
๘.  สติปฺานกถา
[๓๐๑]  *สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฺานาติ?  อามนฺตา.  สพฺเพ  ธมฺมา  สติ,  สตินฺทฺริยํ,  

สติพลํ,   สมฺมาสติ,  สติสมฺโพชฺฌงฺโค,  เอกายนมคฺโค,  ขยคามี,  โพธคามี,  อปจยคามี,    
อนาสวา,  อสฺโชนิยา,  อคนฺถนิยา,  อโนฆนิยา,  อโยคนิยา, อนีวรณิยา, อปรามฺา,  
อนุปาทานิยา,  อสงฺกิเลสิกา,  สพฺเพ  ธมฺมา  พุทฺธานุสฺสติ,  ธมฺมานุสฺสติ,  สํฆานุสฺสติ,      
สีลานุสฺสติ,  จาคานุสฺสติ,  เทวตานุสฺสติ,  อานาปาน-สติ,  มรณานุสฺสติ,  กายคตาสติ,  
อุปสมานุสฺสตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฺานาติ?  อามนฺตา.  จกฺขายตน ํ  สติปฺานนฺติ?  น   เหวํ  
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  จกฺขายตนํ  สติปฺานนฺติ?  อามนฺตา.  จกฺขายตนํ  สติ,  สตินฺทฺริยํ,       
สติพลํ,  สมฺมาสติ,  สติสมฺโพชฺฌงฺโค,  เอกายนมคฺโค,  ขยคามี,  โพธคามี,  อปจยคามี,     
อนาสวํ,  อสฺโชนิยํ  ฯเปฯ  อสงฺกิเลสิกํ,  จกฺขายตน ํ  พุทฺธานุสฺสติ,  ธมฺมานุสฺสติ,       
สงฺฆานุสฺสติ,  สีลานุสฺสติ,  จาคานุสฺสติ,  เทวตานุสฺสติ,  อานาปานสติ,  มรณานุสฺสติ,  
กายคตาสติ,  อุปสมานุสฺสตีติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โสตายตนํ  ฯเปฯ  ฆานายตนํ  
ฯเปฯ  ชิวฺหายตนํ  ฯเปฯ  กายายตนํ  ฯเปฯ  รูปายตนํ  ฯเปฯ  สทฺทายตน ํ ฯเปฯ  คนฺธายตนํ  
ฯเปฯ  รสายตน ํ  ฯเปฯ  โผฺพฺพายตน ํ  ฯเปฯ  ราโค  ฯเปฯ  โทโส  ฯเปฯ  โมโห  ฯเปฯ     
มาโน   ฯเปฯ  ทิฺ  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉา  ฯเปฯ  ถีนํ  ฯเปฯ  อุทฺธจฺจ ํ  ฯเปฯ  อหิริกํ  ฯเปฯ           
อโนตฺตปฺป  ฯเปฯ  สติปฺานนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป  สติปฺานนฺติ?  
อามนฺตา.  อโนตฺตปฺป,  สติ,  สตินฺทฺริยํ,  สติพลํ,     สมฺมาสติ  ฯเปฯ  กายคตาสติ,          
อุปสมานุสฺสตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*สติ  สติปฺานา,  สา จ  สตีติ?  อามนฺตา. จกฺขายตนํ สติปฺานํ, ตฺจ สตีติ?  
น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สต ิ  สติปฺานา,  สา  จ  สตีติ?  อามนฺตา.  โสตายตน ํ  ฯเปฯ  
กายายตน ํ ฯเปฯ  รูปายตน ํ ฯเปฯ  โผฺพฺพายตน ํ ฯเปฯ  ราโค  ฯเปฯ  โทโส  ฯเปฯ  โมโห  
ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป  สติปฺานํ,  ตฺจ  สตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*จกฺขายตนํ  สติปฺานํ,  ตฺจ  น   สตีติ?  อามนฺตา.  สต ิ สติปฺานา,  สา  จ  
น   สตีติ?  น     เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โสตายตนํ  ฯเปฯ  กายายตนํ  ฯเปฯ  รูปายตนํ  ฯเปฯ  
โผฺพฺพายตนํ  ฯเปฯ  ราโค  ฯเปฯ  โทโส  ฯเปฯ  โมโห  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺป  สติปฺานํ,  
ตฺจ  น  สตีติ?  อามนฺตา.  สติ  สติปฺานา,  สา  จ  น  สตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

