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วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส
ปโม ภาโค
---------นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
ปฺหาพฺยากรณวณฺณนา
สีเล ปติฏาย นโร สปฺโ จิตตฺ  ปฺฺจ ภาวย
อาตาป นิปโก ภิกขฺ ุ
โส อิม วิชฏเย ชฏนฺติ ฯ
อิติ หีท วุตฺต ฯ กสฺมา ปเนต วุตฺต ฯ
ภควนฺต กิร สาวตฺถิย วิหรนฺต รตฺติภาเค อฺตโร
เทวปุตฺโต อุปสงฺกมิตฺวา อตฺตโน สสยสมุคฺฆาตนตฺถ
อนฺโตชฏา พหิชฏา
ชฏาย ชฏิตา ปชา
ต ต โคตม ปุจฺฉามิ โก อิม วิชฏเย ชฏนฺติ
อิม ปฺห ปุจฺฉิ ฯ
ตสฺสาย สงฺเขปตฺโถ ฯ ชฏาติ ตณฺหาย ชาลินิยา เอต อธิวจน ฯ
สา หิ รูปาทีสุ อารมฺมเณสุ เหฏูปริยวเสน ปุนปฺปุน อุปฺปชฺชนโต
สสิพฺพนฏเน เวฬุคุมฺพาทีน สาขาชาลสงฺขาตา ชฏา วิยาติ ชฏา ฯ
สา ปเนสา สกปริกฺขารปรปริกฺขาเรสุ สกอตฺตภาวปรอตฺตภาเวสุ
อชฺฌตฺติกายตนพาหิรายตเนสุ จ อุปฺปชฺชนโต อนฺโตชฏา พหิชฏาติ
วุจฺจติ ฯ ตาย เอว อุปฺปชฺชมานาย ชฏาย ชฏิตา ปชา ฯ ยถา
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วิสุทฺธิมคฺเค
นาม เวฬุชฏาทีหิ เวฬุอาทโย เอว ตาย ตณฺหาชฏาย สพฺพาป
อย สตฺตนิกายสงฺขาตา ปชา ชฏิตา วินทฺธา สสิพฺพิตาติ อตฺโถ ฯ
ยสฺมา จ เอว ชฏิตา ต ต โคตม ปุจฺฉามีติ ตสฺมา ต ปุจฺฉามิ ฯ
โคตมาติ ภควนฺต โคตฺเตน อาลปติ ฯ โก อิม วิชฏเย ชฏนฺติ
อิม เอว เตธาตุก ชเฏตฺวา ิต ชฏ โก วิชเฏยฺย วิชเฏตุ โก
สมตฺโถติ ปุจฺฉติ ฯ
เอว ปุฏโ ปนสฺส สพฺพธมฺเมสุ อปฺปฏิหตาณจาโร
เทวเทโว เทวาน อติเทโว สกฺกาน อติสกฺโก พฺรหฺมาน อติพฺรหฺมา
จตุเวสารชฺชวิสารโท ทสพลธโร อนาวรณาโณ สมนฺตจกฺขุ ภควา
เอตมตฺถ วิสชฺเชนฺโต
สีเล ปติฏาย นโร สปฺโ จิตฺต ปฺฺจ ภาวย
อาตาป นิปโก ภิกขฺ ุ
โส อิม วิชฏเย ชฏนฺติ
อิม คาถมาห ฯ
อิมิสฺสาทานิ คาถาย
กถิตาย มเหสินา
วณฺณยนฺโต ยถาภูต
อตฺถ สีลาทิเภทน
สุทลุ ฺลภ ลภิตฺวาน
ปพฺพชฺช ชินสาสเนต
สีลาทิสงฺคห เขม
อุชช มคฺค วิสุทฺธิยา
ยถาภูต อชานนฺตา
สุทฺธิกามาป เย อิธ
วิสุทฺธึ นาธิคจฺฉนฺติ
วายมนฺตาป โยคิโน
เตส ปามุชฺชกรณ
สุวิสุทฺธวินิจฺฉย
มหาวิหารวาสีน
เทสนานยนิสฺสิต
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ปฺหาพฺยากรณวณฺณนา
วิสุทฺธิมคฺค ภาสิสฺส
ตมฺเม สกฺกจฺจ ภาสโต
วิสุทฺธิกามา สพฺเพป
นิสามยถ สาธโวติ ฯ
ตตฺถ วิสุทฺธีติ สพฺพมลวิรหิต อจฺจนฺตปริสุทฺธ นิพฺพาน
เวทิตพฺพ ตสฺสา วิสุทฺธยิ า มคฺโคติ วิสุทฺธิมคฺโค มคฺโคติ
อธิคมุปาโย วุจฺจติ ต วิสุทฺธิมคฺค ภาสิสฺสามีติ อตฺโถ ฯ
โส ปนาย วิสุทฺธมิ คฺโค กตฺถจิ วิปสฺสนามตฺตวเสเนว
เทสิโต ฯ ยถาห ฯ
สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ยทา ปฺาย ปสฺสติ
อถ นิพพฺ ินฺทติ ทุกฺเข เอส มคฺโค วิสุทฺธิยาติ ฯ
กตฺถจิ ฌานปฺาวเสน ฯ ยถาห ฯ
นตฺถิ ฌาน อปฺสฺส นตฺถิ ปฺา อฌายิโน
ยมฺหิ ฌานฺจ ปฺา จ ส เว นิพฺพานสนฺติเกติ ฯ
กตฺถจิ กมฺมาทิวเสน ฯ ยถาห ฯ
กมฺม วิชฺชา จ ธมฺโม จ สีล ชีวติ มุตฺตม
เอเตน มจฺจา สุชฺฌนฺติ น โคตฺเตน ธเนน วาติ ฯ
กตฺถจิ สีลาทิวเสน ฯ ยถาห ฯ
สพฺพทา สีลสมฺปนฺโน ปฺวา สุสมาหิโต
อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโต โอฆ ตรติ ทุตฺตรนฺติ ฯ
กตฺถจิ สติปฏานาทิวเสน ฯ ยถาห ฯ เอกายโน อย ภิกฺขเว
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วิสุทฺธิมคฺเค
มคฺโค สตฺตาน วิสุทฺธิยา ฯเปฯ นิพพฺ านสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิท
จตฺตาโร สติปฏานาติ ฯ สมฺมปฺปธานาทีสุป เอเสว นโย ฯ
อิมสฺมึ ปน ปฺหาพฺยากรเณ สีลาทิวเสน เทสิโต ฯ ตตฺราย
สงฺเขปวณฺณนา ฯ
สีเล ปติฏายาติ สีเล ตฺวา ฯ สีล ปริปรู ยมาโนเยว
เจตฺถ สีเล ิโตติ วุจฺจติ ตสฺมา สีลปริปูรเณน สีเล ปติฏหิตฺวาติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ นโรติ สตฺโต ฯ สปฺโติ กมฺมชติเหตุกปฏิสนฺธิปฺาย ปฺวา ฯ จิตฺต ปฺฺจ ภาวยนฺติ
สมาธิฺเจว วิปสฺสนฺจ ภาวยมาโน ฯ จิตฺตสีเสน เหตฺถ สมาธิ
นิทฺทิฏโ ปฺานาเมน จ วิปสฺสนาติ ฯ อาตาปติ วิริยวา ฯ
วิริย หิ กิเลสาน อาตาปนปริตาปนฏเน อาตาโปติ วุจฺจติ
ตทสฺสตฺถีติ อาตาป ฯ นิปโกติ เนปก วุจฺจติ ปฺา ตาย
สมนฺนาคโตติ อตฺโถ ฯ อิมินา ปน ปเทน ปาริหาริกปฺ
ทสฺเสติ ฯ อิมสฺมึ หิ ปฺหาพยากรเณ ติกฺขตฺตุ ปฺา อาคตา ฯ
ตตฺถ ปมา สชาติปฺา ทุติยา วิปสฺสนาปฺา ตติยา สพฺพกิจฺจปริณายิกา ปาริหาริกปฺา ฯ ภิกฺขูติ สสาเร ภย อิกฺขตีติ
ภิกฺขุ ฯ โส อิม วิชฏเย ชฏนฺติ โส อิมินา จ สีเลน อิมินา
จ จิตฺตสีเสน นิทฺทิฏสมาธินา อิมาย จ ติวธิ าย ปฺาย
อิมินา จ อาตาเปนาติ ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ เสยฺยถาป
นาม ปุรโิ ส ปวิย ปติฏาย สุนิสติ  สตฺถ อุกขฺ ิปตฺวา มหนฺต
๑

๑. ที. มหา. ๑๐/๓๒๕ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค) - หนาที่ 5

ปฺหาพฺยากรณวณฺณนา
เวฬุคุมฺพ วิชเฏยฺย เอวเมว สีลปวิย ปติฏาย สมาธิสิลาย
สุนิสิต วิปสฺสนาปฺาสตฺถ วิริยพลปคฺคหิเตน ปาริหาริกปฺาหตฺเถน อุกฺขิปตฺวา สพฺพมฺป ต อตฺตโน สนฺตาเน ปติต ตณฺหาชฏ
วิชเฏยฺย สฺฉินฺเทยฺย สมฺปทาเลยฺย ฯ มคฺคกฺขเณ ปเนส ต ชฏ
วิชเฏติ นาม ฯ ผลกฺขเณ วิชฏิตชโฏ สเทวกสฺส โลกสฺส
อคฺคทกฺขิเณยฺโย โหติ ฯ เตนาห ภควา
สีเล ปติฏาย นโร สปฺโ จิตฺต ปฺฺจ ภาวย
อาตาป นิปโก ภิกฺขุ โส อิม วิชฏเย ชฏนฺติ ฯ
ตตฺราย ยาย ปฺาย สปฺโติ วุตฺโต ตตฺรสฺส กรณีย นตฺถิ ฯ
ปุริมกมฺมานุภาเวเนว หิสฺส สา สิทฺธา ฯ อาตาป นิปโกติ เอตฺถ
วุตฺตวิริยวเสน ปน เตน สาตจฺจการินา ปฺาวเสน จ สมฺปชานการินา หุตวฺ า สีเล ปติฏาย จิตฺตปฺาวเสน วุตฺตา สมถวิปสฺสนา ภาเวตพฺพาติ ฯ อิมมตฺร ภควา สีลสมาธิปฺามุเขน
วิสุทฺธิมคฺค ทสฺเสติ ฯ
เอตฺตาวตา หิ ติสฺโส สิกฺขา ติวธิ กลฺยาณ สาสน เตวิชฺชตาทีน อุปนิสฺสโย อนฺตทฺวยวชฺชนมชฺฌิมปฏิปตฺติเสวนานิ อปายาทิสมติกฺกมนุปาโย ตีหากาเรหิ กิเลสปฺปหาน วีติกฺกมาทีน ปฏิปกฺโข
สงฺกิเลสตฺตยวิโสธน โสตาปนฺนาทิภาวสฺส จ การณ ปกาสิต โหติ ฯ
กถ ฯ เอตฺถ หิ สีเลน อธิสีลสิกฺขา ปกาสิตา โหติ สมาธินา
อธิจิตฺตสิกฺขา ปฺาย อธิปฺาสิกฺขา ฯ สีเลน จ สาสนสฺส
อาทิกลฺยาณตา ปกาสิตา โหติ ฯ โก จาทิ กุสลาน ธมฺมาน สีลฺจ
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วิสุทฺธิมคฺเค
สุวิสุทฺธนฺติ หิ วจนโต สพฺพปาปสฺส อกรณนฺติอาทิวจนโต จ สีล
สาสนสฺส อาทิ ฯ ตฺจ กลฺยาณ อวิปฺปฏิสาราทิคุณาวหตฺตา ฯ
สมาธินา มชฺเฌกลฺยาณตา ปกาสิตา โหติ ฯ กุสลสฺส อุป
สมฺปทาติอาทิวจนโต หิ สมาธิ สาสนสฺส มชฺเฌ ฯ โส จ กลฺยาโณ
อิทฺธิวิธาทิคุณาวหตฺตา ฯ ปฺาย ปริโยสานกลฺยาณตา ปกาสิตา
โหติ ฯ สจิตฺตปริโยทปน เอต พุทฺธานสาสนนฺติ หิ วจนโต
ปฺุตฺตรโต จ ปฺา สาสนสฺสปริโยสาน ฯ สา จ กลฺยาณา
อิฏานิฏเสุ ตาทิภาวาวหนโต ฯ
เสโล ยถา เอกฆโน วาเตน น สมีรติ
เอว นินทฺ าปสสาสุ น สมิฺชนฺติ ปณฺฑิตาติ
หิ วุตฺต ฯ ตถา สีเลน เตวิชฺชตาย อุปนิสฺสโย ปกาสิโต โหติ ฯ
สีลสมฺปตฺตึ หิ นิสฺสาย ติสฺโส วิชฺชา ปาปุณาติ น ตโต ปร ฯ
สมาธินา ฉฬภิฺตาย อุปนิสฺสโย ปกาสิโต โหติ ฯ สมาธิสมฺปท
หิ นิสฺสาย ฉฬภิฺา ปาปุณาติ น ตโต ปร ฯ ปฺาย
ปฏิสมฺภิทาปเภทสฺส อุปนิสฺสโย ปกาสิโต โหติ ฯ ปฺาสมฺปตฺตึ หิ
นิสฺสาย จตสฺโส ปฏิสมฺภิทาโย ปาปุณาติ น อฺเน การเณน ฯ
สีเลน จ กามสุขลฺลิกานุโยคสงฺขาตสฺส อนฺตสฺส วชฺชน ปกาสิต
โหติ ฯ สมาธินา อตฺตกิลมถานุโยคสงฺขาตสฺส อนฺตสฺส วชฺชน ฯ
ปฺาย มชฺฌิมาย ปฏิปตฺติยา เสวน ปกาสิต โหติ ฯ ตถา
สีเลน อปายสมติกฺกมนุปาโย ปกาสิโต โหติ ฯ สมาธินา
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สีลนิทฺเทโส
กามธาตุสมติกฺกมนุปาโย ฯ ปฺาย สพฺพภวสมติกฺกมนุปาโย ฯ
สีเลน จ ตทงฺคปฺปหานวเสน กิเลสปฺปหาน ปกาสิต โหติ ฯ สมาธินา
วิกฺขมฺภนปฺปหานวเสน ฯ ปฺาย สมุจฺเฉทปฺปหานวเสน ฯ ตถา
สีเลน กิเลสาน วีติกฺกมปฏิปกฺโข ปกาสิโต โหติ ฯ สมาธินา
ปริยุฏานปฏิปกฺโข ฯ ปฺาย อนุสยปฏิปกฺโข ฯ สีเลน จ
ทุจฺจริตสงฺกิเลสวิโสธน ปกาสิต โหติ ฯ สมาธินา ตณฺหาสงฺกิเลสวิโสธน ฯ ปฺาย ทิฏิสงฺกิเลสวิโสธน ฯ ตถา สีเลน
โสตาปนฺนสกทาคามิภาวสฺส การณ ปกาสิต โหติ ฯ สมาธินา
อนาคามิภาวสฺส ฯ ปฺาย อรหตฺตสฺส ฯ โสตาปนฺโน หิ สีเลสุ
ปริปูรีการีติ วุตฺโต ฯ ตถา สกทาคามี ฯ อนาคามี ปน สมาธิสฺมึ
ปริปูรีการี อรหา ปน ปฺาย ปริปูรีการีติ ฯ เอว เอตฺตาวตา
ติสฺโส สิกฺขา ติวิธกลฺยาณ สาสน เตวิชฺชตาทีน อุปนิสฺสโย
อนฺตทฺวยวชฺชนมชฺฌิมปฏิปตฺติเสวนานิ อปายาทิสมติกฺกมนุปาโย
ตีหากาเรหิ กิเลสปฺปหาน วีติกฺกมาทีน ปฏิปกฺโข สงฺกิเลสตฺตยวิโสธน
โสตาปนฺนาทิภาวสฺส จ การณนฺติ อิเม นว อฺเ จ เอวรูปา
คุณตฺติกา ปกาสิตา โหนฺติ ฯ
สีลนิทฺเทโส
เอว อเนกคุณสงฺคาหเกน สีลสมาธิปฺามุเขน เทสิโตป
ปเนส วิสุทฺธิมคฺโค อติสงฺเขปเทสิโตเยว โหติ ตสฺมา นาล สพฺเพส
อุปการายาติ วิตฺถารมสฺส ทสฺเสตุ สีล ตาว อารพฺภ อิท ปฺหากมฺม
โหติ กึ สีล เกนฏเน สีล กานสฺส ลกฺขณรสปจฺจุปฏาน-
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วิสุทฺธิมคฺเค
ปทฏานานิ กิมานิสส สีล กติวิธฺเจต สีล โก จสฺส
สงฺกิเลโส กึ โวทานนฺติ ฯ ตตฺริท วิสชฺชน ฯ
กึ สีลนฺติ ปาณาติปาตาทีหิ วา วิรมนฺตสฺส วตฺตปฏิปตฺตึ
วา ปูเรนฺตสฺส เจตนาทโย ธมฺมา ฯ วุตฺตฺเหต ปฏิสมฺภิทาย
กึ สีลนฺติ เจตนา สีล เจตสิก สีล สวโร สีล อวีติกฺกโม
สีลนฺติ ฯ ตตฺถ เจตนาสีล นาม ปาณาติปาตาทีหิ วา วิรมนฺตสฺส
วตฺตปฏิปตฺตึ วา ปูเรนฺตสฺส เจตนา ฯ เจตสิกสีล นาม ปาณาติปาตาทีหิ วิรมนฺตสฺส วิรติ ฯ อปจ เจตนาสีล นาม ปาณาติปาตาทีนิ ปชหนฺตสฺส สตฺตกมฺมปถเจตนา ฯ เจตสิกสีล นาม
อภิชฺฌ ปหาย วิคตาภิชฺเฌน เจตสา วิหรตีติอาทินา นเยน วุตฺตา
อนภิชฺฌาอพฺยาปาทสมฺมาทิฏิธมฺมา ฯ สวโร สีลนฺติ เอตฺถ
ปฺจวิเธน สวโร เวทิตพฺโพ ปาฏิโมกฺขสวโร สติสวโร าณสวโร ขนฺติสวโร วิริยสวโรติ ฯ ตตฺถ อิมินา ปาฏิโมกฺขสวเรน
อุเปโต โหติ สมุเปโตติ อย ปาฏิโมกฺขสวโร ฯ รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย
จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชตีติ อย สติสวโร ฯ
ยานิ โสตานิ โลกสฺมึ อชิตาติ ภควา
สติ เตส นิวารณ
โสตาน สวร พฺรูมิ
ปฺาเยเต ปถิยฺยเรติ อย าณสวโร ฯ
๑

๒

๓

๔

๕

๑. ขุ. ป. ๓๑/๖๔ ฯ ๒. ที. สี. ๙/๙๕ ฯ ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๓๓๑ ฯ
๔. องฺ. ติก. ๒๐/๑๔๓ ฯ ๕. ขุ. ธ. ๒๕/๕๓๐ ฯ ขุ. จู. ๓๐/๑๖ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค) - หนาที่ 9

สีลนิทฺเทโส
ปจฺจยปฏิเสวนมฺป เอตฺเถว สโมธาน คจฺฉติ ฯ โย ปนาย ขโม
โหติ สีตสฺส อุณฺหสฺสาติอาทินา นเยน อาคโต อย ขนฺติสวโร
นาม ฯ โย จาย อุปฺปนฺน กามวิตกฺก นาธิวาเสตีติอาทินา
นเยน อาคโต อย วิริยสวโร นาม ฯ อาชีวปาริสุทฺธิป เอตฺเถว
สโมธาน คจฺฉติ ฯ อิติ อย ปฺจวิโธป สวโร ยา จ ปาปภีรุกาน กุลปุตฺตาน สมฺปตฺตวตฺถุโต วิรติ สพฺพมฺเปต สวรสีลนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ อวีติกฺกโม สีลนฺติ สมาทินฺนสีลสฺส กายิกวาจสิโก
อนติกฺกโม ฯ อิท ตาว กึ สีลนฺติ ปฺหสฺส วิสชฺชน ฯ
อวเสเสสุ ฯ เกนฏเน สีลนฺติ สีลนฏเน สีล ฯ กิมิท
สีลน นาม ฯ สมาธาน วา กายกมฺมาทีน สุสีลฺยวเสน อวิปฺปกิณฺณตาติ อตฺโถ ฯ อุปธารณ วา กุสลาน ธมฺมาน ปติฏานวเสน อาธารภาโวติ อตฺโถ ฯ เอตเทว หิ เอตฺถ อตฺถทฺวย
สทฺทลกฺขณวิทู อนุชานนฺติ ฯ อฺเ ปน สิรฏโ สีสฏโ สีตลฏโ
สิวฏโติ เอวมาทินาป นเยน เอตฺถ อตฺถ วณฺณยนฺติ ฯ
อิทานิ กานสฺส ลกฺขณรสปจฺจุปฏานปทฏานานีติ เอตฺถ ฯ
สีลน ลกฺขณนฺตสฺส ภินฺนสฺสาป อเนกธา
สนิทสฺสนตต รูปสฺส ยถาภินฺนสฺสเนกธา ฯ
ยถา หิ นีลปตาทิเภเทน อเนกธา ภินฺนสฺสาป รูปายตนสฺส สนิทสฺสนตฺต ลกฺขณ นีลาทิเภเทน ภินฺนสฺสาป สนิทสฺสนภาวานติกฺกมนโต
ตถา สีลสฺส เจตนาทิเภเทน อเนกธา ภินฺนสฺสาป ยเทต กายกมฺมาทีน
๑

๒

๓

๑. ม. มู. ๑๒/๑๘ ฯ ๒. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๑๘ ฯ ๓. ม. ยุ. สีลตฺโถ. สี. นตฺถิ ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
สมาธานวเสน กุสลานฺจ ธมฺมาน ปติฏานวเสน วุตฺต สีลน
ตเทว ลกฺขณ เจตนาทิเภเทน อเนกธา ภินฺนสฺสาป สมาธานปติฏานภาวานติกฺกมนโต ฯ เอวลกฺขณสฺส ปนสฺส
ทุสฺสลี ฺยวิทฺธสนตา อนวชฺชคุโณ ตถา
กิจฺจสมฺปตฺติอฏเน รโส นาม ปวุจฺจติ
ตสฺมา อิท สีล นาม กิจฺจฏเน รเสน ทุสฺสีลยฺ วิทฺธสนรส
สมฺปตฺติอฏเน รเสน อนวชฺชรสนฺติ เวทิตพฺพ ฯ ลกฺขณาทีสุ หิ
กิจฺจเมว สมฺปตฺติ วา รโสติ วุจฺจติ ฯ
โสเจยฺย ปจฺจุปฏาน ตยิท ตสฺส วิฺุหิ
โอตฺตปฺปฺจ หิรี เจว ปทฏานนฺติ วณฺณิต ฯ
ต หีท สีล กายโสเจยฺย วจีโสเจยฺย มโนโสเจยฺยนฺติ เอว
วุตฺตโสเจยฺยปจฺจุปฏาน โสเจยฺยภาเวน ปจฺจุปฏาติ คหณภาว
คจฺฉติ ฯ หิโรตฺตปฺปฺจ ปน ตสฺส วิฺูหิ ปทฏานนฺติ วณฺณิต ฯ
อาสนฺนการณนฺติ อตฺโถ ฯ หิโรตฺตปฺเป หิ สติ สีล อุปฺปชฺชติ
เจว ติฏติ จ อสติ เนว อุปฺปชฺชติ น ติฏตีติ ฯ เอว
สีลสฺส ลกฺขณรสปจฺจุปฏานปทฏานานิ เวทิตพฺพานิ ฯ
กิมานิสส สีลนฺติ อวิปฺปฏิสาราทิอเนกคุณปฏิลาภานิสส ฯ
วุตฺตฺเหต อวิปฺปฏิสารตฺถานิ โข ปนานนฺท กุสลานิ สีลานิ
อวิปฺปฏิสารานิสสานีติ ฯ อปรมฺป วุตฺต ปฺจิเม คหปตโย
อานิสสา สีลวโต สีลสมฺปทาย กตเม ปฺจ อิธ คหปตโย
๑

๒

๑. องฺ. ติก. ๒๐/๓๕๐ ฯ ๒. องฺ. ทสก. ๒๔/๑ ฯ
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สีลนิทฺเทโส
สีลวา สีลสมฺปนฺโน อปฺปมาทาธิกรณ มหนฺต โภคกฺขนฺธ อธิคจฺฉติ
อย ปโม อานิสโส สีลวโต สีลสมฺปทาย ปุน จปร คหปตโย
สีลวโต สีลสมฺปนฺนสฺส กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ อย
ทุติโย อานิสโส สีลวโต สีลสมฺปทาย ปุน จปร คหปตโย
สีลวา สีลสมฺปนฺโน ยฺเทว ปริส อุปสงฺกมติ ยทิ ขตฺติยปริส
ยทิ พฺราหฺมณปริส ยทิ คหปติปริส ยทิ สมณปริส วิสารโท
อุปสงฺกมติ อมงฺกุภูโต อย ตติโย อานิสโส สีลวโต สีลสมฺปทาย
ปุน จปร คหปตโย สีลวา สีลสมฺปนฺโน อสมฺมุฬฺโห กาล กโรติ
อย จตุตฺโถ อานิสโส สีลวโต สีลสมฺปทาย ปุน จปร คหปตโย
สีลวา สีลสมฺปนฺโน กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปชฺชติ อย ปฺจโม อานิสโส สีลวโต สีลสมฺปทายาติ ฯ
อปเรป อากงฺเขยฺย เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน ปโย จสฺส
มนาโป จ ครุ จ ภาวนีโย จาติ สีเลเสฺววสฺส ปริปูรีการีติอาทินา นเยน ปยมนาปตาทโย อาสวกฺขยปริโยสานา อเนกา
สีลานิสสา วุตฺตา ฯ เอว อวิปฺปฏิสาราทิอเนกคุณานิสส สีล ฯ อปจ
สาสเน กุลปุตฺตาน ปติฏา นตฺถิ ย วินา
อานิสส ปริจฺเฉท ตสฺส สีลสฺส โก วเท ฯ
น คงฺคา ยมุนา วาป สรภู วา สรสฺสติ
นินฺนคา วาจิรวตี มหี วาป มหานที
สกฺกุณนฺติ วิโสเธตุ ต มล อิธ ปาณิน
๑

๒

๓

๑. ที. มหา. ๑๐/๑๐๒ ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๕๘ ฯ ๓. ม. ยุ. สรสฺวติ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
วิโสธยติ สตฺตาน ย เว สีลชล มล ฯ
น ต สชลทา วาตา น จาป หริจนฺทน
เนว หารา น มณโย น จนฺทกิรณงฺกุรา
สมยนฺตธี สตฺตาน ปริฬาห สุรกฺขิต
ย สเมตีท อริย สีล อจฺจนฺตสีตล ฯ
สีลคนฺธสโม คนฺโธ กุโต นาม ภวิสฺสติ
โย สม อนุวาเต จ ปฏิวาเต จ วายติ ฯ
สคฺคาโรหณโสปาณ อฺ สีลสม กุโต
ทฺวาร วา ปน นิพฺพาน- นครสฺส ปเวสเน ฯ
โสภนฺเตวนฺน ราชาโน มุตฺตามณิวิภูสิตา
ยถา โสภนฺติ ยติโน สีลภูสนภูสติ า ฯ
อตฺตานุวาทาทิภย วิทฺธสยติ สพฺพโส
ชเนติ กิตฺตึ หาสฺจ สีล สีลวต สทา ฯ
คุณาน มูลภูตสฺส โทสาน พลฆาติโน
อิติ สีลสฺส วิฺเยฺย อานิสสกถามุขนฺติ ฯ
อิทานิ ย วุตฺต กติวิธฺเจต สีลนฺติ ตตฺริท วิสชฺชน ฯ
สพฺพเมว ตาว อิท สีล อตฺตโน สีลนลกฺขเณน เอกวิธ จาริตฺตวาริตฺตวเสน ทุวิธ ตถา อภิสมาจาริกอาทิพฺรหฺมจริยกวเสน
วิรติอวิรติวเสน นิสฺสิตานิสฺสิตวเสน กาลปริยนฺตอาปาณโกฏิกวเสน สปริยนฺตาปริยนฺตวเสน โลกิยโลกุตฺตรวเสน จ ติวิธ
หีนมชฺฌิมปณีตวเสน ตถา อตฺตาธิปเตยฺยโลกาธิปเตยฺยธมฺมาธิป-
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สีลนิทฺเทโส
เตยฺยวเสน ปรามฏาปรามฏปฏิปสฺสทฺธวเสน วิสุทฺธาวิสุทฺธเวมติกวเสน เสขาเสขเนวเสขานาเสขวเสน จ จตุพฺพิธ หานภาคิยิติภาคิยวิเสสภาคิยนิพฺเพธภาคิยวเสน ตถา ภิกขฺ ุภิกฺขุนีอนุปสมฺปนฺนคหฏสีลวเสน ปกติอาจารธมฺมตาปุพฺพเหตุกสีลวเสน ปาฏิโมกฺขสวรอินฺทฺริยสวรอาชีวปาริสุทฺธิปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลวเสน จ ปฺจวิธ
ปริยนฺตปาริสุทฺธิสีลาทิวเสน ฯ วุตฺตมฺป เจต ปฏิสมฺภิทาย ปฺจ
สีลานิ ปริยนฺตปาริสุทฺธิสีล อปริยนฺตปาริสุทฺธิสีล ปริปุณฺณปาริสุทฺธิสีล
อปรามฏปาริสุทฺธิสีล ปฏิปสฺสทฺธปิ าริสุทฺธิสีลนฺติ ฯ ตถา ปหานเวรมณีเจตนาสวราวีติกฺกมวเสน ฯ ตตฺถ เอกวิธโกฏาเส อตฺโถ
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ
ทุวิธโกฏาเส ฯ ย ภควตา อิท กตฺตพฺพนฺติ ปฺตฺตสิกฺขาปทปูรณ ต จาริตฺต ย อิท น กตฺตพฺพนฺติ ปฏิกฺขิตฺตสฺส
อกรณ ต วาริตฺต ฯ ตตฺราย วจนฏโ ฯ จรนฺติ ตสฺมึ สีเลสุ
ปริปูรีการิตาย ปวตฺตนฺตีติ จาริตฺต ฯ วาริต ตายนฺติ รกฺขนฺติ เตนาติ
วาริตฺต ฯ ตตฺถ สทฺธาวิริยสาธน จาริตฺต สทฺธาสาธน
วาริตฺต ฯ เอว จาริตฺตวาริตฺตวเสน ทุวิธ ฯ ทุตยิ ทุเก ฯ
อภิสมาจาโรติ อุตฺตมสมาจาโร ฯ อภิสมาจาโรว อภิสมาจาริก ฯ
อภิสมาจาร วา อารพฺภ ปฺตฺต อภิสมาจาริก ฯ อาชีวฏมกโต
อวเสสสีลสฺเสต อธิวจน ฯ มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส อาทิภาวภูตนฺติ
อาทิพฺรหฺมจริยก ฯ อาชีวฏมกสีลสฺเสต อธิวจน ฯ ต หิ มคฺคสฺส
# ๑. ขุ. ป. ๓๑/๖๑ ฯ ๒. ม. ยุ. ตสฺมึ ตสมงฺคิโน สีเลสุ ปริปรู ิการิตาย ฯ
๑

๒
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วิสุทฺธิมคฺเค
อาทิภาวภูต ปุพฺพภาเคเยว ปริโสเธตพฺพโต ฯ เตนาห ปุพฺเพว
โข ปนสฺส กายกมฺม วจีกมฺม อาชีโว สุปริสุทโฺ ธ โหตีติ ฯ
ยานิ วา สิกฺขาปทานิ ขุทฺทานุขุทฺทกานีติ วุตฺตานิ อิท อภิสมาจาริกสีล เสส อาทิพฺรหฺมจริยก ฯ อุภโตวิภงฺคปริยาปนฺน วา
อาทิพฺรหฺมจริยก ขนฺธกวตฺตปริยาปนฺน อภิสมาจาริก ฯ ตสฺส
สมฺปตฺติยา อาทิพฺรหฺมจริยก สมฺปชฺชติ ฯ เตเนวาห โส วต
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อภิสมาจาริก ธมฺม อปริปูเรตฺวา อาทิพฺรหฺมจริยก
ธมฺม ปริปูเรสฺสตีติ เนต าน วิชชฺ ตีติ ฯ เอว อภิสมาจาริกอาทิพฺรหฺมจริยกวเสน ทุวิธ ฯ ตติยทุเก ฯ ปาณาติปาตาทีหิ
เวรมณีมตฺต วิรติสีล เสส เจตนาทิ อวิรติสีลนฺติ ฯ เอว วิรติอวิรติวเสน ทุวิธ ฯ จตุตฺถทุเก ฯ นิสสฺ โยติ เทฺว นิสฺสยา ตณฺหานิสฺสโย จ ทิฏินิสฺสโย จ ฯ ตตฺถ ย อิมินาห สีเลน เทโว วา
ภวิสฺสามิ เทวฺตโร วาติ เอว ภวสมฺปตฺตึ อากงฺขมาเนน ปวตฺติต
อิท ตณฺหานิสฺสิต ฯ ย สีเลน สุทฺธตี ิ เอว สุทฺธทิ ิฏิยา ปวตฺติต
อิท ทิฏินิสฺสิต ฯ ยมฺปน โลกุตฺตร โลกิยฺจ ตสฺเสว สมฺภารภูต
อิท อนิสฺสติ นฺติ เอว นิสฺสิตานิสฺสิตวเสน ทุวิธ ฯ ปฺจมทุเก ฯ
กาลปริจฺเฉท กตฺวา สมาทินฺน สีล กาลปริยนฺต ยาวชีว สมาทิยิตฺวา
ตเถว ปวตฺติต อาปาณโกฏิกนฺติ ฯ เอว กาลปริยนฺตอาปาณโกฏิกวเสน ทุวิธ ฯ ฉฏทุเก ฯ ลาภยสาติองฺคชีวิตวเสน
ทิฏิปริยนฺต สปริยนฺต นาม วิปรีต อปริยนฺต ฯ วุตฺตมฺป เจต
๑

๒

๑. ม. อุปริ. ๑๔/๕๒๓ ฯ ๒. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๕ ฯ
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สีลนิทฺเทโส
ปฏิสมฺภิทาย กตมนฺต สีล สปริยนฺต อตฺถิ สีล ลาภปริยนฺต อตฺถิ
สีล ยสปริยนฺต อตฺถิ สีล าติปริยนฺต อตฺถิ สีล องฺคปริยนฺต
อตฺถิ สีล ชีวิตปริยนฺต กตมนฺต สีล ลาภปริยนฺต อิเธกจฺโจ
(ปุคฺคโล) ลาภเหตุ ลาภปจฺจยา ลาภการณา ยถาสมาทินฺน สิกฺขาปท
วีติกฺกมติ อิท ต สีล ลาภปริยนฺตนฺติ ฯ เอเตเนว อุปาเยน
อิตรานิป วิตฺถาเรตพฺพานิ ฯ อปริยนฺตวิสชฺชเนป วุตฺต กตมนฺต
สีล น ลาภปริยนฺต อิเธกจฺโจ (ปุคฺคโล) ลาภเหตุ ลาภปจฺจยา
ลาภการณา ยถาสมาทินฺน สิกฺขาปท วีติกฺกมาย จิตฺตมฺป น
อุปฺปาเทติ กึ โส วีติกฺกมิสฺสติ อิทนฺต สีล น ลาภปริยนฺตนฺติ ฯ
เอเตเนว อุปาเยน อิตรานิป วิตฺถาเรตพฺพานีติ ฯ เอว สปริยนฺตาปริยนฺตวเสน ทุวิธ ฯ สตฺตมทุเก ฯ สพฺพมฺป สาสว สีล
โลกิย ฯ อนาสว โลกุตฺตร ฯ ตตฺถ โลกิย ภววิเสสาวห โหติ
ภวนิสฺสรณสฺส จ สมฺภาโร ฯ ยถาห ฯ วินโย สวรตถาย
สวโร อวิปปฺ ฏิสารตฺถาย อวิปฺปฏิสาโร ปาโมชฺชตฺถาย ปาโมชฺช
ปตตฺถาย ปติ ปสฺสทฺธตฺถาย ปสฺสทฺธิ สุขตฺถาย สุข สมาธตฺถาย
สมาธิ ยถาภูตาณทสฺสนตฺถาย ยถาภูตาณทสฺสน นิพฺพิทตฺถาย
นิพฺพิทา วิราคตฺถาย วิราโค วิมุตฺตตฺถาย วิมุตตฺ ิ วิมุตฺติาณทสฺสนตฺถาย วิมุตตฺ ิาณทสฺสน อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถาย
เอตทตฺถา กถา เอตทตฺถา มนฺตนา เอตทตฺถา อุปนิสา เอตทตฺถ
โสตาวธาน ยทิท อนุปาทา จิตฺตสฺส วิโมกฺโขติ ฯ โลกุตฺตร
๑

๒

๓

๑. ขุ. ป. ๓๑/๖๒ ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๖๓ ฯ ๓. วิ. ป. ๘/๔๐๖ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ภวนิสฺสรณาวห โหติ ปจฺจเวกฺขณาณสฺส จ ภูมีติ ฯ เอว
โลกิยโลกุตฺตรวเสน ทุวิธ ฯ
ติเกสุ ปมตฺติเก ฯ หีเนน ฉนฺเทน จิตฺเตน วิริเยน วีมสาย
วา ปวตฺติต หีน มชฺฌิเมหิ ฉนฺทาทีหิ ปวตฺตติ  มชฺฌิม ปณีเตหิ
ปณีต ฯ ยสกามตาย วา สมาทินฺน หีน ปฺุผลกามตาย มชฺฌิม
กตฺตพฺพเมวิทนฺติ อริยภาว นิสฺสาย สมาทินฺน ปณีต ฯ อหมสฺมิ
สีลสมฺปนฺโน อิเม ปนฺเ ภิกฺขู ทุสฺสีลา ปาปธมฺมาติ เอว
อตฺตุกฺกสนปรวมฺภนาทีหิ อุปกฺกลิ ิฏ วา หีน อนุปกฺกลิ ิฏ โลกิยสีล มชฺฌิม โลกุตฺตร ปณีต ฯ ตณฺหาวเสน วา ภวโภคตฺถาย
ปวตฺติต หีน อตฺตโน วิโมกฺขตฺถาย ปวตฺติต มชฺฌิม สพฺพสตฺตวิโมกฺขตฺถาย ปวตฺติต ปารมิตาสีล ปณีตนฺติ ฯ เอว หีนมชฺฌิมปณีตวเสน ติวิธ ฯ ทุติยตฺติเก ฯ อตฺตโน อนนุรูป ปชหิตุกาเมน
อตฺตครุนา อตฺตนิ คารเวน ปวตฺติต อตฺตาธิปเตยฺย โลกาปวาท
ปริหริตุกาเมน โลกครุนา โลกคารเวน ปวตฺติต โลกาธิปเตยฺย
ธมฺมมหตฺต ปูเชตุกาเมน ธมฺมครุนา ธมฺมคารเวน ปวตฺติต ธมฺมาธิปเตยฺยนฺติ ฯ เอว อตฺตาธิปเตยฺยาทิวเสน ติวิธ ฯ ตติยตฺติเก ฯ
ย ทุเกสุ นิสฺสิตนฺติ วุตฺต ต ตณฺหาทิฏีหิ ปรามฏตฺตา ปรามฏ
ปุถุชชฺ นกลฺยาณกสฺส มคฺคสมฺภารภูต เสขานฺจ มคฺคสมฺปยุตฺต
อปรามฏ เสขาเสขานฺจ ผลสมฺปยุตฺต ปฏิปสฺสทฺธนฺติ ฯ เอว
ปรามฏาทิวเสน ติวิธ ฯ จตุตฺถตฺติเก ฯ ย อาปตฺตึ อนาปชฺชนฺเตน
ปูริต อาปชฺชิตฺวา วา ปุน กตปฏิกมฺม ต วิสุทฺธ อาปตุตึ
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สีลนิทฺเทโส
อาปนฺนสฺส อกตปฏิกมฺม อวิสุทฺธ วตฺถุมฺหิ วา อาปตฺติยา วา
อชฺฌาจาเร วา เวมติกสฺส สีล เวมติกสีล นาม ฯ ตตฺถ โยคินา
อวิสุทฺธ สีล โสเธตพฺพ เวมติเก วตฺถุชฺฌาจาร อกตฺวา วิมติ
ปฏิวิโนเทตพฺพา อิจฺจสฺส ผาสุ ภวิสฺสตีติ ฯ เอว วิสุทฺธาวิสุทฺธาทิวเสน ติวิธ ฯ ปฺจมตฺติเก ฯ จตูหิ อริยมคฺเคหิ ตีหิ จ
สามฺผเลหิ สมฺปยุตฺต สีล เสข อรหตฺตผลสมฺปยุตฺต อเสข เสส
เนวเสขานาเสขนฺติ เอว เสขาทิวเสน ติวิธ ฯ ปฏิสมฺภิทายมฺปน ยสฺมา โลเก เตส เตส สตฺตาน ปกติป สีลนฺติ วุจฺจติ
ย สนฺธาย อย สุขสีโล อย ทุกฺขสีโล อย กลหสีโล อย
มณฺฑนสีโลติ ภณนฺติ ตสฺมา เตน ปริยาเยน ตีณิ สีลานิ
กุสลสีล อกุสลสีล อพฺยากตสีลนฺติ เอว กุสลาทิวเสนป ติวิธนฺติ
วุตฺต ฯ ตตฺถ อกุสล อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตสฺส สีลสฺส
ลกฺขณาทีสุ เอเกนป น สเมตีติ อิธ น อุปนีต ฯ ตสฺมา
วุตฺตนเยเนวสฺส ติวิธตา เวทิตพฺพา ฯ
จตุกฺเกสุ ปม จตุกฺเก ฯ
โยธ เสวติ ทุสฺสีเล สีลวนฺเต น เสวติ
วตฺถุวีตกิ ฺกเม โทส น ปสฺสติ อวินฺทิสุ
มิจฺฉาสงฺกปฺปพหุโล อินฺทฺริยานิ น รกฺขติ
เอวรูปสฺส เวสีล ชายเต หานภาคิย ฯ
โย ปนตฺตมโน โหติ สีลสมฺปตฺติยา อิธ
๑

๒

๓

๔

๑. วิโสเธตพฺพ ฯ ๒. วิสุทฺธาทิวเสน ฯ ๓. ขุ. ป. ๓๑/๖๔ ฯ ๔. อวิทฺทสุ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
กมฺมฏานานุโยคมฺหิ น อุปฺปาเทติ มานส
ตุฏสฺส สีลมตฺเตน อฆเฏนฺตสฺส อุตฺตรึ
ตสฺส ต ิติภาคิย สีล ภวติ ภิกฺขุโน ฯ
สมฺปนฺนสีโล ฆเฏติ สมาธตฺถาย โย ปน
วิเสสภาคิย สีล โหติ เอตสฺส ภิกฺขุโน ฯ
อตุฏโ สีลมตฺเตน นิพฺพิท โยนุยฺุชติ
โหติ นิพฺเพธภาคิย สีลเมตสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ
เอว หานภาคิยาทิวเสน จตุพฺพิธ ฯ ทุติย จตุกฺเก ฯ ภิกฺขู อารพฺภ
ปฺตฺตสิกฺขาปทานิ ยานิ จ เนส ภิกฺขูน ปฺตฺติโต
รกฺขิตพฺพานิ อิท ภิกฺขุสลี  ภิกฺขุนิโย อารพฺภ ปฺตฺตสิกฺขาปทานิ
ยานิ จ ตาส ภิกฺขุนีน ปฺตฺติโต รกฺขิตพฺพานิ อิท ภิกฺขุนีสีล
สามเณรสามเณรีน ทส สีลานิ อนุปสมฺปนฺนสีล อุปาสกอุปาสิกาน
นิจฺจสีลวเสน ปฺจ สิกฺขาปทานิ สติ วา อุสฺสาเห ทส อุโปสถงฺควเสน อฏาติ อิท คหฏสีลนฺติ ฯ เอว ภิกฺขุสีลาทิวเสน
จตุพฺพิธ ฯ ตติยจตุกฺเก ฯ อุตฺตรกุรุกาน มนุสฺสาน อวีติกฺกโม
ปกติสีล กุลเทสปาสณฺฑาน อตฺตโน อตฺตโน มริยาทาจาริตฺต
อาจารสีล ธมฺมตา เอสา อานนฺท ยทา โพธิสตฺโต มาตุกุจฺฉึ
โอกฺกนฺโต โหติ น โพธิสตฺตมาตุ ปุริเสสุ มานส อุปฺปชฺชติ
กามคุณุปสฺหิตนฺติ เอว วุตฺต โพธิสตฺตมาตุ สีล ธมฺมตาสีล
มหากสฺสปาทีน ปน สุทฺธสตฺตาน โพธิสตฺตสฺส จ ตาสุ ตาสุ
๑

๑. ที. มหา. ๑๐/๑๔ ฯ
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ชาตีสุ สีล ปุพฺพเหตุกสีลนฺติ ฯ เอว ปกติสีลาทิวเสน จตุพฺพิธ ฯ
จตุตฺถ จตุกฺเก ฯ ย ภควตา อิธ ภิกฺขุ ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต
วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี
สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสูติ เอว วุตฺต สีลมิท ปาฏิโมกฺขสวรสีล นาม ฯ ย ปน โส จกฺขุนา รูป ทิสฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ
นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต
อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส
สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ จกฺขุนฺทฺรยิ  จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ
โสเตน สทฺท สุตฺวา ฯเปฯ ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ฯเปฯ ชิวฺหาย
รส สายิตฺวา ฯเปฯ กฺาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ฯเปฯ มนสา
ธมฺม วิฺาย น นิมิตตฺ คฺคาหี โหติ ฯเปฯ มนินฺทฺริเย สวร
อาปชฺชตีติ วุตฺต อิท อินฺทฺริยสวรสีล นาม ฯ ยา ปน อาชีวเหตุ
อาชีวการณา ปฺตฺตาน ฉนฺน สิกฺขาปทาน วีติกฺกมสฺส กุหนา
ลปนา เนมิตฺติกตา นิปฺเปสิกตา ลาเภน ลาภ นิชิคึสนตาติ
เอวมาทีนฺจ ปาปธมฺมาน วเสน ปวตฺตา มิจฺฉาชีวา วิรติ อิท
อาชีวปาริสุทฺธิสีล ฯ ปฏิสงฺขา โยนิโส จีวร ปฏิเสวติ ยาวเทว
สีตสฺส ปฏิฆาตายาติอาทินา นเยน วุตฺโต ปฏิสงฺขานปริสุทฺโธ
จตุปจฺจยปริโภโค อิท ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีล นาม ฯ ตตฺราย อาทิโต
ปฏาย อนุปุพฺพปทวณฺณนาย สทฺธึ วินิจฺฉยกถา ฯ
อิธาติ อิมสฺมึ สาสเน ฯ ภิกฺขูติ สสาเร ภย อิกฺขนตาย วา
๑

๒

๓

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๒๘ ฯ ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๑๔๓ ฯ ๓. ม. มู. ๑๒/๑๗ ฯ
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ภินฺนปฏธราทิตาย วา เอว ลทฺธโวหาโร สทฺธาปพฺพชิโต กุลปุตฺโต ฯ
ปาฏิโมกฺขสวรสวุโตติ เอตฺถ ฯ ปาฏิโมกฺขนฺติ สิกฺขาปทสีล ฯ
ต หิ โย น ปาติ รกฺขติ ต โมกฺเขติ โมจยติ อาปายิกาทีหิ
ทุกฺเขหิ ตสฺมา ปาฏิโมกฺขนฺติ วุจฺจติ ฯ สวรณ สวโร ฯ
กายิกวาจสิกสฺส อวีติกฺกมสฺเสต นาม ฯ ปาฏิโมกฺขเมว สวโร
ปาฏิโมกฺขสวโร ฯ เตน ปาฏิโมกฺขสวเรน สวุโต ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต อุปคโต สมนฺนาคโตติ อตฺโถ ฯ วิหรตีติ อิริยติ ฯ
อาจารโคจรสมฺปนฺโนติอาทีนมตฺโถ ปาลิย อาคตนเยเนว
เวทิตพฺโพ ฯ วุตฺตฺเหต อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ อตฺถิ อาจาโร
อตฺถิ อนาจาโร ตตฺถ กตโม อนาจาโร กายิโก วีติกฺกโม
วาจสิโก วีติกฺกโม กายิกวาจสิโก วีติกฺกโม อย วุจฺจติ อนาจาโร
สพฺพมฺป ทุสฺสีลฺย อนาจาโร อิเธกจฺโจ เวฬุทาเนน วา ปตฺตทาเนน
วา ปุปฺผผลสินานทนฺตกฏทาเนน วา จาฏกมฺยตาย วา มุคฺคสูปตาย วา ปาริภฏยตาย วา ชงฺฆเปสนิเกน วา อฺตรฺตเรน วา พุทฺธปฏิกฺกุฏเน มิจฺฉาชีเวน ชีวิต กปฺเปติ อย วุจฺจติ
อนาจาโร ตตฺถ กตโม อาจาโร กายิโก อวีติกกฺ โม วาจสิโก
อวีติกฺกโม กายิกวาจสิโก อวีติกฺกโม อย วุจฺจติ อาจาโร สพฺโพป
สีลสวโร อาจาโร อิเธกจฺโจ น เวฬุทาเนน (วา) น ปตฺตทาเนน (วา) น ปุปฺผผลสินานทนฺตกฏทาเนน (วา) น จาฏกมฺยตาย น มุคฺคสูปตาย น ปาริภฏยตาย (วา) น ชงฺฆเปสนิเกน น
๑

๒

๑. ม. ยุ. จาตุกมฺยตาย ฯ ๒. น เวฬุทาเนน วาติอาทีสุ วาสทฺโท อติเรโก วิย ทิสฺสติ ฯ
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สีลนิทฺเทโส
อฺตรฺตเรน (วา) พุทฺธปฏิกฺกฏุ เน มิจฺฉาชีเวน ชีวิต กปฺเปติ
อย วุจฺจติ อาจาโร โคจโรติ อตฺถิ โคจโร อตฺถิ อโคจโร
ตตฺถ กตโม อโคจโร อิเธกจฺโจ เวสิยโคจโร วา โหติ วิธวาถุลลฺ กุมารีปณฺฑกภิกฺขุนีปานาคารโคจโร วา สสฏโ วิหรติ
ราชูหิ ราชมหามตฺเตหิ ติตฺถิเยหิ ติตฺถิยสาวเกหิ อนนุโลมิเกน
คิหิสสคฺเคน ยานิ วา ปน ตานิ กุลานิ อสฺสทฺธานิ อปฺปสนฺนานิ
อกฺโกสกปริภาสกานิ อนตฺถกามานิ อหิตกามานิ อผาสุกกามานิ
อโยคกฺเขมกามานิ ภิกฺขูน ภิกฺขุนีน อุปาสกาน อุปาสิกาน
ตถารูปานิ กุลานิ เสวติ ภชติ ปยิรุปาสติ อย วุจฺจติ อโคจโร ตตฺถ
กตโม โคจโร อิเธกจฺโจ น เวสิยโคจโร โหติ ฯเปฯ น
ปานาคาร โคจโร โหติ อสสฏโ วิหรติ ราชูหิ ฯเปฯ ติตฺถิยสาวเกหิ อนนุโลมิเกน คิหิสสคฺเคน ยานิ วา ปน ตานิ กุลานิ
สทฺธานิ ปสนฺนานิ โอปานภูตานิ กาสาวปชฺโชตานิ อิสิวาตปฏิวาตานิ
อตฺถกามานิ ฯเปฯ โยคกฺเขมกามานิ ภิกฺขูน ภิกฺขนุ ีน อุปาสกาน
อุปาสิกาน ตถารูปานิ กุลานิ เสวติ ภชติ ปยิรูปาสติ อย วุจฺจติ
โคจโร อิติ อิมินา จ อาจาเรน อิมินา จ โคจเรน อุเปโต โหติ
สมุเปโต อุปาคโต สมุปาคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต
เตน วุจฺจติ อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ ฯ
อปเจตฺถ อิมินาป นเยน อาจารโคจรา เวทิตพฺพา ฯ ทุวิโธ
หิ อนาจาโร กายิโก จ วาจสิโก จ ตตฺถ กตโม กายิโก
๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๓๑ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค) - หนาที่ 22

วิสุทฺธิมคฺเค
อนาจาโร อิเธกจฺโจ สงฺฆคโตป อจิตฺตีการกโต เถเร ภิกฺขู
ฆฏฏยนฺโตป ติฏติ ฆฏฏยนฺโตป นิสีทติ ปุรโตป ติฏติ ปุรโตป
นิสีทติ อุจฺเจป อาสเน นิสีทติ สสีสมฺป ปารุปตฺวา นิสีทติ
ิตโกป ภณติ พาหาวิกฺเขปโกป ภณติ เถราน ภิกฺขูน อนุปาหนาน
จงฺกมนฺตาน สอุปาหโน จงฺกมติ นีเจ จงฺกเม จงฺกมนฺตาน อุจฺเจ
จงฺกเม จงฺกมติ ฉมาย จงฺกมนฺตาน จงฺกเม จงฺกมติ เถเร ภิกขฺ ู
อนูปขชฺชาป ติฏติ อนูปขชฺชาป นิสีทติ นเวป ภิกฺขู อาสเนน
ปฏิพาหติ ชนฺตาฆเรป เถเร ภิกฺขู อนาปุจฺฉิตฺวา กฏ ปกฺขปิ ติ
ทฺวาร ปทหติ อุทกติตฺเถป เถเร ภิกฺขู ฆฏฏยนฺโตป โอตรติ ปุรโตป
โอตรติ ฆฏฏยนฺโตป นฺหายติ ปุรโตป นฺหายติ ฆฏฏยนฺโตป อุตฺตรติ
ปุรโตป อุตตฺ รติ อนฺตรฆร ปวิสนฺโตป เถเร ภิกฺขู ฆฏฏยนฺโตป
คจฺฉติ ปุรโตป คจฺฉติ โวกฺกมฺม เถราน ภิกฺขูน ปุรโต ปุรโตป คจฺฉติ
ยานิป ตานิ โหนฺติ กุลาน โอวรกานิ คุฬฺหานิ จ ปฏิจฺฉนฺนานิ จ
ยตฺถ กุลิตฺถโิ ย กุลกุมาริโย นิสีทนฺติ ตตฺถป สหสา ปวิสติ กุมารกสฺสป สิร ปรามสติ อย วุจฺจติ กายิโก อนาจาโร ตตฺถ กตโม
วาจสิโก อนาจาโร อิเธกจฺโจ สงฺฆคโตป อจิตฺตีการกโต เถเร
ภิกฺขู อนาปุจฺฉา ธมฺม ภณติ ปฺห วิสชฺเชติ ปาฏิโมกฺข อุททฺ ิสติ
ิตโกป ภณติ พาหาวิกฺเขปโกป ภณติ อนฺตรฆร ปวิฏโป อิตฺถึ
วา กุมารึ วา เอวมาห อิตฺถนฺนาเม อิตฺถงฺโคตฺเต กึ อตฺถิ ยาคุ
อตฺถิ ภตฺต อตฺถิ ขาทนีย กึ ปวิสฺสาม กึ ขาทิสฺสาม กึ ภฺุชิสสฺ าม
๑

๑. อตฺถิ ขาทนีย อตฺถิ ภตฺตนฺติ เอว ภวิตพฺพ ฯ
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กึ วา เม ทสฺสถาติ วิปปฺ ลปติ อย วุจฺจติ วาจสิโก อนาจาโร ฯ
ปฏิปกฺขวเสน ปนสฺส อาจาโร เวทิตพฺโพ ฯ อปจ ภิกฺขุ สคารโว
สปฺปติสฺโส หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺโน สุนิวตฺโถ สุปารุโต ปาสาทิเกน
อภิกฺกนฺเตน ปฏิกฺกนฺเตน อาโลกิเตน วิโลกิเตน สมฺมิฺชิเตน
ปสาริเตน โอกฺขิตฺตจกฺขุ อิริยาปถสมฺปนฺโน อินทฺ ฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร
โภชเน มตฺตฺู ชาคริยมนุยุตฺโต สติสมฺปชฺเน สมนฺนาคโต
อปฺปจฺโฉ สนฺตุฏโ อสสฏโ อารทฺธวิริโย อภิสมาจาริเกสุ
สกฺกจฺจการี ครุจิตฺตีการพหุโล วิหรติ อย วุจฺจติ อาจาโร ฯ เอว
ตาว อาจาโร เวทิตพฺโพ ฯ โคจโร ปน ติวิโธ อุปนิสฺสยโคจโร
อารกฺขโคจโร อุปนิพนฺธโคจโรติ ฯ ตตฺถ กตโม อุปนิสฺสยโคจโร
ทสกถาวตฺถุคุณสมนฺนาคโต กลฺยาณมิตฺโต ย นิสฺสาย อสฺสตุ 
สุณาติ สุต ปริโยทเปติ กงฺข วิตรติ ทิฏึ อุชช กโรติ จิตฺต ปสาเทติ
ยสฺส วา อนุสิกฺขมาโน สทฺธาย วฑฺฒติ สีเลน สุเตน จาเคน
ปฺาย วฑฺฒติ อย วุจฺจติ อุปนิสฺสยโคจโร ฯ กตโม อารกฺขโคจโร อิธ ภิกฺขุ อนฺตรฆร ปวิฏโ วีถึ ปฏิปนฺโน โอกฺขติ ฺตจกฺขุ
ยุคมตฺตทสฺสาวี สวุโต คจฺฉติ น หตฺถึ โอโลเกนฺโต น อสฺส
น รถ น ปตฺตึ น อิตฺถึ น ปุริส โอโลเกนฺโต น อุทฺธ
โอโลเกนฺโต น อโธ โอโลเกนฺโต น ทิสาวิทิสมฺป เปกฺขมาโน
คจฺฉติ อย วุจฺจติ อารกฺขโคจโร ฯ กตโม อุปนิพนฺธโคจโร
จตฺตาโร สติปฏานา ยตฺถ จิตฺต อุปนิพนฺธติ วุตฺตฺเหต ภควตา
โก จ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน โคจโร สโก เปตฺติโก วิสโย ยทิท จตฺตาโร
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วิสุทฺธิมคฺเค
สติปฏานาติ อย วุจฺจติ อุปนิพนฺธโคจโร ฯ อิติ อิมินา จ
อาจาเรน อิมินา จ โคจเรน อุเปโต สมนฺนาคโต เตนป วุจฺจติ
อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ ฯ
อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวีติ อณุปฺปมาเณสุ อสฺจิจฺจ
อาปนฺนเสขิยอกุสลจิตฺตุปฺปาทาทิเภเทสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสนสีโล ฯ
สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสูติ ยงฺกิฺจิ สิกฺขาปเทสุ สิกฺขติ พฺพ
ต สพฺพ สมฺมา อาทาย สิกฺขติ ฯ
เอตฺถ จ ปาฏิโมกฺขสวรสวุโตติ เอตฺตาวตา จ ปุคฺคลาธิฏานาย เทสนาย ปาฏิโมกฺขสวรสีล ทสฺสิต ฯ อาจารโคจรสมฺปนฺโนติอาทิ ปน สพฺพ ยถา ปฏิปนฺนสฺส ต สีล สมฺปชฺชติ
ต ปฏิปตฺตึ ทสฺเสตุ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯญ
ยมฺปเนต ตทนนฺตร โส จกฺขุนา รูป ทิสฺวาติอาทินา นเยน
ทสฺสิต อินทฺ ฺริยสวรสีล ตตฺถ ฯ โสติ โส ปาฏิโมกฺขสวรสีเล ิโต
ภิกฺขุ ฯ จกฺขุนา รูป ทิสฺวาติ การณวเสน จกฺขูติ ลทฺธโวหาเรน
รูปทสฺสนสมตฺเถน จกฺขุวิฺาเณน รูป ทิสฺวา ฯ โปราณา ปนาหุ
จกฺขุ รูป น ปสฺสติ อจิตฺตกตฺตา จิตฺตมฺป น ปสฺสติ อจกฺขุกตฺตา
ทฺวารารมฺมณสงฺฆฏเฏ ปน จกฺขุปฺปสาทวตฺถุเกน จิตฺเตน ปสฺสติ อีทิสี
ปเนสา ธนุนา วิชฌ
ฺ ตีติอาทีสุ วิย สสมฺภารกถา นาม โหติ ฯ
ตสฺมา จกฺขุวิฺาเณน รูป ทิสฺวาติ อยเมเวตฺถ อตฺโถติ ฯ น
นิมิตฺตคฺคาหีติ อิตฺถีปรุ ิสนิมิตฺต วา สุภนิมิตฺตาทิก วา กิเลสวตฺถุภูต
๑

๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๑๙๘ ฯ
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สีลนิทฺเทโส
นิมิตฺต น คณฺหาติ ทิฏมตฺเตเยว สณฺาติ ฯ นานุพฺยฺชนคฺคาหีติ
กิเลสาน อนุพฺยฺชนโต ปากฏภาวกรณโต อนุพฺยฺชนนฺติ ลทฺธโวหาร
หตฺถปาทสีสหสิตกถิตลปตวิโลกิตาทิเภท อาการ น คณฺหาติ ย
ตตฺถ ภูต ตเทว คณฺหาติ เจติยปพฺพตวาสี มหาติสฺสตฺเถโร วิย ฯ
ต กิร เจติยปพฺพตา อนุราธปุร ปณฺฑจารตฺถาย อาคจฺฉนฺต
อฺตรา กุลสุณฺหา สามิเกน สทฺธึ ภณฺฑิตฺวา สุมณฺฑิตปสาธิตา
เทวกฺา วิย กาลสฺเสว อนุราธปุรโต นิกฺขมิตฺวา าติฆร คจฺฉนฺตี
อนฺตรามคฺเค ทิสฺวา วิปลลตฺถจิตฺตา มหาหสิต หสิ ฯ เถโรป
กิเมตนฺติ โอโลเกนฺโต ตสฺสา ทนฺตฏิเก อสุภสฺ ปฏิลภิตฺวา
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต
ตสฺสา ทนฺตฏิเก ทิสฺวา ปุพฺพสฺ อนุสฺสริ
ตตฺเถว โส ิโต เถโร อรหตฺต อปาปุณีติ ฯ
สามิโกป โข ปนสฺสา อนุมคฺค คจฺฉนฺโต เถร ทิสฺวา กจฺจิ
ภนฺเต อิตฺถึ ปสฺสถาติ ปุจฺฉิ ฯ ต เถโร อาห
นาภิชานามิ อิตฺถึ วา ปุริส วา อิโต คต
อปจ อฏิสงฺฆาโฏ คจฺฉเตส มหาปเถติ ฯ
ยตฺวาธิกรณเมนนฺติอาทิมฺหิ ยการณา ยสฺส จกฺขุนฺทฺริยาสวรสฺส เหตุ เอน ปุคฺคล สติกวาเฏน จกฺขุนฺทฺริย อสวุต
อปทหิตจกฺขุทฺวาร! หุตฺวา วิหรนฺต เอเต อภิชฺฌาทโย ธมฺมา
อนฺวาสฺสเวยฺยุ อนุพนฺเธยฺยุ ฯ ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชตีติ ตสฺส
๑

๒

๓

๑. ทนฺตฏิกนฺติป ฯ ๒. สี.ม.ยุ. อิตฺถี วา ปุรโิ ส วา อิโต คโต ฯ ๓. ยุ. เอต ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค) - หนาที่ 26

วิสุทธฺ ิมคฺเค
จกฺขุนฺทฺริยสฺส สติกวาเฏน ปทหนตฺถาย ปฏิปชฺชติ ฯ เอว
ปฏิปชฺชนฺโตเยว จ รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชตีติป
วุจฺจติ ฯ ตตฺถ กิฺจาป จกฺขุนฺทฺริเย สวโร วา อสวโร วา
นตฺถิ น หิ จกฺขุปฺปสาท นิสฺสาย สติ วา มุฏสจฺจ วา อุปฺปชฺชติ
อปจ ยทา รูปารมฺมณ จกฺขุสฺส อาปาถ อาคจฺฉติ ตถา ภวงฺเค
ทฺวิกฺขตฺตุ อุปฺปชฺชิตฺวา นิรทุ ฺเธ กิริยามโนธาตุ อาวชฺชนกิจฺจ
สาธยมานา อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌติ ตโต จกฺขุวิฺาณ ทสฺสนกิจฺจ
ตโต วิปากมโนธาตุ สมฺปฏิจฺฉนฺนกิจฺจ ตโต วิปากาเหตุกมโนวิฺาณธาตุ สนฺตีรณกิจจฺ  ตโต กิรยิ าเหตุกมโนวิฺาณธาตุ
โวฏพฺพนกิจฺจ สาธยมานา อุปฺปชฺชติ ฺวา นิรุชฺฌติ ตทนนฺตร ชวน
ชวติ ฯ ตตฺราป เนว ภวงฺคสมเย น อาวชฺชนาทีน อฺตรสมเย สวโร วา อสวโร วา อตฺถิ ฯ ชวนกฺขเณ ปน สเจ
ทุสฺสีลฺย วา มุฏสจฺจ วา อฺาณ วา อกฺขนฺติ วา โกสชฺช
วา อุปฺปชฺชติ อสวโร โหติ ฯ เอว โหนฺโต ปน โส
จกฺขุนฺทฺริเย อสวโรติ วุจฺจติ ฯ กสฺมา ฯ ยสฺมา ตสฺมึ สติ
ทฺวารมฺป อคุตฺต โหติ ภวงฺคมฺป อาวชฺชนาทีนิป วีถิจิตฺตานิ ฯ ยถา
กึ ฯ ยถา นคเร จตูสุ ทฺวาเรสุ อสวุเตสุ กิฺจาป อนฺโตฆรทฺวารโกฏกคพฺภาทโย สุสวุตา โหนฺติ ตถาป อนฺโตนคเร สพฺพ
ภณฺฑ อรกฺขิต อโคปตเมว โหติ นครทฺวาเรน หิ โจรา ปวิสิตฺวา
ยทิจฺฉนฺติ ต กเรยฺยุ เอวเมว ชวเน ทุสสฺ ีลฺยาทีสุ อุปฺปนฺเนสุ
ตสฺมึ อสวเร สติ ทฺวารมฺป อคุตฺต โหติ ภวงฺคมฺป อาวชฺชนาทีนิป
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สีลนิทฺเทโส
วีถิจิตฺตานิ ฯ ตสฺมึ ปน สีลาทีสุ อุปฺปนฺเนสุ ทฺวารมฺป
คุตฺต โหติ ภวงฺคมฺป อาวชฺชนาทีนิป วีถิจิตฺตานิ ฯ ยถา กึ ฯ ยถา
นครทฺวาเรสุ สุสวุเตสุ กิฺจาป อนฺโตฆราทโย อสวุตา โหนฺติ
ตถาป อนฺโตนคเร สพฺพ ภณฺฑ สุรกฺขิต สุโคปตเมว โหติ
นครทฺวาเรสุ หิ ปทหิเตสุ โจราน ปเวโส นตฺถิ เอวเมว ชวเน
สีลาทีสุ อุปฺปนฺเนสุ ทฺวารมฺป คุตฺต โหติ ภวงฺคมฺป อาวชฺชนาทีนิป
วีถิจิตฺตานิ ตสฺมา ชวนกฺขเณ อุปฺปชฺชมาโนป สวโร จกฺขุนฺทฺริเย
สวโรติ วุตฺโต ฯ โสเตน สทฺท สุตฺวาติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ
เอวมิท สงฺเขปโต รูปาทีสุ กิเลสานุพนฺธนิมิตฺตาทิคฺคาหปริวชฺชนลกฺขณ อินฺทฺริยสวรสีลนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
อิทานิ อินฺทฺริยสวรสีลานนฺตร วุตฺเต อาชีวปาริสุทฺธิสีเล ฯ
อาชีวเหตุ อาชีวการณา ปฺตฺตาน ฉนฺน สิกฺขาปทานนฺติ ยานิ
ตานิ อาชีวเหตุ อาชีวการณา ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต อสนฺต
อภูต อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อุลฺลปติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส อาชีวเหตุ
อาชีวการณา สฺจริตฺต สมาปชฺชติ อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส อาชีวเหตุ อาชีวการณา โย เต วิหาเร วสติ โส ภิกฺขุ อรหาติ ภณติ
ปฏิชานนฺตสฺส อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺส อาชีวเหตุ อาชีวการณา
ภิกฺขุ ปณีตโภชนานิ อคิลาโน อตฺตโน อตฺถาย วิฺาเปตฺวา
ภฺุชติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส อาชีวเหตุ อาชีวการณา ภิกฺขุนี
ปณีตโภชนานิ อคิลานา อตฺตโน อตฺถาย วิฺาเปตฺวา ภฺุชติ
อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส อาชีวเหตุ อาชีวการณา สูป วา
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วิสุทฺธิมคฺเค
โอทน วา อคิลาโน อตฺตโน อตฺถาย วิฺาเปตฺวา ภฺุชติ
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ เอว ปฺตฺตานิ ฉ สิกฺขาปทานิ อิเมส
ฉนฺน สิกฺขาปทาน ฯ กุหนาติอาทีสุ อย ปาลิ
ตตฺถ กตมา กุหนา ลาภสกฺการสิโลกสนฺนิสสฺ ิตสฺส ปาปจฺฉสฺส
อิจฺฉาปกตสฺส ยา ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาเตน วา สามนฺตชปฺปเตน วา
อิริยาปถสฺส วา อฏปนา ปนา สณฺปนา ภากุฏิกา ภากุฏิย
กุหนา กุหายนา กุหิตตฺต อย วุจฺจติ กุหนา
ตตฺถ กตมา ลปนา ลาภสกฺการสิโลกสนฺนิสสฺ ิตสฺส
ปาปจฺฉสฺส อิจฺฉาปกตสฺส ยา ปเรส อาลปนา ลปนา
สลฺลปนา อุลฺลปนา สมุลฺลปนา อุนนฺ หนา สมุนฺนหนา อุกฺกาปนา
สมุกฺกาปนา อนุปฺปยภาณิตา จาฏกมฺยตา มุคฺคสูปตา ปาริภฏยตา
อย วุจฺจติ ลปนา
ตตฺถ กตมา เนมิตฺติกตา ลาภสกฺการสิโลกสนฺนิสฺสิตสฺส
ปาปจฺฉสฺส อิจฺฉาปกตสฺส ย ปเรส นิมิตฺต นิมติ ฺตกมฺม โอภาโส
โอภาสกมฺม สามนฺตชปฺปา ปริกถา อย วุจฺจติ เนมิตฺติกตา
ตตฺถ กตมา นิปฺเปสิกตา ลาภสกฺการสิโลกสนฺนิสฺสิตสฺส
ปาปจฺฉสฺส อิจฺฉาปกตสฺส ยา ปเรส อกฺโกสนา วมฺภนา ครหนา
อุกฺเขปนา สมุกฺเขปนา ขิปนา สงฺขิปนา ปาปนา สมฺปาปนา
อวณฺณหาริกา ปรปฏิมสิกตา อย วุจฺจติ นิปฺเปสิกตา
ตตฺถ กตมา ลาเภน ลาภ นิชิคสึ นตา ลาภสกฺการสิโลก๑

