหา                                ความอยากในรส 
โผฏพฺพตณฺหา                        ความอยากในโผฏฐัพพะ 
ธมฺมตณฺหา                                ความอยากในธัมมารมณ 
โลเก  ปยรูป  สาตรูป                เปนที่รกัสนิทใจในโลก 
เอตฺเถสา  ตณฺหา  ปหิยฺยมานา        ตัณหานั้น  เมื่อบุคคลจะละเสีย  ก ็
ปหิยฺยติ                                ยอมลเสียไดที่ความอยากในรูป 
                                        เสียง  กลิ่น รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมา- 
                                        รมณนั้น  
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เอตฺถ  นิรุชฌฺมานา  นิรชฺุฌติ        เมื่อจะดับ  ก็ยอมดับที่ความอยาก  
                                        ในรูป  เสียง  กลิ่น  รส โผฏฐัพพะ 
                                        ธัมมารมณนั้น. 
        ๙.  รูปวติกฺโก                ความตรึกถึงรูป 
สทฺทวิตกฺโก                                ความตรึกถึงเสียง 
คนฺธวิตกฺโก                                ความตรึกถึงกลิ่น 
รสวิตกฺโก                                ความตรึกถึงรส 
โผฏพฺพวิตถฺโก                        ความตรึกถึงโผฏฐัพพะ 
ธมฺมวิตกฺโก                                ความตรึกถึงธัมมารมณ 
โลเก  ปยรูป  สาตรูป                เปนที่รกัสนิทใจในโลก 
เอตฺเถสา  ตณฺหา  ปหิยฺยมานา        ตัณหานั้น  เมื่อบุคคลจะละเสีย 
ปหิยฺยติ                                ก็ยอมเสียไดที่ความตรึกถึงรูป 
                                        เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมา- 
                                        รมณนั้น. 
เอตฺถ  นิรุชฌฺมานา นิรุชฌฺติ        เมื่อจะดับ  ก็ยอมดับที่ความตรึกถึง 
                                        รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
                                        ธัมมารมณนั้น. 
        ๑๐.  รูปวิจาโร                ความตรองถึงรูป 
สทฺทวิจาโร                                ความตรองถึงเสียง 
คนฺธวิจาโร                                ความตรองถึงกลิ่น 
รสวิจาโร                                ความตรองถึงรส  
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โผฏพฺพวิจาโร                          ความตรองถึงโผฏฐัพพะ  
ธมฺมวิจาโร                                ความตรองถึงธัมมารมณ 
โลเก  ปยรูป  สาตรูป                เปนที่รกัสนิทใจในโลก  
เอตฺเถสา  ตณฺหา  ปหิยฺยมานา        ตัณหานั้น  เมื่อบุคคลจะละเสีย 
ปหิยฺยติ                                ก็ยอมละเสียไดที่ความตรองถึงรูป 
                                        เสียง กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมา- 
                                        รมณนั้น 
เอตฺถ  นิรุชฌฺมานา  นิรชฺุฌติ        เมื่อจะดับ  ก็ยอมดับที่ความตรอง 
                                        ถึงรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
                                        ธัมมารมณนั้น. 
อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรโธ        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้  [เรา] 
อริยสจฺจ                                กลาววาอริยสัจ  คือ  ทุกขนิโรธ 
                                        [ธรรมเปนทีด่ับทุกข]. 
        กตมฺจ  ภิกขฺเว                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสัจ  คือ 
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา                ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  [ขอ 
อริยสจฺจ                                ปฏิบัติใหถึงธรรมเปนที่ดับทุกข] 
                                        เปนอยางไรเลา ? 
อยเมว   อริโย  อฏงฺคิโก          ทางอันประเสริฐประกอบดวยองค 
มคฺโค                                        ๘  ทางเดียวน่ีแล 
เสยฺยถีท                                ทางนี้อยางไรเลา ? 
สมฺมาทิฏ ิ                                [คือ]  ความเห็นชอบ ๑  
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สมฺมาสงฺกปฺโป                        ความดําริชอบ ๑     
สมฺมาวาจา                                วิรัติเปนเครื่องเจรจาชอบ ๑ 
สมฺมากมมฺนโฺต                        วิรัติธรรมเปนเครื่องทําชอบ ๑ 
สมฺมาอาชีโว                                วิรัติธรรมเปนที่เลี้ยงชีพชอบ ๑ 
สมฺมาวายาโม                        ความพยายามชอบ ๑ 
สมฺมาสติ                                ความระลึกชอบ ๑ 
สมฺมาสมาธ ิ                               ความต้ังจิตม่ันชอบ ๑. 
        ๑.  กตมา  จ  ภิกขฺเว        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัมมาทิฏฐิ 
สมฺมาทิฏ ิ                                ความเห็นชอบ  เปนอยางไรเลา ? 
ย  โข  ภิกขฺเว  ทุกฺเข                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความรูในทุกข 
าณ  ทุกฺขสมุทเย  าณ                ความรูในเหตุใหเกิดทุกข ความรุ 
ทุกฺขนิโรเธ าณ  ทุกฺขนโิรธ-        ในธรรมท่ีดับทกุข  ความรูในขอ 
คามินิยา  ปฏิปทาย  าณ                ปฏิบัติใหถึงธรรมเปนที่ดับทุกข 
                                        อันใด 
อย  วุจฺจติ  ภกิฺขเว  สมฺมาทิฏ ิ        ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้  [เรา] 
                                        กลาววา  สัมมาทิฏฐิ  [ความเห็น 
                                        ชอบ]. 
        ๒.  กตโม จ  ภิกขฺเว        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัมมาสังกับปะ 
สมฺมาสงฺกปฺโป                        [ความดําริชอบ]  เปนอยางไรเลา ? 
เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป                        ความดําริในความออก  [จากกามา 
                                        รมณ].  
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อพฺยาปาทสงฺกปฺโป                                ความดําริใน ความไมพยาบาท   
อวิหึสาสงฺกปฺโป                                ความดําริในการไมเบียดเบียน 
อย วุจฺจติ ภกิฺขเว  สมฺมาสงฺกปฺโป        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้  [เรา] 
                                                กลาววา  สัมมาสังกัปปะ  [ความ 
                                                ดําริชอบ]  [๒  องคนี้สงเคราะห 
                                                เขาในกองปญญา]. 
        ๓.  กตมา  จ  ภกิฺขเว                 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัมมาวาจา 
สมฺมาวาจา                                        [วิรัติเปนเครื่องเจรจาชอบ]  เปน 
                                                อยางไรเลา ? 
มุสาวาทา  เวรมาณี                                เจตนาเปนเครื่องเวนจากกวาวเท็จ 
ปสุณาย  วาจาย  เวรมณี                        เจตนาเปนเครื่องเวนจากวาจาสอ- 
                                                เสียด 
ผรุสาย  วาจาย  เวรมณี                        เจตนาเปนเครื่องเวนจากวาจาหยาบ 
สมฺผปฺปลาปา  เวรมณี                        เจตนาเปนเครื่องเวนจากการเจรจา 
                                                สํารากเพอเจอ 
อย  วุจฺจติ  ภกิฺขเว  สมฺมาวาจา                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้  [เรา] 
                                                กลาววา  สัมมาวาจา  [วิรัติเปน 
                                                เครื่องเจรจาชอบ]. 
        ๔.  กตโม  จ  ภิกฺขเว                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัมมากมัมันตะ 
สมฺมากมมฺนโฺต                                [วิรัติธรรมเปนเครื่องทําชอบ] 
                                                เปนอยางไรเลา ?  
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ปาณาติปาตา  เวรมณี                เจตนาเปนเครื่องเวนจากการฆา    
                                        สัตว 
อทินฺนาทานา  เวรมณี                เจตนาเปนเครื่องเวนจากถือเอาถึง 
                                        ของท่ีเจาของไมให 
กาเมสุ  มิจฺฉาจารา เวรมณี                เจตนาเปนเคร่ืองเวนจากความ 
                                        ประพฤติผิดในกาม  [ในมัคค- 
                                        วิภังคสูตรวา 
อพฺรหฺมจริยา  เวรมณี                เจตนาเปนเครื่องเวนจากอพรหม- 
                                        จรรย] 
อย  วุจฺจติ ภกิฺขเว                        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อันนี้ [เรา] 
สมฺมากมมฺนโฺต                        กลาววา  สัมมากัมมนัตะ  [วิรัติ- 
                                        ธรรมเปนเครื่องทําชอบ]. 
        ๕.  กตฺม  จ  ภิกฺขเว                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัมมาอาชีว 
สมฺมาอาชีโว                                [วิรัติธรรมเปนที่เลี้ยงชีวิตชอบ] 
                                        เปนอยางไรเลา ? 
