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๑.  มหาวคฺค  
๘.  สติปฏฺฐานกถา 

[๓๐๑]  *สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฏฺฐานาติ?  อามนฺตา.  สพฺเพ  ธมฺมา  สติ,  สตินฺทฺริยํ,      
สติพลํ,  สมฺมาสติ,  สติสมฺโพชฺฌงฺโค, เอกายนมคฺโค, ขยคามี,  โพธคามี,  อปจยคามี, อนาสวา,  
อสญฺโญชนิยา,  อคนฺถนิยา,    อโนฆนิยา,  อโยคนิยา,  อนีวรณิยา,  อปรามฏฺฐา, อนุปาทานิยา,  
อสงฺกิเลสิกา, สพฺเพ  ธมฺมา พุทฺธานุสฺสติ,  ธมฺมานุสฺสติ,  สํฆานุสฺสติ,  สีลานุสฺสติ,  จาคานุสฺสติ,  
เทวตานุสฺสติ,  อานาปานสติ,  มรณานุสฺสติ,  กายคตาสติ,  อุปสมานุสฺสตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  
ฯเปฯ 

*สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฏฺฐานาติ? อามนฺตา.  จกฺขายตนํ  สติปฏฺฐานนฺติ?  น เหวํ วตฺตพฺเพ 
ฯเปฯ จกฺขายตนํ  สติปฏฺฐานนฺติ?  อามนฺตา.  จกฺขายตนํ  สติ,  สตินฺทฺริยํ,  สติพลํ,  สมฺมาสติ,         
สติสมฺโพชฺฌงฺโค,  เอกายนมคฺโค,  ขยคามี, โพธคามี, อปจยคามี, อนาสวํ, อสญฺโญชนิยํ ฯเปฯ        
อสงฺกิเลสิกํ,  จกฺขายตนํ พุทฺธานุสฺสติ, ธมฺมานุสฺสติ,  สงฺฆานุสฺสติ, สีลานุสฺสติ, จาคานุสฺสติ,         
เทวตานุสฺสติ, อานาปานสติ, มรณานุสฺสติ, กายคตาสติ,  อุปสมานุสฺสตีติ?  น เหวํ  วตฺตพฺเพ 
ฯเปฯ  โสตายตนํ ฯเปฯ ฆานายตนํ ฯเปฯ  ชิวฺหายตนํ ฯเปฯ  กายายตนํ  ฯเปฯ  รูปายตนํ  ฯเปฯ 
สทฺทายตนํ  ฯเปฯ  คนฺธายตนํ  ฯเปฯ  รสายตนํ  ฯเปฯ  โผฏฺฐพฺพายตนํ  ฯเปฯ  ราโค  ฯเปฯ  โทโส  
ฯเปฯ  โมโห  ฯเปฯ  มาโน  ฯเปฯ  ทิฏฺฐิ  ฯเปฯ  วิจิกิจฺฉา  ฯเปฯ  ถีนํ  ฯเปฯ  อุทฺธจฺจํ  ฯเปฯ  อหิริกํ  
ฯเปฯ   อโนตฺตปฺปํ  ฯเปฯ  สติปฏฺฐานนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺปํ  สติปฏฺฐานนฺติ?  
อามนฺตา. อโนตฺตปฺปํ, สติ,  สตินฺทฺริยํ,  สติพลํ,  สมฺมาสติ  ฯเปฯ  กายคตาสติ,  อุปสมานุสฺสตีติ?  
น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

*สติ  สติปฏฺฐานา,  สา  จ  สตีติ?  อามนฺตา.  จกฺขายตนํ  สติปฏฺฐานํ,  ตญฺจ  สตีติ?  น  
เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  สติ  สติปฏฺฐานา,  สา  จ  สตีติ?  อามนฺตา.  โสตายตนํ  ฯเปฯ  กายายตนํ  
ฯเปฯ  รูปายตนํ ฯเปฯ โผฏฺฐพฺพายตนํ  ฯเปฯ ราโค ฯเปฯ  โทโส  ฯเปฯ  โมโห  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺปํ  
สติปฏฺฐานํ,  ตญฺจ  สตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

