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๓. สติปฏฺฐานสํยุตฺต 
๑. อมฺพปาลิวคฺค 
๑. อมฺพปาลิสุตฺต 

[๓๖๗] เอวมฺเม สุตํ : เอกํ สมยํ ภควา เวสาลิยํ วิหรติ อมฺพปาลิวเน. ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู 
อามนฺเตสิ “ภิกฺขโว”ติ. “ภทนฺเต”ติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ. ภควา เอตทโวจ : 

เอกายนฺวายํ ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย                     
ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย ญายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย, ยทิทํ จตฺตาโร           
สติปฏฺฐานา. กตเม จตฺตาโร ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน      
สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, เวทนาสุ    เวทนานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา 
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ  อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก 
อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน  สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌา
โทมนสฺสํ.  เอกายนฺวายํ ภิกฺขเว มคฺโค  สตฺตานํ  วิสุทฺธิยา  โสกปริเทวานํ  สมติกฺกมาย                  
ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย ญายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย, ยทิทํ จตฺตาโร         
สติปฏฺฐานาติ. 

อิทมโวจ ภควา. อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทุนฺติ. ปฐมํ. 

๒. สติสุตฺต 
[๓๖๘] เอกํ สมยํ ภควา เวสาลิยํ วิหรติ อมฺพปาลิวเน. ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ 

“ภิกฺขโว”ติ. “ภทนฺเต”ติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ. ภควา เอตทโวจ : 
สโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิหเรยฺย สมฺปชาโน, อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนี. กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ 

สโต โหติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก     
อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน     
สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เอวํ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สโต โหติ. 

กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺปชาโน โหติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต             
สมฺปชานการี โหติ, อาโลกิเต วิโลกิเต สมฺปชานการี โหติ, สมฺมิญฺชิเต ปสาริเต สมฺปชานการี 
โหติ, สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ  สมฺปชานการี โหติ, อสิเต ปีเต ขายิเต สายิเต สมฺปชานการี โหติ, 
อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม สมฺปชานการี โหติ, คเต ฐิเต นิสินฺเน สุตฺเต ชาคริเต ภาสิเต ตุณฺหีภาเว     
สมฺปชานการี โหติ. เอวํ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺปชาโน โหติ. สโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิหเรยฺย สมฺปชาโน, 
อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนีติ. ทุติยํ. 

๓. ภิกฺขุสุตฺต 
[๓๖๙] เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม. อถ โข 

อญฺญตโร ภิกฺขุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ.      
เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ  ภควนฺตํ เอตทโวจ : 
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“สาธุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺมํ เทเสตุ, ยมหํ ภควโต ธมฺมํ สุตฺวา เอโก วูปกฏฺโฐ 
อปฺปมตฺโต อาตาปี ปหิตตฺโต วิหเรยฺยนฺ”ติ. เอวเมว ปนิเธกจฺเจ โมฆปุริสา มญฺเญว  อชฺเฌสนฺติ, 1

ธมฺเม จ ภาสิเต มเมว อนุพนฺธิตพฺพํ มญฺญนฺตีติ. “เทเสตุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺมํ, เทเสตุ 
สุคโต สงฺขิตฺเตน ธมฺมํ, อปฺเปว นามาหํ ภควโต ภาสิตสฺส อตฺถํ อาชาเนยฺยํ อปฺเปว นามาหํ        
ภควโต ภาสิตสฺส ทายาโท อสฺสนฺ”ติ.  

ตสฺมา ติห ตฺวํ ภิกฺขุ อาทิเมว วิโสเธหิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ. โก จาทิ กุสลานํ ธมฺมานํ ? สีลํ จ 
สุวิสุทฺธํ ทิฏฐิ จ อุชุกา. ยโต โข เต ภิกฺขุ สีลํ จ สุวิสุทฺธํ ภวิสฺสติ, ทิฏฐิ จ อุชุกา, ตโต ตฺวํ ภิกฺขุ สีลํ 
นิสฺสาย สีเล  ปติฏฺฐาย จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน ติวิเธน ภาเวยฺยาสิ. 

กตเม จตฺตาโร ? อิธ ตฺวํ ภิกฺขุ อชฺฌตฺตํ วา กาเย กายานุปสฺสี วิหราหิ อาตาปี สมฺปชาโน 
สติมา  วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, พหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี วิหราหิ อาตาปี สมฺปชาโน 
สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี วิหราหิ อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. อชฺฌตฺตํ วา เวทนาสุ... พหิทฺธา วา เวทนาสุ... 
อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหราหิ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก        
อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. อชฺฌตฺตํ วา จิตฺเต... พหิทฺธา วา จิตฺเต... อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา จิตฺเต               
จิตฺตานุปสฺสี วิหราหิ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. อชฺฌตฺตํ วา       
ธมฺเมสุ... พหิทฺธา วา ธมฺเมสุ... อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหราหิ อาตาปี       
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. ยโต โข ตฺวํ ภิกฺขุ สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฏฺฐาย 
อิเม จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน เอวํ ติวิเธน ภาเวสฺสสิ, ตโต ตุยฺหํ ภิกฺขุ ยา รตฺติ วา ทิวโส วา               
อาคมิสฺสติ, วุฑฺฒิ เยว ปาฏิกงฺขา    กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน ปริหานีติ. 

อถ โข โส ภิกฺขุ ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา อุฏฺฐายาสนา ภควนฺตํ            
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณํ กตฺวา ปกฺกามิ.  อถ โข โส ภิกฺขุ เอโก วูปกฏฺโฐ อปฺปมตฺโต อาตาปี          
ปหิตตฺโต วิหรนฺโต น จิรสฺเสว, ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชนฺติ,      
ตทนุตฺตรํ พฺรหฺมจริยปริโยสานํ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ, “ขีณา 
ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา”ติ อพฺภญฺญาสิ. อญฺญตโร จ ปน โส ภิกฺขุ 
อรหตํ อโหสีติ. ตติยํ. 

๔. สาลสุตฺต 
[๓๗๐] เอกํ สมยํ ภควา โกสเลสุ วิหรติ สาลายํ  พฺราหฺมณคาเม. ตตฺร โข ภควา ภิ กฺขู 2

อามนฺเตสิ ฯเปฯ เอตทโวจ : 
เย เต ภิกฺขเว ภิกฺขู นวา อจิรปพฺพชิตา อธุนาคตา อิมํ ธมฺมวินยํ, เต โว ภิกฺขเว ภิกฺขู       

จตุนฺนํ  สติปฏฺฐานานํ ภาวนาย สมาทเปตพฺพา นิเวเสตพฺพา ปติฏฺฐาเปตพฺพา. กตเมสํ จตุนฺนํ ? 
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เอถ ตุเมฺห อาวุโส กาเย กายานุปสฺสิโน วิหรถ อาตาปิโน สมฺปชานา เอโกทิภูตา วิปฺปสนฺนจิตฺตา 
สมาหิตา เอกคฺคจิตฺตา กายสฺส ยถาภูตํ ญาณาย, เวทนาสุ เวทนานุปสฺสิโน วิหรถ อาตาปิโน 
สมฺปชานา เอโกทิภูตา วิปฺปสนฺนจิตฺตา สมาหิตา เอกคฺคจิตฺตา เวทนานํ ยถาภูตํ ญาณาย, จิตฺเต 
จิตฺตานุปสฺสิโน วิหรถ อาตาปิโน สมฺปชานา  เอโกทิภูตา วิปฺปสนฺนจิตฺตา สมาหิตา เอกคฺคจิตฺตา 
จิตฺตสฺส ยถาภูตํ ญาณาย, ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสิโน วิหรถ อาตาปิโน สมฺปชานา เอโกทิภูตา     
วิปฺปสนฺนจิตฺตา สมาหิตา เอกคฺคจิตฺตา ธมฺมานํ ยถาภูตํ ญาณาย.  

เยปิ เต ภิกฺขเว ภิกฺขู เสกฺขา อปฺปตฺตมานสา อนุตฺตรํ โยคกฺเขมํ ปตฺถยมานา วิหรนฺติ; 
เตปิ กาเย กายานุปสฺสิโน วิหรนฺติ อาตาปิโน สมฺปชานา เอโกทิภูตา วิปฺปสนฺนจิตฺตา สมาหิตา 
เอกคฺคจิตฺตา กายสฺส    ปริญฺญาย, เวทนาสุ เวทนานุปสฺสิโน วิหรนฺติ อาตาปิโน สมฺปชานา เอโก
ทิภูตา วิปฺปสนฺนจิตฺตา สมาหิตา เอกคฺคจิตฺตา เวทนานํ ปริญฺญาย, จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสิโน          
วิหรนฺติ อาตาปิโน สมฺปชานา เอโกทิภูตา วิปฺปสนฺนจิตฺตา สมาหิตา เอกคฺคจิตฺตา จิตฺตสฺส         
ปริญฺญาย, ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสิโน วิหรนฺติ อาตาปิโน  สมฺปชานา  เอโกทิภูตา วิปฺปสนฺนจิตฺตา 
สมาหิตา เอกคฺคจิตฺตา ธมฺมานํ ปริญฺญาย. 

เยปิ เต ภิกฺขเว ภิกฺขู อรหนฺโต ขีณาสวา วุสิตวนฺโต กตกรณียา โอหิตภารา                  
อนุปฺปตฺตสทตฺถา ปริกฺขีณภวสญฺโญชนา สมฺมทญฺญาวิมุตฺตา, เตปิ กาเย กายานุปสฺสิโน วิหรนฺติ 
อาตาปิโน สมฺปชานา เอโกทิภูตา วิปฺปสนฺนจิตฺตา สมาหิตา เอกคฺคจิตฺตา กาเยน วิสํยุตฺตา, 
เวทนาสุ เวทนานุปสฺสิโน วิหรนฺติ  อาตาปิโน สมฺปชานา เอโกทิภูตา วิปฺปสนฺนจิตฺตา สมาหิตา 
เอกคฺคจิตฺตา เวทนาหิ วิสํยุตฺตา, จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสิโน วิหรนฺติ อาตาปิโน สมฺปชานา เอโกทิภูตา 
วิปฺปสนฺนจิตฺตา สมาหิตา เอกคฺคจิตฺตา จิตฺเตน  วิสํยุตฺตา. ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสิโน วิหรนฺติ         
อาตาปิโน สมฺปชานา เอโกทิภูตา วิปฺปสนฺนจิตฺตา สมาหิตา  เอกคฺคจิตฺตา ธมฺเมหิ วิสํยุตฺตา. 

เยปิ เต ภิกฺขเว ภิกฺขู นวา อจิรปพฺพชิตา อธุนาคตา อิมํ ธมฺมวินยํ, เต โว ภิกฺขเว ภิกฺขู     
อิเมสํ  จตุนฺนํ สติปฏฺฐานานํ ภาวนาย สมาทเปตพฺพา นิเวเสตพฺพา ปติฏฺฐาเปตพฺพาติ. จตุตฺถํ. 

๕. อกุสลราสิสุตฺต 
[๓๗๑] สาวตฺถินิทานํ. ตตฺร โข ภควา เอตทโวจ : “อกุสลราสี”ติ ภิกฺขเว วทมาโน ปญฺจ 

นีวรเณ สมฺมา วทมาโน วเทยฺย. เกวโล หายํ ภิกฺขเว อกุสลราสิ ยทิทํ ปญฺจ นีวรณา. กตเม 
ปญฺจ ? กามจฺฉนฺทนีวรณํ พฺยาปาทนีวรณํ ถีนมิทฺธนีวรณํ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณํ วิจิกิจฺฉานีวรณํ. 
“อกุสลราสี”ติ ภิกฺขเว วทมาโน อิเม ปญฺจ นีวรเณ สมฺมา วทมาโน วเทยฺย. เกวโล หายํ ภิกฺขเว 
อกุสลราสิ ยทิทํ ปญฺจ นีวรณา. 

“กุสลราสี”ติ ภิกฺขเว วทมาโน จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน สมฺมา วทมาโน วเทยฺย. เกวโล หายํ 
ภิกฺขเว กุสลราสิ ยทิทํ จตฺตาโร สติปฏฺฐานา. กตเม จตฺตาโร ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี 
วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, เวทนาสุ จิตฺเต... ธมฺเมสุ ธมฺมา
นุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. “กุสลราสี”ติ ภิกฺขเว         
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วทมาโน อิเม จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน สมฺมา วทมาโน วเทยฺย. เกวโล หายํ ภิกฺขเว กุสลราสิ ยทิทํ 
จตฺตาโร สติปฏฺฐานาติ. ปญฺจมํ. 

๖. สกุณคฺฆิสุตฺต 
[๓๗๒] ภูตปุพฺพํ ภิกฺขเว สกุณคฺฆิ ลาปํ สกุณํ สหสา อชฺฌปฺปตฺตา อคฺคเหสิ. อถ โข 

ภิกฺขเว ลาโป สกุโณ สกุณคฺฆิยา หริยมาโน เอวํ ปริเทเวสิ “มยเวมฺห อลกฺขิกา มยํ อปฺปปุญฺญา, 
เย มยํ อโคจเร จริมฺห       ปรวิสเย, สเจชฺช มยํ โคจเร จเรยฺยาม สเก เปตฺติเก วิสเย, น มฺยายํ  3

สกุณคฺฆิ อลํ อภวิสฺส ยทิทํ ยุทฺธายา”ติ. โก ปน เต ลาป โคจโร สโก เปตฺติโก วิสโยติ ? ยทิทํ 
นงฺคลกฏฺฐกรณํ เลฑฺฑุฏฺฐานนฺติ. อถ โข ภิกฺขเว สกุณคฺฆิ สเก พเล อปตฺถทฺธา สเก พเล             
อวาทมานา  ลาปํ สกุณํ ปมุญฺจิ “คจฺฉ โข ตฺวํ ลาป ตตฺรปิ เม คนฺตฺวา น  โมกฺขสี”ติ. 4

อถ โข ภิกฺขเว ลาโป สกุโณ นงฺคลกฏฺฐกรณํ เลฑฺฑุฏฺฐานํ คนฺตฺวา มหนฺตํ เลฑฺฑํุ            
อภิรูหิตฺวา สกุณคฺฆึ วทมาโน อฏฺฐาสิ “เอหิ โขทานิ เม สกุณคฺฆิ, เอหิ โขทานิ เม สกุณคฺฆี”ติ.    
อถ โข สา ภิกฺขเว  สกุณคฺฆิ สเก พเล อปตฺถทฺธา สเก พเล อวาทมานา อุโภ ปกฺเข สนฺธาย  ลาปํ 5

สกุณํ สหสา อชฺฌปฺปตฺตา. ยทา โข ภิกฺขเว อญฺญาสิ ลาโป สกุโณ พหุ อาคตา  โข มฺยายํ        6

สกุณคฺฆีติ,  อถ  ตสฺเสว  เลฑฺฑุสฺส  อนฺตรํ  ปจฺจุปาทิ. อถ โข ภิกฺขเว สกุณคฺฆิ ตตฺเถว อุรํ         
ปจฺจตาเฬสิ. เอวญฺเหตํ ภิกฺขเว โหติ โย อโคจเร จรติ ปรวิสเย. 

ตสฺมา ติห ภิกฺขเว มา อโคจเร จริตฺถ ปรวิสเย, อโคจเร ภิกฺขเว จรตํ ปรวิสเย ลจฺฉติ มาโร   
โอตารํ, ลจฺฉติ มาโร อารมฺมณํ. โก จ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อโคจโร ปรวิสโย ? ยทิทํ ปญฺจ กามคุณา. 
กตเม ปญฺจ? จกฺขุวิญเญยฺยา รูปา อิฏฺฐา กนฺตา มนาปา ปิยรูปา กามูปสญฺหิตา รชนียา, โสต
วิญเญยฺยา สทฺทา... ฆานวิญเญยฺยา คนฺธา... ชิวฺหาวิญเญยฺยา รสา... กายวิญฺเญยฺยา 
โผฏฺฐพฺพา อิฏฺฐา กนฺตา มนาปา ปิยรูปา กามูปสญฺหิตา รชนียา. อยํ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อโคจโร    
ปรวิสโย. 

โคจเร ภิกฺขเว จรถ สเก เปตฺติเก วิสเย, โคจเร ภิกฺขเว จรตํ สเก เปตฺติเก วิสเย น ลจฺฉติ 
มาโร  โอตารํ, น ลจฺฉติ มาโร อารมฺมณํ. โก จ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน โคจโร สโก เปตฺติโก วิสโย ? ยทิทํ 
จตฺตาโร  สติปฏฺฐานา. กตเม จตฺตาโร ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี       
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ... จิตฺเต... ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ 
อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. อยํ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน โคจโร สโก            
เปตฺติโก วิสโยติ. ฉฏฐํ. 

 สี. น จายํ 3

 ฉ.ม. อสํวทามานา สี. อวจมานา4

 ฉ.ม. สนฺนยฺห อิ. สนฺนายฺห5

 ฉ.ม. พหุอาคเต อิ. พหุ ํอาคตา6
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๗. มกฺกฏสุตฺต 
[๓๗๓]  อตฺถิ ภิกฺขเว หิมวโต ปพฺพตราชสฺส ทุคฺคา วิสมา เทสา, ยตฺถ เนว มกฺกฏานํ  

จาริ  น มนุสฺสานํ. อตฺถิ ภิกฺขเว หิมวโต ปพฺพตราชสฺส ทุคฺคา วิสมา เทสา, ยตฺถ มกฺกฏานญฺหิ โข 
จาริ น มนุสฺสานํ. อตฺถิ ภิกฺขเว หิมวโต ปพฺพตราชสฺส สมา ภูมิภาคา รมณียา, ยตฺถ           
มกฺกฏานญฺเจว จาริ มนุสฺสานํ จ. ตตฺร โข  ภิกฺขเว ลุทฺทา มกฺกฏวีถีสุ เลปํ  โอฑฺเฑนฺติ มกฺกฏานํ 7

พาธนาย. 
ตตฺร ภิกฺขเว เย เต มกฺกฏา อพาลชาติกา อโลลชาติกา, เต ตํ เลปํ ทิสฺวา อารกา           

ปริวชฺชนฺติ. โย ปน โส โหติ มกฺกโฏ พาลชาติโก โลลชาติโก, โส ตํ เลปํ อุปสงฺกมิตฺวา หตฺเถน      
คณฺหาติ, โส ตตฺถ พชฺฌติ. “หตฺถํ โมเจสฺสามี”ติ ทุติเยน หตฺเถน คณฺหาติ, โส ตตฺถ พชฺฌติ. “อุโภ 
หตฺเถ โมเจสฺสามี”ติ ปาเทน คณฺหาติ, โส ตตฺถ พชฺฌติ. “อุโภ หตฺเถ โมเจสฺสามิ ปาทํ จา”ติ        
ทุติเยน ปาเทน คณฺหาติ, โส ตตฺถ พชฺฌติ. “อุโภ หตฺเถ โมเจสฺสามิ ปาเท จา”ติ ตุณฺเฑน            
คณฺหาติ. โส ตตฺถ พชฺฌติ. เอวํ หิ โส ภิกฺขเว มกฺกโฏ ปญฺโจฑฺฑิโต ถุนํ เสติ อนยํ อาปนฺโน, พฺยสนํ 
อาปนฺโน, ยถา กามกรณีโย ลุทฺทสฺส. ตเมนํ ภิกฺขเว ลุทฺโท วิชฺฌิตฺวา ตสฺมึ เยว มกฺกฏํ  อุทฺธริตฺวา 8

อวิสฺสชฺเชตฺวา เยน กามํ ปกฺกมติ. เอวํ เหตํ ภิกฺขเว โหติ, โย อโคจเร จรติ ปรวิสเย. 
ตสฺมา ติห ภิกฺขเว มา อโคจเร จริตฺถ ปรวิสเย, อโคจเร ภิกฺขเว จรตํ ปรวิสเย ลจฺฉติ มาโร  

โอตารํ, ลจฺฉติ มาโร อารมฺมณํ. โก จ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อโคจโร ปรวิสโย ? ยทิทํ ปญฺจ กามคุณา. 
กตเม ปญฺจ ? จกฺขุวิญเญยฺยา รูปา อิฏฺฐา กนฺตา มนาปา ปิยรูปา กามูปสญฺหิตา รชนียา, โสต
วิญเญยฺยา สทฺทา... ฆานวิญเญยฺยา คนฺธา... ชิวฺหาวิญเญยฺยา รสา... กายวิญเญยฺยา 
โผฏฺฐพฺพา อิฏฺฐา กนฺตา มนาปา ปิยรูปา กามูปสญฺหิตา รชนียา. อยํ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อโคจโร     
ปรวิสโย. 

โคจเร ภิกฺขเว จรถ สเก เปตฺติเก วิสเย, โคจเร ภิกฺขเว จรตํ สเก เปตฺติเก วิสเย น ลจฺฉติ 
มาโร โอตารํ, น ลจฺฉติ มาโร อารมฺมณํ. โก จ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน โคจโร สโก เปตฺติโก วิสโย ? ยทิทํ 
จตฺตาโร สติปฏฺฐานา. กตเม จตฺตาโร ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี         
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, เวทนาสุ... จิตฺเต... ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ 
อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. อยํ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน โคจโร สโก          
เปตฺติโก วิสโยติ. สตฺตมํ. 

๘. สูทสุตฺต 
[๓๗๔] เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว พาโล อพฺยตฺโต อกุสโล สูโท ราชานํ วา ราชมหามตฺตํ วา 

นานจฺจเยหิ    สูเปหิ ปจฺ จุปฏฺฐิโต อสฺส อมฺพิลคฺเคหิ ปิ ติตฺตกคฺเคหิ ปิ กฏุกคฺเคหิปิ  มธุรคฺเคหิปิ      9

ขาริเกหิปิ อขาริเกหิปิ โลณิเกหิปิ อโลณิเกหิปิ. ส โข โส ภิกฺขเว พาโล อพฺยตฺโต อกุสโล สูโท 

 ฉ.ม.อิ. โขสทฺโท นตฺถิ. 7

 ฉ.ม.อิ. กฏฺฐกตงฺคาเร 8

 วานาวิเธหีติ วา ปาโฐ 9
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สกสฺส ภตฺตสฺส นิมิตฺตํ น อุคฺคณฺหาติ “อิทํ วา เม อชฺช ภตฺตสูเปยฺยํ รุจฺจติ, อิมสฺส วา อภิหรติ, 
อิมสฺส วา พหุํ คณฺหาติ, อิมสฺส วา วณฺณํ ภาสติ. อมฺพิลคฺคํ วา เม อชฺช ภตฺตสูเปยฺยํ รุจฺจติ, 
อมฺพิลคฺคสฺส วา อภิหรติ, อมฺพิลคฺคสฺส วา พหุํ คณฺหาติ, อมฺพิลคฺคสฺส วา วณฺณํ ภาสติ.           
ติตฺตกคฺคํ วา เม อชฺช. กฏุกคฺคํ วา เม อชฺช. มธุรคฺคํ วา เม อชฺช. ขาริกํ วา เม อชฺช. อขาริกํ วา เม 
อชฺช. โลณิกํ วา เม อชฺช. อโลณิกํ วา เม อชฺช ภตฺตสูเปยฺยํ รุจฺจติ, อโลณิกสฺส วา อภิหรติ, 
อโลณิกสฺส วา พหุํ คณฺหาติ, อโลณิกสฺส วา วณฺณํ ภาสตี”ติ. ส โข โส ภิกฺขเว พาโล อพฺยตฺโต 
อกุสโล สูโท น เจว ลาภี โหติ อจฺฉาทนสฺส, น ลาภี เวตนสฺส, น ลาภี อภิหารานํ. ตํ กิสฺส เหตุ ? 
ตถา หิ โส ภิกฺขเว พาโล อพฺยตฺโต อกุสโล สูโท สกสฺส ภตฺตสฺส นิมิตฺตํ น อุคฺคณฺหาติ.  

เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ พาโล อพฺยตฺโต อกุสโล ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ       
อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, ตสฺส กาเย กายานุปสฺสิโน วิหรโต จิตฺตํ 
น สมาธิยติ,  อุปกฺกิเลสา น ปหียนฺติ, โส ตํ นิมิตฺตํ น อุคฺคณฺหาติ. เวทนาสุ... จิตฺเต... ธมฺเมสุ      
ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. ตสฺส ธมฺเมสุ         
ธมฺมานุปสฺสิโน วิหรโต จิตฺตํ น สมาธิยติ,  อุปกฺกิเลสา น ปหียนฺติ, โส ตํ นิมิตฺตํ น อุคฺคณฺหาติ.     
ส โข โส ภิกฺขเว พาโล อพฺยตฺโต อกุสโล ภิกฺขุ น เจว ลาภี โหติ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สุขวิหารานํ, น ลาภี 
สติสมฺปชญฺญสฺส. ตํ กิสฺส เหตุ ? ตถา หิ โส ภิกฺขเว พาโล อพฺยตฺโต อกุสโล ภิกฺขุ สกสฺส จิตฺตสฺส 
นิมิตฺตํ น อุคฺคณฺหาติ. 

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ปณฺฑิโต พฺยตฺโต กุสโล สูโท ราชานํ วา ราชมหามตฺตํ วา นานจฺจเยหิ 
สูเปหิ ปจฺจุปฏฺฐิโต อสฺส อมฺพิลคฺเคหิปิ ติตฺตกคฺเคหิปิ กฏุกคฺเคหิปิ มธุรคฺเคหิปิ ขาริเกหิปิ             
อขาริเกหิปิ โลณิเกหิปิ อโลณิเกหิปิ. ส โข โส ภิกฺขเว ปณฺฑิโต พฺยตฺโต กุสโล สูโท สกสฺส ภตฺตสฺส 
นิมิตฺตํ อุคฺคณฺหาติ “อิทํ วา เม อชฺช ภตฺตสูเปยฺยํ รุจฺจติ, อิมสฺส วา อภิหรติ, อิมสฺส วา พหุํ           
คณฺหาติ, อิมสฺส วา วณฺณํ ภาสติ. อมฺพิลคฺคํ วา เม อชฺช ภตฺตสูเปยฺยํ รุจฺจติ, อมฺพิลคฺคสฺส วา     
อภิหรติ, อมฺพิลคฺคสฺส วา พหุํ คณฺหาติ, อมฺพิลคฺคสฺส วา วณฺณํ ภาสติ. ติตฺตกคฺคํ วา เม อชฺช. 
กฏุกคฺคํ วา เม อชฺช. มธุรคฺคํ วา เม อชฺช. ขาริกํ วา เม อชฺช. อขาริกํ วา เม อชฺช. โลณิกํ วา เม 
อชฺช. อโลณิกํ วา เม อชฺช ภตฺตสูเปยฺยํ รุจฺจติ, อโลณิกสฺส วา อภิหรติ อโลณิกสฺส วา พหุํ            
คณฺหาติ อโลณิกสฺส วา วณฺณํ ภาสตี”ติ. ส โข โส ภิกฺขเว ปณฺฑิโต พฺยตฺโต กุสโล สูโท ลาภี เจว 
โหติ อจฺฉาทนสฺส, ลาภี เวตฺตนสฺส, ลาภี อภิหารานํ. ตํ กิสฺส เหตุ ? ตถา หิ โส ภิกฺขเว ปณฺฑิโต 
พฺยตฺโต กุสโล สูโท สกสฺส ภตฺตสฺส นิมิตฺตํ อุคฺคณฺหาติ เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปณฺฑิโต 
พฺยตฺโต กุสโล ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก                 
อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, ตสฺสา กาเย กายานุปสฺสิโน  วิหรโต จิตฺตํ สมาธิยติ, อุปกฺกิเลสา ปหียนฺติ, โส 
ตํ นิมิตฺตํ อุคฺคณฺหาติ, เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ... จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ... ธมฺเมสุ         
ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, ตสฺส ธมฺเมสุ         
ธมฺมานุปสฺสิโน วิหรโต จิตฺตํ สมาธิยติ, อุปกฺกิเลสา ปหียนฺติ, โส ตํ นิมิตฺตํ อุคฺคณฺหาติ. ส โข โส 
ภิกฺขเว ปณฺฑิโต พฺยตฺโต กุสโล ภิกฺขุ ลาภี เจว โหติ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สุขวิหารานํ, ลาภี โหติ            
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สติสมฺปชญฺญสฺส. ตํ กิสฺส เหตุ ? ตถา หิ โส ภิกฺขเว ปณฺฑิโต พฺยตฺโต กุสโล ภิกฺขุ สกสฺส จิตฺตสฺส 
นิมิตฺตํ อุคฺคณฺหาตี”ติ. อฏฺฐมํ. 

๙. คิลานสุตฺต 
[๓๗๕] เอวมฺเม สุตํ : เอกํ สมยํ ภควา เวสาลิยํ วิหรติ เวลุวคามเก. ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู 

อามนฺเตสิ “เอถ ตุเมฺห ภิกฺขเว สมนฺตา เวสาลิยา ยถามิตฺตํ ยถาสนฺทิฏฺฐํ ยถาสมฺภตฺตํ วสฺสํ อุเปถ, 
อิเธวาหํ เวลุวคามเก วสฺสํ อุปคจฺฉามี”ติ. “เอวมฺภนฺเต”ติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา สมนฺตา 
เวสาลิยา ยถามิตฺตํ ยถาสนฺทิฏฺฐํ ยถาสมฺภตฺตํ วสฺสํ อุปคจฺฉุํ ภควา ปน ตตฺเถว เวลุวคามเก วสฺสํ 
อุปคจฺฉิ. 