๒

๑. วิ. ปริวาร. ๘/๒๕๔ ฯ ๒. สี. ปจฺจยปฏิเสธนสงฺขาเตน ฯ เอวมุปริป ฯ
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สีลนิทฺเทโส
สนฺนิสฺสิโต ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต อิโต ลทฺธ อามิส อมุตฺร หรติ
อมุตฺร วา ลทฺธ อามิส อิธาหรติ ยา เอวรูปา อามิเสน อามิสสฺส
เอฏิ คเวฏิ ปริเยฏิ เอสนา คเวสนา ปริเยสนา อย วุจฺจติ
ลาเภน ลาภ นิชิคึสนตาติ ฯ อิมิสฺสา ปน ปาลิยา เอวมตฺโถ
เวทิตพฺโพ ฯ
กุหนานิทฺเทเส ตาว ฯ ลาภสกฺการสิโลกสนฺนิสฺสิตสฺสาติ
ลาภฺจ สกฺการฺจ กิตตฺ ิสทฺทฺจ สนฺนิสฺสิตสฺส ปฏยนฺตสฺสาติ
อตฺโถ ฯ ปาปจฺฉสฺสาติ อสนฺตคุณทีปนกามสฺส ฯ อิจฺฉาปกตสฺสาติ
อิจฺฉาย อปกตสฺส อุปทฺทูตสฺสาติ อตฺโถ ฯ อิโต ปร ยสฺมา
ปจฺจยปฏิเสวนสามนฺตชปฺปนอิริยาปถสนฺนิสฺสิตวเสน มหานิทฺเทเส
ติวิธ กุหนวตฺถุ อาคต ตสฺมา ติวิธมฺเปต ทสฺเสตุ ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาเตน วาติ เอวมาทิ อารทฺธ ฯ
ตตฺถ จีวราทีหิ นิมนฺติตสฺส ตทตฺถิกสฺเสว สโต ปาปจฺฉต
นิสฺสาย ปฏิกฺขิปเนน เต จ คหปติเก อตฺตนิ สุปติฏิตสทฺเธ
ตฺวา ปุน เตส อโห อยฺโย อปฺปจ ฺโฉ น กิฺจิ ปฏิคฺคณฺหิตุ
อิจฺฉติ สุลทฺธ วต โน อสฺส สเจ อปฺปมตฺตกมฺป กิฺจิ
ปฏิคฺคณฺเหยฺยาติ นานาวิเธหิ อุปาเยหิ ปณีตานิ จีวราทีนิ อุปเนนฺตาน
ตทนุคฺคหกามตเยว อาวิกตฺวา ปฏิคคฺ หเณน จ ตโต ปภูติ อป
สกฏภาเรหิ อุปนามนเหตุภูต วิมฺหาปน ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาต
กุหนวตฺถุนฺติ เวทิตพฺพ ฯ วุตฺตมฺป เจต มหานิทฺเทเส กตม
๑

๒

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๔๗๕ ฯ ๒. ขุ. มหา. ๒๙/๒๖๘ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาต กุหนวตฺถุ อิธ คหปติกา ภิกฺขุ นิมนฺเตนฺติ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรหิ ปาปจฺโฉ
อิจฺฉาปกโต อตฺถิโก จีวร ฯเปฯ ปริกขฺ าราน ภิยฺโยกมฺยต อุปาทาย
จีวร ปจฺจกฺขาติ ปณฺฑปาต เสนาสน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร
ปจฺจกฺขาติ โส เอวมาห กึ สมณสฺส มหคฺเฆน จีวเรน เอต
สารุปฺป ย สมโณ สุสานา วา สงฺการกูฏา วา ปาปณิกา วา
นนฺตกานิ อุจฺจินิตฺวา สงฺฆาฏึ กตฺวา ธาเรยฺย กึ สมณสฺส มหคฺเฆน
ปณฺฑปาเตน เอต สารุปฺป ย สมโณ อฺุฉาจริยาย ปณฺฑิยาโลเปน ชีวิต กปฺเปยฺย กึ สมณสฺส มหคฺเฆน เสนาสเนน เอต
สารุปฺป ย สมโณ รุกฺขมูลิโก วา อสฺส อพฺโภกาสิโก วา กึ
สมณสฺส มหคฺเฆน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน เอต สารุปปฺ 
ย สมโณ ปูติมุตฺเตน วา หรีฏกีขณฺเฑน วา โอสถ กเรยฺยาติ
ตทุปาทาย ลูข จีวร ธาเรติ ลูข ปณฺฑปาต ปริภฺุชติ ลูข
เสนาสน ปฏิเสวติ ลูข คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร ปฏิเสวติ ตเมน
คหปติกา เอว ชานนฺติ อย สมโณ อปฺปจฺโฉ สนฺตุฏโ ปวิวิตฺโต
อสสฏโ อารทฺธวิริโย ธุตวาโทติ ภิยฺโย ภิยฺโย นิมนฺเตนฺติ จีวร
ฯเปฯ ปริกขฺ าเรหิ โส เอวมาห ติณฺณ สมฺมุขภี าวา สทฺโธ
กุลปุตฺโต พหุ ปฺุ ปสวติ สทฺธาย สมฺมุขีภาวา สทฺโธ
กุลปุตฺโต พหุ ปฺุ ปสวติ เทยฺยธมฺมสฺส ฯเปฯ ทกฺขิเณยฺยาน
สมฺมุขีภาวา สทฺโธ กุลปุตฺโต พหุ ปฺุ ปสวติ ตุมฺหากฺเจวาย
สทฺธา อตฺถิ เทยฺยธมฺโม จ สวิชฺชติ อหฺจ ปฏิคฺคาหโก
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สีลนิทฺเทโส
สจาห น ปฏิคฺคณฺหิสฺสามิ เอว ตุมฺเห ปฺุเน ปริพาหิรา
ภวิสฺสถ น มยฺห อิมินา อตฺโถ อปจ ตุมฺหากเมว อนุกมฺปาย
ปฏิคฺคณฺหามีติ ตทุปาทาย พหุมฺป จีวร ปฏิคฺคณฺหาติ พหุมฺป
ปณฺฑปาต พหุมฺป เสนาสน พหุมปฺ  เภสชฺชปริกฺขาร ปฏิคฺคณฺหาติ
ยา เอวรูปา ภากุฏิกา ภากุฏิย กุหนา กุหายนา กุหิตตฺต อิท
วุจฺจติ ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาต กุหนวตฺถุนฺติ ฯ
ปาปจฺฉสฺเสว ปน สโต อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาธิคมปริทีปนวาจาย
ตถา ตถา วิมฺหาปน สามนฺตชปฺปนสงฺขาต กุหนวตฺถุนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
ยถาห ฯ ตตฺถ กตม สามนฺตชปฺปนสงฺขาต กุหนวตฺถุ อิเธกจฺโจ
ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต สมฺภาวนาธิปฺปาโย เอว ม ชโน สมฺภาเวสฺสตีติ อริยธมฺมสนฺนสิ ฺสิต วาจ ภาสติ โย เอวรูป จีวร
ธาเรติ โส สมโณ มเหสกฺโขติ ภณติ โย เอวรูป ปตฺต
โลหถาลก ธมกรก ปริสฺสาวน กฺุจิก กายพนฺธน อุปาหน ธาเรติ
โส สมโณ มเหสกฺโขติ ภณติ ยสฺส เอวรูโป อุปชฺฌาโย
อาจริโย สมานุปชฺฌายโก สมานาจริยโก มิตฺโต สนฺทฏิ โ สมฺภตฺโต
สหาโย โย เอวรูเป วิหาเร วสติ อฑฺฒโยเค ปาสาเท หมฺมิเย
คุหาย เลเณ กุฏิยา กูฏาคาเร อฏเฏ มาเฬ อุฏฏ ณฺเฑ อุปฏานสาลาย มณฺฑเป รุกฺขมูเล วสติ โส สมโณ มเหสกฺโขติ
ภณติ อถวา โกรชิกโกรชิโก ภากุฏิยภากุฏิโย กุหกุโห ลปลโป
มุขสมฺภาวิโต อย สมโณ อิมาส เอวรูปาน สนฺตาน วิหาร๑

๑ อุทฺทณฺเฑติป ปาโ ฯ อุฏฏณฺโฑ อคพฺภกิ า เอกทฺวารา ทีฆสาลาติ วทนฺตีติ ฏีกา ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
สมาปตฺตีน ลาภีติ ตาทิส คมฺภีร คุฬฺห นิปุณ ปฏิจฺฉนฺน
โลกุตฺตรสฺุตปฏิสยุตฺต กถ กเถติ ยา เอวรูปา ภากุฏิกา
ภากุฏิย กุหนา กุหายนา กุหิตตฺต อิท วุจฺจติ สามนฺตชปฺปนสงฺขาต
กุหนวตฺถุนฺติ ฯ
ปาปจฺฉสฺเสว ปน สโต สมฺภาวนาธิปฺปายกเตน อิริยาปเถน
วิมฺหาปน อิริยาปถสนฺนสิ ฺสิต กุหนวตฺถุนฺติ เวทิตพฺพ ฯ ยถาห ฯ
กตม อิริยาปถสงฺขาต กุหนวตฺถุ อิเธกจฺโจ ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต
สมฺภาวนาธิปฺปาโย เอว ม ชโน สมฺภาเวสฺสตีติ คมน สณฺเปติ
าน นิสชฺช สยน สณฺเปติ ปณิธาย คจฺฉติ ปณิธาย ติฏ ติ
ปณิธาย นิสที ติ ปณิธาย เสยฺย กปฺเปติ สมาหิโต วิย คจฺฉติ
สมาหิโต วิย ติฏติ สมาหิโต วิย นิสีทติ สมาหิโต วิย เสยฺย
กปฺเปติ อาปาถกชฺฌายี จ โหติ ยา เอวรูปา อิริยาปถสฺส
อฏปนา ปนา สณฺปนา ภากุฏกิ า ภากุฏิย กุหนา กุหายนา
กุหิตตฺต อิท วุจฺจติ อิริยาปถสงฺขาต กุหนวตฺถุนฺติ ฯ
ตตฺถ ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาเตนาติ ปจฺจยปฏิเสวนนฺติ เอว
สงฺขาเตน ปจฺจยปฏิเสวเนน วา สงฺขาเตน ฯ สามนฺตชปฺปเตนาติ
สมีปภณิเตน ฯ อิริยาปถสฺส วาติ จตุอิริยาปถสฺส วา ฯ อฏปนาติ
อาทิโต ปนา อาทเรน วา ปนา ฯ ปนาติ ปนากาโร ฯ
สณฺปนาติ อภิสงฺขรณา ฯ ปาสาทิกภาวกรณนฺติ วุตฺต โหติ ฯ
ภากุฏิกาติ ปธานปรมฏิตภาวทสฺสเนน ภกุฏกิ รณ ฯ มุขสงฺโกโจติ
๑

๑. สี. ยุ. ปธานปริมถิต- ฯ ม. ปฏานปริมฏิต- ฯ
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สีลนิทฺเทโส
วุตฺต โหติ ฯ ภกุฏิกรณ สีลมสฺสาติ ภากุฏิโก ฯ ภากุฏิกสฺส
ภาโว ภากุฏยิ  ฯ กุหนาติ วิมฺหาปนา ฯ กุหสฺส อายนา
กุหายนา ฯ กุหิสฺส ภาโว กุหิตตฺตนฺติ ฯ
ลปนานิทฺเทเส ฯ อาลปนาติ วิหาร อาคเต มนุสฺเส ทิสวฺ า
กิมตฺถาย โภนฺโต อาคตา กึ ภิกฺขู นิมนฺเตตุ ยทิ เอว
คจฺฉถ อห ปจฺฉโต ภิกฺขู คเหตฺวา คจฺฉามีติ เอว อาทิโตว
ลปนา ฯ อถวา อตฺตาน อุปเนตฺวา อห ติสฺโส มยิ ราชา
ปสนฺโน มยิ อสุโก จ อสุโก จ ราชมหามตฺโต ปสนฺโนติ
เอว อตฺตูปนายิกา ลปนา อาลปนา ฯ ลปนาติ ปุฏสฺส สโต
วุตฺตปฺปการเมว ลปน ฯ สลฺลปนาติ คหปติกาน อุกฺกณฺเน ภีตสฺส
โอกาส ทตฺวา ทตฺวา สุฏุ ลปนา ฯ อุลลฺ ปนาติ มหากุฏมพฺ ิโก
มหานาวิโก มหาทานปตีติ เอว อุทฺธ กตฺวา ลปนา ฯ สมุลฺลปนาติ
สพฺพโต ภาเคน อุทฺธ กตฺวา ลปนา ฯ อุนฺนหนาติ อุปาสกา
ปุพฺเพ อีทิเส กาเล นวทาน เทถ อิทานิ กึ น เทถาติ เอว
ยาว ทสฺสาม ภนฺเต โอกาส น ลภามาติอาทีนิ วทนฺติ ตาว
อุทฺธ อุทฺธ นหนา เวนาติ วุตฺต โหติ ฯ อถวา อุจฺฉุหตฺถ
ทิสฺวา กุโต อาภต อุปาสกาติ ปุจฺฉติ ฯ อุจฺฉุกฺเขตฺตโต ภนฺเตติ ฯ
กึ ตตฺถ อุจฺฉุ มธุรนฺติ ฯ ขาทิตฺวา ภนฺเต ชานิตพฺพนฺติ ฯ
น อุปาสกา ภิกฺขุสฺส อุจฺฉฉ เทถาติ วตฺตุ วฏฏตีติ ฯ
ยา เอวรูปา นิพฺเพเนฺตสฺสาป เวนกถา สา อุนฺนหนา ฯ
สพฺพโต ภาเคน ปุนปฺปนุ  อุนฺนหนา สมุนฺนหนา ฯ อุกฺกาปนาติ
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วิสุทฺธิมคฺเค
เอต กุล มเยว ชานาติ สเจ เอตฺถ เทยฺยธมฺโม อุปฺปชฺชติ
มยฺหเมว เทตีติ เอว อุกขฺ ิปตฺวา กาปนา อุกฺกาปนา ฯ อุทฺทีปนาติ
วุตฺต โหติ ฯ เตลกนฺทริกวตฺถุ เจตฺถ วตฺตพฺพ ฯ สพฺพโต
ภาเคน ปน ปุนปฺปุน อุกฺกาปนา สมุกฺกาปนา ฯ อนุปฺปยภาณิตาติ
สจฺจานุรูป ธมฺมานุรูป วา อนวโลเกตฺวา ปุนปฺปุน ปยภณนเมว ฯ
จาฏกมฺยตาติ นีจวตฺติตา อตฺตาน เหฏโต เหฏโต เปตฺวา
วตฺตน ฯ มุคฺคสูปตาติ มุคฺคสูปสทิสตา ฯ ยถา หิ มุคฺเคสุ
ปจฺจมาเนสุ โกจิเทว น ปจติ อวเสสา ปจนฺติ เอว ยสฺส
ปุคฺคลสฺส วจเน กิฺจิเทว สจฺจ โหติ เสส อลิก อย ปุคฺคโล
มุคฺคสูโปติ วุจฺจติ ตสฺส ภาโว มุคคฺ สูปตา ฯ ปาริภฏยตาติ
ปาริภฏยภาโว ฯ โย หิ กุลทารเก ธาตี วิย องฺเกน วา
ขนฺเธน วา ปริภฏติ ธาเรตีติ อตฺโถ ตสฺส ปริภฏสฺส กมฺม
ปาริภฏย ฯ ปาริภฏยสฺส ภาโว ปาริภฏยตาติ ฯ
เนมิตฺติกตานิทฺเทเส ฯ นิมิตฺตนฺติ ยงฺกิฺจิ ปเรส ปจฺจยทานสฺาชนก กายวจีกมฺม ฯ นิมิตฺตกมฺมนฺติ ขาทนีย คเหตฺวา
คจฺฉนฺเต ทิสฺวา กึ ขาทนีย ลภิตฺถาติอาทินา นเยน นิมิตฺตกรณ ฯ
โอภาโสติ ปจฺจยปฏิสยุตฺตกถา ฯ โอภาสกมฺมนฺติ วจฺฉปาลเก
ทิสฺวา กึ อิเม วจฺฉา ขีรโควจฺฉา อุทาหุ ตกฺกโควจฺฉาติ
ปุจฺฉิตฺวา ขีรโควจฺฉา ภนฺเตติ วุตฺเต น ขีรโควจฺฉา ยทิ
ขีรโควจฺฉา สิยุ ภิกฺขูป ขีร ลเภยฺยุนฺติ เอวมาทินา นเยน
๑

๒

๓

๔

๑. เตลกณฺฑริกวตฺถุนฺติป ปาโ ฯ ๒. ม. อนปโลเกตฺวา ฯ ๓-๔. ปจฺจติ...ปจฺจนุตีติป ฯ
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เตส ทารกาน มาตาปตูน นิเวเทตฺวา ขีรทาปนาทิก โอภาสกรณ ฯ
สามนฺตชปฺปาติ สมีป กตฺวา ชปฺปน ฯ กุลุปกภิกฺขุวตฺถุ เจตฺถ
กเถตพฺพ ฯ
กุลุปโก กิร ภิกฺขุ ภฺุชิตุกาโม เคห ปวิสติ ฺวา นิสีทิ ฯ
ต ทิสฺวา อทาตุกามา ฆรณี ตณฺฑุลา นตฺถีติ ภณนฺตี ตณฺฑุเล
อาหริตุกามา วิย ปฏิวิสสฺ กฆร คตา ฯ ภิกฺขุ อนฺโตคพฺภ ปวิสิตฺวา
โอโลเกนฺโต กวาฏโกเณ อุจฺฉฉ ภาชเน คุฬ ปฏเก โลณมจฺฉผาเล
กุมฺภิย ตณฺฑุเล ฆเฏ ฆต ทิสฺวา นิกฺขมิตฺวา นิสีทิ ฯ ฆรณี
ตณฺฑุเล นาลตฺถนฺติ อาคตา ฯ ภิกฺขุ อุปาสิเก อชฺช ภิกฺขา
น สมฺปชฺชิสสฺ ตีติ ปฏิกจฺเจว นิมิตฺต อทฺทสนฺติ อาห ฯ กึ ภนฺเตติ ฯ
กวาฏโกเณ นิกฺขิตฺตอุจฺฉฉ วิย สปฺป อทฺทส ต ปหริสฺสามีติ
โอโลเกนฺโต ภาชเน ปตคุฬปณฺฑเกน วิย ปาสาณเลฑฺฑุเกน
เตน ปหเฏน สปฺเปน กต ปฏเก นิกฺขิตฺตโลณมจฺฉผาลสทิส
ผณ ตสฺส ต เลฑฺฑฑ ฑสิตุกามสฺส กุมฺภิยา ตณฺฑุลสทิเส
ทนฺเต อถสฺส กุปตสฺส ฆเฏ ปกฺขิตฺตฆตสทิส มุขโต นิกฺขมนฺต
วิสมิสฺสก เขฬนฺติ ฯ สา น สกฺกา มุณฺฑก วฺเจตุนฺติ อุจฺฉุ
ทตฺวา โอทน ปจิตฺวา ฆตคุฬมจฺเฉหิ สทฺธึ อทาสีติ ฯ เอว
สมีป กตฺวา ชปฺปน สามนฺตชปฺปาติ เวทิตพฺพ ฯ ปริกถาติ
ยถา ต ลภติ ตถา ปริวตฺเตตฺวา ปริวตฺเตตฺวา กถนนฺติ ฯ
นิปฺเปสิกตานิทฺเทเส ฯ อกฺโกสนาติ ทสหิ อกฺโกสวตฺถหู ิ
อกฺโกสน ฯ วมฺภนาติ ปริภวิตฺวา กถน ฯ ครหนาติ อสฺสทฺโธ
๑

๑

๑. ภาชเน ปต คุฬปณฑ
ฺ  วิย ปาสาณ เลฑฺฑุเกน ปหาฏนาติป ทิสฺสติ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
อปฺปสนฺโนติอาทินา นเยน โทสาโรปนา ฯ อุกฺเขปนาติ มา เอว
เอตฺถ กเถถาติ วาจาย อุกฺขิปน ฯ สพฺพโต ภาเคน สวตฺถุก
สเหตุก กตฺวา อุกฺเขปนา สมุกฺเขปนา ฯ อถวา อเทนฺต
ทิสฺวา อโห ทานปตีติ เอว อุกฺขิปน อุกฺเขปนา นาม ฯ อโห
มหาทานปตีติ เอว สุฏ ุ อุกฺเขปนา สมุกฺเขปนา ฯ ขิปนาติ กึ
อิมสฺส ชีวิต พีชโภชิโนติ เอว อุปผฺ ณฺฑนา ฯ สงฺขิปนาติ กึ
อิม อทายโกติ ภณถ โย นิจฺจกาล สพฺเพสมฺป นตฺถีติ วจน
เทตีติ เอว สุฏุตร อุปผฺ ณฺฑนา ฯ ปาปนาติ อทายกตฺตสฺส
อวณฺณสฺส วา ปาปน ฯ สพฺพโต ภาเคน ปาปนา สมฺปาปนา ฯ
อวณฺณหาริกาติ เอวมฺเม อวณฺณภยาป ทสฺสตีติ เคหโต เคห
คามโต คาม ชนปทโต ชนปท อวณฺณหรณ ฯ ปรปฏิมสิกตาติ
ปุรโต มธุร ภณิตฺวา ปรมฺมุเข อวณฺณภาสิตา ฯ เอสา หิ อภิมุข
โอโลเกตุ อสกฺโกนฺตสฺส ปรมฺมุขาน ปฏิมสขาทนมิว โหติ ตสฺมา
ปรปฏิมสิกตาติ วุตฺตา ฯ อย วุจฺจติ นิปฺเปสิกตาติ อย ยสฺมา
เวฬุเปสิกาย วิย อพฺภงฺค ปรสฺส คุณ นิปฺเปเสติ นิปฺุฉติ ยสฺมา
วา คนฺธชาต นิปฺปสิตวฺ า คนฺธมคฺคนา วิย ปรคุเณ นิปฺปสิตฺวา
วิจุณฺเณตฺวา เอสา ลาภมคฺคนา โหติ ตสฺมา นิปฺเปสิกตา นามาติ
วุจฺจตีติ ฯ
ลาเภน ลาภ นิชิคสึ นตานิทฺเทเส ฯ นิชิคึสนตาติ มคฺคนา ฯ
อิโต ลทฺธนฺติ อิมมฺหา เคหา ลทฺธ ฯ อมุตฺราติ อมุกมฺหิ เคเห ฯ
เอฏีติ อิจฺฉนา ฯ คเวฏีติ มคฺคนา ฯ ปริเยฏีติ ปุนปฺปุน
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มคฺคนา ฯ อาทิโต ปฏาย ลทฺธ ลทฺธ ภิกฺข ตตฺร ตตฺร
กุลทารกาน ทตฺวา อนฺเต ขีรยาคุ ลภิตฺวา คตภิกฺขุวตฺถุ เจตฺถ
กเถตพฺพ ฯ เอสนาติอาทีนิ เอฏิอาทีนเมว เววจนานิ ฯ ตสฺมา
เอฏีติ เอสนา คเวฏีติ คเวสนา ปริเยฏีติ ปริเยสนา
อิจฺเจวเมตฺถ โยชนา เวทิตพฺพา ฯ อย กุหนาทีน อตฺโถ ฯ
อิทานิ เอวมาทีนฺจ ปาปธมฺมานนฺติ เอตฺถ ยถา วา ปเนเก
โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต
เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน ชีวิต กปฺเปนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ
องฺค นิมิตฺต อุปฺปาต สุปน ลกฺขณ มูสิกจฺฉินฺน อคฺคิโหม
ทพฺพิโหมนฺติอาทินา นเยน พฺรหฺมชาเล วุตฺตาน อเนเกส ปาปธมฺมาน
คหณ เวทิตพฺพ ฯ อิติ ยฺวาย อิเมส อาชีวเหตุ ปฺตฺตาน ฉนฺน
สิกฺขาปทาน วีติกฺกมวเสน อิเมสฺจ กุหนา ลปนา เนมิตฺติกตา
นิปฺเปสิกตา ลาเภน ลาภ นิชิคึสนตาติ เอวมาทีน ปาปธมฺมาน
วเสน ปวตฺโต มิจฺฉาชีโว ยา ตสฺมา สพฺพปฺปการาป มิจฺฉาชีวา
วิรติ อิท อาชีวปาริสุทฺธิสีลนฺติ ฯ ตตฺราย วจนฏโ ฯ เอต
อาคมฺม ชีวนฺตีติ อาชีโว ฯ โก โส ฯ ปจฺจยปริเยสนวายาโม ฯ
ปาริสุทฺธีติ ปริสุทฺธตา ฯ อาชีวสฺส ปาริสุทฺธิ อาชีวปาริสุทฺธิ ฯ
ยมฺปเนต ตทนนฺตร ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีล วุตตฺ  ตตฺถ ฯ ปฏิสงฺขา
โยนิโสติ อุปาเยน ปเถน ปฏิสงฺขาย ตฺวา ปจฺจเวกฺขิตฺวาติ
อตฺโถ ฯ เอตฺถ จ สีตสฺส ปฏิฆาตายาติอาทินา นเยน วุตตฺ 
๑

๑. ที. สี. ๙/๑๑ ฯ
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ปจฺจเวกฺขณเมว โยนิโส ปฏิสงฺขาติ เวทิตพฺพ ฯ ตตฺถ จีวรนฺติ
อนฺตรวาสกาทีสุ ยงฺกิฺจิ ฯ ปฏิเสวตีติ ปริภฺุชติ นิวาเสติ วา
ปารุปติ วา ฯ ยาวเทวาติ ปโยชนาวธิปริจฺเฉทนิยมวจน ฯ เอตฺตกเมว
หิ โยคิโน จีวรปฏิเสวเน ปโยชน ยทิท สีตสฺส ปฏิฆาตายาติอาทิ น อิโต ภิยฺโย ฯ สีตสฺสาติ อชฺฌตฺตธาตุกฺโขภวเสน
วา พหิทฺธา อุตุปริณามวเสน วา อุปฺปนฺนสฺส ยสฺสกสฺสจิ ฯ
ปฏิฆาตายาติ ปฏิหนนตฺถ ฯ ยถา สรีเร อาพาธ น อุปฺปาเทติ
เอว ตสฺส วิโนทนตฺถ ฯ สีตพฺภาหเต หิ สรีเร วิกฺขิตฺตจิตฺโต
โยนิโส ปทหิตุ น สกฺโกติ ตสฺมา สีตสฺส ปฏิฆาตาย จีวร
ปฏิเสวิตพฺพนฺติ ภควา อนฺุาสิ ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ
เกวลฺเหตฺถ อุณฺหสฺสาติ อคฺคิสนฺตาปสฺส ฯ ตสฺส ปน วนทาหาทีสุ
สมฺภโว เวทิตพฺโพ ฯ ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสานนฺติ เอตฺถ
ปน ฯ ฑสาติ ฑสนมกฺขิกา อนฺธมกฺขิกาติป วุจฺจนฺติ ฯ มกสาติ
มกสาเยว ฯ วาตาติ สรชอรชาทิเภทา วาตา ฯ อาตโปติ สุริยาตโป ฯ
สิรึสปาติ เยเกจิ สรนฺตา คจฺฉนฺติ ทีฆชาติกา สปฺปาทโย ฯ
เตส ทฏสมฺผสฺโส จ ผุฏสมฺผสฺโส จาติ ทุวิโธ สมฺผสฺโส ฯ
โสป จีวร ปารุปตฺวา นิสินฺน น พาธติ ฯ ตสฺมา ตาทิเสสุ าเนสุ
เตส ปฏิฆาตตฺถาย ปฏิเสวติ ฯ ยาวเทวาติ ปุน เอตสฺส วจน
นิยตปฺปโยชนาวธิปริจฺเฉททสฺสนตฺถ ฯ หิริโกปนปฏิจฺฉาทน หิ
นิยตปฺปโยชน ฯ อิตรานิ กทาจิ กทาจิ โหนฺติ ฯ ตตฺถ หิริโกปนนฺติ
ต ต สมฺพาธฏาน ฯ ยสฺมึ ยสฺมึ หิ องฺเค วิวริยมาเน หิริ กุปปฺ ติ
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วินสฺสติ ต ต หิริโกปนโต หิริโกปนนฺติ วุจฺจติ ฯ ตสฺส จ
หิริโกปนสฺส ปฏิจฺฉาทนตฺถนฺติ หิริโกปนปฏิจฺฉาทนตฺถ ฯ หิริโกปน
ปฏิจฺฉาทนตฺถนฺติป ปาโ ฯ
ปณฺฑปาตนฺติ ยงฺกิฺจิ อาหาร ฯ โย หิ โกจิ อาหาโร
ภิกฺขุโน ปณฺโฑเลฺยน ปตฺเต ปติตตฺตา ปณฺฑปาโตติ วุจฺจติ ฯ
ปณฺฑาน วา ปาโต ปณฺฑปาโต ฯ ตตฺถ ตตฺถ ลทฺธาน ภิกขฺ าน
สนฺนิปาโต สมูโหติ วุตตฺ  โหติ ฯ เนว ทวายาติ น คามทารกาทโย
วิย ทวตฺถ ฯ กีฬานิมิตฺตนฺติ วุตฺต โหติ ฯ น มทายาติ น
มุฏิกมลฺลาทโย วิย มทตฺถ ฯ พลมทนิมิตฺต โปริสมทนิมิตฺตฺจาติ
วุตฺต โหติ ฯ น มณฺฑนายาติ น อนฺเตปุริกเวสิยาทโย วิย
มณฺฑนตฺถ ฯ องฺคปจฺจงฺคาน ปนนภาวนิมิตฺตนฺติ วุตฺต โหติ ฯ
น วิภูสนายาติ น นฏนจฺจกาทโย วิย วิภูสนตฺถ ฯ ปสนฺนจฺฉวิวณฺณตานิมิตฺตนฺติ วุตฺต โหติ ฯ เอตฺถ จ เนว ทวายาติ เอต
โมหุปนิสฺสยปฺปหานตฺถ วุตฺต ฯ น มทายาติ เอต โทสุปนิสฺสยปฺปหานตฺถ ฯ น มณฺฑนาย น วิภูสนายาติ เอต ราคุปนิสฺสยปฺปหานตฺถ ฯ
เนว ทวาย น มทายาติ เจต อตฺตโน สโยชนุปปฺ ตฺติปฏิเสธนตฺถ ฯ
น มณฺฑนาย น วิภูสนายาติ เอต ปรสฺสป สโยชนุปฺปตฺติปฏิเสธนตฺถ ฯ
จตูหิป เจเตหิ อโยนิโส ปฏิปตฺติยา กามสุขลฺลกิ านุโยคสฺส จ
ปหาน วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ ยาวเทวาติ วุตฺตตฺถเมว ฯ อิมสฺส
กายสฺสาติ เอตสฺส จาตุมฺมหาภูติกสฺส รูปกายสฺส ฯ ิติยาติ
ปพนฺธฏิตตฺถ ฯ ยาปนายาติ ปวตฺติยา อวิจฺเฉทตฺถ จิรกาลฏิตตฺถ
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วา ฯ ฆรูปตฺถมฺภมิว หิ ชิณฺณฆรสฺสามิโก อกฺขพฺภฺชนมิว จ
สากฏิโก กายสฺส ิตตฺถ ยาปนตฺถฺเจส ปณฺฑปาต ปฏิเสวติ
น ทวมทมณฺฑนวิภูสนตฺถ ฯ อปจ ิตีติ ชีวิตินทฺ ฺริยสฺเสต อธิวจน
ตสฺมา อิมสฺส กายสฺส ิติยา ยาปนายาติ เอตฺตาวตา เอตสฺส
กายสฺส ชีวติ ินฺทฺริยปฺปวตฺตาปนตฺถนฺติป วุตฺต โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ
วิหึสุปรติยาติ วิหึสา นาม ชิฆจฺฉา อาพาธนฏเน ตสฺสา
อุปรมตฺถฺเจส ปณฺฑปาต ปฏิเสวติ วณาเลปนมิว อุณฺหสีตาทีสุ
ตปฺปฏิการ วิย จ ฯ พฺรหฺมจริยานุคฺคหายาติ สกลสาสนพฺรหฺมจริยสฺส
มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส จ อนุคฺคหตฺถ ฯ อย หิ ปณฑ
ฺ ปาตปฏิเสวนปจฺจยา กายพล นิสฺสาย สิกฺขตฺตยานุโยควเสน ภวกนฺตารนิตฺถรณตฺถ
ปฏิปชฺชนฺโต พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย ปฏิเสวติ กนฺตารนิตฺถรณตฺถิกา
ปุตฺตมส วิย นทีนิตฺถรณตฺถิกา กุลลฺ  วิย สมุททฺ นิตฺถรณตฺถกิ า
นาวมิว จ ฯ อิติ ปุราณฺจ เวทน ปฏิหงฺขามิ นวฺจ
เวทน น อุปฺปาเทสฺสามีติ เอว อิมนิ า ปณฺฑปาตปฏิเสวเนน
ปุราณฺจ ชิฆจฺฉาเวทน ปฏิหงฺขามิ นวฺจ เวทน อปริมิตโภชนปจฺจย อาหรหตฺถกอลสาฏกตตฺถวฏฏกกากมาสกภุตฺตวมิตกพฺราหฺมณาน อฺตโร วิย น อุปปฺ าเทสฺสามีติป ปฏิเสวติ เภสชฺชมิว
คิลาโน ฯ อถวา ยา อธุนา อสปฺปายปริมิตโภชน นิสฺสาย
ปุราณกมฺมปจฺจยวเสน อุปฺปชฺชนโต ปุราณเวทนาติ วุจฺจติ
สปฺปายปริมิตโภชเนน ตสฺสา ปจฺจย วินาเสนฺโต ต ปุราณฺจ เวทน
ปฏิหงฺขามิ ยาจาย อธุนา กต อยุตตฺ ปริโภคกมฺมุปจย นิสฺสาย
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อายตึ อุปฺปชฺชนโต นวเวทนาติ วุจฺจติ ยุตฺตปริโภควเสน ตสฺสา
มูล อนิพฺพตฺเตนฺโต ต นวฺจ เวทน น อุปฺปาเทสฺสามีติ เอวมฺเปตฺถ
อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ เอตฺตาวตา จ ยุตฺตปริโภคสงฺคโห อตฺตกิลมถานุโยคปฺปหาน ธมฺมิกสุขาปริจฺจาโค จ ปริทีปโต โหตีติ
เวทิตพฺโพ ฯ ยาตฺรา จ เม ภวิสฺสตีติ ปริมิตปริโภเคน ชีวิตินฺทฺริย-ุ
ปจฺเฉทกสฺส อิริยาปถภฺชนกสฺส วา ปริสฺสยสฺส อภาวโต จิรกาลคมนสงฺขาตา ยาตฺรา จ เม ภวิสฺสติ อิมสฺส ปจฺจยายตฺตวุตฺติโน
กายสฺสาติป ปฏิเสวติ ยาปฺยโรคี วิย ตปฺปจฺจย ฯ อนวชฺชตา จ
ผาสุวิหาโร จาติ อยุตฺตปริเยสนปฏิคฺคหณปริโภคปริวชฺชเนน อนวชฺชตา ปริมติ ปริโภเคน ผาสุวิหาโร ฯ อสปฺปายาปริมิตโภชนปจฺจยา
อรติตนฺทิวิชมฺภิกาวิฺุครหาทิโทสาภาเวน วา อนวชฺชตา สปฺปายปริมิตโภชนปจฺจยา กายพลสมฺภเวน ผาสุวิหาโร ฯ ยาวทตฺถอุทราวเทหกโภชนปริวชฺชเนน วา เสยฺยสุขปสฺสสุขมิทฺธสุขาน ปหานโต
อนวชฺชตา จตุปฺจาโลปมตฺตโอนโภชเนน จตุอิริยาปถโยคฺยภาวปฏิปาทนโต ผาสุวิหาโร จ เม ภวิสฺสตีติป ปฏิเสวติ ฯ วุตฺตมฺป เหต
จตฺตาโร ปฺจ อาโลเป อภุตฺวา อุทก ปเว
อล ผาสุวิหาราย ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ
เอตฺตาวตาว ปโยชนปริคคฺ โห มชฺฌมิ า จ ปฏิปทา ทีปตา โหตีติ
เวทิตพฺพา ฯ
เสนาสนนฺติ สยนฺจ อาสนฺจ ฯ ยตฺถ ยตฺถ หิ เสติ วิหาเร
วา อฑฺฒโยคาทิมฺหิ วา ต ต เสน ยตฺถ ยตฺถ อาสติ นิสีทติ
๑

๑. ขุ. เถร. ๒๖/๔๐๑ ฯ
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ต ต อาสน ต เอกโต กตฺวา เสนาสนนฺติ วุจฺจติ ฯ
อุตุปริสฺสยวิโนทน ปฏิสลฺลานารามตฺถนฺติ ปริสหนฏเน อุตุเยว
อุตุปริสฺสโย อุตุปริสฺสยวิโนทนตฺถฺจ ปฏิสลฺลานารามตฺถฺจ ฯ
โย สรีราพาธจิตฺตวิกฺเขปกโร อสปฺปาโย อุตุ เสนาสนปฏิเสวเนน
วิโนเทตพฺโพ โหติ ตสฺส วิโนทนตฺถ เอกีภาวสุขตฺถฺจาติ วุตฺต
โหติ ฯ กามฺจ สีตสฺส ปฏิฆาตายาติอาทินาว อุตุปริสฺสยวิโนทน
วุตฺตเมว ยถา ปน จีวรปฏิเสวเน หิรโิ กปนปฏิจฺฉาทน นิยตปฺปโยชน
อิตรานิ กทาจิ กทาจิ ภวนฺตีติ วุตฺต เอวมิธาป นิยต อุตุปริสฺสยวิโนทน สนฺธาย อิท วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ อถวา อย
วุตฺตปฺปกาโร อุตุ อุตุเยว ฯ ปริสฺสโย ปน ทุวิโธ ปากฏปริสสฺ โย จ
ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสโย จ ฯ ตตฺถ ปากฏปริสฺสโย สีหพฺยคฺฆาทโย
ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสโย (จ) ราคโทสาทโย ฯ เต ยตฺถ อปริคุตฺติยา
จ อสปฺปายรูปทสฺสนาทินา จ อาพาธ น กโรนฺติ ต เสนาสน
เอว ชานิตฺวา ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปฏิเสวนฺโต ภิกฺขุ ปฏิสงฺขา โยนิโส
เสนาสน ฯเปฯ อุตุปริสฺสยวิโนทนตฺถ ปฏิเสวตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารนฺติ เอตฺถ ฯ โรคสฺส ปฏิอยนฏเน
ปจฺจโย ปจฺจนีกคมนฏเนาติ อตฺโถ ฯ ยสฺสกสฺสจิ สปฺปายสฺเสต
อธิวจน ฯ ภึสกสฺส กมฺม เตน อนฺุาตตฺตาติ เภสชฺช ฯ
คิลานปจฺจโยว เภสชฺช คิลานปจฺจยเภสชฺช ฯ ยงฺกิฺจิ คิลานสฺส
สปฺปาย ภึสกกมฺม เตลมธุผาณิตาทีติ วุตฺต โหติ ฯ ปริกฺขาโรติ ปน
๑

๒

๑. อติเรโก วิย ทิลฺสติ ฯ ๒. ภิสกฺก...อิติป ปาโ ฯ เอวมุปริป ฯ
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สตฺตหิ นครปริกฺขาเรหิ สุปริกฺขิตฺต โหตีติอาทีสุ ปริวาโร วุจฺจติ ฯ
รโถ สีลปริกฺขาโร ฌานกฺโข จกฺกวีริโยติอาทีสุ อลงฺกาโร ฯ
เยเกจีเม ปพฺพชิเตน ชีวิตปริกฺขารา สมุทาเนตพฺพาติอาทีสุ สมฺภาโร ฯ
อิธ ปน สมฺภาโรป ปริวาโรป วฏฏติ ฯ ต หิ คิลานปจฺจยเภสชฺช
ชีวิตสฺส ปริวาโรป โหติ ชีวิตวินาสกาพาธุปฺปตฺติยา อนฺตร อทตฺวา
รกฺขนโต สมฺภาโรป ยถา จิร วตฺตติ เอวมสฺส การณภาวโต ตสฺมา
ปริกฺขาโรติ วุจฺจติ ฯ เอว คิลานปจฺจยเภสชฺชฺจ ต ปริกฺขาโร
จาติ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาโร ฯ ต คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺ าร ฯ
คิลานสฺส ยงฺกิฺจิ สปฺปาย ภึสกานฺุาต เตลมธุผาณิตาทิชีวิตปริกฺขารนฺติ วุตฺต โหติ ฯ อุปฺปนฺนานนฺติ ชาตาน ภูตาน
นิพฺพตฺตาน ฯ เวยฺยาพาธิกานนฺติ เอตฺถ พฺยาพาโธติ ธาตุกฺโขโภ
ตสมุฏานา จ กุฏคณฺฑปฬกาทโย พฺยาพาธโต อุปฺปนฺนตฺตา
เวยฺยาพาธิกา ฯ เวทนาติ ทุกฺขเวทนา อกุสลวิปากเวทนา ฯ ตาส
เวยฺยาพาธิกาน เวทนาน ฯ อพฺยาปชฺฌปรมตายาติ นิทฺทุกฺขปรมตาย ฯ ยาว ต ทุกฺข สพฺพ ปหีน โหติ ตาวาติ อตฺโถ ฯ
เอวมิท สงฺเขปโต ปฏิสงฺขา โยนิโส ปจฺจยปริโภคลกฺขณ
ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลนฺติ เวทิตพฺพ ฯ วจนฏโ ปเนตฺถ ฯ จีวราทโย หิ
ยสฺมา เต ปฏิจฺจ นิสฺสาย ปริภฺุชมานา ปาณิโน อยนฺติ คจฺฉนฺติ
ปวตฺตนฺติ ตสฺมา ปจฺจยาติ วุจฺจนฺติ ฯ เต ปจฺจเย
๑

๒

๓

๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๐๗ ฯ ปาลิยมฺปน สุปริกฺขตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ส. มหาวาร.
๑๙/๗ ฯ โปราณโปฏเก เสตปริกฺขาโรติ ลิขิต ฯ ๓. ม. มู. ๑๒/๒๑๓ ฯ
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สนฺนิสฺสิตนฺติ ปจฺจยสนฺนิสฺสิต ฯ
เอวเมตสฺมึ จตุพฺพิเธ สีเล สทฺธาย ปาฏิโมกฺขสวโร
สมฺปาเทตพฺโพ ฯ สทฺธาสาธโน หิ โส สาวกวิสยาตีตตฺตา สิกฺขาปทปฺตฺติยา ฯ สิกฺขาปทปฺตฺติยาจนปฏิกฺเขโป เจตฺถ นิทสฺสน ฯ
ตสฺมา ยถาปฺตฺต สิกฺขาปท อนวเสส สทฺธาย สมาทิยติ ฺวา
ชีวิเตป อเปกฺข อกโรนฺเตน สาธุก สมฺปาเทตพฺพ ฯ วุตฺตมฺป เหต
กิกีว อณฺฑ จมรีว วาลธึ
ปยว ปุตฺต นยนว เอกก
ตเถว สีล อนุรกฺขมานกา
สุเปสลา โหถ สทา สคารวาติ ฯ
อปรมฺป วุตฺต เสยฺยถาป มหาสมุทฺโท ิติธมฺโม เวล นาติกฺกมติ
เอวเมว โข ปหาราท ย มยา สาวกาน สิกฺขาปท ปฺตฺต ต
มม สาวกา ชีวิตเหตุป นาติกฺกมนฺตีติ ฯ อิมสฺมึ จ ปนตฺเถ อฏวิย
โจเรหิ พนฺธตฺเถราน วตฺถูนิ เวทิตพฺพานิ ฯ
มหาวตฺตนิอฏวิย กิร เถร โจรา กาฬวลฺลหี ิ พนฺธิตฺวา
นิปชฺชาเปสุ ฯ เถโร ยถานิปนฺโนว สตฺต ทิวสานิ วิปสฺสน
วฑฺเฒตฺวา อนาคามิผล สมฺปาปุณิตฺวา ตตฺเถว กาล กตฺวา พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺติ ฯ อปรมฺป เถร ตมฺพปณฺณิทีเป ปูติลตาย พนฺธิตฺวา
นิปชฺชาเปสุ ฯ โส ทวทาเห อาคจฺฉนฺเต วลฺลึ อจฺฉินฺทิตฺวาว วิปสฺสน
ปฏเปตฺวา สมสีสี หุตฺวา ปรินิพฺพายิ ฯ ทีฆภาณกอภยตฺเถโร
๑

๑. องฺ.อฏก. ๒๓/๒๐๓ ฯ ปาลิยมฺปน เสยฺยถาป ปหาราท...ิตธมฺโม...อิติ ทิสฺสติ ฯ
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สีลนิทฺเทโส
ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ คจฺฉนฺโต ทิสฺวา เถรสฺส สรีร ฌาเปตฺวา
เจติย การาเปสิ ฯ ตสฺมา อฺโป สทฺโธ กุลปุตฺโต
ปาฏิโมกฺข วิโสเธนฺโต อปฺเปว ชีวิต ชเห
ปฺตฺต โลกนาเถน น ภินฺเท สีลสวร ฯ
ยถา จ ปาฏิโมกฺขสวโร สทฺธาย เอว สติยา อินฺทฺริยสวโร
สมฺปาเทตพฺโพ ฯ สติสาธโน หิ โส สติยา อธิฏ ิตาน อินฺทฺริยาน
อภิชฺฌาทีหิ อนนฺวาสฺสวนียโต ฯ ตสฺมา วร ภิกฺขเว ตตฺตาย
อโยสลากาย อาทิตฺตาย สมฺปชฺชลิตาย สโชติภูตาย จกฺขุนฺทฺริย
สมฺปลิมฏ น เตฺวว จกฺขุวิฺเยฺเยสุ รูเปสุ อนุพฺยฺชนโส
นิมิตฺตคฺคาโหติอาทินา นเยน อาทิตฺตปริยาย สมนุสฺสริตฺวา
รูปาทีสุ วิสเยสุ จกฺขุทฺวาราทิปฺปวตฺตสฺส วิฺาณสฺส อภิชฌ
ฺ าทีหิ
อนฺวาสฺสวนีย นิมิตฺตาทิคฺคาห อปมุฏาย สติยา นิเสเธนฺเตน เอส
สาธุก สมฺปาเทตพฺโพ ฯ เอว อสมฺปาทิเต หิ เอตสฺมึ ปาฏิโมกฺขสีลมฺป
อนทฺธนีย โหติ อจิรฏิติก อสวิหิตสาขาปริวารมิว สสฺส ฯ หฺเต
จาย กิเลสโจเรหิ วิวฏทฺวาโร วิย คาโม ปรสฺส หารีหิ ฯ จิตฺตฺจสฺส
ราโค สมติวิชฺฌติ ทุจฺฉนฺนมคาร วุฏิ วิย ฯ วุตฺตป เหต
รูเปสุ สทฺเทสุ อโถ รเสสุ
คนฺเธสุ ผสฺเสสุ จ รกฺขตินฺทฺริย
เอเต หิ ทฺวารา วิวฏา อรกฺขิตา
หนนฺติ คามว ปรสฺส หาริโน ฯ
๑

๒

๑. ส. สฬายตน. ๑๘/๒๑๐ ฯ ๒. รกฺข อินฺทรฺ ิยนฺติป ทิสฺสติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ยถา อคาร ทุจฺฉนฺน วุฏิ สมติวิชฺฌติ
เอว อภาวิต จิตฺต ราโค สมติวิชฺฌตีติ ฯ
สมฺปาทิเต ปน ตสฺมึ ปาฏิโมกฺขสีลมฺป อทฺธนีย โหติ จิรฏิติก
สุสวิหิตสาขาปริวารมิว สสฺส ฯ น หฺเต จาย กิเลสโจเรหิ
สุสวุตทฺวาโร วิย คาโม ปรสฺส หารีหิ ฯ น จสฺส จิตฺต ราโค
สมติวิชฺฌติ สุจฺฉนฺนมคาร วุฏิ วิย ฯ วุตฺตมฺป เจต
รูเปสุ สทฺเทสุ อโถ รเสสุ
คนฺเธสุ ผสฺเสสุ จ รกฺขตินฺทฺริย
เอเต หิ ทฺวารา ปทหิตา สุสวุตา
น หนนฺติ คามว ปรสฺส หาริโน ฯ
ยถา อคาร สุจฺฉนฺน วุฏิ น สมติวิชฺฌติ
เอว สุภาวิต จิตฺต ราโค น สมติวิชฺฌตีติ ฯ
อย ปน อติอุกฺกฏเทสนา ฯ
จิตฺต นาเมต ลหุปริวตฺต ตสฺมา อุปฺปนฺนราค อสุภมนสิกาเรน วิโนเทตฺวา อินฺทฺริยสวโร สมฺปาเทตพฺโพ อธุนา
ปพฺพชิเตน วงฺคีสตฺเถเรน วิย ฯ
เถรสฺส กิร อธุนา ปพฺพชิตสฺส ปณฺฑาย จรโต เอก อิตฺถึ
ทิสฺวา ราโค อุปฺปชฺชิ ฯ ตโต อานนฺทตฺเถร อาห
กามราเคน ทยฺหามิ จิตฺต เม ปริทยฺหติ"
สาธุ นิพฺพาปน พฺรูหิ อนุกมฺปาย โคตมาติ ฯ
๑

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๖ ฯ
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สีลนิทฺเทโส
เถโร อาห
สฺาย วิปรีเยสา จิตฺตนฺเต ปริทยฺหติ
นิมิตฺต ปริวชฺเชหิ สุภ ราคุปสฺหิต
อสุภาย จิตฺต ภาเวหิ เอกคฺค สุสมาหิต
สงฺขาเร ปรโต ปสฺส ทุกฺขโต โน จ อตฺตโต
นิพฺพาเปหิ มหาราค มา ทยฺหิตฺโถ ปุนปฺปุนนฺติ ฯ
เถโร ราค วิโนเทตฺวาว ปณฺฑาย จริ ฯ
อปจ อินฺทฺริยสวรปริปูรเกน ภิกฺขุนา กุรณฺฑกมหาเลณวาสินา
จิตฺตคุตฺตตฺเถเรน วิย โจรกมหาวิหารวาสินา มหามิตฺตตฺเถเรน วิย จ
ภวิตพฺพ ฯ กุรณฺฑกมหาเลเณ กิร สตฺตนฺน พุทฺธาน อภินิกฺขมนจิตฺตกมฺม มโนรม อโหสิ ฯ สมฺพหุลา ภิกฺขู เสนาสนจาริก
อาหิณฺฑนฺตา จิตฺตกมฺม ทิสฺวา มโนรม ภนฺเต จิตฺตกมฺมนฺติ
อาหสุ ฯ เถโร อาห อติเรกสฏี เม อาวุโส วสฺสานิ
เลเณ วสนฺตสฺส จิตฺตกมฺม อตฺถิ นตฺถีติป น ชานามิ อชฺชทานิ
จกฺขุมนฺเต นิสฺสาย าตนฺติ ฯ เถเรน กิร เอตฺตก อทฺธาน
วสนฺเตน จกฺขุ อุมฺมิเลตฺวา เลณ น อุลโฺ ลกิตปุพฺพ ฯ เลณทฺวาเร
จสฺส มหานาครุกฺโขป อโหสิ ฯ โสป เถเรน อุทฺธ น อุลโฺ ลกิตปุพฺโพ ฯ อนุสวจฺฉร ภูมิย เกสรนิปาต ทิสฺวาวสฺส ปุปฺผิตภาว
ชานาติ ฯ ราชา เถรสฺส คุณสมฺปตฺตึ สุตฺวา วนฺทิตุกาโม ติกฺขตฺตุ
เปเสตฺวา อนาคจฺฉนฺเต เถเร ตสฺมึ คาเม ตรุณปุตฺตาน อิตฺถีน
๑

๑. ส. ส. ๑๕/๒๗๗ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ถเน พนฺธาเปตฺวา ลฺฉาเปสิ ตาว ทารกา ถฺ มา ลภึสุ
ยาว เถโร น อาคจฺฉตีติ ฯ เถโร ทารกาน อนุกมฺปาย มหาคาม
อคมาสิ ฯ ราชา สุตฺวา คจฺฉถ ภเณ เถร ปเวเสถ สีลานิ
คณฺหิสฺสามีติ อนฺเตปุร อภิหราเปตฺวา เถร วนฺทิตฺวา โภเชตฺวา
อชฺช ภนฺเต โอกาโส นตฺถิ เสฺว สีลานิ คเหสฺสามีติ เถรสฺส
ปตฺต คเหตฺวา โถก อนุคนฺตฺวา เทวิยา สทฺธึ วนฺทิตฺวา นิวตฺติ ฯ เถโร
ราชา วา วนฺทตุ เทวี วา สุขี โหตุ มหาราชาติ วทติ ฯ
เอว สตฺต ทิวสา คตา ฯ ภิกฺขู อาหสุ กึ ภนฺเต ตุมฺเห
รฺเป วนฺทมาเน เทวิยาป วนฺทมานาย สุขี โหตุ มหาราช
อิจฺเจว วทถาติ ฯ เถโร นาห อาวุโส ราชาติ วา เทวีติ วา
ววฏาน กโรมีติ วตฺวา สตฺตาหาติกฺกเม เถรสฺส อิธ วาโส
ทุกฺโขติ รฺา วิสชฺชโิ ต กุรณฺฑกมหาเลณ คนฺตฺวา รตฺติภาเค
จงฺกม อภิรหู ิ ฯ นาครุกฺเข อธิวฏา เทวตา ทณฺฑทีปก คเหตฺวา
อฏาสิ ฯ อถสฺส กมฺมฏาน อติปริสุทฺธ ปากฏ อโหสิ ฯ
เถโร กึ นุ โข เม อชฺช กมฺมฏาน อติวิย ปกาสตีติ อตฺตมโน
มชฺฌิมยามสมนนฺตร สกลปพฺพต อุนฺนาทยนฺโต อรหตฺต ปาปุณิ ฯ
ตสฺมา อฺโป อตฺถกาโม กุลปุตฺโต
มกฺกโฏว อรฺมฺหิ วเน ภนฺโต มิโค วิย
พาโล วิย จ อุตฺรโสฺต น ภเว โลลโลจโน
อโธ ขิเปยฺย จกฺขูนิ ยุคมตฺตทสฺโส สิยา
วนมกฺกฏโลลสฺส น จิตฺตสฺส วส วเช ฯ
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สีลนิทฺเทโส
มหามิตฺตตฺเถรสฺสาป มาตุ วิสคณฺฑโรโค อุปฺปชฺชิ ฯ ธีตาปสฺสา
ภิกฺขุนีสุ ปพฺพชิตา โหติ ฯ สา ต อาห คจฺฉ อยฺเย ภาตุ
สนฺติก คนฺตฺวา มม อผาสุกภาว อาโรเจตฺวา เภสชฺช อาหราติ ฯ
สา คนฺตฺวา อาโรเจสิ ฯ เถโร อาห นาห มูลเภสชฺชาทีนิ สหริตฺวา
เภสชฺช ปจิตุ ชานามิ อปจ เต เภสชฺช อาจิกฺขิสฺส อห ยโต
ปพฺพชิโต ตโต ปฏาย น มยา โลภสหคเตน จิตฺเตน อินฺทฺริยานิ
ภินฺทิตฺวา วิสภาครูป โอโลกิตปุพฺพ อิมินา สจฺจวจเนน มาตุยา
เม ผาสุ โหตุ คจฺฉ อิท วตฺวา อุปาสิกาย สรีร ปริมชฺชาติ ฯ
สา คนฺตฺวา ตมตฺถ อาโรเจตฺวา ตถา อกาสิ ฯ อุปาสิกาย
ตขณเยว คณฺโฑ เผณปณฺโฑ วิย วิลียิตฺวา อนฺตรธายิ ฯ สา
อุฏหิตฺวา สเจ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ธเรยฺย กสฺมา มม ปุตฺตสทิสสฺส
ภิกฺขุโน ชาลวิจิตฺเตน หตฺเถน สีส น ปรามเสยฺยาติ อตฺตมนวาจ
นิจฺฉาเรสิ ฯ ตสฺมา
กุลปุตฺตมานี อฺโป ปพฺพชิตฺวาน สาสเน
มิตฺตตฺเถโรว ติฏเยฺย วเร อินฺทรฺ ิยสวเร ฯ
ยถา ปน อินฺทฺริยสวโร สติยา ตถา วิริเยน อาชีวปาริสุทฺธิ
สมฺปาเทตพฺพา ฯ วิริยสาธนา หิ สา สมฺมาอารทฺธวิริยสฺส มิจฺฉาชีวปฺปหานสมฺภวโต ฯ ตสฺมา อเนสน อปฺปฏิรูป ปหาย วิริเยน
ปณฺฑปาตจริยาทีหิ สมฺมาเอสนาหิ เอสา สมฺปาเทตพฺพา ปริสุทฺธุปฺปาเทเยว ปจฺจเย ปฏิเสวมาเนน อปริสุทฺธุปฺปาเท อาสีวิเส วิย
๑

๑. ม. ยุ. กุลปุตโฺ ตทานิ อฺโ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ปริวชฺชยตา ฯ ตตฺถ อปริคฺคหิตธุตงฺคสฺส สงฺฆโต วา คณโต วา
ธมฺมเทสนาทีหิ จสฺส คุเณหิ ปสนฺนาน คิหีน สนฺติกา อุปฺปนฺนา
ปจฺจยา ปริสุทฺธุปฺปาทา นาม ปณฺฑปาตจริยาทีหิ ปน อติปริสุทฺธุปฺปาทาเยว ฯ ปริคฺคหิตธุตงฺคสฺส ปณฺฑปาตจริยาทีหิ ธุตงฺคคุเณ จสฺส
ปสนฺนาน สนฺติกา ธุตงฺคนิยมานุโลเมน อุปฺปนฺนา ปริสุทฺธปุ ฺปาทา ฯ
เอกพฺยาธิวูปสมตฺถฺจสฺส ปูติหรีฏกีจตุมธุเรสุ อุปฺปนฺเนสุ จตุมธุร
อฺเป สพฺรหฺมจาริโน ปริภฺุชสิ ฺสนฺตีติ จินฺเตตฺวา หรีฏกีขณฺฑเมว
ปริภฺุชมานสฺส ธุตงฺคสมาทาน ปฏิรูป โหติ ฯ เอส หิ อุตฺตมอริยวสิโก ภิกฺขูติ วุจฺจติ ฯ เย ปเนเต จีวราทโย ปจฺจยา เตสุ
ยสฺสกสฺสจิ ภิกฺขุโน อาชีว ปริโสเธนฺตสฺส จีวเร ปณฺฑปาเต จ
นิมิตฺโตภาสปริกถาวิฺตฺติโย น วฏฏนฺติ เสนาสเน ปน อปริคฺคหิตธุตงฺคสฺส นิมิตฺโตภาสปริกถา วฏฏนฺติ ฯ ตตฺถ นิมิตฺต นาม
เสนาสนตฺถ ภูมิปริกมฺมาทีนิ กโรนฺตสฺส กึ ภนฺเต กยิรติ โก
การาเปตีติ คิหีหิ วุตฺเต น โกจีติ ปฏิวจน ย วา ปนฺมฺป
เอวรูป นิมติ ฺตกมฺม ฯ โอภาโส นาม อุปาสกา ตุมฺเห กุหึ
วสถาติ ปาสาเท ภนฺเตติ ภิกฺขูน ปน อุปาสกา ปาสาโท น
วฏฏตีติ วจน ย วา ปนฺมฺป เอวรูป โอภาสกมฺม ฯ ปริกถา
นาม ภิกฺขุสงฺฆสฺส เสนาสน สมฺพาธนฺติ วจน ยา วา ปนฺาป
เอวรูปา ปริยายกถา ฯ เภสชฺเช สพฺพมฺป วฏฏติ ฯ ตถา อุปปฺ นฺน
ปน เภสชฺช โรเค วูปสนฺเต ปริภฺุชติ ุ น วฏฏติ ฯ ตตฺถ วินยธรา
ภควตา ทุวาร ทินฺน ตสฺมา วฏฏตีติ วทนฺติ ฯ สุตฺตนฺติกา ปน
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สีลนิทฺเทโส
กิฺจาป อาปตฺติ น โหติ อาชีว ปน โกเปติ ตสฺมา น วฏฏติ อิจฺเจว
วทนฺติ ฯ โย ปน ภควตา อนฺุาตาป นิมิตฺโตภาสปริกถาวิฺตฺติโย อกโรนฺโต อปฺปจฺฉตาทิคุเณเยว นิสฺสาย ชีวิตกฺขเยป
ปจฺจุปฏิเต อฺเตฺรว โอภาสาทีหิ อุปฺปนฺนปจฺจเย ปฏิเสวติ
เอส ปรมสลฺเลขวุตฺตีติ วุจฺจติ เสยฺยถาป เถโร สารีปตุ ฺโต ฯ
โส กิรายสฺมา เอกสฺมึ สมเย ปวิเวก พฺรหู ยมาโน มหาโมคฺคลฺลานตฺเถเรน สทฺธึ อฺตรสฺมึ อรฺเ วิหรติ ฯ อถสฺส
เอกสฺมึ ทิวเส อุทรวาตาพาโธ อุปปฺ ชฺชิตฺวา อติทุกฺข ชเนสิ ฯ
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร สายณฺหสมเย ตสฺสายสฺมโต อุปฏาน คโต
เถร นิปนฺน ทิสฺวา ต ปวตฺตึ ปุจฺฉิตฺวา ปุพฺเพ เต อาวุโส
เกน ผาสุ อโหสีติ ปุจฺฉิ ฯ เถโร อาห คิหิกาเล เม อาวุโส
มาตา สปฺปมธุสกฺกราหิ โยเชตฺวา อสมฺภินฺนขีรปายาส อทาสิ เตน
เม ผาสุ อโหสีติ ฯ โสป อายสฺมา โหตุ อาวุโส สเจ มยฺห
วา ตุยฺห วา ปฺุ อตฺถิ อปฺเปวนาม เสฺว ลภิสฺสามาติ อาห ฯ
อิม ปน เตส กถาสลฺลาป จงฺกมนโกฏิย รุกฺเข อธิวฏา เทวตา
สุตฺวา เสฺว อยฺยสฺส ปายาส อุปฺปาเทสฺสามีติ ตาวเทว เถรสฺส
อุปฏากกุล คนฺตฺวา เชฏปุตฺตสฺส สรีร อาวิสิตฺวา ปฬ ชเนสิ ฯ
อถสฺส ติกิจฺฉานิมิตฺต สนฺนิปติเต าตเก อาห สเจ เสฺว
เถรสฺส เอวรูป นาม ปายาส ปฏิยาเทถ มฺุจิสฺสามีติ ฯ เต ตยา
อวุตฺเตป มย เถราน นิพทฺธ ภิกขฺ  เทมาติ วตฺวา ทุติยทิวเส
ตถารูป ปายาส ปฏิยาทยึสุ ฯ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร ปาโตว
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
อาคนฺตฺวา อาวุโส ยาวาห ปณฺฑาย จริตฺวา อาคจฺฉามิ ตาว
อิเธว โหหีติ วตฺวา คาม ปาวิสิ ฯ เต มนุสฺสา ปจฺจุคฺคนฺตฺวา
เถรสฺส ปตฺต คเหตฺวา วุตฺตปฺปการสฺส ปายาสสฺส ปูเรตฺวา อทสุ ฯ
เถโร คมนาการ ทสฺเสสิ ฯ เต ภฺุชถ ภนฺเต ตุยฺห อปรมฺป
ทสฺสามาติ เถร โภเชตฺวา ปุน ปตฺตปูร อทสุ ฯ เถโร อาคนฺตฺวา
หนฺทาวุโส สารีปุตฺต ปริภฺุชาติ อุปนาเมสิ ฯ เถโรป ต ทิสฺวา
อติมนาโป ปายาโส กถ นุโข อุปฺปนฺโนติ จินฺเตนฺโต ตสฺสุปปฺ ตฺติมูล
ทิสฺวา หราวุโส โมคฺคลฺลาน อปริโภโค ปณฑ
ฺ ปาโตติ อาห ฯ
โส จายสฺมา มาทิเสน นาม อาภต ปณฺฑปาต น ปริภฺุชตีติ
จิตฺตมฺป น อุปฺปาเทตฺวา เอกวจเนเนว ปตฺต มุขวฏฏิย คเหตฺวา
เอกมนฺเต นิกุชฺเชสิ ฯ ปายาสสฺส สห ภูมิย ปติฏานา เถรสฺส
อาพาโธ อนฺตรธายิ ฯ ตโต ปฏาย ปฺจจตฺตาลีสวสฺสานิ น ปุน
อุปฺปชฺชิ ฯ ตโต มหาโมคฺคลฺลาน อาห อาวุโส วจีวิฺตฺตึ
นิสฺสาย อุปปฺ นฺโน ปายาโส อนฺเตสุ นิกฺขมิตฺวา ภูมิย จรนฺเตสุป
ปริภฺุชิตุ อยุตฺตรูโปติ อิมฺจ อุทาน อุทาเนสิ
วจีวิฺตฺติ วิปฺผารา อุปฺปนฺน มธุปายส
สเจ ภุตฺโต ภเวยฺยาห สาชีโว ครหิโต มม
ยทิป เม อนฺตคุณ นิกฺขมิตฺวา พหี จเร
เนว ภินเฺ ทยฺยมาชีว จชมาโนป ชีวิต
อาราเธมิ สก จิตฺต วิวชฺเชมิ อเนสน
นาห พุทฺธปฏิกฺกุฏ กาหามิ จ อเนสนนฺติ ฯ
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สีลนิทเฺ ทโส
จีวร คุมฺพวาสิกอมฺพขาทกมหาติสฺสตฺเถรวตฺถุป เจตฺถ กเถตพฺพ ฯ
เอว สพฺพถาป
อเนสนาย จิตฺตมฺป อชเนตฺวา วิจกฺขโณ
อาชีว ปริโสเธยฺย สทฺธาปพฺพชิโต ยตีติ ฯ
ยถา จ วิริเยน อาชีวปาริสุทฺธิ ตถา ปจฺจยสนฺนิสิตสีล
ปฺาย สมฺปาเทตพฺพ ฯ ปฺาสาธน หิ ต ปฺวโต ปจฺจเยสุ
อาทีนวานิสสทสฺสนสมตฺถภาวโต ฯ ตสฺมา ปหาย ปจฺจยเคธ
ธมฺเมน สเมน อุปฺปนฺเน ปจฺจเย ยถาวุตฺเตน วิธนิ า ปฺาย
ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปริภฺุชนฺเตน ต สมฺปาเทตพฺพ ฯ ตตฺถ ทุวิธ
ปจฺจเวกฺขณ ปจฺจยาน ปฏิลาภกาเล จ ปริโภคกาเล จ ฯ
ปฏิลาภกาเลป หิ ธาตุวเสน วา ปฏิกูลวเสน วา ปจฺจเวกฺขิตฺวา
ปตานิ จีวราทีนิ ตโต อุตฺตรึ ปริภฺุชนฺตสฺส อนวชฺโชว ปริโภโค
ปริโภคกาเลป ฯ ตตฺราย สนฺนิฏานกโร วินิจฺฉโย ฯ
จตฺตาโร หิ ปริโภคา เถยฺยปริโภโค อิณปริโภโค ทายชฺชปริโภโค สามิปริโภโคติ ฯ ตตฺถ สงฺฆมชฺเฌป นิสีทิตฺวา
ปริภฺุชนฺตสฺส ทุสฺสีลสฺส ปริโภโค เถยฺยปริโภโค นาม ฯ สีลวโต
อปจฺจเวกฺขิตปริโภโค อิณปริโภโค นาม ฯ ตสฺมา จีวร ปริโภเค
ปริโภเค ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ปณฺฑปาโต อาโลเป อาโลเป ตถา
อสกฺโกนฺเตน ปุเรภตฺตปจฺฉาภตฺตปุริมยามมชฺฌมิ ยามปจฺฉิมยาเมสุ ฯ
สจสฺส อปจฺจเวกฺขโตว อรุณ อุคฺคจฺฉติ อิณปริโภคฏาเน ติฏติ ฯ
๑