อิธ  ภิกขฺเว  อริยสาวโก                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกใน 
                                        ธรรมวินัยนี ้
มิจฺฉาอาชีว  ปหาย                        ละความเลี้ยงชีวิตท่ีผิดเสีย 
สมฺมาอาชีเวน  ชีวิก  กปฺเปติ        ยอมสําเร็จความเปนอยูดวยการ 
                                        เลี้ยงชีวิตชอบ 
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อย   วุจฺจติ  ภิกฺขเว                        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้  [เรา]   
สมฺมาอาชีโว                                กลาววา  สัมมาอาชีวะ  [วิรัติ- 
                                        ธรรมเปนที่เลี้ยงชีวิตชอบ]  [๓ 
                                        องคนี้สงเคราะหเขาในกองศีล]. 
        ๖.  กตฺโม  จ  ภิกฺขเว        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัมมาวายามะ 
สมฺมาวายาโม                        [ความพยายามชอบ]  เปนอยาง 
                                        ไรเลา ? 
อิธ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ                        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม- 
                                        วินัยนี้ 
อนุปฺปนฺนาน  ปาปกาน                ยอมทําความพอใจใหเกิดข้ึน  ยอม 
อกุสลาน  ธมฺมาน  อนุปฺปาทาย        พยายาม  ปรารภความเพียร ประ- 
ฉนฺท  ชเนติ  วายมติ                คองต้ังจิตไวเพ่ือยังอกุศลธรรมอัน 
วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหติ        เปนบาปท่ียังไมเกิด  ไมใหเกดิข้ึน 
ปทหติ 
อุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน        ยอมทําความพอใจใหเกิดข้ึน ยอม 
ธมฺมาน ปหานาย ฉนฺท ชเนติ        พยายาม  ปรารภความเพียร  ประ- 
วายมติ  วิริย  อารภติ จิตฺต                คองต้ังจิตไว  เพ่ือละอกุศลธรรม 
ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ                        อันเปนบาปท่ีเกิดข้ึนแลว 
อนุปฺปนฺนาน  กุสลาน  ธมมฺาน        ยอมทําความพอใจใหเกิดข้ึน ยอ 
อุปฺปาทาย  ฉนฺท  ชเนติ                พยายาม  ปรารภความเพียร  ประ- 
วายมติ  วิริย  อารภติ  จิตฺต        คองต้ังจิตไว เพ่ือยังกุศลธรรมที่ 
ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ                        ยังไมเกิด  ใหเกดิข้ึน  
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อุปฺปนฺนาน  กุสลาน  ธมมฺาน        ยอมทําความพอใจใหเกิดข้ึน  ยอม   
 ิติยา  อสมฺโมสาย  ภิยฺโย                พยายาม ปรารภความเพียร  ประ- 
ภาวาย  เวปุลฺลาย                        คองต้ังจิตไว  เพ่ือความต้ังอยู  ไม 
ภาวนาย ปาริปูริยา  ฉนทฺ                ใหสาบศูนย  เจริญยิ่ง  ไพบูลย 
ชเนติ  วายมติ  วิริย  อารภติ        เพ่ิมพูนเต็มเปยมแหงกุสลธรรมท่ี 
จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ  ปหหติ                เกดิข้ึนแลว 
อย  วุจฺจติ  ภกิฺขเว                        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้  [เรา] 
สมฺมาวายาโม                        กลาววา  สัมมาวายามะ  [ความ 
                                        พยายามชอบ]. 
        ๗.  กตมา  จ  ภกิฺขเว        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัมมาสติ 
สมฺมาสติ                                [ความระลึกชอบ]  เปนอยาง 
                                        ไรเลา ? 
อิธ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ                        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรม 
                                        วินัยนี้ 
กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ                ยอมเปนผูพิจารณาเห็นกายในกาย 
                                        เนือง ๆ  อยู 
อาตาป  สมปฺชาโน  สติมา        มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญยะ 
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส        มีสติ   นําอภิชฌาและโทมนัส 
                                        [ความยินดีและความยินราย] 
                                        ในโลกเสียใหพินาศ 
เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี วิหรติ        ยอมเปนผูพิจารณาเห็นเวทนาใน 
                                        เวทนาเนือง ๆ อยู 
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อาตาป    สมปฺชาโน สติมา        มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชญัญะ  
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส         มสีติ   นําอภิชฌาและโทมนัส  
                                        ในโลกเสียใหพินาศ 
จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี  วิหรติ                ยอมเปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิต 
                                        เนือง   ๆ  อยู 
อาตาป   สมปฺชาโน  สติมา        มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชญัญะ 
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส        มสีติ  นําอภิชฌาและโทมนัสใน 
                                        โลกเสียใหพินาศ 
ธมฺเมสุ ธมมฺานุปสฺสี วิหรติ        ยอมเปนผูพิจารณาเห็นธรรมใน 
                                        ธรรมเนือง ๆ อยู 
อาตาป  สมปฺชาโน  สติมา        มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชญัญะ 
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส        มสีติ  นําอภิชฌาและโทมนัสใน 
                                        โลกเสียใหพินาศ 
อย  วุจฺจติ  ภกิฺขเว สมมฺาสติ        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้  [เรา] 
                                        กลาววา  สัมมาสติ  [ความระลึก 
                                        ชอบ] 
        ๘.  กตโม  จ  ภิกฺขเว        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัมมาสมาธิ 
สมฺมาสมาธ ิ                               [ความต้ังจิตม่ันชอบ]  เปนอยาง 
                                        ไรเลา ? 
อิธ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ                        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรม 
                                        วินัยนี้  
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วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ                สงัดแลวจากกามารมณ  สงัดแลว    
อกุสเลหิ  ธมเฺมหิ                        จากธรรมท่ีเปนอกุศล 
สวิตกฺก สวิจาร  วิเวกชมปฺติ-        เขาถึงปฐมฌาน [ความเพงท่ี ๑] 
สุข  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช          ประกอบดวยวิตกวิจาร   มปีติและ 
วิหรติ                                        สุขอันเกิดจากวิเวก๑ 

วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา                เพราะความท่ีวิตกและวิจารท้ัง ๒ 
                                        ระงับลง 
อชฺฌตฺต  สมปฺสาทน  เจตโส        เขาถึงทุติฌาน  [ความเพงท่ี ๒] 
เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร        เปนเครื่องผองใสใจ ณ ภายใน ให 
สมาธิชมฺปติสุข  ทุติย  ฌาน        สมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีข้ึน ไม 
อุปสมฺปชฺช  วิหรติ                        มีวิตกไมมีวิจาร  มีแตปติและสุขที่ 
                                        เกิดจากสมาธิ 
ปติยา  จ  วริาคา                        อน่ึง เพราะความท่ีปติวิราช 
                                        [ปราศ]  ไป 
อุเปกฺขโก  จ  วิหรติ  สโต  จ        ยอมเปนผูเพิกเฉยอยู  และมีสติ 
สมฺปชาโน                                สัมปชญัญะ 
สุขฺจ  กาเยน  ปฏิสเวเทติ        และรูรสความสุขดวยกาย 
 
๑.  คือความท่ีจิตสงัดจากกามารมณและธรรมท่ีเปนอกุศลนั้น.  
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ยนฺต  อริยา  อาจิขนฺติ                อาศัยคุณคืออุเกขา  สติ  สัมป-   
อุเปกฺขโก  สติมา สุขวิหารีติ          ชญัญะ  และรูรสสุขอันใดเลาเปน 
                                        เหตุ  พระอริยเจาท้ังหลาย   ยอม 
                                        กลาวสรรเสริญผูนั้นวา   เปนผู 
                                        อุเบกขามีสติอยูเปนสุข 
ตติย  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ        เขาถึงตติยฌาน  [ความเพงท่ี ๓] 
สุขสฺส  จ  ปหานา                        เพราะละสุขเสียได 
ทุกขฺสฺส  จ  ปหานา                        และเพราะละทุกขเสียได 
ปุพฺเพว  โสมนสฺสโทมนสฺสาน        เพราะความท่ีโสมนัสและโทมนัส 
อตฺถงฺคมา                                ทั้ง ๒  ในกาลกอนอัสดงคดับไป 
อทุกฺขมสขุ  อุเปกฺขาสติ-                เขาถึงจตุตถฌาน  [ความเพงท่ี ๔] 
ปาริสุทธึ  จตุตฺถ  ฌาน                ไมมีทุกขไมมีสุข  มีแตความท่ี 
อุปสมฺปชฺช  วิหรติ                        สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะ 
                                        อุเบกขา 
อย  วุจฺจติ  ภกิฺขเว                         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้  [เรา] 
สมฺมาสมาธ ิ                               กลาววาสัมมาสมาธิ  [ความต้ังจิต 
                                        มั่นชอบ] 
อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว                        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้  [เรา] 
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา                กลาววาอริยสัจ  คือ  ทุกขนิโรธ- 
อริยสจฺจ                                คามินีปฏิปทา  [ขอปฏิบัติใหถึง 
                                        ธรรมเปนที่ดับทุกข]   [๓  องคนี้ 
                                        สงเคราะหเขาในกองสมาธิ]  
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[อิติ  อชฺฌตฺต  วา  ฯ เป ฯ                ความแปลเหมือนบทตน  ดูที่หนา   
อุปาทิยติ]                                ๓๕  บรรทัด  ๑๘  ถงึหนา  ๓๖  บรรทัด 
                                        ๑๗. 