[๓๐๒]  *น   วตฺตพฺพํ  “สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฺานา”ติ?  อามนฺตา.  นนุ  สพฺเพ    
ธมฺเม  อารพฺภ  สต ิ สนฺติฺตีติ?  อามนฺตา. หฺจิ  สพฺเพ ธมฺเม  อารพฺภ สติ สนฺติฺตีติ,  
เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ   “สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฺานา”ติ.
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*สพฺพํ  ธมฺม ํ อารพฺภ  สติ  สนฺติฺตีต ิ สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฺานาติ?  อามนฺตา.  
สพฺพํ  ธมฺมํ  อารพฺภ  ผสฺโส  สนฺติฺตีติ  สพฺเพ  ธมฺมา  ผสฺสปฺานาติ?  น   เหวํ         
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*สพฺพํ  ธมฺม ํ อารพฺภ  สติ  สนฺติฺตีต ิ สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฺานาติ?  อามนฺตา.  
สพฺพํ  ธมฺมํ  อารพฺภ  เวทนา  สนฺติฺติ  ฯเปฯ  สฺา  สนฺติฺต ิ  ฯเปฯ  เจตนา           
สนฺติฺติ ฯเปฯ จิตฺตํ สนฺติฺตีติ  สพฺเพ  ธมฺมา  จิตฺตปฺานาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ

*สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฺานาติ?  อามนฺตา.  สพฺเพ  สตฺตา  อุปฺฐิตสติโน   สติยา  
สมนฺนาคตา   สติยา  สโมหิตา  สพฺเพส ํ สตฺตาน ํ สติ  ปจฺจุปฺตาติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  
ฯเปฯ

[๓๐๓]  *สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฺานาติ?  อามนฺตา.  นนุ  วุตฺตํ  ภควตา  “อมตนฺเต  
ภิกฺขเว  น     ปริภฺุชนฺต ิ เย  กายคตาสตึ  น   ปริภฺุชนฺติ,  อมตนฺเต  ภิกฺขเว  ปริภฺุชนฺติ  
เย กายคตาสต ึ ปริภฺุชนฺตี”ต1ิ อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ?  อามนฺตา. สพฺเพ สตฺตา กายคตาสตึ  
ปริภฺุชนฺติ  ปฏิลพฺภนฺติ  อาเสวนฺติ  ภาเวนฺติ  พหุลีกโรนฺตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฺานาติ?  อามนฺตา.  นนุ  วุตฺตํ  ภควตา  “เอกายโน   อยํ  
ภิกฺขเว  มคฺโค   สตฺตาน ํ  วิสุทฺธิยา  โสกปริเทวาน ํ  สมติกฺกมาย  ทุกฺขโทมนสฺสานํ        
อตฺถงฺคมาย  ายสฺส  อธิคมาย นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย  ยทิท ํ จตฺตาโร  สติปฺานา”ติ2  
อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ?  อามนฺตา.  สพฺเพ  ธมฺมา  เอกายนมคฺโคติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ

*สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฺานาติ?  อามนฺตา.  นนุ  วุตฺต ํ  ภควตา  “รฺโ  ภิกฺขเว  
จกฺกวตฺติสฺส  ปาตุภาวา  สตฺตนฺน ํรตนาน ํปาตุภาโว  โหติ. กตเมส ํสตฺตนฺนํ?  จกฺกรตนสฺส  
ปาตุภาโว  โหติ,  หตฺถิรตนสฺส  ปาตุภาโว  โหติ,  อสฺสรตนสฺส ปาตุภาโว  โหติ, มณิรตนสฺส  
ปาตุภาโว  โหติ,  อิตฺถิรตนสฺส  ปาตุภาโว  โหติ,  คหปติรตนสฺส  ปาตุภาโว  โหติ,  
ปริณายกรตนสฺส  ปาตุภาโว  โหติ.  รฺโ  ภิกฺขเว  จกฺกวตฺติสฺส ปาตุภาวา อิเมส ํสตฺตนฺนํ  
รตนานํ  ปาตุภาโว  โหติ.    ตถาคตสฺส  ภิกฺขเว  ปาตุภาวา  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส    
สตฺตนฺนํ  โพชฺฌงฺครตนานํ  ปาตุภาโว  โหติ.  กตเมสํ  สตฺตนฺนํ?  สติสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส  
ปาตุภาโว  โหติ,  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส  ปาตุภาโว  โหติ,  วีริยสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส  
ปาตุภาโว  โหติ,  ปติสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส  ปาตุภาโว  โหติ,  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส  