๑. ม. จิรคุมฺพวาสิก... ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
เสนาสนมฺป ปริโภเค ปริโภเค ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ฯ เภสชฺชสฺส
ปฏิคฺคหเณป ปริโภเคป สติปจฺจยตา วฏฏติ ฯ เอว สนฺเตป
ปฏิคฺคหเณ สตึ กตฺวา ปริโภเค อกโรนฺตสฺเสว อาปตฺติ
ปฏิคฺคหเณ ปน สตึ อกตฺวา ปริโภเค กโรนฺตสฺส อนาปตฺติ ฯ
จตุพฺพิธา หิ สุทฺธิ เทสนาสุทฺธิ สวรสุทฺธิ ปริเยฏิสุทฺธิ
ปจฺจเวกฺขณสุทฺธีติ ฯ ตตฺถ เทสนาสุทฺธิ นาม ปาฏิโมกฺขสวรสีล ฯ
ต หิ เทสนาย สุชฺฌนโต เทสนาสุทฺธีติ วุจฺจติ ฯ สวรสุทฺธิ นาม
อินฺทฺริยสวรสีล ฯ ต หิ น ปุน เอว กริสฺสามีติ จิตฺตาธิฏานสวเรเนว สุชฺฌนโต สวรสุทฺธีติ วุจฺจติ ฯ ปริเยฏิสุทฺธิ นาม
อาชีวปาริสุทฺธิสีล ฯ ต หิ อเนสน ปหาย ธมฺเมน สเมน ปจฺจเย
อุปฺปาเทนฺตสฺส ปริเยสนาย สุทฺธตฺตา ปริเยฏิสุทฺธีติ วุจฺจติ ฯ
ปจฺจเวกฺขณสุทฺธิ นาม ปจฺจยปริโภคสนฺนิสฺสิตสีล ฯ ต หิ วุตฺตปฺปกาเรน
ปจฺจเวกฺขเณน สุชฺฌนโต ปจฺจเวกฺขณสุทฺธีติ วุจฺจติ ฯ เตน วุตฺต
ปฏิคฺคหเณ ปน สตึ อกตฺวา ปริโภเค กโรนฺตสฺส อนาปตฺตีติ ฯ
สตฺตนฺน เสขาน ปจฺจยปริโภโค ทายชฺชปริโภโค นาม ฯ เต
หิ ภควโต ปุตฺตา ตสฺมา ปตุ สนฺตกาน ปจฺจยาน ทายาทา
หุตฺวา เต ปจฺจเย ปริภฺุชนฺติ ฯ กึ ปน เต ภควโต ปจฺจเย
ปริภฺุชนฺติ อุทาหุ คิหนี  ปจฺจเย ปริภฺุชนฺตีติ ฯ คิหีหิ ทินฺนาป
ภควตา อนฺุาตตฺตา ภควโต สนฺตกาว โหนฺติ ตสฺมา
ภควโต ปจฺจเย ปริภฺุชนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ ธมฺมทายาทสุตฺต
เจตุถ สาธก ฯ ขีณาสวาน ปริโภโค สามิปริโภโค นาม ฯ เต
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สีลนิทฺเทโส
หิ ตณฺหาทาสพฺย อตีตตฺตา สามิโน หุตฺวา ปริภฺุชนฺติ ฯ
อิเมสุ ปริโภเคสุ สามิปริโภโค จ ทายชฺชปริโภโค จ
สพฺเพส วฏฏติ ฯ อิณปริโภโค จ น วฏฏติ ฯ เถยฺยปริโภเค
กถาเยว นตฺถิ ฯ โย ปนาย สีลวโต ปจฺจเวกฺขิตปริโภโค โส
อิณปริโภคสฺส ปจฺจนีกตฺตา อานณฺยปริโภโค วา โหติ ทายชฺชปริโภเคเยว วา สงฺคห คจฺฉติ ฯ สีลวาป หิ อิมาย สิกฺขาย
สมนฺนาคตตฺตา เสโขเตฺวว วุจฺจติ ฯ อิเมสุ ปน ปริโภเคสุ ยสฺมา
สามิปริโภโค อคฺโค ตสฺมา ต ปฏยมาเนน ภิกฺขุนา วุตฺตปฺปการาย
ปจฺจเวกฺขณาย ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปริภฺุชนฺเตน ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีล
สมฺปาเทตพฺพ ฯ
เอว กโรนฺโต หิ กิจฺจการี โหติ ฯ วุตฺตมฺป เจต
ปณฺฑ วิหาร สยนาสนฺจ
อาปฺจ สงฺฆาฏิรชูปวาหน
สุตฺวา ธมฺม สุคเตน เทสิต
สงฺขาย เสเว วรปฺสาวโก
ตสฺมา หิ ปณฺเฑ สยนาสเน จ
อาเป จ สงฺฆาฏิรชูปวาหเน
เอเตสุ ธมฺเมสุ อนูปลิตฺโต
ภิกฺขุ ยถา โปกฺขเร วาริวินฺทุ
กาเลน ลทฺธา ปรโต อนุคฺคหา
๑

๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๐๒ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ขชฺเชสุ โภชฺเชสุ จ สายเนสุ จ
มตฺต โส ชฺา สตต อุปฏิโต
วณสฺส อาเลปนรูหเน ยถา
กนฺตาเร ปุตฺตมสว อกฺขสฺสพฺภฺชน ยถา
เอว อาหริ อาหาร ยาปนาย อมุจฺฉิโตติ ฯ
อิมสฺส จ ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลสฺส ปริปูรีการิตาย ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตสามเณรสฺส วตฺถุ กเถตพฺพ ฯ โส หิ สมฺมา ปจฺจเวกฺขิตฺวา
ปริภฺุชิ ฯ ยถาห ฯ
อุปชฺฌาโย ม ภฺุชมาน สาลิกรู  สุนิพฺพุต
มา เหว ตฺว สามเณร ชิวฺห ฌาเปสิ อสฺโต
อุปชฺฌายสฺส วโจ สุตฺวา สเวคมลภินฺตทา
เอกาสเน นิสีทิตฺวา อรหตฺต อปาปุณึ
โสห ปริปุณฺณสงฺกปฺโป จนฺโท ปณฺณรโส ยถา
สพฺพาสวปริกฺขีโณ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ
ตสฺมา อฺโป ทุกฺขสฺส ปฏยนฺโต ปริกฺขย
โยนิโส ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปฏิเสเวถ ปจฺจเยติ ฯ
เอว ปาฏิโมกฺขสวรสีลาทิวเสน จตุพฺพิธ ฯ
ปฺจวิธโกฏาสสฺส ปมปฺจเก ฯ อนุปสมฺปนฺนสีลาทิวเสน
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ วุตฺตฺเหต ปฏิสมฺภิทาย กตม ปริยนฺตปาริสุทฺธิสีล อนุปสมฺปนฺนาน ปริยนฺตสิกฺขาปทาน อิท ปริยนฺตปาริสุทฺธิสีล
กตม อปริยนฺตปาริสุทฺธิสีล อุปสมฺปนฺนาน อปริยนฺตสิกฺขาปทาน
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สีลนิทฺเทโส
อิท อปริยนฺตปาริสุทฺธิสีล กตม ปริปุณฺณปาริสุทฺธิสีล ปุถชุ ชฺ นกลฺยาณกาน กุสลธมฺเม ยุตฺตาน เสขปริยนฺเต ปริปูรีการีน กาเย จ
ชีวิเต จ อนเปกฺขาน ปริจฺจตฺตชีวิตาน อิท ปริปุณฺณปาริสุทฺธิสีล
กตมถ อปรามฏปาริสุทฺธิสีล สตฺตนฺน เสขาน อิท อปรามฏปาริสุทฺธิสีล กตม ปฏิปสฺสทฺธิปาริสุทฺธิสีล ตถาคตสาวกาน
ขีณาสวาน ปจฺเจกพุทฺธาน ตถาคตาน อรหนฺตาน สมฺมาสมฺพุทฺธาน
อิท ปฏิปสฺสทฺธิปาริสุทฺธิสีลนฺติ ฯ
ตตฺถ อนุปสมฺปนฺนาน สีล คณนวเสน สปริยนฺตตฺตา
สปริยนฺต ปาริสุทฺธิสีลนฺติ เวทิตพฺพ ฯ อุปสมฺปนฺนาน
นว โกฏิสหสฺสานิ อสีติ สตโกฏิโย
ปฺาสสตสหสฺสานิ ฉตฺตึสา จ ปุนาปเร
เอเต สวรวินยา สมฺพุทฺเธน ปกาสิตา
เปยฺยาลมุเขน นิทฺทิฏา สิกฺขา วินยสวเรติ
เอว คณนวเสน สปริยนฺตมฺป อนวเสสวเสน สมาทานภาว
ลาภยสาติองฺคชีวติ วเสน อทิฏปริยนฺตภาวฺจ สนฺธาย อปริยนฺตปาริสุทฺธิสีลนฺติ เวทิตพฺพ จีวรคุมฺพวาสิกอมฺพขาทกมหาติสฺสตฺเถรสฺส สีลมิว ฯ ตถา หิ โส อายสฺมาจ
ธน จเช องฺควรสฺส เหตุ
องฺค จเช ชีวิต รกฺขมาโน
องฺค ธน ชีวิตฺจาป สพฺพ
๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๖๑ ฯ ๒. ปริยนฺต...อิติ ภเวยฺย ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโตติ
อิม สปฺปรุ สิ านุสฺสตึ อวิชหนฺโต ชีวิตสสเยป สิกฺขาปท อวีติกฺกมฺม
ตเทว อปริยนฺตปาริสุทฺธิสีล นิสฺสาย อุปาสกสฺส ปฏิคโตว อรหตฺต
ปาปุณิ ฯ
ยถาห ฯ
น ปตา นป เต มาตา น าติ นป พนฺธวา
กโรเตตาทิส กิจฺจ สีลวนฺตสฺส การณา
สเวค ชนยิตฺวาน สมฺมสิตฺวาน โยนิโส
ตสฺส ปฏิคโต สนฺโต อรหตฺต อปาปุณีติ ฯ
ปุถุชชฺ นกลฺยาณกาน สีล อุปสมฺปทโต ปฏาย สุโธตชาติมณิ
วิย สุปริกมฺมกตสุวณฺณ วิย จ อติปริสุทฺธตฺตา จิตฺตุปฺปาทมตฺตเกนป มเลน วิรหิต อรหตฺตสฺเสว ปทฏาน โหติ ตสฺมา
ปริปุณฺณปาริสุทฺธีติ วุจฺจติ มหาสงฺฆรกฺขิตภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถราน
วิย ฯ มหาสงฺฆรกฺขิตตฺเถร กิร อติกกฺ นฺตสฏิวสฺส มรณมฺจเก
นิปนฺน ภิกขฺ ุสงฺโฆ โลกุตฺตราธิคม ปุจฺฉิ ฯ เถโร นตฺถิ เม
โลกุตฺตรธมฺโมติ อาห ฯ อถสฺส อุปฏาโก ทหรภิกฺขุ อาห ภนฺเต
ตุมฺเห ปรินพิ ฺพุตาติ สมนฺตา ทฺวาทสโยชนา มนุสฺสา สนฺนิปติตา
ตุมฺหาก ปุถชุ ฺชนกาลกิรยิ าย มหาชนสฺส วิปฺปฏิสาโร ภวิสฺสตีติ ฯ
อาวุโส อห เมตฺเตยฺย ภควนฺต ปสฺสิสฺสามีติ น วิปสฺสน ปฏเปสึ
เตนหิ ม นิสีทาเปตฺวา โอกาส กโรหีติ ฯ โส เถร นิสีทาเปตฺวา
พหิ นิกฺขนฺโต ฯ เถโร ตสฺส สห นิกฺขมนาว อรหตฺต ปตฺวา
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๘/๑๔๗ ฯ
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สีลนิทฺเทโส
อจฺฉริกาย สฺ อทาสิ ฯ สงฺโฆ สนฺนิปติตฺวา อาห ภนฺเต
เอวรูเป มรณกาเล โลกุตฺตรธมฺม นิพฺพตฺเตนฺตา ทุกฺกร กริตถฺ าติ ฯ
นาวุโส เอต ทุกฺกร อปจ โว ทุกฺกร อาจิกฺขิสฺสามิ อห อาวุโส
ปพฺพชิตกาลโต ปฏาย อสติยา อฺาณปกต กมฺม นาม น
สรามีติ ฯ ภาคิเนยฺโยปสฺส ปฺาสวสฺสกาเล เอวเมว อรหตฺต
ปาปุณีติ ฯ
อปฺปสฺสุโตป เจ โหติ สีเลสุ อสมาหิโต
อุภเยน น ครหนฺติ สีลโต จ สุเตน จ ฯ
อปฺปสฺสุโตป เจ โหติ สีเลสุ สุสมาหิโต
สีลโต น ปสสนฺติ นาสฺส สมฺปชฺชเต สุต ฯ
พหุสฺสโุ ตป เจ โหติ สีเลสุ อสมาหิโต
สีลโต น ครหนฺติ ตสฺส สมฺปชฺชเต สุต ฯ
พหุสฺสโุ ตป เจ โหติ สีเลสุ สุสมาหิโต
อุภเยน น ปสสนฺติ สีลโต จ สุเตน จ ฯ
พหุสฺสตุ  ธมฺมธร สปฺ พุทฺธสาวก
เนกฺข ชมฺโพนทสฺเสว โก ต นินฺทิตุมรหติ
เทวาป น ปสสนฺติ พฺรหฺมุนาป ปสสิโตติ ฯ
เสขาน ปน สีล ทิฏิวเสน อปรามฏตฺตา ปุถชุ ฺชนาน
วา ปน ภววเสน อปรามฏสีล อปรามฏปาริสุทฺธีติ เวทิตพฺพ
กฏมฺพิยปุตฺตติสฺสตฺเถรสฺส สีล วิย ฯ โส หิ อายสฺมา ตถารูป
๑

๒

๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙ ฯ ๒. ม. ราควเสน ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
สีล นิสฺสาย อรหตฺเต ปติฏาตุกาโม เวริเก อาห
อุโภ ปาทานิ ภินฺทิตฺวา สฺมิสฺสามิ โว อห
อฏฏิยามิ หรายามิ สราคมรณ อห
เอวาห จินฺตยิตฺวาน สมฺมสิตฺวาน โยนิโส
สมฺปตฺเต อรุณุคฺคมฺหิ อรหตฺตมปาปุณินฺติ ฯ
อฺตโรป มหาเถโร พาฬฺหคิลาโน สหตฺถา อาหารมฺป ปริภฺุชิตุ
อสกฺโกนฺโต สเก มุตฺตกรีเส ปลิปนฺโน สมฺปริวตฺตติ ฯ ต ทิสฺวา
อฺตโร ทหโร อโห ทุกฺขา ชีวติ สงฺขาราติ อาห ฯ ตเมน
มหาเถโร อห อาวุโส อิทานิ มิยฺยมาโน สคฺคสมฺปตฺตึ ลภามิ
นตฺถิ เม เอตฺถ สสโย อิม ปน สีล ภินฺทิตฺวา ลทฺธสมฺปตฺติ
นาม สิกฺข ปจฺจกฺขาย ปฏิลทฺธคิหิภาวสทิสีติ วตฺวา สีเลเนว
สทฺธึ มริสฺสามีติ ตเถว นิปนฺโน ตเมว โรค สมฺมสนฺโต อรหตฺต
ปตฺวา ภิกฺขุสงฺฆสฺส อิมาหิ คาถาหิ พฺยากาสิ
ผุฏสฺส เม อฺตเรน พฺยาธินา
โรเคน พาฬฺห ทุขิตสฺส รุปฺปโต
ปริสุสฺสติ ขิปฺปมิท กเลวร
ปุปฺผ ยถา ปสุนิ อาตเป กต
อชฺ ชฺสงฺขาต อสุจึ สุจิสมฺมต
นานากุณป ปริปูร ชฺรูป อปสฺสโต
๑

๑. ม. ปฺาเปสฺสามิ ฯ ยุ. สยามิสฺสามิ ฯ ฏีกาย สฺมิสฺสามีติ สฺตฺตึ
กริสฺสามีติ วุตฺต ฯ
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สีลนิทฺเทโส
ธิรตฺถุม อาตุร ปูติกาย
ทุคฺคนฺธิย อสุจึ พฺยาธิธมฺม
ยตฺถปฺปมตฺตา อธิมุจฺฉิตา ปชา
หาเปนฺติ มคฺค สุคตูปปตฺติยาติ ฯ
อรหนฺตาทีน ปน สีล สพฺพทรถปฏิปสฺสทฺธิยา ปริสุทธฺ ตฺตา ปฏิปสฺสทฺธิปาริสุทฺธีติ เวทิตพฺพ ฯ เอว ปริยนฺตปาริสุทฺธิอาทิวเสน ปฺจวิธ ฯ
ทุติยปฺจเก ฯ ปาณาติปาตาทีน ปหานาทิวเสน อตฺโถ
เวทิตพฺโพ ฯ วุตฺตฺเหต ปฏิสมฺภิทาย ปฺจ สีลานิ ปาณาติปาตสฺส
ปหาน สีล เวรมณี สีล เจตนา สีล สวโร สีล อวีติกฺกโม
สีล อทินฺนาทานสฺส กาเมสุ มิจฺฉาจารสฺส มุสาวาทสฺส ปสณ
ุ วาจาย
ผรุสวาจาย สมฺผปฺปลาปสฺส อภิชฺฌาย พฺยาปาทสฺส มิจฺฉาทิฏิยา
เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺทสฺส อพฺยาปาเทน พฺยาปาทสฺส อาโลกสฺาย ถีนมิทฺธสฺส อวิกฺเขเปน อุทฺธจฺจสฺส ธมฺมววฏาเนน
วิจิกิจฺฉาย าเณน อวิชฺชาย ปามุชฺเชน อรติยา ปเมน
ฌาเนน นีวรณาน ทุติเยน ฌาเนน วิตกฺกวิจาราน ตติเยน ฌาเนน
ปติยา จตุตฺเถน ฌาเนน สุขทุกฺขาน อากาสานฺจายตนสมาปตฺติยา รูปสฺาย ปฏิฆสฺาย นานตฺตสฺาย วิฺาณฺจายตนสมาปตฺติยา อากาสานฺจายตนสฺาย อากิฺจฺายตนสมาปตฺติยา วิฺาณฺจายตนสฺาย เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยา อากิฺจฺายตนสฺาย อนิจฺจานุปสฺสนาย นิจฺจสฺาย ทุกฺขานุปสฺสนาย สุขสฺาย อนตฺตานุปสฺสนาย อตฺตสฺาย นิพฺพิทานุปสฺสนาย นนฺทิยา วิราคานุปสฺสนาย ราคสฺส
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วิสุทฺธิมคฺเค
นิโรธานุปสฺสนาย สมุทยสฺส มฺุจิตุกามฺยตานุปสฺสนาย อมฺุจิตุกามฺยสฺส ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย อาทานสฺส ขยานุปสฺสนาย ฆนสฺาย
วยานุปสฺสนาย อายูหนสฺส วิปริณามานุปสฺสนาย ธุวสฺาย
อนิมิตฺตานุปสฺสนาย นิมติ ฺตสฺส อปฺปณิหิตานุปสฺสนาย ปณิธิยา
สฺุตานุปสฺสนาย อภินิเวสสฺส อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย สาราทานาภินิเวสสฺส ยถาภูตาณทสฺสเนน สมฺโมหาภินิเวสสฺส อาทีนวานุปสฺสนาย อาลยาภินิเวสสฺส ปฏิสงฺขานุปสฺสนาย อปฺปฏิสงฺขาย
วิวฏฏานุปสฺสนาย สโยคาภินิเวสสฺส โสตาปตฺติมคฺเคน ทิฏเกฏาน
กิเลสาน สกทาคามิมคฺเคน โอฬาริกาน กิเลสาน อนาคามิมคฺเคน
อณุสหคตาน กิเลสาน อรหตฺตมคฺเคน สพฺพกิเลสาน ปหาน สีล
เวรมณี เจตนา สวโร อวีติกฺกโม สีล เอวรูปานิ สีลานิ จิตฺตสฺส
อวิปฺปฏิสาราย สวตฺตนฺติ ปามุชชฺ าย สวตฺตนฺติ ปติยา สวตฺตนฺติ
ปสฺสทฺธิยา สวตฺตนฺติ โสมนสฺสาย สวตฺตนฺติ อาเสวนาย สวตฺตนฺติ
ภาวนาย สวตฺตนฺติ พหุลีกมฺมาย สวตฺตนฺติ อลงฺการาย สวตฺตนฺติ
ปริกฺขาราย สวตฺตนฺติ ปริวาราย สวตฺตนฺติ ปาริปูริยา สวตฺตนฺติ
เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย
นิพฺพานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ
เอตฺถ จ ปหานนฺติ โกจิ ธมฺโม นาม นตฺถิ อฺตฺร
วุตฺตปฺปการาน ปาณาติปาตาทีน อนุปฺปาทมตฺตโต ฯ ยสฺมา ปน ต ต
ปหาน ตสฺส ตสฺส กุสลธมฺมสฺส ปติฏานฏเน อุปธารณ โหติ
# ๑. ขุ. ป. ๓๑/๖๗ ฯ
๑
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อวิปฺปกิณฺณภาวกรเณน จ สมาธาน ตสฺมา ปุพฺเพ วุตฺเตเนว
อุปธารณสมาธานสงฺขาเตน สีลนฏเน สีลนฺติ วุตฺต ฯ อิตเร
จตฺตาโร ธมฺมา ตโต ตโต เวรมณีวเสน ตสฺส ตสฺส สวรวเสน
ตทุภยสมฺปยุตฺตเจตนาวเสน ต ต อวีติกฺกมนฺตสฺส อวีติกฺกมวเสน
จ เจตโส ปวตฺติสพฺภาว สนฺธาย วุตฺตา ฯ สีลฏโ ปน เนส
ปุพฺเพ ปกาสิโตเยวาติ ฯ เอว ปหานสีลาทิวเสน ปฺจวิธ ฯ
เอตฺตาวตา จ กึ สีล เกนฏเน สีล กานสฺส ลกฺขณรสปจฺจุปฏานปทฏานานิ กิมานิสส สีล กติวิธฺเจต สีลนฺติ
อิเมส ปฺหาน วิสชฺชน นิฏิตนฺติ ฯ
ย ปน วุตฺต โก จสฺส สงฺกิเลโส กึ โวทานนฺติ ตตฺร จ
วทาม ฯ ขณฺฑาทิภาโว สีลสฺส สงฺกิเลโส ฯ อขณฺฑาทิภาโว
โวทาน ฯ โส ปน ขณฺฑาทิภาโว ลาภยสาทิเหตุเกน เภเทน จ
สตฺตวิธเมถุนสโยเคน จ สงฺคหิโต ฯ
ตถา หิ ยสฺส สตฺตสุ อาปตฺติกฺขนฺเธสุ อาทิมฺหิ วา อนฺเต
วา สิกฺขาปท ภินฺน โหติ ตสฺส สีล ปริยนฺเต ฉินฺนสาฏโก วิย
ขณฺฑ นาม โหติ ยสฺส ปน เวมชฺเฌ ภินฺน ตสฺส มชฺเฌ
ฉิทฺทสาฏโก วิย ฉิทฺท นาม โหติ ฯ ยสฺส ปฏิปาฏิยา เทฺว ตีณิ
ภินฺนานิ ตสฺส ปฏิยา วา กุจฺฉิยา วา อุฏิเตน วิสภาควณฺเณน กาฬรตฺตาทีน อฺตรสรีรวณฺณา คาวี วิย สพล นาม
๑

๑. ม. วิกมฺปาภาวกรเณน ฯ ยุ. วิกมุปภาวากรเณน ฯ ฏีกายมฺป วิกมุปภาวากรเณนาติ
เอว วุตฺต ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
โหติ ฯ ยสฺส อนฺตรนฺตรา ภินฺนานิ ตสฺส อนฺตรนฺตรา วิสภาควณฺณพินฺทุวิจิตฺรคาวี วิย กมฺมาส นาม โหติ ฯ เอว ตาว
ลาภาทิเหตุเกน ขณฺฑาทิภาโว โหติ ฯ
เอว สตฺตวิธเมถุนสโยควเสน ฯ วุตฺตฺหิ (ตตฺถ) ภควตา
อิธ พฺราหฺมณ เอกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา สมฺมา
พฺรหฺมจารึ ปฏิชานมาโน นเหว โข มาตุคาเมน สทฺธึ ทฺวยทฺวยสมาปตฺตึ สมาปชฺชติ อปจ โข มาตุคามสฺส อุจฺฉาทน
ปริมทฺทน นฺหาปน สมฺพาหน สาทิยติ โส ตทสฺสาเทติ ต นิกาเมติ
เตน จ วิตฺตึ อาปชฺชติ อิทมฺป โข พฺราหฺมณ พฺรหฺมจริยสฺส
ขณฺฑมฺป ฉิทฺทมฺป สพลมฺป กมฺมาสมฺป อย วุจฺจติ พฺราหฺมณ
อปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย จรติ สยุตฺโต เมถุนสโยเคน น ปริมุจฺจติ
ชาติยา ชรามรเณน ฯเปฯ น ปริมุจฺจติ ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ปุน
จปร พฺราหฺมณ อิเธกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา สมฺมา
พฺรหฺมจารึ ปฏิชานมาโน นเหว โข มาตุคาเมน สทฺธึ ทฺวยทฺวยสมาปตฺตึ สมาปชฺชติ นป มาตุคามสฺส อุจฺฉาทน ฯเปฯ สาทิยติ
อปจ โข มาตุคาเมน สทฺธึ สฺชคฺฆติ สงฺกีฬติ สงฺเกฬายติ โส
ตทสฺสาเทติ ฯเปฯ น ปริมุจฺจติ ทุกขฺ สฺมาติ วทามิ ปุน
จปร พฺราหฺมณ อิเธกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา ฯเปฯ
๑

๑. ม. ยุ. ทฺวย ทฺวยสมาปตฺตึ ฯ ปาลิยมฺป เอว มุทฺทิต ฯ ฏีกายมฺปน ทฺวยทฺวยสมาปตฺตินฺติ ทฺวีหิ ทฺวีหิ สมาปชฺชิตพฺพ เมถุนนฺติ อตฺโถติ วุตฺต ฯ มโนรถปูรณิยมฺป
ทฺวยทฺวยสมาปตฺตินฺติ ทฺวหี ิ ทฺวีหิ สมาปชฺชิตพฺพภาวนฺติ วุตฺต ฯ
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สีลนิทฺเทโส
น เหว โข มาตุคาเมน สทฺธึ ทฺวยทฺวยสมาปตฺตึ สมาปชฺชติ นป
มาตุคามสฺส อุจฺฉาทน ฯเปฯ สาทิยติ นป มาตุคาเมน สทฺธึ
สฺชคฺฆติ สงฺกีฬติ สงฺเกฬายติ อปจ โข มาตุคามสฺส จกฺขุนา
จกฺขุ อุปนิชฌ
ฺ ายติ เปกฺขติ โส ตทสฺสาเทติ ฯเปฯ น ปริมุจจฺ ติ
ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ปุน จปร พฺราหฺมณ อิเธกจฺโจ สมโณ
วา พฺราหฺมโณ วา ฯเปฯ น เหว โข มาตุคาเมน นป
มาตุคามสฺส นป มาตุคาเมน นป มาตุคามสฺส ฯเปฯ
เปกฺขติ ฯ อปจ โข มาตุคามสฺส สทฺท สุณาติ ติโรกุฑฺฑา วา
ติโรปาการา วา หสนฺติยา วา ภณนฺติยา วา คายนฺติยา วา
โรทนฺติยา วา โส ตทสฺสาเทติ ฯเปฯ น ปริมุจจฺ ติ ทุกฺขสฺมาติ
วทามิ ปุน จปร พฺราหฺมณ อิเธกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ
วา ฯเปฯ น เหว โข มาตุคาเมน นป มาตุคามสฺส นป
มาตุคาเมน นป มาตุคามสฺส นป มาตุคามสฺส โรทนฺติยา
วา ฯเปฯ อปจ โข ยานิสฺส ตานิ ปุพฺเพ มาตุคาเมน สทฺธึ
หสิตลปตกีฬติ านิ ตานิ อนุสฺสรติ โส ตทสฺสาเทติ ฯเปฯ น
ปริมุจฺจติ ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ปุน จปร พฺราหฺมณ อิเธกจฺโจ
สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา ฯเปฯ น เหว โข มาตุคาเมน ฯเปฯ
นป ยานิสฺส ตานิ ปุพฺเพ มาตุคาเมน สทฺธึ หสิตลปตกีฬิตานิ
ตานิ อนุสฺสรติ อปจ โข ปสฺสติ คหปตึ วา คหปติปุตฺต วา
ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปต สมงฺคีภูต ปริจาริยมาน โส
ตทสฺสาเทติ ฯเปฯ น ปริมุจฺจติ ทุกขฺ สฺมาติ วทามิ ปุน จปร
๑

๑. ปาลิยมฺปน ปริจารยมานนฺติ ทิสฺสติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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พฺราหฺมณ อิเธกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา ฯเปฯ น เหว
โข มาตุคาเมน ฯเปฯ นป ปสฺสติ คหปตึ วา คหปติปุตฺต วา ฯเปฯ
ปริจาริยมาน อปจ โข อฺตร เทวนิกาย ปณิธาย พฺรหฺมจริย
จรติ อิมินาห สีเลน วา วตฺเตน วา ตเปน วา พฺรหฺมจริเยน
วา เทโว วา ภวิสฺสามิ เทวฺตโร วาติ โส ตทสฺสาเทติ ต
นิกาเมติ เตน จ วิตฺตึ อาปชฺชติ อิทมฺป พฺราหฺมณ พฺรหฺมจริยสฺส
ขณฺฑมฺป ฉิทฺทมฺป สพลมฺป กมฺมาสมฺปติ ฯ
เอว ลาภาทิเหตุเกน เภเทน จ สตฺตวิธเมถุนสโยเคน จ
ขณฺฑาทิภาโว สงฺคหิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
อขณฺฑาทิภาโว ปน สพฺพโส สิกฺขาปทาน อเภเทน ภินฺนานฺจ
สปฺปฏิกมฺมาน ปฏิกมฺมกรเณน สตฺตวิธเมถุนสโยคาภาเวน จ อปราย
จ โกโธ อุปนาโห มกฺโข ปลาโส อิสฺสา มจฺฉริย มายา
สาเถยฺย ถมฺโภ สารมฺโภ มาโน อติมาโน มโท ปมาโทติอาทีน
ปาปธมฺมาน อนุปฺปตฺติยา อปฺปจฺฉตาสนฺตุฏิตาสลฺเลขตาทีนฺจ
คุณาน อุปฺปตฺติยา สงฺคหิโต ฯ ยานิ หิ สีลานิ ลาภาทีนมฺป
อตฺถาย อภินฺนานิ ปมาทโทเสน วา ภินฺนานิป ปฏิกมฺมกตานิ
เมถุนสโยเคหิ วา โกธุปนาหาทีหิ วา ปาปธมฺเมหิ อนุปหตานิ
ตานิ สพฺพโส อขณฺฑานิ อจฺฉิทฺทานิ อสพลานิ อกมฺมาสานีติ
วุจฺจนฺติ ฯ ตานิเยว จ ภุชิสฺสภาวกรณโต ภุชิสสฺ านิ วิฺูหิ
ปสตฺถตฺตา วิฺุปสตฺถานิ ตณฺหาทิฏีหิ อปรามฏตฺตา
๑

๒

๑. ปาลิยมุปน วเตนาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๕๖ ฯ
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อปรามฏานิ อุปจารสมาธึ วา อปฺปนาสมาธึ วา สวตฺตยนฺตีติ
สมาธิสวตฺตนิกานิ จ โหนฺติ ฯ ตสฺมา เนส เอส อขณฺฑาทิภาโว
โวทานนฺติ เวทิตพฺโพ ฯ ต ปเนต โวทาน ทฺวหี ากาเรหิ
สมฺปชฺชติ สีลวิปตฺติยา จ อาทีนวทสฺสเนน สีลสมฺปตฺติยา จ
อานิสสทสฺสเนน ฯฏ
ตตฺถ ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา ทุสฺสีลสฺส สีลวิปตฺติยาติ
เอวมาทิสุตฺตนฺตนเยน สีลวิปตฺติยา อาทีนโว จ ทฏพฺโพ ฯ อปจ
ทุสฺสีโล ปุคคฺ โล ทุสฺสลี ยฺ เหตุ อมนาโป โหตุ เทวมนุสฺสาน
อนนุสาสนีโย สพฺรหฺมจารีน ทุกฺขิโต ทุสฺสลี ฺยครหาสุ วิปฺปฏิสารี
สีลวต ปสสาสุ ตาย จ ปน ทุสฺสลี ฺยตาย สาณสาฏโก วิย
ทุพฺพณฺโณ โหติ เย โข ปนสฺส ทิฏานุคตึ อาปชฺชนฺติ เตส
ทีฆรตฺต อปายทุกฺขาวหนโต ทุกฺขสมฺผสฺโส เยส เทยฺยธมฺม
ปฏิคฺคณฺหาติ เตส น มหปฺผลภาวกรณโต อปฺปคฺโฆ อเนกวสฺสคณิกคูถกูโป วิย ทุพฺพิโสโธ ฉวาลาตมิว อุภโต ปริพาหิโร
ภิกฺขุภาว ปฏิชานนฺโตป อภิกฺขุเยว โคคณ อนุพนฺธคทฺรโภ วิย
สตตุพฺพิคฺโค สพฺพเวริกปุริโส วิย อสวาสารโห มตกเลวร วิย
สุตาทิคุณยุตฺโตป สพฺรหฺมจารีน อปูชารโห สุสานคฺคิ วิย พฺราหฺมณาน
อภพฺโพ วิเสสาธิคเม อนฺโธว รูปทสฺสเน นิราโส สทฺธมฺเม
จณฺฑาลกุมาโร วิย รชฺเช สุขิโตสฺมตี ิ มฺมาโนป ทุกฺขิโตว
อคฺคิกฺขนฺธปริยาเย วุตฺตทุกฺขภาคิตาย ฯ ทุสฺสลี านฺหิ ปฺจกามคุณ๑

๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๒๘๑ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ปริโภควนฺทนมานนาทิสุขสฺสาทคธิตจิตฺตาน ตปฺปจฺจย อนุสฺสรณมตฺเตนาป หทยสนฺตาป ชนยิตฺวา อุณฺหโลหิตุคฺคารปฺปวตฺตนสมตฺถ
อติกฏก ทุกขฺ  เทเสนฺโต สพฺพากาเรน ปจฺจกฺขกมฺมวิปาโก ภควา
อาห ปสฺสถ โน ตุมฺเห ภิกฺขเว อมม มหนฺต อคฺคิกฺขนฺธ อาทิตฺต
สมฺปชฺชลิต สโชติภูตนฺติ ฯ เอว ภนฺเตติ ฯ ต กึ มฺถ ภิกฺขเว
กตม นุโข วร ย อมม มหนฺต อคฺคิกฺขนฺธ อาทิตฺต สมฺปชฺชลิต
สโชติภูต อาลิงฺคิตฺวา อุปนิสีเทยฺย วา อุปนิปชฺเชยฺย วา ย
ขตฺติยกฺ วา พฺราหฺมณกฺ วา คหปติกฺ วา มุทุตลูนหตฺถปาท อาลิงฺคิตฺวา อุปนิสีเทยฺย วา อุปนิปชฺเชยฺย วาติ ฯ
เอตเทว ภนฺเต วร ย ขตฺติยกฺ วา พฺราหฺมณกฺ วา
คหปติกฺ วา อาลิงฺคิตฺวา อุปนิสีเทยฺย วา อุปนิปชฺเชยฺย วา
ทุกฺขฺเหต ภนฺเต ย อมม มหนฺต อคฺคิกฺขนฺธ ฯเปฯ อุปนิปชฺเชยฺย
วาติ ฯ อาโรจยามิ โว ภิกฺขเว ปฏิเวทยามิ โว ภิกฺขเว ยถา
เอตเทว ตสฺส วร ทุสฺสลี สฺส ปาปธมฺมสฺส อสุจิสงฺกสฺสรสมาจารสฺส
ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺตสฺส อสฺสมณสฺส สมณปฏิฺสฺส อพฺรหฺมจาริสฺส
พฺรหฺมจาริปฏิฺสฺส อนฺโตปูติสฺส อวสฺสุตสฺส กสมฺพุกชาตสฺส ย
อมม มหนฺต อคฺคิกฺขนฺธ ฯเปฯ อุปนิปชฺเชยฺย วา ต กิสฺส
เหตุ ตโตนิทาน หิ โส ภิกฺขเว มรณ วา นิคจฺเฉยฺย มรณมตฺต วา
ทุกฺข น เตฺวว ตปฺปจฺจยา กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย
ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺย ยฺจ โข โส ภิกฺขเว ทุสฺสีโล
ปาปธมฺโม อสุจิสงฺกสฺสรสมาจาโร ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต อสฺสมโณ
๑

๑. ปาลิยมุปน สฺโชติภูตนฺติ ทิสฺสติ ฯ เอวมปริป ฯ
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สีลนิทฺเทโส
สมณปฏิฺโ อพฺรหฺมจารี พฺรหฺมจาริปฏิฺโ อนฺโตปูติ อวสฺสุโต
กสมฺพุกชาโต ขตฺติยกฺ วา ฯเปฯ อุปนิปชฺเชยฺย วา ต หิ ตสฺส
ภิกฺขเว โหติ ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขาย กายสฺส เภทา ปร มรณา
อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชตีติ ฯ เอว อคฺคิกฺขนฺธุปมาย
อิตฺถีปฏิพทฺธปฺจกามคุณปริโภคปจฺจย ทุกฺข ทสฺเสตฺวา เอเตเนว
อุปาเยน ต กึ มฺถ ภิกฺขเว กตม นุโข วร ย พลวา
ปุริโส ทฬฺหาย วาลรชฺชุยา อุโภ ชงฺฆา เวเตฺวา ฆเสยฺย สา
ฉวึ ฉินฺเทยฺย ฉวึ เฉตฺวา จมฺม ฉินฺเทยฺย จมฺม เฉตฺวา มส
ฉินฺเทยฺย มส เฉตฺวา นฺหารร ฉินฺเทยฺย นฺหารร เฉตฺวา อฏึ ฉินฺเทยฺย
อฏึ เฉตฺวา อฏิมิฺช อาหจฺจ ติฏเยฺย ย ขตฺติยมหาสาลาน วา
พฺราหฺมณมหาสาลาน วา คหปติมหาสาลาน วา อภิวาทน
สาทิเยยฺยาติ ฯเปฯ ต กึ มฺถ ภิกขฺ เว กตม นุโข วร ย
พลวา ปุริโส ติณฺหาย สตฺติยา เตลโธตาย ปจฺโจรสฺมึ ปหเรยฺย
ย ขตฺติยมหาสาลาน วา พฺราหฺมณมหาสาลาน วา คหปติมหาสาลาน
วา อฺชลีกมฺม สาทิเยยฺยาติ ฯเปฯ ต กึ มฺถ ภิกฺขเว
กตม นุโข วร ย พลวา ปุริโส ตตฺเตน อโยปฏเฏน อาทิตฺเตน
สมฺปชฺชลิเตน สโชติภูเตน กาย สมฺปลิเวเยฺย ย ขตฺติยมหาสาลาน วา ฯเปฯ สทฺธาเทยฺย จีวร ปริภฺุเชยฺยาติ ฯเปฯ ต กึ
มฺถ ภิกขฺ เว กตม นุโข วร ย พลวา ปุรโิ ส ตตฺเตน
อโยสงฺกุนา อาทิตฺเตน สมฺปชฺชลิเตน สโชติภูเตน มุข วิวริตฺวา
๑

๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๒๙ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ตตฺต โลหคุฬ อาทิตฺต สมฺปชฺชลิต สโชติภูต มุเข ปกฺขิเปยฺย ต ตสฺส
โอฏมฺป ทเหยฺย มุขมฺป ชิวฺหมฺป กณฺมฺป อุทรมฺป ทเหยฺย
อนฺตมฺป อนฺตคุณมฺป อาทาย อโธภาค นิกฺขเมยฺย ย ขตฺติยมหาสาลาน วา ฯเปฯ สทฺธาเทยฺย ปณฺฑปาต ปริภฺุเชยฺยาติ ฯเปฯ
ต กึ มฺถ ภิกฺขเว กตม นุโข วร ย พลวา ปุริโส สีเส
วา คเหตฺวา ขนฺเธ วา คเหตฺวา ตตฺต อโยมฺจ วา อโยป
วา อาทิตฺต สมฺปชฺชลิต สโชติภูต อภินิสีทาเปยฺย วา อภินิปชฺชาเปยฺย
วา ย ขตฺติยมหาสาลาน วา ฯเปฯ สทฺธาเทยฺย มฺจ วา ป
วา ปริภฺุเชยฺยาติ ฯเปฯ ต กึ มฺถ ภิกฺขเว กตม นุโข
วร ย พลวา ปุรโิ ส อุทฺธปาท อโธสิร คเหตฺวา ตตฺตาย
โลหกุมฺภิยา ปกฺขิเปยฺย อาทิตฺตาย สมฺปชฺชลิตาย สโชติภูตาย โส
ตตฺถ เผณุทฺเทหก ปจฺจมาโน สกิมฺป อุทฺธ คจฺเฉยฺย สกิมฺป
อโธ คจฺเฉยฺย สกิมฺป ติริย คจฺเฉยฺย ย ขตฺติยมหาสาลาน
วา ฯเปฯ สทฺธาเทยฺย วิหาร ปริภฺุเชยฺยาติ ฯเปฯ อุปปชฺชตีติ
อิมาหิ วาลรชฺชุติณฺหสตฺติอโยปฏฏอโยคุฬอโยมฺจอโยปอโยกุมฺภ-ี
อุปมาหิ อภิวาทนอฺชลีกมฺมจีวรปณฺฑปาตมฺจปวิหารปริโภคปจฺจย ทุกฺข ทสฺเสสิ ฯ ตสฺมา
อคฺคิกฺขนฺธาลิงฺคนทุกฺขาธิกทุกฺขกฏกผล
อวิชหโต กามสุข สุข กุโต ภินฺนสีลสฺส
อภิวาทนสาทิยเน กึ นาม สุข วิปนฺนสีลสฺส
ทฬฺหวาลรชฺชฆุ สนทุกฺขาธิกทุกฺขภาคิสฺส
๑

๑. ปาลิยมฺปน อโธภาคาติ ทิสฺสติ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค) - หนาที่ 71

สีลนิทฺเทโส
สทฺธาน อฺชลีกมฺมสาทเน กึ สุข อสีลสฺส
สตฺติปฺปหารทุกฺขาธิมตฺตทุกฺขสฺส ย เหตุ
จีวรปริโภคสุข กึ นาม อสฺตสฺส เยน
จิร อนุภวิตพฺพา นิรเย ชลิตอโยปฏฏสมฺผสฺสา
มธุโรป ปณฺฑปาโต หลาหลวิสุปโม อสีลสฺส
อาทิตฺตา คิลิตพฺพา อโยคุฬา เยน จิร รตฺต
สุขสมฺมโตป ทุกฺโข อสีลิโน มฺจปปริโภโค
ย พาธิสฺสนฺติ จิร ชลิตอโยมฺจปานิ ทุกฺขานิ
ทุสฺสีลสฺส วิหาเร สทฺธาเทยฺยมฺหิ กา นิวาสรติ
ชลิเตสุ นิวสิตพฺพ เยน อโยกุมฺภีมชฺเฌสุ
สงฺกสฺสรสมาจาโร กสมฺพุกชาโต อวสฺสุโต
ปาโป อนฺโตปูตตี ิ จ ย นินฺทนฺโต อาห โลกครุ
ธิ ชีวิต อปฺสฺส ตสฺส สมณชนเวสธาริสฺส
อสฺสมณสฺส อุปหต ขตมตฺตาน วหนฺตสฺส
คูถ วิย กุณป วิย มณฺฑนกามา วิวชฺชยนฺตีธ
ย นาม สีลวนฺโต สนฺโต กึ ชีวิต ตสฺส
สพฺพภเยหิ อมุตฺโต มุตฺโต สพฺเพหิ อธิคมสุเขหิ
สุปทหิตสคฺคทฺวาโร อปายมคฺค สมารุฬฺโห
กรุณาย วตฺถุภูโต การุณิกชนสฺส นาม โก
อฺโ ทุสฺสีลสโม ทุสฺสีลตาย อิติ พหุวิธา โทสาติ
เอวมาทินา ปจฺจเวกฺขเณน สีลวิปตฺติย อาทีนวทสฺสน วุตฺตปฺปการ-
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วิสุทฺธิมคฺเค
วิปรีตโต สีลสมฺปตฺติย อานิสสทสฺสนฺจ เวทิตพฺพ ฯ
อปจ
ตสฺส ปาสาทิก โหติ ปตฺตจีวรธารณ
ปพฺพชฺชา สผลา ตสฺส ยสฺส สีล สุนิมฺมล ฯ
อตฺตานุวาทาทิภย สุทฺธสีลสฺส ภิกฺขุโน
อนฺธการ วิย รวิ หทย นาวคาหติ ฯ
สีลสมฺปตฺติยา ภิกฺขุ โสภมาโน ตโปวเน
ปภาสมฺปตฺติยา จนฺโท คคเณ วิย โสภติ ฯ
กายคนฺโธป ปามุชฺช สีลวนฺตสฺส ภิกฺขุโน
กโรติ อป เทวาน สีลคนฺเธ กถาว กา ฯ
สพฺเพส คนฺธชาตาน สมฺปตฺตึ อภิภุยฺยติ
อวิฆาตี ทสทิสา สีลคนฺโธ ปวายติ ฯ
อปฺปกาป กตา การา สีลวนฺเต มหปฺผลา
โหนฺตีติ สีลวา โหติ ปูชาสกฺการภาชน ฯ
สีลวนฺต น พาเธนฺติ อาสวา ทิฏ ธมฺมิกา
สมฺปรายิก ทุกฺขาน มูล ขณติ สีลวา ฯ
ยา มนุสฺเสสุ สมฺปตฺติ ยา จ เทเวสุ สมฺปทา
น สา สมฺปนฺนสีลสฺส อิจฺฉโต โหติ ทุลลฺ ภา ฯ
อจฺจนฺตสนฺตา ปน ยา อย นิพฺพานสมฺปทา
สมฺปนฺนสีลสฺส มโน ตเมว อนุธาวติ ฯ
๑

๑. ม. ทิสา สพฺพา ฯ
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ธุตงฺคนิทฺเทโส
สพฺพสมฺปตฺติมูลมฺหิ สีลมฺหิ อิติ ปณฺฑิโต
อเนกาการโวการ อานิสส วิภาวเยติ ฯ
เอว หิ วิภาวยโต (สีล) สีลวิปตฺติโต อุพฺพิชฺชิตฺวาน สีลสมฺปตฺตินินฺน
โหติ มานส ฯ ตสฺมา ยถาวุตฺต อิม สีลวิปตฺติยา อาทีนว อิมฺจ
สีลสมฺปตฺติยา อานิสส ทิสฺวา สพฺพาทเรน สีล โวทาเปตพฺพนฺติ ฯ
เอตฺตาวตา จ สีเล ปติฏาย นโร สปฺโติ อิมิสฺสา
คาถาย สีลสมาธิปฺามุเขน เทสิเต วิสุทฺธิมคฺเค สีล ตาว
ปริทีปต โหติ ฯ
อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย กเต วิสุทฺธิมคฺเค
สีลนิทฺเทโส นาม ปโม ปริจฺเฉโท ฯ
ธุตงฺคนิทฺเทโส
อิทานิ เยหิ อปฺปจฺฉตาสนฺตุฏิตาทีหิ คุเณหิ วุตฺตปฺปการสฺส สีลสฺส โวทาน โหติ เต คุเณ สมฺปาเทตุ ยสฺมา
สมาทินฺนสีเลน โยคินา ธุตงฺคสมาทาน กาตพฺพ เอว หิสฺส อปฺปจฺฉตาสนฺตุฏิตาสลฺเลขตาปวิเวกาปจยวิริยารมฺภสุภรตาทิคุณสลิลวิกฺขาลิตมล
สีล เจว สุปริสุทฺธ ภวิสฺสติ วตฺตานิ จ สมฺปชฺชิสฺสนฺติ อิติ
อนวชฺชสีลพฺพตคุณปริสุทฺธสพฺพสมาจาโร โปราเณ อริยวสตฺตเย
ปติฏาย จตุตฺถสฺส ภาวนารามตาสงฺขาตสฺส อริยวสสฺส
อธิคมารโห ภวิสฺสติ ตสฺมา ธุตงฺคกถ อารภิสฺสาม ฯ ภควตา หิ
ปริจฺจตฺตโลกามิสาน กาเย จ ชีวิเต จ อนเปกฺขาน อนุโลมปฏิปทเยว
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อาราเธตุกามาน กุลปุตฺตาน เตรส ธุตงฺคานิ อนฺุาตานิ ฯ
เสยฺยถีท ฯ ปสุกูลิกงฺค เตจีวริกงฺค ปณฺฑปาติกงฺค สปทานจาริกงฺค
เอกาสนิกงฺค ปตฺตปณฺฑิกงฺค ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺค อารฺิกงฺค
รุกฺขมูลิกงฺค อพฺโภกาสิกงฺค โสสานิกงฺค ยถาสนฺถติกงฺค เนสชฺชิกงฺคนฺติ ฯ
ตตฺถ
อตฺถโต ลกฺขณาทีหิ สมาทานวิธานโต
ปเภทโต เภทโต จ ตสฺส ตสฺสานิสสโต
กุสลตฺติกโต เจว ธุตาทีน วิภาคโต
สมาสพฺยาสโต จาป วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
ตตฺถ อตฺถโต ตาว รถิกาสุสานสงฺการกูฏาทีน ยตฺถกตฺถจิ
ปสูน อุปริ ิตตฺตา อพฺภุคฺคตฏเน เตสุ เตสุ ปสุกูลมิวาติ
ปสุกูล ฯ อถวา ปสุ วิย กุจฺฉิตภาว อุลตีติ ปสุกูล ฯ
กุจฺฉิตภาว คจฺฉตีติ วุตฺต โหติ ฯ เอว ลทฺธนิพฺพจนสฺส ปสุกูลสฺส
ธารณ ปสุกูล ฯ ปสุกูล สีลมสฺสาติ ปสุกูลิโก ฯ ปสุกูลิกสฺส
องฺค ปสุกูลกิ งฺค ฯ องฺคนฺติ การณ วุจฺจติ ฯ ตสฺมา เยน
สมาทาเนน โส ปสุกูลโิ ก โหติ ตสฺเสต อธิวจนนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
เอเตเนว นเยน สงฺฆาฏิอุตฺตราสงฺคอนฺตรวาสกสงฺขาต ติจีวร
สีลมสฺสาติ เตจีวริโก ฯ เตจีวริกสฺส องฺค เตจีวริกงฺค ฯ ภิกฺขาสงฺขาตาน ปน อามิสปณฺฑาน ปาโตติ ปณฺฑปาโต ฯ ปเรหิ
ทินฺนาน ปณฺฑาน ปาโตติ ปณฺฑปาโต ฯ ปเรหิ ทินฺนาน ปณฺฑาน
ปตฺเต นิปตนนฺติ วุตฺต โหติ ฯ ต ปณฺฑปาต อฺุเฉติ ต ต
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กุล อุปสงฺกมนฺโต คเวสตีติ ปณฺฑปาติโก ฯ ปณฺฑาย วา ปติตุ
วตฺตเมตสฺสาติ ปณฺฑปาตี ฯ ปติตุนฺติ จริตุ ฯ ปณฺฑปาตีเอว
ปณฺฑปาติโก ฯ ปณฺฑปาติกสฺส องฺค ปณฺฑปาติกงฺค ฯ ทาน
วุจฺจติ อวขณฺฑน ฯ อเปต ทานโต อปทาน ฯ อนวขณฺฑนนฺติ
อตฺโถ ฯ สห อปทาเนน สปทาน ฯ อวขณฺเฑน วิรหิต อนุฆรนฺติ วุตฺต
โหติ ฯ สปทาน จริตุ อิทมสฺส สีลนฺติ สปทานจารี ฯ สปทานจารีเอว
สปทานจาริโก ฯ ตสฺส องฺค สปทานจาริกงฺค ฯ เอกาสเน โภชน
เอกาสน ฯ ต สีลมสฺสาติ เอกาสนิโก ฯ ตสฺส องฺค เอกาสนิกงฺค ฯ
ทุติยภาชนสฺส ปฏิกฺขิตตฺตา เกวล เอกสมึเยว ปตฺเต ปณฺโฑ
ปตฺตปณฺโฑ ฯ อิทานิ ปตฺตปณฺฑคฺคหเณ ปตฺตปณฺฑสฺ กตฺวา
ปตฺตปณฺโฑ สีลมสฺสาติ ปตฺตปณฺฑิโก ฯ ตสฺส องฺค ปตฺตปณฺฑิกงฺค ฯ ขลูติ ปฏิเสธนฏเ นิปาโต ฯ ปวาริเตน สตา ปจฺฉา
ลทฺธ ภตฺต ปจฺฉาภตฺต นาม ฯ ตสฺส ปจฺฉาภตฺตสฺส โภชน
ปจฺฉาภตฺตโภชน ฯ ตสฺมึ ปจฺฉาภตฺตโภชเน ปจฺฉาภตฺตสฺ
กตฺวา ปจฺฉาภตฺต สีลมสฺสาติ ปจฺฉาภตฺติโก ฯ น ปจฺฉาภตฺติโก
ขลุปจฺฉาภตฺติโก ฯ สมาทานวเสน ปฏิกฺขิตฺตาติริตฺตโภชนสฺเสต
นาม ฯ อฏกถาย ปน วุตฺต ขลูติ เอโก สกุโณ โส มุเขน
ผล คเหตฺวา ตสฺมึ ปติเต ปุน อฺ น ขาทติ ตาทิโส อยนฺติ
ขลุปจฺฉาภตฺติโก (ติ) ฯ ตสฺส องฺค ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺค ฯ
๑

๒

๑. ปจฺฉาภตฺตนฺติ ภวิตพฺพ ฯ ๒. อย ติสทฺโท สพฺพตฺถ โปตฺถเกสุ นตฺถิ นฺน นฏโ
มยา ปกฺขิตฺโต ฯ
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อรฺเ นิวาโส อรฺ ฯ ต สีลมสฺสาติ อารฺิโก ฯ ตสฺส องฺค
อารฺิกงฺค ฯ รุกฺขมูเล นิวาโส รุกฺขมูล ต สีลมสฺสาติ
รุกฺขมูลิโก ฯ ตสฺส รุกฺขมูลิกสฺส องฺค รุกฺขมูลกิ งฺค ฯ อพฺโภกาสิกโสสานิกงฺเคสุป เอเสว นโย ฯ ยเถว สนฺถต ยถาสนฺถต ฯ
อิท ตุยฺห ปาปุณาตีติ เอว ปม อุทฺทิฏเสนาสนสฺเสต อธิวจน ฯ
ตสฺมึ ยถาสนฺถเต วิหริตุ สีลมสฺสาติ ยถาสนฺถติโก ฯ ตสฺส องฺค
ยถาสนฺถติกงฺค ฯ สยน ปฏิกฺขิปตฺวา นิสชฺชาย วิหริตุ สีลมสฺสาติ
เนสชฺชิโก ฯ ตสฺส องฺค เนสชฺชิกงฺค ฯ สพฺพาเนว ปเนตานิ
เตน เตน สมาทาเนน ธุตกิเลสตฺตา ธุตสฺส ภิกฺขุโน องฺคานิ
กิเลสธุนนโต วา ธุตนฺติ ลทฺธโวหาร าณ องฺค เอเตสนฺติ
ธุตงฺคานิ ฯ อถวา ธุตานิ จ ตานิ ปฏิปกฺขาน ธุนนโต
องฺคานิ จ ปฏิปตฺติยาติ ธุตงฺคานิ ฯ เอว ตาเวตฺถ อตฺถโต
วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
สพฺพาเนว เจตานิ สมาทานเจตนาลกฺขณานิ ฯ วุตฺตมฺป เจต
โย สมาทิยติ โส ปุคคฺ โล เยน สมาทิยติ จิตฺตเจตสิกา เอเต
ธมฺมา ยา สมาทานเจตนา ต ธุตงฺค ย ปฏิกฺขิปติ ต
วตฺถุนฺติ ฯ สพฺพาเนว จ โลลุปฺปวิทฺธสนรสานิ นิลฺโลลุปฺปภาวปจฺจุปฏานานิ อปฺปจฺฉตาทิอริยธมฺมปทฏานานิ ฯ เอวเมตฺถ
ลกฺขณาทีหิ เวทิตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
สมาทานวิธานโตติอาทีสุ ปน ปฺจสุ ฯ สพฺพาเนว ธุตงฺคานิ
๑

๑. สี. ม. ยุ. ยเทว ฯ
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ธรมาเน ภควติ ภควโตว สนฺติเก สมาทาตพฺพานิ ปรินิพพฺ ุเต
มหาสาวกสฺส สนฺติเก ตสฺมึ อสติ ขีณาสวสฺส อนาคามิสฺส
สกทาคามิสฺส โสตาปนฺนสฺส ติปฏกสฺส ทฺวิปฏ กสฺส เอกปฏกสฺส
เอกสงฺคีติกสฺส อฏกถาจริยสฺส ตสฺมึ อสติ ธุตงฺคธรสฺส ตสฺมิมฺป
อสติ เจติยงฺคณ สมฺมชฺชิตฺวา อุกฺกฏุ ิก นิสีทิตวฺ า สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
สนฺติเก วทนฺเตน วิย สมาทาตพฺพานิ ฯ อปจ สยมฺป สมาทาตุ
วฏฏติเอว ฯ เอตฺถ จ เจติยปพฺพเต เทฺวภาติกตฺเถราน เชฏก
ภาตุ ธุตงฺคอปฺปจฺฉตาย วตฺถุ กเถตพฺพ ฯ อย ตาว สาธารณกถา ฯ อิทานิ เอเกกสฺส สมาทานวิธานปฺปเภทเภทานิสเส
วณฺณยิสฺสาม ฯ
ปสุกูลิกงฺค ตาว คหปติทานจีวร ปฏิกฺขิปามิ ปสุกูลิกงฺค
สมาทิยามีติ อิเมสุ ทฺวีสุ วจเนสุ อฺตเรน สมาทินฺน โหติ ฯ
อิท ตาเวตฺถ สมาทาน ฯ เอว สมาทินนฺ ธุตงฺเคน ปน เตน
โสสานิก ปาปณิก รถิยโจฬ สงฺการโจฬ โสตฺถิย นฺหานโจฬ
ติตฺถโจฬ คตปจฺจาคต อคฺคิทฑฺฒ โคขายิต อุปจิกาขายิต
อุนฺทูรขายิต อนฺตจฺฉินฺน ทสจฺฉินฺน ธชาหฏ ถูปจีวร สมณจีวร
อาภิเสกิก อิทฺธิมย ปนฺถกิ  วาตาหฏ เทวทตฺติย สามุทฺทิยนฺติ
เอเตสุ อฺตร จีวร คเหตฺวา ผเลตฺวา ทุพฺพลฏาน ปหาย
ถิรฏานานิ โธวิตฺวา จีวร กตฺวา โปราณก คหปติจีวร อปเนตฺวา
ปริภฺุชิตพฺพ ฯ ตตฺถ โสสานิกนฺติ สุสาเน ปติตก ฯ ปาปณิกนฺติ
อาปณทฺวาเร ปติตก ฯ รถิยโจฬนฺติ ปฺุตฺถิเกหิ วาตปานนฺตเรน
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รถิกาย ฉฑฺฑิตโจฬก ฯ สงฺการโจฬนฺติ สงฺการฏาเน ฉฑฺฑิตโจฬก ฯ โสตฺถิยนฺติ คพฺภมล ปฺุฉิตฺวา ฉฑฺฑิตวตฺถ ฯ ติสฺสามจฺจมาตา กิร สตสหสฺสคฺฆนเกน วตฺเถน คพฺภมล ปฺุฉาเปตฺวา
ปสุกูลิกา คณฺหิสฺสนฺตีติ ตาลเวฬิมคฺเค ฉฑฺฑาเปสิ ฯ ภิกฺขู
ชิณฺณกฏานตฺถเมว คณฺหนฺติ ฯ นฺหานโจฬนฺติ ย ภูตเวชฺเชหิ
สสีส นฺหาปตา กาลกณฺณิโจฬนฺติ ฉฑฺเฑตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ ติตฺถโจฬนฺติ สินานติตฺเถ ฉฑฺฑิตปโลติกา ฯ คตปจฺจาคตนฺติ ย มนุสฺสา
สุสาน คนฺตฺวา ปจฺจาคตา นฺหาตฺวา ฉฑฺเฑนฺติ ฯ อคฺคิทฑฺฒนฺติ
อคฺคินา ทฑฺฒปฺปเทส ฯ ตฺหิ มนุสฺสา ฉฑฺเฑนฺติ ฯ โคขายิตาทีนิ
ปากฏาเนว ฯ ตาทิสานิป หิ มนุสฺสา ฉฑฺเฑนฺติ ฯ ธชาหฏนฺติ
นาว อภิรุยหฺ นฺตา ธช พนฺธิตฺวา อารุยฺหนฺติ ฯ ต เตส ทสฺสนาติกฺกเม คเหตุ วฏฏติ ฯ ยมฺป ยุทฺธภูมิย ธช พนฺธิตฺวา ปต
ต ทฺวินฺนมฺป เสนาน คตกาเล คเหตุ วฏฏติ ฯ ถูปจีวรนฺติ
วมฺมิก ปริกขฺ ิปตฺวา พลิกมฺม กต ฯ สมณจีวรนฺติ ภิกฺขุสนฺตก ฯ
อาภิเสกิกนฺติ รฺโ อภิเสกฏาเน ฉฑฺฑิตจีวร ฯ อิทฺธิมยนฺติ
เอหิภิกฺขุจีวร ฯ ปนฺถิกนฺติ อนฺตรามคฺเค ปติตก ฯ ย ปน สามิกาน
สติสมฺโมเสน ปติต ต โถก รกฺขิตฺวา คเหตพฺพ ฯ วาตาหฏนฺติ
วาเตน ปหริตฺวา ทูเร ปาติต ฯ ต ปน สามิเก อปสฺสนฺเตน
คเหตุ วฏฏติ ฯ เทวทตฺติยนฺติ ย อนุรุทฺธตฺเถรสฺส วิย เทวตาหิ
ทินฺนก ฯ สามุทฺทิยนฺติ สมุทฺทวีจีหิ ถเล อุสฺสาทิต ฯ ย ปน
๑

๒

๓

๑. ม. นฺหานติตฺเถ ฯ ๒. สี. ฉฑฺฑิตปโลติก ฯ ๓. ยุ. อปสฺสนฺเต ฯ
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สงฺฆสฺส เทมาติ ทินฺน โจฬกภิกฺขาย วา จรมาเนหิ ลทฺธ น ต
ปสุกูล ฯ ภิกฺขุทตฺติเยป ฯ ย วสฺสคฺเคน คาเหตฺวา วา ทิยฺยติ
เสนาสนจีวร วา โหติ น ต ปสุกูล โน คาเหตฺวา ทินฺนเมว
ปสุกูล ฯ ตตฺราป ย ทายเกหิ ภิกฺขุสฺส ปาทมูเล นิกฺขิตฺต เตน
ปน ภิกฺขุนา ปสุกูลิกสฺส หตฺเถ เปตฺวา ทินฺน ต เอกโตสุทฺธิก นาม ฯ ย ภิกฺขุโน หตฺเถ เปตฺวา ทินฺน เตน ปน ปาทมูเล
ปต ตมฺป เอกโตสุทฺธิก ฯ ย ภิกขฺ ุโนป ปาทมูเล
ปต เตนาป ตเถว ทินนฺ  ต อุภโตสุทฺธิก ฯ ย หตฺเถ
เปตฺวา ลทฺธ หตฺเถเยว ปต ต อนุกฺกฏจีวร นาม ฯ อิติ
อิม ปสุกูลเภท ตฺวา ปสุกูลิเกน จีวร ปริภฺุชิตพฺพนฺติ ฯ อิทเมตฺถ วิธาน ฯ
อย ปน ปเภโท ฯ ตโย ปสุกูลิกา อุกฺกฏโ มชฺฌิโม
มุทูติ ฯ ตตฺถ โสสานิกเยว คณฺหนฺโต อุกฺกฏโ โหติ ฯ
ปพฺพชิโต คณฺหิสฺสตีติ ปตก คณฺหนฺโต มชฺฌิโม ฯ ปาทมูเลล
เปตฺวา ทินฺนก คณฺหนฺโต มุทูติ ฯ
เตสุ ยสฺสกสฺสจิ อตฺตโน รุจิยา ขนฺติยา คิหีหิ ทินฺนก
สาทิตกฺขเณ ธุตงฺค ภิชฺชติ ฯ อยเมตฺถ เภโท ฯ
อย ปน อานิสโส ปสุกูลจีวร นิสฺสาย ปพฺพชฺชาติ วจนโต
นิสฺสยานุรูปปฏิปตฺติสพฺภาโว ปเม อริยวเส ปติฏาน อารกฺขทุกฺขาภาโว อปรายตฺตวุตฺติตา โจรภเยน อภยตา ปริโภคตณฺหาย อภาโว สมณสารุปฺปปริกฺขารตา อปฺปานิ เจว สุลภานิ
๑

๑. วิ. มหา. ๔/๑๐๖ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
จ ตานิ จ อนวชฺชานีติ ภควตา สวณฺณิตปจฺจยตา ปาสาทิกตา
อปฺปจฺฉตาทีน ผลนิปฺผตฺติ สมฺมาปฏิปตฺติยา อนุพฺรูหน ปจฺฉิมาย
ชนตาย ทิฏานุคติอาปาทนนฺติ ฯ
มารเสน วิฆาตาย ปสุกูลธโร ยติ
สนฺนทฺธกวโจ ยุทฺเธ ขตฺติโย วิย โสภติ
ปหาย กาสิกาทีนิ วรวตฺถานิ ธาริต
ย โลกครุนา โก ต ปสุกูล น ธารเย
ตสฺมา หิ อตฺตโน ภิกฺขุ ปฏิฺ สมนุสฺสร
โยคาจารานุกูลมฺหิ ปสุกูเล รโต สิยาติ ฯ
อย ตาว ปสุกูลิกงฺเค สมาทานวิธานปฺปเภทเภทานิสสวณฺณนา ฯ
ตทนนฺตร ปน เตจีวริกงฺค จตุตฺถกจีวร ปฏิกฺขิปามิ
เตจีวริกงฺค สมาทิยามีติ อิเมส อฺตรวจเนน สมาทินฺน โหติ ฯ
เตน ปน เตจีวริเกน จีวรทุสฺส ลภิตฺวา ยาว อผาสุกภาเวน กาตุ วา
น สกฺโกติ วิจารณกมฺม วา น ลภติ สูจิอาทีสุ วา ยงฺกิฺจิ น
สมฺปชฺชติ ตาว นิกฺขิปตพฺพ ฯ นิกขฺ ิตฺตปจฺจยา โทโส นตฺถิ ฯ
รชิตกาลโต ปน ปฏาย นิกฺขิปตุ น วฏฏติ ฯ ธุตงฺคโจโร
นาม โหติ ฯ อิทมสฺส วิธาน ฯ
ปเภทโต ปน อยมฺป ติวิโธ โหติ ฯ ตตฺถ อุกฺกฏเน
รชนกาเล ปม อนฺตรวาสก วา อุตฺตราสงฺค วา รชิตฺวา ต
นิวาเสตฺวา อิตร รชิตพฺพ ฯ ต ปารุปตฺวา สงฺฆาฏิ รชิตพฺพา ฯ
๑

๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔ ฯ
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ธุตงฺคนิทฺเทโส
สงฺฆาฏึ ปน นิวาเสตุ น วฏฏติ ฯ อิทมสฺส คามนฺตเสนาสเน
วตฺต ฯ อารฺิเกน ปน เทฺว เอกโต โธวิตฺวา รชิตุ วฏฏติ ฯ
ยถา ปน กฺจิ ทิสฺวา สกฺโกติ กาสาว อากฑฺฒิตฺวา อุปริ กาตุ
เอว อาสนฺนฏาเน นิสีทิตพฺพ ฯ มชฺฌิมสฺส ปน รชนสาลาย
รชนกาสาว นาม โหติ ต นิวาเสตฺวา วา ปารุปตฺวา วา
รชนกมฺม กาตุ วฏฏติ ฯ มุทุกสฺส สภาคภิกฺขูน จีวรานิ นิวาเสตฺวา
วา ปารุปตฺวา วา รชนกมฺม กาตุ วฏฏติ ฯ ตตฺรฏกปจฺจตฺถรณมฺป
ตสฺส วฏฏติ ฯ ปริหริตุ ปน น วฏฏติ ฯ น สภาคภิกฺขูน
จีวรมฺป อนฺตรนฺตรา ปริภฺุชิตุ วฏฏติ ฯ เตจีวริกสฺส ปน จตุตฺถ
วฑฺฒมาน อสกาสาวเมว วฏฏติ ฯ ต จ โข วิตฺถารโต วิทตฺถิ
ทีฆโต ติหตฺถเมว วฏฏติ ฯ
อิเมส ปน ติณฺณมฺป จตุตฺถกจีวร สาทิตกฺขเณเยว ธุตงฺค
ภิชฺชติ ฯ อยเมตฺถ เภโท ฯ
อย ปน อานิสโส เตจีวริโก ภิกขฺ ุ สนฺตุฏโ โหติ
กายปริหาริเกน จีวเรน เตนสฺส ปกฺขิโน วิย สมาทาเยว คมน
อปฺปสมารมฺภตา วตฺถสนฺนิธิปริวชฺชน สลฺลหุกวุตฺติตา อติเรกจีวรโลลุปฺปปฺปหาน กปฺปเย มตฺตการิตา สลฺเลขวุตฺติตา อปฺปจฺฉตาทีน
ผลนิปฺผตฺตีติ เอวมาทโย คุณา สมฺปชฺชนฺตีติ ฯ
อติเรกวตฺถตณฺห ปหาย สนฺนิธิวิวชฺชิโต ธีโร
สนฺโตสสุขรสฺู ติจีวรธโร ภวติ โยคี
๑