*จกฺขายตนํ  สติปฏฺฐานํ,  ตญฺจ น สตีติ?  อามนฺตา.  สติ  สติปฏฺฐานา,  สา จ  น สตีติ?  
น  เหวํ  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ โสตายตนํ  ฯเปฯ  กายายตนํ  ฯเปฯ  รูปายตนํ  ฯเปฯ  โผฏฺฐพฺพายตนํ  
ฯเปฯ  ราโค  ฯเปฯ  โทโส ฯเปฯ โมโห  ฯเปฯ  อโนตฺตปฺปํ  สติปฏฺฐานํ,  ตญฺจ น สตีติ?  อามนฺตา.  
สติ  สติปฏฺฐานา,  สา  จ  น  สตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๓๐๒]  *น  วตฺตพฺพํ  “สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฏฺฐานา”ติ?  อามนฺตา.  นนุ  สพฺเพ  ธมฺเม   
อารพฺภ  สติ  สนฺติฏฺฐตีติ?  อามนฺตา.  หญฺจิ  สพฺเพ  ธมฺเม  อารพฺภ  สติ  สนฺติฏฺฐตีติ,  เตน  วต  
เร  วตฺตพฺเพ  “สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฏฺฐานา”ติ. 

*สพฺพํ  ธมฺมํ  อารพฺภ  สติ  สนฺติฏฺฐตีติ  สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฏฺฐานาติ?  อามนฺตา.  สพฺพํ  
ธมฺมํ  อารพฺภ  ผสฺโส  สนฺติฏฺฐตีติ  สพฺเพ  ธมฺมา  ผสฺสปฏฺฐานาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 
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*สพฺพํ  ธมฺมํ  อารพฺภ  สติ  สนฺติฏฺฐตีติ  สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฏฺฐานาติ?  อามนฺตา.  สพฺพํ  

ธมฺมํ  อารพฺภ  เวทนา  สนฺติฏฺฐติ  ฯเปฯ  สญฺญา  สนฺติฏฺฐติ  ฯเปฯ  เจตนา  สนฺติฏฺฐติ ฯเปฯ จิตฺตํ  
สนฺติฏฺฐตีติ  สพฺเพ  ธมฺมา  จิตฺตปฏฺฐานาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

*สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฏฺฐานาติ?  อามนฺตา.  สพฺเพ  สตฺตา  อุ ปฏฺฐิตสติโน สติยา         
สมนฺนาคตา   สติยา  สโมหิตา  สพฺเพสํ  สตฺตานํ  สติ  ปจฺจุปฏฺฐิตาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๓๐๓]  *สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฏฺฐานาติ?  อามนฺตา.  นนุ  วุตฺ ตํ ภควตา  “อมตนฺเต  
ภิกฺขเว น ปริภุญฺชนฺติ  เย  กายคตาสตึ  น  ปริภุญฺชนฺติ,  อมตนฺเต  ภิกฺขเว  ปริภุญฺชนฺติ  เย       
กายคตาสตึ  ปริภุญฺชนฺตี”ติ  อตฺเถว สุตฺ ตนฺโตติ?  อามนฺตา. สพฺเพ  สตฺตา กายคตาสตึ             1

ปริภุญฺชนฺติ  ปฏิลพฺภนฺติ  อาเสวนฺติ  ภาเวนฺติ   พหุลีกโรนฺตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 
*สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฏฺฐานาติ?  อามนฺตา.  นนุ  วุตฺตํ ภควตา “เอกายโน  อยํ  ภิกฺขเว  

มคฺโค   สตฺตานํ  วิสุทฺธิยา โสกปริเทวานํ  สมติกฺกมาย  ทุกฺขโทมนสฺสานํ  อตฺถงฺคมาย  ญายสฺส  
อธิคมาย  นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย  ยทิทํ  จตฺตาโร  สติปฏฺฐานา”ติ   อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ?          2