2

1 องฺ. เอกก. ๒๐/๖๐๗/๔๖

2 ที. ม. ๑๐/๑๗๓/๒๔๘  ม. ม. ๑๒/๑๐๖/๗๗  สํ. ม. ๑๙/๓๖๗/๑๒๓-๑๒๔ 



ปาตุภาโว  โหติ,  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส ปาตุภาโว  โหติ, อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส  
ปาตุภาโว  โหติ.  ตถาคตสฺส ภิกฺขเว  ปาตุภาวา  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  อิเมสํ          
สตฺตนฺนํ  โพชฺฌงฺครตนาน ํ ปาตุภาโว โหตี”ต3ิ อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ?  อามนฺตา.  ตถาคตสฺส  
ปาตุภาวา  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สพฺเพ  ธมฺมา  สติสมฺโพชฺฌงฺครตนาว  โหนฺตีติ?  น  
เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สพฺเพ ธมฺมา  สติปฺานาติ?  อามนฺตา.  สพฺเพ ธมฺมา สมฺมปฺปธานา  
ฯเปฯ    อิทฺธิปาทา  ฯเปฯ  อินฺทฺริยา  ฯเปฯ  พลา  ฯเปฯ  โพชฺฌงฺคาติ?  น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  
ฯเปฯ  

สติปฺานกถา  นิฺตา.

_____________________

๘. สติปฏฐานกถา 
วาดวยสติปฏฐาน

[๓๐๑]$ สก.$ สภาวธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐานใชไหม 
ปร.4$ ใช5

สก.$ สภาวธรรมทั้งปวงเปนสติ เปนสตินทรีย เปนสติพละ เปนสัมมาสติ เปนสติสัมโพชฌงค เปนทาง
เดียว เปนเหตุใหถึงความสิ้นกิเลส ใหถึงความตรัสรู ใหถึงนิพพาน  ไมเปนอารมณของอาสวะ ไมเปนอารมณของ
สังโยชน ไมเปนอารมณของคันถะ ไมเปนอารมณของโอฆะ ไมเปนอารมณของโยคะ ไมเปนอารมณ ของนิวรณ ไม
เปนอารมณของปรามาส ไมเปนอารมณของอุปาทาน  ไมเปนอารมณของกิเลส สภาวธรรมทั้งปวงเปนพุทธานุสสติ 
ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสต ิ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ อานาปานสต ิ มรณานุสสติ กายคตาสติ             
อุปสมานุสสติใชไหม 

ปร.$ ไมควรกลาวอยางนั้น 6 ฯลฯ 
สก.$ สภาวธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐานใชไหม 
ปร.$ ใช 
สก.$ จักขายตนะเปนสติปฏฐานใชไหม 
ปร.$ ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.$ จักขายตนะเปนสติปฏฐานใชไหม 
ปร.$ ใช 
สก.$ จักขายตนะเปนสต ิ เปนสตินทรีย เปนสติพละ เปนสัมมาสต ิ เปนสติสัมโพชฌงค เปนทางเดียว 

เปนเหตุใหถึงความสิ้นกิเลส ใหถึงความตรัสรู ใหถึงนิพพาน  ไมเปนอารมณของอาสวะ ไมเปนอารมณของสังโยชน 
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6 เพราะมีความเห็นวาสภาวธรรมบางอยางไมเปนสติ จึงตอบปฏิเสธ (อภิ.ปฺจ.อ. (บาลี) ๓๐๑/๑๘๐)



ฯลฯ ไมเปนอารมณของสังกิเลส จักขายตนะ เปนพุทธานุสสต ิ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ 
เทวตานุสสติ อานาปานสติ มรณานุสสติ กายคตาสติ อุปสมานุสสติใชไหม 

ปร.$ ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.$ โสตายตนะ ฯลฯ ฆานายตนะ ฯลฯ ชิวหายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ ฯลฯ                 

สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ ฯลฯ รสายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ราคะ ฯลฯ โทสะ ฯลฯ โมหะ ฯลฯ      
มานะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ ถีนะ ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ อหิริกะ ฯลฯ อโนตตัปปะ เปนสติปฏฐานใชไหม

ปร.$ ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ
สก.$ อโนตตัปปะเปนสติปฏฐานใชไหม 
ปร.$ ใช 
สก.$ อโนตตัปปะเปนสต ิ เปนสตินทรีย เปนสติพละ เปนสัมมาสติ ฯลฯ เปนกายคตาสติ                    

เปนอุปสมานุสสติใชไหม 
ปร.$ ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.$ สติเปนสติปฏฐาน และสติที่เปนสติปฏฐานนั้นเปนสติใชไหม 
ปร.$ ใช 
สก.$ จักขายตนะเปนสติปฏฐาน และจักขายตนะที่เปนสติปฏฐานนั้นเปนสติใชไหม 
ปร.$ ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.$ สติเปนสติปฏฐาน และสติที่เปนสติปฏฐานนั้นเปนสติใชไหม 
ปร.$ ใช 
สก.$ โสตายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ราคะ ฯลฯ โทสะ ฯลฯ 

โมหะ ฯลฯ มานะ ฯลฯ อโนตตัปปะเปนสติปฏฐาน และอโนตตัปปะที่เปนสติปฏฐานนั้นเปนสติใชไหม 
ปร.$ ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.$ จักขายตนะเปนสติปฏฐาน แตจักขายตนะที่เปนสติปฏฐานนั้นไมเปนสติใชไหม 
ปร.$ ใช 
สก.$ สติเปนสติปฏฐาน แตสติที่เปนสติปฏฐานนั้นไมเปนสติใชไหม 
ปร.$ ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.$ โสตายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ ราคะ ฯลฯ โทสะ ฯลฯ 

โมหะ ฯลฯ อโนตตัปปะเปนสติปฏฐาน แตอโนตตัปปะที่เปนสติปฏฐานนั้นไมเปนสติใชไหม 
ปร.$ ใช 
สก.$ สติเปนสติปฏฐาน แตสติที่เปนสติปฏฐานนั้นไมเปนสติใชไหม 
ปร.$ ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 

[๓๐๒]$ ปร.$ ทานไมยอมรับวา “สภาวธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐาน” ใชไหม 
สก.$ ใช 
ปร.$ สติปรารภสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นไดมิใชหรือ 
สก.$ ใช 
ปร.$ หากสติปรารภสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได ดังนั้น  ทานจึงควรยอมรับวา “สภาวธรรมทั้งปวงเปน

สติปฏฐาน” 
สก.$ สติปรารภสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได ดังนั้น สภาวธรรมทั้งปวงจึงเปนสติปฏฐานใชไหม 
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ปร.$ ใช 
สก.$ ผัสสะปรารภสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได ดังนั้น สภาวธรรมทั้งปวงจึงเปนผัสสปฏฐานใชไหม 
ปร.$ ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.$ สติปรารภสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได ดังนั้น สภาวธรรมทั้งปวงจึงเปนสติปฏฐานใชไหม 
ปร.$ ใช
สก.$ เวทนาปรารภสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ จิตปรารภสภาวธรรม

ทั้งปวงจึงตั้งมั่นได เพราะเหตุนั้น สภาวธรรมทั้งปวงจึงเปนจิตตปฏฐานใชไหม 
ปร.$ ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.$ สภาวธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐานใชไหม
ปร.$ ใช 
สก.$ สัตวทั้งปวงมีสติตั้งมั่น ประกอบดวยสติ มั่นคงดวยสติ สติปรากฏแกสัตวทั้งปวงใชไหม 
ปร.$ ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
[๓๐๓]$ สก.$ สภาวธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐานใชไหม 
ปร.$ ใช 
สก.$ พระสูตรที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา “ภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดไมเจริญกายคตาสต ิ ชนเหลานั้น