๒

๑. สี. ยุ. นตฺถิ ฯ ๒. ม. ยุ. วตฺตมาน ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ตสฺมา สปตฺตจรโณ ปกฺขีว สจีวโรว โยคิวโร
สุขมนุวิจริตุกาโม จีวรนิยเม รตึ กยิราติ ฯ
อย เตจีวริกงฺเค สมาทานวิธานปฺปเภทเภทานิสสวณฺณนา ฯ
ปณฺฑปาติกงฺคมฺป อติเรกลาภ ปฏิกฺขิปามิ ปณฺฑปาติกงฺค
สมาทิยามีติ อิเมส อฺตรวจเนน สมาทินฺน โหติ ฯ เตน ปน
ปณฺฑปาติเกน สงฺฆภตฺต อุทฺเทสภตฺต นิมนฺตน สลากภตฺต ปกฺขิก
อุโปสถิก ปาฏิปทิก อาคนฺตุกภตฺต คมิกภตฺต คิลานภตฺต
คิลานุปฏากภตฺต วิหารภตฺต ธุรภตฺต วารภตฺตนฺติ เอตานิ จุทฺทส
ภตฺตานิ น สาทิตพฺพานิ ฯ สเจ ปน สงฺฆภตฺต คณฺหถาติอาทินา นเยน อวตฺวา อมฺหาก เคเห สงฺโฆ ภิกฺข คณฺหตุ
ตุมฺเหป ภิกฺข คณฺหถาติ วตฺวา ทินนฺ านิ โหนฺติ ตานิ สาทิตุ
วฏฏติ ฯ สงฺฆโต นิรามิสสลากาป วิหาเร ปกฺกภตฺตมฺป
วฏฏติเยวาติ ฯ อิทมสฺส วิธาน ฯ
ปเภทโต ปน อยมฺป ติวิโธ โหติ ฯ ตตฺถ อุกฺกฏโ ปุรโตป
ปจฺฉโตป อาหฏภิกฺขมฺป คณฺหติ ปรทฺวาเร ตฺวา ปตฺต คณฺหนฺตานมฺป เทติ ปฏิกฺกมเน อาหริตฺวา ทินฺนภิกฺขมฺป คณฺหติ ตทิวส
ปน นิสีทิตฺวา ภิกฺข น คณฺหติ ฯ มชฺฌิโม ตทิวส นิสีทิตฺวาป
คณฺหติ สฺวาตนาย ปน นาธิวาเสติ ฯ มุทุโก สฺวาตนายป
ปุนทิวสายป ภิกฺข อธิวาเสติ ฯ เต อุโภป เสริวหิ ารสุข น ลภนฺติ ฯ
อุกฺกฏโว ลภติ ฯ เอกสฺมึ กิร คาเม อริยวโส โหติ ฯ
๑

๑. ปฏิกฺกมน ฯ
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ธุตงฺคนิทฺเทโส
อุกฺกฏโ อิตเร อาห อายามาวุโส ธมฺมสฺสวนายาติ ฯ เตสุ
เอโก เอเกนมฺหิ ภนฺเต มนุสฺเสน นิสีทาปโตติ อาห ฯ อปโร
มยาป ภนฺเต สฺวาตนาย เอกสฺส ภิกฺขา อธิวาสิตาติ ฯ เอว เต
อุโภ ปริหีนา ฯ อิตโร ปาโตว ปณฺฑาย จริตฺวา คนฺตฺวา ธมฺมรส
ปฏิสเวเทสิ ฯ
อิเมส ปน ติณฺณมฺป สงฺฆภตฺตาทิอติเรกลาภ สาทิตกฺขเณเยว
ธุตงฺค ภิชฺชติ ฯ อยเมตฺถ เภโท ฯ
อย ปน อานิสโส ปณฺฑิยาโลปโภชน นิสสฺ าย ปพฺพชฺชาติ
วจนโต นิสสฺ ยานุรูปปฏิปตฺติสพฺภาโว ทุติเย อริยวเส ปติฏาน
อปรายตฺตวุตฺติตา อปฺปานิ เจว สุลภานิ จ ตานิ จ อนวชฺชานีติ
ภควตา สวณฺณิตปจฺจยตา โกสชฺชนิมฺมถนตา ปริสุทฺธาชีวตา
เสขิยปฏิปตฺติปูรณ อปรโปสิตา ปรานุคฺคหกิริยา มานปฺปหาน
รสตณฺหานิวารณ คณโภชนปรมฺปรโภชนจาริตฺตสิกฺขาปเทหิ
อนาปตฺติตา อปฺปจฺฉตาทีน อนุโลมวุตฺติตา สมฺมาปฏิปตฺติพฺรูหน
ปจฺฉิมาชนตานุกมฺปนนฺติ ฯ
ปณฺฑิยาโลปสนฺตุฏโ  อปรายตฺตชีวิโก
ปหีนาหารโลลุปโฺ ป โหติ จาตุทฺทิโส ยติ
วิโนทยติ โกสชฺช อาชีวสฺส วิสุชฺฌติ
ตสฺมา หิ นาติมฺเยฺย ภิกฺขาจาร สุเมธโส ฯ
เอวรูปสฺส หิ ปณฺฑปาติกสฺส ภิกฺขโุ น อตฺตภรสฺส อนฺโปสิโน
เทวา ปหยนฺติ ตาทิโน โน เจ ลาภสิโลกสนฺนสิ ฺสิโตติ ฯ อย
๑

๒

๑. วิ. มหาวคฺค. ๔/๑๐๖ ฯ ๒. องฺ. จตฺกฺก. ๒๑/๓๔ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ปณฺฑปาติกงฺเค สมาทานวิธานปฺปเภทเภทานิสสวณฺณนา ฯ
สปทานจาริกงฺคมฺป โลลุปฺปจาร ปฏิกฺขิปามิ สปทานจาริกงฺค
สมาทิยามีติ อิเมส อฺตรวจเนน สมาทินฺน โหติ ฯ เตน ปน
สปทานจาริเกน คามทฺวาเร ตฺวา ปริสฺสยาภาโว สลฺลกฺเขตพฺโพ ฯ
ยสฺสา รจฺฉาย วา คาเม วา ปริสฺสโย โหติ ต ปหาย อฺตฺถ
จริตุ วฏฏติ ฯ ยสฺมึ ฆรทฺวาเร วา รจฺฉาย วา คาเม วา กิฺจิ
น ลภติ อคามสฺ กตฺวา อฺตฺถ คนฺตพฺพ ฯ ยตฺถ กิฺจิ ลภติ
ต ปหาย คนฺตุ น วฏฏติ ฯ อิมินา จ ภิกฺขุนา กาลตร ปวิสิตพฺพ
เอว หิ อผาสุกฏาน ปหาย อฺตฺถ คนฺตุ สกฺขิสฺสติ ฯ สเจ
ปนสฺส วิหาเร ทาน เทนฺตา อนฺตรามคฺเค วา อาคจฺฉนฺตา มนุสฺสา
ปตฺต คเหตฺวา ปณฺฑปาต เทนฺติ วฏฏติ ฯ อิมนิ า จ มคฺค
คจฺฉนฺเตนาป ภิกฺขาจารเวลาย สมฺปตฺตคาม อนติกฺกมิตฺวา
จริตพฺพเมว ฯ ตตฺถ อลภิตฺวา วา โถก ลภิตฺวา วา
คามปฏิปาฏิยา จริตพฺพนฺติ ฯ อิทมสฺส วิธาน ฯ
ปเภทโต ปน อยมฺป ติวิโธ โหติ ฯ ตตฺถ อุกฺกฏโ ปุรโต
อาหฏภิกฺขมฺป ปจฺฉโต อาหฏภิกฺขมฺป ปฏิกฺกมเน อาหริตฺวา
ทิยฺยมานมฺป น คณฺหติ ปรทฺวาเร ปน ปตฺต วิสชฺเชติ ฯ อิมสฺมึ หิ
ธุตงฺเค มหากสฺสปตฺเถเรน สทิโส นาม นตฺถิ ฯ ตสฺสาป ปตฺตวิสฏฏานเมว ปฺายติ ฯ มชฺฌิโม ปุรโต วา ปจฺฉโต วา อาหฏมฺป
ปฏิกฺกมเน อาหฏมฺป คณฺหติ ปรทฺวาเรป ปตฺต วิสชฺเชติ ฯ น
ปน ภิกฺข อาคมยมาโน นิสีทติ ฯ เอว โส อุกฺกฏปณฺฑปาติกสฺส
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ธุตงฺคนิทฺเทโส
อนุโลเมติ ฯ มุทุโก ตทิวส นิสีทิตฺวา อาคเมติ ฯ
อิเมส ปน ติณฺณมฺป โลลุปฺปจาเร อุปฺปนฺนมตฺเต ธุตงฺค
ภิชฺชติ ฯ อยเมตฺถ เภโท ฯ
อย ปน อานิสโส กุเลสุ นิจฺจนวกตา จนฺทุปมตา กุลมจฺเฉรปฺปหาน สมานุกมฺปตา กุลุปกาทีนวาภาโว อวฺหานานภินนฺทนา
อภิหาเรน อนตฺถิกตา อปฺปจฺฉตาทีน อนุโลมวุตฺติตาติ ฯ
จนฺทูปโม นิจฺจนโว กุเลสุ
อมจฺฉรี สพฺพสมานุกมฺโป
กุลูปกาทีนววิปฺปมุตฺโต
โหตีธ ภิกฺขุ สปทานจารี
โลลุปฺปจาร ปชหาย ตสฺมา
โอกฺขิตฺตจกฺขุ ยุคมตฺตทสฺสี
อากงฺขมาโน ภุวิ เสริจาร
จเรยฺย ธีโร สปทานจารนฺติ ฯ
อย สปทานจาริกงฺเค สมาทานวิธานปฺปเภทเภทานิสส วณฺณนา ฯ
เอกาสนิกงฺคมฺป นานาสนโภชน ปฏิกฺขิปามิ เอกาสนิกงฺค
สมาทิยามีติ อิเมส อฺตรวจเนน สมาทินฺน โหติ ฯ เตน ปน
เอกาสนิเกน อาสนสาลาย นิสีทนฺเตน เถราสเน อนิสีทิตฺวา อิท
มยฺห ปาปุณิสฺสตีติ ปฏิรูป อาสน สลฺลกฺเขตฺวา นิสีทิตพฺพ สจสฺส
วิปฺปกเต โภชเน อาจริโย วา อุปชฺฌาโย วา อาคจฺฉติ อุฏาย
วตฺต กาตุ วฏฏติ ฯ ติปฏกจูฬาภยตฺเถโร ปนาห อาสน วา
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
รกฺเขยฺย โภชน วา อยฺจ วิปฺปกตโภชโน ตสฺมา วตฺต กโรตุ
โภชน ปน มา ภฺุชตูติ ฯ อิทมสฺส วิธาน ฯ
ปเภทโต ปน อยมฺป ติวิโธ โหติ ฯ ตตฺถ อุกฺกฏโ อปฺป
วา โหตุ พหุ วา ยมฺหิ โภชเน หตฺถ โอตาเรติ ตโต อฺ
คณฺหิตุ น ลภติ ฯ สเจป มนุสฺสา เถเรน น กิฺจิ ภุตฺตนฺติ ฯ
สปฺปอาทีนิ อาหรนฺติ เภสชฺชตฺถเมว วฏฏนฺติ น อาหารตฺถ ฯ
มชฺฌิโม ยาว ปตฺเต ภตฺต น ขียติ ตาว อฺ คณฺหิตุ ลภติ ฯ
อย หิ โภชนปริยนฺติโก นาม โหติ ฯ มุทุโก ยาว อาสนา
น วุฏาติ ตาว ภฺุชิตุ ลภติ ฯ โส หิ อุทกปริยนฺติโก วา
โหติ ยาว ปตฺตโธวน น คณฺหติ ตาว ภฺุชนโต อาสนปริยนฺติโก
วา ยาว น วุฏ าติ ตาว ภฺุชนโต ฯ
อิเมส ปน ติณฺณมฺป นานาสนโภชน ภุตฺตกฺขเณ ธุตงฺค
ภิชฺชติ ฯ อยเมตฺถ เภโท ฯ
อย ปน อานิสโส อปฺปาพาธตา อปฺปาตงฺกตา ลหุฏาน พล
ผาสุวิหาโร อนติริตฺตปจฺจยา อนาปตฺติ รสตณฺหาวิโนทน
อปฺปจฺฉตาทีน อนุโลมวุตตฺ ิตาติ ฯ
เอกาสนโภชเน รต น ยตึ โภชนปจฺจยา รุชา
วิสหนฺติ รเส อโลลุปฺโป ปริหาเปติ น กมฺมมตฺตโน
อิติ ผาสุวิหารการเณ สุจิสลฺเลขรตุปเสวิเต
ชนเยถ วิสุทฺธมานโส รติเมกาสนโภชเน ยตีติ ฯ
๑

๑. กตฺถจิ นตฺถิ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค) - หนาที่ 87

ธุตงฺคนิทฺเทโส
อย เอกาสนิกงฺเค สมาทานวิธานปฺปเภทเภทานิสสวณฺณนา ฯ
ปตฺตปณฺฑิกงฺคมฺป ทุติยภาชน ปฏิกฺขิปามิ ปตฺตปณฺฑิกงฺค
สมาทิยามีติ อิเมส อฺตรวจเนน สมาทินฺน โหติ ฯ เตน ปน
ปตฺตปณฺฑิเกน ยาคุปานกาเล ภาชเน เปตฺวา พฺยฺชเน ลทฺเธ
พฺยฺชน วา ปม ขาทิตพฺพ ยาคุ วา ปาตพฺพา ฯ สเจ ปน
ยาคุย ปกฺขปิ ติ ปูติมจฺฉกาทิมฺหิ พฺยฺชเน ปกฺขิตฺเต ยาคุ ปฏิกูลา
โหติ ฯ อปฺปฏิกูลเมว จ กตฺวา ภฺุชิตุ วฏฏติ ฯ ตสฺมา
ตถารูป พฺยฺชน สนฺธาย อิท วุตฺต ฯ ย ปน มธุสกฺกราทิก อปฺปฏิกูล
โหติ ต ปกฺขิปตพฺพ ฯ คณฺหนฺเตน จ ปมาณยุตฺตเมว
คณฺหิตพฺพ ฯ อามก สากมูลก หตฺเถน คเหตฺวา ขาทิตุ วฏฏติ ฯ
ตถา ปน อกตฺวา ปตฺเตเยว ปกฺขิปต พฺพ ฯ ทุตยิ ภาชนสฺส ปน
ปฏิกฺขิตฺตตฺตา อฺ รุกฺขปณฺณมฺป น วฏฏตีติ ฯ อิทมสฺส
วิธาน ฯ
ปเภทโต ปน อยมฺป ติวิโธ โหติ ฯ ตตฺถ อุกฺกฏสฺส
อฺตฺร อุจฺฉุขาทนกาลา กจวรมฺป ฉฑฺเฑตุ น วฏฏติ ฯ โอทนปณฺฑมจฺฉมสปูเวป ภินทฺ ิตฺวา ขาทิตุ น วฏฏติ ฯ มชฺฌิมสฺส
เอเกน หตฺเถน ภินฺทิตฺวา ขาทิตุ วฏฏติ ฯ หตฺถโยคี นาเมส ฯ
มุทุโก ปน ปตฺตโยคี นาม โหติ ฯ ตสฺส ย สกฺกา โหติ ปตฺเต
ปกฺขิปตุ ต สพฺพ หตฺเถน วา ทนฺเตหิ วา ภินฺทิตฺวา ขาทิตุ
วฏฏติ ฯ
๑

๑. อามกสาก ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อิเมส ปน ติณฺณมฺป ทุติยภาชน สาทิตกฺขเณ ธุตงฺค ภิชฺชติ ฯ
อยเมตฺถ เภโท ฯ
อย ปน อานิสโส นานารสตณฺหาวิโนทน อตฺริจฺฉตาย ปหาน
อาหาเร ปโยชนมตฺตทสฺสิตา ถาลกาทิปริหรณเขทาภาโว อวิกฺขิตฺตโภชิตา อปฺปจฺฉตาทีน อนุโลมวุตฺติตาติ ฯ
นานาภาชนวิกฺเขป หิตฺวา โอกฺขิตฺตโลจโน
ขณนฺโต วิย มูลานิ รสตณฺหาย สุพฺพโต
สรูป วิย สนฺตุฏึ ธารยนฺโต สุมานโส
ปริภฺุเชยฺย อาหาร โก อฺโ ปตฺตปณฺฑิโกติ ฯ
อย ปตฺตปณฺฑิกงฺเค สมาทานวิธานปฺปเภทเภทานิสสวณฺณนา ฯ
ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺคมฺป อติริตฺตโภชน ปฏิกขฺ ิปามิ ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺค สมาทิยามีติ อิเมส อฺตรวจเนน สมาทินฺน โหติ ฯ
เตน ปน ขลุปจฺฉาภตฺติเกน ปวาเรตฺวา ปุน โภชน กปฺปย กาเรตฺวา
น ภฺุชิตพฺพ ฯ อิทมสฺส วิธาน ฯ
ปเภทโต ปน อยมฺป ติวิโธ โหติ ฯ ตตฺถ อุกฺกฏโ ยสฺมา
ปมปณฺเฑ ปวารณา นาม นตฺถิ ตสฺมึ ปน อชฺโฌหริยมาเน
อฺ ปฏิกฺขิปโต โหติ ตสฺมา เอว ปวาริโต ปมปณฺฑ อชฺโฌหริตฺวา ทุติยปณฺฑ น ภฺุชติ ฯ มชฺฌิโม ยสฺมึ โภชเน ปวาริโต
ตเทว ภฺุชติ ฯ มุทุโก ยาว อาสนา น วุฏาติ ตาว ภฺุชติ ฯ
อิเมส ปน ติณฺณมฺป ปวาริตาน กปฺปย กาเรตฺวา ภุตฺตกฺขเณ
ธุตงฺค ภิชฺชติ ฯ อยเมตฺถ เภโท ฯ
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ธุตงฺคนิทฺเทโส
อย ปน อานิสโส อนติริตฺตโภชนาปตฺติยา ทูรีภาโว โอทริกตฺตาภาโว นิรามิสสนฺนิธิตา ปุน ปริเยสนาย อภาโว อปฺปจฺฉตาทีน
อนุโลมวุตฺติตาติ ฯ
ปริเยสนาย เขท น ยาติ น กโรติ สนฺนิธึ ธีโร
โอทริกตฺต ปชหติ ขลุปจฺฉาภตฺติโก โยคี
ตสฺมา สุคตปฺปสตฺถ สนฺโตสคุณาทิวุฑฺฒิสฺชนน
โทเส วิธุนิตุกาโม ภเชยฺย โยคี ธุตงฺคมิทนฺติ ฯ
อย ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺเค สมาทานวิธานปฺปเภทเภทานิสสวณฺณนา ฯ
อารฺิกงฺคมฺป คามนฺตเสนาสน ปฏิกฺขิปามิ อารฺิกงฺค
สมาทิยามีติ อิเมส อฺตรวจเนน สมาทินฺน โหติ ฯ เตน ปน
อารฺิเกน คามนฺตเสนาสน ปหาย อรฺเ อรุณ อุฏาเปตพฺพ ฯ
ตตฺถ สทฺธึ อุปจาเรน คาโมเยว คามนฺตเสนาสน ฯ คาโม นาม
โย โกจิ เอกกุฏิโก วา อเนกกุฏิโก วา ปริกฺขิตฺโต วา อปริกฺขิตฺโต
วา สมนุสฺโส วา อมนุสฺโส วา อนฺตมโส อติเรกจาตุมาสนิวิฏโ
โยโกจิ สตฺโถป ฯ คามุปจาโร นาม ปริกฺขิตฺตสฺส คามสฺส
สเจ อนุราธปุรสฺเสว เทฺว อินฺทขีลา โหนฺติ อพฺภนฺตริเม อินทฺ ขีเล
ิตสฺส ถามมชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส เลณฺฑุปาโต ฯ ตสฺส ลกฺขณมฺป
ยถา ตรุณมนุสฺสา อตฺตโน พล ทสฺเสนฺตา พาหุ ปสาเรตฺวา
เลณฺฑฑ ขิปนฺติ เอว ขิตฺตสฺส เลณฺฑุสฺส ปตนฏานพฺภนฺตรนฺติ
วินยธรา ฯ สุตฺตนฺติกา ปน กากวารณนิยเมน ขิตฺตสฺสาติ
๑

๑. เลฑฺฑุปาโต ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
วทนฺติ ฯ อปริกฺขิตฺเต คาเม ย สพฺพปจฺจนฺติมสฺส ฆรสฺส ทฺวาเร
ิโต มาตุคาโม ภาชเนน อุทก ฉฑฺเฑติ ตสฺส ปตนฏาน
ฆรุปจาโร ฯ ตโต วุตฺตนเยน เอโก เลณฺฑุปาโต คาโม ฯ
ทุติโย คามุปจาโร ฯ อรฺ ปน วินยปริยาเยน ตาว เปตฺวา
คามฺจ คามุปจารฺจ สพฺพเมต อรฺนฺติ วุตฺต ฯ
อภิธมฺมปริยาเยน นิกฺขมิตฺวา พหิ อินฺทขีลา สพฺพเมต อรฺนฺติ วุตฺต ฯ
อิมสฺมึ ปน สุตฺตนฺติกปริยาเยน อารฺก นาม เสนาสน
ปฺจธนุสติก ปจฺฉิมนฺติ อิท ลกฺขณ ฯ ต อาโรปเตน อาจริยธนุนา
ปริกฺขิตฺตสฺส คามสฺส อินฺทขีลโต อปริกฺขิตฺตสฺส ปมเลณฺฑุปาตโต
ปฏาย ยาว วิหารปริกฺเขปา มินิตฺวา ววฏเปตพฺพ ฯ สเจ ปน
วิหาโร อปริกฺขิตฺโต โหติ ย สพฺพปม เสนาสน วา ภตฺตสาลา
วา ธุวสนฺนิปาตฏาน วา โพธิ วา เจติย วา ทูเร เจป เสนาสนโต
โหติ ต ปริจฺเฉท กตฺวา มินิตพฺพนฺติ วินยฏกถาสุ วุตฺต ฯ
มชฺฌิมฏกถาย ปน วิหารสฺสาป คามสฺเสว อุปจาร นีหริตฺวา
อุภินฺน เลณฺฑุปาตาน อนฺตรา มินิตพฺพนฺติ วุตฺต ฯ อิทเมตฺถ ปมาณ ฯ
สเจป อาสนฺเน คาโม โหติ วิหาเร ิเตหิ มานุสฺสกาน สทฺโท
สุยฺยติ ปพฺพตนทีอาทีหิ ปน อนฺตริตตฺตา น สกฺกา อุชช คนฺตุ
โย ตสฺส ปกติมคฺโค โหติ สเจป นาวาย สฺจริตพฺโพ เตน
มคฺเคน ปฺจธนุสติก คเหตพฺพ ฯ โย ปน อาสนฺนคามสฺส
องฺคสมฺปาทนตฺถ ตโต ตโต มคฺค ปทหติ อย ธุตงฺคโจโร โหติ ฯ
๑

๒

๓

๑. วิ. มหาวิภงฺค. ๑/๘๕ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๓๓๘ ฯ ๓. วิ. มหาวิภงฺค. ๒/๑๔๖ ฯ
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ธุตงฺคนิทฺเทโส
สเจ ปน อารฺิกสฺส ภิกฺขุโน อุปชฺฌาโย วา อาจริโย วา คิลาโน
โหติ เตน อรฺเ สปฺปาย อลภนฺเตน คามนฺตเสนาสน เนตฺวา
อุปฏาตพฺโพ ฯ กาลสฺเสว ปน นิกขฺ มิตฺวา องฺคยุตฺเต าเน อรุณ
อุฏาเปตพฺพ ฯ สเจ อรุณุฏานเวลาย เตส อาพาโธ วฑฺฒติ
เตสเยวกิจฺจ กาตพฺพ น ธุตงฺคสุทฺธิเกนภวิตพฺพนฺติ ฯ อิทมสฺสวิธาน ฯ
ปเภทโต ปน อยมฺป ติวิโธ โหติ ฯ ตตฺถ อุกฺกฏเน
สพฺพกาล อรฺเ อรุณ อุฏาเปตพฺพ ฯ มชฺฌโิ ม จตฺตาโร
วสฺสิเก มาเส คามนฺเต วสิตุ ลภติ ฯ มุทโุ ก เหมนฺติเกป ฯ
อิเมส ปน ติณฺณมฺป ยถาปริจฉฺ ินฺเน กาเล อรฺโต
อาคนฺตฺวา คามนฺตเสนาสเน ธมฺม สุณนฺตาน อรุเณ อุฏิเตป
ธุตงฺค น ภิชฺชติ ฯ สุตฺวา คจฺฉนฺตาน อนฺตรามคฺเค อุฏิเตป
น ภิชฺชติ ฯ สเจ ปน อุฏิเตป ธมฺมกถิเก มุหุตฺต นิปชฺชิตฺวา
คมิสฺสามาติ นิทฺทายนฺตาน อรุณ อุฏหติ อตฺตโน วา รุจยิ า
คามนฺตเสนาสเน อรุณ อุฏาเปนฺตาน ธุตงฺค ภิชชฺ ตีติ อยเมตฺถ
เภโท ฯ
อย ปน อานิสโส ฯ อารฺิโก ภิกฺขุ อรฺสฺ
มนสิกโรนฺโต ภพฺโพ อลทฺธ วา สมาธึ ปฏิลทฺธุ ลทฺธ วา
รกฺขิตุ สตฺถาปสฺส อตฺตมโน โหติ ฯ ยถาห ฯ เตนาห นาคิต
ตสฺส ภิกฺขุโน อตฺตมโน โหมิ อรฺวิหาเรนาติ ฯ
ปนฺตเสนาสนวาสิโน จสฺส อสปฺปายรูปาทโย จิตฺต น วิกฺขปิ นฺติ ฯ
๑

๒

๑. ม. อุฏเปนฺติ ฯ ๒. องฺ. อฏก. ๒๓/๓๕๖ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
วิคตสนฺตาโส โหติ ชีวิตนิกนฺตึ ปชหติ ปวิเวกสุขรส อสฺสาเทติ
ปสุกูลิกาทิภาโวป จสฺส ปฏิรูโป โหตีติ ฯ
ปวิวิตฺโต อสสฏโ ปนฺตเสนาสเน รโต
อาราธยนฺโต นาถสฺส วนวาเสน มานส
เอโก อรฺเ นิวส ย สุข ลภเต ยติ
รส ตสฺส น วินฺทนฺติ อป เทวา สอินฺทกา ฯ
ปสุกูลฺจ เอโสว กวจ วิย ธารย
อรฺสงฺคามคโต อวเสสธุตายุโธ
สมตฺโถ นจิรสฺเสว เชตุ มาร สพาหน
ตสฺมา อรฺวาสมฺหิ รตึ กยิราถ ปณฺฑิโตติ ฯ
อย อารฺิกงฺเค สมาทานวิธานปฺปเภทเภทานิสสวณฺณนา ฯ
รุกฺขมูลกิ งฺคมฺป ฉนฺน ปฏิกฺขิปามิ รุกฺขมูลิกงฺค สมาทิยามีติ
อิเมส อฺตรวจเนน สมาทินฺน โหติ ฯ เตน ปน รุกฺขมูลิเกน
สีมนฺตริกรุกขฺ  เจติยรุกฺข นิยฺยาสรุกฺข ผลรุกฺข ปุปฺผรุกฺข วคฺคุลิรกุ ฺข
สุสิรรุกฺข วิหารมชฺเฌ ิตรุกฺขนฺติ อิเม รุกฺเข วิวชฺเชตฺวา
วิหารปจฺจนฺเต ิตรุกฺโข คเหตพฺโพติ ฯ อิทมสฺส วิธาน ฯ
ปเภทโต ปน อยมฺป ติวิโธ โหติ ฯ ตตฺถ อุกฺกฏโ
ยถารุจิต รุกขฺ  คเหตฺวา ปฏิชคฺคาเปตุ น ลภติ ปาเทน ปณฺณสฏ
อปเนตฺวา วสิตพฺพ ฯ มชฺฌิโม ต าน สมฺปตฺเตหิเยว ปฏิชคฺคาเปตุ
ลภติ ฯ มุทุเกน อารามิกสมณุทฺเทเส ปกฺโกสิตวฺ า โสธาเปตฺวา
๑

๒

๑. กเรยฺยาติ ภวิตพฺพ ฯ ๒. ม. ปณฺณกสฏ ฯ
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ธุตงฺคนิทฺเทโส
สม การาเปตฺวา วาลุก โอกีราเปตฺวา ปาการปริกฺเขป การาเปตฺวา
ทฺวาร โยฺาเปตฺวาว วสิตพฺพ ฯ มหทิวเส ปน รุกฺขมูลิเกน ตตฺถ
อนิสีทิตฺวา อฺตฺถ ปฏิจฺฉนฺเน าเน นิสีทิตพฺพ ฯ
อิเมส ปน ติณฺณมฺป ฉนฺเน วาส กปฺปตกฺขเณ ธุตงฺค
ภิชฺชติ ฯ ชานิตฺวา ฉนฺเน อรุณ อุฏาปตมตฺเตติ องฺคุตฺตรภาณกา ฯ อยเมตฺถ เภโท ฯ
อย ปน อานิสโส รุกฺขมูลเสนาสน นิสฺสาย ปพฺพชฺชาติ
วจนโต นิสฺสยานุรูปปฏิปตฺติสพฺภาโว อปฺปานิ เจว สุลภานิ จ ตานิ จ
อนวชฺชานีติ ภควตา สวณฺณิตปจฺจยตา อภิณฺห
ตรุปณฺณวิการทสฺสเนน อนิจฺจสฺาสมุฏาปนตา เสนาสนมจฺเฉรกมฺมารามตาน อภาโว เทวตาหิ สหวาสิตา อปฺปจฺฉตาทีน อนุโลมวุตฺติตาติ ฯ
วณฺณิโต พุทฺธเสฏเน นิสฺสโยติ จ ภาสิโต
นิวาโส ปวิวิตฺตสฺส รุกฺขมูลสโม กุโต
อาวาสมจฺเฉรหเร เทวตาปริปาลิเต
ปวิวิตฺเต วสนฺโต หิ รุกฺขมูลมฺหิ สุพฺพโต
อภิรตฺตานิ นีลานิ ปณฺฑูนิ ปติตานิ จ
ปสฺสนฺโต ตรุปณฺณานิ นิจฺจสฺ ปนูทติ
ตสฺมา หิ พุทฺธทายชฺช ภาวนาภิรตาลย
วิวิตฺต นาติมฺเยฺย รุกฺขมูล วิจกฺขโณติ ฯ
๑

๒

๑. วิ. มหาวคฺค. ๔/๑๐๖ ฯ ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อย รุกฺขมูลิกงฺเค สมาทานวิธานปฺปเภทเภทานิสสวณฺณนา ฯ
อพฺโภกาสิกงฺคมฺป ฉนฺนฺจ รุกฺขมูลฺจ ปฏิกฺขิปามิ อพฺโภกาสิกงฺค สมาทิยามีติ อิเมส อฺตรวจเนน สมาทินฺน โหติ ฯ
ตสฺส ปน อพฺโภกาสิกสฺส ธมฺมสฺสวนาย วา อุโปสถตฺถาย วา
อุโปสถาคาร ปวิสิตุ วฏฏติ ฯ สเจ ปวิฏสฺส เทโว วสฺสติ
เทเว วสฺสมาเน อนิกฺขมิตฺวา วสฺสุปรเม นิกฺขมิตพฺพ ฯ โภชนสาล
วา อคฺคิสาล วา ปวิสิตฺวา วตฺต กาตุ โภชนสาลาย เถเร ภิกฺขู
ภตฺเตน อาปุจฺฉิตุ อุทฺทิสนฺเตน วา อุทฺทิสาเปนฺเตน วา ฉนฺนมฺป
ปวิสิตุ พหิ ทุนฺนิกฺขิตฺตานิ มฺจปาทีนิ อนฺโต ปเวเสตฺุจ วฏฏติ ฯ
สเจ มคฺค คจฺฉนฺเตน วุฑฺฒตราน ปริกฺขาโร คหิโต โหติ เทเว
วสฺสนฺเต มคฺคมชฺเฌ ิตสาล ปวิสติ ุ วฏฏติ ฯ สเจ น กิฺจิ
คหิต โหติ สาลาย วสามีติ เวเคน คนฺตุ น วฏฏติ ฯ
ปกติคติยา คนฺตฺวา ปวิฏเน ปน ยาว วสฺสุปรมา ตฺวา
คนฺตพฺพนฺติ ฯ อิทมสฺส วิธาน ฯ รุกฺขมูลิกสฺสาป เอเสว นโย ฯ
ปเภทโต ปน อยมฺป ติวิโธ โหติ ฯ ตตฺถ อุกฺกฏสฺส
รุกฺข วา ปพฺพต วา เคห วา อุปนิสฺสาย วสิตุ น วฏฏติ
อพฺโภกาเสเยว จีวรกุฏึ กตฺวา วสิตพฺพ ฯ มชฺฌิมสฺส รุกฺขปพฺพตเคหานิ อุปนิสฺสาย อนฺโต อปวิสิตฺวา วสิตุ วฏฏติ ฯ มุทุกสฺส
อจฺฉนฺนมริยาทปพฺภารมฺป สาขามณฺฑโปป ปฏปโฏป เขตฺตรกฺขกาทีหิ ฉฑฺฑิตา ตตฺรฏกกุฏิกาป วฏฏตีติ ฯ
๑

๑. ม. ปปโฏป ฯ
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ธุตงฺคนิทฺเทโส
อิเมส ปน ติณฺณมฺป วาสตฺถาย ฉนฺนฺจ รุกฺขมูลฺจ ปวิฏกฺขเณ ธุตงฺค ภิชฺชติ ฯ ชานิตฺวา ตตฺถ อรุณ อฏาปตมตฺเตติ
องฺคุตฺตรภาณกา ฯ อยเมตฺถ เภโท ฯ
อย ปน อานิสโส อาวาสปลิโพธุปจฺเฉโท ถีนมิทฺธปฺปนูทน
มิคกา วิย อสงฺคจาริโน อนิเกตา วิหรนฺติ ภิกฺขโวติ ปสสาย
อนุรูปตา นิสฺสงฺคตา จาตุทฺทิสตา อปฺปจฺฉตาทีน อนุโลมวุตฺติตาติ ฯ
อนคาริยภาวสฺส อนุรูเป อทุลลฺ เภ
ตารามณิวิตานมฺหิ จนฺททีปปฺปภาสิเต
อพฺโภกาเส วส ภิกฺขุ มิคภูเตน เจตสา
ถีนมิทธฺ  วิโนเทตฺวา ภาวนารามต สิโต
ปวิเวกรสสฺสาท นจิรสฺเสว วินฺทติ
ยสฺมา ตสฺมา หิ สปฺปฺโ อพฺโภกาเส รโต สิยาติ ฯ
อย อพฺโภกาสิกงฺเค สมาทานวิธานปฺปเภทเภทานิสสวณฺณนา ฯ
โสสานิกงฺคมฺป นสุสาน ปฏิกฺขิปามิ โสสานิกงฺค สมาทิยามีติ
อิเมส อฺตรวจเนน สมาทินฺน โหติ ฯ เตน ปน โสสานิเกน ย
มนุสฺสา คาม นิเวเสนฺตา อิท สุสานนฺติ ววฏเปนฺติ น ตตฺถ
วสิตพฺพ ฯ น หิ มตกสรีเร อชฺฌาปเต ต สุสาน นาม โหติ ฯ
ฌาปตกาลโต ปน ปฏาย สเจป ทฺวาทส วสฺสานิ ฉฑฺฑิต
สุสานเมว ฯ ตสฺมึ ปน วสนฺเตน จงฺกมมณฺฑปาทีนิ กาเรตฺวา
มฺจป ปฺเปตฺวา ปานีย โภชนีย อุปฏเปตฺวา ธมฺม
๑

๑. ส. ส. ๑๕/๒๙๓ ฯ ตตฺถ ปน มกฏา วิย สงฺฆจาริโน...อิติ ทิสฺสติ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
วาเจนฺเตน น วสิตพฺพ ฯ ครุก หิ อิท ธุตงฺค ฯ ตสฺมา
อุปฺปนฺนปริสฺสยวิฆาตตฺถาย สงฺฆตฺเถร วา ราชยุตฺตก วา
ชานาเปตฺวาอปฺปมตฺเตนวสิตพฺพ ฯ จงฺกมนฺเตนอฑฺฒกฺขิเกน อาฬาหน
โอโลเกนฺเตน จงฺกมิตพฺพ ฯ สุสาน คจฺฉนฺเตนาป มหาปถา โอกฺกมฺม
อุปฺปถมคฺเคน คนฺตพฺพ ฯ ทิวาเยว อารมฺมณ ววฏเปตพฺพ ฯ
เอว หิสฺส ต รตฺตึ ภยานก น ภวิสฺสติ ฯ อมนุสฺสา รตฺตึ
วิรวิตฺวา วิรวิตฺวา อาหิณฺฑนฺตาป น เกนจิ ปหริตพฺพา ฯ
เอกทิวสมฺป สุสาน อคนฺตุ น วฏฏติ ฯ มชฺฌิมยาม สุสาเน เขเปตฺวา
ปจฺฉิมยาเม ปฏิกฺกมิตุ วฏฏตีติ องฺคุตฺตรภาณกา ฯ อมนุสฺสาน
ปย ติลปฏมาสภตฺตมจฺฉมสขีรเตลคุฬาทิขชฺชโภชฺช น เสวิตพฺพ ฯ
กุลเคห น ปวิสิตพฺพนฺติ ฯ อิทมสฺส วิธาน ฯ
ปเภทโต ปน อยมฺป ติวิโธ โหติ ฯ ตตฺถ อุกฺกฏเน ยตฺถ
ธุวทาหธุวกุณปธุวโรทนานิ อตฺถิ ตตฺเถว วสิตพฺพ ฯ มชฺฌมิ สฺส
ตีสุ เอกสฺมมิ ฺป สติ วฏฏติ ฯ มุทกุ สฺส วุตฺตนเยน สุสานลกฺขณ
ปตฺตมตฺเต วฏฏติ ฯ
อิเมส ปน ติณฺณมฺป นสุสานมฺหิ วาสกปฺปเนน ธุตงฺค
ภิชฺชติ ฯ สุสาน อคตทิวเสติ องฺคุตฺตรภาณกา ฯ อยเมตฺถ เภโท ฯ
อย ปน อานิสโส มรณสฺสติปฏิลาโภ อปฺปมาทวิหาริตา
อสุภนิมิตฺตาธิคโม กามราควิโนทน อภิณฺห กายสภาวทสฺสน
สเวคพหุลตา อาโรคฺยมทาทิปฺปหาน ภยเภรวสหนตา อมนุสฺสาน
ครุภาวนียตา อปฺปจฺฉตาทีน อนุโลมวุตตฺ ิตาติ ฯ
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ธุตงฺคนิทฺเทโส
โสสานิกฺหิ มรณานุสติปฺปภาวา
นิทฺทาคตมฺป น ผุสนฺติ ปมาทโทสา
สมฺปสฺสโต จ กุณปานิ พหูนิ ตสฺส
กามานุราควสคมฺป น โหติ จิตฺต
สเวคเมติ วิปุล น มท อุเปติ
สมฺมา อโถ ฆฏติ นิพฺพุติเมสมาโน
โสสานิกงฺคมิติเนกคุณาวหตฺตา
นิพฺพานนินฺนหทเยน นิเสวิตพฺพนฺติ ฯ
อย โสสานิกงฺเค สมาทานวิธานปฺปเภทเภทานิสสวณฺณนา ฯ
ยถาสนฺถติกงฺคมฺป เสนาสนโลลุปฺป ปฏิกฺขปิ ามิ ยถาสนฺถติกงฺค
สมาทิยามีติ อิเมส อฺตรวจเนน สมาทินฺน โหติ ฯ เตน
ปน ยถาสนฺถติเกน ยทสฺส เสนาสน อิท ตุยหฺ  ปาปุณาตีติ
คาหิต โหติ เตเนว โตฏพฺพ ฯ น อฺโ อุฏ าเปตพฺโพ ฯ
อิทมสฺส วิธาน ฯ
ปเภทโต ปน อยมฺป ติวิโธ โหติ ฯ ตตฺถ อุกฺกฏโ อตฺตโน
ปตฺตเสนาสน ทูเรติ วา อจฺจาสนฺเนติ วา อมนุสฺสทีฆชาติกาทีหิ
อุปทฺทูตนฺติ วา อุณฺหนฺติ วา สีตนฺติ วา ปุจฺฉิตุ น ลภติ ฯ
มชฺฌิโม ปุจฺฉิตุ ลภติ คนฺตฺวา ปน โอโลเกตุ น ลภติ ฯ มุทโุ ก
คนฺตฺวา โอโลเกตฺวา สจสฺส ต น รุจฺจติ อฺ คเหตุ ลภติ ฯ
อิเมส ปน ติณฺณมฺป เสนาสนโลลุปฺเป อุปฺปนฺนมตฺเต ธุตงฺค
ภิชฺชตีติ ฯ อยเมตฺถ เภโท ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อย ปน อานิสโส ย ลทฺธ เตน ตุฏพฺพนฺติ วุตฺโตวาทกรณ
สพฺรหฺมจาริหิเตสิตา หีนปฺปณีตวิกปฺปปริจฺจาโค อนุโรธวิโรธปฺปหาน
อตฺริจฺฉตาย ทฺวารปทหน อปฺปจฺฉตาทีน อนุโลมวุตตฺ ิตาติ ฯ
ย ลทฺธ เตน สนฺตุฏโ ยถาสนฺถติโก ยติ
นิพฺพิกปฺโป สุข เสติ ติณสนฺถรเกสุป
น โส รชฺชติ เสฏมฺหิ หีน ลทฺธา น กุปฺปติ
พฺรหฺมจารินวเก หิเตน อนุกมฺปติ
ตสฺมา อริยตาจิณฺณ มุนิปุงฺคววณฺณิต
อนุยฺุเชถ เมธาวี ยถาสนฺถตรามตนฺติ ฯ
อย ยถาสนฺถติกงฺเค สมาทานวิธานปฺปเภทเภทานิสสวณฺณนา ฯ
เนสชฺชกิ งฺคมฺป เสยฺย ปฏิกฺขิปามิ เนสชฺชกิ งฺค สมาทิยามีติ
อิเมส อฺตรวจเนน สมาทินฺน โหติ ฯ เตน ปน เนสชฺชิเกน
รตฺติยา ตีสุ ยาเมสุ เอก ยาม อุฏาย จงฺกมิตพฺพ ฯ อิริยาปเถสุ
หิ นิปชฺชิตุเมว น วฏฏติ ฯ อิทมสฺส วิธาน ฯ
ปเภทโต ปน อยมฺป ติวิโธ โหติ ฯ ตตฺถ อุกฺกฏสฺส เนว
อปสฺเสน น ทุสฺสปลฺลตฺถิกา น อาโยคปโฏ วฏฏติ ฯ มชฺฌิมสฺส
อิเมสุ ตีสุ ยงฺกิฺจิ วฏฏติ ฯ มุทุกสฺส อปสฺเสนมฺป ทุสฺสปลฺลตฺถิกาป อาโยคปโฏป พิมฺโพหนมฺป ปฺจงฺโคป สตฺตงฺโคป
วฏฏติ ฯ ปฺจงฺโค นาม ปฏิอปสฺสเยน สทฺธึ กโต ฯ สตฺตงฺโค
นาม ปฏิอปสฺสเยน จ อุภโต ปสฺเสสุ อปสฺสเยหิ จ สทฺธึ กโต ฯ
ต กิร ติปฏ กจูฬาภยตฺเถรสฺส มนุสสฺ า อกสุ ฯ เถโร อนาคามี
๑

๒

๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๔๔ ฯ ๒. ม. มิฬาภยตฺเถรสุส ฯ
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ธุตงฺคนิทฺเทโส
หุตฺวา ปรินพิ ฺพายิ ฯ อิเมส ปน ติณฺณมฺป เสยฺย กปฺปตมตฺเต
ธุตงฺค ภิชฺชตีติ ฯ อยเมตฺถ เภโท ฯ
อย ปน อานิสโส เสยฺยสุข ปสฺสสุข มิทฺธสุข อนุยุตฺโต
วิหรตีติ วุตฺตสฺส เจตโส วินิพนฺธสฺส อุปจฺเฉทน สพฺพกมฺมฏานานุโยคสปฺปายตา ปาสาทิกอิริยาปถตา วิริยารมฺภานุกุลตา สมฺมาปฏิปตฺติยา สมุปพฺรูหนาติ ฯ
อาภุชิตฺวาน ปลฺลงฺก ปณิธาย อุชช ตนน
นิสีทนฺโต วิกมฺเปติ มารสฺส หทย ยติ
เสยฺยสุข มิทฺธสุข หิตฺวา อารทฺธวีริโย
นิสชฺชาภิรโต ภิกฺขุ โสภยนฺโต ตโปวน
นิรามิส ปติสุข ยสฺมา สมธิคจฺฉติ
ตสฺมา สมนุยฺุเชยฺย ธีโร เนสชฺชิก วตนฺติ ฯ
อย เนสชฺชกิ งฺเค สมาทานวิธานปฺปเภทเภทานิสสวณฺณนา ฯ
อิทานิ
กุสลตฺติกโต เจว ธุตาทีน วิภาคโต
สมาสพฺยาสโต จาป วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโยติ
อิมิสฺสา คาถาย วเสน วณฺณนา โหติ ฯ
ตตฺถ กุสลตฺติกโตติ สพฺพาเนว หิ ธุตงฺคานิ เสขปุถุชฺชนขีณาสวาน วเสน สิยา กุสลานิ สิยา อพฺยากตานิ นตฺถิ ธุตงฺค
อกุสลนฺติ ฯ โย ปน วเทยฺย ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต อารฺิโก
๑

๑. ม. มู. ๑๒/๒๐๗ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
โหตีติอาทิวจนโต อกุสลมฺป ธุตงฺคนฺติ โส วตฺตพฺโพ น
มย อกุสลจิตฺเตน อรฺเ น วสตีติ วทาม ยสฺส หิ อรฺเ
นิวาโส โส อารฺิโก โส จ ปาปจฺโฉ วา ภเวยฺย อปฺปจฺโฉ
วา อิมานิ ปน เตน เตน สมาทาเนน ธุตกิเลสตฺตา ธุตสฺส
ภิกฺขุโน องฺคานิ กิเลสธุนนโต วา ธุตนฺติ ลทฺธโวหาร าณ
องฺคเมเตสนฺติ ธุตงฺคานิ อถวา ธุตานิ จ ตานิ ปฏิปกฺขนิทฺธุนนโต
องฺคานิ จ ปฏิปตฺติยาติป ธุตงฺคานีติ วุตฺต น จ อกุสเลน
โกจิ ธุโต นาม โหติ ยสฺเสตานิ องฺคานิ ภเวยฺยุ น จ อกุสล
กิฺจิ ธุนาติ เยส ต องฺคนฺติ กตฺวา ธุตงฺคานีติ วุจฺเจยฺยุ
นาป อกุสล จีวรโลลุปปฺ าทีนิ เจว นิทฺธุนติ น ปฏิปตฺติยา จ
องฺค โหติ ตสฺมา สุวุตฺตมิท นตฺถิ อกุสล ธุตงฺคนฺติ เยสมฺป
กุสลตฺติกวินิมุตฺต ธุตงฺค เตส อตฺถโต ธุตงฺคเมว นตฺถิ ฯ อสนฺต
กสฺส ธุนนโต ธุตงฺค นาม ภวิสฺสติ ธุตคุเณ สมาทาย วตฺตตีติ
วจนวิโรโธป จ เนส อาปชฺชติ ตสฺมา ต น คเหตพฺพนฺติ ฯ
อย ตาว กุสลตฺติกโต วณฺณนา ฯ
ธุตาทีน วิภาคโตติ ธุโต เวทิตพฺโพ ธุตวาโท เวทิตพฺโพ
ธุตธมฺมา เวทิตพฺพา ธุตงฺคานิ เวทิตพฺพานิ กสฺส ธุตงฺคเสวนา
สปฺปายาติ เวทิตพฺพา ฯ
ตตฺถ ธุโตติ ธุตกิเลโส วา ปุคฺคโล กิเลสธุนโน วา ธมฺโม ฯ
ธุตวาโทติ เอตฺถ ปน อตฺถิ ธุโต น ธุตวาโท อตฺถิ
๑

๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๒๔๕ ฯ
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ธุตงฺคนิทฺเทโส
น ธุโต ธุตวาโท อตฺถิ เนว ธุโต น ธุตวาโท อตฺถิ ธุโต
เจว ธุตวาโท จ ฯ ตตฺถ โย ธุตงฺเคน อตฺตโน กิเลเส ธุนิ ปร
ปน ธุตงฺเคน น โอวทติ นานุสาสติ พากุลตฺเถโร วิย อย ธุโต
น ธุตวาโท ฯ ยถาห ฯ ตยิท อายสฺมา พากุโล ธุโต น
ธุตวาโทติ ฯ โย ปน น ธุตงฺเคน อตฺตโน กิเลเส ธุนิ เกวล อฺเ
ธุตงฺเคน โอวทติ อนุสาสติ อุปนนฺทตฺเถโร วิย อย น ธุโต
ธุตวาโท ฯ ยถาห ฯ ตยิท อายสฺมา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต น ธุโต
ธุตวาโทติ ฯ โย อุภยวิปนฺโน โลฬุทายิ วิย อย เนว ธุโต น
ธุตวาโท ฯ ยถาห ฯ ตยิท อายสฺมา โลฬุทายิ เนว ธุโต น
ธุตวาโทติ ฯ โย ปน อุภยสมฺปนฺโน ธมฺมเสนาปติ วิย อย ธุโต
เจว ธุตวาโท จ ฯ ยถาห ฯ ตยิท อายสฺมา สารีปุตฺโต ธุโต เจว
ธุตวาโท จาติ ฯ
ธุตธมฺมา เวทิตพฺพาติ อปฺปจฺฉตา สนฺตุฏิตา สลฺเลขตา
ปวิเวกตา อิทมตฺถิตาติ อิเม ธุตงฺคเจตนาย ปริวารกา ปฺจ ธมฺมา
อปฺปจฺฉเยว นิสฺสายาติอาทิวจนโต ธุตธมฺมา นาม ฯ ตตฺถ
อปฺปจฺฉตา จ สนฺตุฏิตา จ อโลเภ สลฺเลขตา จ ปวิเวกตา จ
ทฺวีสุ ธมฺเมสุ อนุปตนฺติ อโลเภ จ อโมเห จ อิทมตฺถิตา
าณเมว ฯ ตตฺถ อโลเภน ปฏิกฺเขปวตฺถูสุ โลภ อโมเหน
เตเสฺวว อาทีนวปฏิจฺฉาทก โมห ธุนาติ ฯ อโลเภน จ อนฺุาตาน
ปฏิเสวนมุเขน ปวตฺต กามสุขานุโยค อโมเหน ธุตงฺเคสุ
๑

๒

๑ พกฺกุลตฺเถโรติป ฯ ๒ ขุ.มหา. ๒๔/๒๘๕ ฯ อปฺปจฺฉตฺเว นิสฺสายาติป ทิสฺสติ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
อติสลฺเลขมุเขน ปวตฺต อตฺตกิลมถานุโยค ธุนาติ ตสฺมา อิเม ปฺจ
ธมฺมา ธุตธมฺมาติ เวทิตพฺพา ฯ
ธุตงฺคานิ เวทิตพฺพานีติ เตรส ธุตงฺคานิ เวทิตพฺพานิ
ปสุกูลิกงฺค ฯเปฯ เนสชฺชกิ งฺคนฺติ ฯ ตานิ อตฺถโต ลกฺขณาทีหิ จ
วุตฺตาเนว ฯ
กสฺส ธุตงฺคเสวนา สปฺปายาติ ราคจริตสฺส เจว โมหจริตสฺส
จ ฯ กสฺมา ฯ ธุตงฺคเสวนา หิ ทุกฺขาปฏิปทา เจว สลฺเลขวิหาโร
จ ฯ ทุกฺขาปฏิปทฺจ นิสฺสาย ราโค วูปสมติ สลฺเลข นิสฺสาย
อปฺปมตฺตสฺส โมโห ปหียติ อารฺิกงฺครุกฺขมูลิกงฺคปฏิเสวนา วา
เอตฺถ โทสจริตสฺสาป สปฺปายา ฯ ตตฺถป หิสฺส อสงฺฆฏฏิยมานสฺส
วิหรโต โทโสป วูปสมตีติ ฯ อย ธุตาทีน วิภาคโต วณฺณนา ฯ
สมาสพฺยาสโตติ อิมานิ ปน ธุตงฺคานิ สมาสโต ตีณิ
สีสงฺคานิ ปฺจ อสมฺภินฺนงฺคานีติ อฏเว โหนฺติ ฯ ตตฺถ สปทานจาริกงฺค เอกาสนิกงฺค อพฺโภกาสิกงฺคนฺติ อิมานิ ตีณิ สีสงฺคานิ ฯ
สปทานจาริกงฺค หิ รกฺขนฺโต ปณฑ
ฺ ปาติกงฺคมฺป รกฺขิสฺสติ ฯ เอกาสนิกงฺคฺจ รกฺขโต ปตฺตปณฺฑิกงฺคขลุปจฺฉาภตฺติกงฺคานิป สุรกฺขนียานิ
ภวิสฺสนฺติ ฯ อพฺโภกาสิกงฺค รกฺขนฺตสฺส กึ อตฺถิ รุกฺขมูลิกงฺคยถาสนฺถติกงฺเคสุ รกฺขิตพฺพ นาม ฯ อิติ อิมานิ ตีณิ สีสงฺคานิ
อารฺิกงฺค ปสุกูลิกงฺค เตจีวริกงฺค เนสชฺชิกงฺค โสสานิกงฺคนฺติ
อิมานิ ปฺจ อสมฺภินฺนงฺคานิ จาติ อฏเว โหนฺติ ฯ ปุน เทฺว
จีวรปฏิสยุตฺตานิ ปฺจ ปณฺฑปาตปฏิสยุตฺตานิ ปฺจ เสนาสน-
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ธุตงฺคนิทฺเทโส
ปฏิสยุตฺตานิ เอก วิริยปฏิสยุตฺตนฺติ เอว จตฺตาโรว โหนฺติ ฯ
ตตฺถ เนสชฺชิกงฺค วิริยปฏิสยุตฺต ฯ อิตรานิ ปากฏาเนว ฯ ปุน
สพฺพาเนว นิสฺสยวเสน เทฺว โหนฺติ ปจฺจยนิสฺสิตานิ ทฺวาทส วิริยนิสฺสิต เอกนฺติ ฯ เสวิตพฺพาเสวิตพฺพวเสนาป เทฺวเยว โหนฺติ ฯ
ยสฺส หิ ธุตงฺค เสวนฺตสฺส กมฺมฏาน วฑฺฒติ เตน เสวิตพฺพานิ ฯ
ยสฺส เสวโต หายติ เตน น เสวิตพฺพานิ ฯ ยสฺส ปน เสวโตป
อเสวโตป วฑฺฒเตว น หายติ เตนาป ปจฺฉิม ชนต อนุกมฺปนฺเตน
เสวิตพฺพานิ ฯ ยสฺสาป เสวโตป อเสวโตป น วฑฺฒติ เตนาป
เสวิตพฺพานิเยว อายตึ วาสนตฺถายาติ ฯ เอว เสวิตพฺพาเสวิตพฺพวเสน ทุวิธานิป ฯ สพฺพาเนว เจตนาวเสน เอกวิธานิ โหนฺติ
เอกาเยว หิ ธุตงฺคสมาทานเจตนาติ อฏกถาสุป วุตฺต ฯ ยา
เจตนา ต ธุตงฺคนฺติ วทนฺตีติ ฯ
พฺยาสโต ปน ภิกฺขูน เตรส ภิกขฺ ุนีน อฏ สามเณราน
ทฺวาทส สิกฺขมานาสามเณรีน สตฺต อุปาสกอุปาสิกาน เทฺวติ
เทฺวจตฺตาลีส ธุตงฺคานิ โหนฺติ ฯ สเจ หิ อพฺโภกาเส อารฺิกงฺคสมฺปนฺน สุสาน โหติ เอโกป ภิกฺขุ เอกปฺปหาเรน สพฺพธุตงฺคานิ
ปริภฺุชิตุ สกฺโกติ ฯ ภิกฺขุนีน ปน อารฺิกงฺค ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺค จ เทฺวป สิกฺขาปเทเนว ปฏิกฺขิตฺตานิ ฯ อพฺโภกาสิกงฺค
รุกฺขมูลิกงฺค โสสานิกงฺคนฺติ อิมานิ ตีณิ ทุปฺปริหารานิ ฯ
ภิกฺขุนิยา หิ ทุติยิก วินา วสิตุ น วฏฏติ ฯ เอวรูเป จ าเน
สมานจฺฉนฺทา ทุติยิกา ทุลฺลภา ฯ สเจป ลเภยฺย สสฏวิหารโต
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วิสุทฺธิมคฺเค
น มุจฺเจยฺย ฯ เอว สติ ยสฺสตฺถาย ธุตงฺค เสเวยฺย เสฺววสฺสา
อตฺโถ น สมฺปชฺเชยฺย ฯ เอว ปริภฺุชิตุ อสกฺกเุ ณยฺยตาย ปฺจ
หาเปตฺวา ภิกฺขุนีน อฏเว โหนฺตีติ เวทิตพฺพานิ ฯ ยถาวุตฺเตสุ
ปน เปตฺวา เตจีวริกงฺค เสสานิ ทฺวาทส สามเณราน สตฺต
สิกฺขมานาสามเณรีน เวทิตพฺพานิ ฯ อุปาสกอุปาสิกาน ปน
เอกาสนิกงฺค ปตฺตปณฺฑิกงฺคนฺติ อิมาเนว ปฏิรูปานิ เจว สกฺกา จ
ปริภฺุชิตุนฺติ เทฺว ธุตงฺคานีติ ฯ เอว พฺยาสโต เทฺวจตฺตาลีส
โหนฺตีติ ฯ อย สมาสพฺยาสโต วณฺณนา ฯ
เอตฺตาวตา จ สีเล ปติฏาย นโร สปฺโติ อิมิสฺสา
คาถาย สีลสมาธิปฺามุเขน เทสิเต วิสุทฺธิมคฺเค เยหิ อปฺปจฺฉตาสนฺตุฏิตาทีหิ คุเณหิ วุตฺตปฺปการสฺส สีลสฺส โวทาน โหติ เตส
สมฺปาทนตฺถ สมาทาตพฺพธุตงฺคกถา กถิตา โหติ ฯ
อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย กเต วิสุทฺธิมคฺเค
ธุตงฺคนิทฺเทโส นาม ทุติโย ปริจฺเฉโท ฯ
กมฺมฏานคฺคหณนิทฺเทโส
อิทานิ ยสฺมา เอว ธุตงฺคปริหรณสมฺปาทิเตหิ อปฺปจฺฉตาทีหิ
คุเณหิ ปริโยทาเต อิมสฺมึ สีเล ปติฏิเตน โยคาวจเรน สีเล
ปติฏาย นโร สปฺโ จิตฺต ปฺฺจ ภาวยนฺติ วจนโต
จิตฺตสีเสน นิทฺทิฏโ สมาธิ ภาเวตพฺโพ โส จ อติสงฺเขปเทสิตตฺตา
วิฺาตุมฺป ตาว น สุกโร ปเคว ภาเวตุ ตสฺมา ตสฺส
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กมฺมฏานคฺคหณนิทฺเทโส
สมาธิสฺส วิตฺถารฺจ ภาวนานยฺจ ทสฺเสตุ อิท ปฺหากมฺม โหติ
โก สมาธิ เกนฏเน สมาธิ กานสฺส ลกฺขณรสปจฺจุปฏานปทฏานานิ กติวิโธ สมาธิ โก จสฺส สงฺกิเลโส กึ โวทาน
กถ ภาเวตพฺโพ สมาธิ ภาวนาย โก อานิสโสติ ฯ ตตฺริท
วิสชฺชน ฯ
โก สมาธีติ สมาธิ พหุวิโธ นานปฺปการโก ฯ ต สพฺพ
วิภาวยิตุมารพฺภมาน วิสชฺชน อธิปฺเปตฺจ อตฺถ น สาเธยฺย
อุตฺตริฺจ วิกฺเขปาย สวตฺเตยฺย ตสฺมา อิธาธิปฺเปตเมว สนฺธาย
วทาม กุสลจิตฺเตกคฺคตา สมาธีติ ฯ
เกนฏเน สมาธีติ สมาธานฏเน สมาธิ ฯ กิมิท สมาธาน
นาม ฯ เอการมฺมเณ จิตฺตเจตสิกาน สม สมฺมา จ อาธาน
ปนนฺติ วุตฺต โหติ ฯ ตสฺมา ยสฺส ธมฺมสฺสานุภาเวน เอการมฺมเณ
จิตฺตเจตสิกา สม สมฺมา จ อวิกฺขิปมานา อวิปฺปกิณฺณา จ หุตฺวา
ติฏนฺติ อิท สมาธานนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
กานสฺส ลกฺขณรสปจฺจุปฏานปทฏานานีติ เอตฺถ ปน ฯ
อวิกฺเขปลกฺขโณ สมาธิ วิกฺเขปวิทฺธสนรโส อวิกมฺปนปจฺจุปฏาโน สุขิโน จิตฺต สมาธิยตีติ วจนโต ปน สุขมสฺส
ปทฏาน ฯ กติวิโธ สมาธีติ อวิกฺเขปลกฺขเณน ตาว เอกวิโธ
อุปจารปฺปนาวเสน ทุวิโธ ตถา โลกิยโลกุตฺตรวเสน สปฺปติก๑

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๕๔ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
นิปฺปติกวเสน สุขสหคตอุเปกฺขาสหคตวเสน จ ติวิโธ หีนมชฺฌิมปณีตวเสน ตถา สวิตกฺกสวิจาราทิวเสน ปติสหคตาทิวเสน ปริตฺตมหคฺคตปฺปมาณวเสน จ จตุพฺพิโธ ทุกฺขาปฏิปทาทนฺธาภิฺาทิวเสน ตถา ปริตฺตปริตฺตารมฺมณาทิวเสน จตุกฺกชฺฌานงฺควเสน
หานภาคิยาทิวเสน กามาวจราทิวเสน อธิปติวเสน จ ปฺจวิโธ
ปฺจกนเย ปฺจกชฺฌานงฺควเสนาติ ฯ ตตฺถ เอกวิธโกฏาโส
อุตฺตานตฺโถเยว ฯ
ทุวิธโกฏาเส ฯ ฉนฺน อนุสฺสติฏานาน มรณสฺสติยา
อุปสมานุสฺสติยา อาหาเร ปฏิกูลสฺาย จตุธาตุววฏานสฺสาติ
อิเมส วเสน ลทฺธจิตฺเตกคฺคตา ยา จ อปฺปนาสมาธีน ปุพฺพภาเค
เอกคฺคตา อย อุปจารสมาธิ ปมสฺส ฌานสฺส ปริกมฺม
ปมสฺส ฌานสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยติอาทิวจนโต ปน ยา
ปริกมฺมานนฺตรา เอกคฺคตา อย อปฺปนาสมาธีติ ฯ เอว
อุปจารปฺปนาวเสน ทุวิโธ ฯ ทุติยทุเก ฯ ตีสุ ภูมสี ุ กุสลจิตฺเตกคฺคตา
โลกิโย สมาธิ อริยมคฺคสมฺปยุตฺตา เอกคฺคตา โลกุตฺตโร
สมาธีติ ฯ เอว โลกิยโลกุตฺตรวเสน ทุวิโธ ฯ ตติยทุเก ฯ จตุกฺกนเย
ทฺวีสุ ปฺจกนเย ตีสุ ฌาเนสุ เอกคฺคตา สปฺปติโก สมาธิ อวเสเสสุ
ทฺวีสุ ฌาเนสุ เอกคฺคตา นิปฺปติโก สมาธิ อุปจารสมาธิ ปน
สิยา สปฺปตโิ ก สิยา นิปฺปติโกติ ฯ เอว สปฺปติกนิปฺปติก วเสน
ทุวิโธ ฯ จตุตฺถ ทุเก ฯ จตุกฺกนเย ตีสุ ปฺจกนเย จตูสุ
๑