อถ โข ภควโต วสฺสูปคตสฺส ขโร อาพาโธ อุปฺปชฺชติ, พาฬฺหา เวทนา วตฺตนฺติ มรณนฺติ
กา. ตตฺร สุทํ ภควา สโต สมฺปชาโน อธิวาเสสิ อวิหญฺญมาโน.  อถ โข ภควโต เอตทโหสิ  “น โข 
ปน  เมตมฺปฏิรูปํ, โยหมนามนฺเตตฺวา อุปฏฺฐาเก อนปโลเกตฺวา ภิกฺขุสํ ฆํ ปรินิพฺพาเยยฺยํ,          10

ยนฺนูนาหํ อิมํ อาพาธํ วีริเยน  ปฏิปฺปณาเมตฺวา ชีวิตสงฺขารํ อธิฏฺฐาย วิหเรยฺยนฺ”ติ. อถ โข ภควา 
ตํ อาพาธํ วีริเยน ปฏิปฺปณาเมตฺวา ชีวิตสงฺขารํ อธิฏฺฐาย วิหาสิ. อถ โข ภควโต คิลานา วุฏฺฐิโต 
อจิรวุฏฺฐิโต เคลญฺญา วิหารา นิกฺขมิตฺวา วิหารปจฺฉายายํ ปญฺญตฺเต อาสเน นิสีทิ. 

อถ โข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา 
เอกมนฺตํ  นิสีทิ, เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺตํ เอตทโวจ  “ทิฏฐํ ภนฺเต ภควโต 11

ขมนียํ, ทิฏฐํ ภนฺเต ภควโต ยาปนียํ, อปิ จ เม ภนฺเต มธุรกชาโต วิย กาโย, ทิสาปิ เม น             
ปกฺขายนฺติ, ธมฺมาปิ มํ นปฺปฏิภนฺติ ภควโต เคลญฺเญน, อปิจ เม ภนฺเต อโหสิ กาจิเทว                
อสฺสาสมตฺตา, น ตาว ภควา ปรินิพฺพายิสฺสติ, น ตาว  ภควา ภิกฺขุสํ ฆํ  อารพฺภ กิญจิเทว             12

อุทาหรตี”ติ. 
กึ ปนทานิ อานนฺท ภิกฺขุสํโฆ มยิ ปจฺจาสึสติ, เทสิโต อานนฺท มยา ธมฺโม อนนฺตรํ          

อพาหิรํ กริตฺวา, นตฺถานนฺท ตถาคตสฺส ธมฺเมสุ อาจริยมุฏฺฐิ, ยสฺสนูนานนฺท เอวมสฺส “อหํ 
ภิกฺขุสํฆํ ปริหริสฺสามี”ติ วา “มมุทฺเทสิโก ภิกฺขุสํโฆ”ติ วา, โส นูนานนฺท ภิกฺขุสํฆํ อารพฺภ กิญจิเทว 
อุทาหเรยฺย. ตถาคตสฺส โข อานนฺท น เอวํ โหติ “อหํ ภิกฺขุสํฆํ ปริหริสฺสามี”ติ วา “มมุทฺเทสิโก 
ภิกฺขุสํโฆ”ติ วา, ส กึ อานนฺท ตถาคโต ภิกฺขุสํฆํ อารพฺภ กิญฺจิเทว อุทาหริสฺสติ, เอตรหิ โข ปนาหํ 
อานนฺท ชิณฺโณ วุฑฺโฒ มหลฺลโก อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต, อสีติโก เม วโย วตฺตติ. เสยฺยถาปิ 

 ฉ.ม. ปนาติ สทฺโท นตฺถิ 10

 ฉ.ม. “ทิฏฺโฐ เม ภนฺเต ภควโต ผาสุ 11

 ฉ.ม. ยาว12
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อานนฺท ชรสกฏํ  เวฬุมิสฺสเกน  ยาเปติ. เอวเมว โข อานนฺท เวฬุมิสฺสเกน มญฺเญ ตถาคตสฺส 13 14

กาโย ยาเปติ. ยสฺมึ อานนฺท สมเย ตถาคโต สพฺพนิมิตฺตานํ อมนสิการา เอกจฺจานํ เวทนานํ         
นิโรธา อนิมิตฺตํ เจโตสมาธึ อุปสมฺปชฺช วิหรติ. ผาสุตรํ อานนฺท ตสฺมึ สมเย ตถาคตสฺส กาโย 
โหติ. ตสฺมาติหานนฺท อตฺตทีปา วิหรถ อตฺตสรณา อนญฺญสรณา ธมฺมทีปา ธมฺมสรณา 
อนญฺญสรณา. 

กถญฺจ อานนฺท ภิกฺขุ อตฺตทีโป วิหรติ อตฺตสรโณ อนญฺญสรโณ, ธมฺมทีโป ธมฺมสรโณ 
อนญฺญสรโณ ? อิธานนฺท ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก                
อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, เวทนาสุ... จิตฺเต... ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา        
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เอวํ โข อานนฺท ภิกฺขุ อตฺตทีโป วิหรติ อตฺตสรโณ อนญฺญสรโณ 
ธมฺมทีโป ธมฺมสรโณ อนญฺญสรโณ. เย หิ เกจิ อานนฺท เอตรหิ วา มมจฺจเย วา อตฺตทีปา            
วิหริสฺสนฺติ อตฺตสรณา อนญฺญสรณา ธมฺมทีปา ธมฺมสรณา อนญฺญสรณา ตมตคฺเค เมเต      
อานนฺท ภิกฺขู ภวิสฺสนฺติ เย เกจิ สิกฺขากามาติ. นวมํ. 

๑๐. ภิกฺขุนูปสฺสยสุตฺต 
[๓๗๖] อถ โข อายสฺมา อานนฺโท ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน 

อญฺญตโร ภิกฺขุนูปสฺสโย เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ปญฺญตฺเต อาสเน นิสีทิ. อถ โข สมฺพหุลา 
ภิกฺขุนิโย เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมึสุ, อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ อภิวาเทตฺวา     
เอกมนฺตํ นิสีทึสุ, เอกมนฺตํ นิสินฺนา โข ตา ภิกฺขุนิโย อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ เอตทโวจุํ “อิธ ภนฺเต 
อานนฺท สมฺพหุลา ภิกฺขุนิโย จตูสุ สติปฏฺฐาเนสุ  สุปฺปติฏฺฐิตจิตฺตา วิหรนฺติโย อุฬารํ ปุพฺเพนาปรํ 
วิเสสํ สญฺชานนฺตี”ติ  เอวเมตํ ภคินิโย, เอวเมตํ ภคินิโย,     โย หิ โกจิ ภคินิโย ภิกฺขุ วา ภิกฺขุนี วา 15

จตูสุ สติปฏฺฐาเนสุ สุปฺปติฏฺฐิตจิตฺโต วิหรติ, ตสฺเสตํ ปาฏิกงฺขํ อุฬารํ ปุพฺเพนาปรํ วิเสสํ             
สญฺชานิสฺสตีติ. อถ โข อายสฺมา อานนฺโท ตา ภิกฺขุนิโย ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา 
สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหํเสตฺวา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกามิ.  

อถ โข อายสฺมา อานนฺโท สาวตฺถิยํ ปิณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺตํ ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต 
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ, เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข 
อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺตํ เอตทโวจ : 

อิธาหํ ภนฺเต ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน อญฺญตโร ภิกฺขุนูปสฺสโย 
เตนุปสงฺกมึ, อุปสงฺกมิตฺวา ปญฺญตฺเต อาสเน นิสีทึ. อถ โข ภนฺเต สมฺพหุลา ภิกฺขุนิโย เยนาหํ เตนุ
ปสงฺกมึสุ, อุปสงฺกมิตฺวา มํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึสุ. เอกมนฺตํ นิสินฺนา โข ภนฺเต ตา          
ภิกฺขุนิโย มํ เอตทโวจุํ “อิธ ภนฺเต อานนฺท สมฺพหุลา ภิกฺขุนิโย จตูสุ สติปฏฺฐาเนสุ สุปฺปติฏฺฐิต   

 ฉ.ม. ชชฺชรสกฏํ13

 ฉ.ม. เวธมิสฺสเกน เอวมุปริปิ 14

 อิ. สมฺปชานนฺตีติ 15
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จิตฺตา วิหรนฺติโย อุฬารํ ปุพฺเพนาปรํ วิเสสํ สญฺชานนฺตี”ติ. เอวํ วุตฺตาหํ ภนฺเต ตา ภิกฺขุนิโย      
เอตทโวจุํ “เอวเมตํ ภคินิโย, เอวเมตํ ภคินิโย, โย หิ โกจิ ภคินิโย ภิกฺขุ วา ภิกฺขุนี วา จตูสุ          
สติปฏฺฐาเนสุ สุปฺปติฏฺฐิตจิตฺโต วิหรติ, ตสฺเสตํ ปาฏิกงฺขํ อุฬารํ ปุพฺเพนาปรํ วิเสสํ                    
สญฺชานิสฺสตี”ติ. 

เอวเมตํ อานนฺท, เอวเมตํ อานนฺท, โย หิ โกจิ อานนฺท ภิกฺขุ วา ภิกฺขุนี วา จตูสุ             
สติปฏฺฐาเนสุ สุปฺปติฏฺฐิตจิตฺโต วิหรติ, ตสฺเสตํ ปาฏิกงฺขํ อุฬารํ ปุพฺเพนาปรํ วิเสสํ สญฺชานิสฺสตีติ. 

กตเมสุ จตูสุ อิธานนฺท ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย 
โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ ? ตสฺส กาเย กายานุปสฺสิโน วิหรโต กายารมฺมโณ วา อุปฺปชฺชติ กายสฺมึ 
ปริฬาโห, เจตโส วา ลีนตฺตํ, พหิทฺธา วา จิตฺตํ วิกฺขิปติ เตน อานนฺทํ ภิกฺขุนา กิสฺมิญฺจิเทว         
ปสาทนีเย นิมิตฺเต จิตฺตํ ปณิทหิตพฺพํ, ตสฺส กิสฺมิญฺจิเทว ปสาทนีเย นิมิตฺเต จิตฺตํ ปณิทหโต       
ปามุชฺชํ ชายติ, ปมุทิตสฺส ปีติ ชายติ, ปีติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ, ปสฺสทฺธกาโย สุขํ เวทยติ, สุขิโน 
จิตฺตํ สมาธิยติ. โส อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ “ยสฺส ขฺวาหํ อตฺถาย จิตฺตํ ปณิทหึ, โส เม อตฺโถ               
อภินิปฺผนฺโน, หนฺททานิ ปฏิสํหรามี”ติ. โส ปฏิสํหรติ เจว น จ วิตกฺเกติ น จ วิจาเรติ. “อวิตกฺโกมฺหิ 
อวิจาโร อชฺฌตฺตํ สติมา สุขมสฺมี”ติ ปชานาติ. 

ปุน จปรํ อานนฺท ภิกฺขุ เวทนาสุ...จิตฺเต... ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน 
สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, ตสฺส ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสิโน วิหรโต ธมฺมารมฺมโณ วา     
อุปฺปชฺชติ กายสฺมึ ปริฬาโห, เจตโส วา ลีนตฺตํ, พหิทฺธา วา จิตฺตํ วิกฺขิปติ. เตน อานนฺท ภิกฺขุนา 
กิสฺมิญฺจิเทว ปสาทนีเย นิมิตฺเต จิตฺตํ ปณิทหิตพฺพํ, ตสฺส กิสฺมิญฺจิเทว ปสาทนีเย นิมิตฺเต จิตฺตํ 
ปณิทหโต ปาโมชฺชํ ชายติ, ปมุทิตสฺส ปีติ ชายติ, ปีติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ, ปสฺสทฺธกาโย สุขํ 
เวทยติ, สุขิโน จิตฺตํ สมาธิยติ. โส อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ “ยสฺส ขฺวาหํ อตฺถาย จิตฺตํ ปณิทหึ, โส เม     
อตฺโถ อภินิปฺผนฺโน, หนฺททานิ ปฏิสํหรามี”ติ โส ปฏิสํหรติ เจว น จ วิตกฺเกติ น จ วิจาเรติ,            
อวิตกฺโกมฺหิ อวิจาโร อชฺฌตฺตํ สติมา สุขมสฺมี”ติ ปชานาติ. เอวํ โข อานนฺท ปณิธาย ภาวนา โหติ. 

กถญฺจ อานนฺท อปฺปณิธาย ภาวนา โหติ ? พหิทฺธา อานนฺท ภิกฺขุ จิตฺตํ อปฺปณิธาย 
“อปฺปณิหิตํ เม พหิทฺธา จิตฺตนฺ”ติ ปชานาติ, อถ “ปจฺฉา ปุเร อสงฺขิตฺตํ วิมุตฺตํ อปฺปณิหิตนฺ”ติ       
ปชานาติ. อถ จ ปน “กาเย  กายานุปสฺสี วิหรามิ, อาตาปี สมฺปชาโน สติมา สุขมสฺมี”ติ ปชานาติ. 
พหิทฺธา อานนฺท ภิกฺขุ จิตฺตํ อปฺปณิธาย “อปฺปณิหิตํ เม พหิทฺธา จิตฺตนฺ”ติ ปชานาติ. อถ “ปจฺฉา 
ปุเร อสงฺขิตฺตํ วิมุตฺตํ อปฺปณิหิตนฺ”ติ ปชานาติ. อถ จ ปน “เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรามิ, อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา สุขมสฺมี”ติ ปชานาติ. พหิทฺธา อานนฺท ภิกฺขุ จิตฺตํ อปฺปณิธาย “อปฺปณิหิตํ เม 
พหิทฺธา จิตฺตนฺ”ติ ปชานาติ. อถ “ปจฺฉา ปุเร อสงฺขิตฺตํ วิมุตฺตํ อปฺปณิหิตนฺ”ติ ปชานาติ. อถ จ ปน 
“จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรามิ, อาตาปี สมฺปชาโน สติมา สุขมสฺมี”ติ ปชานาติ. พหิทฺธา อานนฺท 
ภิกฺขุ จิตฺตํ อปฺปณิธาย “อปฺปณิหิตํ เม พหิทฺธา จิตฺตนฺ”ติ ปชานาติ. อถ “ปจฺฉา ปุเร อสงฺขิตฺตํ       
วิมุตฺตํ อปฺปณิหิตนฺ”ติ ปชานาติ. อถ จ ปน “ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรามิ, อาตาปี สมฺปชาโน     
สติมา สุขมสฺมี”ติ  ปชานาติ. เอวํ โข อานนฺท อปฺปณิธาย ภาวนา โหติ. 
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อิติ โข อานนฺท เทสิตา มยา ปณิธาย ภาวนา, เทสิตา อปฺปณิธาย ภาวนา. ยํ อานนฺท 
สตฺถารา กรณียํ สาวกานํ หิเตสินา อนุกมฺปเกน อนุกมฺปํ อุปาทาย, กตํ โว ตํ มยา. เอตานิ        
อานนฺท รุกฺขมูลานิ, เอตานิ สุญฺญาคารานิ. ฌายถานนฺท มา ปมาทตฺถ, มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน 
อหุวตฺถ, อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนีติ. 

อิทมโวจ ภควา. อตฺตมโน อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทีติ. ทสมํ. 
อมฺพปาลิวคฺโค ปฐโม. 

ตสฺสุทฺทานํ 
  อมฺพปาลิ สโต ภิกฺขุ   สาลากุสลราสิ จ 
  สกุณคฺฆี มกฺกโฏ สูโท   คิลาโน ภิกฺขุนูปสฺสโยติ. 

๒. นาลนฺทวคฺค 
๑. มหาปุริสสุตฺต 

[๓๗๗] สาวตฺถินิทานํ. อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ,                 
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ, เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา สารีปุตฺโต      
ภควนฺตํ เอตทโวจ “มหาปุริโส มหาปุริโส’ติ ภนฺเต วุจฺจติ, กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต มหาปุริโส 
โหตี”ติ. วิมุตฺตจิตฺตตฺตา ขฺวาหํ สารีปุตฺต “มหาปุริโส”ติ วทามิ, อวิมุตฺตจิตฺตตฺตา “โน มหาปุริโส”ติ 
วทามิ. 

กถญฺจ สารีปุตฺต วิมุตฺตจิตฺโต โหติ ? อิธ สารีปุตฺต ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ         
อาตาปี  สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, ตสฺส กาเย กายานุปสฺสิโน วิหรโต     
จิตฺตํ วิรชฺชติ, วิมุจฺจติ อนุปาทาย อาสเวหิ. เวทนาสุ... จิตฺเต... ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ          
อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, ตสฺส ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสิโน วิหรโต 
จิตฺตํ วิรชฺชติ, วิมุจฺจติ อนุปาทาย อาสเวหิ. เอวํ โข สารีปุตฺต วิมุตฺตจิตฺโต โหติ, วิมุตฺตจิตฺตตฺตา     
ขฺวาหํ สารีปุตฺต “มหาปุริโส”ติ วทามิ, อวิมุตฺตจิตฺตตฺตา “โน มหาปุริโส”ติ วทามีติ. ปฐมํ. 

๒. นาลนฺทสุตฺต 
[๓๗๘] เอกํ สมยํ ภควา นาลนฺทายํ วิหรติ ปาวาริกมฺพวเน. อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต 

เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ, เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข 
อายสฺมา สารีปุตฺโต  ภควนฺตํ เอตทโวจ “เอวํ ปสนฺนาหํ  ภนฺเต ภควติ, น จาหุ  น จ ภวิสฺสติ น 16

เจตรหิ วิชฺชติ อญฺโญ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา ภควตา ภิยฺโยภิญฺญตโร ยทิทํ สมฺโพธิยนฺ”ติ 
อุฬารา โข ตฺยายํ สารีปุตฺต อาสภี วาจา ภาสิตา, เอกํโส คหิโต, สีหนาโท นทิโต “เอวํ ปสนฺนาหํ 
ภนฺเต ภควติ, น จาหุ น จ ภวิสฺสติ น เจตรหิ วิชฺชติ อญฺโญ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา ภควตา     
ภิยฺโยภิญฺญตโร ยทิทํ สมฺโพธิยนฺ”ติ. 

 ฉ.ม. ปสนฺโน อหํ อิ. ปสนฺโนหํ 16
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กินฺนุ เต สารีปุตฺต เย เต อเหสุํ อตีตมทฺธานํ อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา, สพฺเพ เต            
ภควนฺโต เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทิตา เอวํสีลา เต ภควนฺโต อเหสุํ อิติ วา, เอวํธมฺมา เต ภควนฺโต     
อเหสุํ อิติ วา, เอวํปญฺญา เต ภควนฺโต อเหสุํ อิติ วา, เอวํวิหาริโน เต ภควนฺโต อเหสุํ อิติ วา,      
เอวํวิมุตฺตา เต ภควนฺโต อเหสุํ อิติ วา”ติ. โน เหตํ ภนฺเต. 

กึ ปน เต สารีปุตฺต เย เต ภวิสฺสนฺติ อนาคตมทฺธานํ อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา, สพฺเพ เต 
ภควนฺโต เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทิตา “เอวํสีลา เต ภควนฺโต ภวิสฺสนฺติ อิติ วา, เอวํธมฺมา เต            
ภควนฺโต ภวิสฺสนฺติ อิติ วา, เอวํปญฺญา เต ภควนฺโต ภวิสฺสนฺติ อิติ วา, เอวํวิหาริโน เต ภควนฺโต    
ภวิสฺสนฺติ อิติ วา, เอวํวิมุตฺตา เต ภควนฺโต ภวิสฺสนฺติ อิติ วา”ติ. โน เหตํ ภนฺเต. 

กึ ปน ตฺยาหํ สารีปุตฺต เอตรหิ อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทิโต “เอวํสีโล 
ภควา อิติ วา, เอวํธมฺโม ภควา อิติ วา, เอวํปญฺโญ ภควา อิติ วา, เอวํวิหารี ภควา อิติ วา,           
เอวํวิมุตฺโต ภควา อิติ วา”ติ. โน เหตํ ภนฺเต. 

เอตฺถ จ เต สารีปุตฺต อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ อรหนฺเตสุ สมฺมาสมฺพุทฺเธสุ เจโต
ปริยายญาณํ  นตฺถิ, อถ กิญฺจรหิ ตฺยายํ สารีปุตฺต อุฬารา อาสภี  วาจา ภาสิตา, เอกํโส คหิโต, 17

สีหนาโท นทิโต “เอวํ ปสนฺนาหํ ภนฺเต ภควติ, น จาหุ น จ ภวิสฺสติ น เจตรหิ วิชฺชติ อญฺโญ สมโณ 
วา พฺราหฺมโณ วา ภควตา ภิยฺโยภิญฺญตโร, ยทิทํ สมฺโพธิยนฺ”ติ. 

 น โข เม ตํ  ภนฺ เต อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ อรหนฺเตสุ สมฺมาสมฺ พุทฺเธสุ  เจโต18

ปริยายญาณํ อตฺถิ, อปิ จ  ธมฺมนฺวโย วิทิโต. เสยฺ ยถาปิ ภนฺเต รญฺโญ ปจฺ จนฺติมํ นครํ 19

ทฬฺหุทฺธาปํ   ทฬฺหปาการโตรณํ  เอกทฺวารํ,  ตตฺรสฺส  โทวาริโก ปณฺ ฑิโต พฺยตฺ โต เมธาวี           20

อญฺญาตานํ นิวาเรตา ญาตานํ ปเวเสตา. โส ตสฺส   นครสฺส สมนฺตา อนุปริยายปถํ อนุกฺกมมาโน 
น ปสฺเสยฺย ปาการสนฺธึ วา ปาการวิวรํ วา อนฺตมโส วิฬารนิสฺสกฺกนมตฺตํปิ.  ตสฺส เอวมสฺส “เย 21

โข เกจิ โอฬาริกา ปาณา อิมํ นครํ ปวิสนฺติ วา นิกฺขมนฺติ วา, สพฺเพ เต อิมินาว ทฺวาเรน ปวิสนฺติ 
วา นิกฺขมนฺติ วา”ติ. เอวเมว โข เม ภนฺเต ธมฺมนฺวโย วิทิโต, เยปิ เต ภนฺเต อเหสุํ อตีตมทฺธานํ     
อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา, สพฺเพ เต ภควนฺโต ปญฺจ นีวรเณ ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส ปญฺญาย 
ทุพฺพลีกรเณ จตูสุ สติปฏฺฐาเนสุ สุปฺปติฏฺฐิตจิตฺตา สตฺต โพชฺฌงฺเค ยถาภูตํ ภาเวตฺวา อนุตฺตรํ      
สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌึสุ. เยปิ เต ภนฺเต ภวิสฺสนฺติ อนาคตมทฺธานํ อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา, 
สพฺเพ เต ภควนฺโต ปญฺจ นีวรเณ ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส ปญฺญาย ทุพฺพลีกรเณ จตูสุ            
สติปฏฺฐาเนสุ สุปฺปติฏฺฐิต  จิตฺตา สตฺต โพชฺฌงฺเค ยถาภูตํ ภาเวตฺวา อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ         

 ฉ.ม. เจโตปริยญาณํ17

 ฉ.ม. นตฺถิ 18

 ฉ.ม. เม 19

 ก. ทฬฺหุทฺธาลํ; อิ.ม. สี. พฬฺหุทฺทาปํ 20

 ฉ.ม. พิฬารนิกฺขมนมตฺตมฺปิ 21
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อภิสมฺพุชฺฌิสฺสนฺติ. ภควาปิ ภนฺเต เอตรหิ อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปญฺจ นีวรเณ ปหาย เจตโส        
อุปกฺกิเลเส ปญฺญาย ทุพฺพลีกรเณ จตูสุ สติปฏฺฐาเนสุ สุปฺปติฏฺฐิตจิตฺโต สตฺต โพชฺฌงฺเค ยถาภูตํ 
ภาเวตฺวา อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ. 

สาธุ สาธุ สารีปุตฺต, ตสฺมาติห ตฺวํ สารีปุตฺต อิมํ ธมฺมปริยายํ อภิกฺขณํ ภาเสยฺยาสิ        
ภิกฺขูนํ  ภิกฺขุนีนํ อุปาสกานํ อุปาสิกานํ. เยสมฺปิ หิ สารีปุตฺต โมฆปุริสานํ ภวิสฺสติ ตถาคเต กงฺขา 
วา วิมติ วา,  เตสมฺปิมํ ธมฺมปริยายํ สุตฺวา ยา ตถาคเต กงฺขา วา วิมติ วา, สา ปหียิสฺสตีติ. ทุติยํ. 

๓. จุนฺทสุตฺต 
[๓๗๙] เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม. เตน โข ปน 

สมเยน อายสฺมา สารีปุตฺโต มคเธสุ วิหรติ นาลกคามเก อาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน, จุนฺโท 
จ สมณุทฺเทโส   อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส อุปฏฺฐาโก โหติ. 

อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต เตเนว อาพาเธน ปรินิพฺพายิ. อถ โข จุนฺโท สมณุทฺเทโส    
อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส ปตฺตจีวรมาทาย, เยน สาวตฺถิเชตวนํ อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราโม,           
เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ        
นิสีทิ. เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข จุนฺโท สมณุทฺเทโส อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ เอตทโวจ “อายสฺมา ภนฺเต     
สารีปุตฺโต ปรินิพฺพุโต, อิทมสฺส ปตฺตจีวรนฺ”ติ. อตฺถิ โข อิทํ อาวุโส จุนฺท กถาปาภตํ ภควนฺตํ      
ทสฺสนาย, อายามาวุโส จุนฺท, เยน ภควา, เตนุปสงฺกมิสฺสาม, อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต เอตมตฺถํ      
อาโรเจสฺสามาติ. “เอวํ ภนฺเต”ติ โข จุนฺโท สมณุทฺเทโส อายสฺมโต อานนฺทสฺส ปจฺจสฺโสสิ. 

อถ โข อายสฺมา จ อานนฺโท จุนฺโท จ สมณุทฺเทโส, เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ,               
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึสุ. เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท       
ภควนฺตํ เอตทโวจ. “อยํ ภนฺเต จุนฺโท สมณุทฺเทโส เอวมาห ‘อายสฺมา ภนฺเต สารีปุตฺโต               
ปรินิพฺพุโต, อิทมสฺส ปตฺตจีวรนฺติ. อปิ จ เม ภนฺเต มธุรกชาโต วิย กาโย, ทิสาปิ เม น ปกฺขายนฺติ, 
ธมฺมาปิ มํ นปฺปฏิภนฺติ ‘อายสฺมา สารีปุตฺโต ปรินิพฺพุโต”ติ    สุตฺวา. 

กึ นุ โข เต อานนฺท สารีปุตฺโต สีลกฺขนฺธํ วา อาทาย ปรินิพฺพุโต, สมาธิกฺขนฺธํ วา อาทาย 
ปรินิพฺพุโต, ปญฺญากฺขนฺธํ วา อาทาย ปรินิพฺพุโต, วิมุตฺติกฺขนฺธํ วา อาทาย ปรินิพฺพุโต,                
วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺขนฺธํ วา อาทาย ปรินิพฺพุโตติ. น โข เม ภนฺเต อายสฺมา สารีปุตฺโต สีลกฺขนฺธํ 
วา อาทาย ปรินิพฺพุโต ฯเปฯ วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺขนฺธํ วา อาทาย ปรินิพฺพุโต. อปิ จ เม ภนฺเต 
อายสฺมา สารีปุตฺโต โอวาทโก อโหสิ โอติณฺโณ วิญฺญาปโก สนฺทสฺสโก สมาทปโก สมุตฺเตชโก 
สมฺปหํสโก, อกิลาสุ ธมฺมเทสนาย, อนุคฺคาหโก สพฺรหฺมจารีนํ. ตํ มยํ อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส      
ธมฺโมชํ ธมฺมโภคํ ธมฺมานุคฺคหํ อนุสฺสรามาติ. 

นนุ ตํ อานนฺท มยา ปฏิกจฺเจว  อกฺขาตํ  ? สพฺเพหิ ปิเยหิ มนาเปหิ นานาภาโว              22

วินาภาโว อญฺญถาภาโว, ตํ กุเตตฺถ อานนฺท ลพฺภา “ยนฺตํ ชาตํ ภูตํ สงฺขตํ ปโลกธมฺมํ, ตํ วต มา 
ปลุชฺชี”ติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. เสยฺยถาปิ อานนฺท มหโต รุกฺขสฺส ติฏฺฐโต สารวโต โย มหนฺตตโร ขนฺโธ 

 สี.อิ. ปฏิคจฺเจ22
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โส ปลุชฺเชยฺย. เอวเมว โข อานนฺท มหโต ภิกฺขุสํฆสฺส ติฏฺฐโต สารวโต สารีปุตฺโต ปรินิพฺพุโต, ตํ    
กุเตตฺถ อานนฺท ลพฺภา “ยนฺตํ ชาตํ ภูตํ สงฺขตํ  ปโลกธมฺมํ, ตํ วต มา ปลุชฺชี”ติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. 
ตสฺมาติหานนฺท อตฺตทีปา วิหรถ อตฺตสรณา อนญฺญสรณา ธมฺมทีปา ธมฺมสรณา อนญฺญสรณา. 