        เอวป  โข ภิกขฺเว ภิกขฺุ        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุยอม 
ธมฺเมสุ  ธมมฺานุปสฺสี  วหิรติ        พิจารณาเห็นธรรมในธรรม  คือ 
จตูสุ  อริยสจฺเจสุ                        อริสจั ๔ อยางนี้แล. 
                                         สจฺจปพฺพ 
                        จบขอกําหนดดวยสัจจะของจริง. 
                            ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏาน 
                         จบ ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน. 
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                             อานิสงสเจริญสติปฏฐาน  
        โย  ห ิ โกจิ  ภิกขฺเว  อิเม        ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ผูใดผูหน่ึง  
จตฺตาโร  สติปฏาเน  เอว                พึงเจริญสติปฏฐานท้ัง ๔  นี ้ ตลอด 
ภาเวยฺย  สตฺต  วสฺสานิ                ๗  ป 
ตสฺส  ทฺวินฺน  ผลาน                ผูนั้นพึงหวังผล  ๒  ผลอันใดอัน 
อฺตร  ผล  ปาฏิกงฺข                หน่ึง 
ทิฏเว  ธมฺเม  อฺา                คือพระอรหัตผลในปจจุบันชาตินี้ ๑ 
สติ วา  อุปาทิเสเส อนาคามิตา        หรือ๑เมื่อวิบากขันธในที่กิเลสมีตัณหา 
                                        เปนตนเขายึดไวยังเหลืออยู  เปน 
                                        พระอนาคามี ๑  [คือผูนั้นคงจะได 
                                        อรหัตผลหรืออนาคามิผลในปจจุบัน 
                                        ชาตินี้เปนแน]. 
        ติฏนฺตุ  ภิกฺขเว สตฺต        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ๗ ป ยกไว, 
วสฺสนิ 
โย  ห ิ โกจิ  ภิกฺขเว  อิเม                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ผูใดผูหน่ึง 
จตฺตาโร  สติปฏาเน เอว                พึงเจริญสติปฏฐานท้ัง ๔  นี้  ตลอด 
ภาเวยฺย  ฉ  วสฺสานิ                        ๖  ป 
ปฺจ  วสฺสานิ                        ตลอด  ๕  ป 
 
๑.  อีกนยัหนึ่งเม่ือถือตามนัยพระบาลีสอุปาทีเสสสูตร  นวกังคุตร  ๒๓/๓๙๑  แปลวาเม่ือเช้ือกิเลส 
ยังเหลืออยู  
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จตฺตาริ  วสฺสานิ                        ตลอด ๔ ป   
ตีณิ  วสฺสานิ                                ตลอด ๓ ป 
เทฺว  วสฺสานิ                                ตลอด ๒ ป 
เอก  วสฺส                                ตลอด ๑  ป 
สตฺต  มาสานิ                        ตลอด ๗ เดือน 
ฉ  มาสานิ                                ตลอด ๖ เดือน 
ปฺจ มาสานิ                                ตลอด ๕ เดือน 
จตฺตาริ  มาสานิ                        ตลอด ๔ เดือน 
ตีณิ  มาสานิ                                ตลอด ๓ เดือน 
เทฺว มาสานิ                                ตลอด ๒ เดือน 
มาส                                        ตลอด ๑ เดือน 
มฑฺฒมาส                                ตลอดกึง่เดือน 
สตฺตาห                                ตลอด ๗  วัน 
ตสฺส ทฺวินฺน ผลาน อฺตร        ผูนั้นพึงหวังผล  ๒  ผลอันใดอัน 
ผล  ปาฏิกงฺข                        หน่ึง 
ทิฏเว ธมฺเม อฺา                คือพระอรหัตผลในปจจุบันชาตินี้ ๑ 
สติ  วา  อุปาทิเสเส อนาคามิตา        หรือเม่ือวิบากขันธที่กิเลสมีตัณหา 
                                        เปนตน  เขายึดไวยังเหลืออยู เปน 
                                        พระอนาคามี ๑. 
เอกายโน  อย  ภิกขฺเว  มคฺโค        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  หนทางนี้เปน 
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                                        ที่ไปอันเอก  [เปนที่ไปของ บุคคล   
                                        ผูเดียว] 
สตฺตาน วิสุทฺธิยา                        เพ่ือความหมดจดโดยวิเศษของสัตว 
                                        ทั้งหลาย 
โสกปริเทวาน สมติกฺกมาย                เพ่ือขามพนความโศกและความร่ํา- 
                                        ไรเสีย 
ทุกฺขโทมนสสฺาน  อตฺถงฺคมาย        เพ่ืออัสดงค  [ดับไป]  แหงเหลา 
                                        ทุกขและโทมนัส 
ายสฺส  อธคิมาย                        เพ่ือบรรลุธรรมที่ถูก 
นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย                เพ่ือทําพระนิพพานใหแจง 
ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏานาติ        หนทางนี้คือสติปฏฐาน  ๔  อยาง 
                                        ดวยประการฉะน้ี. 
อิติ  ยนฺต  วตฺุต                        คําอันใด  [เรา]  กลาวแลว 
                                        อยางนี้ 
อิทเมต  ปฏจิฺจ วุตฺตนฺติ                คําอันนั้น  [เรา]  อาศัยหนทาง                 
                                        อันเอก  [คือสติปฏฐาน ๔] นี ้
                                        กลาวแลว  ดวยประการฉะน้ี. 
อิทมโวจ  ภควา                        พระผูมีพระภาคตรัสพระสูตรนี้จบ 
                                        แลว 
อตฺตมนา  เต  ภิกขฺู                        ภิกษุเหลาน้ันมีความยินดี  
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ภควโต  ภาสิต อภินนฺทุนฺติ        ซึ่งชมพระพุทธภาษิตแหงพระผูมี   
                                        พระภาค  ดวยประการฉะนี้แล. 
                        มหาสติปฏานสุตฺตปาโ  นิฏ ิโต 
                             จบ  บาลีมหาสติปฏฐานสูตร.  



นักธรรมเอก - มหาสติปฏฐานสูตร และคิริมานนทสูตร - หนาท่ี 92 

                                     คิริมานนทสูตร  แปล  
ในอังคุตตรนิกาย  ทสกนิบาต  เลม ๒๔  หนา  ๑๑๕  ถึงหนา  ๑๒๐  
                               ในพระสุตตันตปฎกฉบับใหม 
        เอวมฺเม สุต                        ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้ 
เอก สมย ภควา                          สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาค 
สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน                ประทับอยูที่เชตวันวิหาร  ซึ่งเปน 
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม                อารามของอนาถปณฑิกคฤหบดี ณ 
                                        กรุงสาวัตถี 
เตน โข  ปน สมเยน                ก็ในสมัยนั้นพระคิริมานนทผูมีอายุ 
อายสฺมา  คิรมิานนฺโท 
อาพาธิโก  โหติ  ทุกขฺิโต                เปนผูอาพาธ ประกอบดวยทุกข- 
พาฬฺหคิลาโน                        เวทนาเปนไขหนัก 
อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท        ลําดับนั้นพระอานนทผูมีอายุ 
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ                พระผูมีพระภาคเสด็จอยูในที่ใด  ก ็
                                        เขาไปเฝาในท่ีนั้น 
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต                ครั้นเขาไปเฝาแลว  จึงถวายบังคม 
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต  นสิีทิ        พระผูมีพระภาคน่ัง ณ  ที่ควรสวน 
                                        ขางหน่ึง  
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เอกมนฺต  นสิินฺโน  โข                เมื่อพระอานนทผูมีอายุนั่ง  ณ  ที่   
อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต        ควรสวนขางหน่ึงแลว  กราบทูล 
เอตทโวจ                                พระผูมพีระภาควา 
อายสฺมา  ภนฌฺต  คิริมานนฺโท        ขาแตพระองคผูเจริญ  พระคิริ- 
                                        มานนทผูมีอายุ 
อาพาธิโก  โหติ  ทุกขฺิโต                เปนผูอาพาธ  ประกอบดวยทุกข- 
พาฬฺหคิลาโน                        เวทนาเปนไขหนัก 
สาธุ  ภนฺเต ภควา                        ขาแตพระองคผูเจริญ  ดีแลว  ขอ 
                                        เชิญพระผูมีพระภาค 
เยนายสฺมา  คิริมานนฺโท                พระคิริมานนทผูมีอายุ  อยูในที่ใด 
เตนุปสงฺกมตุ  อนุกมฺป                จงทรงอาศัยพระกรุณาเสด็จไปที่นั้น 
อุปาทาย                                [พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา] 
สเจ  โข  ตฺว  อานนฺท                ดูกอนอานนท  ถาวาเธอ 
คิริมานนฺทสฺส  ภิกขฺุโน                พึงไปหาแลวแสดงสัญญา ๑๐  ประ 
อุปสงฺกมิตฺวา  ทส  สฺา                การแกภิกษุคิริมานนทไซร 
ภาเสยฺยาสิ 
าน  โข  ปเนต  วิชฺชติ ย                ขอน้ีเปนเหตุที่จะใหอาพาธ [ความ 
คิริมานนฺทสฺส  ภิกขฺุโน  ทส        เจ็บ]  ของคิริมานนทภิกษุผูนั้น 
สฺา  สุตฺวา  โส  อาพาโธ        สงบระงับโดยเร็วพลัน  เพราะ 
านโส  ปฏปิสฺสมฺเภยฺย                ไดฟงสัญญา ๑๐  



นักธรรมเอก - มหาสติปฏฐานสูตร และคิริมานนทสูตร - หนาท่ี 94 

กตมา  ทส                                สัญญา  ๑๐  อะไรบาง   
อนิจฺจสฺา                                ความจําหมายวาไมเที่ยง ๑ 
อนตฺตสฺา                                ความจําหมายวาไมใชตัวตน ๑ 
อสุภสฺา                                ความจําหมายวาไมงาม ๑ 
อาทีนวสฺา                        ความจําหมายวาเปนโทษ ๑ 
ปหานส ฺา                                ความจําหมายในการละ ๑ 
วิราคสฺา                                ความจําหมายในธรรมอันปราศจาก 
                                        ราคะ ๑ 
นิโรธสฺา                                ความจําหมายในธรรมเปนที่ดบั ๑ 
สพฺพโลเก อนภิรตสฺา                ความจําหมายความไมยินดีในโลก 
                                        ทั้งปวง ๑ 
สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจสฺา๑        ความจําหมายความไมปรารถนา 
                                        ในสังขารทั้งปวง ๑. 