๑. อภิ. ป. ๔๓/๔๕๖ ฯ
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กมฺมฏานคฺคหณนิทฺเทโส
ฌาเนสุ เอกคฺคตา สุขสหคโต สมาธิ อวเสสสฺมึ อุเปกฺขาสหคโต
สมาธิ อุปจารสมาธิ ปน สิยา สุขสหคโต สิยา อุเปกฺขาสหคโตติ ฯ
เอว สุขสหคตอุเปกฺขาสหคตวเสน ทุวิโธ ฯ
ติเกสุ (ปน) ปมตฺติเก ฯ ปฏิลทฺธมตฺโต หีโน นาติสุภาวิโต
มชฺฌิโม สุภาวิโต วสิปฺปตฺโต ปณีโตติ ฯ เอว
หีนมชฺฌิมปณีตวเสน ติวิโธ ฯ ทุติยตฺติเก ฯ ปมชฺฌานสมาธิ
สทฺธึ อุปจารสมาธินา สวิตกฺกสวิจาโร ปฺจกนเย ทุติยชฺฌานสมาธิ อวิตกฺกวิจารมตฺโต โย หิ วิตกฺกมตฺเตเยว อาทีนว
ทิสฺวา วิจาเร อทิสฺวา เกวล วิตกฺกปฺปหานมตฺต อากงฺขมาโน
ปมชฺฌาน อติกฺกมติ โส อวิตกฺกวิจารมตฺต สมาธึ ปฏิลภติ
ต สนฺธาเยต วุตฺต จตุกฺกนเย ปน ทุติยาทีสุ ปฺจกนเย จ
ตติยาทีสุ ตีสุ ฌาเนสุ เอกคฺคตา อวิตกฺกอวิจาโร สมาธีติ ฯ
เอว สวิตกฺกสวิจาราทิวเสน ติวิโธ ฯ ตติยตฺติเก ฯ จตุกฺกนเย
อาทิโต ทฺวีสุ ปฺจกนเย จ ตีสุ ฌาเนสุ เอกคฺคตา ปติสหคโต
สมาธิ เตเสฺวว ตติเย จ จตุตฺเถ จ ฌาเน เอกคฺคตา สุขสหคโต
สมาธิ อวสาเน อุเปกฺขาสหคโต อุปจารสมาธิ ปน ปติสุขสหคโต
วา โหติ อุเปกฺขาสหคโต วาติ ฯ เอว ปติสหคตาทิวเสน ติวิโธ ฯ
จตุตฺถตฺติเก ฯ อุปจารภูมิย เอกคฺคตา ปริตฺโต สมาธิ รูปาวจรารูปาวจรกุสเลสุ เอกคฺคตา มหคฺคโต สมาธิ อริยมคฺคสมฺปยุตฺตา
เอกคฺคตา อปฺปมาโณ สมาธีติ ฯ เอว ปริตฺตมหคฺคตปฺปมาณวเสน
ติวิโธ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
จตุกฺเกสุ ปมจตุกฺเก ฯ อตฺถิ สมาธิ ทุกฺขาปฏิปโท
ทนฺธาภิฺโ อตฺถิ ทุกขฺ าปฏิปโท ขิปฺปาภิฺโ อตฺถิ สุขาปฏิปโท ทนฺธาภิฺโ อตฺถิ สุขาปฏิปโท ขิปฺปาภิฺโติ ฯ ตตฺถ
ปมสมนฺนาหารโต ปฏาย ยาว ตสฺส ตสฺส ฌานสฺส อุปจาร
อุปฺปชฺชติ ตาว ปวตฺตา สมาธิภาวนา ปฏิปทาติ วุจฺจติ ฯ
อุปจารโต ปน ปฏาย ยาว อปฺปนา ตาว ปวตฺตา ปฺา อภิฺาติ
วุจฺจติ ฯ สา ปเนสา ปฏิปทา เอกจฺจสฺส ทุกฺขา โหติ นีวรณาทิปจฺจนีกธมฺมสมุทาจารคฺคหณตาย กิจฺฉา อสุขาเสวนาติ อตฺโถ ฯ
เอกจฺจสฺส ตทภาเวน สุขา ฯ อภิฺาป เอกจฺจสฺส ทนฺธา โหติ
มนฺทา อสีฆปฺปวตฺตี เอกจฺจสฺส ขิปฺปา อมนฺทา สีฆปฺปวตฺตี ฯ
ตตฺถ ยานิ ปรโต สปฺปายาสปฺปายานิ จ ปลิโพธุปจฺเฉทาทีนิ
ปุพฺพกิจฺจานิ จ อปฺปนาโกสลฺลานิ จ วณฺณยิสสฺ าม เตสุ โย
อสปฺปายเสวี โหติ ตสฺส ทุกฺขาปฏิปทา ทนฺธา จ อภิฺา
โหติ ฯ สปฺปายเสวิโน สุขาปฏิปทา ขิปฺปา จ อภิฺา ฯ โย
ปน ปุพฺพภาเค อสปฺปาย เสวิตฺวา อปรภาเค สปฺปายเสวี โหติ
ปุพฺพภาเค วา สปฺปาย เสวิตฺวา อปรภาเค อสปฺปายเสวี ตสฺส
โวมิสฺสกตา เวทิตพฺพา ฯ ตถา ปลิโพธุปจฺเฉทาทิก ปุพฺพกิจฺจ
อสมฺปาเทตฺวา ภาวนมนุยุตฺตสฺส ทุกขฺ าปฏิปทา โหติ วิปริยาเยน
สุขา ฯ อปฺปนาโกสลฺลานิ ปน อสมฺปาเทนฺตสฺส ทนฺธาภิฺา
โหติ สมฺปาเทนฺตสฺส ขิปฺปา ฯ อปจ ตณฺหาอวิชฺชาวเสน
สมถวิปสฺสนาธิการวเสน จาป เอตาส ปเภโท เวทิตพฺโพ ฯ ตณฺหา
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ภิภูตสฺส หิ ทุกฺขาปฏิปทา โหติ อนภิภูตสฺส สุขา ฯ อวิชฺชาภิภูตสฺส จ ทนฺธาภิฺา โหติ อนภิภูตสฺส ขิปฺปา ฯ โย จ
สมเถ อกตาธิกาโร ตสฺส ทุกฺขาปฏิปทา โหติ กตาธิการสฺส
สุขา ฯ โย ปน วิปสฺสนาย อกตาธิกาโร โหติ ตสฺส ทนฺธาภิฺา โหติ กตาธิการสฺส ขิปฺปา ฯ กิเลสินฺทรฺ ิยวเสน จาป
เอตาส ปเภโท เวทิตพฺโพ ฯ ติพฺพกิเลสสฺส หิ มุทินฺทฺรยิ สฺส
ทุกฺขาปฏิปทา โหติ ทนฺธา จ อภิฺา ติกฺขินฺทฺริยสฺส ปน
ขิปปฺ าภิฺา ฯ มนฺทกิเลสสฺส จ มุทินฺทฺริยสฺส สุขาปฏิปทา โหติ
ทนฺธา จ อภิฺา ติกขฺ ินฺทฺริยสฺส ปน ขิปฺปา อภิฺาติ ฯ
อิติ อิมาสุ ปฏิปทาภิฺาสุ โย ปุคฺคโล ทุกฺขาย ปฏิปทาย
ทนฺธาย จ อภิฺาย สมาธึ ปาปุณาติ ตสฺส โส สมาธิ
ทุกฺขาปฏิปโท ทนฺธาภิฺโติ วุจฺจติ ฯ เอส นโย เสสตฺตเยปติ ฯ
เอว ทุกฺขาปฏิปทาทนฺธาภิฺาทิวเสน จตุพฺพิโธ ฯ
ทุติยจตุกฺเก ฯ อตฺถิ สมาธิ ปริตฺโต ปริตฺตารมฺมโณ อตฺถิ
ปริตฺโต อปฺปมาณารมฺมโณ อตฺถิ อปฺปมาโณ ปริตฺตารมฺมโณ
อตฺถิ อปฺปมาโณ อปฺปมาณารมฺมโณติ ฯ ตตฺถ โย สมาธิ
อปฺปคุโณ อุปริชฺฌานสฺส ปจฺจโย ภวิตุ น สกฺโกติ อย ปริตฺโต
โย ปน อวฑฺฒิเต อารมฺมเณ ปวตฺโต อย ปริตฺตารมฺมโณ ฯ
โย ปคุโณ สุภาวิโต อุปริชฺฌานสฺส ปจฺจโย ภวิตุ สกฺโกติ
อย อปฺปมาโณ โย จ วฑฺฒิเต อารมฺมเณ ปวตฺโต อย
อปฺปมาณารมฺมโณ ฯ วุตฺตลกฺขณโวมิสฺสกตาย ปน โวมิสฺสกนโย
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
เวทิตพฺโพติ ฯ เอว ปริตฺตปริตฺตารมฺมณาทิวเสน จตุพฺพิโธ ฯ
ตติยจตุกฺเก ฯ วิกฺขมฺภิตนีวรณาน วิตกฺกวิจารปติสุขสมาธีน วเสน
ปฺจงฺคิก ปมชฺฌาน ตโต วูปสนฺตวิตกฺกวิจาร ติวงฺคิก ทุติย
ตโต วิรตฺตปฺปติก ทุวงฺคิก ตติย ตโต ปหีนสุข อุเปกฺขาเวทนาสหิตสฺส สมาธิโน วเสน ทุวงฺคิก จตุตฺถ ฯ อิติ อิเมส จตุนฺน
ฌานาน องฺคภูตา จตฺตาโร สมาธี โหนฺติ ฯ เอว จตุกฺกชฺฌานงฺควเสน จตุพฺพิโธ ฯ จตุตฺถจตุกฺเก ฯ อตฺถิ สมาธิ หานภาคิโย
อตฺถิ ิติภาคิโย อตฺถิ วิเสสภาคิโย อตฺถิ นิพฺเพธภาคิโย ฯ
ตตฺถ ปจฺจนีกสมุทาจารวเสน หานภาคิยตา ตทนุธมฺมตาย สติยา
สณฺานวเสน ิติภาคิยตา อุปริวิเสสาธิคมวเสน วิเสสภาคิยตา
นิพฺพิทาสหคตสฺามนสิการสมุทาจารวเสน นิพฺเพธภาคิยตา จ
เวทิตพฺพา ฯ ยถาห ฯ ปมสฺส ฌานสฺส ลาภึ กามสหคตา สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ หานภาคินี ปฺา ตทนุธมฺมตา สติ
สนฺติฏติ ิติภาคินี ปฺา อวิตกฺกสหคตา สฺามนสิการา
สมุทาจรนฺติ วิเสสภาคินี ปฺา นิพฺพิทาสหคตา สฺามนสิการา
สมุทาจรนฺติ วิราคุปสฺหิตา นิพฺเพธภาคินี ปฺาติ ฯ ตาย
ปน ปฺาย สมฺปยุตฺตา สมาธีป จตฺตาโร โหนฺตีติ ฯ เอว
หานภาคิยาทิวเสน จตุพฺพิโธ ฯ
ปฺจมจตุกฺเก ฯ กามาวจโร สมาธิ รูปาวจโร อรูปาวจโร
อปริยาปนฺโนติ เอว จตฺตาโร สมาธิ ฯ ตตฺถ สพฺพาป อุปจาเร๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๔๔๗ ฯ
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กคฺคตา กามาวจโร สมาธิ นาม รูปาวจราทิกุสลจิตฺเตกคฺคตา
อิตเร ตโยติ ฯ เอว กามาวจราทิวเสน จตุพฺพิโธ ฯ ฉฏจตุกฺเก ฯ
ฉนฺท เจ ภิกฺขุ อธิปตึ กริตฺวา ลภติ สมาธึ ลภติ จิตฺตสฺส
เอกคฺคต อย วุจฺจติ ฉนฺทสมาธิ วิรยิ  เจ ภิกฺขุ ฯเปฯ จิตฺต
เจ ภิกฺขุ ฯเปฯ วีมส เจ ภิกฺขุ อธิปตึ กริตฺวา ลภติ สมาธึ
ลภติ จิตฺตสฺส เอกคฺคต อย วุจฺจติ วีมสาสมาธีติ เอว
อธิปติวเสน จตุพฺพิโธ ฯ
ปฺจเก ฯ ย จตุกฺเก วุตฺต ทุติยชฺฌาน ต วิตกฺกมตฺตาติกฺกเมน ทุติย วิตกฺกวิจาราติกฺกเมน ตติยนฺติ เอว ทฺวิธา
ภินฺทิตฺวา ปฺจ ฌานานิ เวทิตพฺพานิ เตส องฺคภูตา ปฺจ
สมาธีติ ฯ เอว ปฺจกชฺฌานงฺควเสน ปฺจวิธตา เวทิตพฺพา ฯ
โก จสฺส สงฺกิเลโส กึ โวทานนฺติ เอตฺถ ปน วิสชฺชน วิภงฺเค
วุตฺตเมว ฯ วุตฺตฺหิ ตตฺถ สงฺกิเลสนฺติ หานภาคิโย ธมฺโม
โวทานนฺติ วิเสสภาคิโย ธมฺโมติ ฯ ตตฺถ ปมสฺส ฌานสฺส ลาภึ
กามสหคตา สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ หานภาคินี ปฺาติ
อิมินา นเยน หานภาคิยธมฺโม เวทิตพฺโพ ฯ อวิตกฺกสหคตา
สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ วิเสสภาคินี ปฺาติ อิมินา นเยน
วิเสสภาคิยธมฺโม เวทิตพฺโพ ฯ
กถ ภาเวตพฺโพติ เอตฺถ ปน ฯ โย ตาว อย โลกิยโลกุตฺตรวเสน ทุวิโธติอาทีสุ อริยมคฺคสมฺปยุตฺโต สมาธิ วุตโฺ ต
๑

๒

๓

๔

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๒๙๖ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๔๖๕ ฯ ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๔๔๗ ฯ ๔. อภิ. วิ. ๓๕/๔๔๘ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ตสฺส ภาวนานโย ปฺาภาวนานเยเนว สงฺคหิโต ฯ ปฺาย หิ
ภาวิตาย โส ภาวิโตว โหติ ฯ ตสฺมา ต สนฺธาย เอว ภาเวตพฺโพติ
น กิฺจิ วิสุ วทาม ฯ โย ปนาย โลกิโย โส วุตฺตนเยน
สีลานิ วิโสเธตฺวา สุปริสุทฺเธ สีเล ปติฏิเตน ยฺวาสฺส ทสสุ
ปลิโพเธสุ ปลิโพโธ อตฺถิ ต อุปจฺฉินฺทิตฺวา กมฺมฏานทายก
กลฺยาณมิตฺต อุปสงฺกมิตฺวา อตฺตโน จริยานุกุล จตฺตาลีสาย
กมฺมฏาเนสุ อฺตร กมฺมฏาน คเหตฺวา สมาธิภาวนาย อนนุรูป
วิหาร ปหาย อนุรูเป วิหาเร วิหรนฺเตน ขุทฺทกปลิโพธุปจฺเฉท
กตฺวา สพฺพ ภาวนาวิธาน อปริหาเปนฺเตน ภาเวตพฺโพติ อยเมตฺถ
สงฺเขโป ฯ อย ปน วิตฺถาโร ฯ
ย ตาว วุตฺต ยฺวาสฺส ทสสุ ปลิโพเธสุ ปลิโพโธ อตฺถิ
ต อุปจฺฉินฺทิตฺวาติ เอตฺถ ฯ
อาวาโส จ กุล ลาโภ คโณ กมฺมฺจ ปฺจม
อทฺธาน าติ อาพาโธ คนฺโถ อิทฺธีติ เต ทสาติ
อิเม ทส ปลิโพธา นาม ฯ ตตฺถ อาวาโสเยว อาวาสปลิโพโธ ฯ
เอเสว นโย กุลาทีสุ ฯ
ตตฺถ อาวาโสติ เอโกป โอวรโก วุจฺจติ เอกมฺป ปริเวณ
สกโลป สงฺฆาราโม ฯ สฺวาย น สพฺพสฺเสว ปลิโพโธ โหติ ฯ
โย ปเนตฺถ นวกมฺมาทีสุ อุสฺสุกฺก วา อาปชฺชติ พหุภณฺฑสนฺนิจโย วา โหติ เยนเกนจิ วา การเณน อเปกฺขวา
ปฏิพทฺธจิตฺโต ตสฺเสว ปลิโพโธ โหติ ฯ น อิตรสฺส ฯ
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ตตฺริท วตฺถุ ฯ
เทฺว กิร กุลปุตฺตา อนุราธปุรา นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน ถูปาราเม
ปพฺพชึสุ ฯ เตส เอโก เทฺว มาติกา ปคุณา กตฺวา ปฺจวสฺสิโก
หุตฺวา ปวาเรตฺวา ปาจีนขณฺฑราชึ นาม คโต ฯ เอโก ตตฺเถว
วสติ ฯ ปาจีนขณฺฑราชิคโต ตตฺถ จิร วสิตฺวา เถโร หุตฺวา จินฺเตสิ
ปฏิสลฺลานสารุปฺปมิท าน หนฺท น สหายกสฺสาป อาโรเจมีติ ตโต
นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน ถูปาราม ปาวิสิ ฯ ปวิสนฺตเยว น ทิสวฺ า
สมานวสฺสิกตฺเถโร ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปตฺตจีวร ปฏิคฺคเหตฺวา วตฺต
อกาสิ ฯ อาคนฺตุกตฺเถโร เสนาสน ปวิสิตฺวา จินฺเตสิ อิทานิ
เม สหาโย สปฺป วา ผาณิต วา ปานก วา เปเสสฺสติ อย
หิ อิมสฺมึ นคเร จิรนิวาสีติ ฯ โส รตฺตึ อลทฺธา ปาโตว
จินฺเตสิ อิทานิ อุปฏาเกหิ ปหิต ยาคุขชฺชก เปเสสฺสตีติ ฯ
ตมฺป อทิสฺวา ปหิต นาม นตฺถิ ปวิฏสฺส มฺเ ทสฺสนฺตีติ
ปาโตว เตน สทฺธึ นคร ปาวิสิ ฯ เต เอกวีถิย จริตฺวา
อุฬุงฺกมตฺต ยาคุ ลภิตฺวา อาสนสาลาย นิสีทิตฺวา ปวึสุ ฯ ตโต
อาคนฺตุโก จินฺเตสิ นิพทฺธยาคุ มฺเ นตฺถิ ภตฺตกาเลทานิ
มนุสฺสา ปณีตภตฺต ทสฺสนฺตีติ ฯ ตโต ภตฺตกาเลป ปณฺฑาย
จริตฺวา ลทฺธเมว ภฺุชติ ฺวา อิตโร อาห กึ ภนฺเต สพฺพกาล
เอว ยาเปถาติ ฯ อาม อาวุโสติ ฯ ภนฺเต ปาจีนขณฺฑราชิ ผาสุกา
ตตฺถ คจฺฉามาติ ฯ เถโร นครโต ทกฺขิณทฺวาเรน นิกฺขมนฺโต
กุมฺภการคามมคฺค ปฏิปชฺชิ ฯ อิตโร อาห กึ ภนฺเต อิม มคฺค
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ปฏิปชฺชถาติ ฯ นนุ ตฺว อาวุโส ปาจีนขณฺฑราชิยา วณฺณ อภาสีติ ฯ
กึ ปน ภนฺเต ตุมฺหาก เอตฺตก กาล วสิตฏาเน น โกจิ อติเรกปริกฺขาโร อตฺถีติ ฯ อาม อาวุโส มฺจป สงฺฆิก ต ปฏิสามิตเมว
อฺ กิฺจิ นตฺถีติ ฯ มยฺห ปน ภนฺเต กตฺตรทณฺโฑ เตลนาฬิอุปาหนตฺถวิกา จ ตตฺเถวาติ ฯ ตยา อาวุโส เอกทิวส วสิตฺวา
เอตฺตก ปตนฺติ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ โส ปสนฺนจิตฺโต เถร วนฺทิตฺวา
ตุมฺหาทิสาน ภนฺเต สพฺพตฺถ อรฺวาโสเยว ถูปาราโม จตุนฺน
พุทฺธาน ธาตุนิธานฏาน โลหปาสาเท สปฺปายธมฺมสฺสวน มหาเจติยทสฺสน เถรทสฺสนฺจ ลพฺภติ พุทฺธกาโล วิย วตฺตติ อิเธว จ
ตุมฺเห วสถาติ ทุติยทิวเส ปตฺตจีวร คเหตฺวา สยเมว อคมาสีติ ฯ
อีทิสสฺส อาวาโส น ปลิโพโธ โหติ ฯ
กุลนฺติ าติกุล วา อุปฏากกุล วา ฯ เอกจฺจสฺส หิ
อุปฏากกุลมฺป สุขิเต สุขิโตติอาทินา นเยน สสฏสฺส วิหรโต
ปลิโพโธ โหตีติ ฯ โส กุลมานุสฺสเกหิ วินา ธมฺมสฺสวนาย
สามนฺตวิหารมฺป น คจฺฉติ ฯ เอกจฺจสฺส มาตาปตโรป ปลิโพธา
น โหนฺติ โกรนฺทกวิหารวาสิติสฺสตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺยสฺส
ทหรภิกฺขุโน วิย ฯ
โส กิร อุทฺเทสตฺถ โรหณ อคมาสิ ฯ เถรสฺส ภคินีป
อุปาสิกา สทา เถร ตสฺส ปวุตฺตึ ปุจฺฉิ ฯ เถโร เอกทิวส
ทหร อาเนสฺสามีติ โรหณาภิมุโข ปายาสิ ฯ ทหโรป จิร เม
อิธ วุฏ อุปชฺฌายนฺทานิ ปสฺสิตฺวา อุปาสิกาย จ ปวุตฺตึ ตฺวา

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค) - หนาที่ 115

กมฺมฏานคฺคหณนิทฺเทโส
อาคมิสฺสามีติ โรหณโต นิกฺขมิ ฯ เต อุโภป คงฺคาตีเร
สมาคจฺฉึสุ ฯ โส อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล เถรสฺส วตฺต กตฺวา กุหึ
ยาสีติ ปุจฺฉิโต ตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ เถโร สุฏุ เต กต
อุปาสิกาป สทา ปุจฺฉติ อหมฺป เอตทตฺถเมว อาคโต คจฺฉ ตฺว
อห ปน อิเธว อิม วสฺส วสิสฺสามีติ ต อุยโฺ ยเชสิ ฯ โส
วสฺสุปนายิกทิวเสเยว ต วิหาร ปตฺโต ฯ เสนาสนมฺปสฺส ปตรา
การิตเมว ปตฺต ฯ อถสฺส ปตา ทุติยทิวเส อาคนฺตฺวา กสฺส
ภนฺเต อมฺหาก เสนาสน ปตฺตนฺติ ปุจฺฉนฺโต อาคนฺตุกทหรสฺสาติ
สุตฺวา น อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา อาห ภนฺเต อมฺหาก เสนาสเน
วสฺส อุปคตสฺส วตฺต อตฺถีติ ฯ กึ อุปาสกาติ ฯ เตมาส
อมฺหากเยว ฆเร ภิกฺข คเหตฺวา ปวาเรตฺวา คมนกาเล อาปุจฺฉิตพฺพนฺติ ฯ โส ตุณฺหีภาเวน อธิวาเสสิ ฯ อุปาสโกป ฆร คนฺตฺวา
อมฺหาก อาวาเส เอโก อาคนฺตุโก อยฺโย อุปคโต สกฺกจฺจ อุปฏาตพฺโพติ อาห ฯ อุปาสิกา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ปณีต ขาทนีย
โภชนีย ปฏิยาเทสิ ฯ ทหโรป ภตฺตกาเล าติฆร อคมาสิ ฯ น ต
โกจิ สฺชานิ ฯ โส เตมาสมฺป ตตฺถ ปณฺฑปาต ปริภฺุชิตฺวา วสฺส
วุฏโ อห คจฺฉามีติ อาปุจฺฉิ ฯ อถสฺส าตกา เสฺว ภนฺเต
คมิสฺสถาติ ทุติยทิวเส ฆเรเยว โภเชตฺวา เตลนาฬึ ปูเรตฺวา
เอกคุฬปณฺฑ นวหตฺถฺจ สาฏก ทตฺวา คจฺฉถ ภนฺเตติ อาหสุ ฯ
โส อนุโมทน กตฺวา โรหณาภิมุโข ปายาสิ ฯ อุปชฺฌาโยปสฺส
ปวาเรตฺวา ปฏิปถ อาคจฺฉนฺโต ปุพฺเพ ทิฏฏาเนเยว ต อทฺทส ฯ
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เถร วนฺทิตวฺ า โส อฺตรสฺมึ รุกขฺ มูเล เถรสฺส วตฺต อกาสิ ฯ
อถ น เถโร ปุจฺฉิ กึ ภทฺทมุข ทิฏา เต อุปาสกาติ ฯ โส
อาม ภนฺเตติ สพฺพ ปวุตฺตึ อาโรเจตฺวา เตน เตเลน เถรสฺส
ปาเท มกฺเขตฺวา คุเฬน ปานก กตฺวา ตมฺป สาฏก เถรสฺเสว
ทตฺวา เถร วนฺทิตฺวา มยฺห ภนฺเต โรหณเยว สปฺปายนฺติ
อคมาสิ ฯ เถโรป วิหาร อาคนฺตฺวา ทุติยทิวเส โกรนฺทกคาม
ปาวิสิ ฯ อุปาสิกาป มยฺห ภาตา มม ปุตฺต คเหตฺวา อิทานิ
อาคจฺฉตีติ สทา มคฺค โอโลกยมานาว ติฏติ ฯ สา ต เอกเมว
อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา มโต เม มฺเ ปุตฺโต อย เถโร เอโกว
อาคจฺฉตีติ ฯ เถรสฺส ปาทมูเล นิปติตฺวา ปริเทวมานา ปโรทิ ฯ
เถโร นนุ ทหโร อปฺปจ ฺฉตาย อตฺตาน อชานาเปตฺวาว คโตติ
ต สมสฺสาเสตฺวา สพฺพ ปวุตฺตึ อาโรเจตฺวา ปตฺตตฺถวิกโต ต
สาฏก นีหริตฺวา ทสฺเสสิ ฯ อุปาสิกา ปสีทิตฺวา ปุตฺเตน คตทิสาภิมุขา
อุเรน นิปชฺชิตฺวา นมสฺสมานา อาห มยฺห ปุตฺตสทิส วต
มฺเ ภิกฺขุ กายสกฺขึ กตฺวา ภควา รถวินีตปฏิปท นาลกปฏิปท
ตุวฏฏกปฏิปท จตุปจฺจยสนฺโตสภาวนารามตาทีปก มหาอริยวสปฏิปทฺจ เทเสสิ วิชาตมาตุยา นาม เคเห เตมาส ภฺุชมาโนป
อหนฺเต ปุตฺโต ตฺว มาตาติ น วกฺขติ อโห อจฺฉริยมนุสฺโสติ ฯ
เอวรูปสฺส มาตาปตโรป ปลิโพธา น โหนฺติ ปเคว อฺ
อุปฏากกุลนฺติ ฯ
ลาโภติ จตฺตาโร ปจฺจยา ฯ เต กถ ปลิโพธา โหนฺติ ฯ
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ปฺุวนฺตสฺส หิ ภิกฺขุโน คตคตฏาเน มนุสฺสา มหาปริวาเร
ปจฺจเย เทนฺติ ฯ โส เตส อนุโมเทนฺโต ธมฺม เทเสนฺโต สมณธมฺม
กาตุ โอกาส น ลภติ ฯ อรุณุคฺคมนโต ปฏาย ยาว ปมยาโม
ตาว มนุสฺสสสคฺโค น อุปจฺฉิชฺชติ ฯ ปุน พลวปจฺจูเสเยว พาหุลฺลิกปณฺฑปาติกา อาคนฺตฺวา ภนฺเต อสุโก อุปาสโก อุปาสิกา อมจฺโจ
อมจฺจปุตฺโต อมจฺจธีตา ตุมฺหาก ทสฺสนกามาติ วทนฺติ ฯ โส
คณฺหาวุโส ปตฺตจีวรนฺติ คมนสชฺโชว โหติ นิจฺจพฺยาวโฏ ฯ
ตสฺเสวนฺเต ปจฺจยา ปลิโพธา โหนฺติ ฯ เตน คณ ปหาย ยตฺถ น น
ชานนฺติ ตตฺถ เอกเกน จริตพฺพ ฯ เอว โส ปลิโพโธ อุปจฺฉิชฺชติ ฯ
คโณติ สุตฺตนฺติกคโณ วา อาภิธมฺมิกคโณ วา ฯ โย ตสฺส
อุทฺเทส วา ปริปุจฺฉ วา เทนฺโต สมณธมฺมสฺส โอกาส น ลภติ
ตสฺส คโณ ปลิโพโธ โหติ ฯ เตน โส เอว อุปจฺฉินฺทิตพฺโพ ฯ
สเจ เตส ภิกฺขูน พหุ กต โหติ อปฺป อวสิฏ ต นิฏาเปตฺวา
อรฺ ปวิสิตพฺพ ฯ สเจ อปฺป กต พหุ อวสิฏ  โยชนโต
ปร อคนฺตฺวา อนฺโตโยชนปริจฺเฉเท อฺ คณวาจก อุปสงฺกมิตฺวา
อิเม อายสฺมา อุทฺเทสาทีหิ สงฺคณฺหตูติ วตฺตพฺพ ฯ เอวมฺป
อลภมาเนน มยฺห อาวุโส เอก กิจฺจ อตฺถิ ตุมฺเห ยถาผาสุกฏานานิ คจฺฉถาติ คณ ปหาย อตฺตโน กมฺม กตฺตพฺพ ฯ
กมฺมนฺติ นวกมฺม ฯ ต กโรนฺเตน วฑฺฒกิอาทีหิ ลทฺธาลทฺธ
ชานิตพฺพ กตากเต อุสฺสุกฺก อาปชฺชิตพฺพนฺติ สพฺพถาป ปลิโพโธ
โหติ ฯ โสป เอว อุปจฺฉินฺทิตพฺโพ ฯ สเจ อปฺป อวสิฏ โหติ
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นิฏาเปตพฺพ ฯ สเจ พหุ สงฺฆิกฺเจ นวกมฺม สงฺฆสฺส วา
ภารหารกภิกฺขูน วา นิยยฺ าเทตพฺพ อตฺตโน สนฺตกฺเจ อตฺตโน
ภารหารกาน นิยฺยาเทตพฺพ ฯ ตาทิเส อลภนฺเตน สงฺฆสฺส
ปริจฺจชิตฺวา คนฺตพฺพ ฯ
อทฺธานนฺติ มคฺคคมน ฯ ยสฺส หิ กตฺถจิ ปพฺพชฺชาเปกฺโข วา
โหติ ปจฺจยชาต วา กิฺจิ ลทฺธพฺพ โหติ ฯ สเจ ต อลภนฺโต น
สกฺโกติ อธิวาเสตุ ฯ อรฺ ปวิสติ ฺวา สมณธมฺม กโรนฺตสฺสาป
คมิกจิตฺต นาม ทุปฺปฏิวิโนทนีย โหติ ฯ ตสฺมา คนฺตฺวา ต กิจฺจ
ตีเรตฺวาว สมณธมฺเม อุสฺสุกฺก กาตพฺพ ฯ
าตีติ วิหาเร อาจริยุปชฺฌายสทฺธิวิหาริกอนฺเตวาสิก สมานุปชฺฌายกสมานาจริยกา ฆเร มาตา ปตา ภคินี ภาตาติ เอวมาทิกา ฯ
เต คิลานา อิมสฺส ปลิโพธา โหนฺติ ฯ ตสฺมา โส ปลิโพโธ
อุปฏหิตฺวา เตส ปากติกกรเณน อุปจฺฉินฺทิตพฺโพ ฯ ตตฺถ อุปชฺฌาโย
ตาว คิลาโน สเจ ลหุ น วุฏาติ ยาวชีวมฺป ปฏิชคฺคิตพฺโพ ฯ
ตถา ปพฺพชฺชาจริโย อุปสมฺปทาจริโย สทฺธิวิหาริโก อุปสมฺปาทิตปพฺพชิต- อนฺเตวาสิกสมานุปชฺฌายกา จ ฯ นิสสฺ ยาจริยอุทฺเทสาจริยนิสฺสยนฺเตวาสิกอุทฺเทสนฺเตวาสิกสมานาจริยกา ปน ยาว นิสฺสยอุทฺเทสา อนุปจฺฉินฺนา ตาว ปฏิชคฺคิตพฺพา ฯ ปโหนฺเตน ตโต
อุทฺธมฺป ปฏิชคฺคิตพฺพาเอว ฯ มาตาปตูสุ อุปชฺฌาเย วิย ปฏิชคฺคิตพฺพ ฯ สเจป หิ เต รชฺเช ิตา โหนฺติ ปุตฺตโต จ อุปฏาน
ปจฺจาสึสนฺติ กาตพฺพเมว ฯ อถ เตส เภสชฺช นตฺถิ อตฺตโน
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สนฺตก ทาตพฺพ อสติ ภิกฺขาจริยาย ปริเยสิตฺวาป ทาตพฺพเมว ฯ
ภาติกภคินีน ปน เตส สนฺตกเมว โยเชตฺวา ทาตพฺพ สเจ
นตฺถิ อตฺตโน สนฺตก ตาวกาลิก ทตฺวา ปจฺฉา ลภนฺเตน
คณฺหิตพฺพ อลภนฺเตน น โจเทตพฺพ ฯ อฺาตกสฺส ภคิน-ี
สามิกสฺส เภสชฺช เนว กาตุ น ทาตุ วฏฏติ ฯ ตุยฺห สามิกสฺส
เทหีติ วตฺวา ปน ภคินิยา ทาตพฺพ ฯ ภาตุชายายป เอเสว
นโย ฯ เตส ปน ปุตฺตา อิมสฺส าตกาเยวาติ เตส กาตุ
วฏฏติ ฯ
อาพาโธติ โย โกจิ โรโค ฯ โส พาธมาโน ปลิโพโธ นาม
โหติ ฯ ตสฺมา เภสชฺชกรเณน อุปจฺฉินฺทิตพฺโพ ฯ สเจ ปน กติปาห
เภสชฺช กโรนฺตสฺสาป น วูปสมติ นาห ตุยฺห ทาโส น ภติโก
ตเยว หิ โปเสนฺโต อนมตคฺเค สสารวฏเฏ ทุกฺข ปตฺโตติ อตฺตภาว
ครหิตฺวา สมณธมฺโม กาตพฺโพ ฯ
คนฺโถติ ปริยตฺติปริหรณ ฯ ต สชฺฌายาทีหิ นิจฺจ พฺยาวฏสฺเสว
ปลิโพโธ โหติ ฯ น อิตรสฺส ฯ ตตฺริมานิ วตฺถูนิ ฯ
มชฺฌิมภาณกเทวตฺเถโร กิร มลยวาสิเทวตฺเถรสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา กมฺมฏาน ยาจิ ฯ เถโร กีทิโสสิ อาวุโส ปริยตฺติยนฺติ
ปุจฺฉิ ฯ มชฺฌิโม เม ภนฺเต ปคุโณติ ฯ อาวุโส มชฺฌิโม
นาเมโส ทุปฺปริหาโร มูลปณฺณาสก สชฺฌายนฺตสฺส มชฺฌมิ ปณฺณาสโก อาคจฺฉติ ต สชฺฌายนฺตสฺส อุปริปณฺณาสโก กุโต
ตุยฺห กมฺมฏานนฺติ ฯ ภนฺเต ตุมฺหาก สนฺติเก กมฺมฏาน ลภิตฺวา
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ปุน น โอโลเกสฺสามีติ กมฺมฏาน คเหตฺวา เอกูนวีสติวสฺสานิ
สชฺฌาย อกตฺวา วีสติเม วสฺเส อรหตฺต ปตฺวา สชฺฌายตฺถาย
อาคตาน ภิกฺขูน วีสติ เม อาวุโส วสฺสานิ ปริยตฺตึ อโนโลเกนฺตสฺส
อปจ โข กตปริจโย อห เอตฺถ อารภถาติ วตฺวา อาทิโต
ปฏาย ยาว ปริโยสานา เอกพฺยฺชเนปสฺส กงฺขา นาโหสิ ฯ
กุรุนฺธิยคิริวาสี นาคตฺเถโรป อฏารส วสฺสานิ ปริยตฺตึ
ฉฑฺเฑตฺวา ภิกฺขูน ธาตุกถ อุทฺทิสิ ฯ เตส คามวาสิกตฺเถเรหิ สทฺธึ
สสนฺเทนฺตาน เอกปฺโหป อุปฺปฏิปาฏิยา อาคโต นาโหสิ ฯ
มหาวิหาเรป ติปฏกจูฬาภยตฺเถโร นาม อฏกถ อนุคฺคเหตฺวาว
ปฺจนิกายมณฺฑเล ตีณิ ปฏกานิ ปริวตฺเตสฺสามีติ สุวณฺณเภรึ
ปหราเปสิ ฯ ภิกฺขุสงฺโฆ กตมาจริยาน อุคฺคโห อตฺตโน
อาจริยุคฺคหฺเว วทตุ อิตรถา วตฺตุ น เทมาติ อาห ฯ
อุปชฺฌาโยป น อตฺตโน อุปฏานมาคต ปุจฺฉิ ตฺว อาวุโส เภรึ
ปหราเปสีติ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ กึการณาติ ฯ ปริยตฺตึ ภนฺเต
ปริวตฺเตสฺสามีติ ฯ อาวุโส อภย อาจริยา อิม ปท กถ วทนฺตีติ ฯ
เอว วทนฺติ ภนฺเตติ ฯ เถโร หหหุนฺติ ปฏิพาหิ ฯ ปุน โส
อฺเนฺเน ปริยาเยน เอว วทนฺติ ภนฺเตติ ติกฺขตฺตุ อาห ฯ
เถโร สพฺพ หหหุนฺติ ปฏิพาหิตฺวา อาวุโส ตยา ปม กถิโตเยว
อาจริยมคฺโค อาจริยมุขโต ปน อนุคฺคหิตตฺตา เอว อาจริยา
วทนฺตีติ สณฺาตุ นาสกฺขิ คจฺฉ อตฺตโน อาจริยาน สนฺติเก
สุณาหีติ ฯ กุหึ ภนฺเต คจฺฉามีติ ฯ คงฺคาย ปรโต โรหณชนปเท
๑

๑. ยุ. การฬิยคิริวาสิ... ฯ
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ตุลาธารปพฺพตวิหาเร สพฺพปริยตฺติโก มหาธมฺมรกฺขิตตฺเถโร นาม
ปฏิวสติ ตสฺส สนฺติก คจฺฉาติ ฯ สาธุ ภนฺเตติ เถร วนฺทิตฺวา
ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ เถรสฺส สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา นิสีทิ ฯ
เถโร กสฺมา อาคโตสีติ ปุจฺฉิ ฯ ธมฺม โสตุ ภนฺเตติ ฯ อาวุโส
อภย ทีฆมชฺฌิเมสุ ม กาเลน กาล ปุจฺฉนฺติ อวเสส ปน เม
ตึสมตฺตานิ วสฺสานิ น โอโลกิตปุพฺพ อปจ ตฺว รตฺตึ มม
สนฺติเก ปริวตฺเตหิ อหนฺเต ทิวา กถยิสฺสามีติ ฯ โส สาธุ
ภนฺเตติ ตถา อกาสิ ฯ ปริเวณทฺวาเร มหามณฺฑป กาเรตฺวา
คามวาสิโน ทิวเส ทิวเส ธมฺมสฺสวนาย อาคจฺฉนฺติ ฯ เถโร
รตฺตึ ปริวตฺติต ทิวา กถยนฺโต อนุปุพฺเพน อวสาน นิฏาเปตฺวา
อภยตฺเถรสฺส สนฺติเก ตฏฏิกาย นิสที ิตฺวา อาวุโส มยฺห กมฺมฏาน
กเถหีติ อาห ฯ ภนฺเต กึ ภณถ นนุ มยา ตุมฺหากเมว
สนฺติเก สุต กิมห ตุมฺเหหิ อฺาต กเถสฺสามีติ ฯ ตโต น
เถโร อฺโ เอส อาวุโส คตกสฺส มคฺโค นามาติ อาห ฯ
อภยตฺเถโร กิร ตทา โสตาปนฺโน โหติ ฯ อถสฺส โส กมฺมฏาน
ทตฺวา อาคนฺตฺวา โลหปาสาเท ธมฺม ปริวตฺเตนฺโต เถโร
ปรินิพฺพุโตติ อสฺโสสิ สุตฺวา อาหรถ อาวุโส จีวรนฺติ จีวร
ปารุปตฺวา อนุจฺฉวิโก อาวุโส อมฺหาก อาจริยสฺส อรหตฺตมคฺโค
อาจริโย โน อาวุโส อุชุ อาชานีโย โส อตฺตโน ธมฺมนฺเตวาสิกสฺส
สนฺติเก ตฏฏิกาย นิสีทติ ฺวา มยฺห กมฺมฏาน กเถหีติ อาห
อนุจฺฉวิโก อาวุโส เถรสฺส อรหตฺตมคฺโคติ ฯ เอวรูปาน
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คนฺโถ ปลิโพโธ น โหติ ฯ
อิทฺธีติ โปถุชฺชนิกา อิทฺธิ ฯ สา หิ อุตฺตานเสยฺยกทารโก
วิย ตรุณสสฺส วิย จ ทุปฺปริหารา โหติ อปฺปมตฺตเกเนว
ภิชฺชติ ฯ สา ปน วิปสฺสนาย ปลิโพโธ โหติ น สมาธิสฺส
สมาธึ ปตฺวา ปตฺตพฺพโต ฯ ตสฺมา หิ วิปสฺสนตฺถิเกน อิทฺธิปลิโพโธ
อุปจฺฉินฺทิตพฺโพ อิตเรน อวเสสาติ ฯ อย ตาว ปลิโพธกถาย
วิตฺถาโร เวทิตพฺโพ ฯ
กมฺมฏานทายก กลฺยาณมิตฺต อุปสงฺกมิตฺวาติ เอตฺถ ปน ฯ
ทุวิธ กมฺมฏาน สพฺพตฺถกกมฺมฏาน ปาริหาริยกมฺมฏานฺจ ฯ
ตตฺถ สพฺพตฺถกกมฺมฏาน นาม ภิกฺขุสงฺฆาทีสุ เมตฺตา มรณสฺสติ
จ ฯ อสุภสฺาติป เอเก ฯ กมฺมฏานิเกน หิ ภิกฺขุนา ปม ตาว
ต ปริจฺฉินฺทิตฺวา สีมฏกภิกฺขุสงฺเฆ สุขิตา ภวนฺตุ อพฺยาปชฺฌาติ
เมตฺตา ภาเวตพฺพา ตโต สีมฏกเทวตาสุ ตโต โคจรคามมฺหิ
อิสฺสรชเน ตโต ตตฺถ มนุสฺเส อุปาทาย สพฺพสตฺเตสุ ฯ โส
หิ ภิกฺขุสงฺเฆ เมตฺตาย สหวาสีน มุทุจิตฺตต ชเนติ ฯ อถสฺส
เต สุขสวาสา โหนฺติ ฯ สีมฏกเทวตาสุ เมตฺตาย มุทุกตจิตฺตาหิ
เทวตาหิ ธมฺมิกาย รกฺขาย สุสวิหิตารกฺโข โหติ ฯ โคจรคามมฺหิ
อิสฺสรชเน เมตฺตาย มุทกุ ตจิตฺตสนฺตาเนหิ อิสฺสรชเนหิ ธมฺมิกาย
รกฺขาย สุรกฺขิตปริกฺขาโร โหติ ฯ ตตฺถ มนุสฺเสสุ เมตฺตาย
ปสาทิตจิตฺเตหิ เตหิ อปริภูโต หุตฺวา วิจรติ ฯ สพฺพสตฺเตสุ เมตฺตาย
สพฺพตฺถ อปฺปฏิหตจาโร โหติ ฯ มรณสฺสติยา ปน อวสฺส มยา
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มริตพฺพนฺติ จินฺเตนฺโต อเนสน ปหาย อุปรูปริวฑฺฒมานสเวโค
อโนลีนวุตฺติโก โหติ ฯ อสุภสฺาปริจิตฺตสฺส ปนสฺส ทิพฺพานิป
อารมฺมณานิ โลภวเสน จิตฺต น ปริยาทิยนฺติ ฯ เอว พหูปการตฺตา
สพฺพตฺถ อตฺถยิตพฺพ อิจฺฉิตพฺพนฺติ จ อธิปฺเปตสฺส โยคานุโยคกมฺมสฺส
านนฺติ จ สพฺพตฺถกกมฺมฏานนฺติ วุจฺจติ ฯ จตฺตาลีสาย ปน
กมฺมฏาเนสุ ย ยสฺส จริยานุกุล ต ตสฺส นิจฺจ ปริหริตพฺพตฺตา
อุปริมสฺส จ ภาวนากมฺมสฺส ปทฏานตฺตา ปาริหาริยกมฺมฏานนฺติ
วุจฺจติ ฯ อิติ อิม ทุวิธมฺป กมฺมฏาน โย เทติ อย
กมฺมฏานทายโก นาม ฯ ต กมฺมฏานทายก ฯ
กลฺยาณมิตฺตนฺติ
ปโย ครุภาวนีโย วตฺตา จ วจนกฺขโม
คมฺภีรฺจ กถ กตฺตา โน จฏาเน นิโยชเยติ
เอวมาทิคุณสมนฺนาคต เอกนฺตหิเตสึ วุฑฺฒิปกฺเข ิต กลฺยาณมิตฺต ฯ
มมฺหิ อานนฺท กลฺยาณมิตฺต อาคมฺม ชาติธมฺมา สตฺตา ชาติยา
ปริมุจฺจนฺตีติอาทิวจนโต ปน สมฺมาสมฺพุทฺโธเยว สพฺพาการสมฺปนฺโน กลฺยาณมิตฺโต ฯ ตสฺมา ตสฺมึ สติ ตสฺเสว ภควโต
สนฺติเก คหิต กมฺมฏาน สุคฺคหิต โหติ ปรินพิ ฺพุเต ปน ตสฺมึ
อสีติยา มหาสาวเกสุ โย ธรติ ตสฺส สนฺติเก คเหตุ วฏฏติ
ตสฺมิมฺป อสติ ย กมฺมฏาน คเหตุกาโม โหติ ตสฺเสว
วเสน จตุกฺกปฺจกชฺฌานานิ นิพฺพตฺเตตฺวา ฌานปทฏาน วิปสฺสน
๑

๒

๑. ยุ. จริตานุกลู  ฯ ๒. ส. ส. ๑๕/๑๒๘ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
วฑฺเฒตฺวา อาสวกฺขยปฺปตฺตสฺส ขีณาสวสฺส สนฺติเก คเหตพฺพ ฯ
กึ ปน ขีณาสโว อห ขีณาสโวติ อตฺตาน ปกาเสตีติ ฯ กึ
วตฺตพฺพ การกภาว หิ ชานิตฺวา ปกาเสติ นนุ อสฺสคุตฺตตฺเถโร
อารทฺธ อิมสฺส ภิกฺขุโน กมฺมฏาน การโก อยนฺติ ชานิตฺวา
อากาเส จมฺมขณฺฑ ปฺเปตฺวา ตตฺถ ปลฺลงฺเกน นิสินฺโน
กมฺมฏาน กเถสีติ ฯ ตสฺมา สเจ ขีณาสว ลภติ อิจฺเจต กุสล
โน เจ ลภติ อนาคามิสกทาคามิโสตาปนฺนชฺฌานลาภิปุถุชฺชนติปฏกธรทฺวปิ ฏกธรเอกปฏกธเรสุ ปุริมสฺส ปุริมสฺส สนฺติเก
เอกปฏกธเรป อสติ ยสฺส เอกสงฺคีติป อฏกถาย สทฺธึ ปคุณา
สยฺจ ลชฺชี โหติ ตสฺส สนฺติเก คเหตพฺพ ฯ เอวรูโป หิ
ตนฺติธโร วสานุรกฺขิโต ปเวณิปาลโก อาจริโย อาจริยมติโกว โหติ
น อตฺตโน มติโก ฯ เตเนว โปราณกตฺเถรา ลชฺชี รกฺขิสฺสติ
ลชฺชี รกฺขิสฺสติ ลชฺชี รกฺขิสฺสตีติ ติกฺขตฺตุ อาหสุ ฯ ปุพฺเพ วุตฺตขีณาสวาทโย เจตฺถ อตฺตโน อธิคตมคฺคเมว อาจิกฺขนฺติ ฯ พหุสฺสุโต
ปน ต ต อาจริย อุปสงฺกมิตฺวา อุคฺคหปริปุจฺฉาน วิโสธิตตฺตา
อิโต จิโต จ สุตฺตฺจ การณฺจ สลฺลกฺเขตฺวา สปฺปายาสปฺปาย
โยเชตฺวา คหณฏาเน คจฺฉนฺโต มหาหตฺถี วิย มหามคฺค ทสฺเสนฺโต
กมฺมฏาน กถยิสฺสติ ฯ ตสฺมา เอวรูป กมฺมฏานทายก
กลฺยาณมิตฺต อุปสงฺกมิตฺวา ตสฺเสว วตฺตปฏิปตฺตึ กตฺวา กมฺมฏาน
คเหตพฺพ ฯ สเจ ปน ต เอกวิหาเรเยว ลภติ อิจฺเจต กุสล
โน เจ ลภติ ยตฺถ โส วสติ ตตฺถ คนฺตพฺพ ฯ คจฺฉนฺเตน
๑

๒

๑. ยุ. วสานุรกฺขโก ฯ ๒. คหนฏาเน ฯ
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กมฺมฏานคฺคหณนิทฺเทโส
ปน โธตมกฺขิเตหิ ปาเทหิ อุปาหนา อารูหิตฺวา ฉตฺต คเหตฺวา
เตลนาฬิมธุผาณิตาทีนิ คาหาเปตฺวาอนฺเตวาสิกปริวุเตน น คนฺตพฺพ ฯ
คมิกวตฺต ปน ปูเรตฺวา อตฺตโน ปตฺตจีวร สยเมว คเหตฺวา
อนฺตรามคฺเค ย ย วิหาร ปวิสติ สพฺพตฺถ วตฺตปฏิปตฺตึ
กุรุมาเนน สลฺลหุกปริกขฺ าเรน ปรมสลฺเลขวุตฺตินา หุตฺวา คนฺตพฺพ ฯ
ต วิหาร ปวิสนฺเตน อนฺตรามคฺเคเยว ทนฺตกฏ กปฺปย การาเปตฺวา
คเหตฺวา ปวิสิตพฺพ ฯ น จ มุหุตฺต วิสฺสมิตฺวา ปาทโธวนมกฺขนาทีนิ
กตฺวา อาจริยสฺส สนฺติก คมิสฺสามีติ อฺ ปริเวณ ปวิสิตพฺพ ฯ
กสฺมา ฯ สเจ หิสฺส ตตฺร อาจริยสฺส วิสภาคา ภิกฺขู
ภเวยฺยุ เต อาคมนการณ ปุจฺฉิตฺวา อาจริยสฺส อวณฺณ
ปกาเสตฺวา นฏโสิ สเจ ตสฺส สนฺติก อาคโตติ วิปฺปฏิสาร
อุปฺปาเทยฺยุ เยน ตโต ปฏินิวตฺเตยฺย ตสฺมา อาจริยสฺส วสนฏาน
ปุจฺฉิตฺวา อุชุก ตตฺเถว คนฺตพฺพ ฯ สเจ อาจริโย ทหรตโร
โหติ ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณาทีนิ น สาทิตพฺพานิ ฯ สเจ วุฑฺฒตโร
คนฺตฺวา อาจริย วนฺทิตฺวา าตพฺพ ฯ นิกฺขิปาวุโส ปตฺตจีวรนฺติ
วุตฺเตน นิกขฺ ิปตพฺพ ฯ ปานีย ปวาหีติ วุตฺเตน สเจ อิจฺฉติ
ปาตพฺพ ฯ ปาเท โธวาติ วุตฺเตน น ตาว ปาทา โธวิตพฺพา ฯ
สเจ หิ อาจริเยน อาภต อุทก ภเวยฺย น สารุปปฺ  สิยา ฯ
โธวาวุโส น มยา อาภต อฺเหิ อาภตนฺติ วุตฺเตน ปน ยตฺถ
อาจริโย น ปสฺสติ เอวรูเป ปฏิจฺฉนฺเน วา โอกาเส อพฺโภกาเส
วิหารสฺสาป วา เอกมนฺเต นิสีทิตฺวา ปาทา โธวิตพฺพา ฯ สเจ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค) - หนาที่ 126

วิสุทฺธิมคฺเค
อาจริโย เตลนาฬึ อาหรติ อุฏหิตฺวา อุโภหิ หตฺเถหิ สกฺกจฺจ
คเหตพฺพา ฯ สเจ หิ น น คณฺเหยฺย อย ภิกฺขุ อิโตเอว
ปฏาย สมฺโภค โกเปตีติ อาจริยสฺส อฺถตฺต ภเวยฺย ฯ
คเหตฺวา ปน อาทิโตว ปาทา น มกฺเขตพฺพา ฯ สเจ หิ ต
อาจริยสฺส คตฺตพฺภฺชนเตล ภเวยฺย น สารุปฺป สิยา ฯ ตสฺมา
ปม สีส มกฺเขตฺวา ขนฺธาทีนิ มกฺเขตพฺพานิ ฯ สพฺพปาริหาริยเตลมิท อาวุโส ปาเทป มกฺเขหีติ วุตฺเตน ปน โถก สีเส กตฺวา
ตโต ปาเท มกฺเขตฺวา อิม เตลนาฬึ เปมิ ภนฺเตติ วตฺวา
อาจริเย คณฺหนฺเต ทาตพฺพา ฯ อาคตทิวสโต ปฏาย กมฺมฏาน
เม ภนฺเต กเถุ อิจฺเจว น วตฺตพฺพ ฯ ทุติยทิวสโต ปน
ปฏาย สเจ อาจริยสฺส ปกติอุปฏาโก อตฺถิ ต ยาจิตฺวา วตฺต
กาตพฺพ ฯ สเจ ยาจิโตป น เทติ โอกาเส ลทฺเธเยว กาตพฺพ ฯ
กโรนฺเตน จ ขุทฺทกมชฺฌิมมหนฺตานิ ตีณิ ทนฺตกฏานิ
อุปนาเมตพฺพานิ ฯ สีต อุณฺหนฺติ ทุวิธ มุขโธวนอุทกฺจ
นฺหาโนทกฺจ ปฏิยาเทตพฺพ ฯ ตโต ย อาจริโย ตีณิ ทิวสานิ
ปริภฺุชติ ตาทิสเมว นิจฺจ อุปฏเปตพฺพ ฯ นิยม อกตฺวา
ย วา ต วา ปริภฺุขนฺตสฺส ยถาลทฺธ อุปนาเมตพฺพ ฯ
กึ พหุนา วุตฺเตน ฯ ยนฺต ภควตา อนฺเตวาสิเกน ภิกฺขเว
อาจริยมฺหิ สมฺมาวตฺติตพฺพ ตตฺราย สมฺมาวตฺตนา กาลสฺเสว อุฏาย
อุปาหนา โอมฺุจิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ทนฺตกฏ
๑

๑. ม. อุปนาเมตพฺพ ฯ
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ทาตพฺพ มุโขทก ทาตพฺพ อาสน ปฺเปตพฺพ สเจ ยาคุ
โหติ ภาชน โธวิตฺวา ยาคุ อุปนาเมตพฺพาติอาทิก มหาขนฺธเก
สมฺมาวตฺต ปฺตฺต ต สพฺพมฺป กาตพฺพ ฯ เอว วตฺตสมฺปตฺติยา
ครร อาราธยมาเนน สาย วนฺทิตฺวา ยาหีติ วิสชฺชิเตน คนฺตพฺพ ฯ
ยทา โส กิสฺสาคโตสีติ ปุจฺฉติ ตทา อาคมนการณ กเถตพฺพ ฯ
สเจ โส เนว ปุจฺฉติ วตฺต ปน สาทิยติ ทสาเห วา ปกฺเข วา
วีติวตฺเต เอกทิวส วิสชฺชิเตนาป อคนฺตฺวา โอกาส กาเรตฺวา
อาคมนการณ อาโรเจตพฺพ ฯ อกาเล วา คนฺตฺวา กิมตฺถ
อาคโตสีติ ปุฏเน อาโรเจตพฺพ ฯ สเจ โส ปาโตว อาคจฺฉาติ
วทติ ปาโตว คนฺตพฺพ ฯ สเจ ปนสฺส ตาย เวลาย
ปตฺตาพาเธน วา กุจฺฉิ ปริทยฺหติ อคฺคิมนฺทตาย วา ภตฺต น
ชีรติ อฺโ วา โกจิ โรโค พาธติ ต ยถาภูต อาวีกตฺวา
อตฺตโน สปฺปายเวล อาโรเจตฺวา ตาย เวลาย อุปสงฺกมิตพฺพ ฯ
อสปฺปายเวลาย หิ วุจฺจมานมฺป กมฺมฏาน น สกฺกา โหติ
มนสิกาตุนฺติ ฯ อย กมฺมฏานทายก กลฺยาณมิตฺต อุปสงฺกมิตฺวา
เอตฺถ วิตฺถาโร ฯ
อิทานิ อตฺตโน จริยานุกุลนฺติ เอตฺถ ฯ จริยาติ ฉ จริยา
ราคจริยา โทสจริยา โมหจริยา สทฺธาจริยา พุทฺธิจริยา วิตกฺกจริยาติ ฯ เกจิ ปน ราคาทีน สสคฺคสนฺนิปาตวเสน อปราป
จตสฺโส ตถา สทฺธาทีนนฺติ อิมาหิ อฏหิ สทฺธึ จุทฺทส อิจฺฉนฺติ ฯ
๑

๒

๑. วิ. มหาวคฺค. ๔/๑๑๒ ฯ ๒. ม. มาเส ฯ
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วิสุทฺธมิ คฺเค
เอว ปน ปเภเท วุจฺจมาเน ราคาทีน สทฺธาทีหิป สสคฺค กตฺวา
อเนกา จริยา โหนฺติ ตสฺมา สงฺเขเปน ฉเฬว จริยา เวทิตพฺพา ฯ
จริยา ปกติ อุสฺสนฺนตาติ อตฺถโต เอก ฯ ตาส วเสน ฉเฬว
ปุคฺคลา โหนฺติ ราคจริโต โทสจริโต โมหจริโต สทฺธาจริโต
พุทฺธิจริโต วิตกฺกจริโตติ ฯ ตตฺถ ยสฺมา ราคจริตสฺส กุสลปฺปวตฺติสมเย สทฺธา พลวตี โหติ ราคสฺส อาสนฺนคุณตฺตา ยถา หิ
อกุสลปกฺเข ราโค สินิทโฺ ธ นาติลูโข เอว กุสลปกฺเข สทฺธา
ยถา ราโค วตฺถุกาเม ปริเยสติ เอว สทฺธา สีลาทิคุเณ ปริเยสติ
ยถา ราโค อหิต น ปริจฺจชติ เอว สทฺธา หิต น ปริจฺจชติ
ตสฺมา ราคจริตสฺส สทฺธาจริโต สภาโค ฯ ยสฺมา ปน
โทสจริตสฺส กุสลปฺปวตฺติสมเย ปฺา พลวตี โหติ โทสสฺส
อาสนฺนคุณตฺตา ยถา หิ อกุสลปกฺเข โทโส นิสสฺ ิเนโห น
อารมฺมณ อลฺลียติ เอว กุสลปกฺเข ปฺา ยถา จ โทโส
อภูตมฺป โทสเมว ปริเยสติ เอว ปฺา ภูต โทสเมว ปริเยสติ
ยถา โทโส สตฺตปริวชฺชนากาเรน ปวตฺตติ เอว ปฺา
สงฺขารปริวชฺชนากาเรน ตสฺมา โทสจริตสฺส พุทฺธิจริโต สภาโค ฯ
ยสฺมา ปน โมหจริตสฺส อนุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน อุปฺปาทาย
วายมมานสฺส เยภุยฺเยน อนฺตรายกรา วิตกฺกา อุปฺปชฺชนฺติ โมหสฺส
อาสนฺนลกฺขณตฺตา ยถา หิ โมโห ปริพฺยากุลตาย อนวฏิโต เอว
วิตกฺโก นานปฺปการวิตกฺกนตาย ยถา จ โมโห อปริโยคาหณตาย
๑

๑. ม. สินิทฺโธ ฯ
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จฺจโล ตถา วิตกฺโก ลหุปริกปฺปนตาย ตสฺมา โมหจริตสฺส
วิตกฺกจริโต สภาโคติ ฯ อปเร ตณฺหามานทิฏิวเสน อปราป
ติสฺโส จริยาติ วทนฺติ ฯ ตตฺถ ตณฺหา ราโคเยว มาโน จ
ตสมฺปยุตฺโตติ ตทุภย ราคจริย นาติวตฺตติ ฯ โมหนิทานตฺตา จ
ทิฏิยา ทิฏิจริยา โมหจริยเมว อนุปตติ ฯ
ตา ปเนตา จริยา กึนิทานา กถฺจ ชานิตพฺพ อย
ปุคฺคโล ราคจริโต อย โทสาทีสุ อฺตรจริโตติ กึจริตสฺส จ
ปุคฺคลสฺส กึ สปฺปายนฺติ ฯ ตตฺร ปุริมา ตาว ติสฺโส จริยา
ปุพฺพาจิณฺณนิทานา ธาตุโทสนิทานา จาติ เอกจฺเจ วทนฺติ ฯ ปุพฺเพ
กิร อิฏปฺปโยคสุภกมฺมพหุโล ราคจริโต โหติ สคฺคา วา จวิตฺวา
อิธุปปนฺโน ปุพฺเพ เฉทนเภทนวธพนฺธเวรกมฺมพหุโล โทสจริโต
โหติ นิรยนาคโยนีหิ วา จวิตฺวา อิธุปปนฺโน ปุพฺเพ
มชฺชปานพหุโล สุตปริปจุ ฺฉาวิหีโน จ โมหจริโต โหติ ติรจฺฉานโยนิยา วา จวิตฺวา อิธุปปนฺโนติ เอว ปุพฺพาจิณฺณนิทานาติ วทนฺติ ฯ
ทฺวินฺน ปน ธาตูน อุสฺสนฺนตฺตา ปุคฺคโล โมหจริโต โหติ ปวีธาตุยา จ อาโปธาตุยา จ อิตราส ทฺวินฺน อุสฺสนฺนตฺตา โทสจริโต
สพฺพาส สมตฺตา ราคจริโตติ โทเสสุ จ เสมฺหาธิโก ราคจริโต
โหติ วาตาธิโก โมหจริโต เสมฺหาธิโก วา โมหจริโต วาตาธิโก
ราคจริโตติ เอว ธาตุโทสนิทานาติ วทนฺติ ฯ ตตฺถ ยสฺมา ปุพฺเพ
อิฏปฺปโยคสุภกมฺมพหุลาป สคฺคา จวิตฺวา อิธปุ ปนฺนาป จ น
สพฺเพ ราคจริตาเยว โหนฺติ อิตเร วา โทสโมหจริตาเอว
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วิสุทฺธิมคฺเค
ธาตูนฺจ ยถาวุตฺเตเนว นเยน อุสฺสทนิยโม นาม นตฺถิ
โทสนิยเม จ ราคโมหทฺวยเมว วุตฺต ตมฺป ปุพฺพาปรวิรุทฺธเมว
สทฺธาจริยาทีสุ จ เอกิสสฺ าป นิทาน น วุตฺตเมว ตสฺมา สพฺพเมต
อปริจฺฉินฺนวจน ฯ อย ปเนตฺถ อฏกถาจริยาน มตานุสาเรน
วินิจฺฉโย ฯ
วุตฺตฺเหต อุสฺสทกิตฺตเน อิเม สตฺตา ปุพฺพเหตุนิยาเมน
โลภุสฺสทา โทสุสฺสทา โมหุสฺสทา อโลภุสฺสทา อโทสุสฺสทา
อโมหุสฺสทา จ โหนฺติ ยสฺส หิ กมฺมายูหนกฺขเณ โลโภ พลวา
โหติ อโลโภ มนฺโท อโทสาโมหา พลวนฺโต โทสโมหา มนฺทา
ตสฺส มนฺโท อโลโภ โลภ ปริยาทาตุ น สกฺโกติ อโทสาโมหา
ปน พลวนฺโต โทสโมเห ปริยาทาตุ สกฺโกนฺติ ตสฺมา โส เตน
กมฺเมน ทินนฺ ปฏิสนฺธิวเสน นิพฺพตฺโต ลุทโฺ ธ โหติ สุขสีโล
อกฺโกธโน ปฺวา วชิรุปมาโณ ยสฺส ปน กมฺมายูหนกฺขเณ
โลภโทสา พลวนฺโต โหนฺติ อโลภาโทสา มนฺทา อโมโห จ
พลวา โมโห มนฺโท โส ปุริมนเยเนว ลุทฺโธ เจว โหติ ทุฏโ จ
ปฺวา ปน โหติ วชิรุปมาโณ ทตฺตาภยตฺเถโร วิย ยสฺส
กมฺมายูหนกฺขเณ โลภโมหา พลวนฺโต โหนฺติ อิตเร มนฺทา โส
ปุริมนเยเนว ลุทฺโธ เจว โหติ ทนฺโธ จ สีลโก ปน โหติ
อกฺโกธโน [๑] ตถา ยสฺส กมฺมายูหนกฺขเณ ตโยป โลภโทสโมหา
พลวนฺโต โหนฺติ อโลภาทโย มนฺทา โส ปุริมนเยเนว ลุทฺโธ เจว
๑. ม. พากุลตฺเถโร วิย ฯ
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กมฺมฏานคฺคหณนิทฺเทโส
โหติ ทุฏโ จ มุฬฺโห จ ยสฺส ปน กมฺมายูหนกฺขเณ อโลภโทสโมหา พลวนฺโต โหนฺติ อิตเร มนฺทา โส ปุริมนเยเนว
อลุทฺโธ เจว อปฺปกิเลโส จ โหติ ทิพฺพารมฺมณมฺป ทิสฺวา นิจฺจโล
ทุฏโ ปน โหติ ทนฺธปฺโ จ ยสฺส กมฺมายูหนกฺขเณ อโลภาโทสโมหา พลวนฺโต โหนฺติ อิตเร มนฺทา โส ปุริมนเยเนว อลุทโฺ ธ
เจว โหติ สีลโก จ ทนฺโธ ปน โหติ ตถา ยสฺส กมฺมายูหนกฺขเณ อโลภโทสาโมหา พลวนฺโต โหนฺติ อิตเร มนฺทา โส
ปุริมนเยเนว อลุทฺโธ เจว โหติ ปฺวา จ ทุฏโ ปน โหติ
โกธโน ยสฺส ปน กมฺมายูหนกฺขเณ ตโยป อโลภาทโย พลวนฺโต
โหนฺติ โลภาทโย มนฺทา โส [๒] มหาสงฺฆรกฺขิตตฺเถโร วิย อลุทฺโธ
อทุฏโ ปฺวา จ โหตีติ ฯ เอตฺถ จ โย ลุทโฺ ธติ วุตฺโต
อย ราคจริโต ฯ ทุฏทนฺธา ปน โทสโมหจริตา ฯ ปฺวา
พุทฺธิจริโต ฯ อลุทฺธาทุฏ า ปสนฺนปกติตาย สทฺธาจริตา ฯ ยถา
วา อโมหปริวาเรน กมฺมุนา นิพฺพตฺโต พุทฺธิจริโต เอว พลวสทฺธาปริวาเรน กมฺมุนา นิพฺพตฺโต สทฺธาจริโต กามวิตกฺกาทิปริวาเรน กมฺมุนา นิพพฺ ตฺโต วิตกฺกจริโต โลภาทินา โวมิสฺสปริวาเรน กมฺมุนา นิพพฺ ตฺโต โวมิสฺสจริโตติ เอว โลภาทีสุ
อฺตรฺตรปริวาร ปฏิสนฺธิชนกกมฺม จริยาน นิทานนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
ย ปน วุตฺต กถฺจ ชานิตพฺพ อย ปุคฺคโล ราคจริโตติอาทิ
ตตฺราย นโย
๑

๑. ม. นตฺถิ ฯ ๒. ม. ยุ. ปุริมนเยเนว ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อิริยาปถโต กิจฺจา โภชนา ทสฺสนาทิโต
ธมฺมปฺปวตฺติโต เจว จริยาโย วิภาวเยติ ฯ
อิริยาปถโตติ ฯ ราคจริโต หิ ปกติคมเนน คจฺฉนฺโต จาตุริเยน
คจฺฉติ สนิก ปาท นิกขฺ ิปติ สม นิกฺขิปติ สม อุทฺธรติ ฯ
อุกฺกุฏิกฺจสฺส ปท โหติ ฯ โทสจริโต ปาทคฺเคหิ ขณนฺโต วิย
คจฺฉติ สหสา ปาท นิกฺขิปติ สหสา อุทฺธรติ ฯ อนุกฑฺฒติ ฺจสฺส
ปท โหติ ฯ โมหจริโต ปริพฺยากุลาย คติยา คจฺฉติ ฉมฺภิโต วิย
ปาท นิกฺขิปติ ฉมฺภิโต วิย ปาท อุทฺธรติ ฯ สหสานุปฬิตฺจสฺส
ปท โหติ ฯ วุตฺตมฺป เจต มาคณฺฑิยสุตฺตุปฺปตฺติย
รตฺตสฺส หิ อุกฺกฏุ ิก ปท ภเว ทุฏ สฺส โหติ อนุกฑฺฒิต ปท
มุฬฺหสฺส โหติ สหสานุปฬิต วิวฏจฺฉทสฺส อิทมีทิส ปทนฺติ ฯ
านมฺป ราคจริตสฺส ปาสาทิก โหติ มธุราการ โทสจริตสฺส
ถทฺธาการ โมหจริตสฺส อากุลาการ ฯ นิสชฺชายป เอเสว นโย ฯ
ราคจริโต จ อตรมาโน สม เสยฺย ปฺเปตฺวา สนิก นิปชฺชติ ฺวา
องฺคปจฺจงฺคานิ สโมธาย ปาสาทิเกน อากาเรน สยติ วุฏาปยมาโน จ
น สีฆ วุฏ าย สงฺกิโต วิย สนิก ปฏิวจน เทติ ฯ โทสจริโต
ตรมาโน ยถา วา ตถา วา เสยฺย ปฺเปตฺวา ปกฺขิตฺตกาโย ภกุฏึ
กตฺวา สยติ วุฏาปยมาโน จ สีฆ วุฏาย กุปโต วิย ปฏิวจน
เทติ ฯ โมหจริโต ทุสฺสณฺาน เสยฺย ปฺเปตฺวา วิกฺขิตฺตกาโย
พหุล อโธมุโข สยติ วุฏาปยมาโน จ หหการ กโรนฺโต ทนฺธ
๑

๒

๑. สณิกนฺติป ฯ ๒. ขนนฺโตติป ฯ
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กมฺมฏานคฺคหณนิทฺเทโส
วุฏาติ ฯ สทฺธาจริตาทโย ปน ยสฺมา ราคจริตาทีน สภาคา
ตสฺมา เตสมฺป ตาทิโสว อิริยาปโถ โหตีติ ฯ เอว ตาว อิริยาปถโต
จริยาโย วิภาวเย ฯ
กิจฺจาติ ฯ สมฺมชฺชนาทีสุ จ กิจฺเจสุ ราคจริโต สาธุก สมฺมชฺชนึ
คเหตฺวา อตรมาโน วาลิก อวิปฺปกิรนฺโต สินฺธุวารกุสุมสนฺถรมิว
สนฺถรนฺโต สุทฺธ สม สมฺมชฺชติ ฯ โทสจริโต คาฬฺห สมฺมชฺชนึ
คเหตฺวา ตรมานรูโป อุภโต วาลิก อุสสฺ าเทนฺโต ขเรน สทฺเทน
สุทฺธ วิสม สมฺมชฺชติ ฯ โมหจริโต สิถิล สมฺมชฺชนึ คเหตฺวา
สมฺปริวตฺตก อาโลฬยมาโน อสุทฺธ วิสม สมฺมชฺชติ ฯ ยถา จ
สมฺมชฺชเน เอว จีวรโธวนรชนาทีสุป สพฺพกิจฺเจสุ ฯ นิปุณมธุรสมสกฺกจฺจการี ราคจริโต ฯ คาฬฺหถทฺธวิสมการี โทสจริโต ฯ
อนิปุณพฺยากุลวิสมาปริจฺฉินฺนการี โมหจริโต ฯ จีวรธารณมฺป จ
ราคจริตสฺส นาติคาฬฺห นาติสิถิล โหติ ปาสาทิก ปริมณฺฑล ฯ
โทสจริตสฺส อติคาฬฺห อปริมณฺฑล ฯ โมหจริตสฺส สิถลิ 
ปริพฺยากุล ฯ สทฺธาจริตาทโยป เตสเยวานุสาเรน เวทิตพฺพา
ตสภาคตฺตาติ ฯ เอว กิจฺจโต จริยาโย วิภาวเย ฯ
โภชนาติ ฯ ราคจริโต สินิทฺธมธุรโภชนปฺปโ ย โหติ ฯ
ภฺุชมาโน จ นาติมหนฺต ปริมณฺฑล อาโลป กตฺวา รสปฏิสเวที
อตรมาโน ภฺุชติ กิฺจิเทว สาธุ ลภิตฺวา โสมนสฺส อาปชฺชติ ฯ
โทสจริโต ลูขอมฺพิลโภชนปฺปโย โหติ ฯ ภฺุชมาโน จ มุขปูรก
๑