กถญฺจานนฺท ภิกฺขุ อตฺตทีโป วิหรติ อตฺตสรโณ อนญฺญสรโณ ธมฺมทีโป ธมฺมสรโณ 
อนญฺญสรโณ ? อิธานนฺท ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก 
อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน     
สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เอวํ โข อานนฺท ภิกฺขุ อตฺตทีโป วิหรติ อตฺตสรโณ 
อนญฺญสรโณ ธมฺมทีโป ธมฺมสรโณ อนญฺญสรโณ. เย หิ เกจิ อานนฺท เอตรหิ วา มมจฺจเย วา 
อตฺตทีปา วิหริสฺสนฺติ อตฺตสรณา อนญฺญสรณา ธมฺมทีปา ธมฺมสรณา อนญฺญสรณา, ตมตคฺเค 
เมเต  อานนฺท ภิกฺขู ภวิสฺสนฺติ, เย เกจิ สิกฺขากามาติ. ตติยํ. 23

๔. อุกฺกเจลสุตฺต 
[๓๘๐] เอกํ สมยํ ภควา วชฺชีสุ วิหรติ อุกฺกเจลายํ คงฺคาย นทิยา ตีเร มหตา ภิกฺขุสํเฆน 

สทฺธึ อจิรปรินิพฺพุเตสุ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ. เตน โข ปน สมเยน ภควา ภิกฺขุสํฆปริวุโต อชฺโฌ
กาเส นิสินฺโน โหติ. 

อถ โข ภควา ตุณฺหีภูตํ ภิกฺขุสํฆํ อนุวิโลเกตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ “อปิ โข มฺยายํ ภิกฺขเว    
ปริสา สุญฺญา วิย ขายติ ปรินิพฺพุเตสุ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ. อสุญฺญา เม ภิกฺขเว ปริสา โหติ, 
อนเปกฺขา ตสฺสํ   ทิสายํ โหติ, ยสฺสํ ทิสายํ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา วิหรนฺติ. เยหิ เต ภิกฺขเว อเหสุํ   
อตีตมทฺธานํ อรหนฺโต  สมฺมาสมฺพุทฺธา, เตสมฺปิ ภควนฺตานํ เอตปรมํเยว  สาวกยุคํ อโหสิ,      24

เสยฺยถาปิ มยฺหํ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา. เยปิ เต ภิกฺขเว ภวิสฺสนฺติ อนาคตมทฺธานํ อรหนฺโต        
สมฺมาสมฺพุทฺธา, เตสมฺปิ ภควนฺตานํ เอตปรมํเยว สาวกยุคํ ภวิสฺสติ, เสยฺยถาปิ มยฺหํ สารีปุตฺต
โมคฺคลฺลานา. อจฺฉริยํ ภิกฺขเว สาวกานํ, อพฺภูตํ ภิกฺขเว สาวกานํ, สตฺถุ จ นาม สาสนกรา             
ภวิสฺสนฺติ โอวาทปฏิกรา, จตุนฺนญฺจ ปริสานํ ปิยา ภวิสฺสนฺติ มนาปา ครุภาวนียา จ. อจฺฉริยํ 
ภิกฺขเว ตถาคตสฺส, อพฺภุตํ ภิกฺขเว ตถาคตสฺส, เอวรูเปปิ นาม สาวกยุเค ปรินิพฺพุเต นตฺถิ     
ตถาคตสฺส โสโก วา ปริเทโว วา, ตํ กุเตตฺถ ภิกฺขเว ลพฺภา “ยนฺตํ ชาตํ ภูตํ สงฺขตํ ปโลกธมฺมํ, ตํ วต 
มา ปลุชฺชี”ติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว มหโต รุกฺขสฺส ติฏฺฐโต สารวโต เย มหนฺตตรา 
ขนฺธา, เต ปลุชฺเชยฺยํุ. เอวเมว โข ภิกฺขเว มหโต ภิกฺขุสํฆสฺส ติฏฺฐโต สารวโต สารีปุตฺต            
โมคฺคลฺลานา ปรินิพฺพุตา, ตํ กุเตตฺถ ภิกฺขเว ลพฺภา “ยนฺตํ ชาตํ ภูตํ สงฺขตํ ปโลกธมฺมํ, ตํ วต มา    
ปลุชฺชี”ติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. ตสฺมาติห ภิกฺขเว อตฺตทีปา วิหรถ อตฺตสรณา อนญฺญสรณา            
ธมฺมทีปา ธมฺมสรณา อนญฺญสรณา. 

 อิ. ตมตคฺเคเปเต เอวมุปริปิ 23

 ฉ.ม. เอตปฺปรมฺเยว 24
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กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อตฺตทีโป วิหรติ อตฺตสรโณ อนญฺญสรโณ ธมฺมทีโป ธมฺมสรโณ 
อนญฺญสรโณ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก 
อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน     
สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เอวํ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อตฺตทีโป วิหรติ อตฺตสรโณ 
อนญฺญสรโณ ธมฺมทีโป ธมฺมสรโณ อนญฺญสรโณ. เย หิ เกจิ ภิกฺขเว เอตรหิ วา มมจฺจเย วา     
อตฺตทีปา วิหริสฺสนฺติ อตฺตสรณา อนญฺญสรณา  ธมฺมทีปา ธมฺมสรณา อนญฺญสรณา. ตมตคฺเค 
เมเต ภิกฺขเว ภิกฺขู ภวิสฺสนฺติ, เย เกจิ สิกฺขากามาติ. จตุตฺถํ. 

๕. พาหิยสุตฺต 
[๓๘๑] สาวตฺถินิทานํ. อถ โข อายสฺมา พาหิโย เยน ภควา, เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา 

ภควนฺตํ  อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ. เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา พาหิโย ภควนฺตํ เอตทโวจ 
“สาธุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺมํ เทเสตุ, ยมหํ ภควโต ธมฺมํ สุตฺวา เอโก วูปกฏฺโฐ              
อปฺปมตฺโต อาตาปี ปหิตตฺโต วิหเรยฺยนฺ”ติ. ตสฺมาติห ตฺวํ พาหิย อาทิเมว วิโสเธหิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ. 
โก จาทิ กุสลานํ ธมฺมานํ ? สีลญฺจ สุวิสุทฺธํ ทิฏฐิ จ     อุชุกา. ยโต จ โข เต พาหิย สีลญฺจ สุวิสุทฺธํ 
ภวิสฺสติ ทิฏฐิ จ อุชุกา, ตโต ตฺวํ พาหิย สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฏฺฐาย จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน            
ภาเวยฺยาสิ. 

กตเม จตฺตาโร ? อิธ ตฺวํ พาหิย กาเย กายานุปสฺสี วิหราหิ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา      
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหราหิ อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. ยโต โข ตฺวํ พาหิย สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฏฺฐาย 
อิเม จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน เอวํ ภาเวสฺสสิ, ตโต ตุยฺหํ พาหิย ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคมิสฺสติ, 
วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ, โน ปริหานีติ. 

อถ โข อายสฺมา พาหิโย ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา อุฏฺฐายาสนา ภควนฺตํ              
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณํ กตฺวา ปกฺกามิ. อถ โข อายสฺมา พาหิโย เอโก วูปกฏฺโฐ อปฺปมตฺโต อาตาปี 
ปหิตตฺโต  วิหรนฺโต น จิรสฺเสว, ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชนฺติ,     
ตทนุตฺตรํ พฺรหฺมจริย ปริโยสานํ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสิ, ขีณา 
ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา”ติ อพฺภญฺญาสิ. อญฺญตโร จ ปนายสฺมา 
พาหิโย อรหตํ อโหสีติ. ปญฺจมํ. 

๖. อุตฺติยสุตฺต 
[๓๘๒] สาวตฺถินิทานํ. อถ โข อายสฺมา อุตฺติโย เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ เอกมนฺตํ 

นิสินฺโน โข อายสฺมา อุตฺติโย ภควนฺตํ เอตทโวจ “สาธุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺมํ เทเสตุ, 
ยมหํ ภควโต ธมฺมํ สุตฺวา เอโก วูปกฏฺโฐ อปฺปมตฺโต อาตาปี ปหิตตฺโต วิหเรยฺยนฺ”ติ. ตสฺมาติห ตฺวํ 
อุตฺติย อาทิเมว วิโสเธหิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ. โก จาทิ กุสลานํ ธมฺมานํ? สีลญฺจ สุวิสุทฺธํ ทิฏฐิ จ อุชุกา. 
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ยโต จ โข เต อุตฺติย สีลญฺจ สุวิสุทฺธํ ภวิสฺสติ ทิฏฐิ จ อุชุกา, คโต ตฺวํ อุตฺติย สีลํ นิสฺสาย สีเล      
ปติฏฺฐาย จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน ภาเวยฺยาสิ. 

กตเม จตฺตาโร ? อิธ ตฺวํ อุตฺติย กาเย กายานุปสฺสี วิหราหิ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา      
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหราหิ อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. ยโต โข ตฺวํ อุตฺติย สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฏฺฐาย 
อิเม จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน เอวํ ภาเวยฺยาสิ, ตโต ตฺวํ อุตฺติย คมิสฺสสิ มจฺจุเธยฺยสฺส ปารนฺติ.  

อถ โข อายสฺมา อุตฺติโย ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา อุฏฺฐายาสนา ภควนฺตํ               
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณํ กตฺวา ปกฺกามิ. อถ โข อายสฺมา อุตฺติโย เอโก วูปกฏฺโฐ อปฺปมตฺโต อาตาปี 
ปหิตตฺโต   วิหรนฺโต น จิรสฺเสว, ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชนฺติ,    
ตทนุตฺตรํ พฺรหฺมจริย  ปริโยสานํ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสิ, “ขีณา 
ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา”ติ อพฺภญฺญาสิ, อญฺญตโร จ ปนายสฺมา 
อุตฺติโย อรหตํ อโหสีติ. ฉฏฐํ. 

๗. อริยสุตฺต 
[๓๘๓] สาวตฺถินิทานํ. จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สติปฏฺฐานา ภาวิตา พหุลีกตา อริยา นิยฺยานิ

กา นิยฺยนฺติ ตกฺกรสฺส สมฺมา ทุกฺขกฺขยาย. กตเม จตฺตาโร ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี    
วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺ
เมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี  สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. อิเม โข 
ภิกฺขเว จตฺตาโร สติปฏฺฐานา ภาวิตา พหุลีกตา  อริยา นิยฺยานิกา นิยฺยนฺติ ตกฺกรสฺส สมฺมา      
ทุกฺขกฺขยายาติ. สตฺตมํ. 

๘. พฺรหฺมสุตฺต 
[๓๘๔] เอกํ สมยํ ภควา อุรุเวลายํ วิหรติ นชฺชา เนรญฺชราย ตีเร อชปาลนิโคฺรเธ ปฐมา

ภิสมฺพุทฺโธ. อถ โข ภควโต รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอวํ เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ: เอกายนฺวายํ 
มคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย ญายสฺส        
อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย, ยทิทํ จตฺตาโร สติปฏฺฐานา. 

กตเม จตฺตาโร ? กาเย วา ภิกฺขุ กายานุปสฺสี วิหเรยฺย อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย 
โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ วา ภิกฺขุ ฯเปฯจิตฺเต วา ภิกฺขุ ฯเปฯธมฺเมสุ วา ภิกฺขุ ธมฺมานุปสฺสี 
วิหเรยฺย  อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เอกายนฺวายํ มคฺโค สตฺตานํ   
วิสุทฺธิยา โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย ญายสฺส อธิคมาย            
นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย, ยทิทํ จตฺตาโร สติปฏฺฐานาติ. 

อถ โข พฺรหฺมา สหมฺปติ ภควโต เจตสา เจโตปริวิตกฺกมญฺญาย, เสยฺยถาปิ นาม พลวา 
ปุริโส สมฺมิญฺชิตํ วา พาหํ ปสาเรยฺย, ปสาริตํ วา พาหํ สมฺมิญฺเชยฺย, เอวเมว โข พฺรหฺมโลเก 
อนฺตรหิโต ภควโต ปุรโต ปาตุรโหสิ. อถ โข พฺรหฺมา สหมฺปติ เอกํสํ อุตฺตราสงฺคํ กริตฺวา เยน 
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ภควา เตนญฺชลิมฺปณาเมตฺวา ภควนฺตํ เอตทโวจ: เอวเมตํ ภควา, เอวเมตํ สุคต, เอกายนฺวายํ    
ภนฺเต มคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย ญายสฺส 
อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย, ยทิทํ จตฺตาโร สติปฏฺฐานา. กตเม จตฺตาโร ? กาเย วา ภนฺเต 
ภิกฺขุ กายานุปสฺสี วิหเรยฺย อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ วา 
ภนฺเต ภิกฺขุ ฯเปฯจิตฺเต วา ภนฺเต ภิกฺขุ ฯเปฯ ธมฺเมสุ วา ภนฺเต ภิกฺขุ ธมฺมานุปสฺสี วิหเรยฺย อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เอกายนฺวายํ ภนฺเต มคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา 
โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย ญายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส        
สจฺฉิกิริยาย ยทิทํ จตฺตาโร สติปฏฺฐานาติ, 

อิทมโวจ พฺรหฺมา สหมฺปติ, อิทํ วตฺวา อถาปริ เอตทโวจ 
    “เอกายนํ ชาติขยนฺตทสฺสี  
                                       มคฺคํ ปชานาติ หิตานุกมฺปี 
    เอเตน มคฺเคน ตรึสุ ปุพฺเพ  
                                      ตริสฺสนฺติ เย จ ตรนฺติ โอฆนฺ”ติ. อฏฺฐมํ. 

๙. เสทกสุตฺต 
[๓๘๕] เอกํ สมยํ ภควา สุมฺเภสุ วิหรติ เสทกํ  นาม สุ มฺภานํ นิคโม. ตตฺร โข ภควา     25

ภิกฺขู อามนฺเตสิ “ภูตปุพฺพํ ภิกฺขเว จณฺฑาลวํสิโก จณฺฑาลวํสํ อุสฺสาเปตฺวา เมทกถาลิกํ อนฺเตวาสึ 
อามนฺเตสิ ‘เอหิ ตฺวํ สมฺม, เมทกถาลิเก จณฺฑาลวํสํ อภิรูหิตฺวา มม อุปริกฺขนฺเธ ติฏฺฐาหี”ติ. “เอวํ 
อาจริยา”ติ โข ภิกฺขเว เมทกถาลิกา อนฺเตวาสี จณฺฑาลวํสิกสฺส ปฏิสฺสุตฺวา จณฺฑาลวํสํ             
อภิรูหิตฺวา อาจริยสฺส อุปริกฺขนฺเธ อฏฺฐาสิ. อถ โข ภิกฺขเว จณฺฑาลวํสิโก เมทกถาลิกํ อนฺเตวาสึ 
เอตทโวจ “ตฺวํ สมฺม เมทกถาลิเก มมํ รกฺข, อหํ ตํ รกฺขิสฺสามิ, เอวํ มยํ อญฺญมญฺญํ คุตฺตา 
อญฺญมญญํ รกฺขิตา สิปฺปานิ เจว ทสฺสิสฺสาม, ลาภญฺจ  ลจฺฉาม, โสตฺถินา จ จณฺฑาลวํสา        26

โอโรหิสฺสามา”ติ. เอวํ วุตฺเต ภิกฺขเว เมทกถาลิกา อนฺเตวาสี จณฺฑาลวํสิกํ เอตทโวจ “น โข ปเนตํ 
อาจริย เอวํ ภวิสฺสติ, ตฺวํ อาจริย อตฺตานํ รกฺข, อหํ อตฺตานํ รกฺขิสฺสามิ, เอวํ มยํ อตฺตคุตฺตา      
อตฺตรกฺขิตา สิปฺปานิ เจว ทสฺสิสฺสาม, ลาภญฺจ ลจฺฉาม, โสตฺถินา จ จณฺฑาลวํสา                     
โอโรหิสฺสามา”ติ.  

“โส ตตฺถ ญาโย”ติ ภควา อโวจ, ยถา เมทกถาลิกา อนฺเตวาสี อาจริยํ อโวจ. “อตฺตานํ 
ภิกฺขเว รกฺขิสฺสามี”ติ สติปฏฺฐานํ เสวิตพฺพํ, “ปรํ รกฺขิสฺสามี”ติ สติปฏฺฐานํ เสวิตพฺพํ. อตฺตานํ 
ภิกฺขเว รกฺขนฺโต ปรํ      รกฺขติ, ปรํ รกฺขนฺโต อตฺตานํ รกฺขติ. 

กถญฺจ ภิกฺขเว อตฺตานํ รกฺขนฺโต ปรํ รกฺขติ ? อาเสวนาย ภาวนาย พหุลีกมฺเมน. เอวํ โข 
ภิกฺขเว  อตฺตานํ รกฺขนฺโต ปรํ รกฺขติ. กถญฺจ ภิกฺขเว ปรํ รกฺขนฺโต อตฺตานํ รกฺขติ ? ขนฺติยา อวิหึ

 ก. เมทกํ 25

 สี. ลาเภ จ 26
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สาย เมตฺตจิตฺตตาย อนุทยตาย. เอวํ โข ภิกฺขเว ปรํ รกฺขนฺโต อตฺตานํ รกฺขติ. “อตฺตานํ ภิกฺขเว 
รกฺขิสฺสามี”ติ สติปฏฺฐานํ เสวิตพฺพํ, “ปรํ รกฺขิสฺสามี”ติ สติปฏฺฐานํ เสวิตพฺพํ. อตฺตานํ ภิกฺขเว      
รกฺขนฺโต ปรํ รกฺขติ, ปรํ รกฺขนฺโต อตฺตานํ รกฺขตีติ. นวมํ. 

๑๐. ชนปทกลฺยาณีสุตฺต 
[๓๘๖] เอวมฺเม สุตํ: เอกํ สมยํ ภควา สุมฺเภสุ วิหรติ เสทกํ นาม สุมฺภานํ นิคโม. ตตฺร โข 

ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ “ภิกฺขโว”ติ. “ภทนฺเต”ติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ. ภควา เอตทโวจ: 
เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว “ชนปทกลฺยาณี ชนปทกลฺยาณี”ติ โข ภิกฺขเว มหาชนกาโย             

สนฺนิปเตยฺย, สา โข ปนสฺส ชนปทกลฺยาณี ปรมปาสาวินี นจฺเจ, ปรมปาสาวินี คีเต.                
“ชนปทกลฺยาณี นจฺจติ คายตี”ติ โข ภิกฺขเว ภิยฺโยโส มตฺตาย มหาชนกาโย สนฺนิปเตยฺย. อถ       
ปุริโส อาคจฺเฉยฺย ชีวิตุกาโม อมริตุกาโม สุขกาโม ทุกฺขปฏิกูโล. ตเมนํ เอวํ วเทยฺย “อยนฺเต อมฺโภ 
ปุริส สมติตฺติโก เตลปตฺโต อนฺตเรน จ มหาสมชฺชํ อนฺตเรน จ ชนปทกลฺยาณิยา ปริหริตพฺโพ,      
ปุริโส จ เต อุกฺขิตฺตาสิโก ปิฏฐิโต ปิฏฐิโต อนุพนฺธิสฺสติ. “ยตฺเถว นํ โถกํปิ ฉฑฺเฑสฺสสิ, ตตฺเถว เต 
สิโร ปาเตสฺสตี”ติ. ตํ กึ มญฺญถ ภิกฺขเว, อปิ นุ โส ปุริโส อมุํ เตลปตฺตํ อมนสิกริตฺวา พหิทฺธา 
ปมาทํ อาหเรยฺยาติ ? โน เหตํ ภนฺเต. 

อุปมา โข มฺยายํ ภิกฺขเว กตา อตฺถสฺส วิญฺญาปนาย, อยํ เจเวตฺถ อตฺโถ. “สมติตฺติโก     
เตลปตฺโต”ติ โข ภิกฺขเว กายคตาย เอตํ สติยา อธิวจนํ. ตสฺมาติห ภิกฺขเว เอวํ สิกฺขิตพฺพํ          
“กายคตา สติ โน ภาวิตา ภวิสฺสติ พหุลีกตา ยานีกตา วตฺถุกตา อนุฏฺฐิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา”ติ. 
เอวญฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ. ทสมํ. 

นาลนฺทวคฺโค ทุติโย. 

ตสฺสุทฺทานํ 
  มหาปุริโส นาลนฺทํ   จุนฺโท เจลญฺจ พาหิโย 
  อุตฺติโย อริโย พฺรหฺมา   เสทกํ ชนปเทน จาติ 

๓. สีลฏฺฐิติวคฺค 
๑. สีลสุตฺต 

[๓๘๗] เอวมฺเม สุตํ : เอกํ สมยํ อายสฺมา จ อานนฺโท อายสฺมา จ ภทฺโท ปาฏลิปุตฺเต      
วิหรนฺติ กุกฺกุฏาราเม. อถ โข อายสฺมา ภทฺโท สายณฺหสมยํ ปฏิสลฺลานา วุฏฺฐิโต เยนายสฺมา 
อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา อานนฺเทน สทฺธึ สมฺโมทิ, สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ 
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ, เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา ภทฺโท อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ เอตทโวจ 
“ยานิมานิ อาวุโส อานนฺท กุสลานิ สีลานิ วุตฺตานิ ภควตา, อิมานิ กุสลานิ สีลานิ กิมตฺถิยานิ     
วุตฺตานิ ภควตา”ติ. 
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สาธุ สาธุ อาวุโส ภทฺท, ภทฺทโก โข เต อาวุโส ภทฺท อุมฺมคฺโค,  ภทฺทกํ ปฏิ ภาณํ,        27

กลฺยาณี  ปริปุจฺฉา. เอวํ หิ ตฺวํ อาวุโส ภทฺท ปุจฺฉสิ “ยานิมานิ อาวุโส อานนฺท กุสลานิ สีลานิ      
วุตฺตานิ ภควตา, อิมานิ  กุสลานิ สีลานิ กิมตฺถิยานิ วุตฺตานิ ภควตา”ติ. เอวมาวุโสติ. ยานิมานิ 
อาวุโส ภทฺท กุสลานิ สีลานิ วุตฺตานิ ภควตา, อิมานิ กุสลานิ สีลานิ ยาวเทว จตุนฺนํ                  
สติปฏฺฐานานํ ภาวนาย วุตฺตานิ ภควตา. 

กตเมสํ จตุนฺนํ ? อิธาวุโส ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา       
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. ยานิมานิ อาวุโส ภทฺท กุสลานิ สีลานิ วุตฺตานิ 
ภควตา, อิมานิ กุสลานิ สีลานิ ยาวเทว อิเมสํ จตุนฺนํ สติปฏฺฐานานํ ภาวนาย วุตฺตานิ ภควตา”ติ. 
ปฐมํ. 

๒. จิรฏฺฐิติสุตฺต 
[๓๘๘] ตํ เยว นิทานํ. เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา ภทฺโท อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ        

เอตทโวจ “โก นุ โข อาวุโส อานนฺท เหตุ, โก ปจฺจโย, เยน ตถาคเต ปรินิพฺพุเต สทฺธมฺโม น         
จิรฏฺฐิติโก โหติ ? โก ปนาวุโส อานนฺท เหตุ, โก ปจฺจโย, เยน ตถาคเต ปรินิพฺพุเต สทฺธมฺโม        
จิรฏฺฐิติโก โหตี”ติ ? 

สาธุ สาธุ อาวุโส ภทฺท, ภทฺทโก โข เต อาวุโส ภทฺท อุมฺมคฺโค, ภทฺทกํ ปฏิภาณํ กลฺยาณํ 
ปริปุจฺฉา. เอวํ หิ ตฺวํ อาวุโส ภทฺท ปุจฺฉสิ “โก นุ โข อาวุโส อานนฺท เหตุ, โก ปจฺจโย, เยน ตถาคเต 
ปรินิพฺพุเต สทฺธมฺโม น จิรฏฺฐิติโก โหติ, โก ปนาวุโส อานนฺท เหตุ, โก ปจฺจโย, เยน ตถาคเต       
ปรินิพฺพุเต สทฺธมฺโม จิรฏฺฐิติโก โหตี”ติ? เอวมาวุโสติ. จตุนฺนํ โข อาวุโส สติปฏฺฐานานํ                
อภาวิตตฺตา อพหุลีกตตฺตา ตถาคเต ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม น จิรฏฺฐิติโก โหติ. จตุนฺนํ จ โข อาวุโส 
สติปฏฺฐานานํ ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา ตถาคเต ปรินิพฺพุเต สทฺธมฺโม จิรฏฺฐิติโก โหติ. 

กตเมสํ จตุนฺนํ ? อิธาวุโส ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา       
วิเนยฺย โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. อิเมสํ โข อาวุโส จตุนฺนํ สติปฏฺฐานานํ             
อภาวิตตฺตา อพหุลีกตตฺตา ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต สทฺธมฺโม น จิรฏฺฐิติโก โหติ. อิเมสํ จ โข อาวุโส 
จตุนฺนํ สติปฏฺฐานานํ ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา  ตถาคเต ปรินิพฺพุเต สทฺธมฺโม จิรฏฺฐิติโก โหตีติ.    
ทุติยํ. 

๓. ปริหานสุตฺต 
[๓๘๙] เอกํ สมยํ อายสฺมา จ อานนฺโท อายสฺมา จ ภทฺโท ปาฏลิปุตฺเต วิหรนฺติ           

กุกฺกุฏาราเม. อถ โข อายสฺมา ภทฺโท สายณฺหสมยํ ปฏิสลฺลานา วุฏฺฐิโต เยนายสฺมา อานนฺโท     
เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา อานนฺเทน สทฺธึ สมฺโมทิ, สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ               

 ฉ.ม. อุมฺมงฺโค 27
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วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ, เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา ภทฺโท อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ เอตทโวจ 
“โก นุ โข อาวุโส อานนฺท เหตุ, โก ปจฺจโย, เยน สทฺธมฺม ปริหานํ โหติ ? โก นุ โข อาวุโส อานนฺท 
เหตุ, โก ปจฺจโย, เยน สทฺธมฺมอปริหานํ โหตี”ติ ? 

สาธุ สาธุ อาวุโส ภทฺท, ภทฺทโก โข เต อาวุโส ภทฺท อุมฺมคฺโค, ภทฺทกํ ปฏิภาณํ, กลฺยาณี 
ปริปุจฺฉา. เอวํ หิ ตฺวํ อาวุโส ภทฺท ปุจฺฉสิ “โก นุ โข อาวุโส อานนฺท เหตุ, โก ปจฺจโย, เยน สทฺธมฺม
ปริหานํ โหติ ? โก ปนาวุโส อานนฺท เหตุ, โก ปจฺจโย, เยน สทฺธมฺมอปริหานํ โหตี”ติ ?               
เอวมาวุโสติ. จตุนฺนํ โข อาวุโส สติปฏฺฐานานํ อภาวิตตฺตา อพหุลีกตตฺตา สทฺธมฺมปริหานํ โหติ. 
จตุนฺนํ จ โข อาวุโส สติปฏฺฐานานํ ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา สทฺธมฺมอปริหานํ โหติ. 

กตเมสํ จตุนฺนํ ? อิธาวุโส ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา         
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. อิเมสํ โข อาวุโส จตุนฺนํ สติปฏฺฐานานํ             
อภาวิตตฺตา อพหุลีกตตฺตา สทฺธมฺมปริหานํ โหติ. อิเมสํ จ โข อาวุโส จตุนฺนํ สติปฏฺฐานานํ         
ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา สทฺธมฺมอปริหานํ โหตีติ. ตติยํ. 

๔. สุทฺธสุตฺต 
[๓๙๐] สาวตฺถินิทานํ. จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สติปฏฺฐานา. กตเม จตฺตาโร ? อิธ ภิกฺขเว 

ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ 
ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ  ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌา   
โทมนสฺสํ. อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร สติปฏฺฐานาติ. จตุตฺถํ. 

๕. อญฺญตรพฺราหฺมณสุตฺต 
[๓๙๑] เอวมฺเม สุตํ : เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อ         

าราเม. อถ โข อญฺญตโร พฺราหฺมโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ          
สมฺโมทิ, สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ  วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ, เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข โส พฺราหฺมโณ 
ภควนฺตํ เอตทโวจ “โก นุ โข โภ โคตม เหตุ, โก ปจฺจโย, เยน ตถาคเต ปรินิพฺพุเต สทฺธมฺโม น       
จิรฏฺฐิติโก โหติ ? โก ปน โภ โคตม เหตุ, โก ปจฺจโย, เยน  ตถาคเต ปรินิพฺพุเต สทฺธมฺโม จิรฏฺฐิติโก 
โหตี”ติ ? 

จตุนฺนํ โข พฺราหฺมณ สติปฏฺฐานานํ อภาวิตตฺตา อพหุลีกตตฺตา ตถาคเต ปรินิพฺพุเต     
สทฺธมฺโม น จิรฏฺฐิติโก โหติ. จตุนฺนํ จ โข พฺราหฺมณ สติปฏฺฐานานํ ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา         
ตถาคเต ปรินิพฺพุเต สทฺธมฺโม จิรฏฺฐิติโก โหติ. 

กตเมสํ จตุนฺนํ ? อิธ พฺราหฺมณ ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา 
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเตฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา  วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. อิเมสํ โข พฺราหฺมณ จตุนฺนํ สติปฏฺฐานานํ       
อภาวิตตฺตา อพหุลีกตตฺตา ตถาคเต ปรินิพฺพุเต สทฺธมฺโม น จิรฏฺฐิติโก โหติ. อิเมสํ จ โข             
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พฺราหฺมณ จตุนฺนํ สติปฏฺฐานานํ ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา ตถาคเต ปรินิพฺพุเต สทฺธมฺโม จิรฏฺฐิติโก 
โหตีติ. 