        ๑.  กตมา  จานนฺท                ดูกอนอานนท  อนิจจสัญญาเปน 
อนิจฺจสฺา                                ไฉนเลา ? 
อิธานนฺท  ภกิฺขุ                        ดูกอนอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
อรฺคโต  วา                        ไปท่ีปาก็ตาม 
รุกฺขมลูคโต วา                        ไปท่ีโคนไมก็ตาม 
 
๑.  ทานวาควรจะเปนอนิจฺจสฺา  หรืออนฏิสฺา  แตยังหาหลักฐานไมไดแนนอนลงไป. 
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สฺุาคารคโต  วา                        ไปที่เรือนวางเปลาก็ตาม   
อิติ  ปฏสฺจกิฺขติ                        ยอมพิจารณาอยางนี้วา 
รูป  อนิจฺจ                                รูปไมเที่ยง 
เวทนา  อนิจจฺา                        เวทนาไมเที่ยง 
สฺา  อนิจจฺา                        สัญญาไมเที่ยง 
วิฺาณ  อนิจฺจ                        สังขารไมเที่ยง 
อิติ  อิเมส ุ ปฺจสุ อุปาทานกฺ-        ยอมเปนผูพิจารณาเนือง ๆ  โดย 
ขนฺเธสุ  อนิจจฺานุปสฺสี วิหรติ        ความไมเที่ยง  ในอุปาทานขันธ 
                                        ทั้ง ๕  อยาง 
อย  วุจฺจตานนฺท  อนิจฺจสฺา        ดกูอนอานนท อันนี้  [เรา]  กลาว 
                                        วา  อนิจจสัญญา. 
        ๒.  กตมา  จารนนทฺ        ดูกอนอานนท  อนัตตสัญญาเปน 
อนตฺตสฺา                                ไฉนเลา ? 
อิธานนฺท ภิกขฺุ                        ดูกอนอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
อรฺคโต  วา                        ไมที่ปาก็ตาม 
รุกฺขมลูคโต  วา                        ไมที่เรอืนวางเปลาก็ตาม 
อิติ  ปฏิสฺจกิฺขติ                        ยอมพิจารณาอยางนี้วา 
จกฺขุ  อนตฺตา                        ตาไมใชตัวตน 
รูป  อนตฺตา                                รูปไมใชตัวตน  
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โสต  อนตฺตา                        หูไมใชตัวตน  
สทฺทา  อนตฺตา                        เสียงไมใชตัวตน  
ฆาน  อนตฺตา                        จมูกไมใชตัวตน 
คนฺธา  อนตฺตา                        กลิ่นไมใชตัวรน 
ชิวฺหา  อนตฺตา                        ลิ้นไมใชตัวตน 
รสา  อนตฺตา                                รสไมใชตัวตน 
กาโย  อนตฺตา                        กายไมใชตัวตน 
โผฏพฺพา อนตฺตา                        สิ่งท่ีพึงถูกตองไดดวยกายไมใชตัว 
                                        ตน 
มโน  อนตฺตา                        ใจไมใชตัวตน 
ธมฺมา อนตฺตา                        เรื่องที่รูไดดวยใจไมใชตัวตน 
อิติ อิเมสุ ฉส ุอชฺฌตฺติกพาหิเรสุ        ยอมเปนผูพิจารณาเนือง ๆ โดย 
อายตเนสุ อนตฺตานุปสฺสี วิหรติ        ความไมใชตัวตน  ในอายตนะท้ัง 
                                        ภายในและภายนอก ๖  อยางนี้ 
อย  วุจฺจตานนฺท  อนตฺตสฺา          ดูกอนอานนท  อันนี้  [เรา]  กลาว 
                                        วา  อนัตตสัญญา. 
        ๓.  กตมา  จานนฺท                ดูกอนอานนท  อสุภสัญญาเปน 
อสุภสฺา                                ไฉนเลา ? 
อิธานนฺท  ภกิฺขุ                        ดูกอนอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
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อิมเมว  กาย  อุทฺธ  ปาทตลา           ยอมพิจารณากายน้ีแล  ขางบน   
อโธ  เกสมตฺถกา  ตจปริยนฺต          แตพ้ืนเทาข้ึนไป  ขางลางแตปลาย 
ปูรนฺนานปฺปการสฺส  อสุจโิน           ผมลงมา  มีหนังหุมอยูโดยรอบ 
ปจฺจเวกฺขติ                               เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการ 
                                                   ตาง ๆ วา 
อตฺถิ  อิมสฺม ึ กาเย                        มีอยูในกายน้ี 
เกสา                                        ผม 
โลมา                                        ขน 
นขา                                        เล็บ 
ทนฺตา                                        ฟน 
ตโจ                                        หนัง 
มส                                        เนื้อ 
นหารู                                        เอ็น 
อฏ ี                                        กระดูก 
อฏ ิมิ ฺช                                เยื่อในกระดูก 
วกฺก                                        ไต 
หทย                                        หัวใจ 
ยกน                                        ตับ 
กิโลมก                                พังผืด 
ปหก                                        มาม 
ปปฺผาส                                ปอด  
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อนฺต                                          ไสใหญ   
อนฺตคุณ                                ไสทบ 
อุทริย                                        อาหารใหม 
กรีส                                        อาการเกา 
ปตฺต                                        น้ําดี 
เสมฺห                                        น้ําเสลด 
ปุพฺโพ                                น้ําเหลือง 
โลหิต                                        น้ําเลือด 
เสโท                                        น้ําเหง่ือ 
เมโท                                        น้ํามันขน 
อสฺสุ                                        น้ําตา 
วสา                                        น้ํามันเหลว 
เขโฬ                                        น้ําลาย 
สิงฺฆาณิกา                                น้ํามูก 
ลสิกา                                        น้ําไขขอ 
มุตฺต                                        น้ํามูตร 
อิติ อิมสฺม ึกาเย อสุภานุปสฺสี        ยอมเปนผูพิจารณาเนือง ๆ  โดย 
วิหรติ                                        ความเปนของไมงามในกายน้ี 
                                        อยางนี้ 
อย วุจฺจตานนฺท  อสุภสฺา        ดกูอน  อานนท  อันนี้  [เรา] 
                                        กลาววา  อสุภสัญญา.  
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        ๔.  กตมา จานนฺท                ดูกอนอานนท อาทีนวสัญญาเปน   
อาทีนวสฺา                        ไฉนเลา ? 
อิธานนิท  ภกิฺขุ                        ดูกอนอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
อรฺโตโต วา                        ไปท่ีปาก็ตาม 
รุกฺขมลูคโต วา                        ไปท่ีโคนไมก็ตาม 
สฺุาคารคโต วา                        ไปท่ีเรือนวางเปลาก็ตาม 
อิติ  ปฏิสฺจกิฺขติ                        ยอมพิจารณาอยางนี้วา 
พหุทุกฺโข โข อย กาโย                กายอันนี้แลมีทุกขมาก 
พหุอาทีนโว                                มีโทษมาก 
อิติ  อิมสมฺึ  กาเย  วิวิธา                เหลาอาพาธ [ความเจ็บไข]  ตาง ๆ 
อาพาธา  อุปฺปชฺชนฺติ                ยอมเกิดข้ึนในกายนี้  อยางนี้ 
เสยฺยถีท                                อาพาธเหลาน้ัน  คืออะไรบาง ? 