๒

๑. ม. นานารสปฏิสเวที ฯ ๒. ยุ. สาทุ ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
อาโลป กตฺวา อรสปฏิสเวที ตรมาโน ภฺุชติ กิฺจิเทว อสาธุ
ลภิตฺวา โทมนสฺส อาปชฺชติ ฯ โมหจริโต อนิยตรุจิโก โหติ
ภฺุชมาโน จ อปริมณฺฑล ปริตฺตมาโลป กตฺวา ภาชเน สิตฺถานิ
ฉฑฺเฑนฺโต มุข มกฺเขนฺโต วิกฺขิตฺตจิตฺโต ต ต วิตกฺเกนฺโต ภฺุชติ ฯ
สทฺธาจริตาทโยป เตสเยวานุสาเรน เวทิตพฺพา ตสภาคตฺตาติ ฯ เอว
โภชนโต จริยาโย วิภาวเย ฯ
ทสฺสนาทิโตติ ฯ ราคจริโต อีสกมฺป มโนรม รูป ทิสฺวา วิมฺหยชาโต วิย จิร โอโลเกติ ปริตฺเตป คุเณ สชฺชติ ภูตมฺป โทส น
คณฺหติ ปกฺกมนฺโตป อมุจฺจิตุกาโมว หุตฺวา สาเปกฺโข ปกฺกมติ ฯ
โทสจริโต อีสกมฺป อมโนรม รูป ทิสฺวา กิลนฺตรูโป วิย น จิร
โอโลเกติ ปริตฺเตป โทเส ปฏิหฺติ ภูตมฺป คุณ น คณฺหติ
ปกฺกมนฺโตป มฺุจิตุกาโมว หุตฺวา อนเปกฺโข ปกฺกมติ ฯ โมหจริโต
ยงฺกิฺจิ รูป ทิสฺวา ปรปจฺจยิโก โหติ ปร นินฺทนฺต สุตวฺ า
นินฺทติ ปร ปสสนฺต สุตฺวา ปสสติ สย ปน อฺาณุเปกฺขาย
อุเปกฺขโกว โหติ ฯ เอส นโย สทฺทสวนาทีสุป ฯ สทฺธาจริตาทโย
ปน เตสเยวานุสาเรน เวทิตพฺพา ตสภาคตฺตาติ ฯ เอว ทสฺสนาทิโต
จริยาโย วิภาวเย ฯ
ธมฺมปฺปวตฺติโต เจวาติ ฯ ราคจริตสฺส ปน มายา สาเถยฺย
มาโน ปาปจฺฉตา มหิจฺฉตา อสนฺตุฏิตา สิงฺค จาปลฺยนฺติ เอวมาทโย
ธมฺมา พหุล ปวตฺตนฺติ ฯ โทสจริตสฺส โกโธ อุปนาโห มกฺโข
ปลาโส อิสสฺ า มจฺฉริยนฺติ เอวมาทโย ฯ โมหจริตสฺส ถีน มิทฺธ
๑

๒

๑. ยุ. อสาทุ ฯ ๒. ยุ. อมฺุจิตุกาโมว ฯ
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อุทฺธจฺจ กุกกฺ ุจฺจ วิจิกิจฺฉา อาทานคฺคาหิตา ทุปฺปฏินิสฺสคฺคิตาติ
เอวมาทโย ฯ สทฺธาจริตสฺส มุตฺตจาคตา อริยาน ทสฺสนกามตา
สทฺธมฺม โสตุกามตา ปาโมชฺชพหุลตา อสถตา อมายาวิตา
ปสาทนีเยสุ าเนสุ ปสาโทติ เอวมาทโย ฯ พุทธฺ ิจริตสฺส โสวจสฺสตา
กลฺยาณมิตฺตตา โภชเน มตฺตฺุตา สติสมฺปชฺ ชาคริยานุโยโค
สเวชนีเยสุ าเนสุ สเวโค สวิคฺคสฺส โยนิโส ปธานนฺติ เอวมาทโย ฯ
วิตกฺกจริตสฺส ภสฺสพหุลตา คณารามตา กุสลานุโยเค อรติ อนวฏิตกิจฺจตา รตฺติธุมายนา ทิวาปชฺชลนา หุราหุร ธาวนาติ เอวมาทโย
ธมฺมา พหุล ปวตฺตนฺตีติ ฯ เอว ธมฺมปฺปวตฺติโต จริยาโย วิภาวเย ฯ
ยสฺมา ปน อิท จริยาวิภาวนวิธาน สพฺพากาเรน เนว ปาลิย
น อฏกถาย อาคต เกวล อาจริยมตานุสาเรน วุตฺต ตสฺมา น
สารโต ปจฺเจตพฺพ ฯ ราคจริตสฺส หิ วุตฺตานิ อิริยาปถาทีนิ โทสจริตาทโยป อปฺปมาทวิหาริโน กาตุ สกฺโกนฺติ ฯ สสฏจริตสฺส จ
ปุคฺคลสฺส เอกสฺเสว ภินฺนลกฺขณา อิริยาปถาทโย น อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ
ย ปเนต อฏกถาสุ จริยาวิภาวนวิธาน วุตฺต ตเทว สารโต
ปจฺเจตพฺพ ฯ วุตฺตฺเหต เจโตปริยาณสฺส ลาภ อาจริโย
จริย ตฺวา กมฺมฏาน กเถสฺสติ อิตเรน อนฺเตวาสิโก ปุจฺฉิตพฺโพติ ฯ ตสฺมา เจโตปริยาเณน วา ต ปุคฺคล วา ปุจฺฉิตฺวา
ชานิตพฺพ อย ปุคฺคโล ราคจริโต อย โทสาทีสุ อฺตรจริโตติ ฯ
กึจริตสฺส จ ปุคฺคลสฺส กึ สปฺปายนฺติ เอตฺถ ปน ฯ เสนาสน
ตาว ราคจริตสฺส อโธตเวทิก ภุมฺมฏก อกฏปพฺภาร ติณกุฏ-ิ
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ปณฺณสาลาทีน อฺตร รโชกิณฺณ ชตุกาภริต โอลุคฺควิลุคฺค
อติอุจฺจ วา อตินีจ วา อุชฺชงฺคล สาสงฺก อสุจิวิสมมคฺค ยตฺถ
มฺจปมฺป มงฺกุณภริต ทุรูป ทุพพฺ ณฺณ ย โอโลเกนฺตสฺเสว
ชิคุจฺฉา อุปฺปชฺชติ ตาทิส สปฺปาย นิวาสนปารุปน อนฺตจฺฉินฺน
โอลมฺพวิลมฺพสุตฺตกากิณฺณ ชาลปูวสทิส สาณิ วิย ขรสมฺผสฺส
กิลิฏ ภาริก กิจฺฉปริหรณ สปฺปาย ปตฺโตป ทุพฺพณฺโณ มตฺติกาปตฺโต วา อาณิคณฺิกาหโต อโยปตฺโต วา ครุโก ทุสฺสณฺาโน
สีสกปาลมิว เชคุจฺโฉ วฏฏติ ภิกฺขาจารมคฺโคป อมนาโป อนาสนฺนคาโม วิสโม วฏฏติ ภิกฺขาจารคาโมป ยตฺถ มนุสฺสา อปสฺสนฺตา
วิย วิจรนฺติ ยตฺถ เอกกุเลป ภิกฺข อลภิตฺวา นิกขฺ มนฺต เอหิ ภนฺเตติ
อาสนสาล ปเวเสตฺวา ยาคุภตฺต ทตฺวา คจฺฉนฺตา คาวี วิย วเช
ปเวเสตฺวา อนวโลเกนฺตา คจฺฉนฺติ ตาทิโส วฏฏติ ปริวิสกมนุสฺสาป
ทาสา วา กมฺมกรา วา ทุพฺพณฺณา ทุทฺทสฺสิกา กิลิฏวสนา
ทุคฺคนฺธา เชคุจฺฉาเยว อจิตฺตีกาเรน ยาคุภตฺต ฉฑฺเฑนฺตา วิย
ปริวิสนฺติ ตาทิสา สปฺปายา ยาคุภตฺตขชฺชกมฺป ลูข ทุพฺพณฺณ
สามากกุทฺรูสกกณาชกาทิมย ปูติตกฺกวิลงฺคชิณฺณสากสูเปยฺย
ยงฺกิฺจิเทว เกวล อุทรปูรมตฺต วฏฏติ อิรยิ าปโถปสฺส าน วา
จงฺกโม วา วฏฏติ อารมฺมณ นีลาทีสุ วณฺณกสิเณสุ ยงฺก
ิ ฺจิ
อปริสุทฺธวณฺณนฺติ อิท ราคจริตสฺส สปฺปาย ฯ
๑

๒

๓

๔

๑. โอลุตวิลุตนฺติป ฯ ๒. ม. ยุ. อสุจึ ฯ ๓. ม. ยุ. มงฺคุลาภริต ฯ
๔. ม. ยุ. ปูติตกฺก พิลงฺค ชิณฺณสากสูเปยฺย ฯ
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โทสจริตสฺส เสนาสน นาติอุจฺจ นาตินีจ ฉายูทกสมฺปนฺน
สุวิภตฺตภิตฺติถมฺภโสปาณ สุปรินิฏิตมาลากมฺมลตากมฺม นานาวิธจิตฺตกมฺมสมุชฺชล สมสินิทฺธมุทุภูมิตล พฺรหฺมวิมานมิว กุสุมทามวิจิตฺร- วณฺณเจลวิตานสมลงฺกต สุปฺตฺต สุจิมโนรมตฺถรณมฺจป
ตตฺถ ตตฺถ วาสตฺถาย นิกฺขิตฺตกุสุมวาสคนฺธสุคนฺธ ย ทสฺสนมตฺเตเนว
ปติปาโมชฺช ชนยติ เอวรูป สปฺปาย ตสฺส ปน เสนาสนสฺส
มคฺโคป สพฺพปริสฺสยวิมุตฺโต สุจิสมตโล อลงฺกต ปฏิยตฺโต วฏฏติ
เสนาสนปริกฺขาโร เจตฺถ กีฏมงฺกุณทีฆชาติมูสิกาน นิสฺสย ปริจฺฉินฺทนตฺถ นาติพหุโก เอกมฺจปมตฺตเมว วฏฏติ นิวาสนปารุปนมฺปสฺส
จีนปฏโสมารปฏโกเสยฺยกปฺปาสิกสุขุมโขมสุขุมาทีน ย ย ปณีต
เตน เตน เอกปฏฏ วา ทุปฏฏ วา สลฺลหุก สมณสารุปฺเปน สุรตฺต
สุปริสุทฺธวณฺณ วฏฏติ ปตฺโตป อุทกพุพฺพุลมิว สุสณฺาโน มณิ
วิย สุมฏโ นิมฺมโล สมณสารุปฺเปน สุปกฺโก สุปริสุทฺธวณฺโณ
อโยมโย วฏฏติ ภิกฺขาจารมคฺโค ปริสฺสยวิมุตฺโต สโม มนาโป
นาติทูรนาจฺจาสนฺนคาโม วฏฏติ ภิกขฺ าจารคาโมป ยตฺถ มนุสฺสา
อิทานิ อยฺโย อาคมิสฺสตีติ สิตฺตสมฺมฏเ ปเทเส อาสน ปฺาเปตฺวา ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปตฺต อาทาย ฆร ปเวเสตฺวา ปฺตฺตาสเน
นิสีทาเปตฺวา สกฺกจฺจ สหตฺถา ปริวิสนฺติ ตาทิโส วฏฏติ ปริเวสกา
ปนสฺส เย โหนฺติ อภิรูปา ปาสาทิกา สุนฺหาตา สุวิลิตฺตา ธูป ๑

๒

๓

๔

๑. ยุ. สุปฺตฺตสุจิมโน... ฯ ๒. ยุ. อุทกพุพพฺ ุฬมิว ฯ ๓. โปราณโปตฺถเก
สิตฺตสมฏเติ ลิขิต ฯ ๔. ม. ยุ. ธูมวาส... ฯ
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วาสกุสุมคนฺธสุรภิโน นานาวิราคสุจิมนฺุวตฺถาภรณปฏิมณฺฑิตา
สกฺกจฺจการิโน ตาทิสา สปฺปายา ยาคุภตฺตขชฺชกมฺป วณฺณ คนฺธรสสมฺปนฺน โอชวนฺต มโนรม สพฺพาการปณีต ยาวทตฺถ วฏฏติ
อิริยาปโถปสฺส เสยฺยา วา นิสชฺชา วา วฏฏติ อารมฺมณ นีลาทีสุ
วณฺณกสิเณสุ ยงฺกิฺจิ สุปริสุทฺธวณฺณนฺติ อิท โทสจริตสฺส สปฺปาย ฯ
โมหจริตสฺส เสนาสน ทิสามุข อสมฺพาธ วฏฏติ ยตฺถ
นิสินฺนสฺส วิวฏา ทิสาป ขายนฺติ อิริยาปเถสุ จงฺกโม วฏฏติ
อารมฺมณ ปนสฺส ปริตฺต สุปฺปมตฺต วา สราวมตฺต วา น วฏฏติ ฯ
สมฺพาธสฺมึ หิ โอกาเส จิตฺต ภิยฺโย สมฺโมหมาปชฺชติ ตสฺมา
วิปุล มหากสิณ วฏฏติ ฯ เสส โทสจริตสฺส วุตฺตสทิสเมวาติ
อิท โมหจริตสฺส สปฺปาย ฯ
สทฺธาจริตสฺส สพฺพมฺป โทสจริตมฺหิ วุตตฺ วิธาน สปฺปาย
อารมฺมเณสุ จสฺส อนุสฺสติกมฺมฏานมฺป วฏฏติ ฯ พุทฺธิจริตสฺส
เสนาสนาทีสุ อิท นาม อสปฺปายนฺติ นตฺถิ ฯ วิตกฺกจริตสฺส เสนาสน
วิวฏ ทิสามุข ยตฺถ นิสินฺนสฺส อารามวนโปกฺขรณีรามเณยฺยกานิ
คามนิคมชนปทปฏิปาฏิโย นีโลภาสา จ ปพฺพตา ปฺายนฺติ ต
น วฏฏติ ฯ ต หิ วิตกฺกวิธาวนสฺเสว ปจฺจโย โหติ ฯ ตสฺมา
คมฺภีเร ทริมุเข วนปฏิจฺฉนฺเน หตฺถิกุจฺฉิปพฺภารมหินฺทคุหาสทิเส
เสนาสเน วสิตพฺพ ฯ อารมฺมณมฺปสฺส วิปุล น วฏฏติ ฯ ตาทิส หิ
วิตกฺกวเสน สนฺธาวนาย ปจฺจโย โหติ ฯ ปริตฺต ปน วฏฏติ ฯ
๑

๑. ม. สนฺธาวนสฺส ฯ
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เสส ราคจริตสฺส วุตฺตสทิสเมวาติ อิท วิตกฺกจริตสฺส สปฺปาย ฯ
อย อตฺตโน จริยานุกุลนฺติ เอตฺถ อาคตจริยาน ปเภทนิทานวิภาวนสปฺปายปริจฺเฉทโต วิตฺถาโร ฯ
น จ ตาว จริยานุกุล กมฺมฏาน สพฺพากาเรน อาวีกต ฯ
ตฺหิ อนนฺตรสฺส มาติกาปทสฺส วิตฺถาเรน สยเมว อาวีภวิสฺสติ ฯ
ตสฺมา ย วุตฺต จตฺตาลีสาย กมฺมฏาเนสุ อฺตร กมฺมฏาน
คเหตฺวาติ เอตฺถ สงฺขาตนิทฺเทสโต อุปจารปฺปนาวหโต ฌานปฺปเภทโต สมติกฺกมโต วฑฺฒนาวฑฺฒนโต อารมฺมณโต ภูมิโต
คหณโต ปจฺจยโต จริยานุกุลโตติ อิเมหิ ตาว ทสหิ อากาเรหิ
กมฺมฏาเน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
ตตฺถ สงฺขาตนิทฺเทสโตติ ฯ จตฺตาลีสาย กมฺมฏาเนสุ อิติ
หีท วุตฺต ตตฺริมานิ จตฺตาลีส กมฺมฏานานิ ทส กสิณานิ ทส
อสุภา ทส อนุสฺสติโย จตฺตาโร พฺรหฺมวิหารา จตฺตาโร อารุปฺปา
เอกา สฺา เอก ววฏานนฺติ ฯ ตตฺถ ปวีกสิณ อาโปกสิณ
เตโชกสิณ วาโยกสิณ นีลกสิณ ปตกสิณ โลหิตกสิณ โอทาตกสิณ อาโลกกสิณ ปริจฺฉินฺนากาสกสิณนฺติ อิเม ทส กสิณา ฯ
อุทฺธุมาตก วินีลก วิปุพพฺ ก วิจฺฉิทฺทก วิกฺขายิตก วิกฺขิตฺตก
หตวิกฺขิตฺตก โลหิตก ปุฬุวก อฏิกนฺติ อิเม ทส อสุภา ฯ
พุทฺธานุสฺสติธมฺมสงฺฆสีลจาคเทวตานุสฺสติ มรณานุสฺสติ กายคตาสติ
อานาปานสฺสติ อุปสมานุสฺสตีติ อิมา ทส อนุสฺสติโย ฯ เมตฺตา
๑

๒

๑. วิตฺถาเรติป ฯ ๒. โปราณโปตฺถเก ววตฺถานนฺติ ลิขิต ฯ
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กรุณา มุทิตา อุเปกฺขาติ อิเม จตฺตาโร พฺรหฺมวิหารา ฯ อากาสานฺจายตน วิฺาณฺจายตน อากิฺจฺายตน เนวสฺานาสฺายตนนฺติ อิเม จตฺตาโร อารุปฺปา ฯ อาหาเร ปฏิกูลสฺา
เอกา สฺา นาม ฯ จตุธาตุววฏาน เอก ววฏานนฺติ ฯ เอว
สงฺขาตนิทฺเทสโต วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
อุปจารปฺปนาวหโตติ ฯ เปตฺวา กายคตาสติฺจ อานาปานสฺสติฺจ อวเสสา อฏ อนุสฺสติโย อาหาเร ปฏิกูลสฺา
จตุธาตุววฏานนฺติ อิมาเนว เหตฺถ ทส กมฺมฏานานิ อุปจาราวหานิ
เสสานิ อปฺปนาวหานีติ ฯ เอว อุปจารปฺปนาวหโต ฯ
ฌานปฺปเภทโตติ ฯ อปฺปนาวเหสุ เจตฺถ อานาปานสฺสติยา
สทฺธึ ทส กสิณา จตุกฺกชฺฌานิกา โหนฺติ ฯ กายคตาสติยา
สทฺธึ ทส อสุภา ปมชฺฌานิกา ฯ ปุริมา ตโย พฺรหฺมวิหารา
ติกชฺฌานิกา ฯ จตุตฺถพฺรหฺมวิหาโร จตฺตาโร จ อารุปฺปา
จตุตฺถชฺฌานิกาติ ฯ เอว ฌานปฺปเภทโต ฯ
สมติกฺกมโตติ ฯ เทฺว สมติกฺกมา องฺคสมติกฺกโม จ
อารมฺมณสมติกฺกโม จาติ ฯ ตตฺถ สพฺเพสุป ติกจตุกฺกชฺฌานิเกสุ
กมฺมฏาเนสุ องฺคสมติกฺกโม โหติ วิตกฺกวิจาราทีนิ ฌานงฺคานิ
สมติกฺกมิตฺวา เตเสฺววารมฺมเณสุ ทุตยิ ชฺฌานาทีน ปตฺตพฺพโต ฯ
ตถา จตุตฺถพฺรหฺมวิหาเร ฯ โสป หิ เมตฺตาทีนเยว อารมฺมเณ
โสมนสฺส สมติกฺกมิตฺวา ปตฺตพฺโพติ ฯ จตูสุ ปน อารุปฺเปสุ
อารมฺมณสมติกฺกโม โหติ ฯ ปุริเมสุ หิ นวสุ กสิเณสุ อฺตร
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สมติกฺกมิตฺวา อากาสานฺจายตน ปตฺตพฺพ ฯ อากาสาทีนิ จ
สมติกฺกมิตฺวา วิฺาณฺจายตนาทีนิ ฯ เสเสสุ สมติกฺกโม นตฺถีติ ฯ
เอว สมติกฺกมโต ฯ
วฑฺฒนาวฑฺฒนโตติ ฯ อิเมสุ จตฺตาลีสาย กมฺมฏาเนสุ ทส
กสิณาเนว วฑฺเฒตพฺพานิ ฯ ยตฺตกฺหิ โอกาส กสิเณน ผรติ
ตทพฺภนฺตเร ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท โสตุ ทิพฺเพน จกฺขุนา รูปานิ
ปสฺสิตุ ปรสตฺตานฺจ เจตสา จิตฺตมฺาตุ สมตฺโถ โหติ ฯ
กายคตาสติ ปน อสุภานิ จ น วฑฺเฒตพฺพานิ ฯ กสฺมา ฯ
โอกาเสน ปริจฺฉินฺนตฺตา อานิสสาภาวา จ ฯ สา ปเนสา โอกาเสน
ปริจฺฉินฺนตา ภาวนานเยน อาวีภวิสฺสติ ฯ เตสุ ปน วฑฺฒิเตสุ
กุณปราสิเยว วฑฺฒติ ฯ น โกจิ อานิสโส อตฺถิ ฯ วุตฺตมฺป
เจต โสปากปฺหาพฺยากรเณ วิภูตา ภควา รูปสฺา อวิภูตา
อฏิกสฺาติ ฯ ตตฺร หิ นิมิตฺตวฑฺฒนวเสน รูปสฺา วิภูตาติ
วุตฺตา ฯ อฏิกสฺา อวฑฺฒนวเสน อวิภูตาติ ฯ ย ปเนต
เกวล อฏิกสฺาย อผรึ ปวึ อิมนฺติ วุตฺต ต ลาภิสฺส
สโต อุปฏานาการวเสน วุตฺต ฯ ยเถว หิ ธมฺมาโสกกาเล
กรวีกสกุโณ สมนฺตา อาทาสภิตฺตีสุ อตฺตโน ฉาย ทิสฺวา สพฺพทิสาสุ
กรวีกสฺี หุตฺวา มธุร คิร นิจฺฉาเรสิ เอว เถโรป อฏิกสฺาย ลาภิตฺตา สพฺพทิสาสุ อุปฏิต นิมิตฺต ปสฺสนฺโต เกวลาป
ปวี อฏิกภริตาติ จินฺเตสีติ ฯ ยทิ เอว ยา อสุภชฺฌานาน
๑

๒

๑. ม. ยุ. สา จ เนส ฯ ๒. ม. ยุ. ภาวนานเย ฯ
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อปฺปมาณารมฺมณตา วุตฺตา สา วิรชุ ฺฌตีติ ฯ สา จ น วิรุชฌ
ฺ ติ
เอกจฺโจ หิ อุทฺธุมาตเก วา อฏิเก วา มหนฺเต นิมิตฺตพ
คณฺหติ เอกจฺโจ อปฺปเก อิมินา ปริยาเยน เอกจฺจสฺส
ปริตฺตารมฺมณ ฌาน โหติ เอกจฺจสฺส อปฺปมาณารมฺมณนฺติ ฯ
โย วา เอต วฑฺฒเน อาทีนว อปสฺสนฺโต วฑฺฒยติ ต
สนฺธาย อปฺปมาณารมฺมณนฺติ วุตฺต ฯ อานิสสาภาวา ปน น
วฑฺเฒตพฺพานีติ ฯ ยถา จ เอตานิ เอว เสสานิป น วฑฺเฒพฺพานีติ ฯ กสฺมา ฯ เตสุ หิ อานาปานนิมิตฺต ตาว วฑฺฒยโต
วาตราสิเยว วฑฺฒติ โอกาเสน จ ปริจฺฉินฺน ฯ อิติ สาทีนวตฺตา
โอกาเสน จ ปริจฺฉินฺนตฺตา น วฑฺเฒตพฺพ ฯ พฺรหฺมวิหารา สตฺตามฺมณา ฯ เตส นิมิตฺต วฑฺฒยโต สตฺตราสิเยว วฑฺเฒยฺย ฯ
น จ เตน อตฺโถ อตฺถิ ฯ ตสฺมา ตมฺป น วฑฺเฒตพฺพ ฯ ย
ปน วุตฺต เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวาติอาทิ
ต ปริคฺคหวเสน วุตฺต ฯ เอกาวาสทฺวิอาวาสาทินา หิ อนุกกฺ เมน
เอกิสฺสา ทิสาย สตฺเต ปริคฺคเหตฺวา ภาเวนฺโต เอก ทิส
ผริตฺวาติ วุตฺโต น นิมิตตฺ  วฑฺเฒนฺโต ฯ ปฏิภาคนิมิตฺตเมว เจตฺถ
นตฺถิ ยทย วฑฺเฒยฺย ฯ ปริตฺตอปฺปมาณารมฺมณตา เจตฺถ ปริคฺคหวเสเนว เวทิตพฺพา ฯ อารุปฺปารมฺมเณสุป อากาส กสิณุคฺฆาฏิมตฺตา ฯ ต หิ กสิณาปคมวเสเนว มนสิกาตพฺพ ฯ ตโต ปร
วฑฺฒยโต น กิฺจิ โหติ ฯ วิฺาณ สภาวธมฺมตฺตา ฯ น หิ
๑

๑. สี. กสิณุคฺฆาฏิมตฺตตฺตา ฯ
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สกฺกา สภาวธมฺม วฑฺเฒตุ ฯ วิฺาณาปคโม วิฺาณสฺส อภาวตฺตตฺตา ฯ เนวสฺานาสฺายตนารมฺมณ สภาวธมฺมตฺตาเยว
น วฑฺเฒตพฺพ ฯ เสสานิ อนิมิตฺตตฺตา ฯ ปฏิภาคนิมิตฺต หิ
วฑฺเฒตพฺพ นาม ภเวยฺย ฯ พุทฺธานุสฺสติอาทีนฺจ เนว ปฏิภาคนิมิตฺต อารมฺมณ โหติ ฯ ตสฺมา ต น วฑฺเฒตพฺพนฺติ ฯ เอว
วฑฺฒนาวฑฺฒนโต ฯ
อารมฺมณโตติ ฯ อิเมสุ จ จตฺตาลีสาย กมฺมฏาเนสุ ทส
กสิณา ทส อสุภา อานาปานสฺสติ กายคตาสตีติ อิมานิ ทฺวาวีสติ
ปฏิภาคนิมิตฺตารมฺมณานิ เสสานิ น ปฏิภาคนิมิตฺตารมฺมณานิ ฯ
ตถา ทสสุ อนุสฺสตีสุ เปตฺวา อานาปานสฺสติฺจ กายคตาสติฺจ
อวเสสา อฏ อนุสฺสติโย อาหาเร ปฏิกูลสฺา จตุธาตุววฏาน
วิฺาณฺจายตน เนวสฺานาสฺายตนนฺติ อิมานิ ทฺวาทส
สภาวธมฺมารมฺมณานิ ฯ ทส กสิณา ทส อสุภา อานาปานสฺสติ
กายคตาสตีติ อิมานิ ทฺวาวีสติ นิมิตฺตารมฺมณานิ ฯ เสสานิ ฉ
นวตฺตพฺพารมฺมณานิ ฯ ตถา วิปุพฺพก โลหิตก ปุฬูวก อานาปานสฺสติ
อาโปกสิณ เตโชกสิณ วาโยกสิณ ยฺจ อาโลกกสิเณ สุรยิ าทีน
โอภาสมณฺฑลารมฺมณนฺติ อิมานิ อฏ จลิตารมฺมณานิ ฯ ตานิ
จ โข ปุพฺพภาเค ฯ ปฏิภาค ปน สนฺนิสินฺนเมว โหติ ฯ เสสานิ
นจลิตารมฺมณานีติ ฯ เอว อารมฺมณโต ฯ
ภูมิโตติ ฯ เอตฺถ จ ทส อสุภา กายคตาสติ อาหาเร ปฏิกูลสฺาติ อิมานิ ทฺวาทส เทเวสุ นปฺปวตฺตนฺติ ฯ ตานิ ทฺวาทส
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อานาปานสฺสติ จาติ อิมานิ เตรส พฺรหฺมโลเก นปฺปวตฺตนฺติ ฯ
อรูปภเว ปน เปตฺวา จตฺตาโร อารุปฺเป อฺ นปฺปวตฺตติ ฯ
มนุสฺเสสุ สพฺพานิป ปวตฺตนฺตีติ ฯ เอว ภูมิโต ฯ
คหณโตติ ฯ ทิฏผุฏสุตคฺคหณโต เจตฺถ วินิจฺฉโย
เวทิตพฺโพ ฯ ตตฺร เปตฺวา วาโยกสิณ เสสา นว กสิณา ทส
อสุภาติ อิมานิ เอกูนวีสติ ทิฏเน คเหตพฺพานิ ฯ ปุพฺพภาเค
จกฺขุนา โอโลเกตฺวา นิมิตฺต เนส คเหตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ กายคตาสติย
ตจปฺจก ทิฏเน เสส สุเตนาติ เอว ตสฺสารมฺมณ ทิฏสุเตน
คเหตพฺพ ฯ อานาปานสฺสติ ผุฏเน ฯ วาโยกสิณ ทิฏผุฏเน ฯ
เสสานิ อฏารส สุเตน คเหตพฺพานิ ฯ อุเปกฺขาพฺรหฺมวิหาโร
จตฺตาโร อารุปฺปาติ อิมานิ เจตฺถ น อาทิกมฺมิเกน คเหตพฺพานิ ฯ
เสสานิ ปฺจตฺตึส คเหตพฺพานีติ ฯ เอว คหณโต ฯ
ปจฺจยโตติ ฯ อิเมสุ ปน กมฺมฏาเนสุ เปตฺวา อากาสกสิณ เสสา นว กสิณา อารุปฺปาน ปจฺจยา โหนฺติ ฯ ทสาป
กสิณา อภิฺาน ฯ ตโย พฺรหฺมวิหารา จตุตฺถพฺรหฺมวิหารสฺส ฯ
เหฏิม เหฏิม อารุปฺป อุปริมสฺส อุปริมสฺส ฯ เนวสฺานาสฺายตน นิโรธสมาปตฺติยา ฯ สพฺพานิป สุขวิหารสฺส วิปสฺสนา
ภวสมฺปตฺตีนนฺติ ฯ เอว ปจฺจยโต ฯ
จริยานุกุลโตติ ฯ จริยาน อนุกลุ โต เจตฺถ วินิจฺฉโย
เวทิตพฺโพ ฯ เสยฺยถีท ฯ ราคจริตสฺส ตาเวตฺถ ทสอสุภากายคตาสตีติ
เอกาทส กมฺมฏานานิ อนุกลุ านิ ฯ โทสจริตสฺส จตฺตาโร พฺรหฺม๑

๑

๑-๑. ยุ. สพฺพานิป สุขวิหารวิปสฺสนาภวสมฺปตฺตีนนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ
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วิหารา จตฺตาริ วณฺณกสิณานีติ อฏ ฯ โมหจริตสฺส จ วิตกฺกจริตสฺส จ เอก อานาปานสฺสติกมฺมฏานเมว ฯ สทฺธาจริตสฺส
ปุริมา ฉ อนุสฺสติโย ฯ พุทฺธิจริตสฺส มรณสฺสติ อุปสมานุสฺสติ
จตุธาตุววฏาน อาหาเร ปฏิกูลสฺาติ จตฺตาริ ฯ เสสกสิณานิ
จตฺตาโร จ อารุปฺปา สพฺพจริตาน อนุกุลานิ ฯ กสิเณสุ จ
ยงฺกิฺจิ ปริตฺต วิตกฺกจริตสฺส อปฺปมาณ โมหจริตสฺสาติ ฯ
เอวเมตฺถ จริยานุกุลโต วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพติ ฯ
สพฺพ เจต อุชุวิปจฺจนีกวเสน จ อติสปฺปายวเสน จ วุตฺต ฯ
ราคาทีน ปน อวิกฺขมฺภิกา สทฺธาทีน วา อนุปการา กุสลภาวนา
นาม นตฺถิ ฯ วุตฺตมฺป เจต เมฆิยสุตฺเต จตฺตาโร ธมฺมา อุตฺตรึ
ภาเวตพฺพา อสุภา ภาเวตพฺพา ราคสฺส ปหานาย เมตฺตา
ภาเวตพฺพา พฺยาปาทสฺส ปหานาย อานาปานสฺสติ ภาเวตพฺพา วิตกฺกุปจฺเฉทาย อนิจฺจสฺา ภาเวตพฺพา อสฺมิมานสมุคฺฆาตายาติ ฯ
ราหุลสุตฺเตป เมตฺต ราหุล ภาวน ภาเวหีติอาทินา นเยน เอกสฺเสว
สตฺต กมฺมฏานานิ วุตฺตานิ ฯ ตสฺมา วจนมตฺเต อภินิเวส อกตฺวา
สพฺพตฺถ อธิปฺปาโย ปริเยสิตพฺโพติ ฯ อย กมฺมฏาน คเหตฺวาติ
เอตฺถ กมฺมฏานกถาวินิจฺฉโย ฯ
คเหตฺวาติ อิมสฺส ปน ปทสฺส อย อตฺถปริทีปนา ฯ เตน
โยคินา กมฺมฏานทายก กลฺยาณมิตฺต อุปสงฺกมิตฺวาติ เอตฺถ
วุตฺตนเยเนว วุตฺตปฺปการ กลฺยาณมิตฺต อุปสงฺกมิตฺวา พุทฺธสฺส วา
๑

๒

๑. ขุ. อุ. ๒๕/๑๒๘ ฯ ม. ม. ๑๓/๑๔๐ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ภควโต อาจริยสฺส วา อตฺตาน นิยฺยาเตตฺวา สมฺปนฺนชฺฌาสเยน
สมฺปนฺนาธิมุตฺตินา จ หุตฺวา กมฺมฏาน ยาจิตพฺพ ฯ ตตฺร อิมาห
ภควา อตฺตภาว ตุมฺหาก ปริจฺจชามีติ เอว พุทฺธสฺส ภควโต
อตฺตา นิยฺยาเตตพฺโพ ฯ เอวฺหิ อนิยฺยาเตตฺวา ปนฺเตสุ เสนาสเนสุ
วิหรนฺโต เภรวารมฺมเณ อาปาถมาคเต สนฺถมฺภติ ุ อสกฺโกนฺโต
คามนฺต โอสริตฺวา คิหิสสฏโ หุตวฺ า อเนสน อาปชฺชิตฺวา
อนยพฺยสน ปาปุเณยฺย ฯ นิยฺยาติตตฺตภาวสฺส ปนสฺส เภรวารมฺมเณ
อาปาถมาคเตป ภย น อุปฺปชฺชติ ฯ นนุ ตยา ปณฺฑิต ปุริมทิวสเมว
อตฺตา พุทฺธาน นิยฺยาติโตติ ปจฺจเวกฺขโต ปนสฺส โสมนสฺสเมว
อุปฺปชฺชติ ฯ ยถา หิ ปุริสสฺส อุตฺตม กาสิกวตฺถ ภเวยฺย
ตสฺส ตสฺมึ มูสิกาย วา กีเฏหิ วา ขายิเต อุปฺปชฺเชยฺย
โทมนสฺส สเจ ปน ต อจีวรกสฺส ภิกฺขุโน ทเทยฺย อถสฺส
ต เตน ภิกฺขนุ า ขณฺฑาขณฺฑ กริยมาน ทิสฺวาป โสมนสฺสเมว
อุปฺปชฺเชยฺย เอว สมฺปทมิท เวทิตพฺพ ฯ อาจริยสฺส นิยฺยาเตนฺเตนาป อิมาห๔ ภนฺเต อตฺตภาว ตุมฺหาก ปริจฺจชามีติ วตฺตพฺพ ฯ
เอว อนิยฺยาติตตฺตภาโว หิ อตชฺชนีโย วา โหติ ทุพฺพโจ วา
อโนวาทกโร เยน กามงฺคโม วา อาจริย อนาปุจฺฉาว ยตฺถิจฺฉติ
ตตฺถ คนฺตฺวา ตเมน อาจริโย อามิเสน วา ธมฺเมน วา น
สงฺคณฺหาติ คุฬฺห คนฺถ น สิกฺขาเปติ ฯ โส อิม ทุวิธ สงฺคห
อลภนฺโต สาสเน ปติฏ  น ลภติ นจิรสฺเสว ทุสฺสีลฺย วา
๑

๒

๓

๑. นิยยฺ าเทตฺวาติป ฯ ๒. สี. ยุ. ตตฺถ ฯ ๓. ยุ. ขาทิเต ฯ
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กมฺมฏานคฺคหณนิทฺเทโส
คิหิภาว วา ปาปุณาติ ฯ นิยฺยาติตตฺตภาโว ปน เนว อตชฺชนีโย
โหติ น เยน กามงฺคโม สุพฺพโจ อาจริยายตฺตวุตฺติเยว โหติ ฯ โส
อาจริยโต ทุวิธ สงฺคห ลภนฺโต สาสเน วุฑฺฒึ วิรุฬฺหึ เวปุลลฺ 
ปาปุณาติ จูฬปณฺฑปาติกติสฺสตฺเถรสฺส อนฺเตวาสิกา วิย ฯ
เถรสฺส กิร สนฺติก ตโย ภิกฺขู อาคมสุ ฯ เตสุ เอโก
อห ภนฺเต ตุมฺหาก อตฺถายาติ วุตฺเต สตโปริเส ปปาเต ปติตุ
อุสฺสเหยฺยนฺติ อาห ฯ ทุติโย อห ภนฺเต ตุมฺหาก อตฺถายาติ
วุตฺเต อิม อตฺตภาว ปณฺหิโต ปฏาย ปาสาณปฏเ ฆสนฺโต
นิรวเสส เขเปตุ อุสฺสเหยฺยนฺติ อาห ฯ ตติโย อห ภนฺเต
ตุมฺหาก อตฺถายาติ วุตฺเต อสฺสาสปสฺสาเส สนฺนิรมุ ฺภิตฺวา กาลกิริย
กาตุ อุสฺสเหยฺยนฺติ อาห ฯ เถโร ภพฺพา วติเม ภิกฺขูติ
กมฺมฏาน กเถสิ ฯ เต ตสฺส โอวาเท ตฺวา ตโยป อรหตฺต
ปาปุณึสูติ ฯ อยมานิสโส อตฺตนิยฺยาตเน ฯ เตน วุตฺต พุทฺธสฺส
วา ภควโต อาจริยสฺส วา อตฺตาน นิยฺยาเตตฺวาติ ฯ
สมฺปนฺนชฺฌาสเยน สมฺปนฺนาธิมุตฺตินา จ หุตฺวาติ เอตฺถ ปน ฯ
เตน โยคินา อโลภาทีน วเสน ฉหากาเรหิ สมฺปนฺนชฺฌาสเยน
ภวิตพฺพ ฯ เอว สมฺปนฺนชฺฌาสโย หิ ติสฺสนฺน โพธีน อฺตร
ปาปุณาติ ฯ ยถาห ฯ ฉอชฺฌาสยาว โพธิสตฺตา โพธิปริปากาย
สวตฺตนฺติ อโลภชฺฌาสยา จ โพธิสตฺตา โลเภ โทสทสฺสาวิโน
อโทสชฺฌาสยา จ โพธิสตฺตา โทเส โทสทสฺสาวิโน อโมหชฺฌาสยา
๑

๒

๓

๑. ม. ฆเสนฺโต ฯ ๒. ม. อุปรุมฺภิตฺวา ฯ ๓. ยุ. ฉ อชฺฌาสยา โพธิสตฺตาน ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
จ โพธิสตฺตา โมเห โทสทสฺสาวิโน เนกฺขมฺมชฺฌาสยา จ
โพธิสตฺตา ฆราวาเส โทสทสฺสาวิโน ปวิเวกชฺฌาสยา จ โพธิสตฺตา
สงฺคณิกาย โทสทสฺสาวิโน นิสฺสรณชฺฌาสยา จ โพธิสตฺตา
สพฺพภวคตีสุ โทสทสฺสาวิโนติ ฯ เย หิ เกจิ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิขณ
ี าสวปจฺเจกพุทฺธสมฺมาสมฺพุทฺธา สพฺเพ เต อิเมเหว ฉหิ อากาเรหิ อตฺตนา อตฺตนา
ปตฺตพฺพ วิเสส ปตฺตา ฯ ตสฺมา อิเมหิ ฉหากาเรหิ สมฺปนฺนชฺฌาสเยน ภวิตพฺพ ฯ ตทธิมตุ ฺตตาย ปน อธิมุตฺติสมฺปนฺเนน ภวิตพฺพ ฯ
สมาธาธิมุตฺเตน สมาธิครุเกน สมาธิปพฺภาเรน นิพฺพานาธิมุตฺเตน
นิพฺพานครุเกน นิพฺพานปพฺภาเรน จ ภวิตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ เอว
สมฺปนฺนชฺฌาสยาธิมุตฺติโน ปนสฺส กมฺมฏาน ยาจโต เจโตปริยาณลาภินา อาจริเยน จิตฺตวาร โอโลเกตฺวา จริยา ชานิตพฺพา ฯ
อิตเรน กึจริโตสิ เก วา เต ธมฺมา พหุล สมุทาจรนฺติ กึ
วา เต มนสิกโรโต ผาสุ โหติ กตรสฺมึ วา เต กมฺมฏาเน
จิตฺต นมตีติ เอวมาทีหิ นเยหิ ปุจฺฉิตฺวา ชานิตพฺพา ฯ เอว
ตฺวา จริยานุกุล กมฺมฏาน กเถตพฺพ ฯ กเถนฺเตน จ ติวิเธน
กเถตพฺพ ฯ ปกติยา อุคฺคหิตกมฺมฏานสฺส เอก เทฺว นิสชฺชา
สชฺฌาย กาเรตฺวา ทาตพฺพ ฯ สนฺติเก วสนฺตสฺส อาคตาคตกฺขเณ
กเถตพฺพ ฯ อุคฺคเหตฺวา อฺตฺร คนฺตุกามสฺส นาติสงฺขิตฺต
นาติวิตฺถาริก กตฺวา กเถตพฺพ ฯ ตตฺถ ปวีกสิณ ตาว กเถนฺเตน
๑

๒

๑. ม. จิตฺตาจาร ฯ ๒. โปราณโปตฺถเก ทิวสานีติ ลิขิต ฯ ม. ยุ. นิสชฺชานิ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค) - หนาที่ 149

ปวีกสิณนิทฺเทโส
จตฺตาโร กสิณโทสา กสิณกรณ กตสฺส ภาวนานโย ทุวิธ นิมิตฺต
ทุวิโธ สมาธิ สตฺตวิธ สปฺปายาสปฺปาย ทสวิธ อปฺปนาโกสลฺล
วิริยสมตา อปฺปนาวิธานนฺติ อิเม นว อาการา กเถตพฺพา ฯ
เสสกมฺมฏาเนสุป ตสฺส ตสฺส อนุรปู  กเถตพฺพ ฯ ต สพฺพ เตส
ภาวนาวิธาเน อาวีภวิสฺสติ ฯ เอว กถิยมาเน ปน กมฺมฏาเน
เตน โยคินา นิมิตฺต คเหตฺวา โสตพฺพ ฯ นิมิตฺต คเหตฺวาติ อิท
เหฏิมปท อิท อุปริมปท อยมสฺส อตฺโถ อยมธิปฺปาโย อิท
โอปมฺมนฺติ เอว ตนฺต อาการ อุปนิพนฺธิตฺวาติ อตฺโถ ฯ เอว
นิมิตฺต คเหตฺวา สกฺกจฺจ สุณนฺเตน หิ กมฺมฏาน สุคฺคหิต
โหติ ฯ อถสฺส ต นิสฺสาย วิเสสาธิคโม สมฺปชฺชติ น อิตรสฺสาติ ฯ
อย คเหตฺวาติ อิมสฺส ปทสฺส อตฺถปริทปี นา ฯ
เอตฺตาวตา กลฺยาณมิตฺต อุปสงฺกมิตฺวา อตฺตโน จริยานุกุล
จตฺตาลีสาย กมฺมฏาเนสุ อฺตร กมฺมฏาน คเหตฺวาติ อิมานิ
ปทานิ สพฺพากาเรน วิตฺถาริตานิ โหนฺตีติ ฯ
อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย กเต วิสุทฺธิมคฺเค
สมาธิภาวนาธิกาเร กมฺมฏานคฺคหณนิทฺเทโส นาม ตติโย ปริจฺเฉโท ฯ
ปวีกสิณนิทฺเทโส
อิทานิ ย วุตฺต สมาธิภาวนาย อนนุรูป วิหาร ปหาย
อนุรูเป วิหาเร วิหรนฺเตนาติ เอตฺถ ฯ ยสฺส ตาว อาจริเยน
สทฺธึ เอกวิหาเร วสโต ผาสุ โหติ เตน ตตฺเถว กมฺมฏาน
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วิสุทฺธิมคฺเค
ปริโสเธนฺเตน วสิตพฺพ สเจ ตตฺถ ผาสุ น โหติ โย อฺโ
คาวุเต วา อฑฺฒโยชเน วา โยชนมตฺเตป วา สปฺปาโย วิหาโร
โหติ ตตฺถ วสิตพฺพ ฯ เอว หิ สติ กมฺมฏานสฺส กิสฺมิฺจิเทว
าเน สนฺเทเห วา สติ สติสมฺโมเห วา ชาเต กาลสฺเสว
วิหาเร วตฺต กตฺวา อนฺตรามคฺเค ปณฑ
ฺ าย จริตฺวา ภตฺตกิจฺจปริโยสาเนเยว อาจริยสฺส วสนฏาน คนฺตฺวา ตทิวส อาจริยสฺส
สนฺติเก กมฺมฏาน โสเธตฺวา ทุติยทิวเส อาจริย วนฺทิตฺวา
นิกฺขมิตฺวา อนฺตรามคฺเค ปณฺฑาย จริตวฺ า อกิลมนฺโตเยว อตฺตโน
วสนฏาน อาคนฺตุ สกฺขิสฺสติ ฯ โย ปน โยชนปฺปมาเณป
ผาสุกฏาน น ลภติ เตน กมฺมฏาเน สพฺพ คณฺิฏาน ฉินฺทิตฺวา
สุวิสุทฺธ อาวชฺชนปฏิพทฺธ กมฺมฏาน กตฺวา ทูรมฺป คนฺตฺวา
สมาธิภาวนาย อนนุรูป วิหาร ปหาย อนุรูเป วิหาเร วิหาตพฺพ ฯ
ตตฺถ อนนุรูโป นาม อฏารสนฺน โทสาน อฺตเรน
สมนฺนาคโต ฯ ตตฺริเม อฏารส โทสา มหนฺตตฺต นวตฺต
ชิณฺณตฺต ปนฺถสนฺนิสฺสติ ตฺต โสณฺฑึ ปณฺณ ปุปฺผ ผล ปฏนียตา
นครสนฺนิสฺสิตตา ทารุสนฺนิสฺสิตตา เขตฺตสนฺนิสฺสิตตา วิสภาคาน
ปุคฺคลาน อตฺถิตา ปฏฏนสนฺนิสฺสิตตา ปจฺจนฺตสนฺนิสฺสิตตา
รชฺชสีมนฺตรสนฺนิสฺสิตตา อสปฺปายตา กลฺยาณมิตฺตาน อลาโภติ ฯ
อิเมส อฏารสนฺน อฺตเรน โทเสน สมนฺนาคโต อนนุรโู ป นาม น
ตตฺถ วิหาตพฺพ ฯ กสฺมา ฯ มหาวิหาเร ตาว พหู ภิกฺขู นานาฉนฺทา
๑

๒

๓

๑. ม. สติสมฺโมเส ฯ ๒. ม. มหตฺต ฯ ๓. ยุ. ปตฺถนียตา ฯ
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ปวีกสิณนิทฺเทโส
สนฺนิปตนฺติ ฯ เต อฺมฺ ปฏิวิรทุ ฺธตาย วตฺต น กโรนฺติ ฯ
โพธิยงฺคณาทีนิ อสมฺมฏาเนว โหนฺติ อนุปฏาปต ปานียปริโภชนีย ฯ ตตฺราย โคจรคาเม ปณฺฑาย จริสฺสามีติ ปตฺตจีวร
อาทาย นิกฺขมนฺโต สเจ ปสฺสติ วตฺต วา อกต ปานียฆฏ วา ริตฺต
อถาเนน วตฺต กาตพฺพ โหติ ปานีย อุปฏาเปตพฺพ อกโรนฺโต
วตฺตเภเท ทุกฺกฏ อาปชฺชติ ฯ ต กโรนฺตสฺส กาโล อติกฺกมติ ฯ
อติทิวา ปวิฏโ นิฏิตาย ภิกฺขาย กิฺจิ น ลภติ ฯ ปฏิสลฺลานคโตป สามเณรทหรภิกขฺ ูน อุจฺจาสทฺเทน สงฺฆฏฏนกมฺเมหิ จ
วิกฺขิปติ ฯ ยตฺถ ปน สพฺพ วตฺต กตเมว โหติ อวเสสาป จ
สงฺฆฏฏนา นตฺถิ เอวรูเป มหาวิหาเรป วิหาตพฺพ ฯ นววิหาเร
พหุ นวกมฺม โหติ ฯ อกโรนฺต อุชฺฌายนฺติ ฯ ยตฺร ปน ภิกฺขู
เอว วทนฺติ อายสฺมา ยถาสุข สมณธมฺม กโรตุ มย นวกมฺม
กริสฺสามาติ เอวรูเป วิหาตพฺพ ฯ ชิณณ
ฺ วิหาเร ปน พหุ ปฏิชคฺคิตพฺพ โหติ ฯ อนฺตมโส อตฺตโน เสนาสนมตฺตมฺป อปฺปฏิชคฺคนฺต
อุชฺฌายนฺติ ฯ ปฏิชคฺคนฺตสฺส กมฺมฏาน ปริหายติ ฯ
ปนฺถสนฺนิสสฺ ิเต มหาปถวิหาเร รตฺตินฺทิว อาคนฺตุกา สนฺนิปตนฺติ ฯ
วิกาเล อาคตาน อตฺตโน เสนาสน ทตฺวา รุกฺขมูเล วา ปาสาณปฏเ วา วสิตพฺพ โหติ ปุนทิวสมฺป เอวเมวาติ กมฺมฏานสฺส
โอกาโส น โหติ ฯ ยตฺถ ปน เอวรูโป อาคนฺตุกสมฺพาโธ น
โหติ ตตฺถ วิหาตพฺพ ฯ โสณฺฑิ นาม ปาสาณโปกฺขรณี โหติ
๑

๒

๓

๔

๑. ยุ. ม. สงฺฆกมฺเมหิ ฯ ๒. ม. น วิหาตพฺพ ฯ ๓. สี. ยุ. ยตฺถ ฯ ๔. สี. ยุ. ปุนทิวเสป ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ตตฺถ ปานียตฺถ มหาชโน สโมสรติ ฯ นครวาสีน ราชกุลุปกตฺเถราน
อนฺเตวาสิกา รชนกมฺมตฺถาย อาคจฺฉนฺติ ฯ เตส ภาชนทารุโทณิกาทีนิ ปุจฺฉนฺตาน อสุเก จ อสุเก จ าเนติ ทสฺเสตพฺพานิ
โหนฺติ ฯ เอว สพฺพกาลมฺป นิจฺจพฺยาวโฏ โหติ ฯ ยตฺถ นานาวิธ
สากปณฺณ โหติ ตตฺถสฺส กมฺมฏาน คเหตฺวา ทิวาวิหาร
นิสินฺนสฺสาป สนฺติเก สากหาริกา คายมานา ปณฺณ อุจฺจินนฺติโย
วิสภาคสทฺทสงฺฆฏฏเนน กมฺมฏานนฺตราย กโรนฺติ ฯ ยตฺถ ปน
นานาวิธา มาลาคจฺฉา สุปุปฺผิตา โหนฺติ ตตฺราป ตาทิโสเยว
อุปทฺทโว ฯ ยตฺถ นานาวิธ อมฺพชมฺพุปนสาทิผล โหติ ตตฺถ
ผลตฺถิกา อาคนฺตฺวา ยาจนฺติ อเทนฺตสฺส กุชฺฌนฺติ พลกฺกาเรน
วา คณฺหนฺติ สายณฺหสมเย วิหารมชฺเฌ จงฺกมนฺเตน เต
ทิสฺวา กึ อุปาสกา เอว กโรถาติ วุตตฺ า ยถารุจึ อกฺโกสนฺติ
อนาวาสายปสฺส ปรกฺกมนฺติ ฯ ปฏนีเย ปน โลกสมฺมเต
ทกฺขิณาคิริหตฺถิกุจฺฉิเจติยคิริจิตฺตลปพฺพตสทิเส วิหาเร วิหรนฺต อย
อรหาติ สมฺภาเวตฺวา วนฺทิตุกามา มนุสฺสา สมนฺตา โอสรนฺติ
เตนสฺส ผาสุ น โหติ ฯ ยสฺส ปน ต สปฺปาย โหติ เตน ทิวา
อฺตฺร คนฺตฺวา รตฺตึ วสิตพฺพ ฯ นครสนฺนิสสฺ ิเต วิสภาคารมฺมณานิ อาปาถ อาคจฺฉนฺติ กุมฺภทาสิโยป ฆเฏหิ นิฆสนฺติโย
คจฺฉนฺติ โอกฺกมิตฺวา มคฺค น เทนฺติ อิสฺสรมนุสฺสาป
วิหารมชฺเฌ สาณึ ปริกขฺ ิปตฺวา นิสีทนฺติ ฯ ทารุสนฺนิสฺสิเต ปน
๑

๑. ม. อวาสาย ฯ
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ปวีกสิณนิทฺเทโส
ยตฺถ กฏานิ จ ทพฺพุปกรณรุกฺขา จ สนฺติ ตตฺถ กฏหาริกา
ปุพฺเพ วุตฺตสากปุปฺผหาริกา วิย อผาสุ กโรนฺติ ฯ เย วิหาเร
รุกฺขา สนฺติ เต ฉินฺทิตฺวา ฆรานิ กริสฺสามาติ มนุสฺสา อาคนฺตฺวา
ฉินฺทนฺติ สเจ สายณฺหสมเย ปธานฆรา นิกฺขมิตฺวา วิหารมชฺเฌ
จงฺกมนฺโต เต ทิสฺวา กึ อุปาสกา เอว กโรถาติ วทติ ยถารุจึ
อกฺโกสนฺติ อนาวาสายปสฺส ปรกฺกมนฺติ ฯ โย ปน เขตฺตสนฺนิสฺสิโต
โหติ สมนฺตา เขตฺเตหิ ปริวาริโต ตตฺถ มนุสฺสา วิหารมชฺเฌเยว
ขล กตฺวา ธฺ มทฺทนฺติ ปมุเข สุสสฺ ยนฺติ อฺมฺป พหุ อผาสุ
กโรนฺติ ฯ ยตฺราป มหาสงฺฆโภโค โหติ อารามิกาน กุลาน
คาโว รุนฺธนฺติ อุทกธาร ปฏิเสเธนฺติ มนุสฺสา วีหิสีส คเหตฺวา
ปสฺสถ ตุมหฺ าก อารามิกาน กมฺมนฺติ สงฺฆสฺส ทสฺเสนฺติ เตน
เตน การเณน ราชราชมหามตฺตาน ฆรทฺวาร คนฺตพฺพ โหติ
อยมฺป เขตฺตสนฺนิสฺสิเตเนว สงฺคหิโต ฯ วิสภาคาน ปุคฺคลาน
อตฺถิตาติ ยตฺถ อฺมฺ วิสภาคา เวรี ภิกขฺ ู วิหรนฺติ เย
กลห กโรนฺตา มา ภนฺเต เอว กโรถาติ นิวาริยมานา
เอตสฺส ปสุกูลิกสฺส อาคตกาลโต ปฏาย นฏมฺหาติ วตฺตาโร
ภวนฺติ ฯ โยป อุทกปฏฏน วา ถลปฏฏน วา นิสฺสิโต โหติ
ตตฺถ อภิณหฺ  นาวาหิ จ สตฺเถหิ จ อาคตมนุสฺสา โอกาส เทถ
ปานีย เทถ โลณ เทถาติ ฆฏฏยนฺตา อผาสุ กโรนฺติ ฯ
ปจฺจนฺตนิสฺสิเต ปน มนุสฺสา พุทฺธาทีสุ อปฺปสนฺนา โหนฺติ ฯ
๑

๒

๓

๔

๑. กตฺถจิ นตฺถิ ฯ ๒. ยุ. โสสยนฺติ ฯ ๓. อารามิกาติป ฯ ๔. ยุ. อุทกวาร ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
รชฺชสีมนฺตรฺสนฺนิสฺสิเต ราชภย โหติ ฯ ต หิ ปเทส เอโก ราชา
น มยฺห วเส วตฺตตีติ ปหรติ ฯ อิตโรป น มยฺห วเส
วตฺตตีติ ฯ ตตฺราย ภิกฺขุ กทาจิ อิตรสฺส รฺโ วิชิเต วิจรติ ฯ
กทาจิ เอตสฺส ฯ อถ น จารปุริโส อยนฺติ มฺมานา
อนยพฺยสน ปาเปนฺติ ฯ อสปฺปายตาติ วิสภาครูปาทิอารมฺมณสโมสรเณน วา อมนุสฺสปริคฺคหิตตาย วา อสปฺปายตา ฯ ตตฺริท
วตฺถุ ฯ
เอโก กิร เถโร อรฺเ วสติ ฯ อถสฺส เอกา ยกฺขินี
ปณฺณสาลทฺวาเร ตฺวา คายิ ฯ โส นิกฺขมิตฺวา ทฺวาเร อฏาสิ ฯ
สา คนฺตฺวา จงฺกมนสีเส คายิ ฯ เถโร จงฺกมนสีส อคมาสิ ฯ สา
สตโปริสปปาเต ตฺวา คายิ ฯ เถโร ปฏินิวตฺติ ฯ อถ น สา
เวเคน คเหตฺวา มยา ภนฺเต น เอโก น เทฺว ตุมฺหาทิสา
ขาทิตาติ อาห ฯ
กลฺยาณมิตฺตาน อลาโภติ ยตฺถ น สกฺกา โหติ อาจริย วา
อาจริยสม วา อุปชฺฌาย วา อุปชฺฌายสม วา กลฺยาณมิตฺต
ลทฺธุ ตตฺถ โส กลฺยาณมิตฺตาน อลาโภ มหาโทโสเยวาติ ฯ
อิเมส อฏารสนฺน โทสาน อฺตเรน สมนฺนาคโต อนนุรูโปติ
เวทิตพฺโพ ฯ วุตฺตมฺป เจต อฏกถาสุ
มหาวาส นวาวาส ชราวาส จ ปนฺถนึ
โสณฺฑึ ปณฺณฺจ ปุปฺผฺจ ผล ปฏิตเมว จ
๑

๒

๓

๑. ม. รชฺชสีมสนฺนิสฺสิเต ฯ ๒. ม. ยุ. เอกสฺส ฯ ๓. ยุ. ปตฺถิตเมว ฯ
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ปวีกสิณนิทฺเทโส
นคร ทารุนา เขตฺต วิสภาเคน ปฏฏน
ปจฺจนฺตสีมาสปฺปาย ยตฺถ มิตฺโต น ลพฺภติ
อฏารเสตานิ านานิ อิติ วิฺาย ปณฺฑิโต
อารกา ปริวชฺเชยฺย มคฺค ปฏิภย ยถาติ ฯ
โย ปน โคจรคามโต นาติทูรนาจฺจาสนฺนตาทีหิ ปฺจหิ องฺเคหิ
สมนฺนาคโต อย อนุรูโป นาม ฯ วุตฺตฺเหต ภควตา กถฺจ
ภิกฺขเว เสนาสน ปฺจงฺคสมนฺนาคต โหติ อิธ ภิกฺขเว เสนาสน
นาติทูร โหติ นาจฺจาสนฺน คมนาคมนสมฺปนฺน ทิวา อปฺปกิณฺณ
รตฺตึ อปฺปสทฺท อปฺปนิคฺโฆส อปฺปฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺส
โข ปน โหติ ตสฺมึ โข ปน เสนาสเน วิหรนฺตสฺส อกสิเรเนว
อุปฺปชฺชนฺติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา
ตสฺมึ โข ปน เสนาสเน เถรา ภิกฺขู วิหรนฺติ พหุสฺสุตา
อาคตาคมา ธมฺมธรา วินยธรา มาติกาธรา เต กาเลน กาล
อุปสงฺกมิตฺวา ปริปุจฺฉติ ปริปฺหติ อิธ ภนฺเต กถ อิมสฺส
โก อตฺโถติ ตสฺส เต อายสฺมนฺโต อวิวฏ เจว วิวรนฺติ
อนุตฺตานีกตฺจ อุตฺตานึ กโรนฺติ อเนกวิหิเตสุ จ กงฺขฏานีเยสุ
ธมฺเมสุ กงฺข ปฏิวิโนเทนฺติ เอว โข ภิกฺขเว เสนาสน ปฺจงฺคสมนฺนาคต โหตีติ ฯ อย สมาธิภาวนาย อนนุรูป วิหาร ปหาย
อนุรูเป วิหาเร วิหรนฺเตนาติ เอตฺถ วิตฺถาโร ฯ
ขุทฺทกปลิโพธุปจฺเฉท กตฺวาติ เอตฺถ ฯ เอว ปฏิรูเป วิหาเร
๑

๒

๒

๓

๔

๕

๖

๑. อปฺปากิณณ
ฺ นฺติป ฯ ๒-๒. ปาลิย นตฺถิ ฯ ๓. อปฺปกลิเรเนว ฯ ๔. อิท ฯ
๕. อุตฺตานีกโรนฺติ ฯ ๖. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๗ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
วิหรนฺเตน เยปสฺส เต โหนฺติ ขุทฺทกา ปลิโพธา เตป อุปจฺฉินฺทิตพฺพา ฯ เสยฺยถีท ฯ ทีฆานิ เกสนขโลมานิ ฉินฺทิตพฺพานิ
ชิณฺณจีวเรสุ ทฬฺหีกมฺม วา ตุนฺนกมฺม วา กาตพฺพ กิลฏิ านิ วา
รชิตพฺพานิ สเจ ปตฺเต มล โหติ ปตฺโต ปจิตพฺโพ มฺจปาทีนิ โสเธตพฺพานีติ ฯ อย ขุทฺทกปลิโพธุปจฺเฉท กตฺวาติ
เอตฺถ วิตฺถาโร ฯ
อิทานิ สพฺพ ภาวนาวิธาน อปริหาเปนฺเตน ภาเวตพฺโพติ
เอตฺถ อย ปวีกสิณ อาทึ กตฺวา สพฺพกมฺมฏานวเสน วิตฺถารกถา
โหติ ฯ เอว อุปจฺฉินฺนขุทฺทกปลิโพเธน หิ ภิกขฺ ุนา ปจฺฉาภตฺต
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺเตน ภตฺตสมฺมท ปฏิวิโนเทตฺวา ปวิวิตฺเต โอกาเส
สุขนิสินฺเนน กตาย วา อกตาย วา ปวิยา นิมิตฺต คณฺหิตพฺพ ฯ
วุตฺตฺเหต ปวีกสิณ อุคฺคณฺหนฺโต ปวิย นิมติ ฺต คณฺหติ
กเต วา อกเต วา สานฺตเก โน อนนฺตเก สโกฏิเย โน
อโกฏิเย สวฏฏเม โน อวฏฏเม สปริยนฺเต โน อปริยนฺเต
สุปฺปมตฺเต วา สราวมตฺเต วา โส ต นิมิตฺต สุคฺคหิต กโรติ
สูปธาริต อุปธาเรติ สุววฏิต ววฏเปติ โส ต นิมิตฺต สุคฺคหิต
กตฺวา สูปธาริต อุปธาเรตฺวา สุววฏิต ววฏเปตฺวา อานิสสทสฺสาวี รตนสฺี หุตฺวา จิตฺตีการ อุปฏเปตฺวา สปฺปยายมาโน
ตสฺมึ อารมฺมเณ จิตฺต อุปนิพนฺธติ อทฺธา อิมาย ปฏิปทาย
ชรามรณมฺหา มุจฺจิสฺสามีติ โส วิวจิ ฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
๑

๑. อหาเปนฺเตน ฯ
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ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ฯ ตตฺถ เยน อตีตภเวป สาสเน วา
อิสิปพฺพชฺชาย วา ปพฺพชิตฺวา ปวีกสิเณ จตุกกฺ ปฺจกชฺฌานานิ
นิพฺพตฺติตปุพฺพานิ เอวรูปสฺส ปฺุวโต อุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺส
อกตาย ปวิยา กสิตฏาเน วา ขลมณฺฑเล วา นิมิตฺต อุปฺปชฺชติ
มลฺลกตฺเถรสฺส วิย ฯ
ตสฺส กิรายสฺมโต กสิตฏาน โอโลเกนฺตสฺส ตณฺานปฺปมาณเมว นิมิตฺต อุทปาทิ ฯ โส ต วฑฺเฒตฺวา ปฺจกชฺฌานานิ
นิพฺพตฺเตตฺวา ฌานปทฏาน วิปสฺสน ปฏเปตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ
โย ปน เอว อกตาธิกาโร โหติ เตน อาจริยสฺส สนฺติเก
อุคฺคหิต กมฺมฏานวิธาน อวิราเธตฺวา จตฺตาโร กสิณโทเส
ปริหรนฺเตน กสิณ กาตพฺพ ฯ นีลปตโลหิโตทาตสมฺเภทวเสน
หิ จตฺตาโร ปวีกสิณโทสา ฯ ตสฺมา นีลาทิวณฺณ มตฺติก
อคฺคเหตฺวา คงฺคาวเห มตฺติกาสทิสาย อรุณวณฺณาย มตฺติกาย กสิณ
กาตพฺพ ฯ ตฺจ โข วิหารมชฺเฌ สามเณราทีน สฺจรณฏาเน
น กาตพฺพ ฯ วิหารปจฺจนฺเต ปน ปฏิจฺฉนฺนฏาเน ปพฺภาเร วา
ปณฺณสาลาย วา สหาริม วา ตตฺรฏก วา กาตพฺพ ฯ ตตฺร
สหาริม จตูสุ ทณฺฑเกสุ ปโลติก วา จมฺม วา กฏสารก วา
พนฺธิตฺวา ตตฺร อปนีตติณมูลสกฺขรวาลิกาย สุมทฺทิตาย มตฺติกาย
วุตฺตปฺปมาณ วฏฏ ลิมปฺ ตฺวา กาตพฺพ ฯ ต ปริกมฺมกาเล ภูมิย
อตฺถริตฺวา โอโลเกตพฺพ ฯ ตตฺรฏก ภูมิย ปทุมกณฺณิกากาเรน
ขาณุเก อาโกเฏตฺวา วลฺลีหิ วินทฺธิตวฺ า กาตพฺพ ฯ ยทิ สา มตฺติกา
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นปฺปโหติ อโธ อฺ ปกฺขิปตฺวา อุปริภาเค สุปริโสธิตาย
อรุณวณฺณาย มตฺติกาย วิทตฺถิจตุรงฺคุลวิตฺถารวฏฏ กาตพฺพ ฯ
เอตเทว หิ ปมาณ สนฺธาย สุปฺปมตฺต วา สราวมตฺต วาติ
วุตฺต ฯ สานฺตเก โน อนนฺตเกติอาทิ ปนสฺส ปริจฺเฉทตฺถาย
วุตฺต ฯ ตสฺมา เอว วุตฺตปฺปมาณ ปริจฺเฉท กตฺวา รุกฺขปาณิกาย
วิสภาควณฺณ สมุฏาเปติ ฯ ตสฺมา ต อคฺคเหตฺวา ปาสาณปาณิกาย ฆสิตฺวา สม เภริตลสทิส กตฺวา ต าน สมฺมชฺชิตวฺ า
นฺหาตฺวา อาคนฺตฺวา กสิณมณฺฑลโต อฑฺฒเตยฺยหตฺถนฺตเร ปเทเส
ปฺตฺเต วิทตฺถิจตุรงฺคุลปาทเก สุอตฺถเต ปเ นิสีทิตพฺพ ฯ ตโต
ทูรตเร นิสินนฺ สฺส หิ กสิณ น อุปฏาติ ฯ อาสนฺนตเร กสิณโทสา
ปฺายนฺติ ฯ อุจฺจตเร นิสินฺเนน จ คีว โอนมิตวฺ า โอโลเกตพฺพ
โหติ ฯ นีจตเร ชนฺนุกานิ รุชฺชนฺติ ฯ ตสฺมา วุตฺตนเยเนว
นิสีทิตฺวา อปฺปสฺสาทา กามาติอาทินา นเยน กาเมสุ อาทีนว
ปจฺจเวกฺขิตฺวา กามนิสฺสรเณ สพฺพทุกฺขสมติกฺกมสฺส อุปายภูเต
เนกฺขมฺเม ชาตาภิลาเสน พุทฺธธมฺมสงฺฆคุณานุสฺสรเณน
ปติปาโมชฺช ชนยิตฺวา อยนฺทานิ สา สพฺพพุทฺธปจฺเจกพุทฺธอริยสาวเกหิ ปฏิปนฺนา เนกฺขมฺมปฏิปทาติ ปฏิปตฺติยา สฺชาตคารเวน
อทฺธา อิมาย ปฏิปตฺติยา ปวิเวกสุขรสสฺส ภาคี ภวิสฺสามีติ อุสฺสาห
ชนยิตฺวา สเมน อากาเรน จกฺขูนิ อุมฺมีลิตฺวา นิมิตฺต คณฺหนฺเตน
ภาเวตพฺพ ฯ อติอุมฺมีลยโต หิ จกฺขุ กิลมติ มณฺฑลฺจ อติวิภูต
โหติ ฯ เตนสฺส นิมิตฺต นุปฺปชฺชติ ฯ อติมนฺท อุมฺมีลยโต มณฺฑล
๑