อามนฺตา.  สพฺเพ  ธมฺมา  เอกายนมคฺโคติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 
*สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฏฺฐานาติ?  อามนฺตา.  นนุ วุตฺ ตํ  ภควตา  “รญฺโญ  ภิกฺ ขเว        

จกฺกวตฺติสฺส  ปาตุภาวา  สตฺตนฺนํ  รตนานํ  ปาตุภาโว  โหติ.  กตเมสํ  สตฺตนฺนํ?  จกฺกรตนสฺส  
ปาตุภาโว  โหติ,  หตฺถิรตนสฺส  ปาตุภาโว  โหติ,  อสฺสรตนสฺส  ปาตุภาโว  โหติ,  มณิรตนสฺส     
ปาตุภาโว โหติ, อิตฺถิรตนสฺส  ปาตุภาโว โหติ, คหปติรตนสฺส  ปาตุภาโว โหติ,  ปริณายกรตนสฺส  
ปาตุภาโว  โหติ.  รญฺโญ  ภิกฺขเว  จกฺกวตฺติสฺส  ปาตุภาวา  อิเมสํ  สตฺตนฺนํ  รตนานํ  ปาตุภาโว  
โหติ. 

ตถาคตสฺส  ภิกฺขเว  ปาตุภาวา  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สตฺตนฺนํ  โพชฺฌงฺครตนานํ         
ปาตุภาโว  โหติ.  กตเมสํ  สตฺตนฺนํ? สติสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส  ปาตุภาโว  โหติ, ธมฺมวิจย           
สมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส ปาตุภาโว  โหติ,  วีริยสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส ปาตุภาโว  โหติ,  ปีติสมฺโพชฺฌงฺค
รตนสฺส  ปาตุภาโว โหติ, ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส  ปาตุภาโว โหติ, สมาธิสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส 
ปาตุภาโว  โหติ,  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส  ปาตุภาโว  โหติ.  ตถาคตสฺส  ภิกฺขเว  ปาตุภาวา  
อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  อิเมสํ  สตฺตนฺนํ  โพชฺฌงฺครตนานํ  ปาตุภาโว  โหตี”ติ   อตฺเถว          3

สุตฺตนฺโตติ?  อามนฺตา.  ตถาคตสฺส  ปาตุภาวา  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สพฺเพ  ธมฺมา           
สติสมฺโพชฺฌงฺครตนาว  โหนฺตีติ?  น เหวํ  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สพฺเพ  ธมฺมา  สติปฏฺฐานาติ?          
อามนฺตา. สพฺเพ ธมฺมา   สมฺมปฺปธานา  ฯเปฯ    อิทฺธิปาทา  ฯเปฯ  อินฺทฺริยา  ฯเปฯ  พลา  ฯเปฯ  
โพชฺฌงฺคาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  

สติปฏฺฐานกถา  นิฏฺฐิตา. 
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๒. ทุติยวคฺค  
(๑๖)  ๗.  จิตฺตฏฺฐิติกถา 

[๓๓๕]   *เอกํ  จิตฺตํ  ทิวสํ  ติฏฺฐตีติ?  อามนฺตา.  อุปฑฺฒทิวโส  อุปฺปาทกฺขโณ,  อุปฑฺฒ
ทิวโส  วยกฺขโณติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

*เอกํ  จิตฺตํ  เทฺว  ทิวเส  ติฏฺฐตีติ?  อามนฺตา.  ทิวโส  อุปฺปาทกฺขโณ,  ทิวโส  วยกฺขโณติ?  
น   เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