เอวํ วุตฺเต โส พฺราหฺมโณ ภควนฺตํ เอตทโวจ “อภิกฺกนฺตํ โภ โคตม อุปาสกํ มํ ภวํ โคตโม 
ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปตํ สรณํ คตนฺ”ติ. ปญฺจมํ. 

๖. ปเทสสุตฺต 
[๓๙๒] เอกํ สมยํ อายสฺมา จ สารีปุตฺโต อายสฺมา จ มหาโมคฺคลฺลาโน อายสฺมา จ      

อนุรุทฺโธ สาเกเต วิหรนฺติ กณฺฏกีวเน. อถ โข อายสฺมา จ สารีปุตฺโต อายสฺมา จ มหาโมคฺคลฺลาโน 
สายณฺหสมยํ ปฏิสลฺลานา วุฏฺฐิตา, เยนายสฺมา อนุรุทฺโธ เตนุปสงฺกมึสุ, อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา 
อนุรุทฺเธน สทฺธึ สมฺโมทึสุ, สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึสุ. เอกมนฺตํ            
นิสินฺโน โข อายสฺมา สารีปุตฺโต อายสฺมนฺตํ อนุรุทฺธํ เอตทโวจ “เสโข เสโข”ติ อาวุโส อนุรุทฺธ       
วุจฺจติ, กิตฺตาวตา นุ โข อาวุโส เสโข โหตี”ติ ? จตุนฺนํ โข อาวุโส สติปฏฺฐานานํ ปเทสํ ภาวิตตฺตา 
เสโข โหติ. 

กตเมสํ จตุนฺนํ ? อิธาวุโส ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา        
วิเนยฺย โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. อิเมสํ โข อาวุโส จตุนฺนํ สติปฏฺฐานานํ ปเทสํ 
ภาวิตตฺตา เสโข โหตีติ. ฉฏฐํ. 

๗. สมตฺตสุตฺต 
[๓๙๓] ตํเยว นิทานํ. เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา สารีปุตฺโต อายสฺมนฺตํ อนุรุทฺธํ     

เอตทโวจ  “อเสโข อเสโขติ อาวุโส อนุรุทฺธ วุจฺจติ, กิตฺตาวตา นุ โข อาวุโส อเสโข โหตี”ติ.         
จตุนฺนํ โข อาวุโส  สติปฏฺฐานานํ สมตฺตํ ภาวิตตฺตา อเสโข โหติ. 

กตเมสํ จตุนฺนํ ? อิธาวุโส ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา         
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. อิเมสํ โข อาวุโส จตุนฺนํ สติปฏฺฐานานํ สมตฺตํ 
ภาวิตตฺตา อเสโข โหตีติ. สตฺตมํ. 

๘. โลกสุตฺต 
[๓๙๔] ตํ เยว นิทานํ. เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา สารีปุตฺโต อายสฺมนฺตํ อนุรุทฺธํ 

เอตทโวจ กตเมสํ อายสฺมา อนุรุทฺโธ  ธมฺมานํ ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา มหาภิญฺญตํ ปตฺโตติ ? 28

จตุนฺนํ อาวุโส สติปฏฺฐานานํ ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา มหาภิญฺญตํ ปตฺโต. 
กตเมสํ จตุนฺนํ ? อิธาหํ อาวุโส กาเย กายานุปสฺสี วิหรามิ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา       

วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรามิ อาตาปี 

 ฉ.ม. อาวุโส อนุรุทฺธ 28
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สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. อิเมสํ ขฺวาหํ อาวุโส จตุนฺนํ สติปฏฺฐานานํ       
ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา มหาภิญฺญตํ ปตฺโต. อิเมสํ จ ปนาหํ อาวุโส จตุนฺนํ สติปฏฺฐานานํ        
ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา สหสฺสํ โลกํ อภิชานามีติ. อฏฺฐมํ. 

๙. สิริวฑฺฒสุตฺต 
[๓๙๕] เอกํ สมยํ อายสฺมา อานนฺโท ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป. เตน โข 

ปน สมเยน สิริวฑฺโฒ คหปติ อาพาธิโก โหติ ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน. อถ โข สิริวฑฺโฒ คหปติ 
อญฺญตรํ ปุริสํ อามนฺเตสิ “เอหิ ตฺวํ อมฺโภ ปุริส เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา 
มม วจเนน อายสฺมโต อานนฺทสฺส ปาเท สิรสา วนฺท สิริวฑฺโฒ ภนฺเต คหปติ อาพาธิโก ทุกฺขิโต 
พาฬฺหคิลาโน, โส อายสฺมโต อานนฺทสฺส ปาเท สิรสา วนฺทตี”ติ, เอวญฺจ วเทหิ “สาธุ กิร ภนฺเต 
อายสฺมา อานนฺโท, เยน สิริวฑฺฒสฺส คหปติสฺส นิเวสนํ เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺปํ อุปาทายา”ติ. “เอวํ 
ภนฺเต”ติ โข โส ปุริโส สิริวฑฺฒสฺส คหปติสฺส ปฏิสฺสุตฺวา  เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ,        
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ, เอกมนฺตํ  นิสินฺโน โข โส ปุริโส 
อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ เอตทโวจ “สิริวฑฺโฒ ภนฺเต คหปติ อาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน, โส     
อายสฺมโต อานนฺทสฺส ปาเท สิรสา วนฺทติ, เอวญฺจ วเทติ ‘สาธุ กิร ภนฺเต อายสฺมา อานนฺโท เยน              
สิริวฑฺฒสฺส คหปติสฺส นิเวสนํ, เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺปํ อุปาทายา”ติ. อธิวาเสสิ โข อายสฺมา 
อานนฺโท ตุณฺหีภาเวน. 

อถ โข อายสฺมา อานนฺโท ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน สิริวฑฺฒสฺส 
คหปติสฺส  นิเวสนํ เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ปญฺญตฺเต อาสเน นิสีทิ, นิสชฺช โข อายสฺมา    
อานนฺโท สิริวฑฺฒํ คหปตึ เอตทโวจ “กจฺจิ เต คหปติ ขมนียํ, กจฺจิ ยาปนียํ, กจฺจิ ทุกฺขา เวทนา 
ปฏิกฺกมนฺติ โน อภิกฺกมนฺติ, ปฏิกฺกโมสานํ ปญฺญายติ โน อภิกฺกโม”ติ ? น เม ภนฺเต ขมนียํ, น   
ยาปนียํ, พาฬฺหา เม ทุกฺขา เวทนา  อภิกฺกมนฺติ โน ปฏิกฺกมนฺติ, อภิกฺกโมสานํ ปญฺญายติ โน     
ปฏิกฺกโมติ. 

ตสฺมาติห เต คหปติ เอวํ สิกฺขิตพฺพํ “กาเย กายานุปสฺสี วิหริสฺสามิ อาตาปี สมฺปชาโน 
สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯจิตฺเตฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหริสฺสามิ 
อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสนฺ”ติ. เอวญหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพนฺติ. 

เย เม ภนฺเต ภควตา จตฺตาโร สติปฏฺฐานา เทสิตา, สํวิชฺชนฺติ เต ธมฺมา  มยิ, อหํ จ เตสุ 29

ธมฺเมสุ สนฺทิสฺสามิ. อหํ หิ ภนฺเต กาเย กายานุปสฺสี วิหรามิ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย 
โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรามิ อาตาปี         
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌา  โทมนสฺสํ. ยานิ จิมานิ ภนฺเต ภควตา ปญฺโจรมฺภาคิยานิ 
สญฺโญชนานิ เทสิตานิ, นาหํ ภนฺเต เตสํ กิญฺจิ  อตฺตนิ อปฺปหีนํ สมนุปสฺสามี”ติ. ลาภา เต คหปติ, 
สุลทฺธํ เต คหปติ, อนาคามิผลํ ตยา คหปติ พฺยากตนฺติ. นวมํ. 

 สี. สํวิชฺชนฺเต รตนธมฺมา 29
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๑๐. มานทินฺนสุตฺต 
[๓๙๖] ตํ เยว นิทานํ. เตน โข ปน สมเยน มานทินฺโน คหปติ อาพาธิโก โหติ ทุกฺขิโต 

พาฬฺหคิลาโน. อถ โข มานทินฺโน คหปติ อญฺญตรํ ปุริสํ อามนฺเตสิ “เอหิ ตฺวํ อมฺโภ ปุริส ฯเปฯ น 
เม ภนฺเต ขมนียํ, น ยาปนียํ, พาฬฺหา เม ทุกฺขา เวทนา อภิกฺกมนฺติ โน ปฏิกฺกมนฺติ อภิกฺกโมสานํ 
ปญฺญายติ โน ปฏิกฺกโม”ติ เอวรูปาย จาหํ ภนฺเต ทุกฺขาย เวทนาย ผุฏฺโฐ สมาโน กาเย              
กายานุปสฺสี วิหรามิ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ    
จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรามิ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌา          
โทมนสฺสํ. ยานิ จิมานิ ภนฺเต ภควตา ปญฺโจรมฺภาคิยานิ สญฺโญชนานิ เทสิตานิ, นาหํ ภนฺเต เตสํ 
กิญฺจิ อตฺตนิ อปฺปหีนํ สมนุปสฺสามี”ติ. ลาภา เต คหปติ, สุลทฺธํ เต คหปติ, อนาคามิผลํ ตยา     
คหปติ  พฺยากตนฺติ. ทสมํ. 

สีลฏฺฐิติวคฺโค ตติโย. 

ตสฺสุทฺทานํ 
  สีลํ ฐิติ ปริหานํ    สุทฺธํ พฺราหฺมณปเทสํ 
  สมตฺตํ โลโก สิริวฑฺโฒ   มานทินฺเนน เต ทสาติ. 

๔. อนนุสฺสุตวคฺค 
๑. อนนุสฺสุตสุตฺต 

[๓๙๗] สาวตฺถินิทานํ. อยํ กาเย กายานุปสฺสนาติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ 
จกฺขุํ  อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. สา โข ปนายํ 
กาเย  กายานุปสฺสนา ภาเวตพฺพาติ เม ภิกฺขเว ฯเปฯ ภาวิตาติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ      
ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. 

อยํ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสนาติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, 
ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. สา โข ปนายํ เวทนาสุ        
เวทนานุปสฺสนา ภาเวตพฺพาติ เม ภิกฺขเว ฯเปฯ ภาวิตาติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ 
จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. 

อยํ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสนาติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ 
อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. สา โข ปนายํ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสนา 
ภาเวตพฺพาติ เม ภิกฺขเว ฯเปฯ ภาวิตาติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, 
ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. 

อยํ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนาติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ 
อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. สา โข ปนายํ ธมฺเมสุ                   
ธมฺมานุปสฺสนา ภาเวตพฺพาติ เม ภิกฺขเว ฯเปฯ ภาวิตาติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ 
จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทีติ. ปฐมํ. 
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๒. วิราคสุตฺต 
[๓๙๘] สาวตฺถินิทานํ. จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สติปฏฺฐานา ภาวิตา พหุลีกตา                    

เอกนฺตนิพฺพิทาย  วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตนฺติ. 
กตเม จตฺตาโร ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา      

วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร สติปฏฺฐานา ภาวิตา 
พหุลีกตา เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย        
สํวตฺตนฺตีติ. ทุติยํ. 

๓. วิรทฺธสุตฺต 
[๓๙๙] เยสํ เกสญฺจิ ภิกฺขเว จตฺตาโร สติปฏฺฐานา วิรทฺธา, วิรทฺโธ เตสํ อริโย          

อฏฺฐงฺคิโก  มคฺโค    สมฺมา ทุกฺขกฺขยคามี. เยสํ เกสญฺจิ ภิกฺขเว จตฺตาโร สติปฏฺฐานา อารทฺธา, 30

อารทฺโธ เตสํ อริโย อฏฺฐงฺคิโก     มคฺโค สมฺมา ทุกฺขกฺขยคามี. 
กตเม จตฺตาโร ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา     

วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เยสํ เกสญฺจิ ภิกฺขเว อิเม จตฺตาโร สติปฏฺฐานา 
วิรทฺธา, วิรทฺโธ เตสํ อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค สมฺมา ทุกฺขกฺขยคามี. เยสํ เกสญฺจิ ภิกฺขเว อิเม จตฺตา
โร สติปฏฺฐานา อารทฺธา, อารทฺโธ เตสํ อริโย  มคฺโค สมฺมา ทุกฺขกฺขยคามีติ. ตติยํ. 

๔. ภาวิตสุตฺต 
[๔๐๐] สาวตฺถินิทานํ. จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สติปฏฺฐานา ภาวิตา พหุลีกตา อปารา ปารํ 

คมนาย  สํวตฺตนฺติ. 
กตเม จตฺตาโร ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา      

วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร สติปฏฺฐานา ภาวิตา 
พหุลีกตา อปารา ปารํ คมนาย  สํวตฺตนฺตีติ. จตุตฺถํ. 

๕. สติสุตฺต 
[๔๐๑] สาวตฺถินิทานํ. สโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิหเรยฺย สมฺปชาโน, อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนี. 
กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สโต โหติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี     

สมฺปชาโน  สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ                
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ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เอวํ โข ภิกฺขเว 
ภิกฺขุ สโต โหติ. 

กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺปชาโน โหติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน วิทิตา เวทนา อุปฺปชฺชนฺติ,      
วิทิตา  อุปฏฺฐหนฺติ, วิทิตา อพฺภตฺถํ คจฺฉนฺติ. วิทิตา วิตกฺกา อุปฺปชฺชนฺติ, วิทิตา อุปฏฺฐหนฺติ,         
วิทิตา อพฺภตฺถํ คจฺฉนฺติ. วิทิตา สญฺญา อุปฺปชฺชนฺติ, วิทิตา อุปฏฺฐหนฺติ, วิทิตา อพฺภตฺถํ คจฺฉนฺติ. 
เอวํ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺปชาโน โหติ, สโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิหเรยฺย สมฺปชาโน, อยํ โว อมฺหากํ 
อนุสาสนีติ. ปญฺจมํ. 

๖. อญฺญาสุตฺต 
[๔๐๒] สาวตฺถินิทานํ. จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สติปฏฺฐานา. กตเม จตฺตาโร ? อิธ ภิกฺขเว 

ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ 
ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ  ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌา  
โทมนสฺสํ. อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร สติปฏฺฐานา. อิเมสํ โข ภิกฺขเว จตุนฺนํ สติปฏฺฐานานํ              
ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา ทฺวินฺนํ ผลานํ อญฺญตรํ ผลํ ปาฏิกงฺขํ, ทิฏฺเฐว ธมฺเม อญฺญา, สติ วา       
อุปาทิเสเส อนาคามิตาติ. ฉฏฐํ. 

๗. ฉนฺทสุตฺต 
[๔๐๓] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สติปฏฺฐานา. กตเม จตฺตาโร ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย           

กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, ตสฺส กาเย           
กายานุปสฺสิโน วิหรโต โย กายสฺมึ  ฉนฺโท, โส ปหิยฺยติ, ฉนฺทสฺส ปหานา อมตํ สจฺฉิกตํ โหติ. 

เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, 
ตสฺส เวทนาสุ เวทนานุปสฺสิโน วิหรโต โย เวทนาสุ ฉนฺโท, โส ปหิยฺยติ, ฉนฺทสฺส ปหานา อมตํ 
สจฺฉิกตํ โหติ. 

จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, 
ตสฺส จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสิโน วิหรโต โย จิตฺตสฺมึ ฉนฺโท, โส ปหิยฺยติ, ฉนฺทสฺส ปหานา อมตํ สจฺฉิกตํ 
โหติ. 

ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, 
ตสฺส ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสิโน วิหรโต โย ธมฺเมสุ ฉนฺโท, โส ปหิยฺยติ, ฉนฺทสฺส ปหานา อมตํ 
สจฺฉิกตํ โหตีติ. สตฺตมํ. 

๘. ปริญฺญาตสุตฺต 
[๔๐๔] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สติปฏฺฐานา. กตเม จตฺตาโร ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย           

กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, ตสฺส กาเย           
กายานุปสฺสิโน วิหรโต กาโย  ปริญฺญาโต โหติ, กายสฺส ปริญฺญาตตฺตา อมตํ สจฺฉิกตํ โหติ. 
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เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, 
ตสฺส เวทนาสุ เวทนานุปสฺสิโน วิหรโต เวทนา ปริญฺญาตา โหติ, เวทนานํ ปริญฺญาตตฺตา อมตํ 
สจฺฉิกตํ โหติ. 

จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, 
ตสฺส จิตฺเต    จิตฺตานุปสฺสิโน วิหรโต จิตฺตํ ปริญฺญาตํ โหติ, จิตฺตสฺส ปริญฺญาตตฺตา อมตํ สจฺฉิกตํ 
โหติ. 

ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, 
ตสฺส ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสิโน วิหรโต ธมฺมา ปริญฺญาตา โหนฺติ, ธมฺมานํ ปริญฺญาตตฺตา อมตํ 
สจฺฉิกตํ โหตีติ. อฏฺฐมํ. 

๙. ภาวนาสุตฺต 
[๔๐๕] จตุนฺนํ ภิกฺขเว สติปฏฺฐานานํ ภาวนํ เทเสสฺสามิ, ตํ สุณาถ. กตมา ภิกฺขเว จตุนฺนํ             

สติปฏฺฐานานํ ภาวนา ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา       
วิเนยฺย โลเก    อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. อยํ โข ภิกฺขเว จตุนฺนํ สติปฏฺฐานานํ ภาวนาติ. 
นวมํ. 

๑๐. วิภงฺคสุตฺต 
[๔๐๖] สติปฏฺฐานญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ สติปฏฺฐานภาวนญฺจ สติปฏฺฐานภาวนา

คามินิญฺจ ปฏิปทํ, ตํ สุณาถ. กตมญฺจ ภิกฺขเว สติปฏฺฐานํ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี   
วิหรติ อาตาปี  สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ     
ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. อิทํ วุจฺจติ 
ภิกฺขเว สติปฏฺฐานํ. 

กตมา จ ภิกฺขเว สติปฏฺฐานภาวนา ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมุทยธมฺมานุปสฺสี กายสฺมึ        
วิหรติ, วยธมฺมานุปสฺสี กายสฺมึ วิหรติ, สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี กายสฺมึ วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน 
สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. สมุทยธมฺมานุปสฺสี เวทนาสุ วิหรติ, วยธมฺมานุปสฺสี 
เวทนาสุ วิหรติ สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี เวทนาสุ วิหรติ ฯเปฯ สมุทยธมฺมานุปสฺสี จิตฺเต วิหรติ ฯเปฯ 
สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี ธมฺเมสุ วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. 
อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สติปฏฺฐานภาวนา. 

กตมา จ ภิกฺขเว สติปฏฺฐานภาวนาคามินี ปฏิปทา ? อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค.      
เสยฺยถีทํ :  สมฺมาทิฏฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม 
สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ. อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สติปฏฺฐานภาวนาคามินี ปฏิปทาติ. ทสมํ. 

อนนุสฺสุตวคฺโค จตุตฺโถ. 
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ตสฺสุทฺทานํ 
  อนนุสฺสุตํ วิราโค    วิรทฺโธ ภาวนา สติ 
  อญฺญา ฉนฺทํ ปริญฺญาย   ภาวนา วิภงฺเคน จาติ. 

๕. อมตวคฺค 
๑. อมตสุตฺต 

 [๔๐๗] สาวตฺถินิทานํ จตูสุ ภิกฺขเว สติปฏฺฐาเนสุ สุปติฏฺฐิตจิตฺตา วิหรถ, มา โว อมตํ 
ปนสฺส. กตเมสุ จตูสุ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา         
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌา โทมนสฺสํ เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. อิเมสุ ภิกฺขเว จตูสุ สติปฏฺฐาเนสุ สุปติฏฺฐิต    
จิตฺตา วิหรถ, มา โว อมตํ ปนสฺสาติ. ปฐมํ. 

๒. สมุทยสุตฺต 
 [๔๐๘] สาวตฺถินิทานํ. จตุนฺนํ ภิกฺขเว สติปฏฺฐานานํ สมุทยญฺจ อตฺถงฺคมญฺจ           

เทสิสฺสามิ, ตํ สุณาถ. โก จ ภิกฺขเว กายสฺส สมุทโย ? อาหารสมุทยา กายสฺส สมุทโย, อาหาร      
นิโรธา กายสฺส อตฺถงฺคโม, ผสฺสสมุทยา เวทนานํ สมุทโย, ผสฺสนิโรธา เวทนานํ อตฺถงฺคโม.        
นามรูปสมุทยา จิตฺตสฺส สมุทโย, นามรูปนิโรธา จิตฺตสฺส อตฺถงฺคโม. มนสิการสมุทยา ธมฺมานํ 
สมุทโย, มนสิการนิโรธา ธมฺมานํ อตฺถงฺคโมติ. ทุติยํ. 

๓. มคฺคสุตฺต 
[๔๐๙] สาวตฺถินิทานํ. ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ: เอกมิทาหํ ภิกฺขเว สมยํ อุรุเวลายํ 

วิหรามิ นชฺชา เนรญฺชราย ตีเร อชปาลนิโคฺรเธ ปฐมาภิสมฺพุทฺโธ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว รโหคตสฺส 
ปฏิสลฺลีนสฺส เอวํ     เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ  

“เอกายนฺวายํ มคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสานํ 
อตฺถงฺคมาย ญายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย, ยทิทํ จตฺตาโร สติปฏฺฐานา. 

กตเม จตฺตาโร ? กาเย วา ภิกฺขุ กายานุปสฺสี วิหเรยฺย อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย 
โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ วา ภิกฺขุ เวทนานุปสฺสี วิหเรยฺย ฯเปฯ จิตฺเต วา ภิกฺขุ              
จิตฺตานุปสฺสี วิหเรยฺย ฯเปฯ ธมฺเมสุ วา ภิกฺขุ ธมฺมานุปสฺสี วิหเรยฺย อาตาปี สมฺปชาโน สติมา        
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เอกายนฺวายํ มคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย 
ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย ญายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย, ยทิทํ จตฺตาโร           
สติปฏฺฐานา”ติ. 

อถ โข ภิกฺขเว พฺรหฺมา สหมฺปติ มม เจตสา เจโตปริวิตกฺกมญฺญาย, เสยฺยถาปิ นาม 
พลวา ปุริโส สมฺมิญฺชิตํ วา พาหํ ปสาเรยฺย, ปสาริตํ วา พาหํ สมฺมิญฺเชยฺย, เอวเมว พฺรหฺมโลเก 
อนฺตรหิโต มม ปุรโต ปาตุรโหสิ. อถ โข ภิกฺขเว พฺรหฺมา สหมฺปติ เอกํสํ อุตฺตราสงฺคํ กริตฺวา เยนาหํ 
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เตนญฺชลปณาเมตฺวา มํ เอตทโวจ: เอวเมตํ ภควา, เอวเมตํ สุคต, เอกายนฺวายํ ภนฺเต มคฺโค      
สตฺตานํ วิสุทฺธิยา โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย ญายสฺส อธิคมาย 
นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย, ยทิทํ จตฺตาโร สติปฏฺฐานา. 

กตเม จตฺตาโร ? กาเย วา ภนฺเต ภิกฺขุ กายานุปสฺสี วิหเรยฺย อาตาปี สมฺปชาโน สติมา    
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ วาฯ เปฯ จิตฺเต วา ฯเปฯ ธมฺเมสุ วา ภนฺเต ภิกฺขุ           
ธมฺมานุปสฺสี วิหเรยฺย อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เอกายนฺวายํ    
ภนฺเต มคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย ญายสฺส 
อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย, ยทิทํ จตฺตาโร  สติปฏฺฐานาติ. 

 อิทมโวจ ภิกฺขเว พฺรหฺมา สหมฺปติ, อิทํ วตฺวา อถาปรํ เอตทโวจ: 
  เอกายนํ ชาติขยนฺตทสฺสี   มคฺคํ ปชานาติ หิตานุกมฺปี 
  เอเตน มคฺเคน ตรึสุ ปุพฺเพ   ตริสฺสนฺติ เย จ ตรนฺติ โอฆนฺติ. ตติยํ. 

๔. สติสุตฺต 
[๔๑๐] สาวตฺถินิทานํ. สโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิหเรยฺย, อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนี. กถญฺจ 

ภิกฺขเว ภิกฺขุ สโต โหติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา       
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เอวํ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สโต โหติ, สโต ภิกฺขเว 
ภิกฺขุ วิหเรยฺย, อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนีติ. จตุตฺถํ. 

๕. กุสลราสิสุตฺต 
[๔๑๑] กุสลราสีติ ภิกฺขเว วทมาโน จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน สมฺมา วทมาโน วเทยฺย. เกวโล 

หายํ ภิกฺขเว กุสลราสิ, ยทิทํ จตฺตาโร สติปฏฺฐานา. 
กตเม จตฺตาโร ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา     

วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี          
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. “กุสลราสี”ติ ภิกฺขเว วทมาโน อิเม จตฺตาโร     
สติปฏฺฐาเน สมฺมา วทมาโน วเทยฺย. เกวโล หายํ ภิกฺขเว กุสลราสิ, ยทิทํ จตฺตาโร สติปฏฺฐานาติ. 
ปญฺจมํ. 

๖. ปาติโมกฺขสํวรสุตฺต 
[๔๑๒] อถ โข อญฺญตโร ภิกฺขุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข โส 

ภิกฺขุ ภควนฺตํ เอตทโวจ “สาธุ เม ภนฺเต ภควา สํขิตฺเตน ธมฺมํ เทเสตุ, ยมหํ ภควโต ธมฺมํ สุตฺวา 
เอโก วูปกฏฺโฐ อปฺปมตฺโต อาตาปี ปหิตตฺโต วิหเรยฺยนฺ”ติ.  

ตสฺมาติห ตฺวํ ภิกฺขุ อาทิเมว วิโสเธหิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ. โก จาทิ กุสลานํ ธมฺมานํ ? อิธ ตฺวํ 
ภิกฺขุ  ปาติโมกฺขสํวรสํวุโต วิหราหิ อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี, สมาทาย 
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สิกฺขสฺสุ  สิกฺขาปเทสุ. ยโต โข ตฺวํ ภิกฺขุ ปาติโมกฺขสํวรสํวุโต วิหริสฺสสิ อาจารโคจรสมฺปนฺโน      
อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี, สมาทาย สิกฺขิสฺสุ สิกฺขาปเทสุ, ตโต ตฺวํ ภิกฺขุ สีลํ นิสฺสาย สีเล     
ปติฏฺฐาย จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน ภาเวยฺยาสิ. 

กตเม จตฺตาโร ? อิธ ตฺวํ ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหราหิ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา          
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหราหิ อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. ยโต โข ตฺวํ ภิกฺขุ สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฏฺฐาย 
อิเม จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน เอวํ ภาเวสฺสสิ, ตโต ตุยฺหํ ภิกฺขุ ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคมิสฺสติ, 
วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน ปริหานีติ. อถ โข โส ภิกฺขุ ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทิตฺวา    
อนุโมทิตฺวา อุฏฺฐายาสนา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณํ กตฺวา  ปกฺกามิ. อถ โข โส ภิกฺขุ เอโก    
วูปกฏฺโฐ อปฺปมตฺโต อาตาปี ปหิตตฺโต วิหรนฺโต น จิรสฺเสว, ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว      
อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชนฺติ, ตทนุตฺตรํ พฺรหฺมจริยปริโยสานํ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา 
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ “ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา”ติ 
อพฺภญฺญาสิ. อญฺญตโร จ ปน โส ภิกฺขุ อรหตํ อโหสีติ. ฉฏฐํ. 

๗. ทุจฺจริตสุตฺต 
[๔๑๓] อถ โข อญฺญตโร ภิกฺขุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ สาธุ เม ภนฺเต ภควา      

สํขิตฺเตน ธมฺมํ เทเสตุ, ยมหํ ภควโต ธมฺมํ สุตฺวา เอโก วูปกฏฺโฐ อปฺปมตฺโต อาตาปี ปหิตตฺโต 
วิหเรยฺยนฺติ.  

ตสฺมาติห ตฺวํ ภิกฺขุ อาทิเมว วิโสเธหิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ. โก จาทิ กุสลานํ ธมฺมานํ ? อิธ ตฺวํ 
ภิกฺขุ กายทุจฺจริตํ ปหาย กายสุจริตํ ภาเวสฺสสิ, วจีทุจฺจริตํ ปหาย วจีสุจริตํ ภาเวสฺสสิ, มโนทุจฺจริตํ 
ปหาย มโนสุจริตํ ภาเวสฺสสิ. ยโต โข ตฺวํ ภิกฺขุ กายทุจฺจริตํ ปหาย กายสุจริตํ ภาเวสฺสสิ,            
วจีทุจฺจริตํ ปหาย วจีสุจริตํ ภาเวสฺสสิ, มโนทุจฺจริตํ ปหาย มโนสุจริตํ ภาเวสฺสสิ, ตโต ตฺวํ ภิกฺขุ สีลํ 
นิสฺสาย สีเล ปติฏฺฐาย จตฺตาโร  สติปฏฺฐาเน ภาเวยฺยาสิ. 