จกฺขุโรโค                                คือ  โรคในตา 
โสตโรโค                                โรคในหู 
ฆานโรโค                                โรคในจมูก 
ชิวฺหาโรโค                                โรคในลิ้น 
กายโรโค                                โรคในกาย 
สีสโรโค                                โรคในศรีษะ 
กณฺณโรโค                                โรคในหู 
มุขโรโค                                โรคในปาก 
ทนฺตโรโค                                โรคในฟน  
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กาโส                        ไอ  
สาโส                        หืด 
ปนาโส                หวัด 
ฑโห                        ไขพิษ 
ชโร                        ไขเชื่อม 
กุจฺฉิโรโค                โรคในทอง 
มุจฺแา                        ลมจับ [หรือสลบ หรือสวิงสวาย] 
ปกฺขนฺทิกา                โรคบิด [หรือ อุจจารธาตุ] 
สุลา                        จุกเสียด [หรือตะคริว] 
วิสูจิกา                โรคลงราก 
กุฏ                        โรคเรือ้น 
กิลาโฑ                ฝ 
กิลาโส                โรคกลาก 
โสโส                        มองครอ 
อปมาโร                ลมบาหมู 
ทณฺฑุ                        หิดเปอย 
กณฺฑุ                        หิดดาน 
กจฺฉุ                        คุดทะราดหูด 
รขสา                        ละลอก 
วิตจฺฉิกา                คุดทะราดบอน 
โลหิต                        อาเจียนโลหิต 
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ปตฺต                                โรคดีเดือด   
มธุเมโห                        โรคปสสาวะหวาน 
อสา                                เริม 
ปฬกา                                พุพอง 
ภคณฺฑลา                        ริดสีดวง 
ปตฺตสมุฏานา อาพาธา        ความเจ็บ  มีดีเปนสมุฏฐาน 
เสมฺหสมฏุานา อาพาธา        ความเจ็บมีเสมหะเปนสมุฏฐาน 
วาตสมุฏานา อาพาธา        ความเจ็บมีลมเปนสมุฏฐาน 
สนฺนิปาติา อาพาธา                ไขสันนิบาต [คือความเจ็บที่เกิด 
                                แตดีเสมหะและลมท้ัง ๓ เจือกัน] 
อุตุปริณามชา อาพาธา        ความเจ็บเกิดแกฤดูแปรปรวน 
วิสมปริหารชา อาพาธา        ความเจ็บเกิดแตความผลัดเปลี่ยน 
                                อิริยาบถไมสม่ําเสมอ 
โอปกฺกมิกา อาพาธา        ความเจ็บเกิดแตความเพียรกลา๑ 

กมฺมวิปากชา อาพาธา        ความเจ็บเกิดแกวิบากของกรรม 
สีต                                เย็น 
อุณฺห                                รอน 
ชิฆจฺฉา                        หวิขาว 
ปปาสา                        ระหายนํ้า 
 
๑.  นี้แปลตามนัยพระบาลีท่ีตรัสเลาถึงการทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาทุกแหงวา. . . โอกูกมิกา  ทุกฺขา 
ติปฺปา . . .   
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อุจฺจาโร                                อุจจาระ  
ปสฺสาโว                                ปสสาวะ 
อิติ อิมสฺม ึกาเย อาทีนวานุปสฺสี        ยอมเปนผูพิจารณาเนือง ๆ โดย 
วิหรติ                                        ความเปนโทษในกายน้ี  อยางนี้ 
อย วุจฺจตานนฺท อาทีนวสฺา        ดูกอนอานนท อันนี้ [เรา]  กลาว 
                                        วา  อาทีนวสัญญา. 
        ๕.  กตมา จานนฺท                ดูกอนอานนท ปหานสัญญาเปน 
ปหานสฺา                                ไฉนเลา ? 
อิธานนฺท ภิกขฺุ                        ดูกอนอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
อุปฺปนฺน กามวิตกฺก นาธวิาเสติ        ยอมไมรับไว  ยอมสละเสีย  ยอม 
ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ        ถายถอน ยอมทําใหพินาศ ยอม 
อนภาว คเมติ                        ทําไมใหเกิดอีกตอไป  ซึ่งกามวิตก 
                                        [ความตรึกดวยความกํานัดยินดี 
                                        ในกามารมณ] ที่เกิดข้ึนแลว 
อุปฺปนฺน พฺยาปาทวิตกฺก                ยอมไมรับไว  ยอมละเสีย ยอม 
นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ        ถายถอน ยอทําใหพินาศ ยอม 
พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ                ทําไมใหเกิดอีกตอไป  ซึ่งพยาบาท 
                                        วิตก  [ความตรึกในความลางผลาญ 
                                        สัตว] ที่เกิดข้ึนแลว  
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อุปฺปนฺน  วิหสึาวิตกฺก  นาธิวาเสติ        ยอมไมรับไว ยอมละเสีย ยอม   
ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโตติ                ถายถอน  ยอมทําใหพินาศ  ยอมทํา 
อนภาว คเมติ                                ไมใหเกิดอีกตอไป  ซึ่งวิหิงสาวิตก 
                                                ความตรึกดวยความหลงสนุก 
                                                เพลิดเพลินในความเบียดเบียน 
                                                สัตว  ทีเ่กิดข้ึนแลว 
อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน ปาปเก                        ยอมไมรับไว ยอมละเสีย  ยอม 
อกุสเล ธมฺเม นาธิวเสติ                        ถายถอน ยอมทําใหพินาศ ยอม 
ปชหติ วิโนเทติ  พฺยนฺตีกโรติ                ทําไมใหเกิดอีกตอไป  ซึ่งเหลา 
อนภาว  คเมติ                                ธรรมอันเปนบาปเปนอกุศลที่เกิด 
                                                ข้ึนแลวและเกิดข้ึนแลว 
อย วุจฺจตานนฺท  ปหานสฺา                ดูกอนอานนท  อันนี้  [เรา] 
                                                กลาววา  ปหานสัญญา. 
        ๖.  กตมา  จานนฺท                        ดูกอนอานนท  วิราคสัญญาเปน 
วิราคสฺา                                        ไฉนเลา ? 
อิธานนฺท  ภกิฺขุ                                ดกูอนอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
รุกฺขมลูคโต วา                                ไปที่ปาก็ตาม 
สฺุาคารคโต วา                                ไปท่ีโคนไมเปลาก็ตาม 
อิติ  ปฏิสฺจกิฺขติ                                ยอมพิจารณาอยางนี้วา 
เอต  สนฺต  เอต  ปณีต                        ธรรมชาตินัน้ละเอียด  ธรรมชาติ 
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                                        นั้นประณีต   
ยทิท                                        ธรรมชาตินั้น คืออะไร ? 
สพฺพสงฺขารสมโถ                        คือธรรมเปนที่ระงับสังขารท้ังปวง 
สพฺพุปธิปฏินิสฺสคฺโค                เปนทีส่งคืนอุปธิทั้งปวง 
คณฺหกฺขโย                                เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา 
วิราโค                                เปนที่สํารอกกิเลสเปนเครื่องยอมจิต 
นิพฺพาน                                เปนที่ดับกิเลสและทุกข 
อย วุจฺจตานนฺท วิราคสฺา        ดกูอนอานนท อันนั้น [เรา]  กลาว 
                                        วา  วิราคสัญญา. 
        ๗.  กตมา จานนฺท                ดูกอนอานนท นิโรธสัญญา เปน 
นิโรธสฺา                                ไฉนเลา ? 
อิธานนฺท  ภกิฺขุ                        ดูกอนอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
อรฺคโต  วา                        ไปท่ีปาก็ตาม 
รุกฺขมลูคโต วา                        ไปท่ีโคนไมก็ตาม 
สฺุาคารคโต วา                        ไปท่ีเรือนวางเปลาก็ตาม 
อิติ  ปฏิสฺจกิฺขติ                        ยอมพิจารณาอยางนี้ 
เอต  สนฺต เอต ปณีต                ธรรมชาตินั้นละเอียด  ธรรมชาติ 
                                        นั้นประณีต 
ยทิท                                        ธรรมชาตินั้น คืออะไร ? 
สพฺพสงฺขารสมโถ                        คือธรรมเปนที่ระงับสังขารท้ังปวง  
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สพฺพุปธิปฏินิสฺสคฺโค                เปนทีส่งคืนอุปธิทั้งปวง    
ตณฺหกฺขโย                                เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา 
นิโรโธ                                เปนที่ดับทกุขสนิท 
นิพฺพาน                                เปนที่ดับกิเลสและทุกข 
อย  วุจฺจตานนฺท นิโรธสฺา        ดกูอนอานนท  อันนี้  [เรา] 
                                        กลาววา  นิโรธสัญญา. 