*เอกํ  จิตฺตํ  จตฺตาโร  ทิวเส  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  อฏฺฐ  ทิวเส  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  ทส  ทิวเส  ติฏฺฐติ  
ฯเปฯ    วีสติ  ทิวเส  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  มาสํ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  เทฺว  มาเส  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  จตฺตาโร  มาเส  
ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  อฏฺฐ  มาเส  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  ทส  มาเส  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  สํวจฺฉรํ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  เทฺว  
วสฺสานิ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  จตฺตาริ  วสฺสานิ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  อฏฺฐ  วสฺสานิ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  ทส  วสฺสานิ  
ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  วีสติ  วสฺสานิ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  ตึส  วสฺสานิ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  จตฺตาลีส  วสฺสานิ  
ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  ปญฺญาส  วสฺสานิ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  วสฺสสตํ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  เทฺว  วสฺสสตานิ  ติฏฺฐติ  
ฯเปฯ  จตฺตาริ  วสฺสสตานิ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  ปญฺจ  วสฺสสตานิ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  วสฺสสหสฺสํ  ติฏฺฐติ  
ฯเปฯ  เทฺว  วสฺสสหสฺสานิ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  จตฺตาริ  วสฺสสหสฺสานิ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  อฏฺฐ              
วสฺสสหสฺสานิ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  โสฬส  วสฺสสหสฺสานิ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  กปฺปํ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  เทฺว  
กปฺเป  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  จตฺตาโร  กปฺเป  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  อฏฺฐ  กปฺเป  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  โสฬส  กปฺเป  
ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  พาตฺตึส  กปฺเป  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  จตุสฏฺฐิ  กปฺเป  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  ปญฺจ  กปฺปสตานิ  
ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  กปฺปสหสฺสํ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  เทฺว กปฺปสหสฺสานิ ติฏฺฐติ ฯเปฯ จตฺตาริ  กปฺปสหสฺสานิ  
ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  อฏฺฐ  กปฺปสหสฺสานิ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  โสฬส  กปฺปสหสฺสานิ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ วีสติ 
กปฺปสหสฺสานิ  ติฏฺฐติ ฯเปฯ จตฺตารีส กปฺปสหสฺสานิ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ สฏฺฐิ กปฺปสหสฺสานิ ติฏฺฐติ  
ฯเปฯ  จตุราสีติ  กปฺปสหสฺสานิ  ติฏฺฐตีติ?  อามนฺตา. เทฺวจตฺตาลีส กปฺปสหสฺสานิ                    
อุปฺปาทกฺขโณ,  เทฺว  จตฺตาลีส  กปฺปสหสฺสานิ  วยกฺขโณติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   

*เอกํ  จิตฺตํ  ทิวสํ  ติฏฺฐตีติ?  อามนฺตา.  อตฺถญฺเญ  ธมฺมา  เอกาหํ  พหุมฺปิ  อุปฺปชฺชิตฺวา               
นิรุชฺฌนฺตีติ?  อามนฺตา.  เต  ธมฺมา  จิตฺเตน  ลหุปริวตฺตาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

*เต  ธมฺมา  จิตฺ เตน  ลหุปริวตฺตาติ?  อามนฺตา.  นนุ  วุตฺตํ  ภควตา  “นาหํ  ภิกฺขเว  
อญฺญํ  เอกํ  ธมฺมมฺปิ  สมนุปสฺสามิ ยํ เอวํ ลหุปริวตฺตํ  ยถยิทํ  จิตฺตํ,  ยาวญฺจิทํ  ภิกฺขเว  อุปมาปิ  
น สุกรา ยาว ลหุปริวตฺตํ  จิตฺตนฺ”ติ   อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ?  อามนฺตา.  เตน  หิ  น  วตฺตพฺพํ  “เต  4

ธมฺมา  จิตฺเตน ลหุปริวตฺตา”ติ. 
*เต  ธมฺมา  จิตฺเตน  ลหุปริวตฺตาติ?  อามนฺตา.  นนุ  วุตฺตํ  ภควตา  “เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  

มกฺกโฏ  อรญฺเญ  ปวเน  จรมาโน  สาขํ  คณฺหติ,  ตํ  มุญฺจิตฺวา  อญฺญํ  คณฺหติ,  ตํ  มุญฺจิตฺวา  
อญฺญํ  คณฺหติ.   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ยทิทํ   วุจฺจติ  จิตฺตํ  อิติปิ  มโน  อิติปิ  วิญฺญาณํ  อิติปิ,  ตํ  5