๑. ยุ. อุมฺมีเลตฺวา ฯ
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อวิภูต โหติ จิตฺตฺจ ลีน โหติ เอวมฺป นิมิตฺต นุปฺปชฺชติ ฯ
ตสฺมา อาทาสตเล มุขนิมิตฺต ทสฺสินา วิย สเมน อากาเรน
จกฺขูนิ อุมฺมลี ิตฺวา นิมิตตฺ  คณฺหนฺเตน ภาเวตพฺพ ฯ น วณฺโณ
ปจฺจเวกฺขิตพฺโพ ฯ น ลกฺขณ มนสิกาตพฺพ ฯ อปจ วณฺณ
อมฺุจิตฺวา นิสฺสยสวณฺณ กตฺวา อุสสฺ ทวเสน ปณฺณตฺติธมฺเม จิตฺต
เปตฺวา มนสิกาตพฺพ ฯ ปวี มหี เมทนี ภูมิ วสุธา วสุนฺธราติอาทีสุ ปวีนาเมสุ ย อิจฉฺ ติ ยทสฺส สฺานุกุล โหติ ต วตฺตพฺพ ฯ
อปจ ปวีติ เอตเทว นาม ปากฏ ฯ ตสฺมา ปากฏวเสเนว
ปวี ปวีติ ภาเวตพฺพ ฯ กาเลน อุมฺมีลิตฺวา กาเลน นิมฺมลี ติ ฺวา
อาวชฺชิตพฺพ ฯ ยาว อุคคฺ หนิมิตฺต นุปฺปชฺชติ ตาว กาลสตมฺป
กาลสหสฺสมฺป ตโต ภิยฺโยป เอเตเนว นเยน ภาเวตพฺพ ฯ ตสฺเสว
ภาวยโต ยทา นิมฺมีลิตวฺ า อาวชฺชนฺตสฺส อุมฺมีลติ กาเล วิย อาปาถ
อาคจฺฉติ ตทา อุคฺคหนิมิตฺต ชาต นาม โหติ ฯ ตสฺส ชาตกาลโต
ปฏาย น ตสฺมึ าเน นิสีทิตพฺพ ฯ อตฺตโน วสนฏาน ปวิสิตฺวา
ตตฺถ นิสินฺเนน ภาเวตพฺพ ฯ ปาทโธวนปปฺจปริหารตฺถ ปนสฺส
เอกปฏลิกุปาหนา จ กตฺตรทณฺโฑ จ อิจฺฉิตฺพฺโพ ฯ อถาเนน สเจ
ตรุโณ สมาธิ เกนจิเทว อสปฺปายการเณน นสฺสติ อุปาหนา อารุยฺห
กตฺตรทณฺฑ คเหตฺวา ต าน คนฺตฺวา นิมิตฺต อาทาย อาคนฺตฺวา
สุขนิสินฺเนน ภาเวตพฺพ ปุนปฺปุน สมนฺนาหริตพฺพ ตกฺกาหต
วิตกฺกาหต กาตพฺพ ฯ ตสฺส เอว กโรนฺตสฺส อนุกฺกเมน นีวรณานิ
วิกฺขมฺภนฺติ กิเลสา สนฺนิสีทนฺติ อุปจารสมาธินา จิตฺต สมาธิยติ
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ปฏิภาคนิมิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ
ตตฺราย ปุริมสฺส จ อุคฺคหนิมิตฺตสฺส อิมสฺส จ วิเสโส ฯ
อุคฺคหนิมิตฺเต กสิณโทโส ปฺายติ ฯ ปฏิภาคนิมิตฺต ถวิกโต
นีหฏาทาสมณฺฑล วิย สุโธตสงฺขถาล วิย พลาหกนฺตรา นิกฺขนฺตจนฺทมณฺฑล วิย เมฆมุเข พลากา วิย อุคฺคหนิมิตฺต ปทาลยิตฺวา
นิกฺขนฺตมิว ตโต สตคุณ สหสฺสคุณ สุปริสุทฺธ หุตฺวา อุปฏาติ ฯ
ตฺจ โข เนว วณฺณวนฺต น สณฺานวนฺต ฯ ยทิ หิ
ต เอทิส ภเวยฺย จกฺขุวิฺเยฺย สิยา โอฬาริก สมฺมสนุปค
ติลกฺขณพฺภาหต ฯ น ปเนต ตาทิส ฯ เกวล หิ สมาธิลาภิโน
อุปฏานาการมตฺต สฺชเมตนฺติ ฯ อุปฺปนฺนกาลโต จ ปนสฺส
ปฏาย นีวรณานิ วิกฺขมฺภิตาเนว โหนฺติ กิเลสา สนฺนิสินฺนาว ฯ
อุปจารสมาธินา จิตฺต สมาหิตเมวาติ ฯ
ทุวิโธ หิ สมาธิ อุปจารสมาธิ จ อปฺปนาสมาธิ จ ฯ
ทฺวีหากาเรหิ จิตฺต สมาธิยติ อุปจารภูมิย วา ปฏิลาภภูมิย วา ฯ
ตตฺถ อุปจารภูมิย นีวรณปฺปหาเนน จิตฺต สมาหิต โหติ ฯ ปฏิลาภภูมิย องฺคปาตุภาเวน ฯ ทฺวินฺน ปน สมาธีน อิท นานากรณ ฯ
อุปจาเร องฺคานิ น ถามชาตานิ โหนฺติ ฯ องฺคาน อถามชาตตฺตา
ยถา นาม ทหโร กุมารโก อุกฺขิปตฺวา ปยมาโน ปุนปฺปนุ ิ
ภูมิย ปตติ เอวเมว อุปจาเร อุปฺปนฺเน จิตฺต กาเลน นิมิตฺต
อารมฺมณ กโรติ กาเลน ภวงฺค โอตรติ ฯ อปฺปนาย ปน องฺคานิ
ถามชาตานิ โหนฺติ ฯ เตส ถามชาตตฺตา ยถา นาม พลิกปุริโส
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อาสนา อุฏ าย ทิวสมฺป ติฏเยฺย เอวเมว อปฺปนาสมาธิมฺหิ
อุปฺปนฺเน จิตฺต สกึ ภวงฺควาร ฉินฺทิตฺวา เกวลมฺป รตฺตึ เกวลมฺป
ทิวส ติฏติ กุสลชวนปฏิปาฏิวเสเนว ปวตฺตตีติ ฯ
ตตฺร ยเทต อุปจารสมาธินา สทฺธึ ปฏิภาคนิมิตฺต อุปปฺ นฺน
ตสฺส อุปฺปาทน นาม อติทุกฺกร ฯ ตสฺมา สเจ เตเนว ปลฺลงฺเกน
ต นิมิตฺต วฑฺเฒตฺวา อปฺปน อธิคนฺตุ สกฺโกติ สุนฺทร โน
เจ สกฺโกติ อถาเนน ต นิมิตฺต อปฺปมตฺเตน จกฺกวตฺติคพฺโภ วิย
รกฺขิตพฺพ ฯ เอว หิ นิมิตตฺ  รกฺขโต ลทฺธปริหานิ น วิชชฺ ติ ฯ
อารกฺขมฺหิ อสนฺตมฺหิ ลทฺธ ลทฺธ วินสฺสติ ฯ ตตฺราย รกฺขณาวิธิ ฯ
อาวาโส โคจโร ภสฺส ปุคฺคโล โภชน อุตุ
อิริยาปโถติ สตฺเตเต อสปฺปาเย วิวชฺชเย
สปฺปาเย สตฺต เสเวถ เอวฺหิ ปฏิปชฺชโต
นจิเรเนว กาเลน โหติ กสฺสจิ อปฺปนาติ ฯ
ตตฺรสฺส ยสฺมึ อาวาเส วสนฺตสฺส อนุปฺปนฺน วา นิมิตฺต
นุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺน วา วินสฺสติ อนุปฏิตา จ สติ น อุปฏาติ
อสมาหิตฺจ จิตฺต น สมาธิยติ อย อสปฺปาโย ฯ ยตฺถ นิมติ ฺต
อุปฺปชฺชติ เจว ถาวรฺจ โหติ สติ อุปฏาติ จิตฺต สมาธิยติ
นาคปพฺพตวาสิปธานิยติสฺสตฺเถรสฺส วิย อย สปฺปาโย ฯ ตสฺมา
ยสฺมึ วิหาเร พหู อาวาสา โหนฺติ ตตฺถ เอกเมกสฺมึ ตีณิ ตีณิ
ทิวสานิ วสิตฺวา ยตฺถสฺส จิตฺต เอกคฺค โหติ ตตฺถ วสิตพฺพ ฯ
อาวาสสปฺปายตาย หิ ตมฺพปณฺณิทีปมฺหิ จูฬนาคเลเณ วสนฺตา
๑

๑

๑-๑. ยุ. คาถาวเสน ทิสฺสติ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ตตฺเถว กมฺมฏาน คเหตฺวา ปฺจสตา ภิกฺขู อรหตฺต ปาปุณึสุ ฯ
โสตาปนฺนาทีน ปน อฺตฺถ อริยภูมึ ปตฺวา ตตฺถ อรหตฺต
ปตฺตานฺจ คณนา นตฺถิ ฯ เอว อฺเสุป จิตฺตลปพฺพตวิหาราทีสุ ฯ
โคจรคาโม ปน โย เสนาสนโต อุตฺตเรน วา ทกฺขิเณน วา
นาติทูเร นาจฺจาสนฺเน ทิยฑฺฒโกสพฺภนฺตเร โหติ สุลภสมฺปนฺนภิกฺโข
โส สปฺปาโย ฯ วิปรีโต อสปฺปาโย ฯ ภสฺสนฺติ ทฺวตฺตึสติรจฺฉานกถาปริยาปนฺน อสปฺปาย ฯ ตฺหิสฺส นิมิตฺตนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ
ทส กถาวตฺถุนิสฺสิต สปฺปาย ฯ ตมฺป มตฺตาย ภาสิตพฺพ ฯ ปุคฺคโลป
อติรจฺฉานกถิโก สีลาทิคุณสมฺปนฺโน ย นิสฺสาย อสมาหิต วา จิตฺต
สมาธิยติ สมาหิต วา จิตฺต ถิรตร โหติ เอวรูโป สปฺปาโย ฯ
กายทฬฺหีพหุโล ปน ติรจฺฉานกถิโก อสปฺปาโย ฯ โส หิ ต
กทฺทโมทกมิว อจฺฉ อุทก มลีนเมว กโรติ ฯ ตาทิสฺจ อาคมฺม
โกฏิปพฺพตวาสิทหรสฺเสว สมาปตฺติ วินสฺสติ ฯ ปเคว นิมิตฺต ฯ
โภชน ปน กสฺสจิ มธุร กสฺสจิ อมฺพิล สปฺปาย โหติ ฯ อุตุป
กสฺสจิ สีโต กสฺสจิ อุณโฺ ห สปฺปาโย โหติ ฯ ตสฺมา ย โภชน
วา อุตุ วา เสวนฺตสฺส ผาสุ โหติ อสมาหิต วา จิตฺต
สมาธิยติ สมาหิต วา ถิรตร โหติ ต โภชน โส จ อุตุ
สปฺปาโย ฯ อิตร โภชน อิตโร จ อุตุ อสปฺปาโย ฯ อิริยาปเถสุป
กสฺสจิ จงฺกโม สปฺปาโย โหติ กสฺสจิ สยนฏานนิสชฺชาน
อฺตโร ฯ ตสฺมา ต อาวาส วิย ตีณิ ทิวสานิ อุปปริกฺขิตวฺ า
ยสฺมึ อิริยาปเถ อสมาหิต วา จิตฺต สมาธิยติ สมาหิต วา ถิรตร
๑

๑. ยุ. กายทฑฺฒีพหุโล ฯ
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ปวีกสิณนิทฺเทโส
โหติ โส สปฺปาโย อิตโร อสปฺปาโยติ เวทิตพฺโพ ฯ อิติ
อิม สตฺตวิธ อสปฺปาย วชฺเชตฺวา สปฺปาย เสวิตพฺพ ฯ เอว
ปฏิปนฺนสฺส หิ นิมิตฺตาเสวนพหุลสฺส นจิเรเนว กาเลน โหติ กสฺสจิ
อปฺปนา ฯ ยสฺส ปน เอวมฺป ปฏิปชฺชโต น โหติ เตน ทสวิธ
อปฺปนาโกสลฺล สมฺปาเทตพฺพ ฯ ตตฺราย นโย ฯ
ทสหากาเรหิ อปฺปนาโกสลฺล อิจฺฉิตพฺพ วตฺถุวิสท กิรยิ โต
อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนโต นิมิตฺต กุสลโต ยสฺมึ สมเย จิตฺต
ปคฺคเหตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ยสฺมึ สมเย จิตฺต
นิคฺคเหตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต นิคคฺ ณฺหาติ ยสฺมึ สมเย จิตฺต
สมฺปหสิตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต สมฺปหเสติ ยสฺมึ สมเย จิตฺต
อชฺฌุเปกฺขิตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต อชฺฌุเปกฺขติ อสมาหิตปุคฺคลปริวชฺชนโต สมาหิตปุคฺคลเสวนโต ตทธิมุตฺติโตติ ฯ
ตตฺถ วตฺถุวิสท กิรยิ า นาม อชฺฌตฺติกพาหีราน วตฺถูน วิสทภาว กรณ ฯ ยทา หิสฺส เกส นข โลมานิ ทีฆานิ โหนฺติ สรีร วา
เสทมลคฺคหิต ตทา อชฺฌตฺติกวตฺถุ อวิสท โหติ อปริสุทฺธ ฯ
ยทา ปนสฺส จีวร ชิณณ
ฺ  กิลฏิ  ทุคฺคนฺธ โหติ เสนาสน วา
อุกฺลาป ตทา พาหิรวตฺถุ อวิสท โหติ อปริสุทฺธ ฯ อชฺฌตฺติกพาหิเร จ วตฺถุมฺหิ อวิสเท อุปฺปนฺเนสุ จิตฺตเจตสิเกสุ าณมฺป
อปริสุทฺธ โหติ อปริสทุ ฺธานิ ทีปกปลฺลิก วฏฏเิ ตลานิ นิสสฺ าย
อุปฺปนฺนทีปสิขาย โอภาโส วิย ฯ อปริสุทฺเธน จ าเณน สงฺขาเร
สมฺมสโต สงฺขาราป อวิภูตา โหนฺติ กมฺมฏานมนุยฺุชโต
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ปวีกสิณนิทฺเทโส
โหติ โส สปฺปาโย อิตโร อสปฺปาโยติ เวทิตพฺโพ ฯ อิติ
อิม สตฺตวิธ อสปฺปาย วชฺเชตฺวา สปฺปาย เสวิตพฺพ ฯ เอว
ปฏิปนฺนสฺส หิ นิมิตฺตาเสวนพหุลสฺส นจิเรเนว กาเลน โหติ กสฺสจิ
อปฺปนา ฯ ยสฺส ปน เอวมฺป ปฏิปชฺชโต น โหติ เตน ทสวิธ
อปฺปนาโกสลฺล สมฺปาเทตพฺพ ฯ ตตฺราย นโย ฯ
ทสหากาเรหิ อปฺปนาโกสลฺล อิจฺฉิตพฺพ วตฺถุวิสท กิรยิ โต
อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนโต นิมิตฺต กุสลโต ยสฺมึ สมเย จิตฺต
ปคฺคเหตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ยสฺมึ สมเย จิตฺต
นิคฺคเหตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต นิคคฺ ณฺหาติ ยสฺมึ สมเย จิตฺต
สมฺปหสิตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต สมฺปหเสติ ยสฺมึ สมเย จิตฺต
อชฺฌุเปกฺขิตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต อชฺฌุเปกฺขติ อสมาหิตปุคฺคลปริวชฺชนโต สมาหิตปุคฺคลเสวนโต ตทธิมุตฺติโตติ ฯ
ตตฺถ วตฺถุวิสท กิรยิ า นาม อชฺฌตฺติกพาหีราน วตฺถูน วิสทภาว กรณ ฯ ยทา หิสฺส เกส นข โลมานิ ทีฆานิ โหนฺติ สรีร วา
เสทมลคฺคหิต ตทา อชฺฌตฺติกวตฺถุ อวิสท โหติ อปริสุทฺธ ฯ
ยทา ปนสฺส จีวร ชิณณ
ฺ  กิลฏิ  ทุคฺคนฺธ โหติ เสนาสน วา
อุกฺลาป ตทา พาหิรวตฺถุ อวิสท โหติ อปริสุทฺธ ฯ อชฺฌตฺติกพาหิเร จ วตฺถุมฺหิ อวิสเท อุปฺปนฺเนสุ จิตฺตเจตสิเกสุ าณมฺป
อปริสุทฺธ โหติ อปริสทุ ฺธานิ ทีปกปลฺลิก วฏฏเิ ตลานิ นิสสฺ าย
อุปฺปนฺนทีปสิขาย โอภาโส วิย ฯ อปริสุทฺเธน จ าเณน สงฺขาเร
สมฺมสโต สงฺขาราป อวิภูตา โหนฺติ กมฺมฏานมนุยฺุชโต
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ปวีกสิณนิทฺเทโส
วตฺถุสฺมึเยว ปสีทติ ฯ พลวสมาธึ ปน มนฺทวิริย สมาธิสฺส โกสชฺชปกฺขตฺตา โกสชฺช อภิภวติ ฯ พลววิริย มนฺทสมาธึ วิริยสฺส
อุทฺธจฺจปกฺขตา อุทฺธจฺจ อภิภวติ ฯ สมาธิ ปน วิริเยน
สโยชิโต โกสชฺเช ปติตุ น ลภติ ฯ วิริย สมาธินา สโยชิต
อุทฺธจฺเจ ปติตุ น ลภติ ฯ ตสฺมา ตทุภย สม กาตพฺพ ฯ
อุภยสมตาย หิ อปฺปนา โหติ ฯ
อปจ สมาธิกมฺมิกสฺส พลวตีป สทฺธา วฏฏติ ฯ เอว
สทฺทหนฺโต โอกปฺเปนฺโต อปฺปน ปาปุณิสฺสติ ฯ สมาธิปฺาสุ
ปน สมาธิกมฺมิกสฺส เอกคฺคตา พลวตี วฏฏติ ฯ เอว หิ โส
อปฺปน ปาปุณาติ ฯ วิปสฺสนากมฺมิกสฺส ปฺา พลวตี วฏฏติ ฯ
เอว หิ โส ลกฺขณปฏิเวธ ปาปุณาติ ฯ อุภินฺน ปน สมตายป
อปฺปนา โหติเยว ฯ สติ ปน สพฺพตฺถ พลวตี วฏฏติ ฯ สติ
หิ จิตฺต อุทฺธจฺจปกฺขิกาน สทฺธาวิริยปฺาน วเสน อุทฺธจฺจปาตโต
โกสชฺชปกฺเขน จ สมาธินา โกสชฺชปาตโต รกฺขติ ฯ ตสฺมา สา
โลณธูปน วิย สพฺพพฺยฺชเนสุ สพฺพกมฺมิกอมจฺโจ วิย จ สพฺพราชกิจฺเจสุ สพฺพตฺถ อิจฺฉิตพฺพา ฯ เตนาห สติ จ ปน สพฺพตฺถิกา
วุตฺตา ภควตา กึการณา จิตฺต หิ สติปฏิสรณ อารกฺขปจฺจุปฏานา
จ สติ น วินา สติยา จิตฺตสฺส ปคฺคหนิคฺคโห โหตีติ ฯ
นิมิตฺตโกสลฺล นาม ปวีกสิณาทิกสฺส จิตฺเตกคฺคตานิมิตฺตสฺส
อกตสฺส กรณโกสลฺล กตสฺส ภาวนาโกสลฺล ภาวนาย ลทฺธสฺส
รกฺขณโกสลฺลฺจ ฯ ต อิธ อธิปฺเปต ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
กถฺจ ยสฺมึ สมเย จิตฺต ปคฺคเหตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต
ปคฺคณฺหาติ ฯ ยทาสฺส อติสิถิลวิริยตาทีหิ ลีน จิตฺต โหติ ตทา
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคาทโย ตโย อภาเวตฺวา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคาทโย ภาเวติ ฯ วุตฺตฺเหต ภควตา เสยฺยถาป ภิกขฺ เว ปุริโส
ปริตฺต อคฺคึ อุชฺชาเลตุกาโม อสฺส โส ตตฺถ อลฺลานิ เจว
ติณานิ ปกฺขิเปยฺย อลฺลานิ จ โคมยานิ ปกฺขิเปยฺย อลฺลานิ จ
กฏานิ ปกฺขิเปยฺย อุทกวาตฺจ ทเทยฺย ปสุเกน จ โอกีเรยฺย
ภพฺโพ นุโข โส ภิกฺขเว ปุริโส ปริตฺต อคฺคึ อุชชฺ าเลตุนฺติ ฯ
โน เหต ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ยสฺมึ สมเย ลีน จิตฺต
โหติ อกาโล ตสฺมึ สมเย ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย
อกาโล สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย อกาโล อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ต กิสฺส เหตุ ลีน ภิกฺขเว จิตฺต ต
เอเตหิ ธมฺเมหิ ทุสฺสมุฏาปย โหติ ยสฺมิฺจ โข ภิกฺขเว สมเย
ลีน จิตฺต โหติ กาโล ตสฺมึ สมเย ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส
ภาวนาย กาโล วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย กาโล
ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ต กิสฺส เหตุ ลีน ภิกฺขเว จิตฺต ต
เอเตหิ ธมฺเมหิ สุสมุฏ าปย โหติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปุริโส
ปริตฺต อคฺคึ อุชฺชาเลตุกาโม อสฺส โส ตตฺถ สุกขฺ านิ เจว ติณานิ
ปกฺขิเปยฺย สุกฺขานิ จ โคมยานิ ปกฺขิเปยฺย สุกขฺ านิ จ กฏานิ
ปกฺขิเปยฺย มุขวาต จ ทเทยฺย น จ ปสุเกน โอกีเรยฺย ภพฺโพ
๑

๑. ม. สุกฺกวาตฺจ ฯ
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ปวีกสิณนิทฺเทโส
นุโข โส ภิกฺขเว ปุรโิ ส ปริตฺต อคฺคึ อุชฺชาเลตุนฺติ ฯ เอว
ภนฺเตติ ฯ
เอตฺถ จ ยถาสก อาหารวเสน ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคาทีน
ภาวนา เวทิตพฺพา ฯ วุตฺตฺเหต ภควตา อตฺถิ ภิกฺขเว
กุสลากุสลา ธมฺมา สาวชฺชานวชฺชา ธมฺมา หีนปฺปณีตา ธมฺมา
กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา ธมฺมา ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร
อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย
อุปฺปนฺนสฺส วา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย
ภาวนาย ปาริปูริยาติ ฯ ตถา ฯ อตฺถิ ภิกฺขเว อารมฺภธาตุ นิกฺกมธาตุ ปรกฺกมธาตุ ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร อยมาหาโร
อนุปฺปนฺนสฺส วา วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา
วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูรยิ าติ ฯ
ตถา ฯ อตฺถิ ภิกฺขเว ปติสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา ธมฺมา ตตฺถ
โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา ปตสิ มฺโพชฺฌงฺคสฺส
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยาติ ฯ
ตตฺถ สภาวสามฺลกฺขณ ปฏิเวธ วเสน ปวตฺตมนสิกาโร
กุสลาทีสุ โยนิโสมนสิกาโร นาม ฯ อารมฺภธาตุอาทีน อุปฺปาทนวเสน ปวตฺตมนสิกาโร อารมฺภธาตุอาทีสุ โยนิโสมนสิกาโร นาม ฯ
ตตฺถ อารมฺภธาตูติ ปมวิริย วุจฺจติ ฯ นิกกฺ มธาตูติ โกสชฺชโต
๑

๒

๓

๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๑๕๖ ฯ ๒. ส. มหาวาร. ๑๙/๙๖ ฯ ๓. อารพฺภธาตูติป ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
นิกฺขนฺตตฺตา ตโต พลวตร ฯ ปรกฺกมธาตูติ ปร ปร าน
อกฺกมนโต ตโตป พลวตร ฯ ปติสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา ธมฺมาติ
ปน ปติยาเอว เอต นาม ตสฺสาป อุปฺปาทกมนสิกาโรว
โยนิโสมนสิกาโร นาม ฯ
อปจ สตฺต ธมฺมา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย
สวตฺตนฺติ ปริปุจฺฉกตา วตฺถุวิสทกิริยตา อินฺทฺรยิ สมตฺตปฏิปาทนา
ทุปฺปฺปุคฺคลปริวชฺชนา ปฺวนฺตปุคฺคลเสวนา คมฺภีราณจริยปจฺจเวกฺขณา ตทธิมุตฺตตาติ ฯ เอกาทส ธมฺมา วิรยิ สมฺโพชฺฌงฺคสฺส
อุปฺปาทาย สวตฺตนฺติ อปายาทิภยปจฺจเวกฺขณตา วิริยายตฺตโลกิยโลกุตฺตรวิเสสาธิคมานิสสทสฺสิตา พุทฺธปจฺเจกพุทฺธมหาสาวเกหิ
คตมคฺโค มยา คนฺตพฺโพ โส จ น สกฺกา กุสีเตน คนฺตุนฺติ
เอว คมนวีถิปจฺจเวกฺขณตา ทายกาน มหปฺผลการกรเณน
ปณฺฑาปจายนตา วิริยารมฺภสฺส วณฺณวาที เม สตฺถา โส จ
อนติกฺกมนียสาสโน อมฺหาก จ พหูปกาโร ปฏิปตฺติยา จ ปูชิยมาโน
ปูชิโต โหติ น อิตรถาติ เอว สตฺถุมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา สทฺธมฺมสงฺขาต เม มหาทายชฺช คเหตพฺพ ตฺจ น สกฺกา กุสีเตน คเหตุนฺติ
เอว ทายชฺชมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา อาโลกสฺามนสิการอิริยาปถปริวตฺตนอพฺโภกาสเสวนาทีหิ ถีนมิทฺธวิโนทนตา กุสีตปุคฺคลปริวชฺชนตา อารทฺธวิริยปุคฺคลเสวนตา สมฺมปฺปธานปจฺจเวกฺขณตา
ตทธิมุตฺตตาติ ฯ เอกาทส ธมฺมา ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย
๑

๑. มหปฺผลภาวกรเณนาติป ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค) - หนาที่ 169

ปวีกสิณนิทฺเทโส
สวตฺตนฺติ พุทฺธานุสฺสติ ธมฺมสงฺฆสีลจาคเทวตานุสฺสติ อุปสมานุสฺสติ
ลูขปุคฺคลปริวชฺชนตา สินิทฺธปุคฺคลเสวนตา ปสาทนียสุตฺตนฺตปจฺจเวกฺขณตา ตทธิมุตฺตตาติ ฯ
อิติ อิเมหิ อากาเรหิ เอเต ธมฺเม อุปฺปาเทนฺโต ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคาทโย ภาเวติ นาม ฯ เอว ยสฺมึ สมเย จิตฺต
ปคฺคเหตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ฯ
กถ ยสฺมึ สมเย จิตฺต นิคฺคเหตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต
นิคฺคณฺหาติ ฯ ยทาสฺส อจฺจารทฺธวิริยตาทีหิ อุทฺธฏ จิตฺต โหติ
ตทา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคาทโย ตโย อภาเวตฺวา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคาทโย ภาเวติ ฯ วุตฺตฺเหต ภควตา เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปุริโส
มหนฺต อคฺคิกฺขนฺธ นิพพฺ าเปตุกาโม อสฺส โส ตตฺถ สุกฺขานิ เจว
ติณานิ ปกฺขิเปยฺย ฯเปฯ น จ ปสุเกน โอกีเรยฺย ภพฺโพ นุโข
โส ภิกฺขเว ปุริโส มหนฺต อคฺคิกฺขนฺธ นิพฺพาเปตุนฺติ ฯ โน เหต
ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ยสฺมึ สมเย อุทฺธฏ จิตฺต โหติ
อกาโล ตสฺมึ สมเย ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย อกาโล
วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย อกาโล ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย
ต กิสฺส เหตุ อุทฺธฏ ภิกฺขเว จิตฺต ต หิ เอเตหิ ธมฺเมหิ
ทุวูปสมย โหติ ยสฺมึ จ โข ภิกฺขเว สมเย อุทฺธฏ จิตฺต โหติ
กาโล ตสฺมึ สมเย ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย กาโล สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย กาโล อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย
ต กิสฺส เหตุ อุทฺธฏ ภิกฺขเว จิตฺต ต หิ เอเตหิ ธมฺเมหิ
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วิสุทฺธิมคฺเค
สุวูปสมย โหติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปุริโส มหนฺต อคฺคิกฺขนฺธ
นิพฺพาเปตุกาโม อสฺส โส ตตฺถ อลฺลานิ เจว ติณานิ
ปกฺขิเปยฺย ฯเปฯ ปสุเกน จ โอกีเรยฺย ภพฺโพ นุโข โส ภิกฺขเว
ปุริโส มหนฺต อคฺคิกฺขนฺธ นิพฺพาเปตุนฺติ ฯ เอว ภนฺเตติ ฯ
เอตฺถาป ยถาสก อาหารวเสน ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคาทีน ภาวนา
เวทิตพฺพา ฯ วุตฺตฺเหต ภควตา อตฺถิ ภิกฺขเว กายปสฺสทฺธิ
จิตฺตปสฺสทฺธิ ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร อยมาหาโร
อนุปฺปนฺนสฺส วา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส
วา ปสฺสทฺธสิ มฺโพชฺฌงฺคสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย
ปาริปูริยาติ ฯ ตถา ฯ อตฺถิ ภิกฺขเว สมถนิมิตฺต อพฺยคฺคนิมิตฺต
ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยาติ ฯ ตถา ฯ
อตฺถิ ภิกฺขเว อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา ธมฺมา ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยาติ ฯ ตตฺถ ยถาสฺส
ปสฺสทฺธิอาทโย อุปฺปนฺนปุพฺพา ต อาการ สลฺลกฺเขตฺวา เตส
อุปฺปาทนวเสน ปวตฺตมนสิกาโรเอว ตีสุป ปเทสุ โยนิโสมนสิกาโร
นาม ฯ สมถนิมิตฺตนฺติ จ สมถสฺเสเวต อธิวจน ฯ อวิกฺเขปฏเน
๑

๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๑๕๘ ฯ
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ปวีกสิณนิทฺเทโส
จ ตสฺเสว อพฺยคฺคนิมิตฺตนฺติ อธิวจน ฯ
อปจ สตฺต ธมฺมา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย
สวตฺตนฺติ ปณีตโภชน เสวนตา อุตุสุขเสวนตา อิริยาปถสุขเสวนตา มชฺฌตฺตปฺปโยคตา สารทฺธกายปุคฺคลปริวชฺชนตา ปสฺสทฺธกายปุคฺคลเสวนตา ตทธิมุตฺตตาติ ฯ เอกาทส ธมฺมา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย สวตฺตนฺติ วตฺถุวิสทตา นิมติ ฺตกุสลตา อินฺทฺริย
สมตฺตปฏิปาทนตา สมเย จิตฺตสฺส นิคฺคหณตา สมเย จิตฺตสฺส
ปคฺคหณตา นิรสฺสาทสฺส จิตฺตสฺส สทฺธาสเวควเสน สมฺปหสนตา
สมฺมาปวตฺตสฺส อชฺฌุเปกฺขนตา อสมาหิตปุคฺคลปริวชฺชนตา สมาหิตปุคฺคลเสวนตา ฌานวิโมกฺขปจฺจเวกฺขณตา ตทธิมุตฺตตาติ ฯ ปฺจ
ธมฺมา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย สวตฺตนฺติ สตฺตมชฺฌตฺตตา
สงฺขารมชฺฌตฺตตา สตฺตสงฺขารเกลายนปุคฺคลปริวชฺชนตา สตฺตสงฺขารมชฺฌตฺตปุคฺคลเสวนตา ตทธิมุตฺตตาติ ฯ
อิติ อิเมหิ อากาเรหิ เอเต ธมฺเม อุปฺปาเทนฺโต ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคาทโย ภาเวติ นาม ฯ เอว ยสฺมึ สมเย จิตฺต
นิคฺคเหตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต นิคฺคณฺหาติ ฯ
กถ ยสฺมึ สมเย จิตฺต สมฺปหสิตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต
สมฺปหเสติ ฯ ยทาสฺส ปฺาปโยคมนฺทตาย วา อุปสมสุขาน
ธิคเมน วา นิรสฺสาท จิตฺต โหติ ตทา น อฏสเวควตฺถุปจฺจเวกฺขเณน สเวเชติ ฯ อฏ สเวควตฺถูนิ นาม ชาติชราพฺยาธิ มรณานิ จตฺตาริ อปายทุกฺข ปฺจม อตีเต วฏฏมูลก
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
ทุกฺข อนาคเต วฏฏมูลก ทุกฺข ปจฺจุปฺปนฺเน อาหารปริเยฏิมูลก ทุกฺขนฺติ ฯ พุทฺธธมฺมสงฺฆคุณานุสฺสรเณนปสฺส ปสาท
ชเนติ ฯ เอว ยสฺมึ สมเย จิตฺต สมฺปหสิตพฺพ ตสฺมึ สมเย
จิตฺต สมฺปหเสติ ฯ
กถ ยสฺมึ สมเย จิตฺต อชฺฌุเปกฺขิตพฺพ ตสฺมึ สมเย
จิตฺต อชฺฌุเปกฺขติ ฯ ยทาสฺส เอว ปฏิปชฺชโต อลีน อนุทฺธฏ
อนิรสฺสาท อารมฺมเณ สมปฺปวตฺต สมถวีถิปฏิปนฺน จิตฺต โหติ
ตทาสฺส ปคฺคหนิคฺคหสมฺปหสเนสุ น พฺยาปาร อาปชฺชติ
สารถิ วิย สมปฺปวตฺเตสุ อสฺเสสุ ฯ เอว ยสฺมึ สมเย จิตฺต
อชฺฌุเปกฺขิตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต อชฺฌุเปกฺขติ ฯ
อสมาหิตปุคฺคลปริวชฺชนา นาม เนกฺขมฺมปฏิปท อนารุฬฺหปุพฺพาน อเนกกิจฺจปฺปสุตาน วิกฺขิตฺตหทยาน ปุคคฺ ลาน อารกา
ปริจฺจาโค ฯ สมาหิตปุคฺคลเสวนา นาม เนกฺขมฺมปฏิปท
ปฏิปนฺนาน สมาธิลาภีน ปุคฺคลาน กาเลน กาล อุปสงฺกมน ฯ
ตทธิมุตฺตตา นาม สมาธิอธิมุตฺตตา สมาธิครุสมาธินินฺน สมาธิโปณสมาธิปพฺภารตาติ อตฺโถ ฯ เอวเมต ทสวิธ อปฺปนาโกสลฺล
สมฺปาเทตพฺพ ฯ
เอว หิ สมฺปาทยโต อปฺปนาโกสลฺย อิม
ปฏิลทฺเธ นิมิตฺตสฺมึ อปฺปนา สมฺปวตฺตติ ฯ
เอวมฺป ปฏิปนฺนสฺส สเจ สา นปฺปวตฺตติ
ตถาป น ชเห โยค วายเมเถว ปณฺฑิโต ฯ
๑

๑. ยุ. อปฺปนาโกลลฺล ฯ ตเถว ฏีกาปาโ ฯ
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ปวีกสิณนิทฺเทโส
หิตฺวา หิ สมฺมาวายาม วิเสส นาม มาณโว
อธิคจฺเฉ ปริตฺตมฺป านเมต น วิชฺชติ ฯ
จิตฺตปฺปวตฺติอาการ ตสฺมา สลฺลกฺขย พุโธ
สมต วิริยสฺเสว โยชเยถ ปุนปฺปุน ฯ
อีสกมฺป ลย ยนฺต ปคฺคณฺเหเถว มานส
อจฺจารทฺธ นิเสเธตฺวา สมเมว ปวตฺตเย ฯ
เรณุมฺหิ อุปฺปลทเล สุตฺเต นาวาย นาฬิยาร
ยถา มธุกราทีน ปวตฺติ สมฺปวณฺณิตา
ลีนอุทฺธฏภาเวหิ โมจยิตฺวาน สพฺพโส
เอว นิมติ ฺตาภิมุข มานสมฺปฏิปาทเยติ ฯ
ตตฺราย อตฺถทีปนา ฯ ยถา หิ อจฺเฉโก มธุกโร อสุกสฺมึ
รุกฺเข ปุปฺผ ปุปฺผิตนฺติ ตฺวา ติกฺเขน เวเคน ปกฺขนฺโต ต
อติกฺกมิตฺวา ปฏินิวตฺตนฺโต ขีเณ เรณุมฺหิ สมฺปาปุณาติ อปโร
อจฺเฉโก มนฺเทน ชเวน ปกฺขนฺโต ขีเณเยว สมฺปาปุณาติ เฉโก ปน
สเมน ชเวน ปกฺขนฺโต สุเขน ปุปฺผราสึ สมฺปตฺวา ยาวติจฺฉก เรณุ
อาทาย มธุ สมฺปาเทตฺวา มธุรส อนุภวติ ฯ ยถา จ สลฺลกตฺตอนฺเตวาสิเกสุ อุทกถาลคเต อุปฺปลปตฺเต สตฺถกมฺม ลิกฺขนฺเตสุ
เอโก อติจฺเฉโก เวเคน สตฺถ ปาเตนฺโต อุปฺปลปตฺต ทฺวิธา วา
ฉินฺทติ อุทเก วา ปเวเสติ อปโร อจฺเฉโก ฉิชฺชนปเวสนภยา
สตฺถเกน ผุสิตุมฺป น วิสหติ เฉโก ปน สเมน ปโยเคน
๑

๒

๑. มานโวติป ฯ ๒. ยุ. สิกฺขนฺเตสุ ฯ
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ตตฺถ สตฺถปท ทสฺเสตฺวา ปริโยทาตสิปฺโป หุตฺวา ตถารูเปสุ าเนสุ
กมฺม กตฺวา ลาภ ลภติ ฯ ยถา จ โย จตุพฺยามปฺปมาณ
มกฺกฏกสุตฺต อาหรติ โส จตฺตาริ สหสฺสานิ ลภตีติ รฺา
วุตฺเต เอโก อติจฺเฉโก ปุริโส เวเคน มกฺกฏกสุตฺต อากฑฺฒนฺโต
ตหึ ตหึ ฉินฺทติเยว อปโร อจฺเฉโก เฉทนภยา หตฺเถน ผุสิตุมฺป
น วิสหติ เฉโก ปน โกฏิโต ปฏาย สเมน ปโยเคน ทณฺฑเก
เวเตฺวา อาหริตฺวา ลาภ ลภติ ฯ ยถา จ อติจฺเฉโก นิยฺยามโก
พลววาเต ลการ ปูเรนฺโต นาว วิเทส ปกฺขนฺทาเปติ อปโร
อจฺเฉโก มนฺทวาเต ลการ โอโรเปนฺโต นาว ตตฺเถว เปติ เฉโก
ปน มนฺทวาเต ลการ ปูเรตฺวา พลววาเต อฑฺฒลการ กตฺวา
โสตฺถินา อิจฺฉิตฏาน ปาปุณาติ ฯ ยถา จ โย เตล อฉฑฺเฑนฺโต
นาฬึ ปูเรติ โส ลาภ ลภตีติ อาจริเยน อนฺเตวาสิกาน วุตฺเต
เอโก อติจฺเฉโก ลาภลุทฺโธ เวเคน ปูเรนฺโต เตล ฉฑฺเฑติ อปโร
อจฺเฉโก เตล ฉฑฺฑนภยา อาสิฺจิตุมฺป น วิสหติ เฉโก ปน
สเมน ปโยเคน ปูเรตฺวา ลาภ ลภติ ฯ เอวเมว เอโก ภิกฺขุ
อุปฺปนฺเน นิมิตฺเต สีฆเมว อปฺปน ปาปุณิสฺสามีติ คาฬฺห วิริย
กโรติ ตสฺส จิตฺต อจฺจารทฺธวิริยตฺตา อุทฺธจฺเจ ปตติ โส น
สกฺโกติ อปฺปน ปาปุณิตุ เอโก อจฺจารทฺธวิริยตาย โทส ทิสฺวา
กินฺทานิ เม อปฺปนายาติ วิริย หาเปติ ตสฺส จิตฺต อติลีนวิริยตฺตา
โกสชฺเช ปตติ โสป น สกฺโกติ อปฺปน ปาปุณิตุ โย ปน
อีสกมฺป ลีน จิตฺต ลีนภาวโต อุทฺธฏ อุทฺธจฺจโต โมเจตฺวา
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สเมน ปโยเคน นิมิตฺตาภิมุข ปวตฺเตติ โส อปฺปน ปาปุณาติ ฯ
ตาทิเสน ภวิตพฺพ ฯ อิมมตฺถ สนฺธาเยต วุตฺต
เรณุมฺหิ อุปฺปลทเล สุตฺเต นาวาย นาฬิยา
ยถา มธุกราทีน ปวตฺติ สมฺปวณฺณิตา
ลีนอุทฺธฏภาเวหิ โมจยิตฺวาน สพฺพโส
เอว นิมติ ฺตาภิมุข มานสมฺปฏิปาทเยติ ฯ
อิติ เอว นิมิตฺตาภิมุข มานสมฺปฏิปาทยโต ปนสฺส อิทานิ
อปฺปนา อิชฺฌิสฺสตีติ ภวงฺค อุปจฺฉินฺทิตฺวา ปวี ปวีติ อนุโยควเสน อุปฏิต ตเทว ปวีกสิณ อารมฺมณ กตฺวา มโนทฺวาราวชฺชน อุปฺปชฺชติ ฯ ตโต ตสฺมึเยวารมฺมเณ จตฺตาริ ปฺจ วา ชวนานิ
ชวนฺติ เตสุ อวสาเน เอก รูปาวจร เสสานิ กามาวจรานิ
ปกติจิตฺเตหิ พลวตรวิตกฺกวิจารปติสุขจิตฺเตกคฺคตานิ ยานิ
อปฺปนาย ปริกมฺมตฺตา ปริกมฺมานีติป ยถา คามาทีน อาสนฺนปฺปเทโส
คามุปจาโร นครุปจาโรติ วุจฺจติ เอว อปฺปนาย อาสนฺนตฺตา
สมีปจาริตฺตา วา อุปจารานีติป อิโต ปุพฺเพ ปริกมฺมาน อุปริ
อปฺปนาย จ อนุโลมโต อนุโลมานีติป วุจฺจนฺติ ฯ ยฺเจตฺถ
สพฺพนฺติม ต ปริตฺตโคตฺตาภิภวนโต มหคฺคตโคตฺตภาวนโต จ
โคตฺรภูติป วุจฺจติ ฯ อคฺคหิตคฺคหเณน ปเนตฺถ ปม ปริกมฺม
ทุติย อุปจาร ตติย อนุโลม จตุตฺถ โคตฺรภู ปม วา อุปจาร
ทุติย อนุโลม ตติย โคตฺรภู จตุตฺถ ปฺจม วา อปฺปนาจิตฺต ฯ
จตุตฺถเมว หิ ปฺจม วา อปฺเปติ ฯ ตฺจ โข ขิปฺปาภิฺา-
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ทนฺธาภิฺาวเสน ฯ ตโต ปร ชวน ปตติ ฯ ภวงฺคสฺส วาโร โหติ ฯ
อาภิธมฺมิกโคทตฺตตฺเถโร ปน ปุริมา ปุริมา กุสลา ธมฺมา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน กุสลาน ธมฺมาน อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโยติ
อิม สุตฺต วตฺวา อาเสวนปจฺจเยน ปจฺฉิโม ปจฺฉิโม ธมฺโม พลวา
โหติ ตสฺมา ฉฏเป สตฺตเมป อปฺปนา โหตีติ อาห ฯ ต อฏกถาสุ
อตฺตโน มติมตฺต เถรสฺเสตนฺติ วตฺวา ปฏิกฺขิตฺต ฯ จตุตฺถปฺจเมสุเยว
ปน อปฺปนา โหติ ปรโต ชวน ปติต นาม โหติ ภวงฺคสฺส
อาสนฺนตฺตาติ วุตฺต ฯ ต เอว วิจาเรตฺวา วุตฺตตฺตา น สกฺกา
ปฏิกฺขิปตุ ฯ ยถา หิ ปุริโส ฉินฺนปปาตาภิมุโข ธาวนฺโต าตุกาโมป ปริยนฺเต ปาท กตฺวา าตุ น สกฺโกติ ปปาเตเอว
ปตติ เอว ฉฏเ วา สตฺตเม วา อปฺเปตุ น สกฺโกติ
ภวงฺคสฺส อาสนฺนตฺตา ตสฺมา จตุตฺถปฺจเมสุเยว อปฺปนา โหตีติ
เวทิตพฺพา ฯ
สา จ ปน เอกจิตฺตกฺขณิกาเยว ฯ สตฺตสุ หิ าเนสุ
อทฺธานปริจฺเฉโท นาม นตฺถิ ปมปฺปนาย โลกิยาภิฺาสุ
จตูสุ มคฺเคสุ มคฺคานนฺตเร ผเล รูปารูปภเวสุ ภวงฺคชฺฌาเน
นิโรธสฺส ปจฺจเย เนวสฺานาสฺายตเน นิโรธา วุฏหนฺตสฺส
ผลสมาปตฺติยนฺติ ฯ เอตฺถ มคฺคานนฺตร ผล ติณฺณ อุปริ น
โหติ ฯ นิโรธสฺส ปจฺจย เนวสฺานาสฺายตน ทฺวินฺน อุปริ
น โหติ ฯ รูปารูเปสุ ภวงฺคสฺส ปริมาณ นตฺถิ ฯ เสสฏาเนสุ
๑

๒

๑. อภิ. ป. ๔๐/๙ ฯ ๒. สี. ฉินนฺ ตฏาภิมุโข ฯ
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เอกเมว จิตฺตนฺติ ฯ อิติ เอกจิตฺตกฺขณิกาเยว อปฺปนา ฯ ตโต
ภวงฺคปาโต ฯ อถ ภวงฺค วิจฺฉินฺทิตฺวา ฌานปจฺจเวกฺขณตฺถาย
อาวชฺชน ฯ ตโต ฌานปจฺจเวกฺขณนฺติ ฯ
เอตฺตาวตา ปเนส วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ
ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกชมฺปต ิสุข ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ฯ เอวมเนน ปฺจงฺควิปฺปหีน ปฺจงฺคสมนฺนาคต ติวิธกลฺยาณ
ทสลกฺขณ สมฺปนฺน ปมชฺฌาน อธิคต โหติ ปวีกสิณ ฯ
ตตฺถ วิวิจฺเจว กาเมหีติ กาเมหิ วิวิจฺจิตฺวา วินา หุตฺวา
อปกฺกมิตฺวา ฯ โย ปนายเมตฺถ เอวกาโร โส นิยมฏโติ
เวทิตพฺโพ ฯ ยสฺมา จ นิยมฏโ ตสฺมา ตสฺมึ ปมชฺฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรณสมเย อวิชชฺ มานานมฺป กามาน ตสฺส ปมชฺฌานสฺส ปฏิปกฺขภาว กามปริจฺจาเคเนว จสฺส อธิคม ทีเปติ ฯ
กถ ฯ วิวิจฺเจว กาเมหีติ เอว หิ นิยเม กริยมาเน อิท ปฺายติ
นูนิมสฺส ฌานสฺส กามา ปฏิปกฺขภูตา เยสุ สติ อิท นปฺปวตฺตติ
อนฺธกาเร สติ ปทีโปภาโส วิย เตส ปริจฺจาเคเนว จสฺส อธิคโม
โหติ โอริมตีรปริจฺจาเคน ปาริมตีรสฺเสว ตสฺมา นิยม กโรตีติ ฯ
ตตฺถ สิยา กสฺมา ปเนส ปุพฺพปเทเยว วุตฺโต น อุตฺตรปเท
กึ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ อวิวิจฺจาป ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยาติ ฯ
น โข ปเนต เอว ทฏพฺพ ตนิสฺสรณโต หิ ปุพฺพปเท
เอส วุตฺโต กามธาตุสมติกฺกมนโต หิ กามราคปฏิปกฺขโต จ
อิท ฌาน กามานเมว นิสฺสรณ ยถาห กามานเมต นิสฺสรณ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ยทิท เนกฺขมฺมนฺติ อุตฺตรปเทป ปน ยถา อิเธว ภิกฺขเว ปโม
สมโณ อิธ ทุติโย สมโณติ เอตฺถ เอวกาโร อาเนตฺวา วุจฺจติ
เอว วตฺตพฺโพ น หิ สกฺกา อิโต อฺเหิป นีวรณสงฺขาเตหิ อกุสเลหิ
ธมฺเมหิ อวิวิจฺจ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหริตุ ตสฺมา วิวิจฺเจว กาเมหิ
วิวิจฺเจว อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ เอว ปททฺวเยป เอส ทฏพฺโพ ฯ
ปททฺวเยป จ กิฺจาป วิวิจฺจาติ อิมินา สาธารณวจเนน ตทงฺควิเวกาทโย จิตฺตวิเวกาทโย จ สพฺเพป วิเวกา สงฺคห คจฺฉนฺติ ตถาป
กายวิเวโก จิตฺตวิเวโก วิกฺขมฺภนวิเวโกติ ตโยเอว อิธ ทฏพฺพา ฯ
กาเมหีติ อิมินา ปน ปเทน เย จ นิทฺเทเส กตเม
วตฺถุกามา มนาปา ปยรูปาติอาทินา นเยน วตฺถุกามา วุตฺตา
เย จ ตตฺเถว วิภงฺเค จ ฉนฺโท กาโม ราโค กาโม
ฉนฺทราโค กาโม สงฺกปฺโป กาโม ราโค กาโม สงฺกปฺปราโค
กาโม อิเม วุจฺจนฺติ กามาติ เอว กิเลสกามา วุตฺตา เต
สพฺเพป สงฺคหิตา อิจฺเจว ทฏพฺพา ฯ เอว หิ สติ วิวิจฺเจว
กาเมหีติ วตฺถุกาเมหิป วิวิจฺเจวาติ อตฺโถ ยุชชฺ ติ ฯ เตน
กายวิเวโก วุตฺโต โหติ ฯ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ กิเลสกาเมหิ
สพฺพากุสเลหิ วา วิวิจฺจาติ อตฺโถ ยุชฺชติ ฯ เตน จิตฺตวิเวโก
วุตฺโต โหติ ฯ ปุริเมน เจตฺถ วตฺถุกาเมหิ วิเวกวจนโตเอว กามสุขปริจฺจาโค ทุติเยน กิเลสกาเมหิ วิเวกวจนโต เนกฺขมฺมสุขปริคฺคโห
๑

๒

๓

๔

๑. ขุ. ป. ๓๑/๖๓๙ ฯ ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๒๓ ฯ ๓. ขุ. มหา. ๒๙/๑ ฯ
๔. อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๖ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค) - หนาที่ 179

ปวีกสิณนิทฺเทโส
วิภาวิโต โหติ ฯ เอว วตฺถุกามกิเลสกามวิเวกวจนโตเยว จ
เอเตส ปเมน สงฺกิเลสวตฺถุปฺปหาน ทุติเยน สงฺกิเลสปฺปหาน
ปเมน โลลภาวสฺส เหตุปริจฺจาโค ทุติเยน พาลภาวสฺส
เหตุปริจฺจาโค ปเมน จ ปโยคสุทธฺ ิ ทุติเยน อาสยโปสน วิภาวิต
โหตีติ วิฺาตพฺพ ฯ เอส ตาว นโย กาเมหีติ เอตฺถ
วุตฺตกาเมสุ วตฺถุกามปกฺเข ฯ กิเลสกามปกฺเข ปน ฉนฺโทติ จ
ราโคติ จ เอวมาทีหิ อเนกเภโท กามจฺฉนฺโทเยว กาโมติ อธิปฺเปโต ฯ
โส จ อกุสลปริยาปนฺโนป สมาโน ตตฺถ กตเม กามา ฉนฺโท
กาโมติอาทินา นเยน วิภงฺเค ฌานปฏิปกฺขโต วิสุ วุตฺโต ฯ
กิเลสกามตฺตา วา ปุริมปเท วุตฺโต อกุสลปริยาปนฺนตฺตา
ทุติยปเท ฯ อเนกเภทโต จสฺส กามโตติ อวตฺวา กาเมหีติ วุตฺต ฯ
อฺเสมฺป จ ธมฺมาน อกุสลภาเว วิชฺชมาเน ตตฺถ กตเม อกุสลา
ธมฺมา กามจฺฉนฺโทติอาทินา นเยน วิภงฺเค อุปริ ฌานงฺคาน
ปจฺจนีกปฏิปกฺขภาวทสฺสนโต นีวรณาเนว วุตฺตานิ ฯ นีวรณานิ
หิ ฌานงฺคปจฺจนีกานิ ฯ เตส ฌานงฺคาเนว ปฏิปกฺขานิ วิทฺธสกานิ
วิฆาตกานีติ วุตฺต โหติ ฯ ตถา หิ สมาธิ กามจฺฉนฺทสฺส
ปฏิปกฺโข ปติ พฺยาปาทสฺส วิตกฺโก ถีนมิทฺธสฺส สุข อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส วิจาโร วิจิกิจฺฉายาติ เปฏเก วุตฺต ฯ เอวเมตฺถ
วิวิจฺเจว กาเมหีติ อิมินา กามจฺฉนฺทสฺส วิกฺขมฺภนวิเวโก วุตฺโต
โหติ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ อิมินา ปฺจนฺนมฺป นีวรณาน ฯ
๑

๒

๑-๒. อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๖ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อคฺคหิตคฺคหเณน ปน ปเมน กามจฺฉนฺทสฺส ทุติเยน
เสสนีวรณาน ตถา ปเมน ตีสุ อกุสลมูเลสุ ปฺจกามคุณเภท
วิสยสฺส โลภสฺส ทุติเยน อาฆาตวตฺถุเภทาทิวิสยาน โทสโมหาน
โอฆาทีสุ วา ธมฺเมสุ ปเมน กาโมฆกามโยคกามาสวกามุปาทานอภิชฺฌากายคนฺถกามราคสโยชนาน ทุติเยน อวเสสโอฆโยคาสวอุปาทานกายคนฺถสโยชนาน ปเมน จ ตณฺหาย ตสมฺปยุตฺตกานฺจ ทุติเยน อวิชฺชาย ตสมฺปยุตฺตกานฺจ อปจ ปเมน
โลภสมฺปยุตตฺ กาน อฏนฺน จิตฺตุปฺปาทาน ทุติเยน เสสาน จตุนฺน
อกุสลจิตฺตุปฺปาทาน วิกขฺ มฺภนวิเวโก วุตฺโต โหตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
อย ตาว วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ เอตฺถ
อตฺถปฺปกาสนา ฯ
เอตฺตาวตา จ ปมสฺส ฌานสฺส ปหานงฺค ทสฺเสตฺวา อิทานิ
สมฺปโยคงฺค ทสฺเสตุ สวิตกฺก สวิจารนฺติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ
วิตกฺกน วิตกฺโก โอหนนฺติ วุตฺต โหติ ฯ สฺวาย อารมฺมเณ
จิตฺตสฺส อภินิโรปนลกฺขโณ อาหนนปริยาหนนรโส ฯ ตถา หิ
เตน โยคาวจโร อารมฺมณ วิตกฺกาหต วิตกฺกปริยาหต กโรตีติ
วุจฺจติ ฯ อารมฺมเณ จิตฺตสฺส อานยนปจฺจุปฏาโน ฯ วิจรณ
วิจาโร อนุสฺจรณนฺติ วุตฺต โหติ ฯ สฺวาย อารมฺมณานุมชฺชนลกฺขโณ ตตฺถ สหชาตานุโยชนรโส จิตฺตสฺส อนุปฺปพนฺธนปจฺจุปฏาโน ฯ สนฺเตป จ เนส กตฺถจิ อวิปฺปโยเค โอฬาริกฏเน
ปุพฺพงฺคมฏเน จ ฆณฺฑาภิฆาโต วิย เจตโส ปมาภินิปาโต
๑

๒

๑. ยุ. อูหน ฯ ๒. ยุ. มณฺฏาภิฆาโต ฯ
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ปวีกสิณนิทฺเทโส
วิตกฺโก ฯ สุขุมฏเน อนุมชฺชนสภาเวน จ ฆณฺฑานุรโว วิย
อนุปฺปพนฺโธ วิจาโร ฯ วิปฺผารวา เจตฺถ วิตกฺโก ปมุปฺปตฺติกาเล
ปริปฺผนฺทนภูโต จิตฺตสฺส อากาเส อุปฺปติตุกามสฺส ปกฺขิโน
ปกฺขวิกฺเขโป วิย ปทุมาภิมุขปาโต วิย จ คนฺธานุพนฺธเจตโส
ภมรสฺส สนฺตวุตฺติ วิจาโร นาติปริปฺผนฺทภาโว จิตฺตสฺส อากาเส
อุปฺปติตสฺส ปกฺขิโน ปกฺขปฺปสารณ วิย ปริพฺภมน วิย จ
ปทุมาภิมุขปติตสฺส ภมรสฺส ปทุมสฺส อุปริภาเค ฯ ทุกนิปาตฏกถาย ปน อากาเส คจฺฉโต มหาสกุณสฺส อุโภหิ ปกฺเขหิ วาต
คาหาเปตฺวา ปกฺเข สนฺนิสีทาเปตฺวา คมน วิย อารมฺมเณ
เจตโส อภินิโรปนภาเวน ปวตฺโต วิตกฺโก วาตคฺคหณตฺถ ปกฺเข
ผนฺทาปยมานสฺส คมน วิย อนุมชฺชนสภาเวน ปวตฺโต วิจาโรติ
วุตฺต ฯ ต อนุปฺปพนฺเธน ปวตฺติย ยุชฺชติ ฯ โส ปน เตส
วิเสโส ปมทุติยชฺฌาเนสุ ปากโฏ โหติ ฯ อปจ มลคฺคหิต
กสภาชน เอเกน หตฺเถน ทฬฺห คเหตฺวา อิตเรน หตฺเถน จุณฺณเตลวาลณฺฑุปเกน ปริมชฺชนฺตสฺส ทฬฺห คหณหตฺโถ วิย วิตกฺโก
ปริมชฺชนหตฺโถ วิย วิจาโร ฯ ตถา กุมฺภการสฺส ทณฺฑปฺปหาเรน
จกฺก ภมยิตวฺ า ภาชน กโรนฺตสฺส อุปฺปฬนหตฺโถ วิย วิตกฺโก
อิโตจิโตจ สสรณหตฺโถ วิย วิจาโร ฯ ตถา มณฺฑล กโรนฺตสฺส
มชฺเฌ สนฺนริ ุมฺภิตฺวา ิตกนฺทุโก วิย อภินิโรปโน วิตกฺโก พหิ
ปริพฺภมนกนฺทุโก วิย อนุมชฺชโน วิจาโร ฯ อิติ อิมินา จ วิตกฺเกน
๑

๒

๑. ิตกณฺฏโก ฯ ๒. ยุ. อนุมชฺชนฺโต ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อิมินา จ วิจาเรน สห ปวตฺตติ รุกโฺ ข วิย ปุปฺเผน จ ผเลน
จาติ อิท ฌาน สวิตกฺก สวิจารนฺติ วุจฺจติ ฯ วิภงฺเค ปน
อิมินา จ วิตกฺเกน อิมินา จ วิจาเรน อุเปโต โหติ สมุเปโตติอาทินา นเยน ปุคฺคลาธิฏานา เทสนา กตา ฯ อตฺโถ ปน
ตตฺราป เอวเมว ทฏพฺโพ ฯ
วิเวกชนฺติ เอตฺถ ฯ วิวิตฺติ วิเวโก นีวรณวิคโมติ อตฺโถ
วิวิตฺโต วา วิเวโก นีวรณวิวิตฺโต ฌานสมฺปยุตฺตธมฺมราสีติ
อตฺโถ ฯ ตสฺมา วิเวกา ตสฺมึ วา วิเวเก ชาตนฺติ วิเวกช ฯ
ปติสุขนฺติ เอตฺถ ฯ ปนยตีติ ปติ ฯ สา สมฺปยายนลกฺขณา
กายจิตฺตปนนรสา ผรณรสา วา โอทคฺยปจฺจุปฏานา ฯ สา ปเนสา
ขุทฺทกาปติ ขณิกาปติ โอกฺกนฺติกาปติ อุพฺเพงฺคาปติ ผรณาปตีติ
ปฺจวิธา โหติ ฯ ตตฺถ ขุทฺทกาปติ สรีเร โลมหสนมตฺตเมว
กาตุ สกฺโกติ ฯ ขณิกาปติ ขเณ ขเณ วิชชฺ ุปฺปาทสทิสา โหติ ฯ
โอกฺกนฺติกาปติ สมุทฺทตีร วีจิ วิย กาย โอกฺกมิตฺวา โอกฺกมิตฺวา
ภิชฺชติ ฯ อุพฺเพงฺคาปติ พลวตี โหติ กาย อุทฺธคฺค กตฺวา
อากาเส ลงฺฆาปนปฺปมาณปฺปตฺตา ฯ
ตถา หิ ปุณฺณวลฺลกิ วาสิมหาติสฺสตฺเถโร ปุณฺณมีทิวเส
สาย เจติยงฺคณ คนฺตฺวา จนฺทาโลก ทิสฺวา มหาเจติยาภิมุโข
หุตฺวา อิมาย วต เวลาย จตสฺโส ปริสา มหาเจติย วนฺทนฺตีติ
ปกติยา ทิฏ ารมฺมณวเสน พุทฺธารมฺมณ อุพฺเพงฺคาปตึ อุปฺปาเทตฺวา
๑

๒

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๗ ฯ ๒. ปุนฺนวลฺลิก ฯ
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ปวีกสิณนิทฺเทโส
ธาตเล ปหฏวิจิตฺรเคณฺฑุโก วิย อากาเส อุปฺปติตฺวา มหาเจติยงฺเณเยว ปติฏาสิ ฯ ตถา คิริกณฺฑกวิหารสฺส อุปนิสสฺ เย
วตฺตกาลคาเม เอกา กุลธีตาป พลวพุทฺธารมฺมณาย อุพฺเพงฺคาปติยา
อากาเส ลงฺเฆสิ ฯ
ตสฺสา กิร มาตาปตโร สาย ธมฺมสฺสวนตฺถาย วิหาร
คจฺฉนฺตา อมฺม ตฺว ครุภารา อกาเล วิจริตุ น สกฺโกสิ มย
ตุยฺห ปตฺตึ ทตฺวา ธมฺม โสสฺสามาติ อคมสุ ฯ สา คนฺตุกามาป
เตส วจน ปฏิพาหิตุ อสกฺโกนฺตี ฆเร โอหิยิตฺวา ฆราชิเร ตฺวา
จนฺทาโลเกน คิริกณฺฑเก อากาสเจติยงฺคณ โอโลเกนฺตี เจติยสฺส
ทีปปูช อทฺทส จตสฺโส จ ปริสา มาลาคนฺธาทีหิ เจติยปูช
กตฺวา ปทกฺขิณ กโรนฺตโิ ย ภิกฺขุสงฺฆสฺส จ คณสชฺฌายสทฺท
อสฺโสสิ ฯ อถสฺสา ธฺา วติเม เย จ วิหาร คนฺตฺวา เอวรูเป
เจติยงฺคเณ อนุสฺจริตุ เอวรูปฺจ มธุร ธมฺมกถ โสตุ ลภนฺตีติ
มุตฺตาราสิสทิส เจติย ปสฺสนฺติยาเอว อุพฺเพงฺคาปติ อุทปาทิ ฯ
สา อากาเส ลงฺฆิตฺวา มาตาปตูน ปุรมิ ตรเยว อากาสเจติยงฺคเณ
โอรุยฺห เจติย วนฺทิตฺวา ธมฺม สุณมานา อฏาสิ ฯ อถ น
มาตาปตโร อาคนฺตฺวา อมฺม ตฺว กตเรน มคฺเคน อาคตาติ
ปุจฺฉึสุ ฯ สา อากาเสนาคตมฺหิ น มคฺเคนาติ วตฺวา อมฺม
อากาเสน นาม ขีณาสวา สฺจรนฺติ ตฺว กถ อาคตาติ วุตฺตา
อาห มยฺห จนฺทาโลเกน เจติย โอโลเกนฺติยา ิตาย พุทฺธารมฺมณา
๑

๑. สี. มหาวิหารสฺส ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
พลวปติ อุปปฺ ชฺชิ อถาห เนว อตฺตโน ิตภาว น นิสินฺนภาว
อฺาสึ คหิตนิมิตฺเตเนว ปน อากาเส ลงฺฆิตฺวา เจติยงฺคเณ
ปติฏิตมฺหีติ ฯ เอว อุพฺเพงฺคาปติ อากาเส ลงฺฆาปนปฺปมาณา
โหติ ฯ ผรณาปติยา ปน อุปฺปนฺนาย สกลสรีร ธมิตฺวา ปูริตวตฺถิ
วิย มหตา อุทโกเฆน ปกฺขนฺตปพฺพตกุจฺฉิ วิย จ อนุปริปฺผุฏ
โหติ ฯ สา ปเนสา ปฺจวิธา ปติ คพฺภ คณฺหนฺตี ปริปาก
คจฺฉนฺตี ทุพฺพิธ ปสฺสทฺธึ ปริปูเรติ กายปสฺสทฺธิฺจ จิตฺตปสฺสทฺธิฺจ ฯ
ปสฺสทฺธิ คพฺภ คณฺหนฺตี ปริปาก คจฺฉนฺตี ทุวธิ มฺป สุข
ปริปูเรติ กายิกฺจ เจตสิกฺจ ฯ สุข คพฺภ คณฺหนฺต ปริปาก
คจฺฉนฺต ติวิธ สมาธึ ปริปูเรติ ขณิกสมาธึ อุปจารสมาธึ
อปฺปนาสมาธินฺติ ฯ ตาสุ ยา อปฺปนาสมาธิสฺส มูล หุตฺวา
วฑฺฒมานา สมาธิสมฺปโยค คตา ผรณาปติ อย อิมสฺมึ อตฺเถ
อธิปฺเปตา ปติ ฯ อิตร ปน ฯ สุขน สุข ฯ สุฏุ วา
ขาทติ ขณติ หนติ กายจิตฺตาพาธนฺติ สุข ฯ ต สาต ลกฺขณ
ตสมฺ ปยุตฺตาน อุปพฺรูหนรส อนุคฺคหปจฺจุปฏาน ฯ สติป จ เนส
กตฺถจิ อวิปปฺ โยเค อิฏารมฺมณปฏิลาภตุฏิ ปติ ปฏิลทฺธรสานุภวน สุข ฯ ยตฺถ ปติ ตตฺถ สุข ฯ ยตฺถ สุข ตตฺถ นนิยมโต
ปติ ฯ สงฺขารกฺขนฺธสงฺคหิตา ปติ เวทนากฺขนฺธสงฺคหิต สุข ฯ
กนฺตารขินฺนสฺส วนนฺตทุ กนฺตทสฺสนสวเนสุ วิย ปติ วนจฺฉายาปเวสนอุทกปริโภเคสุ วิย สุข ฯ ตสฺมึ ตสฺมึ สมเย ปากฏภาวโต
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ปวีกสิณนิทฺเทโส
เจต วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ อิติ อยฺจ ปติ อิทฺจ สุข อสฺส
ฌานสฺส อสฺมึ วา ฌาเน อตฺถีติ อิท ฌาน ปติสุขนฺติ วุจฺจติ ฯ
อถวา ปติ จ สุขฺจ ปติสุข ธมฺมวินยาทโย วิย ฯ วิเวกช
ปติสุขมสฺส ฌานสฺส อสฺมึ วา ฌาเน อตฺถีติ เอวมฺป วิเวกชมฺปติสุข ฯ ยเถว หิ ฌาน เอว ปติสุขมฺเปตฺถ วิเวกชเมว โหติ ฯ
ตฺจสฺส อตฺถิ ตสฺมา เอกปเทเนว วิเวกชมฺปติสุขนฺติ วตฺตุ
ยุชฺชติ ฯ วิภงฺเค ปน อิท สุข อิมาย ปติยา สหคตนฺติ อาทินา นเยน วุตฺต ฯ อตฺโถ ปน ตตฺถาป เอวเมว ทฏพฺโพ ฯ
ปม ฌานนฺติ อิท ปรโต อาวีภวิสฺสติ ฯ อุปสมฺปชฺชาติ
อุปคนฺตฺวา ปาปุณิตฺวาติ วุตฺต โหติ อุปสมฺปาทยิตฺวา วา
นิปฺผาเทตฺวาติ วุตฺต โหติ ฯ วิภงฺเค ปน อุปสมฺปชฺชาติ
ปมสฺส ฌานสฺส ลาโภ ปฏิลาโภ ปตฺติ สมฺปตฺติ ผุสนา
สมฺผุสนา สจฺฉิกิริยา อุปสมฺปทาติ วุตฺต ฯ ตสฺสาป เอวเมว
อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ วิหรตีติ ตทนุรเู ปน อิริยาปถวิหาเรน อิติ
วุตฺตปฺปการชฺฌานสมงฺคี หุตฺวา อตฺตภาวสฺส อิริย วุตฺตึ ปาลน
ยปน ยาปน จาร วิหาร อภินิปฺผาเทติ ฯ วุตฺตฺเหต วิภงฺเค
วิหรตีติ อิรยิ ติ วตฺตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปติ จรติ วิหรติ เตน
วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ
ย ปน วุตฺต ปฺจงฺควิปฺปหีน ปฺจงฺค สมนฺนาคตนฺติ ตตฺถ
กามจฺฉนฺโท พฺยาปาโท ถีนมิทฺธ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ วิจิกิจฺฉาติ อิเมส
๑