        ๘.  กตมา  จานนฺท                ดูกอนอานนท สัพพโลเกอนภิรต- 
สพฺพโลเก  อนภิรตสฺา                สญัญา  เปนไฉนเลา ? 
อิธานนฺท ภิกขฺุ                        ดูกอนอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เย  โลเก  อุปายุปาทานา                  อุ๑บายเปนเหตุถือม่ันเหลาใดในโลก 
เจตโส อธิฏานาภินิเวสานุสยา        มคีวามถือม่ันดวยความต้ังจิตไว 
                                        เปนอนุสัย 
เต  ปชหนฺโต  วิรมติ  น                ละอุบายเปนเหตุถือม่ันเหลาน้ัน 
อุปาทิยนฺโต                                เสียไมถือม่ัน  ยอมงดเวนเสีย 
อย  วุจฺจตานนฺท สพฺพโลเภ        ดูกอนอานนท อันนี้  [เรา] 
อนภิรตสฺา                        กลาววา  สัพพโลเกอนภิรตสัญญา. 
        ๙.  กตมา จานนฺท                ดูกอนอานนท สัพพสังขาเรสุ- 
สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจสฺา        อนิจจสัญญา  เปนไฉนเลา ? 
อิธานนฺท  ภกิฺขุ                        ดูกอนอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 
๑.  ตามนัยอรรถกถาแหงหนึ่งวา  ความพวัพันและความถือม่ัน  เหลาใดในโลก  ซ่ึงเปนความ 
ตั้งใจยดึไวและนอนเนื่องของจิต.  
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สพฺพสงฺขาเรหิ อฏฏิยติ                ยอมเบื่อหนาย  ยอมระอา  ยอม   
หรายติ  ชิคุจฉฺติ                        เกลียดชังแตสังขารท้ังปวง 
อย วุจฺจตานนฺท                        ดูกอนอานนท อันนี้  [เรา]  กลาว 
สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจสฺา        วา  สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา. 
        ๑๐. กตมา  จานินท                ดูกอนอานนท อานาปานสติ  เปน 
อานาปานสฺสติ                        ไฉนเลา ? 
อิธานนฺท  ภกิฺขุ                        ดูกอนอานนท  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
อรฺคโต  วา                        ไปท่ีปาก็ตาม 
รุกฺขมลูคโต วา                        ไปท่ีโคนไมก็ตาม 
สฺุาคารคโต วา                        ไปท่ีเรือนวางเปลาก็ตาม 
นิสีทติ  ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา                นัง่คูบัลลังก  [คือขัดสมาธิ] 
อุชุ  กาย ปณธิาย ปริมขุ                ต้ังกายใหตรง  ดํารงสติไวมั่น 
สตึ  อุปฏเปตฺวา                        เฉพาะหนา 
โส  สโตว  อสฺสสติ                        เธอยอมมีสติหายใจออก 
สโต  ปสฺสสติ                        ยอมมีสติหายใจเขา. 
        ที่ ๑. ฑฆี วา อสฺสสนฺโต        หรอืเม่ือหายใจอกยาว  ก็รูชดัวา 
ทีฆ  อสฺสสามีติ ปชานาติ                บดันี้เราหายใจออกยาว  
ทีฆ  วา  ปสสฺสนฺโต  ทีฆ                หรอืเมื่อหายใจเขายาว  ก็รูชดัวา 
ปสฺสสามีตี  ปชานาติ                เราหายใจเขายาว  [นี่เปนหมวด 
                                        ที ๑]  
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รสฺส  วา  อสสฺสนฺโต  รสฺส        หรือเมื่อหายใจออกส้ัน  กร็ูชัดวา  
อสฺสสามีติ  ปชานาติ                เราหายใจออกส้ัน 
รสฺส วา ปสฺสสนฺโต รสฺส                หรือเมื่อหายใจเขาส้ัน  ก็รูชัดวาเรา 
ปสฺสสามีติ  ปชานาติ                หายใจเขาส้ัน  [นี่เปนหมวดท่ี ๒] 
สพฺพกายปฏสเวที                        ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผู 
อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ                กําหนดรูกายท้ังหมดหายใจออก 
สพฺพกายปฏิสเวที  ปสฺสสิสฺ-        ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผู 
สามีติ  สิกขฺติ                        กําหนดรูกายท้ังหมดหายใจเขา 
                                        [นี่เปนหมวดท่ี ๓] 
ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร อสสฺสิสฺ-        ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผู 
สามีติ  สิกขฺติ                        ระงับกายสังขารหายใจออก 
ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร                ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผู 
ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ                ระงับกายสังขาร หายใจเขา  [นี่เปน 
                                        หมวดท่ี ๔]  ใน  ๔  หมวดน้ีกลาว 
                                        ดวยกายานุปสสนาสติปฏฐานเพราะ 
                                        ลมหายใจเปนสวนกาย. 
        ที่ ๒.  ปติปฏิสเวที                ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผู 
อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ                กําหนดรูปติ  [คือความอ่ิมกาย 
                                        อ่ิมใจ]  หายใจออก  
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ปติปฏิสเวที  ปสฺสสิสฺสามีติ        ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผู   
สิกฺขติ                                        กําหนดรูปติ หายใจเขา [ใน ๒ 
                                        ขอน้ี  ประสงคผูที่ไดปฐมฌาน 
                                        ทุติยฌานซ่ึงประกอบดวยปติ  นี่เปน 
                                        หมวดท่ี ๕] 
สุขปฏิสเวที ปสฺสสิสฺสมีติ                ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผู 
สิกฺขติ                                        กําหนดรูสุข  [คือความสุขกาย 
                                        สุขจิต]  หายใจออก 
สุขปฏิสเวที ปสฺสสิสฺสามีติ        ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผู 
สิกฺขติ                                        กําหนดรูสุข  หายใจเขา  [ใน ๒  ขอน้ี 
                                        ประสงคผูที่ไดปฐมฌาน  ทุติยฌาน 
                                        ตติยฌาน  ซึ่งประกอบดวยสุข 
                                        นี่เปนหมวดท่ี ๖] 
จิตฺตสงฺขารปฏสเวที                ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผู 
อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ                กําหนดรูจิตตสังขารหายใจออก 
จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที                ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผู 
ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ                กําหนดรูจิตตสังขารหายใจเขา  [นี่ 
                                        เปนหมวดท่ี  ๗] 
ปสฺสมฺภย  จตฺิตสงฺขาร                ยอสาํเหนียกวา  เราจักระงับ 
อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ                จิตตสังขารหายใจออก  
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ปสฺสมฺภย  จตฺิตสงฺขาร                ยอมสําเหนียกวา  เราจักระงับ  
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ                จิตตสังขาร  หายใจเขา  [นี่เปน 
                                        หมวดท่ี ๘]  ต้ังแตหมวดท่ี ๕ 
                                        ถึงหมวดท่ี ๘  สี่หมวดน้ี  กลาวดวย 
                                        เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน  เพราะ 
                                        ปติสุขเปนสวนเวทนา. 
        ที่ ๓. จตฺิตปฏิสเวที                ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผู 
อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ                กําหนดรูจิต  หายใจออก 
จิตฺตปฏิสเวที ปสฺสสิสฺสามีติ        ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผู 
สิกฺขติ                                        กําหนดรูจิต  หายใจเขา  [นี่เปน 
                                        หมวดท่ี ๙] 
อภิปฺปโมทย  จิตฺต                        ยอมสําเหนียกวา   เราจักทําจิตให 
ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ                บันเทงิ หายใจเขา  [ใน ๒  ขอน้ี 
                                        ประสงคความบันเทิงจิตดวยอํานาจ 
                                        สมถะ  นี่เปนหมวดท่ี ๑๐] 
สมาทห  จิตฺต  อสฺสสิสฺสามีติ        ยอมสําเหนียกวา  เราจักต้ังจิตเปน 
สิกฺขติ                                        สมาธิ  หายใจออก  
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สมาทห  จิตฺต ปสฺสสิสฺสามีติ        ยอมสําเหนียกวา  เราจักต้ังจิตเปน   
สิกฺขติ                                        สมาธิ  หายใจเขา  [ใน ๒  ขอน้ี 
                                        ประสงคจิตท่ีเปนสมาธิ  ดวยอํานาจ 
                                        ฌาน  นี่เปนหมวดท่ี ๑๑] 
วิโมจย  จิตฺต  อสฺสสิสฺสามีติ        ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปลื้องจิต 
สิกฺขติ                                        หายใจออก 
วิโมจย จิตฺต ปสฺสสิสฺสามีติ        ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปลื้องจิต 
สิกฺขติ                                        หายใจเขา [ใน ๒  ขอน้ีประสงค 
                                        ความเปลื้องจิตจากนีวรณ  วิตก 
                                        วิจาร  ปติ และสุขดวยอํานาจฌาน 
                                        นั้น ๆ  นี่เปนหมวดท่ี ๑๒]  ต้ัง 
                                        แตหมวดท่ี ๙  ถึงหมวดท่ี ๑๒  สี ่
                                        หมวดน่ีกลาวดวยจิตตานุปสสนา 
                                        สติปฏฐาน  ต้ังแตหมวดที่ ๑  ถึง 
                                        หมวดที ๑๒  นี้วาดวยสมถะ. 