 องฺ. เอกก. ๒๐/๔๘/๙4
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รตฺติยา  จ  ทิวสสฺส  จ  อญฺญเทว  อุปฺปชฺชติ  อญฺญํ  นิรุชฺฌตี”ติ  อตฺเถว  สุตฺตนฺโตติ? อามนฺตา.  6

เตน  หิ  น  วตฺตพฺพํ  “เต   ธมฺมา  จิตฺเตน  ลหุปริวตฺตา”ติ. 
[๓๓๖]  *เอกํ  จิตฺตํ  ทิวสํ  ติฏฺฐตีติ?  อามนฺตา.  จกฺขุวิญฺญาณํ  ทิวสํ  ติฏฺฐตีติ?  น  เหวํ  

วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  โสตวิญฺญาณํ  ฯเปฯ  ฆานวิญฺญาณํ  ฯเปฯ ชิวฺหาวิญฺญาณํ ฯเปฯ กายวิญฺญาณํ 
...  อกุสลํ  จิตฺตํ ...  ราคสหคตํ ...  โทสสหคตํ ...  โมหสหคตํ ...  มานสหคตํ ...  ทิฏฺฐิสหคตํ ...    
วิจิกิจฺฉาสหคตํ ...  ถีนสหคตํ ...  อุทฺธจฺจสหคตํ ...  อหิริกสหคตํ ...  อโนตฺตปฺปสหคตํ  จิตฺตํ  ทิวสํ  
ติฏฺฐตีติ?  น  เหวํ    วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

*เอกํ  จิตฺตํ  ทิวสํ  ติฏฺฐตีติ?  อามนฺตา.  เยเนว  จิตฺเตน  จกฺขุนา  รูปํ  ปสฺสติ,  เตเนว  
จิตฺเตน  โสเตน  สทฺทํ  สุณาติ  ฯเปฯ  ฆาเนน  คนฺธํ  ฆายติ  ฯเปฯ  ชิวฺหาย  รสํ  สายติ  ฯเปฯ  
กาเยน  โผฏฺฐพฺพํ   ผุสติ  ฯเปฯ  มนสา  ธมฺมํ  วิชานาติ  ฯเปฯ  เยเนว  จิตฺเตน  มนสา  ธมฺมํ    
วิชานาติ,  เตเนว  จิตฺเตน   จกฺขุนา  รูปํ  ปสฺสติ  ฯเปฯ  โสเตน  สทฺทํ  สุณาติ  ฯเปฯ  ฆาเนน  
คนฺธํ  ฆายติ  ฯเปฯ  ชิวฺหาย  รสํ สายติ  ฯเปฯ  กาเยน  โผฏฺฐพฺพํ  ผุสตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  
ฯเปฯ 

*เอกํ  จิตฺ ตํ  ทิ วสํ  ติฏฺ ฐตีติ?  อามนฺตา. เยเนว จิตฺ เตน อภิกฺกมติ, เตเนว  จิตฺ เตน           
ปฏิกฺกมติ.  เยเนว  จิตฺเตน  ปฏิกฺกมติ,  เตเนว  จิตฺเตน  อภิกฺกมติ.  เยเนว  จิตฺเตน  อาโลเกติ,  
เตเนว  จิตฺเตน   วิโลเกติ.  เยเนว  จิตฺเตน  วิโลเกติ,  เตเนว  จิตฺเตน  อาโลเกติ.  เยเนว  จิตฺเตน  
สมฺมิญฺเชติ,  เตเนว  จิตฺเตน  ปสาเรติ.  เยเนว  จิตฺเตน  ปสาเรติ,  เตเนว  จิตฺเตน  สมิญฺเชตีติ?  
น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๓๓๗]  *อากาสานญฺจายตนูปคานํ  เทวานํ  เอกํ  จิ ตฺตํ  ยาวตายุกํ  ติฏฺฐตี ติ ?            
อามนฺตา. มนุสฺสานํ  เอกํ  จิตฺตํ  ยาวตายุกํ  ติฏฺฐตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