ชื่อวาไมบรรลุอมตธรรม ชนเหลาใดเจริญกายคตาสติ ชนเหลานั้นชื่อวาบรรลุอมตธรรม”7 มีอยูจริงมิใชหรือ 
ปร.$ ใช
สก.$ สัตวทั้งปวงเจริญ ไดเฉพาะ ซองเสพ เจริญ ทำใหมากซึ่งกายคตาสติ ใชไหม 
ปร.$ ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.$ สภาวธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐานใชไหม 
ปร.$ ใช 
สก.$ พระสูตรที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา “ภิกษุทั้งหลาย ทาง8นี้เปนทางเดียว9  เพ่ือความบริสุทธของ

เหลาสัตว เพ่ือลวงโสกะและปริเทวะ เพ่ือดับทุกขและโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม10  เพ่ือทำใหแจงนิพพาน  ทางนี้
คือสติปฏฐาน ๔”11 มีอยูจริงมิใชหรือ 

ปร.$ ใช 
สก.$ สภาวธรรมทั้งปวงเปนทางสายเดียวใชไหม 
ปร.$ ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.$ สภาวธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐานใชไหม 
ปร.$ ใช 
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7 ดูเทียบ องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๖๐๐/๕๔

8 ทาง หมายถึงทางดำเนินไปสูนิพพานหรือทางที่ผูตองการนิพพานควรดำเนินไป (ที.ม.อ. ๒/๓๗๑/๓๖๑)

9  ทางเดียว มีความหมาย ๔ นัย คือ (๑)  ทางที่บุคคลผูละการเก่ียวของกับหมูคณะไปประพฤติธรรมอยูแตผูเดียว (๒)  ทางสาย
เดียวที่พระพุทธเจาทรงทำใหเกิดขึ้น เปนทางของบุคคลผูเดียวคือพระผูมีพระภาค (๓)  ขอปฏิบัติในศาสนาเดียวคือพระพุทธ
ศาสนา (๔) ทางดำเนินไปสูจุดหมายเดียวคือนิพพาน (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๓/๓๕๙, ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๐๖/๒๔๔)

10 ญายธรรม หมายถึงอริยมรรค (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๑๔/๑๙๗, ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๐๖/๒๕๑)

11 ดูเทียบ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๖/๑๐๑, สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๓๖๗/๒๑๐



สก.$ พระสูตรที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา “ภิกษุทั้งหลาย เพราะพระเจาจักรพรรดิปรากฏ แกว  ๗ 
ประการจึงปรากฏ แกว ๗ ประการ อะไรบาง คือ (๑) จักรแกว (๒) ชางแกว (๓) มาแกว (๔) มณีแกว (๕) นางแกว 
(๖) คหบดีแกว (๗) ปริณายกแกว เพราะพระเจาจักรพรรดิปรากฏ แกว ๗ ประการนี้จึงปรากฏ 

ภิกษุทั้งหลาย  เพราะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาปรากฏ แกวคือโพชฌงค ๗ ประการจึงปรากฏ  
แกว ๗ ประการ อะไรบาง คือ (๑) แกวคือสติสัมโพชฌงค (๒) แกวคือธัมมวิจยสัมโพชฌงค (๓) แกวคือ              
วิริยสัมโพชฌงค (๔) แกวคือปติสัมโพชฌงค (๕) แกวคือปสสัทธิสัมโพชฌงค (๖) แกวคือสมาธิสัมโพชฌงค (๗) 
แกวคืออุเบกขาสัมโพชฌงค เพราะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาปรากฏ แกวคือโพชฌงค ๗ ประการนี้จึง
ปรากฏ”12 มีอยูจริงมิใชหรือ 

ปร.$ ใช 
สก.$ เพราะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาปรากฏ สภาวธรรมทั้งปวงที่เปนแกวคือสติสัมโพชฌงคจึง

ปรากฏใชไหม 
ปร.$ ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
สก.$ สภาวธรรมทั้งปวงเปนสติปฏฐานใชไหม 
ปร.$ ใช 
สก.$ สภาวธรรมทั้งปวงเปนสัมมัปปธาน  ฯลฯ เปนอิทธิบาท ฯลฯ เปนอินทรีย ฯลฯ เปนพละ ฯลฯ เปน

โพชฌงคใชไหม 
ปร.$ ไมควรกลาวอยางนั้น ฯลฯ 

สติปฏฐานกถา จบ

_______________________
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12 ดูเทียบ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๒๒๓/๑๕๕