        ที่ ๔. อนิจฺจานุปสฺสี        ยอมสําเหนียกวา  เราจักพิจารณา 
อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ                เนือง ๆ  ซึ่งความเปนของไมเที่ยง 
                                        ของนามรูป  หายใจออก  



นักธรรมเอก - มหาสติปฏฐานสูตร และคิริมานนทสูตร - หนาท่ี 111 

อนิจฺจานุปสฺสี  ปสฺสสิสฺสามีติ        ยอมสําเหนียกวา  เราจักพิจารณา   
สิกฺขติ                                        เนือง   ซึ่งความเปนของไมเที่ยง 
                                        ของนามรูป  หายใจเขา  [นี่เปน 
                                        หมวดท่ี ๑๓] 
วิราคานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ        ยอมสําเหนียกวา  เราจักพิจารณา 
สิกฺขติ                                        เนือง  ๆ  ซึ่งความจางไป  คลาย 
                                        ไปของนามรูป  หายใจออก. 
วิราคานุปสฺสี  ปสฺสสิสฺสามีติ        ยอมสําเหนียกวา  เราจักพิจารณา 
สิกฺขติ                                        เนือง ๆ  ซึ่งความจางไป  คลาย 
                                        ไปของนามรูป  หายใจเขา [นี ่
                                        เปนหมวดท่ี ๑๔] 
นิโรธานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ        ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผู 
สิกฺขติ                                        พิจารณาเนือง ๆ  ซึ่งความดับไป 
                                        ของนางรูป  หายใจออก. 
นิโรธานุปสฺสี  ปสฺสสิสฺสามีติ        ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผู 
สิกฺขติ                                        พิจารณาเนือง ๆ ซึง่ความดับไป 
                                        ของนามรูป  หายใจเขา  [นี่เปน 
                                        หมวดท่ี ๑๕] 
ปฏินิสิสคฺคานุปสฺสี                        ยอมสําเหนียกวา   เราจักเปนผู 
อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ                พิจารณาเนือง ๆ  ซึ่งความสงคืน 
                                        ความถือมั่นในนามรูป  หายใจออก 
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ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี                        ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผู   
ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ                พิจารณาเนือง ๆ ซึง่ความสงคืน 
                                        ความถือม่ันในนามรูป  หายใจเขา 
                                        [นี่เปนหมวดท่ี ๑๖]  ต้ังแตหมวด 
                                        ที่ ๑๓  ถึงหมวดท่ี ๑๖  สีห่มวดน้ี 
                                        กลาวดวยธัมมานุปสสนาสติปฏ- 
                                        ฐาน  เพราะนามรูปเปนธัมมารมณ 
                                        นี่วาดวยวิปสสนา. 
อย  วุจฺจตานนฺท                        ดูกอนอานนท  อันนี้  [เรา]  กลาว 
อานาปานสฺสติ                        วา  อานาปานสติ. 
        สเจ  โข  ตฺว  อานนฺท        ดูกอนอานนท  ถาวาเธอ 
คิริมานนฺทสฺส  ภิกขฺุโน                พึงไปหาแลวแสดงสัญญา ๑๐  ประ- 
อุปสงฺกมิตฺวา  อิมา  ทส                การเหลาน้ีแกภิกษุคิริมานนทไซร. 
สฺา  ภาเสยฺยาสิ 
าน  โข ปเนต  วิชฺชติย                ขอน้ีเปนเหตุที่จะใหอาพาธ  [ความ 
คิริมานนฺทสิส  ภิกขฺุโน  อมิา        เจ็บ]  ของคิริมานนทภิกษุนั้นสงบ 
ทส  สฺา  สุตฺวา  โส อาพาโธ        ระงับโดยเร็วพลัน  เพราะไดฟง 
านโส  ปฏปฺิปสฺสมฺเภยฺย                สัญญา  ๑๐  ประการเหลาน้ี. 
อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท        ลําดับนั้น พระอานนทผูมีอายุ 
ภควโต  สนฺติเก อิมา  ทส                เรียนสัญญา  ๑๐  ประการเหลาน้ีใน 
สฺา  อุคฺคเหตฺวา                        สํานักพระผูมีพระภาคแลว  
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เยนายสฺมา  คิริมานนฺโท                เขาไปหาพระคิริมานนทผูมีอายุ   
เตนุปสงฺกมิ 
อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมโต                ครัน้เขาไปหาแลว  ไดแสดงสัญญา 
คิริมานนฺทสฺส  อมิา  ทส                ๑๐  ประการเหลาน้ีแกพระ  คิริมา- 
สฺา  อภาสิ                        นนทผูมอีายุ. 
อถ  โข  อายสฺมโต  คิริมานนฺ-        ลําดับนั้น  อาพาธ  [ความเจ็บ] 
ทสฺส อิมา  ทส  สฺา                ของพระคิริมานนทผูมีอายุนั้น  ก ็
สุตฺวา  โส  อาพาโธานโส        สงบระงับไปในทันใด  เพราะได 
ปฏิปฺปสฺสมฺภิ                        ฟงสัญญา ๑๐  ประการเหลาน้ี. 
วุฏหิ  จายสฺมา คิริมานนฺโท        พระคิริมานนทผูมีอายุก็หายจาก 
ตมฺหา  อาพาธา                        อาพาธน้ัน. 
ตถาปหีโน จ  ปนายสฺมโต                ก็แลอาพาธน้ันเปนอันพระคิริมา- 
คิริมานนฺทสฺส  โส  อาพาโธ         นนทผูมีอายุไดละเสียแลว  ดวย 
อโหสีติ.                                ประการท่ีไดฟงสัญญา ๑๐  ประการ 
                                        ที่พระอานนทแสดงแลวน้ัน  ดวย 
                                        ประการฉะน้ีแล. 
                                 [คิรมิานนฺทสุตฺตปาโ] 
                            จบพระบาลีคิริมานนทสูตร.  
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                                       [นโม  แปล]  
        นโม  ตสฺส  ภควโต                ขอนอบนอมแดพระผูมีพระ  ภาคผู 
อรหโต  สมมฺาสมฺพุทฺธสสฺ.        อรหันต ตรัสรูแลวเองโดยชอบ 
                                        พระองคนั้น. 
                                    [สรณคมน แปล] 
        พุทฺธ สรณ  คจฺฉามิ                ขาพเจาถึงพระพุทธเจา  วาเปน 
                                        สรณะ  [ที่พ่ึง  ที่ระลึก] 
ธมิม  สรณ  คจฺฉามิ                        ขาพเจาถึงพระธรรมวาเปนสรณะ. 
สงฺฆ สรณ  คจฺฉามิ                        ขาพเจาถึงพระสงฆ วาเปนสรณะ 
ทุติยมฺป  พุทธฺ สรณ  คจฺฉามิ        ขาพเจาถึงพระพุทธเจา  วาเปน 
                                        สรณะ  แมครั้งท่ีสอง. 
ตติยมฺป ...                                แมครั้งท่ีสาม ...  [ความนอกน้ัน 
                                        เหมือนกัน]. 
                                [สัจจกิริยคาถา  แปล] 
        นตฺถิ  เม  สรณ  อฺ        สรณะอ่ืนของขาพเจาไมมี. 
พุทฺโธ  เม  สรณ  วร                พระพุทธเจา  เปนสรณะอันประ- 
                                        เสริฐของขาพเจา 
เอเตน  สจฺจวชฺเชน                        ดวยความกลาวคําสัตยนี้  
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โสตฺถิ  เม  โหตุ  สพฺพทา                ขอความสวัสดี  ความเจริญ  จง   
                                        มีแกขาพเจาในกาลทุกเม่ือ. 
. . . .ธมฺโม. . . .                        . . . .พระธรรม. . . . 
. . . .สงฺโฆ. . . .                        . . . .พระสงฆ. . . . 
                                        [ความนอกน้ันเหมือนกัน]. 