*อากาสานญฺจายตนูปคานํ  เทวานํ  เอกํ  จิตฺ ตํ  ยาวตายุกํ  ติฏฺ ฐตีติ?  อามนฺตา.          
จาตุมฺมหาราชิกานํ  เทวานํ  ฯเปฯ  ตาวตึสานํ  เทวานํ ... ยามานํ  เทวานํ ...  ตุสิตานํ เทวานํ ... 
นิมฺมานรตีนํ  เทวานํ ...  ปรนิมฺมิตวสวตฺตีนํ  เทวานํ ...  พฺรหฺมปาริสชฺชานํ  เทวานํ ...           
พฺรหฺมปุโรหิตานํ  เทวานํ ...  มหาพฺรหฺมานํ  เทวานํ ...  ปริตฺตาภานํ  เทวานํ ...  อปฺปมาณาภานํ  
เทวานํ ...อาภสฺสรานํ  เทวานํ ...ปริตฺตสุภานํ  เทวานํ ... อปฺปมาณสุภานํ  เทวานํ ...  สุภกิณฺหานํ  
เทวานํ ... เวหปฺผลานํ  เทวานํ ... อวิหานํ  เทวานํ ...  อตปฺปานํ  เทวานํ ...  สุทสฺสานํ  เทวานํ ...  
สุทสฺสีนํ เทวานํ  ฯเปฯ  อกนิฏฺฐานํ  เทวานํ  เอกํ  จิตฺตํ  ยาวตายุกํ  ติฏฺฐตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  
ฯเปฯ 

*อากาสานญฺจายตนูปคานํ  เทวานํ  วี สติ  กปฺปสหสฺสานิ  อายุปฺปมาณํ,                    
อากาสานญฺจายตนูปคานํ  เทวานํ เอกํ จิตฺตํ วีสติ กปฺปสหสฺสานิ  ติฏฺฐตีติ? อามนฺตา. มนุสฺสานํ  
วสฺสสตํ  อายุปฺปมาณํ   มนุสฺสานํ  เอกํ  จิตฺตํ  วสฺสสตํ  ติฏฺฐตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

*อากาสานญฺจายตนูปคานํ   เทวานํ   วี สติ    กปฺปสหสฺสานิ   อายุปฺปมาณํ,                     
อากาสานญฺจายตนูปคานํ  เทวานํ  เอกํ  จิตฺตํ  วีสติ  กปฺปสหสฺสานิ  ติฏฺฐตีติ?  อามนฺตา.          

 สํ. นิ. ๑๖/๖๑/๙๒6
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จาตุมฺมหาราชิกานํ  เทวานํ  ปญฺจ  วสฺสสตานิ  อายุปฺปมาณํ,  จาตุมฺมหาราชิกานํ  เทวานํ  เอกํ  
จิตฺตํ  ปญฺจ  วสฺสสตานิ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  วสฺสสหสฺสํ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  เทฺว  วสฺสสหสฺสานิ  ติฏฺฐติ  
ฯเปฯ จตฺตาริ  วสฺสสหสฺสานิ  ติฏฺฐติ ฯเปฯ อฏฺฐ วสฺสสหสฺสานิ  ติฏฺฐติ ฯเปฯ โสฬส วสฺสสหสฺสานิ  
ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  กปฺปสฺส  ตติยภาคํ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ อุปฑฺฒกปฺปํ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  เอกํ  กปฺปํ  ติฏฺฐติ  
ฯเปฯ  เทฺว  กปฺเป  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  จตฺตาโร  กปฺเป  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  อฏฺฐ  กปฺเป  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  
โสฬส  กปฺเป  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  พตฺตึส  กปฺเป  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  จตุสฏฺฐิ  กปฺเป  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  ปญฺจ  
กปฺปสตานิ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  กปฺปสหสฺสํ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  เทฺว  กปฺปสหสฺสานิ  ติฏฺฐติ ฯเปฯ จตฺตาริ  
กปฺปสหสฺสานิ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  อฏฺฐ  กปฺปสหสฺสานิ  ติฏฺฐติ  ฯเปฯ  อกนิฏฺฐานํ  เทวานํ  โสฬส  
กปฺปสหสฺสานิ  อายุปฺปมาณํ,  อกนิฏฺฐานํ  เทวานํ  เอกํ  จิตฺตํ  โสฬส  กปฺปสหสฺสานิ  ติฏฺฐตีติ?  
น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