กตเม จตฺตาโร ? อิธ ตฺวํ ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหราหิ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา        
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหราหิ อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. ยโต โข ตฺวํ ภิกฺขุ สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฏฺฐาย 
อิเม จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน เอวํ ภาเวสฺสสิ, ตโต ตุยฺหํ ภิกฺขุ ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคมิสฺสติ, 
วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ, โน ปริหานีติ ฯเปฯ อญฺญตโร จ ปน โส ภิกฺขุ อรหตํ อโหสีติ.  

๘. มิตฺตสุตฺต 
[๔๑๔] เย ภิกฺขเว อนุกมฺเปยฺยาถ, เย จ โข โสตพฺพํ มญเญยฺยํุ มิตฺตา วา อมจฺจา วา 

ญาตี วา สาโลหิตา วา, เต โว ภิกฺขเว จตุนฺนํ สติปฏฺฐานานํ ภาวนาย สมาทเปตพฺพา                 
นิเวเสตพฺพา ปติฏฺฐาเปตพฺพา. 
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กตเมสํ จตุนฺนํ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา     
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เย ภิกฺขเว อนุกมฺเปยฺยาถ, เย จ โสตพฺพํ 
มญเญยฺยํุ มิตฺตา วา อมจฺจา วา ญาตี วา สาโลหิตา วา, เต โว ภิกฺขเว อิเมสํ จตุนฺนํ                 
สติปฏฺฐานานํ ภาวนาย สมาทเปตพฺพา นิเวเสตพฺพา  ปติฏฺฐาเปตพฺพาติ. อฏฺฐมํ. 

๙. เวทนาสุตฺต 
[๔๑๕] ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว เวทนา. กตมา ติสฺโส ? สุขา เวทนา ทุกฺขา เวทนา อทุกฺขม

สุขา เวทนา. อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส เวทนา. อิมาสํ โข ภิกฺขเว ติสฺสนฺนํ เวทนานํ ปริญฺญาย จตฺตา
โร สติปฏฺฐานา  ภาเวตพฺพา. 

กตเม จตฺตาโร ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา      
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. อิมาสํ โข ภิกฺขเว ติสฺสนฺนํ เวทนานํ ปริญฺญาย 
อิเม จตฺตาโร สติปฏฺฐานา ภาเวตพฺพาติ. นวมํ. 

๑๐. อาสวสุตฺต 
[๔๑๖] ตโยเม ภิกฺขเว อาสวา. กตเม ตโย ? กามาสโว ภวาสโว อวิชฺชาสโว. อิเม โข 

ภิกฺขเว ตโย    อาสวา. อิเมสํ โข ภิกฺขเว ติณฺณนฺนํ อาสวานํ ปหานาย จตฺตาโร สติปฏฺฐานา       
ภาเวตพฺพา. 

กตเม จตฺตาโร ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา     
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. อิเมสํ โข ภิกฺขเว ติณฺณนฺนํ อาสวานํ ปหานาย 
อิเม จตฺตาโร สติปฏฺฐานา ภาเวตพฺพาติ. ทสมํ. 

อมตวคฺโค ปญฺจโม. 

ตสฺสุทฺทานํ 
  อมตํ สมุทโย มคฺโค    สติ กุสลราสิ จ. 
  ปาติโมกฺขํ ทุจฺจริตํ มิตฺตา  เวทนา อาสเวน จาติ. 

๖. คงฺคาเปยฺยาลวคฺค 
๑-๑๒. คงฺคานทีอาทิสุตฺตทฺวาทสก 

[๔๑๗-๔๒๘] เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว คงฺคา นที ปาจีนนินฺนา ปาจีนโปณา ปาจีนปพฺภารา, 
เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน ภาเวนฺโต จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน พหุลีกโรนฺโต        
นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโร. 
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กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน ภาเวนฺโต จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน พหุลีกโรนฺโต 
นิพฺพาน  นินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโร ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ 
อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ     
ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เอวํ โข ภิกฺขเว 
ภิกฺขุ จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน ภาเวนฺโต จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน พหุลีกโรนฺโต นิพฺพานนินฺโน โหติ       
นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโรติ วิตฺถาเรตพฺพํ. 

คงฺคาเปยฺยาลวคฺโค ฉฏโฐ. 

ตสฺสุทฺทานํ 
  ฉ ปาจีนโต นินฺนา  ฉ นินฺนา จ สมุทฺทโต 
เอเต เทฺว ฉ ทฺวาทส โหนฺติ  วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ. 

๗. อปฺปมาทวคฺค 
๑-๑๐. ตถาคตาทิสุตฺต 

[๔๒๙-๔๓๘] ยาวตา ภิกฺขเว สตฺตา อปทา วา ทฺวิปทา วา จตุปฺปทา วา พหุปฺปทา วาติ.              
วิตฺถาเรตพฺพํ. 

อปฺปมาทวคฺโค สตฺตโม. 

ตสฺสุทฺทานํ 
  ตถาคตํ ปทํ กูฏํ   มูลํ สาโร จ วสฺสิกํ 
  ราชา จนฺทิมสูริยา   วตฺเถน ทสมํ ปทนฺติ. 

๘. พลกรณียวคฺค 
๑-๑๒. พลาทิสุตฺต 

[๔๓๙-๔๕๐] เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว เย เกจิ พลกรณียา กมฺมนฺตา กริยนฺตี”ติ. วิตฺถาเรตพฺพํ. 
พลกรณียวคฺโค อฏฺฐโม. 

ตสฺสุทฺทานํ 
  พลํ พีชญฺจ นาโค จ   รุกฺโข กุมฺเภน สูติยา 
  อากาเสน จ เทฺว เมฆา  นาวา อาคนฺตุกา นทีติ. 
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๙. เอสนาวคฺค 
๑-๑๐. เอสนาทิสุตฺต 

[๔๕๑-๔๖๐] ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว เอสนา. กตมา ติสฺโส ? กาเมสนา ภเวสนา พฺรหฺมจริ
เยสนาติ วิตฺถาเรตพฺพํ. 

เอสนาวคฺโค นวโม. 

ตสฺสุทฺทานํ 
  เอสนา วิธา อาสโว    ภโว จ ทุกฺขตา ติสฺโส 
  ขีลํ มลญฺจ นีโฆ จ    เวทนา ตณฺหา ตสินาย จาติ. 

๑๐. โอฆวคฺค 
๑-๑๐. อุทฺธมฺภาคิยาทิสุตฺตทสก 

[๔๖๑-๔๗๐] ปญฺจิมานิ ภิกฺขเว อุทฺธมฺภาคิยานิ สญฺโญชนานิ. กตมานิ ปญฺจ ?           
รูปราโค อรูปราโค มาโน อุทฺธจฺจํ อวิชฺชา. อิมานิ โข ภิกฺขเว ปญฺจุทฺธมฺภาคิยานิ สญฺโญชนานิ.      
อิเมสํ โข ภิกฺขเว ปญฺจนฺนํ  อุทฺธมฺภาคิยานํ  สญฺโญชนานํ  อภิญฺญาย  ปริญฺญาย ปริกฺขยาย 
ปหานาย จตฺตาโร สติปฏฺฐานา ภาเวตพฺพา. 

กตเม จตฺตาโร ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา     
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี 
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. อิเมสํ โข ภิกฺขเว ปญฺจนฺนํ อุทฺธมฺภาคิยานํ 
สญฺโญชนานํ อภิญฺญาย ปริญฺญาย ปริกฺขยาย ปหานาย อิเม จตฺตาโร สติปฏฺฐานา                  
ภาเวตพฺพาติ. ทสมํ 

(ยถา มคฺคสํยุตฺตํ วิตฺถาริตํ, เอวํ สติปฏฺฐานสํยุตฺตํ วิตฺถาเรตพฺพํ) 
โอฆวคฺโค ทสโม. 

ตสฺสุทฺทานํ 
  โอโฆ โยโค อุปาทานํ   คนฺถา อนุสเยน จ. 
  กามคุณา นีวรณา   ขนฺธา โอรุทฺธมฺภาคิยาติ. 

สติปฏฺฐานสํยุตฺตํ ตติยํ. 
_________________________ 
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๓. สติปัฏฐานสังยุต 
๑. อัมพปาลิวรรค 

หมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีอัมพปาลีวัน 
๑. อัมพปาลิสูตร 

ว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีอัมพปาลีวัน 
[๓๖๗] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ อัมพปาลีวัน เขตกรุงเวสาลี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาครับสั่ง

เรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัส
เรื่องนี้ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเดียว  เพ่ือความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย เพ่ือก้าวล่วงโสกะและปริเทวะ 31

เพ่ือดับทุกข์และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทำนิพพานให้แจ้ง คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ  
สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒.  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัด        
อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  

๓.  พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกได้  

๔.  พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกได้  

ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเดียวเพ่ือความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย เพ่ือก้าวล่วงโสกะและปริเทวะ เพ่ือ
ดับทุกข์และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทำนิพพานให้แจ้ง คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดี ต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค 
อัมพปาลิสูตรท่ี ๑ จบ  

๒. สติสูตร  
ว่าด้วยผู้มีสติสัมปชัญญะ 

[๓๖๘] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ อัมพปาลีวัน เขตกรุงเวสาลี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาค
รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้
ตรัสเรื่องนี้ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงมีสติสัมปชัญญะอยู่เถิด นี้เป็นคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลาย 
ภิกษุผู้มีสติ เป็นอย่างไร  

 ทางเดียว หมายถึง (๑) เป็นทางที่บุคคลผู้ละการเก่ียวข้องกับหมู่คณะไปประพฤติธรรมอยู่แต่ผู้เดียว (๒) เป็นทางสายเดียว ที่31

พระพุทธเจ้าทรงทำให้เกิดขึ้น เป็นทางของผู้เดียว คือพระผู้มีพระภาค เพราะทรง ทำให้เกิดขึ้น (๓) เป็นทางปฏิบัติในศาสนาเดียว 
คือพระพุทธศาสนา (๔) เป็นทางดำเนินไปสู่จุดหมายเดียว คือพระนิพพาน (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๓/๓๕๙)
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คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส

ในโลกได้  
๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสใน

โลกได้  
ภิกษุผู้มีสติ เป็นอย่างนี้แล 
ภิกษุผู้มีสัมปชัญญะ เป็นอย่างไร  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำความรู้สึกตัวในการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคู้เข้า การ

เหยียดออก การครองสังฆาฏิ บาตร และจีวร การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม การถ่ายอุจจาระปัสสาวะ การเดิน 
การยืน การนั่ง การนอน การตื่น การพูด การนิ่ง  

ภิกษุผู้มีสัมปชัญญะ เป็นอย่างนี้แล 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงมีสติสัมปชัญญะอยู่เถิด นี้เป็นคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลาย  32

สติสูตรท่ี ๒ จบ  

๓. ภิกขุสูตร  
ว่าด้วยภิกษุ 

[๓๖๙] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุง       
สาวัตถี ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร ได้
กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทานวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซึ่งข้า
พระองค์ได้ฟังแล้ว จะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียว ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่เถิด  

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า โมฆะบุรุษบางพวกในโลกนี้ เชื้อเชิญเราอย่างนี้เหมือนกัน และเมื่อเราได้กล่าว
ธรรม ย่อมสำคัญเราว่าควรติดตามเท่านั้น  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ขอพระสุคตโปรดแสดง
ธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อเถิด บางที ข้าพระองค์พึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดำรัสของพระผู้มีพระภาค บางที ข้า
พระองค์พึงเป็นผู้สืบทอดพระดำรัสของพระผู้มีพระภาค 

ภิกษุ เพราะเหตุนั้น เธอจงทำเบื้องต้นในกุศลธรรมทั้งหลายให้หมดจดก่อน อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งกุศล
ธรรมทั้งหลาย คือ ศีลที่บริสุทธ์ิดีและความเห็นที่ตรง เมื่อใด ศีลของเธอจักบริสุทธ์ิดี และความเห็นจักตรง เมื่อนั้น 
เธออาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้ว พึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการ โดย ๓ วิธี 

สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง  
คือ ในธรรมวินัยนี้ เธอ 

๑.  จงพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกได้ จงพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่ มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ หรือจงพิจารณาเห็นกายในกาย

 ดูเทียบ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๖๐/๑๐๕, สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๕๕/๒๗๗32



 34

ทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกได้  

๒. จงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่ ... จงพิจารณา เห็นเวทนาในเวทนา
ทั้งหลายภายนอกอยู่ ... จงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอก
อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  

๓.  จงพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่ ... จงพิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกอยู่ ... จง
พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  

๔. จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่ ... จงพิจารณา เห็นธรรมในธรรมทั้ง
หลายภายนอกอยู่ ... จงพิจารณาเห็นธรรม ในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  

ภิกษุ เมื่อใด เธออาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้วจักเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้โดย ๓ วิธีอย่างนี้ เมื่อนั้น 
เธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนหรือวันที่จักมาถึง ไม่มีความเสื่อมเลย 

ลำดับนั้น ภิกษุรูปนั้นชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้ว ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาท ทำประ
ทักษิณแล้วจากไป ต่อมา เธอก็หลีกออกไปอยู่คนเดียว ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ ไม่นานนักได้
ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็น บรรพชิตโดย
ชอบต้องการด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำ
เสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป  

อนึ่ง ภิกษุรูปนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย 
ภิกขุสูตรท่ี ๓ จบ 

๔. สาลสูตร  
ว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อสาลา 

[๓๗๐] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อสาลา แคว้นโกศล ณ ที่นั้นแล พระผู้
มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ฯลฯ จึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใดยังเป็นผู้ใหม่ บวชได้ไม่นาน เพ่ิงมาสู่ธรรมวินัยนี้ เธอทั้งหลายพึงชักชวนภิกษุ
เหล่านั้นให้ตั้งมั่น ให้ดำรงอยู่ในการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการ  

สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ มาเถิด ผู้มีอายุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย 

๑. จงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้น มีจิต
ผ่องใส ตั้งมั่น มีอารมณ์เดียวเพ่ือรู้ย่ิงกายตามความเป็นจริง  

๒. จงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีธรรมเป็นหนึ่ง
ผุดขึ้น มีจิตผ่องใส ตั้งมั่น มีอารมณ์ เดียวเพ่ือรู้ย่ิงเวทนาตามความเป็นจริง  

๓. จงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีธรรม เป็นหนึ่งผุดขึ้น มีจิต
ผ่องใส ตั้งมั่น มีอารมณ์เดียวเพ่ือรู้ย่ิงจิตตามความเป็นจริง  

๔. จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีธรรมเป็นหนึ่งผุด
ขึ้น มีจิตผ่องใส ตั้งมั่น มีอารมณ์เดียวเพ่ือรู้ย่ิงธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริง 
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แม้ภิกษุเหล่าใดที่ยังเป็นเสขะ ยังไม่บรรลุอรหัตตผล ปรารถนาธรรมที่เป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอด
เย่ียม แม้ภิกษุเหล่านั้นก็พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้น มีจิต
ผ่องใส ตั้งมั่น มีอารมณ์เดียว เพ่ือกำหนดรู้กาย พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้น มีจิตผ่องใส ตั้งมั่น มีอารมณ์เดียวเพ่ือกำหนดรู้เวทนา พิจารณาเห็นจิตในจิต
อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้น มีจิตผ่องใส ตั้งมั่น มีอารมณ์เดียวเพ่ือกำหนดรู้จิต พิจารณา
เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้น มีจิตผ่องใส ตั้งมั่นมีอารมณ์เดียว
เพ่ือกำหนดรู้ธรรมทั้งหลาย  

แม้ภิกษุเหล่าใดที่เป็นพระอรหันตขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควร ทำเสร็จแล้ว ปลงภาระได้
แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว สิ้นภวสังโยชน์แล้ว หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบ แม้ภิกษุเหล่านั้นก็พิจารณา
เห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้น มีจิตผ่องใส ตั้งมั่น มีอารมณ์เดียว พรากจาก
กายแล้ว พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้น มีจิตผ่องใส 
ตั้งมั่น มีอารมณ์เดียว พรากจากเวทนาทั้งหลาย แล้ว พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีธรรม
เป็นหนึ่งผุดขึ้น มีจิตผ่องใส ตั้งมั่น มีอารมณ์เดียว พรากจากจิตแล้ว พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้น มีจิตผ่องใส ตั้งมั่น มีอารมณ์เดียว พรากจากธรรมทั้งหลายแล้ว 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใดยังเป็นผู้ใหม่ บวชได้ไม่นาน เพ่ิงมาสู่ธรรมวินัยนี้ เธอทั้งหลายพึงชักชวนภิกษุ
เหล่านั้นให้ตั้งมั่น ให้ดำรงอยู่ในการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ 

สาลสูตรท่ี ๔ จบ 

๕. อกุสลราสิสูตร 
ว่าด้วยกองอกุศล 

[๓๗๑] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี   
ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อจะกล่าวถึงกองอกุศล จะกล่าวให้ถูก

ต้อง พึงกล่าวถึงนิวรณ์ (ธรรมที่ก้ันจิตไม่ให้บรรลุความดี) ๕ ประการ เพราะกองอกุศลทั้งสิ้นนี้ก็คือนิวรณ์ ๕ 
ประการ  

นิวรณ์ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. กามฉันทนิวรณ์  ๒. พยาบาทนิวรณ์  
๓.  ถีนมิทธนิวรณ์  ๔. อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์  
๕. วิจิกิจฉานิวรณ์  

บุคคลเมื่อจะกล่าวถึงกองอกุศล จะกล่าวให้ถูกต้อง พึงกล่าวถึงนิวรณ์ ๕ ประการนี้ เพราะกองอกุศลทั้ง
สิ้นนี้ก็คือนิวรณ์ ๕ ประการ 

บุคคลเมื่อจะกล่าวถึงกองกุศล จะกล่าวให้ถูกต้อง พึงกล่าวถึงสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ เพราะกองกุศลทั้ง
สิ้นนี้ก็คือสติปัฏฐาน ๔ ประการ  

สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ... 
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ...  
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๔.  พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกได้  

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อจะกล่าวถึงกองกุศล จะกล่าวให้ถูกต้อง พึงกล่าวถึงสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ 
เพราะกองกุศลทั้งสิ้นนี้ก็คือสติปัฏฐาน ๔ ประการ 

อกุสลราสิสูตรท่ี ๕ จบ 

๖. สกุณัคฆิสูตร 
ว่าด้วยเหย่ียว 

[๓๗๒] ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว เหย่ียวโฉบลงจับนกมูลไถอย่างรวดเร็ว ขณะนั้น นกมูลไถกำลัง
ถูกเหย่ียวพาไป ได้ร้องคร่ำครวญอย่างนี้ว่า เราอับโชคมีบุญน้อย เที่ยวไปในแดนอื่นซึ่งไม่ใช่ที่หากิน ถ้าในวันนี้เรา
เที่ยวหากินในแดนหากินที่เป็นของบิดาของตนไซร้ เราก็อาจสู้เหย่ียวตัวนี้ได้ 

เหย่ียวจึงถามว่า เจ้านกมูลไถ แดนหากินที่เป็นของบิดาของเจ้าคืออะไร 
นกมูลไถตอบว่า คือถ่ินที่เป็นดินก้อนมูลไถที่เขาไถไว้ 
ขณะนั้นเหย่ียวหย่ิงในกำลังของตน เมื่อจะอวดอ้างกำลังของตน จึงปล่อยนกมูลไถไปด้วยพูดว่า ไปเถิด 

เจ้านกมูลไถ ถึงเจ้าจะไปในที่นั้นก็ไม่พ้นเรา  
ทีนั้นนกมูลไถจึงไปยังถ่ินที่เป็นดินก้อนมูลไถที่เขาไถไว้ จับที่ก้อนใหญ่ ยืนร้องท้าเหย่ียวว่า เจ้าเหย่ียว เจ้า

จงมาจับเราเดี๋ยวนี้ เจ้าเหย่ียว เจ้าจงมาจับเราเดี๋ยวนี้ ขณะนั้น เหย่ียวหย่ิงในกำลังของตน เมื่อจะอวดอ้างกำลัง
ของตน จึงหุบปีกทั้ง ๒ ลงโฉบนกมูลไถอย่างรวดเร็ว เมื่อนกมูลไถรู้ว่า เหย่ียวตัวนี้โฉบมาอย่างรวดเร็วหมายจะจับ
เรา จึงหลบเข้าซอกก้อนดินนั้นเอง เหย่ียวทำให้อกกระแทกมูลไถ (ตาย) ในที่นั้นเอง เรื่องนกมูลไถเที่ยวไปในแดน
อื่นซึ่งไม่ใช่ที่หากินก็เป็นเช่นนี้แล 

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายอย่าเที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอโคจร เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปใน
แดนอื่นที่เป็นอโคจร มารก็จักได้ช่อง ได้อารมณ์  

แดนอ่ืนท่ีเป็นอโคจรของภิกษุ เป็นอย่างไร  
คือ กามคุณ ๕ ประการ  
กามคุณ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ 

๑. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตา ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ชวนให้รัก ชักให้ใคร่ พาใจให้
กำหนัด  

๒. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู ...  
๓. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก ...  
๔. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น ...  
๕. โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกาย ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ชวนให้รัก ชักให้ใคร่ พาใจ

ให้กำหนัด  
ภิกษุทั้งหลาย นี้คือแดนอื่นที่เป็นอโคจรของภิกษุ 
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจรเถิด เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยว

ไปในแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจร มารก็จักไม่ได้ช่อง ไม่ได้อารมณ์  
แดนท่ีเป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจรของภิกษุ เป็นอย่างไร  
คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ  
สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง  
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คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส

ในโลกได้  
๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ...  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ...  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ภิกษุทั้งหลาย นี้คือแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจรของภิกษุ 

สกุณัคฆิสูตรท่ี ๖ จบ 

๗. มักกฏสูตร 
ว่าด้วยลิงติดตัง  

[๓๗๓] ภิกษุทั้งหลาย ถ่ินที่เป็นขุนเขาหิมพานต์ ซึ่งไปได้ยาก ขรุขระ ไม่เป็นที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิงทั้งของ
หมู่มนุษย์ มีอยู่ ถ่ินที่เป็นขุนเขาหิมพานต์ ซึ่งไปได้ยาก ขรุขระ เป็นที่เที่ยวไปของฝูงลิง ไม่ใช่ที่เที่ยวไปของหมู่
มนุษย์ มีอยู่ ภาคพ้ืนขุนเขาหิมพานต์ซึ่งราบเรียบ น่ารื่นรมย์ เป็นที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิงทั้งของ หมู่มนุษย์ ก็มีอยู่ ณ 
ที่นั้น พวกนายพรานวางตัง ดักไว้ที่ทางเดินของฝูงลิงเพ่ือดักลิง  33

ภิกษุทั้งหลาย บรรดาลิงเหล่านั้น ลิงเหล่าใดไม่โง่ ไม่ลอกแลก ลิงเหล่านั้นเห็นตังนั้นก็หลีกห่างไกล ส่วนลิง
ตัวใดโง่ ลอกแลก ลิงตัวนั้นเข้าไปใกล้ตังนั้นแล้ว เอามือจับดู มือจึงติดที่ตังนั้น มันคิดจะดึงมือออก จึงเอามือข้างที่ 
๒ จับ มือข้างที่ ๒ ก็ติดที่ตังนั้น มันคิดจะดึงมือทั้ง ๒ ข้างออกจึงเอาเท้ายัน เท้าก็ติดที่ตังนั้น มันคิดจะดึงมือทั้ง ๒ 
และเท้าออก จึงเอาเท้าข้างที่ ๒ ยัน เท้าข้างที่ ๒ ก็ติดที่ตังนั้น มันคิดจะดึงมือทั้ง ๒ และเท้าทั้ง ๒ ออกจึงเอาปาก
กัด ปากก็ติดที่ตังนั้นอีก ลิงตัวนั้นติดตัง ๕ แห่งอย่างนี้ นอนถอนใจ ถึงความพินาศ ย่อยยับแล้ว ถูกนายพราน
ทำได้ตามใจปรารถนา นายพรานแยกลิงตัวนั้นออกแล้ว ยกแขวนไว้ในที่นั้นเอง ไม่ให้หลุดไปแล้วหลีกไปตาม
ต้องการ เรื่องลิงเที่ยวไปในแดนอื่นซึ่งไม่ใช่ที่หากิน ก็เป็นเช่นนี้แล 

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายอย่าเที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอโคจร เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปใน
แดนอื่นที่เป็นอโคจร มารก็จักได้ช่อง ได้อารมณ์  

แดนอ่ืนท่ีเป็นอโคจรของภิกษุ เป็นอย่างไร  
คือ กามคุณ ๕ ประการ  
กามคุณ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ 

๑. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตา ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ชวนให้รัก ชักให้ใคร่ พาใจให้
กำหนัด  

๒. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู ...  
๓. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก ...  
๔. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น ...  
๕. โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกาย ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ชวนให้รัก ชักให้ใคร่ พาใจ

ให้กำหนัด  

 ตัง ได้แก่  ยางไม้ ที่ประสมกับสิ่งอื่นแล้วทำให้เหนียวสำหรับดักนกเป็นต้น (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ 33

หน้า ๓๓๖)
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ภิกษุทั้งหลาย นี้คือแดนอื่นที่เป็นอโคจร 
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจรเถิด เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยว

ไปในแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจร มารก็จักไม่ได้ช่อง ไม่ได้อารมณ์  
แดนท่ีเป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจร อะไรบ้าง 
คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ  
สติปัฏฐาน ๔ ประการ เป็นอย่างไร  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ...  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ...  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ภิกษุทั้งหลาย นี้คือแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจรของภิกษุ 

มักกฏสูตรท่ี ๗ จบ 

๘. สูทสูตร 
ว่าด้วยอุปมาด้วยพ่อครัว 

[๓๗๔] ภิกษุทั้งหลาย พ่อครัวผู้เขลา ไม่ฉลาด ไม่เฉียบแหลม บำรุงพระราชาหรือมหาอำมาตย์ของพระ
ราชาด้วยแกงชนิดต่าง ๆ คือ เปรี้ยวจัดบ้าง ขมจัดบ้าง เผ็ดจัดบ้าง หวานจัดบ้าง เฝื่อนบ้าง ไม่เฝื่อนบ้าง เค็มบ้าง 
จืดบ้าง พ่อครัว ผู้เขลา ไม่ฉลาด ไม่เฉียบแหลมนั้นไม่สังเกตชนิดแห่งอาหารของตนว่า วันนี้ ท่าน ชอบข้าวและแกง
ชนิดนี้ของเรา หรือรับแกงชนิดนี้ ตักแกงชนิดนี้มาก หรือชมแกงชนิดนี้ วันนี้ ท่านชอบข้าวและแกงที่มีรสเปรี้ยวจัด
ของเรา หรือรับแกงที่มีรสเปรี้ยวจัด ตักแกงที่มีรสเปรี้ยวจัดมาก หรือชมแกงที่มีรสเปรี้ยวจัด วันนี้ แกงของเรามีรส
ขมจัด ... มีรสเผ็ดจัด ... มีรสหวานจัด ... มีรสเฝื่อน ... มีรสไม่เฝื่อน ... มีรสเค็ม ... วันนี้ ท่านชอบข้าวและแกงที่มี
รสจืดของเรา หรือรับแกงที่มีรสจืด ตักแกงที่มีรสจืดมาก หรือชมแกงที่มีรสจืด พ่อครัวผู้เขลา ไม่ฉลาด ไม่เฉียบ
แหลมนั้น ย่อมไม่ได้เครื่องนุ่งห่ม ไม่ได้ค่าจ้าง ไม่ได้รางวัล ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะพ่อครัวนั้นเป็นคนเขลา ไม่
ฉลาด ไม่เฉียบแหลม ไม่สังเกตชนิดแห่งอาหารของตน แม้ฉันใด 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เขลา ไม่ฉลาด ไม่เฉียบแหลม พิจารณาเห็น
กายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายใน
กายอยู่ จิตไม่ตั้งมั่น ละความเศร้าหมองไม่ได้ เธอไม่กำหนดนิมิตนั้น พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ... 
พิจารณาเห็นจิตในจิต ... พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ จิตไม่ตั้งมั่น ละความเศร้าหมองไม่ได้ เธอไม่
กำหนดนิมิตนั้น ภิกษุนั้น ย่อมไม่ได้ธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน และไม่ได้สติสัมปชัญญะ ข้อนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะภิกษุนั้นเป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด ไม่เฉียบแหลม ไม่กำหนดนิมิตแห่งจิตของตน  