                               [มหาการุณิโก  แปล] 
        มหาการุณิโก  นาโถ          พระพทุธเจาผูเปนท่ีพ่ึง  พระองค 
                                        ทรงประกอบดวยพระกรุณาอัน 
                                        ใหญ 
อตฺถาย  สพฺพปาณิน  ปูเรตฺวา        ทรงบําเพ็ญพระบารมีทั้งส้ิน  เพื่อ 
ปารมี  สพฺพา                         ประโยชนแกสัตวทั้งปวง 
ปตฺโต  สมฺโพธิมุตฺตม                ทรงบรรลุสัมโพธญิาณอันอุดมแลว 
เอเตน  สจฺจวชฺเชน                        ดวยความกลาวคําสัตยนี้ 
มา  โหนฺตุ  สพฺพุปทฺทวา                ขออุปทวันตรายทั้งปวงจงอยามี 
. . . .หิตาย. . . .                        . . . . เพ่ือเกื้อกูล. . . . 
. . . .สุขาย. . . .                        . . . . เพ่ือความสุข. . . . 
                                                [ความนอกน้ันเหมือนกัน]. 
                              [ภัทเทกรัตตคาถา  แปล] 
        อตีต  นานฺวาคเมยฺย        ผูมีปญญาไมควรทําสิ่งท่ีลวงไป 
                                        แลวใหมาตามอยูในจิต  
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นปฺปฏิกงฺเข  อนาคต                ไมควรมุงหวัง  [ปรารถนา]  สิ่ง                    
                                        ที่ยังไมมาถึง. 
ยทตีตมฺปหีนนฺต                        เพราะวาสิ่งใดลวงไปแลว  [พน 
                                        ไปแลว]  สิ่งน้ันก็ละเสียแลว 
อปฺปตฺตฺจ  อนาคต                อน่ึง  สิง่ใดท่ียังไมมาถึงเลา  สิ่งนั้น 
                                        ก็ยังไมถึง 
ปจฺจุปฺปนฺนฺจ โย  ธมฺม                กผู็มีปญญาใด  เห็นธรรมซ่ึงเปน 
ตตฺถ  ตตฺถ  วิปสฺสติ                ปจจุบัน  [เกิดข้ึนเฉพาะหนา] 
                                        แจงชัดอยูในที่นั้น ๆ 
อสหิร  อสงฺกุปฺป                        [ความเห็นธรรมซ่ึงเปนปจจุบัน 
                                        แจงชัดของผูมีปญญาน้ัน ๆ]  เปน 
                                        ความเห็นไมงอนแงนไมคลอน- 
                                        แคลน 
ต  วิทฺธามนุพฺรูหเย                        ผูมีปญญาน้ันไดเห็นธรรม  ซึ่งเปน 
                                        ปจจุบันแจงชัดอันไมงอนแงนไม 
                                        คลอนแคลนนั้นแลว  ควรเจริญ 
                                        ความเห็นนั้นไวใหเนือง ๆ 
อชฺเชว  กิจฺจมาตปฺป                ความเพียรเผากิเลส  ผูมีปญญา 
                                        ควรรีบทําเสียในวันนี้ทีเดียว 
โก  ชฺา  มรณ  สุเว                ใครพึงรูวาความตาย [จะมี]  ใน 
                                        วันพรุงน้ี  
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น  ห ิ โน  สงฺครนฺเตน                เพราะวาความหนวงเหน่ียว  [ผอน   
มหาเสเนน  มจฺจุนา                        ผัน]  กับดวยมฤตยู  [ความตาย] 
                                        ซึ่งมีเสนาใหญนั้นไมไดเลย. 
เอว  วิหาวมิาตาป  อโหรตฺตม-        นกัปราชญผูสงบระงับยอมกลาว 
ตนฺทิต  ต  เว  ภทฺเทกรตฺโตติ        [สรรเสริญ]  ผูมปีญญาซ่ึงมีธรรม 
สนฺโต   อาจิกฺขเต  มุนีติ                เปนเครื่องอยู มีความเพียรเผา 
                                        กิเลสใหเรารอน  ไมเกียจคราน 
                                        [หม่ัน]  ทั้งวันและคืน  อยางนี้ 
                                        ผูนั้นแลวา  ผูมีราตรีเดียวเจริญ 
                                        ดวยประการฉะน้ีแล. 
                            [ปพพโตปมสุตตคาถา  แปล] 
        ยถาป เสลา วิปุลา  นภ        แมฉันใด  ภูเขาท้ังหลายแลวดวย 
อาหจฺจ  ปพฺพตา                        หินอันไพบูล  จดทองฟา 
สมนฺตา  อนปุริเยยฺยุ                บด  [สตัวปาณชาติ]  กลิ้งเขามา 
นิปฺโปเถนฺตา  จตุทฺทิสา                โดยรอบทั้ง ๔  ทศิ 
เอว  ชรา  จ  มจฺจุ  จ                        ฉันนั้น  ความแกและความตาย 
อธิวตฺตนฺติ  ปาณิโน                ยอมครอบงําสัตวทั้งหลาย 
ขตฺติเย  พฺราหฺมเณ  เวสฺเส                คือกษัตริย  พราหมณ  คนพลเรือน 
สุทฺเท จณฺฑาลปุกฺกุเส                คนไพร  คนจัณฑาลและคนเท 
                                        ดอกไม  
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น  กิฺจ ิ ปรวิชฺเชติ  สพฺพ-                มิไดยกเวนใคร  ๆ  เลย  ยอมย่ํายี   
เมวาภิมทฺทติ                                สัตวทั้งปวงทีเดียว 
น  ตตฺถ  หตฺถีน  ภูม ิ รถาน  น        ภูมิ  [ภาคพ้ืน]  แหงพลชาง  ยอม 
น  ปตฺติยา                                ไมมีในชราและมรณะน้ัน  ภูมิแหง 
                                        พลรถ  ก็ไมมี  ภูมิแหงพลทหาร 
                                        เทา  ก็ไมมี. 
น  จาป  มนตฺยุทฺเธน  สกกฺา        อน่ึง ไมมีใครอาจที่จะชํานะ  [ชรา 
เชตุ  ธเนน   วา                        และมรณะนั้น] ไดดวยการสูรบ 
                                        ดวยเวทมนตรหรือดวยทรัพย 
ตสฺมา  ห ิ ปณฺฑิโต  โปโส        เพราะฉะนั้นแล  บรุุษผูบัณฑิตมี 
สมฺปสฺส อตฺถมตฺตโน  พุทฺเธ        ปญญา  เมื่อเห็นประโยชนของตน 
ธมฺเม  จ  สงฺเฆ  จ  ธีโร  สทฺธ        ควรทําศรัทธา  [ความเชื่อ] ให 
นิเวสเย                                ต้ังม่ันในพระพุทธเจาและพระ 
                                        ธรรมและพระสงฆ. 
โย  ธมมฺจารี  กาเยน  วาจาย        ผูใดประพฤติธรรม  [ความชอบ] 
อุท  เจตสา                                ดวยกาย  ดวยวาจาหรือดวยจิต 
อิเธว  น ปสสนฺติ                        [เทวดาและมนุษยทั้งหลาย]  ยอม 
                                        สรรเสริญผูนั้น  ในโลกนี้นี่แล 
เปจฺจ  สคฺเค ปโมทติ                [ผูนั้น]  ละโลกนี้ไปแลว  ยอม 
                                        ปราโมทย  [บันเทิง]  ในสวรรค.  
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                                  [อริยธนคาถา  แปล]  
        ยสฺส  สทฺธา  ตถาคเต        ศรัทธาของผูใดเปนธรรมชาติไม  
อจลา  สุปติฏ ิตา                        หว่ันไหว  ต้ังม่ันดีแลวในพระ- 
                                        ตถาคต 
สีลฺจ  ยสฺส  กลฺยาณ                อน่ึง  ศีลของผูใดไปจากโทษ 
อริยกนฺต  ปสัสิต                        [งาม]  เปนที่ยินดแีหงพระอริยเจา 
                                        อันบัณฑิตสรรเสริญแลว 
สงฺเฆ  ปสาโท  ยสฺสตฺถิ                  อนึ่ง  ความเลื่อมในในพระสงฆ 
                                        ยอมมีแกผูใด 
อุชุภูตฺจ  ทสฺสน                        อน่ึง  ทิฏฐิ  [ความเห็น]  ของผูใด 
                                        เปนธรรมชาติซื่อตรง 
อทลิทฺโทติ  ต  อาหุ                [นักปราชญทั้งหลาย]  ไดกลาวผู 
                                        นั้นวาเปนคนไมจน 
อโมฆนฺตสฺส  ชีวิต                        ชีวิต  [ความเปนอยู]  ของผูนั้น 
                                        ไมเปลา  [จากประโยชน] 
ตสฺมา สทฺธฺจ สีลฺจ ปสาท        เพราะฉะนั้น  ผูมีปญญาเมื่อมา 
ธมฺมทสฺสน  อนุยฺุเชถ เมธาวี        ระลึกถึงพระพุทธศาสนา  [คําส่ัง- 
สร พุทฺธานสาสนนฺติ                สอน]  ของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
                                        ควรประกอบศรัทธาและศีลและ 
                                        ความเลื่อมใสและความเห็นธรรม 
                                        ไวใหเนือง ๆ  ดวยประการฉะน้ีแล. 