*อากาสานญฺจายตนูปคานํ  เทวานํ  จิตฺตํ  มุหุตฺตํ  มุหุตฺตํ  อุปฺปชฺชติ,  มุหุตฺตํ มุหุตฺตํ      
นิรุชฺฌตีติ?  อามนฺตา.  อากาสานญฺจายตนูปคา  เทวา  มุหุตฺตํ  มุหุตฺตํ  จวนฺติ,  มุหุตฺตํ  มุหุตฺตํ  
อุปฺปชฺชนฺตีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

*อากาสานญฺจายตนูปคานํ  เทวานํ  เอกํ  จิตฺ ตํ  ยาวตายุกํ  ติฏฺ ฐตีติ?  อามนฺตา.          
อากาสานญฺจายตนูปคา  เทวา  เยเนว  จิตฺเตน  อุปฺปชฺชนฺติ,  เตเนว  จิตฺเตน  จวนฺตีติ?  น  เหวํ  
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

จิตฺตฏฺฐิติกถา  นิฏฺฐิตา. 
-------------- 

๖.  ฉฏฺฐวคฺค 
(๕๔)  ๒.  ปฏิจฺจสมุปฺปาทกถา 

[๔๔๘]  *ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  อสงฺขโตติ?  อามนฺตา. นิพฺพานํ  ตาณํ  เลณํ  สรณํ  ปรายนํ  
อจฺจุตํ  อมตนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  อสงฺขโต,  นิพฺพานํ อสงฺขตนฺติ?  
อามนฺตา.  เทฺว  อสงฺขตานีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เทฺว  อสงฺขตานีติ? อามนฺตา.  เทฺว  
ตาณานิ  เทฺว  เลณานิ  เทฺว  สรณานิ  เทฺว  ปรายนานิ  เทฺว  อจฺจุตานิ  เทฺว  อมตานิ  เทฺว       
นิพฺพานานีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ เทฺว  นิพฺพานานีติ?  อามนฺตา.  อตฺถิ  ทฺวินฺนํ  นิพฺพานานํ  
อุจฺจนีจตา  หีนปณีตตา  อุกฺกํสาวกํโส  สีมา วา  เภโท วา ราชิ วา อนฺตริกา  วาติ?  น  เหวํ  
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  

[๔๔๙]  *ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  อสงฺขโตติ?  อามนฺตา. อวิชฺชา อสงฺขตาติ? น  เหวํ วตฺตพฺเพ 
ฯเปฯ  อวิชฺชา  สงฺขตาติ?  อามนฺตา.  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  สงฺขโตติ?  น  เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ        
ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อสงฺขโตติ?  อามนฺตา.  อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อสงฺขตาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  
ฯเปฯ  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  สงฺขตาติ?  อามนฺตา.  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  สงฺขโตติ?  น  เหวํ  
วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  อสงฺขโตติ?  อามนฺตา. สงฺขารปจฺจยา  วิญฺญาณํ  อสงฺขตนฺติ?  
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น  เหวํ  วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สงฺขารปจฺจยา  วิญฺญาณํ  สงฺขตนฺติ? อามนฺตา.  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท       
สงฺขโตติ?  น เหวํ วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อสงฺขโตติ?  อามนฺตา.  วิญฺญาณปจฺจยา  
นามรูปํ  อสงฺขตนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ ฯเปฯวิญฺญาณปจฺจยา  นามรูปํ  สงฺขตนฺติ?  อามนฺตา. 
ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  สงฺขโตติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  อสงฺขโตติ?  อามนฺตา. 
ชาติปจฺจยา ชรามรณํ อสงฺขตนฺติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ชาติปจฺจยา  ชรามรณํ  สงฺขตนฺติ?  
อามนฺตา.  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  สงฺขโตติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