ภิกษุทั้งหลาย พ่อครัวผู้เป็นบัณฑิต ฉลาด เฉียบแหลม บำรุงพระราชา หรือมหาอำมาตย์ของพระราชา
ด้วยแกงชนิดต่าง ๆ คือ เปรี้ยวจัดบ้าง ขมจัดบ้าง เผ็ดจัดบ้าง หวานจัดบ้าง เฝื่อนบ้าง ไม่เฝื่อนบ้าง เค็มบ้าง จืด
บ้าง พ่อครัวผู้เป็นบัณฑิต ฉลาด เฉียบแหลมนั้นสังเกตชนิดแห่งอาหารของตนว่า วันนี้ ท่านชอบ ข้าวและแกงชนิด
นี้ของเรา หรือรับแกงชนิดนี้ ตักแกงชนิดนี้มาก หรือชมแกงชนิดนี้ วันนี้ ท่านชอบข้าวและแกงที่มีรสเปรี้ยวจัดของ
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เรา หรือรับแกงที่มีรสเปรี้ยวจัด ตักแกงที่มีรสเปรี้ยวจัดมาก หรือชมแกงที่มีรสเปรี้ยวจัด วันนี้ แกงของเรามีรสขม
จัด ... มีรสเผ็ดจัด ... มีรสหวานจัด ... มีรสเฝื่อน ... มีรสไม่เฝื่อน ... มีรสเค็ม ... วันนี้ ท่านชอบข้าวและแกงที่มีรส
จืดของเรา หรือรับแกงที่มีรสจืด ตักแกงที่มีรสจืดมาก หรือชมแกงที่มีรสจืด พ่อครัวผู้เป็นบัณฑิต ฉลาด เฉียบ
แหลมนั้นย่อมได้เครื่องนุ่งห่ม ได้ค่าจ้าง ได้รางวัล ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะพ่อครัวนั้นเป็นบัณฑิต ฉลาด เฉียบ
แหลม สังเกตชนิดแห่งอาหารของตน แม้ฉันใด  

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นบัณฑิต ฉลาด เฉียบแหลม พิจารณาเห็น
กายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายใน
กายอยู่ จิตย่อมตั้งมั่น ละความเศร้าหมองได้ เธอย่อมกำหนดนิมิตนั้นได้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ... 
พิจารณาเห็นจิตในจิต ... พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ จิตย่อมตั้งมั่น ละความเศร้าหมองได้ เธอย่อม
กำหนดนิมิตนั้นได้  

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นเป็นบัณฑิต ฉลาด เฉียบแหลม ย่อมได้ธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน และได้สติ
สัมปชัญญะ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้นเป็นบัณฑิต ฉลาด เฉียบแหลม กำหนดนิมิตแห่งจิตของตน 

สูทสูตรท่ี ๘ จบ 

๙. คิลานสูตร 
ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคทรงพระประชวร 

[๓๗๕] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ เวฬุวคาม เขตกรุงเวสาลี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียก

ภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเข้าจำพรรษารอบกรุงเวสาลี ตามที่ที่มีเพ่ือน ตามที่ที่
มีคนเคยคบกัน ตามที่ที่มีคนเคยคบกันมา เราก็จะเข้าจำพรรษาในเวฬุวคามนี้เหมือนกัน ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนอง
พระดำรัสแล้วเข้าจำพรรษารอบกรุงเวสาลี ตามที่ที่มีเพ่ือน ตามที่ที่มีคนเคยคบกัน ตามที่ที่มีคนเคยคบกันมา ส่วน
พระผู้มีพระภาคก็ทรงเข้าจำพรรษาในเวฬุวคามนั้นเอง 

ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงเข้าจำพรรษาแล้ว ทรงพระประชวรอย่างรุนแรง มีทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส 
จวนเจียนปรินิพพาน พระองค์ทรงมีสติสัมปชัญญะ ทรงอดกลั้น ไม่พรั่นพรึง ทรงพระดำริว่า การที่เราไม่บอกผู้
อุปัฏฐาก ไม่อำลาภิกษุสงฆ์ปรินิพพานนั้น ไม่เหมาะแก่เรา ทางที่ดี เราควรใช้ความเพียรขับไล่อาพาธนี้ ดำรงชีวิต
สังขารอยู่ต่อไป 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงใช้ความเพียรขับไล่พระอาการประชวรนั้น ทรงดำรงชีวิตสังขารอยู่ อาการ
พระประชวรจึงสงบ เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงหายจากพระประชวร หายจากพระอาการไข้ไม่นาน ได้เสด็จออกจาก
พระวิหาร ไปประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วในร่มเงาพระวิหาร 

ทีนั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร ได้
กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อข้าพระองค์ได้เห็นพระสุขภาพของพระองค์แล้ว ได้เห็น
พระองค์ทรงอดทนต่อทุกขเวทนาแล้ว ทำให้ร่างกายของข้าพระองค์อ่อนเปลี้ยประดุจคนเมา ข้าพระองค์รู้สึกมืดทุก
ด้าน แม้ธรรมก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์อีกแล้ว เพราะพระอาการไข้ของพระผู้มีพระภาค แต่ข้าพระองค์ก็ยังเบาใจ
อยู่หน่อยหนึ่งว่า พระผู้มีพระภาคจะยังไม่ปรินิพพานตราบเท่าที่ยังไม่ได้ปรารภภิกษุสงฆ์แล้วตรัสพระพุทธพจน์
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
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พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อานนท์ ภิกษุสงฆ์ยังจะหวังได้อะไรในเราอีกเล่า ธรรมที่เราแสดงแล้วไม่มีในไม่มี
นอก  ในเรื ่องธรรมทั้งหลาย ตถาคตไม่มีอาจริยมุฏฐิ  ผู้ที่คิดว่า เราเท่านั้นจักเป็นผู้บริหารภิกษุสงฆ์ต่อไป หรือว่า 34 35

ภิกษุสงฆ์จะต้องยึดเราเท่านั้นเป็นหลัก ผู้นั้นจะต้องปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่ แต่
ตถาคตไม่คิดว่า เราเท่านั้นจักเป็นผู้บริหารภิกษุสงฆ์ต่อไป หรือว่า ภิกษุสงฆ์จะต้องยึดเราเท่านั้นเป็นหลัก แล้ว
ทำไมตถาคตจะต้องปรารภภิกษุสงฆ์กล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเล่า บัดนี้เราเป็นผู้ชรา แก่ เฒ่า ล่วงกาลมานาน 
ผ่านวัยมามาก เรามีวัย ๘๐ ปี ร่างกายของตถาคตยังเป็นไปได้ก็เหมือนกับเกวียนเก่าที่ซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ ฉะนั้น 
ร่างกายของตถาคตยังสบายขึ้น ก็เพราะในเวลาที่ตถาคตเข้าเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิต  เพราะไม่ใส่ใจนิมิตทุกอย่าง 36

และเพราะดับเวทนาบางอย่างได้เท่านั้น เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะ  มีตนเป็นที่พ่ึง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที ่พ่ึงเลย มี37

ธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พ่ึง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พ่ึงอยู่เถิด 
ภิกษุจะชื่อว่ามีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นท่ีพึ่ง ไม่มีสิ่งอ่ืนเป็นท่ีพึ่ง มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นท่ีพึ่ง 

ไม่มีสิ่งอ่ืนเป็นท่ีพึ่งอยู่ อย่างไร  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ...  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ...  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ภิกษุจะชื่อว่ามีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พ่ึง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พ่ึง มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พ่ึง ไม่มีสิ่งอื่น

เป็นที่พ่ึงอยู่ อย่างนี้แล  
อานนท์ ภิกษุเหล่าใดเหล่าหนึ่งในบัดนี้ก็ดี ในเวลาที่เราล่วงไปก็ดี จักมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พ่ึง ไม่มีสิ่ง

อื่นเป็นที่พ่ึง มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พ่ึง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พ่ึงอยู่ ภิกษุเหล่านั้นจักเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุผู้ใคร่ต่อ
การศึกษา  38

คิลานสูตรท่ี ๙ จบ 

 ไม่ มีในไม่มีนอก หมายถึงไม่แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็ นการแบ่ งธรรมหรือแบ่งบุคคล (ผู้ฟัง) เช่นผู้ที ่คิดว่า เราจะไม่แสดง34

ธรรมประมาณเท่านี้แก่บุคคลอื่น ชื่อว่าทำธรรมให้มีใน แต่จะแสดงธรรมประมาณเท่านี้แก่บุคคลอื่น ชื่อว่าทำธรรมให้มีนอก ส่วนผู้
ที่คิดว่า เราจะแสดงแก่บุคคลนี้ ชื่อว่าทำบุคคลให้มีในไม่แสดงแก่บุคคลนี้ ชื่อว่าทำบุคคลให้มีนอก (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๓๗๕/๒๗๖, 
ที.ม.อ. (บาลี) ๑/๑๖๕/๑๔๙)

 อาจริยมุฏฐิ แปลว่า กำมือของอาจารย์ อธิบายว่า มือที่กำไว้ ใช้เรียกอาการของอาจารย์ภายนอกพุทธ-ศาสนาที่หวงวิชาไม่35

ยอมบอกแก่ศิษย์ขณะที่ตนเองยังหนุ่ม แต่จะบอกแก่ศิษย์ที่ตนรัก ขณะที่ตนใกล้จะตาย เท่านั้น แต่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงถือตาม
คติเช่นนี้ (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๓๗๕/๒๗๖, ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๖๕/๑๕๐)

 เจโตสมาธิอันไม่มีนิมิต หมายถึงวิปัสสนาสมาธิ (สํ.สฬา.อ. (บาลี) ๓/๓๔๐/๑๕๑) 36

 มีตนเป็นเกาะ หมายถึงทำตนให้พ้นจากห้วงน้ำคือโอฆะ ๔ เหมือนกับเกาะกลางมหาสมุทรที่น้ำท่วม ไม่ถึง ฉะนั้น (สํ.ม.อ. 37

(บาลี) ๓/๓๗๕/๒๗๗, ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๖๕/๑๕๐, ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๒/๑๖๕/๑๘๐)

 ดูเทียบ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๖๓-๑๖๕/๑๐๙-๑๑๑38
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๑๐. ภิกขุนูปัสสยสูตร 
ว่าด้วยการสนทนาธรรมในสำนักภิกษุณี 

[๓๗๖] ครั้นในเวลาเช้า ท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเข้าไปยังสำนักภิกษุณีแห่ง
หนึ่ง นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ ลำดับนั้น ภิกษุณีหลายรูปเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ ไหว้แล้ว นั่ง ณ ที่สมควร 
ได้กล่าวกับ ท่านพระอานนท์ดังนี้ว่า ท่านอานนท์ ภิกษุณีจำนวนมากในพระธรรมวินัยนี้มีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐาน 
๔ ประการอยู่ ย่อมรู้คุณวิเศษอันย่ิงอย่างอื่นจากคุณวิเศษที่มีอยู่ก่อน  

ท่านพระอานนท์กล่าวว่า น้องหญิงทั้งหลาย ข้อนี้เป็นอย่างนั้น น้องหญิงทั้งหลาย ข้อนี้เป็นอย่างนั้น ภิกษุ
หรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง มีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐาน ๔ ประการอยู่ ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่า จัก
รู้คุณวิเศษอันย่ิงอย่างอื่นจากคุณวิเศษที่มีอยู่ก่อน จากนั้นได้ชี้แจงให้ภิกษุณีเหล่านั้นเห็นชัด ชวนใจให้อยากรับเอา
ไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่น ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้ว ลุกจากอาสนะจากไป 

ต่อมา ท่านพระอานนท์เที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี กลับจากบิณฑบาต ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว 
จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้า
แต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทานวโรกาส เมื่อเช้านี้ ข้าพระองค์ครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเข้าไปยังสำนัก
ภิกษุณีแห่งหนึ่ง นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ ลำดับนั้น ภิกษุณีจำนวนมากเข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ ไหว้แล้ว นั่ง ณ 
ที่สมควร ได้กล่าวกับข้าพระองค์ดังนี้ว่า ท่านอานนท์ ภิกษุณีจำนวนมากในพระธรรมวินัยนี้มีจิตตั้งมั่นดีใน          
สติปัฏฐาน ๔ ประการอยู่ ย่อมรู้คุณวิเศษอันย่ิงอย่างอื่นจากคุณวิเศษที่มีอยู่ก่อน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อ
ภิกษุณีทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้ว ข้าพระองค์จึงกล่าวว่า น้องหญิงทั้งหลาย ข้อนี้เป็นอย่างนั้น น้องหญิงทั้งหลาย 
ข้อนี้เป็นอย่างนั้น ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐาน ๔ ประการอยู่ ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้น 
พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักรู้คุณวิเศษอันย่ิงอย่างอื่นจากคุณวิเศษที่มีอยู่ก่อน 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อานนท์ ข้อนี้เป็นอย่างนั้น อานนท์ ข้อนี้เป็นอย่างนั้น ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูป
หนึ่งมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐาน ๔ ประการอยู่ ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักรู้คุณวิเศษอันย่ิงอย่างอื่น
จากคุณวิเศษที่มีอยู่ก่อน 

สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ความเร่าร้อนในกายที่มีกายเป็นอารมณ์
เกิดขึ้นบ้าง จิตหดหู่บ้าง จิตฟุ้งซ่านไปภายนอกบ้าง ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ที่นิมิตอันเป็นที่
ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเธอตั้งจิตไว้ที่นิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความ
เลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่ง ปราโมทย์ย่อมเกิด เมื่อมีปราโมทย์ ปีติย่อมเกิด เมื่อใจมีปีติ 
กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบ ย่อมได้รับสุข เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น เธอพิจารณาเห็นว่า 
เราตั้งจิตไว้เพ่ือประโยชน์ใด ประโยชน์ นั้นสำเร็จแล้วแก่เรา เอาเถิด บัดนี้เราจะคุมจิตไว้ 
เธอคุมจิตไว้ ไม่ตรึก และไม่ตรอง ย่อมรู้ชัดว่า เราไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีสติในภายใน มี
ความสุข 

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ...  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ...  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ ความเร่าร้อนใน
กายที่มีธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นบ้าง จิตหดหู่บ้าง จิตฟุ้งซ่านไปภายนอก บ้าง ภิกษุนั้นพึง
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ตั้งจิตไว้ที่นิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเธอตั้งจิตไว้ที่นิมิต
อันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ ปราโมทย์ย่อมเกิด เมื่อมีปราโมทย์ 
ปีติย่อมเกิด เมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบย่อมได้รับสุข เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้ง
มั่น เธอพิจารณาเห็นว่า เราตั้งจิตไว้ เพ่ือประโยชน์ใด ประโยชน์นั้นสำเร็จแล้วแก่เรา เอา
เถิด บัดนี้เราจะคุมจิตไว้ เธอคุมจิตไว้ ไม่ตรึก และไม่ตรอง ย่อมรู้ชัดว่า เราไม่มีวิตก ไม่มี
วิจาร มีสติในภายใน มีความสุข  

อานนท์ ภาวนาย่อมมีเพราะการตั้งจิตไว้ อย่างนี้ 
ภาวนาย่อมมีเพราะไม่ตั้งจิตไว้ อย่างไร  
คือ ภิกษุไม่ตั้งจิตไว้ในภายนอก ย่อมรู้ชัดว่า เราไม่ได้ตั้งจิตไว้ในภายนอก ลำดับนั้น เธอรู้ชัดว่า จิตของเรา

ไม่ฟุ้งซ่านไปข้างหลัง หรือข้างหน้า  หลุดพ้นแล้ว ไม่ตั้งอยู่ ต่อมาก็รู้ชั ดว่า เราพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มี39 40

ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ มีความสุข  
ภิกษุไม่ตั้งจิตไว้ในภายนอก ย่อมรู้ชัดว่า เราไม่ได้ตั้งจิตไว้ในภายนอก ลำดับนั้น เธอรู้ชัดว่า จิตของเราไม่

ฟุ้งซ่านไปข้างหลังหรือข้างหน้า หลุดพ้นแล้ว ไม่ตั้งอยู่ ต่อมาก็รู้ชัดว่า เราพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ 
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ มีความสุข  

ภิกษุไม่ตั้งจิตไว้ในภายนอก ย่อมรู้ชัดว่า เราไม่ได้ตั้งจิตไว้ในภายนอก ลำดับนั้น เธอรู้ชัดว่า จิตของเราไม่
ฟุ้งซ่านไปข้างหลังหรือข้างหน้า หลุดพ้นแล้ว ไม่ตั้งอยู่ ต่อมาก็รู้ชัดว่า เราพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ มีความสุข  

ภิกษุไม่ตั้งจิตไว้ในภายนอก ย่อมรู้ชัดว่า เราไม่ได้ตั้งจิตไว้ในภายนอก ลำดับนั้น เธอรู้ชัดว่า จิตของเราไม่
ฟุ้งซ่านไปข้างหลังหรือข้างหน้า หลุดพ้นแล้ว ไม่ตั้งอยู่ ต่อมาก็รู้ชัดว่า เราพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ มีความสุข  

อานนท์ ภาวนาย่อมมีเพราะไม่ตั้งจิตไว้ อย่างนี้ 
อานนท์ ภาวนาเพราะการตั้งจิตไว้เราได้แสดงแล้ว ภาวนาเพราะการไม่ตั้งจิตไว้ เราก็ได้แสดงแล้ว ด้วย

ประการฉะนี้ 
อานนท์ กิจใดที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์พึงอาศัยความอนุเคราะห์กระทำแก่สาวก

ทั้งหลาย กิจนั้นเราก็ได้กระทำแล้วแก่เธอทั้งหลาย อานนท์ นั่นโคนไม้ นั่นเรือนว่าง เธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจ อย่า
ประมาท อย่าได้มีความร้อนใจในภายหลัง นี้คือคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลาย 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ท่านพระอานนท์มีใจยินดี ชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค  
ภิกขุนูปัสสยสูตรท่ี ๑๐ จบ 
อัมพปาลิวรรคท่ี ๑ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. อัมพปาลิสูตร ๒. สติสูตร 
๓. ภิกขุสูตร  ๔. สาลสูตร 
๕. อกุสลราสิสูตร  ๖. สกุณัคฆิสูตร 

 ข้างหลัง ในที่นี้มีความหมาย ๓ นัย คือ (๑) ความเป็ นพระอรหัต (๒) กะโหลกศีรษะ หรือ (๓) มั นสมอง (สํ.ม.อ. (บาลี ) 39

๓/๓๗๖/๒๗๙)

 ข้างหน้า ในที่นี้มีความหมาย ๓ นัย คือ (๑) ความยึดมั่นกัมมัฏฐาน (๒) ปลายนิ้วเท้ า หรือ (๓) ผม (สํ.ม.อ. (บาลี) 40

๓/๓๗๖/๒๗๙)
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๗. มักกฏสูตร  ๘. สูทสูตร 
๙. คิลานสูตร  ๑๐. ภิกขุนูปัสสยสูตร 

๒. นาลันทวรรค 
หมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีเมืองนาลันทา 

๑. มหาปุริสสูตร 
ว่าด้วยมหาบุรุษ 

[๓๗๗] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
ครั้งนั้นแล ท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร ได้

ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า มหาบุรุษ มหาบุรุษ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ 
บุคคลจึงชื่อว่าเป็นมหาบุรุษ พระพุทธเจ้าข้า  

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า สารีบุตร เรากล่าวว่า มหาบุรุษ เพราะมีจิตหลุดพ้น เรากล่าวว่า ไม่ใช่มหา
บุรุษ เพราะมีจิตยังไม่หลุดพ้น 

บุคคลผู้มีจิตหลุดพ้น เป็นอย่างไร  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ จิตย่อมคลายกำหนัด หลุดพ้นจากอาสวะ
ทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่น  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ...  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ...  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ จิตย่อมคลาย
กำหนัด หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่น  

บุคคลผู้มีจิตหลุดพ้น เป็นอย่างนี้แล 
สารีบุตร เรากล่าวว่า มหาบุรุษ เพราะมีจิตหลุดพ้น เรากล่าวว่า ไม่ใช่มหาบุรุษ เพราะมีจิตยังไม่หลุดพ้น 

มหาปุริสสูตรท่ี ๑ จบ  

๒. นาลันทสูตร  
ว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีเมืองนาลันทา 

[๓๗๘] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ปาวาริกัมพวัน เขตเมืองนาลันทา ครั้งนั้นแล ท่านพระสา
รีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่า ไม่เคยมี จักไม่มี และย่อมไม่มีสมณะหรือ
พราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางสัมโพธิญาณย่ิงกว่าพระผู้มีพระภาค 
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พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สารีบุตร เธอกล่าวอาสภิวาจา อย่างย่ิง เธอถือเอาด้านเดียว บันลือสีหนาท ว่า 41 42

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่า ไม่เคยมี จักไม่มี และย่อมไม่มีสมณะหรือ
พราหมณ์ผู้อื่น ซึ่งจะมีปัญญาในทางสัมโพธิญาณย่ิงกว่าพระผู้มีพระภาค 

สารีบุตร เธอกำหนดรู้พระทัยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตกาลด้วยใจ
แล้วหรือว่า แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเหล่านั้น ทรงมีศีลอย่างนี้ แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเหล่านั้น
ทรงมีธรรมอย่างนี้ แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นทรงมีปัญญาอย่างนี้ แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มี พระภาค
เหล่านั้นทรงมีธรรมเครื่องอยู่อย่างนี้ แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นทรงหลุดพ้นอย่างนี้ 

“มิได้กำหนดรู้ พระพุทธเจ้าข้า” 
สารีบุตร เธอกำหนดรู้พระทัยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอนาคตกาลด้วย

ใจแล้วหรือว่า แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเหล่านั้น จักทรงมีศีลอย่างนี้ แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเหล่า
นั้นจักทรงมีธรรมอย่างนี้ แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจักทรงมีปัญญาอย่างนี้  

แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจักทรงมีธรรมเครื่องอยู่อย่างนี้ แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาค
เหล่านั้นจักทรงหลุดพ้นอย่างนี้ 

“มิได้กำหนดรู้ พระพุทธเจ้าข้า” 
สารีบุตร เธอกำหนดรู้ใจเราผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลานี้ด้วยใจแล้วหรือว่า แม้เพราะเหตุนี้ 

พระผู้มีพระภาคทรงมีศีลอย่างนี้ แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมอย่างนี้ แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระ
ภาคทรงมีปัญญาอย่างนี้ แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมเครื่องอยู่อย่างนี้ แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระ
ภาคทรงหลุดพ้นอย่างนี้ 

“มิได้กำหนดรู้ พระพุทธเจ้าข้า” 
สารีบุตร ในเรื่องนี้ เธอไม่มีญาณกำหนดรู้พระทัยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งในอดีต อนาคต และ

ปัจจุบัน เมื่อเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุไร เธอจึงกล่าวอาสภิวาจาอย่างย่ิงนี้ เธอถือเอาด้านเดียวบันลือสีหนาทว่า ข้า
แต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีภาคอย่างนี้ว่า ไม่เคยมี จักไม่มี และย่อมไม่มีสมณะหรือ
พราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางสัมโพธิญาณย่ิงกว่าพระผู้มีพระภาค 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะไม่มีญาณกำหนดรู้พระทัยของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทั้งในอดีต อนาคต และปัจจุบัน แต่ข้าพระองค์ก็รู้วิธีการอนุมาน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมืองชายแดนของพระ
ราชามีรากฐานมั่นคง มีกำแพงและป้อมค่ายแน่นหนา มีประตูเดียว นายประตูของเมืองนั้นเป็นคนเฉลียว ฉลาด 
หลักแหลม ห้ามคนที่ไม่รู้จัก อนุญาตให้คนที่รู้จักเข้าไปได้ เขาเดินสำรวจดูหนทางไปรอบเมืองนั้น ไม่พบรอยต่อ
หรือช่องกำแพง โดยที่สุดแม้พอที่แมวรอดออกไปได้ เขาย่อมรู้ว่า สัตว์ใหญ่ทุกชนิดจะเข้าหรือออกที่เมืองนี้ จะเข้า
หรือออกทางประตูนี้เท่านั้น แม้ฉันใด วิธีการอนุมานก็ฉันนั้นเหมือนกัน ข้าพระองค์ทราบว่า พระผู้มีพระภาคอรหัน
ตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตกาล ทรงละนิวรณ์ ๕ ประการอันเป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ทอนกำลัง
ปัญญา มีพระทัยมั่นคงดีในสติปัฏฐาน ๔ ประการ ทรงเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการตามความเป็นจริง ได้ตรัสรู้พระ
สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเย่ียม แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอนาคตกาล ทรงละ
นิวรณ์ ๕ ประการอันเป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ทอนกำลังปัญญา มีพระทัยมั่นคงดีในสติปัฏฐาน ๔ ประการ 

 อาสภิวาจา หมายถึงวาจาที ่แสดงถึงความเป็นผู้องอาจ ไม่หว่ันไหว ไม่สะทกสะท้าน (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๓๗๘/๒๘๑, สํ .ฏีกา 41

(บาลี) ๒/๓๗๘/๕๖๐)

 บันลือสีหนาท ในที่นี้หมายถึงอาการที่เปล่งวาจาอย่างองอาจดุจพญาราชสีห์ที่คำรามอยู่ในป่า (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๓๗๘/๒๘๑, 42

สํ.ฏีกา (บาลี) ๒/๓๗๘/๕๖๐)
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ทรงเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการตามความเป็นจริง จักตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเย่ียม แม้พระผู้มีพระภาค       
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ ก็ทรงละนิวรณ์ ๕ ประการอันเป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ทอนกำลังปัญญา มี
พระทัยมั่นคงดีในสติปัฏฐาน ๔ ประการ ทรงเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการตามความเป็นจริง ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิ
ญาณอันยอดเย่ียม 

ดีละ ดีละ สารีบุตร เพราะเหตุนั้น เธอพึงกล่าวธรรมบรรยายนี้เนืองๆ แก่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาทั้ง
หลาย ด้วยว่าโมฆะบุรุษเหล่าใดจักมีความเคลือบแคลงหรือความสงสัยในตถาคต โมฆะบุรุษเหล่านั้นจักละความ
เคลือบแคลงหรือความสงสัยในตถาคต เพราะได้ฟังธรรมบรรยายนี้  43

นาลันทสูตรท่ี ๒ จบ 

๓. จุนทสูตร  
ว่าด้วยจุนทสมณุทเทส 

[๓๗๙] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุง      
สาวัตถี สมัยนั้น ท่านพระสารีบุตรอยู่ ณ บ้านนาฬกคาม แคว้นมคธ อาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก อนึ่ง จุนทะ 
สมณุทเทส  เป็นผู้ปรนนิบัติท่าน 44

ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรปรินิพพานด้วยอาพาธนั้นแล ทีนั้น จุนทะ สมณุทเทสจึงถือบาตรและจีวรของ
ท่านพระสารีบุตรเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงพระเชตวัน ไหว้แล้ว นั่ง ณ ที่สมควร ได้กล่าวกับท่านพระอานนท์
ดังนี้ว่า ท่าน สารีบุตรปรินิพพานแล้ว ขอรับ นี้บาตรและจีวรของท่าน  

ท่านพระอานนท์กล่าวว่า จุนทะ มูลเรื่องนี้ให้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ มาเถิด จุนทะ พวกเราจักเข้าไป
เฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลเรื่องนี้ จุนทะ สมณุทเทสรับคำของท่านพระอานนท์แล้ว 

ต่อมา ท่านพระอานนท์และจุนทะ สมณุทเทส เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้ว 
นั่ง ณ ที่สมควร ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ จุนทะ สมณุทเทสนี้ได้
กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านสารีบุตรปรินิพพานแล้ว นี้บาตรและจีวรของท่าน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ร่างกายของข้า
พระองค์อ่อนเปลี้ยประดุจคนเมา ข้าพระองค์รู้สึกมืดทุกด้าน แม้ธรรมก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์เพราะได้ฟังว่า 
ท่านสารีบุตรปรินิพพานแล้ว 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่า อานนท์ สารีบุตรพาเอาสีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ์ วิมุตติขันธ์ หรือ
วิมุตติญาณทัสสนขันธ์ ปรินิพพานไปด้วยหรือ  45

ท่านพระอานนท์ทูลตอบว่า มิใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า ท่านสารีบุตรไม่ได้พาเอาสีลขันธ์ ฯลฯ วิมุตติ
ญาณทัสสนขันธ์ปรินิพพานไปด้วย แต่ท่านสารีบุตรได้เป็นผู้ให้โอวาท ชักนำให้รู้ ชี้แจงให้เห็นชัด ชวนใจให้อยาก
รับเอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง เอาใจใส่ในการแสดงธรรม อนุเคราะห์
เพ่ือนพรหมจารี ข้าพระองค์ทั้งหลายระลึกถึงโอชะแห่งธรรม โภคธรรม และการอนุเคราะห์ด้วยธรรมนั้นของท่าน 

 ดูเทียบ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๔๕-๑๔๗/๙๐-๙๒43

 จุนทะ สมณุทเทส (สามเณรจุนทะ) เป็นน้องชายคนเล็กของท่านพระสารีบุตร ขณะเป็นสามเณร พวกภิกษุเรียกท่านว่า จุนทะ 44

สมณุทเทส จนติดปาก เมื่อเป็นพระเถระแล้วก็ยังเรียกเหมือนเดิม (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๓๗๙/๒๘๖)

 สีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ ์หมายถึง ศีล สมาธิ ปัญญาที่เป็นขันธ์ระดับโลกิยะและโลกุตตระ ส่วนวิมุตติขันธ์ หมายถึง45