[๔๕๐]  *น  วตฺตพฺพํ  “ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อสงฺขโต”ติ?  อามนฺตา. นนุ วุตฺตํ ภควตา       
“ชาติปจฺจยา  ภิกฺขเว  ชรามรณํ  อุปฺปาทา วา  ตถาคตานํ  อนุปฺปาทา วา  ตถาคตานํ  ฐิตาว  สา  
ธาตุ  ธมฺมฏฺฐิตตา  ธมฺมนิยามตา  อิทปฺปจฺจยตา,  ตํ  ตถาคโต  อภิสมฺพุชฺฌติ  อภิสเมติ,          
อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา   อภิสเมตฺวา  อาจิกฺขติ  เทเสติ  ปญฺญาเปติ  ปฏฺฐเปติ  วิวรติ  วิภชติ              
อุตฺตานึกโรติ.  ปสฺสถาติ  จาห.  ชาติปจฺจยา  ภิกฺขเว  ชรามรณํ.  ภวปจฺจยา  ภิกฺขเว ชาติ  ฯเปฯ  
อวิชฺชาปจฺจยา  ภิกฺขเว  สงฺขารา  อุปฺปาทา  วา  ตถาคตานํ  อนุปฺปาทา  วา  ตถาคตานํ  ฐิตาว  
สา  ธาตุ  ฯเปฯ  ปสฺสถาติ  จาห.  อวิชฺชาปจฺจยา  ภิกฺขเว  สงฺขารา  อิติ  โข  ภิกฺขเว  ยา  ตตฺร  
ตถตา  อวิตถตา  อนญฺญถตา  อิทปฺปจฺจยตา,  อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท”ติ  อตฺเถว  
สุตฺตนฺโตติ?  อามนฺตา.  เตน  หิ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  อสงฺขโตต.ิ 

[๔๕๑]  *อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ ยา ตตฺถ ธมฺมฏฺฐิตตา  ธมฺมนิยามตา อสงฺขตา       
นิพฺพานํ อสงฺขตนฺติ?  อามนฺตา.  เทฺว  อสงฺขตานีติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  เทฺว  อสงฺขตานีติ?  
อามนฺตา.  เทฺว  ตาณานิ  ฯเปฯ   อนฺตริกา  วาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ 

   
วิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราติ  ยา  ตตฺถ  ธมฺมฏฺฐิตตา  ธมฺมนิยามตา  อสงฺขตา,                 

สงฺขารปจฺจยา      วิญฺญาณนฺติ ยา ตตฺถ ธมฺมฏฺฐิตตา ธมฺมนิยามตา อสงฺขตา,  นิพฺพานํ            
อสงฺขตนฺติ? อามนฺตา. ตีณิ อสงฺขตานีติ? น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ตีณิ  อสงฺขตานีติ? อามนฺตา.  
ตีณิ  ตาณานิ  ฯเปฯ  อนฺตริกา  วาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  

  
*อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ ยา ตตฺถ ธมฺมฏฺฐิตตา ธมฺมนิยามตา อสงฺขตา, สงฺขารปจฺจยา 

วิญฺญาณนฺติ  ยา  ตตฺถ  ธมฺมฏฺฐิตตา  ธมฺมนิยามตา  อสงฺขตา  ฯเปฯ  ชาติปจฺจยา  ชรามรณนฺติ  
ยา  ตตฺถ  ธมฺมฏฺฐิตตา  ธมฺมนิยามตา  อสงฺขตา,  นิพฺพานํ  อสงฺขตนฺติ?  อามนฺตา. ทฺวาทส         
อสงฺขตานีติ?  น เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ  ทฺวาทส  อสงฺขตานีติ?  อามนฺตา.  ทฺวาทส  ตาณานิ,       
ทฺวาทส  เลณานิ  ฯเปฯ  อนฺตริกา  วาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ   

ปฏิจฺจสมุปฺปาทกถา  นิฏฺฐิตา. 
--------------- 