วิมุตติที่เป็นขันธ์ระดับโลกุตตระอย่างเดียว และวิมุตติญาณทัสสนขันธ์ หมายถึง ปัจจเวกขณญาณที่เป็นขันธ์ระดับโลกิยะอย่าง
เดียว (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๓๗๙/๒๙๘)
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พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อานนท์ เราได้บอกเรื่องนั้นไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่า ความพลัดพราก ความทอดทิ้ง 
ความแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจ ทุกอย่างจะต้องมี ฉะนั้น จะไปหวังอะไรในสิ่งเหล่านั้นเล่า สิ่ง
ที่เกิดขึ้น มีขึ้น ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ล้วนแตกสลายเป็นธรรมดา เป็นไปไม่ได้เลยที่จะปรารถนาว่า ขอสิ่งนั้นอย่าเสื่อม
สลายไป เมื่อต้นไม้ใหญ่ มีแก่น ยืนต้นอยู่ ต้นที่ใหญ่กว่าพึงโค่นลง แม้ฉันใด เมื่อภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เป็นหลักยัง
ดำรงอยู่ สารีบุตรปรินิพพานแล้วก็ฉันนั้น ฉะนั้น จะไปหวังอะไรในสิ่งเหล่านั้นเล่า สิ่งที่เกิดขึ้น มีขึ้น ถูกปัจจัยปรุง
แต่ง ล้วนแตกสลายเป็นธรรมดา เป็นไปไม่ได้เลยที่จะปรารถนาว่า ขอสิ่งนั้นอย่าเสื่อมสลายไป  

เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พ่ึง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พ่ึง มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรม
เป็นที่พ่ึง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พ่ึงอยู่เถิด 

ภิกษุจะชื่อว่ามีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นท่ีพึ่ง ไม่มีสิ่งอ่ืนเป็นท่ีพึ่ง มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นท่ีพึ่ง 
ไม่มีสิ่งอ่ืนเป็นท่ีพึ่งอยู่ อย่างไร  

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส

ในโลกได้  
๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ภิกษุจะชื่อว่ามีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พ่ึง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พ่ึง มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พ่ึง ไม่มีสิ่งอื่น

เป็นที่พ่ึงอยู่ อย่างนี้แล 
อานนท์ ภิกษุเหล่าใดเหล่าหนึ่งในบัดนี้ก็ดี ในเวลาที่เราล่วงไปก็ดี จักมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พ่ึง ไม่มีสิ่ง

อื่นเป็นที่พ่ึง มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พ่ึง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พ่ึงอยู่ ภิกษุเหล่านั้นจักเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุผู้ใคร่ต่อ
การศึกษา 

จุนทสูตรท่ี ๓ จบ  

๔. อุกกเจลสูตร  
ว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีอุกกเจลนิคม 

[๓๘๐] สมัยหนึ่ง เมื่อพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะปรินิพพานได้ไม่นาน พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ 
ณ ริมฝั่งแม่น้ำคงคา เขตอุกกเจลนิคม แคว้นวัชชี พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคทรง
แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ประทับนั่ง ณ ที่กลางแจ้ง  

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชำเลืองดูภิกษุสงฆ์ที่นิ่งอยู่แล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้ง
หลาย เมื่อสารีบุตรและโมคคัลลานะปรินิพพานแล้ว บริษัทของเรานี้ปรากฏเหมือนว่างเปล่า สารีบุตรและ            
โมคคัลลานะอยู่ในทิศใด บริษัทของเราไม่ว่างเปล่า ไม่มีความห่วงใยในทิศนั้น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เหล่า
นั้นใดได้มีแล้วในอดีตกาล แม้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นได้มีคู่สาวกนั้นเป็นอย่างยิ่งเหมือนกับสารีบุตรและ           
โมคคัลลานะของเรา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นใดจักมีในอนาคตกาล แม้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นก็จัก
มีคู่สาวกนั้นเป็นอย่างย่ิง เหมือนสารีบุตรและโมคคัลลานะของเรา  

ภิกษุทั้งหลาย น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏสำหรับสาวกทั้งหลาย ชื่อว่าสาวกทั้งหลายจักทำตามคำสอน
และทำตามคำสั่งของพระศาสดา จักเป็นที่รักที่พอใจ และเป็นที่เคารพสรรเสริญของบริษัท ๔  
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ภิกษุทั้งหลาย น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏสำหรับตถาคต เมื่อคู่สาวกเห็นปานนี้ปรินิพพานแล้ว โสกะ
หรือปริเทวะย่อมไม่มีแก่ตถาคต ฉะนั้น จะไปหวังอะไรในสิ่งเหล่านั้นเล่า สิ่งที่เกิดขึ้น มีขึ้น ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ล้วน
แตกสลายเป็นธรรมดา เป็นไปไม่ได้เลยที่จะปรารถนาว่า ขอสิ่งนั้นอย่าเสื่อมสลายไป เมื่อต้นไม้ใหญ่ มีแก่น ยืนต้น
อยู่ ต้นที่ใหญ่กว่าพึงโค่นลง แม้ฉันใด เมื่อภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เป็นหลักยังดำรงอยู่ สารีบุตรและโมคคัลลานะ
ปรินิพพานแล้วก็ฉันนั้น ฉะนั้น จะไปหวังอะไรในสิ่งเหล่านั้นเล่า สิ่งที่เกิดขึ้น มีขึ้น ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ล้วนแตก
สลายเป็นธรรมดา เป็นไปไม่ได้เลยที่จะปรารถนาว่า ขอสิ่งนั้นอย่าเสื่อมสลายไป 

เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พ่ึง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พ่ึง มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรม
เป็นที่พ่ึง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พ่ึงอยู่เถิด 

ภิกษุจะชื่อว่ามีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นท่ีพึ่ง ไม่มีสิ่งอ่ืนเป็นท่ีพึ่ง มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นท่ีพึ่ง 
ไม่มีสิ่งอ่ืนเป็นท่ีพึ่งอยู่ อย่างไร  

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส

ในโลกได้  
๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ภิกษุจะชื่อว่ามีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พ่ึง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พ่ึง มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พ่ึง ไม่มีสิ่งอื่น

เป็นที่พ่ึงอยู่ อย่างนี้แล 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใดเหล่าหนึ่งในบัดนี้ก็ดี ในเวลาที่เราล่วงไปก็ดี จักมี ตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พ่ึง 

ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พ่ึง มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พ่ึง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พ่ึงอยู่ ภิกษุเหล่านั้นจักเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุผู้
ใคร่ต่อการศึกษา 

อุกกเจลสูตรท่ี ๔ จบ  

๕. พาหิยสูตร 
ว่าด้วยพระพาหิยะ 

[๓๘๑] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
ครั้งนั้น ท่านพระพาหิยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร ได้

กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทานวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่
ข้าพระองค์โดยย่อ ซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว จะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียว ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและ
ใจอยู่เถิด  

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พาหิยะ เพราะเหตุนั้น เธอจงทำเบื้องต้นในกุศลธรรม ทั้งหลายให้หมดจดก่อน  
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมท้ังหลาย  
คือ ศีลที่บริสุทธ์ิดีและความเห็น ที่ตรง 46

พาหิยะ เมื่อใด ศีลของเธอจักบริสุทธ์ิดี และความเห็นจักตรง เมื่อนั้น เธออาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้ว พึง
เจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการ 

 ความเห็น ในที่นี้หมายถึงกัมมัสสกตทิฏฐิ (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๓๘๐-๓๘๑/๒๙๙)46
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สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ในธรรมวินัยนี้ เธอ 

๑.  จงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได้  

๒.  จงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓.  จงพิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔.  จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัด        

อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  
พาหิยะ เมื่อใด เธออาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้วจักเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้อย่างนี้ เมื่อนั้น เธอพึง

หวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนหรือ วันที่จักมาถึง ไม่มีความเสื่อมเลย 
ลำดับนั้น ท่านพระพาหิยะชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้ว ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาท ทำ

ประทักษิณแล้วจากไป ต่อมา ท่านพระพาหิยะก็หลีก ออกไปอยู่คนเดียว ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและ
ใจอยู่ ไม่นานนักได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเย่ียมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือน บวช
เป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว 
ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป  

อนึ่ง ท่านพระพาหิยะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย 
พาหิยสูตรท่ี ๕ จบ  

๖. อุตติยสูตร 
ว่าด้วยพระอุตติยะ 

[๓๘๒] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
ครั้งนั้น ท่านพระอุตติยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ นั่ง ณ ที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้

มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทาน วโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์
โดยย่อ ซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว จะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียว ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจ อยู่เถิด  

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อุตติยะ เพราะเหตุนั้น เธอจงทำเบื้องต้นในกุศลธรรม ทั้งหลายให้หมดจดก่อน  
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมท้ังหลาย  
คือ ศีลที่บริสุทธ์ิดีและความเห็นที่ตรง  
อุตติยะ เมื่อใด ศีลของเธอจักบริสุทธ์ิดีและความเห็นจักตรง เมื่อนั้น เธออาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้ว พึง

เจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการ 
สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ในธรรมวินัยนี้ เธอ  

๑.  จงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได้  

๒.  จงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. จงพิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัด       

อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  
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อุตติยะ เมื่อใด เธออาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้ว จักเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้อย่างนี้ เมื่อนั้น เธอจักถึง
จุดจบแห่งความตาย  47

ลำดับนั้น ท่านพระอุตติยะชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้ว ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาท ทำ
ประทักษิณแล้วจากไป ต่อมา ท่านพระอุตติยะก็หลีก ออกไปอยู่คนเดียว ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและ
ใจอยู่ ไม่นานนักได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเย่ียมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจาก เรือนบวช
เป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว 
ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป  

อนึ่ง ท่านพระอุตติยะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย 
อุตติยสูตรท่ี ๖ จบ 

๗. อริยสูตร 
ว่าด้วยธรรมท่ีเป็นอริยะ 

[๓๘๓] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว เป็นอริยะ 

เป็นนิยยานิกธรรม นำออกไปเพ่ือให้สิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้บำเพ็ญสติปัฏฐาน ๔ ประการนั้น  
สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔.  พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว เป็นอริยะ เป็นนิยยานิกธรรม นำออก

ไปเพ่ือให้สิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้บำเพ็ญสติปัฏฐาน ๔ ประการนั้น 
อริยสูตรท่ี ๗ จบ 

๘. พรหมสูตร 
ว่าด้วยท้าวสหัมบดีพรหม 

[๓๘๔] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ ประทับอยู่ใต้ต้นอชปาลนิโครธ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบล
อุรุเวลา ทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัด ได้เกิดความรำพึงขึ้น มาว่า ทางนี้เป็นทางเดียวเพ่ือความหมดจดแห่งสัตว์ทั้ง
หลาย เพ่ือก้าวล่วงโสกะ และปริเทวะ เพ่ือดับทุกข์และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทำนิพพานให้แจ้ง  

คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ 
สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุ 

 จุดจบแห่งความตาย ในที่นี้หมายถึงนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งวัฏฏะอันเป็นไปในภูมิ ๓ (กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจร47

ภูมิ) (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๓๘๒/๒๙๙)
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๑.  พึงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได้  

๒.  พึงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓.  พึงพิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พึงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัด        

อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  
ทางนี้เป็นทางเดียวเพ่ือความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย เพ่ือก้าวล่วงโสกะและปริเทวะ เพ่ือดับทุกข์และ

โทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทำนิพพานให้แจ้ง คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ 
ลำดับนั้น ท้าวสหัมบดีพรหมทราบความรำพึงของพระผู้มีพระภาคแล้ว จึงหายตัวจากพรหมโลกมา

ปรากฏตรงพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาค เปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู้เแขนเข้าฉะนั้น ครั้น
แล้วท้าวเธอห่มผ้าเฉวียงบ่า ข้างหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้
ว่า 

ข้าแต่พระผู้มีพระภาค เรื่องนี้เป็นอย่างนั้น ข้าแต่พระสุคต เรื่องนี้เป็นอย่างนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทาง
นี้เป็นทางเดียวเพ่ือความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย เพ่ือก้าวล่วงโสกะและปริเทวะ เพ่ือดับทุกข์และโทมนัส เพ่ือ
บรรลุญายธรรม เพ่ือทำนิพพานให้แจ้ง คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ  

สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุ  

๑.  พึงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได้  

๒.  พึงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓.  พึงพิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พึงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัด       

อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทางนี้เป็นทางเดียว เพ่ือความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย เพ่ือก้าวล่วงโสกะและ      

ปริเทวะ เพ่ือดับทุกข์และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทำนิพพานให้แจ้ง คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ 
ท้าวสหัมบดีพรหมได้กราบทูลคำนี้แล้ว จึงได้กล่าวคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า  

พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเห็นธรรม 
อันเป็นส่วนที่สุดสิ้นแห่งชาติ  
ทรงอนุเคราะห์ด้วยความเก้ือกูล  
ทรงรู้จักทางอันเป็นทางเดียว  
ซึ่งเหล่าบัณฑิตได้ข้ามมาก่อนแล้ว  
จักข้าม และกำลังข้ามโอฆะได้ด้วยทางนี้ 

พรหมสูตรท่ี ๘ จบ 

๙. เสทกสูตร 
ว่าด้วยธรรมเทศนาท่ีเสทกนิคม 

[๓๘๕] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิคมของชาวสุมภะชื่อเสทกะ แคว้นสุมภะ ณ ที่นั้นแล 
พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว คนจัณฑาลผู้เป็นนักไต่ราว 
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ยกไม้ไผ่ขึ้นตั้งไว้ แล้วเรียกศิษย์ชื่อเมทกถาลิกะมาบอกว่า เมทกถาลิกะผู้สหาย เธอจงขึ้นราวไม้ไผ่แล้วยืนบนคอ
ของเราเถิด  

ภิกษุทั้งหลาย เมทกถาลิกะผู้เป็นศิษย์รับคำของคนจัณฑาลผู้เป็นนักไต่ราวแล้วได้ขึ้นราวไม้ไผ่ ยืนอยู่บน
คอของอาจารย์ คนจัณฑาลผู้เป็นนักไต่ราวได้กล่าวว่า เมทกถาลิกะผู้สหาย เธอจงรักษาเรา เราก็จักรักษาเธอ เรา
ทั้งสองต่างคุ้มครองรักษากันและกันอย่างนี้ จักแสดงศิลปะ จักได้ลาภ และจักลงจากราวไม้ไผ่โดยความสวัสดี 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออาจารย์กล่าวอย่างนี้แล้ว เมทกถาลิกะผู้เป็นศิษย์ได้กล่าวว่า ท่านอาจารย์ ก็เรื่องนี้ จัก
เป็นอย่างนั้นหามิได้ ท่านจงรักษาตน ผมก็จักรักษาตน เราทั้งสองต่างคุ้มครองรักษาตนอย่างนี้ จักแสดงศิลปะ จัก
ได้ลาภ และจักลงจากราวไม้ไผ่โดยความสวัสดี 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสนับสนุนว่า อุบายในเรื่องนั้นมีอยู่ เหมือนศิษย์ชื่อเมทกถาลิกะได้พูดกับอาจารย์ 
คือ พระองค์ได้ตรัสว่า 

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงปฏิบัติสติปัฏฐานด้วยคิดว่า จักรักษาตน พึงปฏิบัติสติปัฏฐานด้วยคิดว่า จัก
รักษาผู้อื่น บุคคลเมื่อรักษาตน ชื่อว่ารักษาผู้อื่น เมื่อรักษาผู้อื่น ก็ชื่อว่ารักษาตน 

บุคคลเม่ือรักษาตน ชื่อว่ารักษาผู้อ่ืน เป็นอย่างไร  
คือ บุคคลเมื่อรักษาตนด้วยการปฏิบัติ ด้วยการเจริญ ด้วยการทำให้มาก ชื่อว่ารักษาผู้อื่น 
บุคคลเมื่อรักษาตน ชื่อว่ารักษาผู้อื่น เป็นอย่างนี้แล 
บุคคลเม่ือรักษาผู้อ่ืน ชื่อว่ารักษาตน เป็นอย่างไร  
คือ บุคคลเมื่อรักษาผู้อื่นด้วยความอดทน ด้วยความไม่เบียดเบียน ด้วยจิตเมตตา ด้วยความเอ็นดู ชื่อว่า

รักษาตน 
บุคคลเมื่อรักษาผู้อื่น ชื่อว่ารักษาตน เป็นอย่างนี้แล 
เธอทั้งหลายพึงปฏิบัติสติปัฏฐานด้วยคิดว่า จักรักษาตน พึงปฏิบัติสติปัฏฐานด้วยคิดว่า จักรักษาผู้อื่น  
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อรักษาตน ชื่อว่ารักษาผู้อื่น เมื่อรักษาผู้อื่น ก็ชื่อว่า รักษาตน 

เสทกสูตรท่ี ๙ จบ 

๑๐. ชนปทกัลยาณีสูตร 
ว่าด้วยนางงามในชนบท 

[๓๘๖] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิคมของชาวสุมภะชื่อเสทกะ ใน แคว้นสุมภะ ณ ที่นั้นแล พระผู้มี

พระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระ
ภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย หมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่า มีนางงามในชนบท  มีนางงามในชนบท จึงประชุมกัน ก็48

นางงามในชนบทนั้นน่าดูย่ิงนักในเวลาฟ้อนรำ น่าฟังย่ิงนัก ในเวลาขับร้อง หมู่มหาชนได้ทราบข่าวอีกว่า นางงาม
ในชนบทจะฟ้อนรำ จะขับร้อง จึงประชุมกันแน่นขนัดประมาณไม่ได้ ทีนั้น มีบุรุษคนหนึ่งผู้รักตัวกลัวตาย รักสุข
เกลียดทุกข์เดินมา หมู่มหาชนพึงพูดกับเขาอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญ ท่านพึงนำภาชนะน้ำมันซึ่งเต็มเปี่ยมนี้ผ่านไป

 นางงามในชนบท หมายถึงหญิงที่งดงามกว่าหญิงอื่นในชนบท เพราะประกอบด้วยความงาม ๕ อย่าง คือ (๑) มีผิวพรรณงาม 48

(๒) มีเนื้องาม (มีมือ เท้า และริมฝีปากแดงงาม) (๓) มีเล็บงาม (๔) มีฟันงาม (๕) มีวัยงาม (แม้จะมีอายุ ๑๒๐ ปี ก็ยังงดงาม
เหมือนหญิงสาวอายุ ๑๖ ปี) (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๔๒๖/๓๑๔, สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๓๘๖/๓๐๑-๓๐๒)
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ระหว่างที่ประชุมใหญ่กับนางงามชนบท และจักมีบุรุษเงื้อดาบติดตามไปข้างหลังๆ โดยบอกว่า ถ้าท่านจักทำ
น้ำมันหกแม้เพียงหน่อยหนึ่งในที่ใด ศีรษะของท่านจักขาดตกลงในที่นั้น  

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร บุรุษนั้นจะไม่ใส่ใจภาชนะน้ำมันโน้นแล้ว 
เผลอนำไปในภายนอกเทียวหรือ  

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ไม่ใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เรายกอุปมานี้มา ก็เพ่ือให้เข้าใจเนื้อความชัดเจน เนื้อความในเรื่อง

นี้มีดังต่อไปนี้  
คำว่า ภาชนะน้ำมันซึ่งเต็มเปี่ยม นี้เป็นคำเรียกกายคตาสติ เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้

ว่า กายคตาสติจักเป็นกัมมัฏฐานที่พวกเราเจริญ ทำให้มาก ทำให้เป็นดุจยาน ทำให้เป็นที่ตั้ง ให้มั่นคง สั่งสม 
ปรารภดีแล้ว ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้แล 

ชนปทกัลยาณีสูตรท่ี ๑๐ จบ  
นาลันทวรรคท่ี ๒ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. มหาปุริสสูตร ๒.  นาลันทสูตร 
๓. จุนทสูตร  ๔.  อุกกเจลสูตร 
๕. พาหิยสูตร  ๖.  อุตติยสูตร 
๗. อริยสูตร  ๘.  พรหมสูตร 
๙. เสทกสูตร   ๑๐. ชนปทกัลยาณีสูตร 

๓. สีลัฏฐิติวรรค 
หมวดว่าด้วยความดำรงอยู่แห่งศีล 

๑. สีลสูตร 
ว่าด้วยศีลท่ีเป็นกุศล 

[๓๘๗] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 
สมัยหนึ่ง ท่านพระอานนท์และท่านพระภัททะอยู่ ณ กุกกุฏาราม เขตเมือง ปาฏลีบุตร ครั้นในเวลาเย็น ท่า

นพระภัททะออกจากที่หลีกเร้นแล้ว เข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ ได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอ
เป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร ได้ถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่า ท่านอานนท์ พระผู้มีพระภาคตรัสศีลที่เป็น
กุศล เหล่านี้ไว้ทรงมีพระประสงค์อะไร 49

ท่านพระอานนท์กล่าวสอบถามว่า ดีละ ดีละ ท่านภัททะ ปัญญาใฝ่รู้ของท่านดีนัก ปฏิภาณดีนัก สอบถาม
เข้าที ก็ท่านถามว่า ท่านอานนท์ พระผู้มีพระภาคตรัสศีลที่เป็นกุศลเหล่านี้ไว้ ทรงมีพระประสงค์อะไร อย่างนั้นหรือ  

“อย่างนั้น ผู้มีอายุ”  
ท่านภัททะ พระผู้มีพระภาคตรัสศีลที่เป็นกุศลเหล่านี้ไว้ ก็เพียงเพ่ือเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการเท่านั้น 
สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  

 ศีลท่ีเป็นกุศล หมายถึงศีลที่ไม่มีโทษ เป็นไปเพ่ือความไม่เก้อเขิน ไม่ร้อนใจ (องฺ.ทสก.อ. (บาลี ) ๓/๑/๓๑๘) ในที่นี้หมายถึง      49

ปาริสุทธิศีล ๔ (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๓๘๗-๓๘๘/๓๐๒)
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๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ท่านภัททะ พระผู้มีพระภาคตรัสศีลที่เป็นกุศลเหล่านี้ไว้ ก็เพียงเพ่ือเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้เท่านั้น 

สีลสูตรท่ี ๑ จบ 

๒. จิรัฏฐิติสูตร 
ว่าด้วยความดำรงอยู่ได้นานแห่งพระสัทธรรม 

[๓๘๘] ต้นเรื่องนี้เหมือนสูตรแรก 
ท่านพระภัททะนั่ง ณ ที่สมควรแล้ว ได้ถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่า ท่านอานนท์ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็น

ปัจจัยให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้ไม่นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว และอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้
พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว 

ท่านพระอานนท์กล่าวสอบถามว่า ดีละ ดีละ ท่านภัททะ ปัญญาใฝ่รู้ของท่านดีนัก ปฏิภาณดีนัก สอบถาม
เข้าที ก็ท่านถามว่า ท่านอานนท์ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้ไม่นานในเมื่อพระตถาคต
เสด็จปรินิพพานแล้ว และอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จ
ปรินิพพานแล้ว อย่างนั้นหรือ 

“อย่างนั้น ผู้มีอายุ”  
ผู้มีอายุ เพราะสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ที่บุคคลไม่เจริญ ไม่ทำให้มากแล้ว พระสัทธรรมจึงดำรงอยู่ได้ไม่

นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว และเพราะสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว พระ
สัทธรรมจึงดำรง อยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว  

สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ผู้มีอายุ เพราะสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ที่บุคคลไม่เจริญ ไม่ทำให้มากแล้ว พระสัทธรรมจึงดำรงอยู่ได้ไม่

นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว และเพราะ สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว พระ
สัทธรรมจึงดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว 

จิรัฏฐิติสูตรท่ี ๒ จบ 
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๓. ปริหานสูตร  
ว่าด้วยความเสื่อมแห่งพระสัทธรรม 

[๓๘๙] สมัยหนึ่ง ท่านพระอานนท์และท่านพระภัททะอยู่ ณ กุกกุฏาราม เขตเมืองปาฏลีบุตร ครั้นในเวลา
เย็น ท่านพระภัททะออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ ได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอ
เป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้ถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่า ท่านอานนท์ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้
พระสัทธรรมเสื่อม และอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้พระสัทธรรมไม่เสื่อม 

ท่านพระอานนท์กล่าวสอบถามว่า ดีละ ดีละ ท่านภัททะ ปัญญาใฝ่รู้ของท่านดีนัก ปฏิภาณดีนัก สอบถาม
เข้าที ก็ท่านถามว่า ท่านอานนท์ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้พระสัทธรรมเสื่อม และอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้
พระสัทธรรมไม่เสื่อม อย่างนั้นหรือ  

“อย่างนั้น ผู้มีอายุ”  
ผู้มีอายุ เพราะสติปัฏฐาน ๔ ประการที่บุคคลไม่เจริญ ไม่ทำให้มากแล้ว พระสัทธรรมจึงเสื่อม และเพราะ

สติปัฏฐาน ๔ ประการที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว พระสัทธรรมจึงไม่เสื่อม 
สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ผู้มีอายุ เพราะสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ที่บุคคลไม่เจริญ ไม่ทำให้มากแล้ว พระสัทธรรมจึงเสื่อม และ

เพราะสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มาก แล้ว พระสัทธรรมจึงไม่เสื่อม 
ปริหานสูตรท่ี ๓ จบ 

๔. สุทธสูตร 
ว่าด้วยสติปัฏฐานล้วน 

[๓๙๐] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้  
สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ 

สุทธสูตรท่ี ๔ จบ 
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๕. อัญญตรพราหมณสูตร 
ว่าด้วยพราหมณ์คนหน่ึงทูลถามปัญหา 

[๓๙๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ครั้ง

นั้นแล พราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึง ที่ประทับ ได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่
ระลึกถึงกันแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็น
ปัจจัยให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้ไม่นานในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้ว และอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้พระ
สัทธรรมดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้ว 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า พราหมณ์ เพราะสติปัฏฐาน ๔ ประการที่บุคคลไม่เจริญ ไม่ทำให้มากแล้ว 
พระสัทธรรมจึงดำรงอยู่ได้ไม่นานในเมื่อตถาคตปรินิพพาน แล้ว และเพราะสติปัฏฐาน ๔ ประการที่บุคคลเจริญ 
ทำให้มากแล้ว พระสัทธรรมจึงดำรงอยู่ได้นานในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว  

สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
พราหมณ์ เพราะสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ที่บุคคลไม่เจริญ ไม่ทำให้มากแล้ว พระสัทธรรมจึงดำรงอยู่ได้ไม่

นานในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว และเพราะสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว พระสัทธรรม
จึงดำรงอยู่ได้นานในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว พราหมณ์นั้นได้กราบทูลว่า ข้าแต่ท่านพระโคดม พระภาษิตของท่าน
พระโคดมไพเราะชัดเจนยิ่งนัก ขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้น
ไปจนตลอดชีวิต 

อัญญตรพราหมณสูตรท่ี ๕ จบ 

๖. ปเทสสูตร 
ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐานบางข้อ 

[๓๙๒] สมัยหนึ่ง ท่านพระสารีบุตร ท่านพระมหาโมคคัลลานะ และท่านพระ อนุรุทธะอยู่ ณ กัณฏกีวัน 
เขตเมืองสาเกต ครั้นในเวลาเย็น ท่านพระสารีบุตรและ ท่านพระมหาโมคคัลลานะออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปหา
ท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่ ได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร ท่านพระ
สารีบุตรได้ถามท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่า ท่านอนุรุทธะ ที่เรียกกันว่า พระเสขะ พระเสขะ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ 
บุคคลจึงชื่อว่าเป็นพระเสขะ  
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ท่านพระอนุรุทธะตอบว่า ผู้มีอายุ บุคคลชื่อว่าเป็นพระเสขะ เพราะได้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการเป็นบาง
ข้อ  50

สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ผู้มีอายุ บุคคลชื่อว่าเป็นพระเสขะ เพราะเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้เป็น บางข้อ 

ปเทสสูตรท่ี ๖ จบ 

๗. สมัตตสูตร 
ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐานครบบริบูรณ์ 

[๓๙๓] ต้นเรื่องนี้เหมือนสูตรที่ ๖  
ท่านพระสารีบุตรนั่ง ณ ที่สมควรแล้ว ได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่า ท่านอนุรุทธะ ที่เรียกกันว่า พระอเสขะ 

พระอเสขะ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ บุคคลจึงชื่อว่าเป็นพระอเสขะ 
ท่านพระอนุรุทธะตอบว่า ผู้มีอายุ บุคคลชื่อว่าเป็นพระอเสขะ เพราะได้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการครบ

บริบูรณ์ 
สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ผู้มีอายุ บุคคลชื่อว่าเป็นพระอเสขะ เพราะได้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ ครบบริบูรณ์ 

สมัตตสูตรท่ี ๗ จบ 
๘. โลกสูตร 
ว่าด้วยผู้รู้โลก 

[๓๙๔] ต้นเรื่องนี้เหมือนสูตรที่ ๖  
ท่านพระสารีบุตรนั่ง ณ ที่สมควรแล้ว ได้ถามท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่า ท่านอนุรุทธะถึงความเป็นผู้มี

อภิญญามาก เพราะธรรมเหล่าไหน ที่ท่านเจริญ ทำให้มากแล้ว  

 เจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการเป็นบางส่วน ในที่นี้หมายถึงผู ้ทำให้มรรค ๔ และผล ๓ ให้เกิดชื่อว่าเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการ50

เป็นบางส่วน (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๓๙๒/๓๐๓)
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ท่านพระอนุรุทธะตอบว่า ผู้มีอายุ ผมถึงความเป็นผู้มีอภิญญามาก เพราะสติปัฏฐาน ๔ ประการ ที่ผม
เจริญ ทำให้มากแล้ว 

สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ในพระธรรมวินัยนี้ ผม  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ผู้มีอายุ ผมถึงความเป็นผู้มีอภิญญามาก เพราะสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ ที่ผมเจริญ ทำให้มากแล้ว และ

ผมรู้แจ้งโลก ๑,๐๐๐ โลกได้ เพราะสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ที่ผมเจริญ ทำให้มากแล้ว 
โลกสูตรท่ี ๘ จบ 

๙. สิริวัฑฒสูตร 
ว่าด้วยสิริวัฑฒคหบดี 

[๓๙๕] สมัยหนึ่ง ท่านพระอานนท์อยู่ ณ วัดพระเวฬุวัน สถานที่ให้เหย่ือกระแต เขตกรุงราชคฤห์ สมัยนั้น 
คหบดีชื่อสิริวัฑฒะป่วย ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ได้เรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่า มานี่แน่ะบุรุษผู้เจริญ เธอจงเข้าไปหา
ท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ แล้วกราบเท้าทั้งสองของท่านด้วยเศียรเกล้า เรียนตามคำของเราว่า ท่านผู้เจริญ สิริวัฑฒ
คหบดีป่วย ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ขอกราบเท้าทั้งสองของ ท่านด้วยเศียรเกล้า และเธอจงเรียนว่า ขอท่านพระ
อานนท์โปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมสิริวัฑฒคหบดีถึงนิเวศน์ด้วยเถิด บุรุษนั้นรับคำของสิริวัฑฒคหบดีแล้วเข้าไป 
หาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ อภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้เรียนท่านพระอานนท์ ดังนี้ว่า ท่านผู้เจริญ สิริวัฑฒ
คหบดีป่วย ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ขอกราบเท้าทั้ง สองของท่านด้วยเศียรเกล้า และฝากมาเรียนว่า ขอท่านพระ
อานนท์โปรดอนุเคราะห์ เข้าไปเย่ียมสิริวัฑฒคหบดีถึงนิเวศน์ด้วยเถิด ท่านพระอานนท์รับนิมนต์โดยดุษณีภาพ 

ครั้นในเวลาเช้า ท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเข้าไปยังนิเวศน์ของสิริวัฑฒคหบดี นั่ง
บนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วถามว่า คหบดี ท่านยังสบายดีหรือ ยังพอเป็นอยู่ได้หรือ ทุกขเวทนาทุเลาลงไม่กำเริบขึ้น
หรือ อาการทุเลาปรากฏ อาการกำเริบไม่ปรากฏหรือ 

สิริวัฑฒคหบดีตอบว่า ผมไม่สบาย จะเป็นอยู่ไม่ได้ ทุกขเวทนามีแต่กำเริบหนักขึ้น ไม่ทุเลาลงเลย อาการ
กำเริบปรากฏ อาการทุเลาไม่ปรากฏ ขอรับ 

คหบดี เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่า เราจักพิจารณาเห็นกาย ในกายอยู่ มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ จักพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ จักพิจารณา
เห็นจิตในจิต ฯลฯ จักพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได้ คหบดี ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้แล 

ท่านผู้เจริญ ธรรมคือสติปัฏฐาน ๔ ประการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วมี อยู่ในผม และผมก็เห็นชัด
ในธรรมเหล่านั้น เพราะผมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  
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ท่านผู้เจริญ โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว ผมไม่เล็งเห็นโอรัมภาคิย
สังโยชน์ ๕ ประการนั้นข้อใดข้อหนึ่งในตนที่ยังละไม่ได้  

คหบดี เป็นลาภของท่านหนอ ท่านได้ดีแล้วหนอ อนาคามิผลท่านก็ทำให้แจ้งแล้ว 
สิริวัฑฒสูตรท่ี ๙ จบ 

๑๐. มานทินนสูตร 
ว่าด้วยมานทินนคหบดี  

[๓๙๖] ต้นเรื่องนี้เหมือนสูตรที่ ๙  
สมัยนั้น คหบดีชื่อมานทินนะป่วย ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ได้เรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่า มานี่แน่ะบุรุษผู้

เจริญ ฯลฯ   51

มานทินนคหบดีตอบว่า ผมไม่สบาย จะเป็นอยู่ไม่ได้ ทุกขเวทนามีแต่กำเริบหนักขึ้น ไม่ทุเลาลงเลย อาการ
กำเริบปรากฏ อาการทุเลาไม่ปรากฏ ท่านผู้เจริญ แม้ผมจะได้รับทุกขเวทนาเห็นปานนี้ก็ยังพิจารณาเห็นกายใน
กายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้ง
หลาย ฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 
กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  

ท่านผู้เจริญ โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว ผมไม่เล็งเห็นโอรัมภาคิย
สังโยชน์ ๕ ประการนั้นข้อใดข้อหนึ่งในตนที่ยังละไม่ได้  

คหบดี เป็นลาภของท่านหนอ ท่านได้ดีแล้วหนอ อนาคามิผลท่านก็ทำให้แจ้งแล้ว 
มานทินนสูตรท่ี ๑๐ จบ 
สีลัฏฐิติวรรคท่ี ๓ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. สีลสูตร   ๒.  จิรัฏฐิติสูตร 
๓.  ปริหานสูตร   ๔. สุทธสูตร 
๕. อัญญตรพราหมณสูตร  ๖.  ปเทสสูตร 
๗. สมัตตสูตร   ๘.  โลกสูตร 
๙. สิริวัฑฒสูตร   ๑๐.  มานทินนสูตร 

๔. อนนุสสุตวรรค 
หมวดว่าด้วยธรรมท่ีไม่เคยได้ฟังมาก่อน 

๑. อนนุสสุตสูตร 
ว่าด้วยธรรมท่ีไม่เคยได้ฟังมาก่อน 

[๓๙๗] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้น

แล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า  นี้คื อการพิจารณาเห็นกายในกาย 52

 ดูเนื้อความเต็มในข้อ ๓๙๕ หน้า ๒๕๒-๒๕๓ ในเล่มนี้51

 ดูเทียบ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๕/๒๒52
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จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้ง
หลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า การพิจารณาเห็นกายในกายนี้ควรเจริญ จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญา
เกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า การพิจารณา
เห็นกายในกายนี้ เราได้เจริญแล้ว 

ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้น
แล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า นี้คือการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้น
แล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคย
ได้ฟังมาก่อนว่า การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายนี้ควรเจริญ จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญา
เกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่าง เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า การพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายนี้เราได้เจริญแล้ว 

ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้น
แล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า นี้คือการพิจารณาเห็นจิตในจิต จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้น
แล้ว ปัญญาเกิดขึ้น แล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟัง มาก่อนว่า 
การพิจารณาเห็นจิตในจิตนี้ควรเจริญ จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว 
แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า การพิจารณาเห็นจิตในจิตนี้เราได้เจริญแล้ว 

ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้น
แล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า นี้คือการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว 
ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟัง
มาก่อนว่า การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายนี้ควรเจริญ จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้น
แล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่าง เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า การพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมทั้งหลายนี้เราได้เจริญแล้ว 

อนนุสสุตสูตรท่ี ๑ จบ 
๒. วิราคสูตร 

ว่าด้วยธรรมท่ีเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด 
[๓๙๘] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่ายอย่าง

ที่สุด เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน  
สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อม เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่ายอย่าง

ที่สุด เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน 
วิราคสูตรท่ี ๒ จบ 
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๓. วิรัทธสูตร 
ว่าด้วยธรรมท่ีบุคคลพลาด 

[๓๙๙] ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน ๔ ประการ อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่ง พลาดแล้ว อริยมรรคมีองค์ ๘ ที่
ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นพลาดแล้ว สติปัฏฐาน ๔ ประการ อันบุคคลเหล่าใดเหล่า
หนึ่งปรารภแล้ว อริยมรรคมีองค์ ๘ ที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารภแล้ว 

สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งพลาดแล้ว อริยมรรคมีองค์ ๘ ที่ให้ถึง

ความสิ้นทุกข์โดยชอบ ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นพลาด แล้ว สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ อันบุคคลเหล่าใดเหล่า
หนึ่งปรารภแล้ว อริยมรรคมีองค์ ๘ ที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารภแล้ว 

วิรัทธสูตรท่ี ๓ จบ 

๔. ภาวิตสูตร 
ว่าด้วยผู้เจริญสติปัฏฐาน 

[๔๐๐] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป

เพ่ือถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้ 
สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อม เป็นไปเพ่ือถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้ 

ภาวิตสูตรท่ี ๔ จบ 

๕. สติสูตร 
ว่าด้วยผู้มีสติสัมปชัญญะ 

[๔๐๑] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงมีสติสัมปชัญญะอยู่เถิด นี้เป็นคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลาย 
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ภิกษุผู้มีสติ เป็นอย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ภิกษุผู้มีสติ เป็นอย่างนี้แล 
ภิกษุผู้มีสัมปชัญญะ เป็นอย่างไร  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีเวทนาปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ ปรากฏถึงความดับไป มีวิตกปรากฏ

เกิดขึ้น ปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ ปรากฏถึงความดับไป มีสัญญาปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ ปรากฏถึงความดับ
ไป  

ภิกษุผู้มีสัมปชัญญะ เป็นอย่างนี้แล  
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงมีสติสัมปชัญญะอยู่เถิด นี้เป็นคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลาย 

สติสูตรท่ี ๕ จบ 

๖. อัญญาสูตร 
ว่าด้วยเหตุให้บรรลุอรหัตตผล  

[๔๐๒] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้  
สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้  
ภิกษุทั้งหลาย เพราะสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ที่ภิกษุเจริญ ทำให้มากแล้ว พึงหวังผลอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง 

คือ อรหัตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทาน เหลืออยู่ก็จักเป็นพระอนาคามี 
อัญญาสูตรท่ี ๖ จบ 

๗. ฉันทสูตร 
ว่าด้วยผู้ละฉันทะ 

[๔๐๓] ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้  
สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
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คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส

ในโลกได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกาย อยู่ ย่อมละฉันทะ(ความพอใจ)ในกายนั้นได้ 
เพราะละฉันทะได้ จึงทำอมตะ(นิพพาน)ให้แจ้ง 

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัด        
อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ ย่อมละ
ฉันทะในเวทนาทั้งหลาย เพราะละฉันทะได้จึงทำอมตะให้แจ้ง 

๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ย่อมละฉันทะในจิต เพราะละฉันทะได้จึงทำ
อมตะให้แจ้ง 

๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ ย่อมละฉันทะใน
ธรรมทั้งหลาย เพราะ ละฉันทะได้จึงทำอมตะให้แจ้ง 

ฉันทสูตรท่ี ๗ จบ 

๘. ปริญญาตสูตร 
ว่าด้วยผู้กำหนดรู้สติปัฏฐาน 

[๔๐๔] ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้  
สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกาย อยู่ ย่อมกำหนดรู้กาย เพราะกำหนดรู้กายจึง
ทำอมตะให้แจ้ง 

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัด        
อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ ย่อม
กำหนดรู้เวทนา เพราะกำหนดรู้เวทนาจึงทำอมตะให้แจ้ง 

๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ย่อมกำหนดรู้จิต เพราะกำหนดรู้จิตจึงทำอมตะ
ให้แจ้ง 

๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย ย่อมกำหนดรู้ธรรม 
เพราะกำหนดรู้ธรรม จึงทำอมตะให้แจ้ง 

ปริญญาตสูตรท่ี ๘ จบ 

๙. ภาวนาสูตร 
ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐาน  

[๔๐๕] ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการ เธอทั้งหลายจงฟัง  
การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการ เป็นอย่างไร  
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คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส

ในโลกได้  
๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ภิกษุทั้งหลาย การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการ เป็นอย่างนี้แล 

ภาวนาสูตรท่ี ๙ จบ 

๑๐. วิภังคสูตร 
ว่าด้วยการจำแนกสติปัฏฐาน  

[๔๐๖] ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสติปัฏฐาน การเจริญสติปัฏฐานและปฏิปทาที่ให้ถึงการเจริญ            
สติปัฏฐานแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง  

สติปัฏฐาน เป็นอย่างไร  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
นี้เรียกว่า สติปัฏฐาน  
การเจริญสติปัฏฐาน เป็นอย่างไร  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่ 
พิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรม เป็นเหตุดับในกายอยู่ มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ พึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในเวทนาทั้งหลายอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับใน
เวทนาทั้งหลายอยู่ พิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในเวทนาทั้ง
หลายอยู่ ฯลฯ  

๓. พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับใน

ธรรมทั้งหลายอยู่ พิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลาย
อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  

นี้เรียกว่า การเจริญสติปัฏฐาน 
ปฏิปทาท่ีให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน เป็นอย่างไร  
คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ได้แก่  
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๑. สัมมาทิฏฐิ  ๒. สัมมาสังกัปปะ  
๓. สัมมาวาจา  ๔. สัมมากัมมันตะ  
๕. สัมมาอาชีวะ ๖. สัมมาวายามะ  
๗. สัมมาสติ  ๘. สัมมาสมาธิ  

นี้เรียกว่า ปฏิปทาที่ให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน 
วิภังคสูตรท่ี ๑๐ จบ 

อนนุสสุตวรรคท่ี ๔ จบ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 

๑. อนนุสสุตสูตร ๒.  วิราคสูตร 
๓. วิรัทธสูตร  ๔.  ภาวิตสูตร 
๕. สติสูตร   ๖.  อัญญาสูตร 
๗. ฉันทสูตร  ๘.  ปริญญาตสูตร 
๙. ภาวนาสูตร  ๑๐.  วิภังคสูตร 

๕. อมตวรรค 
หมวดว่าด้วยอมตะ 

๑. อมตสูตร 
ว่าด้วยอมตะ 

[๔๐๗] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐาน ๔ ประการอยู่เถิด อย่ามีจิต

ไม่ตั้งมั่นอยู่เลย และอมตะ (นิพพาน) พึงมีแก่เธอทั้งหลาย  
สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑.  พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒.  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓.  พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔.  พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้อยู่เถิด อย่ามีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่เลย และ

อมตะพึงมีแก่เธอทั้งหลาย 
อมตสูตรท่ี ๑ จบ 

๒. สมุทยสูตร  
ว่าด้วยความเกิดแห่งสติปัฏฐาน 

[๔๐๘] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความเกิดและความดับแห่งสติปัฏฐาน ๔ ประการ เธอทั้งหลายจงฟัง  
ความเกิดแห่งกาย เป็นอย่างไร  
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คือ เพราะอาหารเกิด กายจึงเกิด เพราะอาหารดับ กายจึงดับ เพราะผัสสะเกิด เวทนาจึงเกิด เพราะผัสสะ
ดับ เวทนาจึงดับ เพราะนามรูปเกิด จิตจึงเกิด เพราะนามรูปดับ จิตจึงดับ เพราะมนสิการเกิด ธรรมจึงเกิด เพราะ
มนสิการดับ ธรรมจึงดับ 

สมุทยสูตรท่ี ๒ จบ 

๓. มัคคสูตร 
ว่าด้วยทางเดียว 

[๔๐๙] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย สมัยหนึ่ง เราเมื่อแรกตรัสรู้

อยู่ใต้ต้นไม้อชปาลนิโครธ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลา หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความรำพึงขึ้นมาว่า ทาง
นี้เป็นทางเดียวเพ่ือความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย เพ่ือก้าวล่วงโสกะและปริเทวะ เพ่ือดับทุกข์และโทมนัส เพ่ือ
บรรลุญายธรรม เพ่ือทำนิพพานให้แจ้ง คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ 

สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุ 

๑. พึงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได้  

๒. พึงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ ฯลฯ  
๓. พึงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ฯลฯ  
๔. พึงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัด        

อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  
ทางนี้เป็นทางเดียวเพ่ือความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย เพ่ือก้าวล่วงโสกะและปริเทวะ เพ่ือดับทุกข์และ

โทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทำนิพพานให้แจ้ง คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ 
ลำดับนั้น ท้าวสหัมบดีพรหมทราบความรำพึงของเราแล้ว จึงหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏตรงหน้าเรา 

เปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออก หรือคู้แขนเข้าฉะนั้น ครั้นแล้วท้าวเธอห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง ประนม
มือมาทางเราแล้วกล่าวว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค เรื่องนี้เป็นอย่างนั้น ข้าแต่พระสุคต เรื่องนี้เป็นอย่างนั้น ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ทางนี้เป็นทางเดียวเพ่ือความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย เพ่ือก้าวล่วงโสกะและปริเทวะ เพ่ือดับทุกข์
และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทำนิพพานให้แจ้ง คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ 

สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุ 

๑. พึงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ  มีสติ กำจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได้  

๒. พึงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พึงพิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พึงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัด       

อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทางนี้เป็นทางเดียว เพ่ือความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย เพ่ือก้าวล่วงโสกะและ     

ปริเทวะ เพ่ือดับทุกข์และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทำนิพพานให้แจ้ง คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ 
ภิกษุทั้งหลาย ท้าวสหัมบดีพรหมได้กราบทูลคำนี้แล้วจึงได้กล่าวคาถาประพันธ์ ต่อไปอีกว่า 
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“พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเห็นธรรม 
อันเป็นส่วนที่สุดสิ้นแห่งชาติ 
ทรงอนุเคราะห์ด้วยความเก้ือกูล 
ทรงรู้จักทางอันเป็นทางเดียว 
ซึ่งเหล่าบัณฑิตได้ข้ามมาก่อนแล้ว 
จักข้าม และกำลังข้ามโอฆะได้ด้วยทางนี้” 

มัคคสูตรท่ี ๓ จบ 

๔. สติสูตร 
ว่าด้วยผู้มีสติ 

[๔๑๐] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงมีสติอยู่เถิด นี้เป็นคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลาย 
ภิกษุผู้มีสติ เป็นอย่างไร  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและ

โทมนัสในโลกได้  
ภิกษุผู้มีสติ เป็นอย่างนี้แล  
ภิกษุพึงมีสติอยู่เถิด นี้เป็นคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลาย 

สติสูตรท่ี ๔ จบ 
๕. กุสลราสิสูตร 
ว่าด้วยกองกุศล 

[๔๑๑] ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อจะกล่าวถึงกองกุศล จะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงสติปัฏฐาน ๔ ประการ 
เพราะกองกุศลทั้งสิ้นนี้ก็คือสติปัฏฐาน ๔ ประการ 

สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อจะกล่าวถึงกองกุศล จะกล่าวให้ถูกต้อง พึงกล่าวถึงสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ 

เพราะกองกุศลทั้งสิ้นนี้ก็คือสติปัฏฐาน ๔ ประการ 
กุสลราสิสูตรท่ี ๕ จบ 
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๖. ปาติโมกขสังวรสูตร  
ว่าด้วยปาติโมกขสังวร 

[๔๑๒] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ นั่ง ณ ที่สมควรแล้ว ได้
กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทานวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่
ข้าพระองค์โดยย่อ ซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว จะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียว ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและ
ใจอยู่เถิด 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุ เพราะเหตุนั้น เธอจงทำเบื้องต้นในกุศลธรรมทั้งหลายให้หมดจดก่อน  
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมท้ังหลาย  
คือ ในธรรมวินัยนี้ เธอจงสำรวมด้วยสังวรในพระปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจาระ(มารยาท) และ

โคจร(การเที่ยวไป) มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด เมื่อใด เธอจัก
สำรวมด้วยสังวรในพระปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทาน
ศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย เมื่อนั้น เธออาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้ว พึง เจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการ 

สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ในธรรมวินัยนี้ เธอ 

๑. จงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได้  

๒. จงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. จงพิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัด         

อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  
ภิกษุ เมื่อใด เธออาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้วจักเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการ นี้อย่างนี้ เมื่อนั้น เธอพึงหวัง

ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนและวันที่จัก มาถึง ไม่มีความเสื่อมเลย 
ลำดับนั้น ภิกษุรูปนั้นชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้ว ลุกจาก อาสนะ ถวายอภิวาท ทำประ

ทักษิณแล้วจากไป ต่อมา เธอก็หลีกออกไปอยู่คนเดียว ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ ไม่นานนักได้
ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต โดย
ชอบต้องการด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำ
เสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป  

อนึ่ง ภิกษุรูปนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย 
ปาติโมกขสังวรสูตรท่ี ๖ จบ 

๗. ทุจจริตสูตร  
ว่าด้วยการละทุจริต 

[๔๑๓] ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ ได้ กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้
ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทานวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซึ่งข้า
พระองค์ได้ฟังแล้ว จะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียว ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่เถิด 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุ เพราะเหตุนั้น เธอจงทำเบื้องต้นในกุศลธรรม ทั้งหลายให้หมดจดก่อน  
อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมท้ังหลาย  
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คือ ในธรรมวินัยนี้ เธอจักละกายทุจริตแล้ว เจริญกายสุจริต จักละวจีทุจริต แล้ว เจริญวจีสุจริต จักละมโน
ทุจริตแล้ว เจริญมโนสุจริต เมื่อใด เธอจักละกายทุจริตแล้ว เจริญกายสุจริต จักละวจีทุจริตแล้ว เจริญวจีสุจริต จัก
ละมโนทุจริตแล้ว เจริญ มโนสุจริต เมื่อนั้น เธออาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้วพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการ 

สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ในธรรมวินัยนี้ เธอ 

๑. จงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได้  

๒. จงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. จงพิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัด        

อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  
เมื่อใด เธออาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้วจักเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้อย่างนี้ เมื่อนั้น เธอพึงหวังความ

เจริญในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนและวันที่จักมาถึง ไม่มีความเสื่อมเลย ฯลฯ  
อนึ่ง ภิกษุรูปนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย 

ทุจจริตสูตรท่ี ๗ จบ 

๘. มิตตสูตร  
ว่าด้วยการชักชวนมิตรให้เจริญสติปัฏฐาน 

[๔๑๔] ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์คนเหล่าใด และคนเหล่าใดจะเป็นมิตร อำมาตย์ ญาติ 
สาโลหิตก็ตามให้ความสำคัญคำที่ควรรับฟัง เธอทั้งหลายพึงชักชวนคนเหล่านั้นให้ตั้งมั่น ให้ดำรงอยู่ในการเจริญ
สติปัฏฐาน ๔ ประการ  

สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์คนเหล่าใด และคนเหล่าใดจะเป็นมิตร อำมาตย์ ญาติ สาโลหิต

ก็ตามให้ความสำคัญคำที่ควรรับฟัง เธอทั้งหลายพึงชักชวนคนเหล่านั้นให้ตั้งมั่น ให้ดำรงอยู่ในการเจริญ           
สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ 

มิตตสูตรท่ี ๘ จบ 

๙. เวทนาสูตร  
ว่าด้วยเวทนา 

[๔๑๕] ภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ ประการนี้  
เวทนา ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  
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๑. สุขเวทนา ๒. ทุกขเวทนา  
๓. อทุกขมสุขเวทนา 

เวทนา ๓ ประการนี้  
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการ เพ่ือกำหนดรู้เวทนา ๓ ประการนี้  
สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้เพ่ือกำหนดรู้เวทนา ๓ ประการนี้ 

เวทนาสูตรท่ี ๙ จบ 

๑๐. อาสวสูตร  
ว่าด้วยอาสวะ  

[๔๑๖] ภิกษุทั้งหลาย อาสวะ ๓ ประการนี้ 
อาสวะ ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 

๑. กามาสวะ ๒. ภวาสวะ 
๓. อวิชชาสวะ 

อาสวะ ๓ ประการนี้ 
ภิกษุทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการเพ่ือละอาสวะ ๓ ประการนี้ 
สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้เพ่ือละอาสวะ ๓ ประการนี้ 

อาสวสูตรท่ี ๑๐ จบ 
อมตวรรคท่ี ๕ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. อมตสูตร ๒. สมุทยสูตร 
๓. มัคคสูตร  ๔. สติสูตร 
๕. กุสลราสิสูตร  ๖. ปาติโมกขสังวรสูตร 
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๗. ทุจจริตสูตร  ๘. มิตตสูตร 
๙. เวทนาสูตร  ๑๐. อาสวสูตร 

๖. คังคาเปยยาลวรรค 
หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล 

๑-๑๒. คังคานทีอาทิสุตตทวาทสกะ 
ว่าด้วยพระสูตร ๑๒ สูตรมีคังคานทีสูตรเป็นต้น 

[๔๑๗-๔๒๘] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย แม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน บ่าไปสู่ทิศปราจีน 
หลากไปสู่ทิศปราจีน แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการ ทำสติปัฏฐาน ๔ ประการ
ให้มาก ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน 

ภิกษุเม่ือเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการ ทำสติปัฏฐาน ๔ ประการให้มาก ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน 
โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน อย่างไร 

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส

ในโลกได้  
๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการ ทำสติปัฏฐาน ๔ ประการ ให้มาก ย่อมน้อมไปสู่

นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน อย่างนี้แล  
พึงเพ่ิมข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดาร  53

คังคานทีอาทิสุตตทวาทสกะท่ี ๑-๑๒ จบ 
คังคาเปยยาลวรรคท่ี ๖ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. ปฐมปาจีนนินนสูตร ๒-๕.  ทุติยาทิปาจีนนินนสุตตจตุกกะ 
๖. ฉัฏฐปาจีนนินนสูตร ๗.  ปฐมสมุททนินนสูตร 
๘-๑๒. ทุติยาทิสมุททนินนสุตตปัญจกะ   

๗. อัปปมาทวรรค 
หมวดว่าด้วยความไม่ประมาท 

๑-๑๐. ตถาคตาทิสูตร 
ว่าด้วยพระตถาคตเป็นต้น 

[๔๒๙-๔๓๘]   พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้า มีสองเท้า มีสี่เท้า หรือมี
เท้ามากก็ตาม  
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พึงเพ่ิมข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดาร  54

ตถาคตาทิสูตรท่ี ๑-๑๐ จบ 
อัปปมาทวรรคท่ี ๗ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑.  ตถาคตสูตร ๒. ปทสูตร 
๓. กูฏสูตร   ๔. มูลสูตร 
๕. สารสูตร  ๖. วัสสิกสูตร 
๗. ราชาสูตร ๘. จันทิมสูตร 
๙. สุริยสูตร  ๑๐.  วัตถสูตร 

๘. พลกรณียวรรค 
หมวดว่าด้วยอุปมาด้วยการงานท่ีพึงทำด้วยกำลัง 

๑-๑๒. พลาทิสูตร 
ว่าด้วยอุปมาด้วยการงานท่ีพึงทำด้วยกำลังเป็นต้น 

[๔๓๙-๔๕๐] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย การงานที่พึงทำด้วยกำลังทั้งหมด  
พึงเพ่ิมข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดาร  55

พลาทิสูตรท่ี ๑-๑๒ จบ 
พลกรณียวรรคท่ี ๘ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. พลสูตร  ๒.  พีชสูตร 
๓. นาคสูตร  ๔.  รุกขสูตร 
๕. กุมภสูตร  ๖.  สูกสูตร 
๗. อากาสสูตร  ๘.  ปฐมเมฆสูตร 
๙. ทุติยเมฆสูตร  ๑๐.  นาวาสูตร 
๑๑. อาคันตุกสูตร ๑๒. นทีสูตร 

๙. เอสนาวรรค 
หมวดว่าด้วยการแสวงหา 

๑-๑๐. เอสนาทิสูตร 
ว่าด้วยการแสวงหาเป็นต้น 

[๔๕๑-๔๖๐]  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ ประการนี้  
การแสวงหา ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  

๑.  การแสวงหากาม  ๒.  การแสวงหาภพ  
๓.  การแสวงหาพรหมจรรย์  
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พึงเพ่ิมข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดาร  56

เอสนาทิสูตรท่ี ๑-๑๐ จบ 
เอสนาวรรคท่ี ๙ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. เอสนาสูตร ๒. วิธาสูตร 
๓. อาสวสูตร  ๔. ภวสูตร 
๕. ทุกขตาสูตร  ๖. ขีลสูตร 
๗. มลสูตร  ๘. นีฆสูตร 
๙. เวทนาสูตร  ๑๐. ตัณหาสูตร 

๑๑. ตสินาสูตร 
๑๐. โอฆวรรค 

หมวดว่าด้วยโอฆะ 
๑-๑๐. อุทธัมภาคิยาทิสูตร 

ว่าด้วยอุทธัมภาคิยสังโยชน์เป็นต้น 
[๔๖๑-๔๗๐] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย อุทธัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบื้องสูง) ๕ ประการนี้  
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ  

๑. รูปราคะ ๒. อรูปราคะ  
๓. มานะ ๔. อุทธัจจะ 
๕. อวิชชา 

อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการนี้  
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการเพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือกำหนดรู้ เพ่ือความสิ้นไป เพ่ือละ

อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการนี้  
สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกได้  
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือกำหนดรู้ เพ่ือความสิ้นไป เพ่ือละ

อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการนี้ 
อุทธัมภาคิยาทิสูตรท่ี ๑-๑๐ จบ 

(บัณฑิตพึงขยายสติปัฏฐานสังยุตให้พิสดารเหมือนมัคคสังยุต) 
โอฆวรรคท่ี ๑๐ จบ 
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รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. โอฆสูตร  ๒.  โยคสูตร 
๓. อุปาทานสูตร  ๔.  คันถสูตร 
๕. อนุสยสูตร  ๖.  กามคุณสูตร 
๗. นีวรณสูตร  ๘.  อุปาทานักขันธสูตร 
๙. โอรัมภาคิยสูตร  ๑๐.  อุทธัมภาคิยสูตร 

สติปัฏฐานสังยุตท่ี ๓ จบ 
_______________________ 