๒

๓

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๙ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๙ ฯ ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๐ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ปฺจนฺน นีวรณาน ปหานวเสน ปฺจงฺควิปฺปหีนตา เวทิตพฺพาติ ฯ
น หิ เอเตสุ อปฺปหีเนสุ ฌาน อุปฺปชฺชติ เตนสฺเสตานิ
ปหานงฺคานีติ วุจฺจนฺติ ฯ กิฺจาป หิ ฌานกฺขเณ อฺเป อกุสลา
ธมฺมา ปหียนฺติ ตถาป เอตาเนว วิเสเสน ฌานนฺตรายกรานิ ฯ
กามจฺฉนฺเทน หิ นานาวิสยปฺปโลภิต จิตฺต น เอกตฺตารมฺมเณ
สมาธิยติ ฯ กามจฺฉนฺทาภิภูต วา ต น กามธาตุปฺปหานาย ปฏิปท
ปฏิปชฺชติ ฯ พฺยาปาเทน จารมฺมเณ ปฏิหฺมาน น นิรนฺตร
ปวตฺตติ ฯ ถีนมิทฺธาภิภูต อกมฺมฺ โหติ ฯ อุทฺธจฺจ กุกกฺ ุจฺจปเรต อวูปสนฺตเมว หุตฺวา ปริพฺภมติ ฯ วิจิกิจฺฉาย อุปหต
ฌานาธิคมสาธิก ปฏิปท นาโรหติ ฯ อิติ วิเสเสน ฌานนฺตรายกรตฺตา
เอตาเนว ปหานงฺคานีติ วุตฺตานิ ฯ
ยสฺมา ปน วิตกฺโก อารมฺมเณ จิตฺต อภินิโรเปติ วิจาโร
อนุปฺปพนฺธติ เตหิ อวิกฺเขปาย สมฺปาทิตปฺปโยคสฺส เจตโส
ปโยคสมฺปตฺติสมฺภวา ปติ ปนน สุขฺจ อุปพฺรูหน กโรติ อถ น
สเสสสมฺปยุตฺตธมฺม เอเตหิ อภินิโรปนานุปฺปพนฺธนปนนุปพฺรูหเนหิ
อนุคฺคหิตา เอกคฺคตา เอกตฺตารมฺมเณ สม สมฺมา จ อาธิยติ ตสฺมา
วิตกฺโก วิจาโร ปติ สุข จิตฺเตกคฺคตาติ อิเมส ปฺจนฺน อุปฺปตฺติวเสน ปฺจงฺคสมนฺนาคตตา เวทิตพฺพา ฯ อุปปฺ นฺเนสุ หิ เอเตสุ
ปฺจสุ ฌาน อุปฺปนฺน นาม โหติ ฯ เตนสฺส เอตานิ ปฺจ
สมนฺนาคตงฺคานีติ วุจฺจนฺติ ฯ ตสฺมา น เอเตหิ สมนฺนาคต อฺเทว
ฌาน นาม อตฺถีติ คเหตพฺพ ฯ ยถา ปน องฺคมตฺตวเสเนว
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ปวีกสิณนิทฺเทโส
จตุรงฺคินี เสนา ปฺจงฺคิก ตุริย อฏงฺคิโก จ มคฺโคติ
วุจฺจติ เอวมิทมฺป องฺคมตฺตวเสเนว ปฺจงฺคิกนฺติ วา ปฺจงฺคสมนฺนาคตนฺติ วา วุจฺจตีติ เวทิตพฺพ ฯ เอตานิ ปฺจ องฺคานิ
กิฺจาป อุปจารกฺขเณป อตฺถิ อถโข อุปจาเร ปกติ จิตฺตโต
พลวตรานิ ฯ อิธ ปน อุปจารโตป พลวตรานิ รูปาวจรลกฺขณปฺปตฺตานิ ฯ เอตฺถ หิ วิตกฺโก สุวิสเทน อากาเรน อารมฺมเณ
จิตฺต อภินิโรปยมาโน อุปฺปชฺชติ ฯ วิจาโร อติวิย อารมฺมณ
อนุมชฺชมาโน ฯ ปติสุข สพฺพาวนฺตมฺป กาย ผรมาน ฯ เตเนวาห
นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส วิเวกเชน ปติสุเขน อปฺผุฏ
โหตีติ ฯ จิตฺเตกคฺคตาป เหฏิมมฺหิ สมุคฺคปฏเลอุปริม สมุคคฺ ปฏล
วิย อารมฺมเณสุ ผุสิตา หุตฺวา อุปฺปชฺชติ ฯ อยเมเตส อิตเรหิ
วิเสโส ฯ ตตฺถ จิตฺเตกคฺคตา กิฺจาป สวิตกฺก สวิจารนฺติ อิมสฺมึ
ปาเ น นิททฺ ิฏา ตถาป วิภงฺเค ฌานนฺติ วิตกฺโก วิจาโร
ปติ สุข จิตฺเตกคฺคตาติ เอว วุตฺตตฺตา องฺคเมว ฯ เยน หิ อธิปฺปาเยน
ภควตา อุทฺเทโส กโต โสเยว เตน วิภงฺเค ปกาสิโต โหติ ฯ
ติวิธกลฺยาณ ทสลกฺขณสมฺปนฺนนฺติ เอตฺถ ปน อาทิมชฺฌปริโยสานวเสน ติวิธกลฺยาณตา เตสเยว จ อาทิมชฺฌปริโยสานาน
ลกฺขณวเสน ทสลกฺขณสมฺปนฺนตา เวทิตพฺพา ฯ ตตฺราย
ปาลิ ปมสฺส ฌานสฺส ปฏิปทาวิสุทฺธิ อาทิ อุเปกฺขา นุพฺรหู นา
มชฺเฌ สมฺปหสนา ปริโยสาน ปมสฺส ฌานสฺส ปฏิปทาวิสุทฺธิ
๑

๒

๑. ที. สี. ๙/๙๘ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๗ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อาทิ อาทิสฺส กตี ลกฺขณานิ อาทิสฺส ตีณิ ลกฺขณานิ โย
ตสฺส ปริปนฺโถ ตโต จิตฺต วิสุชฺฌติ วิสุทฺธตฺตา จิตฺต มชฺฌิม
สมถนิมิตฺต ปฏิปชฺชติ ปฏิปนฺนตฺตา ตตฺถ จิตฺต ปกฺขนฺทติ ยฺจ
ปริปนฺถโต จิตฺต วิสุชฺฌติ ยฺจ วิสทุ ฺธตฺตา จิตฺต มชฺฌิม
สมถนิมิตฺต ปฏิปชฺชติ ยฺจ ปฏิปนฺนตฺตา ตตฺถ จิตฺต ปกฺขนฺทติ
ปมสฺส ฌานสฺส ปฏิปทาวิสุทฺธิ อาทิ อาทิสฺส อิมานิ ตีณิ
ลกฺขณานิ เตน วุจฺจติ ปม ฌาน อาทิกลฺยาณฺเจว โหติ
ติลกฺขณสมฺปนฺนฺจาติ ปมสฺส ฌานสฺส อุเปกฺขานุพฺรูหนา มชฺเฌ
มชฺฌสฺส กติ ลกฺขณานิ มชฺฌสฺส ตีณิ ลกฺขณานิ วิสุทฺธ
จิตฺต อชฺฌุเปกฺขติ สมถปฏิปนฺน อชฺฌุเปกฺขติ เอกตฺตุปฏาน
อชฺฌุเปกฺขติ ยฺจ วิสุทฺธ จิตฺต อชฺฌุเปกฺขติ ยฺจ สมถปฏิปนฺน อชฺฌุเปกฺขติ ยฺจ เอกตฺตุปฏาน อชฺฌุเปกฺขติ ปมสฺส
ฌานสฺส อุเปกฺขานุพฺรูหนา มชฺเฌ มชฺฌสฺส อิมานิ ตีณิ
ลกฺขณานิ เตน วุจฺจติ ปม ฌาน มชฺเฌกลฺยาณฺเจว โหติ
ติลกฺขณสมฺปนฺนฺจาติ ปมสฺส ฌานสฺส สมฺปหสนา ปริโยสาน
ปริโยสานสฺส กตี ลกฺขณานิ ปริโยสานสฺส จตฺตาริ ลกฺขณานิ
ตตฺถ ชาตาน ธมฺมาน อนติวตฺตนฏเน สมฺปหสนา อินทฺ ฺริยาน
เอกรสฏเน สมฺปหสนา ตทุปควิริยวาหนฏเน สมฺปหสนา
อาเสวนฏเน สมฺปหสนา ปมสฺส ฌานสฺส สมฺปหสนา ปริโยสาน
ปริโยสานสฺส อิมานิ จตฺตาริ ลกฺขณานิ เตน วุจฺจติ ปม
ฌาน ปริโยสานกลฺยาณฺเจว โหติ จตุลกฺขณสมฺปนฺนฺจาติ ฯ
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๒๕๒ ฯ
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ปวีกสิณนิทฺเทโส
ตตฺถ ปฏิปทาวิสุทฺธิ นาม สสมฺภาริโก อุปจาโร อุเปกฺขานุพฺรูหนา นาม อปฺปนา สมฺปหสนา นาม ปจฺจเวกฺขณาติ
เอวเมเก วณฺณยนฺติ ฯ ยสฺมา ปน เอกตฺตคต จิตฺต ปฏิปทาวิสุทฺธิปกฺขนฺตฺเจว โหติ อุเปกฺขานุพฺรูหิตฺจ าเณน จ สมฺปหสิตนฺติ ปาลิย วุตฺต ตสฺมา อนฺโตอปฺปนายเมว อาคมนวเสน
ปฏิปทาวิสุทฺธิ ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาย กิจฺจวเสน อุเปกฺขานุพฺรูหนา
ธมฺมาน อนติวตฺตนาทิภาวสาธเนน ปริโยทปกสฺส าณสฺส
กิจฺจนิปฺผตฺติวเสน สมฺปหสนา จ เวทิตพฺพา ฯ กถ ฯ ยสฺมึ หิ วาเร
อปฺปนา อุปปฺ ชฺชติ ตสฺมึ โย นีวรณสงฺขาโต กิเลสคโณ ตสฺส
ฌานสฺส ปริปนฺโถ ตโต จิตฺต วิสุชฺฌติ ฯ วิสทุ ฺธตฺตา อาวรณวิรหิต หุตฺวา มชฺฌิม สมถนิมิตฺต ปฏิปชฺชติ ฯ มชฺฌิม
สมถนิมิตฺต นาม สมปฺปวตฺโต อปฺปนาสมาธิเยว ฯ ตทนนฺตร ปน
ปุริมจิตฺต เอกสนฺตติปริณามนเยน ตถตฺต อุปคจฺฉมาน มชฺฌิม
สมถนิมิตฺต ปฏิปชฺชติ นาม ฯ เอว ปฏิปนฺนตฺตา ตถตฺตุปคมเนน
ตตฺถ ปกฺขนฺทติ นาม ฯ เอวนฺตาว ปุริมจิตฺเต วิชฺชมานาการนิปฺผาทิกา ปมสฺส ฌานสฺส อุปฺปาทกฺขเณเยว อาคมนวเสน
ปฏิปทาวิสุทฺธิ เวทิตพฺพา ฯ เอว วิสุทธฺ สฺส ปน ตสฺส ปุน วิโสเธตพฺพาภาวโต วิโสธเน พฺยาปาร อกโรนฺโต วิสุทธฺ จิตฺต อชฺฌเุ ปกฺขติ
นาม ฯ สมถภาวุปคมเนน สมถปฏิปนฺนสฺส ปุน สมาทาเน พฺยาปาร
อกโรนฺโต สมถปฏิปนฺน อชฺฌุเปกฺขติ นาม ฯ สมถปฏิปนฺน๑

๒

๓

๑. ขุ. ป. ๓๑/๒๕๒ ฯ ปาลิยมฺปน ปฏิปทาวิสุทฺธิปสนฺนฺเจวาติ ทิสฺสติ ฯ ปฏิปทา...
ปกฺขนฺนนฺติ ภเวยฺย ฯ ๒. ปริโยทาปกสฺส ฯ ๓. ยุ. สมาธาเน ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ภาวโตเอว จสฺส สงฺกิเลสสสคฺค ปหาย เอกตฺเตน อุปฏิตสฺส ปุน
เอกตฺตุปฏาเน พฺยาปาร อกโรนฺโต เอกตฺตุปฏาน อชฺฌุเปกฺขติ นาม ฯ
เอว ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาย กิจฺจวเสน อุเปกฺขานุพฺรูหนา เวทิตพฺพา ฯ
เย ปเนเต เอว อุเปกฺขานุพฺรูหิเต ตตฺถ ชาตา สมาธิปฺาสงฺขาตา
ยุคนทฺธธมฺมา อฺมฺ อนติวตฺตมานา หุตฺวา ปวตฺตา ยานิ
จ สทฺธาทีนิ อินฺทฺริยานิ นานากิเลเสหิ วิมุตฺตตฺตา วิมุตฺติรเสน
เอกรสานิ หุตฺวา ปวตฺตานิ ยฺเจส ตทุปค เตส อนติวตฺตนเอกรสภาวาน อนุจฺฉวิก วิริย วาหยติ ยา จสฺส ตสฺมึ ขเณ
ปวตฺตา อาเสวนา สพฺเพป เต อาการา ยสฺมา าเณน สงฺกิเลสโวทาเนสุ ต ต อาทีนวฺจ อานิสสฺจ ทิสฺวา ตถา ตถา
สมฺปหสิตตฺตา วิโสธิตตฺตา ปริโยทาปตตฺตา นิปฺผนฺนาว ตสฺมา
ธมฺมาน อนติวตฺตนาทิภาวสาธเนน ปริโยทปกสฺส าณสฺส
กิจฺจนิปฺผตฺติวเสน สมฺปหสนา เวทิตพฺพาติ วุตฺต ฯ ตตฺถ ยสฺมา
อุเปกฺขาวเสน าณ ปากฏ โหติ ยถาห ตถา ปคฺคหิต จิตฺต สาธุก
อชฺฌุเปกฺขติ อุเปกฺขาวเสน ปฺาวเสน จ ปฺินฺทฺริย อธิมตฺต
โหติ อุเปกฺขาวเสน นานตฺตกิเลเสหิ จิตฺต วิมุจฺจติ วิโมกฺขวเสน
ปฺาวเสน จ ปฺินฺทฺริย อธิมตฺต โหติ วิมตุ ฺตตฺตา เต ธมฺมา
เอกรสา โหนฺติ เอกรสฏเน ภาวนาติ ตสฺมา าณกิจฺจภูตา
สมฺปหสนา ปริโยสานนฺติ วุตฺตา ฯ
อิทานิ ปม ฌาน อธิคต โหติ ปวีกสิณนฺติ เอตฺถ ฯ
คณนานุปุพฺพตา ปม ฯ ปม อุปฺปนฺนนฺติป ปม ฯ อารมฺมณุ๑

๒

๑. ยุ. ปริโยทาปกสฺส ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๓๓๘ เทฺว จสทฺทา นตฺถิ ฯ
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ปนิชฺฌานโต ปจฺจนีกชฺฌาปนโต วา ฌาน ฯ ปวีมณฺฑล ปน
สกลฏเน ปวีกสิณนฺติ วุจฺจติ ฯ ต นิสฺสาย ปฏิลทฺธ นิมติ ฺตมฺป
ปวีกสิณ นิมิตฺเต ปฏิลทฺธ ฌานมฺป ฯ ตตฺร อิมสฺมึ อตฺเถ
ฌาน ปวีกสิณนฺติ เวทิตพฺพ ฯ ต สนฺธาย วุตฺต ปม ฌาน
อธิคต โหติ ปวีกสิณนฺติ ฯ
เอว อธิคเต ปน เอตสฺมึ เตน โยคินา วาลเวธินา วิย สูเทน
วิย จ อาการา ปริคฺคเหตพฺพา ฯ ยถา หิ สุกุสโล ธนุคฺคโห
วาลเวธาย กมฺม กุรุมาโน ยสฺมึ วาเร วาล วิชฺฌติ ตสฺมึ วาเร
อกฺกนฺตปทานฺจ ธนุทณฺฑสฺส จ ชิยาย จ สรสฺส จ อาการ
ปริคฺคณฺเหยฺย เอว เม ิเตน เอว ธนุทณฺฑ เอว ชิย เอว
สร คเหตฺวา วาโล วิทฺโธติ โส ตโต ปฏาย ตเถว เต อากาเร
สมฺปาเทนฺโต อวิราเธตฺวา วาล วิชฺเฌยฺย เอวเมว โยคินาป
อิม นาม เม โภชน ภฺุชิตฺวา เอวรูป ปุคฺคล เสวมาเนน เอวรูเป
เสนาสเน วิหรนฺเตน อิมินา นาม อิริยาปเถน อิมสฺมึ กาเล อิท
อธิคตนฺติ เอเต โภชนสปฺปายาทโย อาการา ปริคฺคเหตพฺพา ฯ
เอว หิ โส นฏเ วา ตสฺมึ เต อากาเร สมฺปาเทตฺวา ปุน
อุปฺปาเทตุ อปฺปคุณ วา ปคุณ กโรนฺโต ปุนปฺปุน อปฺเปตุ
สกฺขิสฺสติ ฯ ยถา จ กุสโล สูโท ภตฺตาร ปริวิสนฺโต ตสฺส ย ย
รุจิยา ภฺุชติ ต ต สลฺลกฺเขตฺวา ตโต ปฏาย ตาทิสเยว
อุปนาเมนฺโต ลาภสฺส ภาคี โหติ เอวมยมฺป อธิคตกฺขเณ โภชนาทโย
อากาเร คเหตฺวา เต สมฺปาเทนฺโต ปุนปฺปุน อปฺปนาย ลาภี โหติ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ตสฺมาเนน วาลเวธินา วิย สูเทน วิย จ อาการา ปริคฺคเหตพฺพา ฯ
วุตฺตมฺป เจต ภควตา เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปณฺฑิโต วิยตฺโต
กุสโล สูโท ราชาน วา ราชมหามตฺต วา นานาจเยหิ สูเปหิ
ปจฺจุปฏิโต อสฺส อมฺพลิ คฺเคหิป ติตฺตกคฺเคหิป กฏกคฺเคหิป
มธุรคฺเคหิป ขาริเกหิป อขาริเกหิป โลณิเกหิป อโลณิเกหิป สโข โส
ภิกฺขเว ปณฺฑิโต วิยตฺโต กุสโล สูโท สกสฺส ภตฺตุ นิมิตตฺ 
อุคฺคณฺหาติ อิท วา เม อชฺช ภตฺตุ สูเปยฺย รุจฺจติ อิมสฺส วา
อภิหรติ อิมสฺส วา พหุ คณฺหติ อิมสฺส วา วณฺณ ภาสติ
อมฺพิลคฺค วา เม อชฺช ภตฺตุ สูเปยฺย รุจฺจติ อมฺพิลคฺคสฺส วา อภิหรติ
อมฺพิลคฺคสฺส วา พหุ คณฺหติ อมฺพิลคฺคสฺส วา วณฺณ
ภาสติ ฯเปฯ อโลณิกสฺส วา วณฺณ ภาสตีติ สโขโส ภิกฺขเว
ปณฺฑิโต วิยตฺโต กุสโล สูโท ลาภี เจว โหติ อจฺฉาทนสฺส
ลาภี เวตฺตนสฺส ลาภี อภิหาราน ต กิสฺส เหตุ ตถา หิ โส
ภิกฺขเว ปณฺฑิโต วิยตฺโต กุสโล สูโท สกสฺส ภตฺตุ นิมิตตฺ 
อุคฺคณฺหาติ เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปณฺฑิโต วิยตฺโต
กุสโล ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ เวทนาส... จิตฺเต... ธมฺเมสุ
ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก
อภิชฺฌาโทมนสฺส ตสฺส ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสิโน วิหรโต จิตฺต
สมาธิยติ อุปกฺกิเลสา ปหียนฺติ โส ต นิมิตฺต อุคฺคณฺหาติ
สโข โส ภิกฺขเว ปณฺฑิโต วิยตฺโต กุสโล ภิกฺขุ ลาภี เจว โหติ
ทิฏธมฺมสุขวิหาราน ลาภี สติสมฺปชฺสฺส ต กิสฺส เหตุ
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ปวีกสิณนิทฺเทโส
ตถา หิ โส ภิกฺขเว ปณฺฑิโต วิยตฺโต กุสโล ภิกฺขุ สกสฺส
จิตฺตสฺส นิมิตฺต อุคฺคณฺหาตีติ
นิมิตฺตคฺคหเณน จสฺส ปุน เต อากาเร สมฺปาทยโต อปฺปนามตฺตเมว อิชฺฌติ ฯ น จิรฏาน ฯ จิรฏาน ปน สมาธิปริปนฺถาน ธมฺมาน สุวิโสธิตตฺตา โหติ ฯ โย หิ ภิกฺขุ กามาทีนวปจฺจเวกฺขณาทีหิ กามจฺฉนฺท น สุฏ ุ วิกฺขมฺเภตฺวา กายปสฺสทฺธิวเสน กายทุฏุลฺล น สุฏุ ปฏิปสฺสทฺธ กตฺวา อารมฺภธาตุมนสิการาทิวเสน ถีนมิทฺธ น สุฏุ ปฏิวิโนเทตฺวา สมถนิมิตฺตมนสิการาทิวเสน อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ น สุฏ ุ สมูหต กตฺวา อฺเป
สมาธิปริปนฺเถ ธมฺเม น สุฏุ วิโสเธตฺวา ฌาน สมาปชฺชติ โส
อวิโสธิต อาสย ปวิฏภมโร วิย อสุทฺธ อุยฺยาน ปวิฏราชา
วิย จ ขิปฺปเมว นิกฺขมติ ฯ โย ปน สมาธิปริปนฺเถ ธมฺเม
สุฏุ วิโสเธตฺวา ฌาน สมาปชฺชติ โส สุวโิ สธิต อาสย ปวิฏภมโร วิย สุปริสุทฺธ อุยฺยาน ปวิฏราชา วิย จ สกลมฺป
ทิวสภาค อนฺโตสมาปตฺติยเมว โหติ ฯ เตนาหุ โปราณา
กาเมสุ ฉนฺท ปฏิฆ วิโนทเย
อุทฺธจฺจมิทฺธ วิจิกิจฺฉปฺจม
วิเวก ปาโมชฺช กเรน เจตสา
ราชาว สุทฺธนฺตคโต ตหึ รเมติ ฯ
ตสฺมา จิรฏิติกาเมน ปาริปนฺถิกธมฺเม โสเธตฺวา ฌาน สมาปชฺช-ิ
๑

๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๒๐๑ ฯ
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ตพฺพ ฯ จิตตฺ ภาวนาเวปุลฺลตฺถฺจ ยถาลทฺธ ปฏิภาคนิมิตฺต
วฑฺเฒตพฺพ ฯ ตสฺส เทฺว วฑฺฒนาภูมิโย อุปจาโร วา อปฺปนา
วา ฯ อุปจาร ปตฺวาป หิ ต วฑฺเฒตุ วฏฏติ อปฺปน ปตฺวาป
เอกสฺมึ ปน าเน อวสฺส วฑฺเฒตพฺพ ฯ เตน วุตฺต ยถาลทฺธ
ปฏิภาคนิมิตฺต วฑฺเฒตพฺพนฺติ ฯ
ตตฺราย วฑฺฒนานโย ฯ เตน โยคินา ต นิมิตฺต ปตฺตวฑฺฒนปูววฑฺฒนภตฺตวฑฺฒน ลตาวฑฺฒนทุสฺสวฑฺฒนโยเคน อวฑฺเฒตฺวา
ยถา นาม กสโก กสิตพฺพฏาน นงฺคเลน ปริจฺฉินฺทิตฺวา
ปริจฺเฉทพฺภนฺตเร กสติ ยถา วา ปน ภิกฺขู สีม พนฺธนฺตา ปม
นิมิตฺตานิ สลฺลกฺเขตฺวา ปจฺฉา พนฺธนฺติ เอวเมว ตสฺส ยถาลทฺธสฺส นิมติ ฺตสฺส อนุกฺกเมน เอกงฺคุลทุวงฺคุลติวงฺคุลจตุรงฺคุลมตฺต
มนสา ปริจฉฺ ินฺทิตฺวา ยถาปริจฺเฉท วฑฺเฒตพฺพ อปริจฺฉินฺทิตฺวา
ปน น วฑฺเฒตพฺพ ฯ ตโต วิทตฺถิรตนปมุขปริเวณวิหารสีมาน
คามนิคมชนปทรชฺชสมุททฺ สีมานฺจ ปริจฺเฉทวเสน วฑฺฒยนฺเตน
จกฺกวาฬปริจฺเฉเทน วา ตโต วาป อุตฺตรึ ปริจฺฉินฺทิตฺวา
วฑฺเฒตพฺพ ฯ ยถา หิ หสโปตกา ปกฺขาน อุฏ ิตกาลโต ปฏาย
ปริตฺต ปริตฺต ปเทส อุปคนฺตฺวา ปริจย กตฺวา อนุกฺกเมน
จนฺทิมสุริยาน สนฺติก คจฺฉนฺติ เอวเมว ภิกฺขุ วุตฺตนเยน นิมิตฺต
ปริจฺฉินฺทิตฺวา วฑฺเฒนฺโต ยาว จกฺกวาฬปริจฺเฉทา ตโต วา
อุตฺตรึ วฑฺเฒติ ฯ อถสฺส ต นิมิตฺต วฑฺฒิตวฑฺฒิตฏาเน ปวิยา อุกฺกูลวิกฺกูลนทีวิทคุ ฺคปพฺพตวิสเมสุ สงฺกุสตสมพฺภาหต อุสภจมฺม วิย
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โหติ ฯ ตสฺมึ ปน นิมติ ฺเต ปตฺตปมชฺฌาเนน อาทิกมฺมิเกน
สมาปชฺชนพหุเลน ภวิตพฺพ น ปจฺจเวกฺขณพหุเลน ฯ
ปจฺจเวกฺขณพหุลสฺส หิ ฌานงฺคานิ ถูลานิ ทุพฺพลานิ หุตฺวา
อุปฏหนฺติ ฯ อถสฺส ตานิ เอว อุปฏิตตฺตา อุปริ อุสฺสุกกฺ นาย
ปจฺจยต น อาปชฺชนฺติ ฯ โส อปฺปคุเณ ฌาเน อุสฺสุกฺกมาโน
ปมชฺฌานา จ ปริหายติ น จ สกฺโกติ ทุติย ปาปุณิตุ ฯ เตนาห
ภควา เสยฺยถาป ภิกฺขเว คาวี ปพฺพเตยฺยา พาลา อพฺยตฺตา
อกฺเขตฺตฺู อกุสลา วิสเม ปพฺพเต วิจริตุ ตสฺสา เอวมสฺส
ยนฺนูนาห อคตปุพฺพฺเจว ทิส คจฺเฉยฺย อขาทิตปุพฺพานิ จ ติณานิ
ขาเทยฺย อปตปุพฺพานิ จ ปานียานิ ปเวยฺยนฺติ สา ปุริม ปาท
น สุปติฏิต ปติฏเปตฺวา ปจฺฉิม ปาท อุทฺธเรยฺย สา น เจว
อคตปุพฺพ ทิส คจฺเฉยฺย น จ อขาทิตปุพฺพานิ ติณานิ ขาเทยฺย
น จ อปตปุพฺพานิ ปานียานิ ปเวยฺย ยสฺมึ จสฺสา ปเทเส ิตาย
เอวมสฺส ยนฺนูนาห อคตปุพฺพฺเจว ฯเปฯ ปเวยฺยนฺติ ตฺจ
ปเทส น โสตฺถินา ปจฺจาคจฺเฉยฺย ต กิสฺส เหตุ ตถา หิ
สา ภิกฺขเว คาวี ปพฺพเตยฺยา พาลา อพฺยตฺตา อกฺเขตฺตฺู
อกุสลา วิสเม ปพฺพเต วิจริตุ เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ
ภิกฺขุ พาโล อพฺยตฺโต อกฺเขตฺตฺู อกุสโล วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ
ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหริตุ โส ต นิมิตฺต นาเสวติ
น ภาเวติ น พหุลีกโรติ น จ สฺวาธิฏิต อธิฏาติ ตสฺส
เอว โหติ ยนฺนูนาห วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย
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ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยนฺติ โส น สกฺโกติ วิตกฺกวิจาราน
วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหริตุ ตสฺส เอว โหติ
ยนฺนูนาห วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหเรยฺยนฺติ โส น สกฺโกติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหริตุ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อุภโต
ภฏโ อุภโต ปริหีโน เสยฺยถาป ภิกฺขเว สา คาวี ปพฺพเตยฺยา
พาลา อพฺยตฺตา อกฺเขตฺตฺู อกุสลา วิสเม ปพฺพเต วิจริตุนฺติ ฯ
ตสฺมาเนน ตสฺมึเยว ตาว ปมชฺฌาเน ปฺจหากาเรหิ จิณฺณวสินา
ภวิตพฺพ ฯ
ตตฺริมา ปฺจ วสิโย อาวชฺชนวสี สมาปชฺชนวสี อธิฏ านวสี
วุฏานวสี ปจฺจเวกฺขณวสีติ ฯ ปมชฺฌาน ยตฺถจิ ฺฉก ยทิจฺฉก
ยาวทิจฺฉก อาวชฺชติ อาวชฺชนาย ทนฺธายิตตฺต นตฺถีติ อาวชฺชนวสี ฯ ปมชฺฌาน ยตฺถิจฺฉก ฯเปฯ สมาปชฺชติ สมาปชฺชนาย
ทนฺธายิตตฺต นตฺถีติ สมาปชฺชนวสี ฯ เอว เสสาป วิตฺถาเรตพฺพา ฯ
อย ปเนตฺถ อตฺถปฺปกาสนา ฯ
ปมชฺฌานโต วุฏ าย ปม วิตกฺก อาวชฺชยโต ภวงฺค
อุปจฺฉินฺทิตฺวา อุปฺปนฺนาวชฺชนานนฺตร วิตกฺการมฺมณาเนว จตฺตาริ
ปฺจ วา ชวนานิ ชวนฺติ ตโต เทฺว ภวงฺคานิ ตโต ปุน
วิจารารมฺมณ อาวชฺชน วุตฺตนเยเนว ชวนานีติ เอว ปฺจสุ
ฌานงฺเคสุ ยทา นิรนฺตร จิตฺต เปเสตุ สกฺโกติ อถสฺส อาวชฺชน๑

๑. องฺ. นวก. ๒๓/๔๓๓ ฯ
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วสี สิทฺธา โหติ ฯ อย ปน มตฺถกปฺปตฺตา วสี ภควโต ยมกปาฏิหาริเย ลพฺภติ อฺเส วา เอวรูเป กาเล ฯ อิโต ปร
สีฆตรา อาวชฺชนวสี นาม นตฺถิ ฯ อายสฺมโต ปน มหาโมคฺคลฺลานสฺส
นนฺโทปนนฺทนาคราชทมเน วิย สีฆ สมาปชฺชนสมตฺถตา
สมาปชฺชนวสี นาม ฯ อจฺฉรามตฺต วา ทสจฺฉรามตฺต วา ขณ
เปตุ สมตฺถตา อธิฏานวสี นาม ฯ ตเถว ลหุ วุฏาตุ
สมตฺถตา วุฏานวสี นาม ฯ ตทุภยทสฺสนตฺถ พุทฺธรกฺขิตตฺเถรสฺส
วตฺถุ กเถตุ วฏฏติ ฯ
โส หายสฺมา อุปสมฺปทาย อฏวสฺสิโก หุตฺวา เถรมฺพตฺถเล
มหาโรหณคุตฺตตฺเถรสฺส คิลานุปฏาน อาคตาน ตึสมตฺตาน
อิทฺธิมนฺตสหสฺสาน มชฺเฌ นิสินฺโน เถรสฺส ยาคุ ปฏิคฺคาหยมาน
อุปฏากนาคราชาน คเหสฺสามีติ อากาสโต ปกฺขนฺทนฺต สุปณฺณราชาน ทิสวฺ า ตาวเทว ปพฺพต นิมฺมินิตฺวา นาคราชาน พาหาย
คเหตฺวา ตตฺถ ปาวิสิ ฯ สุปณฺณราชา ปพฺพเต ปหาร ทตฺวา
ปลายิ ฯ มหาเถโร อาห สเจ อาวุโส พุทฺธรกฺขิโต นาภวิสฺส
สพฺเพว คารยฺหา อสฺสามาติ ฯ
ปจฺจเวกฺขณวสี ปน อาวชฺชนวสิยาเอว วุตฺตา ฯ ปจฺจเวกฺขณชวนาเนว หิ ตตฺถ อาวชฺชนานนฺตรานีติ ฯ
อิมาสุ ปน ปฺจสุ วสีสุ จิณณ
ฺ วสินา ปคุณปมชฺฌานโต
วุฏาย อย สมาปตฺติ อาสนฺนนีวรณปจฺจตฺถิกา วิตกฺกวิจาราน
๑

๒

๑. ม. เถรปฺปตฺตเลเณ ฯ ๒. รกฺขิโต ฯ
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โอฬาริกตฺตา องฺคทุพฺพลาติ จ ตตฺถ โทส ทิสฺวา ทุติยชฺฌาน
สนฺตโต มนสิกริตฺวา ปมชฺฌาเน นิกนฺตึ ปริยาทาย ทุติยาธิคมาย
โยโค กาตพฺโพ ฯ อถสฺส ยทา ปมชฺฌานา วุฏาย สตสฺส
สมฺปชานสฺส ฌานงฺคานิ ปจฺจเวกฺขโต วิตกฺกวิจารา โอฬาริกโต
อุปฏหนฺติ ปติสุขฺเจว จิตฺเตกคฺคตา จ สนฺตโต อุปฏาติ
ตทาสฺส โอฬาริกงฺคปฺปหานาย สนฺตงฺคปฏิลาภาย จ ตเทว
นิมิตฺต ปวี ปวีติ ปุนปฺปุน มนสิกโรโต อิทานิ ทุติยชฺฌาน
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ ภวงฺค อุปจฺฉินฺทิตฺวา ตเทว ปวีกสีณ อารมฺมณ
กตฺวา มโนทฺวาราวชฺชน อุปฺปชฺชติ ฯ ตโต ตสฺมึเยว อารมฺมเณ
จตฺตาริ ปฺจ วา ชวนานิ ชวนฺติ เยส อวสาเน เอก รูปาวจร
ทุติยชฺฌานิก เสสานิ วุตฺตปฺปการาเนว กามาวจรานีติ ฯ
เอตฺตาวตา เจส วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน
เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิชมฺปติสุข ทุติย
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ เอวมเนน ทฺวงฺค วิปฺปหีน ติวงฺคสมนฺนาคต ติวิธกลฺยาณ ทสลกฺขณสมฺปนฺน ทุติยชฺฌาน อธิคต
โหติ ปวีกสิณ ฯ
ตตฺถ วิตกฺกวิจาราน วูปสมาติ วิตกฺกสฺส จ วิจารสฺส จาติ
อิเมส ทฺวินนฺ  วูปสมา สมติกฺกมา ฯ ทุติยชฺฌานกฺขเณ อปาตุภาวาติ
วุตฺต โหติ ฯ ตตฺถ กิฺจาป ทุติยชฺฌาเน สพฺเพป ปมชฺฌานธมฺมา น สนฺติ อฺเเยว หิ ปมชฺฌาเน ผสฺสาทโย อฺเ
อิธ ฯ โอฬาริกสฺส ปน โอฬาริกสฺส องฺคสฺส สมติกฺกมา
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ปวีกสิณนิทฺเทโส
ปมชฺฌานโต ปเรส ทุติยชฺฌานาทีน อธิคโม โหตีติ ทีปนตฺถ
วิตกฺกวิจาราน วูปสมาติ เอว วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
อชฺฌตฺตนฺติ อิธ นิยกชฺฌตฺต อธิปฺเปต ฯ วิภงฺเค ปน
อชฺฌตฺต ปจฺจตฺตนฺติ เอตฺตกเมว วุตฺต ฯ ยสฺมา จ นิยกชฺฌตฺต
อธิปฺเปต ตสฺมา อตฺตโน อตฺตนิ วา ชาต อตฺตโน สนฺตาเน
นิพฺพตฺตนฺติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ
สมฺปสาทนนฺติ สมฺปสาทน วุจฺจติ สทฺธา ฯ สมฺปสาทนโยคโต
ฌานมฺป สมฺปสาทน นีลวณฺณโยคโต นีลวตฺถ วิย ฯ ยสฺมา วา
ต ฌาน สมฺปสาทนสมนฺนาคตตฺตา วิตกฺกวิจารกฺโขภ วูปสมเนน จ
เจโต สมฺปสาทยติ ตสฺมาป สมฺปสาทนนฺติ วุตฺต ฯ อิมสฺมึ จ
อตฺถวิกปฺเป สมฺปสาทน เจตโสติ เอว ปทสมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ ฯ
ปุริมสฺมึ ปน อตฺถวิกปฺเป เจตโสติ เอต เอโกทิภาเวน สทฺธึ
โยเชตพฺพ ฯ ตตฺราย อตฺถโยชนา ฯ เอโก อุเทตีติ เอโกทิ ฯ
วิตกฺกวิจาเรหิ อนชฺฌารุฬฺหตฺตา อคฺโค เสฏโ หุตฺวา อุเทตีติ
อตฺโถ ฯ เสฏโป หิ โลเก เอโกติ วุจฺจติ ฯ วิตกฺกวิจารวิรหิโต วา เอโก อสหาโย หุตฺวา อิติป วตฺตุ วฏฏติ ฯ อถวา
สมฺปยุตฺตธมฺเม อุทยตีติ อุทิ อุฏาเปตีติ อตฺโถ ฯ เสฏฏเน
เอโก จ โส อุทิ จาติ เอโกทิ ฯ สมาธิสฺเสต อธิวจน ฯ อิติ
อิม เอโกทึ ภาเวติ วฑฺเฒตีติ อิท ทุติยชฺฌาน เอโกทิภาว ฯ
โส ปนาย เอโกทิ ยสฺมา เจตโส น สตฺตสฺส น ชีวสฺส ตสฺมา
๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๘ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
เอต เจตโส เอโกทิภาวนฺติ วุตฺต ฯ นนุ จาย สทฺธา ปมชฺฌาเนป อตฺถิ อยฺจ เอโกทินามโก สมาธิ อถ กสฺมา อิทเมว
สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาวฺจาติ วุตฺต ฯ วุจฺจเต ฯ อทุ
หิ ปมชฺฌาน วิตกฺกวิจารกฺโขเภน วีจิตรงฺคสมากุลมิว ชล น
สุปฺปสนฺน โหติ ตสฺมา สติยาป สทฺธาย สมฺปสาทนนฺติ น
วุตฺต นสุปปฺ สนฺนตฺตาเยว เจตฺถ สมาธิป น สุฏุ ปากโฏ
ตสฺมา เอโกทิภาวนฺติป น วุตฺต อิมสฺมึ ปน ฌาเน วิตกฺกวิจาร ปลิโพธาภาเวน ลทฺโธกาสา พลวตี สทฺธา พลวสทฺธาสหายปฏิลาเภเนว จ สมาธิป ปากโฏ ตสฺมา อิทเมว เอว
วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ วิภงฺเค ปน สมฺปสาทนนฺติ ยา สทฺธา
สทฺทหนา โอกปฺปนา อภิปฺปสาโท เจตโส เอโกทิภาวนฺติ ยา
จิตฺตสฺส ิติ ฯเปฯ สมฺมาสมาธีติ เอตฺตกเมว วุตฺต ฯ เอว
วุตฺเตน ปเนเตน สทฺธึ อย อตฺถวณฺณนา ยถา น วิรุชฌ
ฺ ติ
อฺทตฺถุ สสนฺทติ เจว สเมติ จ เอว เวทิตพฺพา ฯ
อวิตกฺก อวิจารนฺติ ภาวนาย ปหีนตฺตา เอตสฺมึ เอตสฺส
วา วิตกฺโก นตฺถีติ อวิตกฺก ฯ อิมินาว นเยน อวิจาร ฯ วิภงฺเคป
วุตฺต อิติ อยฺจ วิตกฺโก อยฺจ วิจาโร สนฺตา โหนฺติ สมิตา
วูปสนฺตา อตฺถงฺคตา อพฺภตฺถงฺคตา อปฺปตา พฺยปฺปตา โสสิตา
วิโสสิตา พฺยนฺตีกตา เตน วุจฺจติ อวิตกฺก อวิจารนฺติ ฯ เอตฺถาห
นนุ จ วิตกฺกวิจาราน วูปสมาติ อิมินาป อยมตฺโถ สิทโฺ ธ
๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๘ ฯ
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ปวีกสิณนิทฺเทโส
อถ กสฺมา ปุน วุตฺต อวิตกฺก อวิจารนฺติ ฯ วุจฺจเต ฯ
เอวเมว สิทฺโธวายมตฺโถ น ปเนต ตทตฺถทีปก นนุ อโวจุมฺหา
โอฬาริกสฺส ปน โอฬาริกสฺส องฺคสฺส สมติกฺกมา ปมชฺฌานโต
ปเรส ทุติยชฺฌานาทีน สมธิคโม โหตีติ ทสฺสนตฺถ วิตกฺกวิจาราน
วูปสมาติ เอว วุตฺตนฺติ อปจ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อิท
สมฺปสาทน น กิเลสกาลุสฺสิยสฺส วิตกฺกวิจารานฺจ วูปสมา
เอโกทิภาว น อุปจารชฺฌานมิว นีวรณปฺปหานา ปมชฺฌานมิว จ
องฺคปาตุภาวาติ เอว สมฺปสาทนเอโกทิภาวาน เหตุปริทีปกมิท วจน
ตถา วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อิท อวิตกฺก อวิจาร น ตติยจตุตฺถชฺฌานานิ วิย จกฺขุวิฺาณาทีนิ วิย จ อภาวาติ เอว
อวิตกฺกอวิจารภาวสฺส เหตุปริทีปกฺจ น วิตกฺกวิจาราภาวมตฺตปริทีปก วิตกฺกวิจาราภาวมตฺตปริทีปกเมว ปน อวิตกฺก อวิจารนฺติ
อิท วจน ตสฺมา ปุริม วตฺวาป วตฺตพฺพเมวาติ ฯ
สมาธิชนฺติ ปมชฺฌานสมาธิโต สมฺปยุตฺตสมาธิโต วา ชาตนฺติ
อตฺโถ ฯ ตตฺถ กิฺจาป ปมมฺป สมฺปยุตฺตสมาธิโต ชาต อถโข
อยเมว สมาธิ สมาธีติ วตฺตพฺพต อรหติ วิตกฺกวิจารกฺโขภวิรเหน
อติวิย อจลตฺตา สุปฺปสนฺนตฺตา จ ฯ ตสฺมา อิมสฺส วณฺณภณนตฺถ
อิทเมว สมาธิชนฺติ วุตฺต ฯ ปติสุขนฺติ อิท วุตฺตนยเมว ฯ ทุติยนฺติ
คณนานุปุพฺพตา ทุติย ฯ อิท ทุติย สมาปชฺชตีติป ทุติย ฯ
ย ปน วุตฺต ทฺวงฺควิปฺปหีน ติวงฺคสมนฺนาคตนฺติ ตตฺถ ฯ
วิตกฺกวิจาราน ปหานวเสน ทฺวงฺควิปฺปหีนตา เวทิตพฺพา ฯ ยถา จ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค) - หนาที่ 202

วิสุทฺธมิ คฺเค
ปมชฺฌานสฺส อุปจารกฺขเณ นีวรณานิ ปหียนฺติ น ตถา อิมสฺส
วิตกฺกวิจารา ฯ อปฺปนากฺขเณเยว ปเนต วินา เตหิ อุปฺปชฺชติ ฯ
เตนสฺส เต ปหานงฺคานีติ วุจฺจนฺติ ฯ ปติ สุข จิตฺเตกคฺคตาติ
อิเมส ปน ติณฺณ อุปฺปตฺติวเสน ติวงฺคสมนฺนาคตตา เวทิตพฺพา ฯ
ตสฺมา ย วิภงฺเค ฌานนฺติ สมฺปสาโท ปติ สุข จิตฺตสฺส
เอกคฺคตาติ วุตฺต ต สปริกฺขาร ฌาน ทสฺเสตุ ปริยาเยน วุตฺต ฯ
เปตฺวา ปน สมฺปสาทน นิปฺปริยาเยน อุปนิชฺฌานลกฺขณปฺปตฺตาน
องฺคาน วเสน ติวงฺคิกเมเวต โหติ ฯ ยถาห ฯ กตม ตสฺมึ
สมเย ติวงฺคิก ฌาน โหติ ปติ สุข จิตฺตสฺเสกคฺคตาติ ฯ เสส
ปมชฺฌาเน วุตฺตนยเมว ฯ
เอว อธิคเต ปน ตสฺมิมฺป วุตตฺ นเยเนว ปฺจหากาเรหิ
จิณฺณวสินา หุตฺวา ปคุณทุติยชฺฌานโต วุฏาย อย สมาปตฺติ
อาสนฺนวิตกฺกวิจารปจฺจตฺถิกา ยเทว ตตฺถ ปติคต เจตโส อุพฺพิลาวิต
เอเตเนต โอฬาริก อกฺขายตีติ วุตฺตาย ปติยา โอฬาริกตฺตา
องฺคทุพฺพลาติ จ ตตฺถ โทส ทิสฺวา ตติยชฺฌาน สนฺตโต มนสิกริตฺวา
ทุติยชฺฌาเน นิกนฺตึ ปริยาทาย ตติยาธิคมาย โยโค กาตพฺโพ ฯ
อถสฺส ยทา ทุติยชฺฌานโต วุฏาย สตสฺส สมฺปชานสฺส
ฌานงฺคานิ ปจฺจเวกฺขโต ปติ โอฬาริกโต อุปฏาติ สุขฺเจว
เอกคฺคตา จ สนฺตโต อุปฏาติ ตทาสฺส โอฬาริกงฺคปฺปหานาย
สนฺตงฺค ปฏิลาภาย จ ตเทว นิมิตฺต ปวี ปวีติ ปุนปฺปนุ 
๑

๒

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๙ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๓๕๖ ฯ
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ปวีกสิณนิทฺเทโส
มนสิกโรโต อิทานิ ตติยชฺฌาน อุปปฺ ชฺชิสฺสตีติ ภวงฺค อุปจฺฉินฺทิตฺวา ตเทว ปวีกสิณ อารมฺมณ กตฺวา มโนทฺวาราวชฺชน
อุปฺปชฺชติ ฯ ตโต ตสฺมึเยวารมฺมเณ จตฺตาริ ปฺจ วา ชวนานิ
ชวนฺติ เยส อวสาเน เอก รูปาวจร ตติยชฺฌานิก เสสานิ
วุตฺตนเยเนว กามาวจรานีติ ฯ
เอตฺตาวตา ปเนส ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรติ
สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทติ ยนฺต อริยา
อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ฯ เอวมเนน เอกงฺควิปฺปหีน ทฺวงฺคสมนฺนาคต ติวิธกลฺยาณ
ทสลกฺขณสมฺปนฺน ตติยชฺฌาน อธิคต โหติ ปวีกสิณ ฯ
ตตฺถ ปติยา จ วิราคาติ วิราโค นาม วุตฺตปฺปการาย
ปติยา ชิคุจฺฉน วา สมติกฺกโม วา ฯ อุภินฺน ปน อนฺตรา จสทฺโท
สมฺปณฺฑนฏโ ฯ โส วูปสม วา สมฺปณฺเฑติ วิตกฺกวิจาราน
วูปสม วา ฯ ตตฺถ ยทา วูปสมเมว สมฺปณฺเฑติ ตทา
ปติยา จ วิราคา กิฺจิ ภิยฺโย วูปสมา จาติ เอว โยชนา
เวทิตพฺพา ฯ อิมิสฺสา จ โยชนาย วิราโค ชิคุจฺฉนฏโ โหติ ฯ
ตสฺมา ปติยา ชิคุจฺฉนา จ วูปสมา จาติ อยมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
ยทา ปน วิตกฺกวิจารวูปสม สมฺปณฺเฑติ ตทา ปติยา จ วิราคา
กิฺจิ ภิยฺโย วิตกฺกวิจารานฺจ วูปสมาติ เอว โยชนา เวทิตพฺพา ฯ
อิมิสฺสา จ โยชนาย วิราโค สมติกกฺ มนฏโ โหติ ฯ ตสฺมา
ปติยา จ สมติกฺกมา วิตกฺกวิจารานฺจ วูปสมาติ อยมตฺโถ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ทฏพฺโพ ฯ กามฺเจเต วิตกฺกวิจารา ทุติยชฺฌาเนเยว วูปสนฺตา
อิมสฺส ปน ฌานสฺส มคฺคปริทีปนตฺถ วณฺณภณนตฺถฺเจต วุตฺต ฯ
วิตกฺกวิจารานฺจ วูปสมาติ หิ วุตเฺ ต อิท ปฺายติ นูน
วิตกฺกวิจารวูปสโม มคฺโค อิมสฺส ฌานสฺสาติ ฯ ยถา จ ตติเย
อริยมคฺเค อปฺปหีนานมฺป สกฺกายทิฏาทีน ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน
สโยชนาน ปหานาติ เอว ปหาน วุจฺจมาน วณฺณภณน โหติ
ตทธิคมาย อุสฺสุกฺกาน อุสฺสาหชนก เอวเมว อิธ อวูปสนฺตานมฺป
วิตกฺกวิจาราน วูปสโม วุจฺจมาโน วณฺณภณน โหติ ฯ
เตนายมตฺโถ วุตฺโต ปตยิ า จ สมติกฺกมา วิตกฺกวิจารานฺจ
วูปสมาติ ฯ
อุเปกฺขโก จ วิหรตีติ เอตฺถ ฯ อุปปตฺติโต อิกฺขตีติ อุเปกฺขา
สม ปสฺสติ อปกฺขปติตา หุตฺวา ปสฺสตีติ อตฺโถ ฯ ตาย วิสทาย
วิปุลาย ถามคตาย สมนฺนาคตตฺตา ตติยชฺฌานสมงฺคี อุเปกฺขโกติ
วุจฺจติ ฯ อุเปกฺขา ปน ทสวิธา โหติ ฉฬงฺคุเปกฺขา พฺรหฺมวิหารุเปกฺขา โพชฺฌงฺคุเปกฺขา วิริยุเปกฺขา สงฺขารุเปกฺขา เวทนูเปกฺขา วิปสฺสนูเปกฺขา ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา ฌานุเปกฺขา ปริสุทฺธุเปกฺขาติ ฯ ตตฺถ ยา อิธ ขีณาสโว ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา
เนว สุมโน โหติ น ทุมฺมโน อุเปกฺขโก จ วิหรติ สโต
สมฺปชาโนติ เอวมาคตา ขีณาสวสฺส ฉสุ ทฺวาเรสุ อิฏานิฏฉฬารมฺมณาปาเถ ปริสุทฺธปกติภาวาวิชหนาการภูตา อุเปกฺขา อย
ฉฬงฺคุเปกฺขา นาม ฯ ยา ปน อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอก
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ทิส ผริตฺวา วิหรตีติ เอวมาคตา สตฺเตสุ มชฺฌตฺตาการภูตา
อุเปกฺขา อย พฺรหฺมวิหารุเปกฺขา นาม ฯ ยา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค
ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิตนฺติ เอวมาคตา สหชาตธมฺมาน
มชฺฌตฺตาการภูตา อุเปกฺขา อย โพชฺฌงฺคุเปกฺขา นาม ฯ
ยา ปน กาเลน กาล อุเปกฺขานิมิตฺต มนสิกโรตีติ เอวมาคตา
อนจฺจารทฺธนาติสิถิลวิริยสงฺขาตา อุเปกฺขา อย วิริยุเปกฺขา นาม ฯ
ยา กตี สงฺขารุเปกฺขา สมาธิวเสน อุปฺปชฺชนฺติ กตี สงฺขารุเปกฺขา
วิปสฺสนาวเสน อุปฺปชฺชนฺติ อฏ สงฺขารุเปกฺขา สมาธิวเสน
อุปฺปชฺชนฺติ ทส สงฺขารุเปกฺขา วิปสฺสนาวเสน อุปฺปชฺชนฺตตี ิ
เอวมาคตา นีวรณาทีนิ ปฏิสงฺขา สนฺติฏนา คหเณ มชฺฌตฺตภูตา
อุเปกฺขา อย สงฺขารุเปกฺขา นาม ฯ ยา ปน ยสฺมึ สมเย
กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคตนฺติ เอวมาคตา
อทุกฺขมสุขสฺิตา อุเปกฺขา อย เวทนูเปกฺขา นาม ฯ ยา ปน
ยทตฺถิ ย ภูต ต ปชหติ อุเปกฺข ปฏิลภตีติ เอวมาคตา วิจินเน
มชฺฌตฺตภูตา อุเปกฺขา อย วิปสฺสนูเปกฺขา นาม ฯ ยา ปน
ฉนฺทาทีสุ เยวาปนเกสุ อาคตา สหชาตาน สมวาหิตภูตา อุเปกฺขา
อย ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา นาม ฯ ยา อุเปกฺขโก จ วิหรตีติ
เอวมาคตา อคฺคสุเขป ตสฺมึ อปกฺขปาตชนนี อุเปกฺขา อย
ฌานุเปกฺขา นาม ฯ ยา ปน อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ ฌานนฺติ
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๗๔ ฯ ๒. ส. มหาวาร. ๑๙/๙๓ ฯ ๓. องฺ. ติก. ๒๐/๓๒๙ ฯ
๔. ขุ.ป. ๓๑/๙๒ ฯ ๕. อภิ.ส. ๓๔/๔๒ ฯ ๖. อภิ.วิ. ๓๕/๓๒๙ ฯ ๗. อภิ.วิ. ๓๕/๓๓๐ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค) - หนาที่ 206

วิสุทฺธิมคฺเค
เอวมาคตา สพฺพปจฺจนีกปริสุทฺธา ปจฺจนีกวูปสมเนป อพฺยาปารภูตา
อุเปกฺขา อย ปริสุทฺธุเปกฺขา นาม ฯ
ตตฺถ ฉฬงฺคุเปกฺขา จ พฺรหฺมวิหารุเปกฺขา จ โพชฺฌงฺคุเปกฺขา
จ ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา จ ฌานุเปกฺขา จ ปริสุทฺธุเปกฺขา จ อตฺถโต
เอกา ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาว โหติ ฯ เตน เตน อวตฺถาเภเทน ปนสฺสา
อย เภโท เอกสฺสาป สโต สตฺตสฺส กุมารยุวตฺเถรเสนาปติราชาทิวเสน เภโท วิย ตสฺมา ตาสุ ยตฺถ ฉฬงฺคุเปกฺขา น ตตฺถ
โพชฺฌงฺคุเปกฺขาทโย ยตฺถ วา ปน โพชฺฌงฺคุเปกฺขา น ตตฺถ
ฉฬงฺคุเปกฺขาทโย โหนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ ยถา เจตาส อตฺถโต
เอกีภาโว เอว สงฺขารุเปกฺขาวิปสฺสนูเปกฺขานมฺป ฯ ปฺาเอว หิ
สา กิจฺจวเสน ทฺวิธา ภินฺนา ฯ ยถา หิ ปุริสสฺส สาย เคห
ปวิฏ สปฺป อชปททณฺฑ คเหตฺวา ปริเยสมานสฺส ต ถุสโกฏเก
นิปนฺน ทิสวฺ า สปฺโป นุโข โนติ อวโลเกนฺตสฺส โสวตฺถ-ิ
กตฺตย ทิสฺวา นิพฺเพมติกสฺส สปฺโป น สปฺโปติ วิจินเน
มชฺฌตฺตตา โหติ เอวเมว ยา อารทฺธวิปสฺสกสฺส วิปสฺสนาาเณน
ลกฺขณตฺตเย ทิฏเ สงฺขาราน อนิจฺจภาวาทิวิจินเน มชฺฌตฺตตา
อุปฺปชฺชติ อย วิปสฺสนูเปกฺขา นาม ฯ ยถา ปน ตสฺส
ปุริสสฺส อชปททณฺเฑน คาฬฺห สปฺป คเหตฺวา กินฺตาห อิม
สปฺป อวิเหเนฺโต อตฺตานฺจ อิมินา อฑสาเปนฺโต มฺุเจยฺยนฺติ
มฺุจนาการเมว ปริเยสโต คหเณ มชฺฌตฺตตา โหติ เอวเมว
ยา ลกฺขณตฺตยสฺส ทิฏตฺตา อาทิตฺเต วิย ตโย ภเว ปสฺสโต
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สงฺขารคฺคหเณ มชฺฌตฺตตา อย สงฺขารุเปกฺขา นาม ฯ อิติ
วิปสฺสนูเปกฺขาย สิทฺธาย สงฺขารุเปกฺขาป สิทฺธาว โหติ ฯ
อิมินา ปเนสา วิจินนคฺคหเณสุ มชฺฌตฺตสงฺขาเตน กิจฺเจน ทฺวธิ า
ภินฺนาติ ฯ วิริยุเปกฺขา ปน เวทนูเปกฺขา จ อฺมฺฺจ
อวเสสาหิ จ อตฺถโต ภินฺนาเอวาติ ฯ
อิติ อิมาสุ อุเปกฺขาสุ ฌานุเปกฺขา อิธ อธิปฺเปตา ฯ
สา มชฺฌตฺตลกฺขณา อนาโภครสา อพฺยาปารปจฺจุปฏานา
ปติวิราคปทฏานาติ ฯ เอตฺถาห นนุ จาย อตฺถโต
ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาว โหติ สา จ ปมทุติยชฺฌาเนสุป อตถิ
ตสฺมา ตตฺราป อุเปกฺขโก จ วิหรตีติ เอวมย วตฺตพฺพา สิยา สา
กสฺมา น วุตฺตาติ ฯ อปริพฺยตฺตกิจฺจโต ฯ อปริพฺยตฺต หิ ตสฺมา
ตตฺถ กิจฺจ วิตกฺกาทีหิ อภิภูตตฺตา ฯ อิธ ปนาย วิตกฺกวิจารปตีหิ
อนภิภูตตฺตา อุกฺขิตฺตสิรา วิย หุตฺวา ปริพฺยตฺตกิจฺจา ชาตา ตสฺมา
วุตฺตาติ ฯ นิฏิตา อุเปกฺขโก จ วิหรตีติ เอตสฺส สพฺพโส
อตฺถวณฺณนา ฯ
อิทานิ สโต จ สมฺปชาโนติ เอตฺถ ฯ สรตีติ สโต ฯ สมฺมา
ปชานาตีติ สมฺปชาโน ฯ ปุคฺคเลน สติ จ สมฺปชฺฺจ วุตฺต ฯ
ตตฺถ สรณ ลกฺขณา สติ อปมฺมุสฺสนรสา อารกฺขปจฺจุปฏานา ฯ
อสมฺโมหลกฺขณ สมฺปชฺ ตีรณรส ปวิจยปจฺจุปฏาน ฯ
ตตฺถ กิฺจาป อิท สติสมฺปชฺ ปุริมชฺฌาเนสุป อตฺถิ มุฏสฺสติสฺส หิ อสมฺปชานสฺส อุปจารมตฺตมฺป น สมฺปชฺชติ ปเคว
๑

๒

๑. ยุ. มชฺฌตฺตตาสงฺขาเตน ฯ ๒. ยุ. อสมฺมสุ ฺสนรสา ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค) - หนาที่ 208

วิสุทฺธิมคฺเค
อปฺปนา โอฬาริกตฺตา ปน เตส ฌานาน ภูมยิ  วิย ปุริสสฺส
จิตฺตสฺส คติ สุขา โหติ อพฺยตฺต ตตฺถ สติสมฺปชฺกิจฺจ
โอฬาริกงฺคปฺปหาเนน ปน สุขุมตฺตา อิมสฺส ฌานสฺส ปุริสสฺส
ขุรธาราย วิย สติสมฺปชฺกิจฺจปริคฺคหิตาเอว จิตฺตสฺส คติ
อิจฺฉิตพฺพาติ อิเธว วุตฺต ฯ กิฺจิ ภิยฺโย ฯ ยถา เธนูปโก
วจฺโฉ เธนุโต อปนีโต อรกฺขิยมาโน ปุนเทว เธนน อุปคจฺฉติ
เอวมิท ตติยชฺฌานสุข ปติโต อปนีต ต สติสมฺปชฺารกฺเขน
อรกฺขิยมาน ปุนเทว ปตึ อุปคจฺเฉยฺย ปติสมฺปยุตฺตเมว สิยา ฯ
สุเข จาป สตฺตา สารชฺชนฺติ อิทฺจ อติมธุร สุข ตโต ปร
สุขาภาวา สติสมฺปชฺานุภาเวน ปเนตฺถ สุเข อสารชฺชนา โหติ
โน อฺถาติ อิมมฺป อตฺถวิเสส ทสฺเสตุ อิท อิเธว วุตฺตนฺติ
เวทิตพฺพนฺติ ฯ
อิทานิ สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทตีติ เอตฺถ ฯ กิฺจาป
ตติยชฺฌานสมงฺคิโน สุขปฏิสเวทนาโภโค นตฺถิ เอว สนฺเตป
ยสฺมา ตสฺส นามกาเยน สมฺปยุตฺต สุข ย วา ต นามกายสมฺปยุตฺต สุข ตสมุฏาเนนสฺส ยสฺมา อติปณีเตน รูเปน รูปกาโย
ผุฏโ ยสฺส ผุฏตฺตา ฌานา วุฏิโตป สุข ปฏิสเวเทยฺย ตสฺมา
เอตมตฺถ ทสฺเสนฺโต สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทตีติ อาห ฯ
อิทานิ ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา
สุขวิหารีติ เอตฺถ ฯ ย ฌานเหตุ ย ฌานการณา ต ตติยชฺฌานสมงฺคิปุคฺคล พุทฺธาทโย อริยา อาจิกฺขนฺติ เทเสนฺติ ปฺเปนฺติ
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ปฏเปนฺติ วิวรนฺติ วิภชนฺติ อุตฺตานีกโรนฺติ ปกาเสนฺติ ปสสนฺตีติ
อธิปฺปาโย กินฺติ อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ต ตติย
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ เอวเมตฺถ โยชนา เวทิตพฺพา ฯ
กสฺมา ปเนต เต เอว ปสสนฺตีติ ฯ ปสสารหโต ฯ อย หิ
ยสฺมา อติมธุรสุเข สุขปารมิปฺปตฺเตป ตติยชฺฌาเน อุเปกฺขโก น
ตตฺถ สุขาภิสงฺเคน อากฑฺฒิยติ ยถา จ ปติ น อุปฺปชฺชติ
เอว อุปฏิตสฺสติตาย สติมา ยสฺมา จ อริยกนฺต อริยชนเสวิตเมว
จ อสงฺกิลฏิ   สุข นามกาเยน ปฏิสเวเทติ ตสฺมา ปสสารโห
โหติ ฯ อิติ ปสสารหโต น อริยา เต เอว ปสสารหเหตุภูเต
คุเณ ปกาเสนฺตา อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ เอว ปสสนฺตีติ
เวทิตพฺพ ฯ ตติยนฺติ คณนานุปุพฺพตา ตติย ฯ อิท ตติย
สมาปชฺชตีติป ตติย ฯ
ย ปน วุตฺต เอกงฺควิปฺปหีน ทฺวงฺคสมนฺนาคตนฺติ เอตฺถ ฯ
ปติยา ปหานวเสน เอกงฺควิปฺปหีนตา เวทิตพฺพา ฯ สา ปเนสา
ทุติยชฺฌานสฺส วิตกฺกวิจารา วิย อปฺปนากฺขเณเยว ปหียติ เตนสฺส
สา ปหานงฺคนฺติ วุจฺจติ ฯ สุข จิตฺเตกคฺคตาติ อิเมส ปน ทฺวนิ ฺน
อุปฺปตฺติวเสน ทฺวงฺคสมนฺนาคตตา เวทิตพฺพา ฯ ตสฺมา ย วิภงฺเค
ฌานนฺติ อุเปกฺขา สติสมฺปชฺ สุข จิตฺตสฺเสกคฺคตาติ วุตฺต
ต สปริกฺขาร ฌาน ทสฺเสตุ ปริยาเยน วุตฺต ฯ เปตฺวา ปน
อุเปกฺขาสติสมฺปชฺานิ นิปฺปริยาเยน อุปนิชฺฌานลกฺขณปฺปตฺตาน
๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๕๑ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
องฺคาน วเสน ทฺวงฺคิกเมเวต โหติ ฯ ยถาห ฯ กตม ตสฺมึ สมเย
ทฺวงฺคิก ฌาน โหติ สุข จิตฺตสฺเสกคฺคตาติ ฯ เสส ปมชฺฌาเน
วุตฺตนยเมว ฯ
เอว อธิคเต ปน ตสฺมิมฺป วุตตฺ นเยเนว ปฺจหากาเรหิ
จิณฺณวสินา หุตฺวา ปคุณตติยชฺฌานโต วุฏาย อย สมาปตฺติ
อาสนฺนปติปจฺจตฺถิกา ยเทว ตตฺถ สุขมิติ เจตโส อาโภโค
เอเตเนต โอฬาริกมกฺขายตีติ เอว วุตฺตสฺส สุขสฺส โอฬาริกตฺตา
องฺคทุพฺพลาติ จ ตตฺถ โทส ทิสฺวา จตุตฺถชฺฌาน สนฺตโต
มนสิกริตฺวา ตติยชฺฌาเน นิกนฺตึ ปริยาทาย จตุตฺถาธิคมาย โยโค
กาตพฺโพ ฯ อถสฺส ยทา ตติยชฺฌานโต วุฏาย สตสฺส
สมฺปชานสฺส ฌานงฺคานิ ปจฺจเวกฺขโต เจตสิกโสมนสฺสสงฺขาต สุข
โอฬาริกโต อุปฏาติ อุเปกฺขาเวทนา เจว จิตฺเตกคฺคตา จ
สนฺตโต อุปฏาติ ตทาสฺส โอฬาริกงฺคปฺปหานาย สนฺตงฺคปฏิลาภาย จ ตเทว นิมติ ฺต ปวี ปวีติ ปุนปฺปุน มนสิกโรโต
อิทานิ จตุตฺถชฺฌาน อุปปฺ ชฺชิสฺสตีติ ภวงฺค อุปจฺฉินฺทิตฺวา ตเทว
ปวีกสิณ อารมฺมณ กตฺวา มโนทฺวาราวชฺชน อุปฺปชฺชติ ฯ ตโต
ตสฺมึเยวารมฺมเณ จตฺตาริ ปฺจ วา ชวนานิ อุปฺปชฺชนฺติ เยส
อวสาเน เอก รูปาวจร จตุตฺถชฺฌานิก เสสานิ วุตฺตปฺปการาเนว
กามาวจรานิ ฯ อย ปน วิเสโส ยสฺมา สุขเวทนา อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ปน โหติ จตุตฺถชฺฌาเนว
๑

๒

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๕๗ ฯ ๒. ที. สี. ๙/๔๘ ฯ
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ปวีกสิณนิทฺเทโส
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย อุปฺปชฺชิตพฺพ ตสฺมา ตานิ อุเปกฺขาเวทนาสมฺปยุตฺตานิ โหนฺติ อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตตฺตาเยว เจตฺถ ปติป
ปริหายตีติ ฯ
เอตฺตาวตา เจส สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา
ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ เอวมเนน
เอกงฺควิปฺปหีน ทฺวงฺคสมนฺนาคต ติวิธกลฺยาณ ทสลกฺขณสมฺปนฺน
จตุตฺถชฺฌาน อธิคต โหติ ปวีกสิณ ฯ
ตตฺถ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานาติ กายิกสุขสฺส
จ กายิกทุกขฺ สฺส จ ปหานา ฯ ปุพฺเพวาติ ต จ โข ปุพฺเพว
น จตุตฺถชฺฌานกฺขเณ ฯ โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมาติ เจตสิกสุขสฺส จ เจตสิกทุกฺขสฺส จาติ อิเมสมฺป ทฺวินนฺ  ปุพฺเพว
อตฺถงฺคมา ฯ ปหานา อิจฺเจว วุตฺต โหติ ฯ กทา ปน เตส จ
ปหาน โหตีติ ฯ จตุนฺน ฌานาน อุปจารกฺขเณ ฯ โสมนสฺสฺหิ
จตุตฺถชฺฌานสฺส อุปจารกฺขเณเยว ปหียติ ฯ ทุกขฺ โทมนสฺสสุขานิ
ปมทุติยตติยาน อุปจารกฺขเณสุ ฯ เอวเมเตส ปหานกฺกเมเนว
อวุตฺตานมฺป อินฺทฺริยวิภงฺเค ปน อินทฺ ฺริยาน อุทฺเทสกฺกเมเนว อิธาป
วุตฺตาน สุขทุกฺขโสมนสฺสโทมนสฺสาน ปหาน เวทิตพฺพ ฯ
ยทิ ปเนตานิ ตสฺส ตสฺส ฌานสฺส อุปจารกฺขเณเยว ปหียนฺติ
อถ กสฺมา กตฺถ จุปฺปนฺน ทุกฺขินฺทฺริย อปริเสส นิรุชฌ
ฺ ติ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
วิหรติ เอตฺถุปฺปนฺน ทุกฺขินฺทฺริย อปริเสส นิรชุ ฌ
ฺ ติ กตฺถ จุปฺปนฺน
โทมนสฺสินฺทฺริย สุขินฺทรฺ ิย โสมนสฺสินฺทฺริย อปริเสส นิรุชฌ
ฺ ติ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ เอตฺถุปฺปนฺน โสมนสฺสินฺทฺริย อปริเสส นิรชุ ฺฌตีติ เอว
ฌาเนเสฺวว นิโรโธ วุตฺโตติ ฯ อติสยนิโรธตฺตา ฯ อติสยนิโรโธ
หิ เนส ปมชฺฌานาทีสุ น นิโรโธเยว ฯ นิโรโธเยว ปน
อุปจารกฺขเณ นาติสยนิโรโธ ฯ ตถาหิ นานาวชฺชเน ปมชฺฌานุปจาเร นิรุทฺธสฺสาป ทุกฺขินฺทฺริยสฺส ฑสมกสาทิสมฺผสฺเสน วา
วิสมาสนุปตาเปน วา สิยา อุปฺปตฺติ ฯ น เตฺวว อนฺโตอปฺปนาย ฯ
อุปจาเร วา นิรุทฺธมฺเปต น สุฏุ นิรุทฺธ โหติ ปฏิปกฺเขน
อวิหตตฺตา ฯ อนฺโตอปฺปนาย ปน ปติผรเณน สพฺโพ กาโย
สุโขกฺกนฺโต โหติ ฯ สุโขกฺกนฺตกายสฺส จ สุฏ ุ นิรุทฺธ โหติ
ทุกขฺ ินฺทฺริย ปฏิปกฺเขน วิหตตฺตา ฯ นานาวชฺชเนเยว จ ทุติยชฺฌานุปจาเร ปหีนสฺสป โทมนสฺสินฺทฺริยสฺส ฯ ยสฺมา เอต วิตกฺกวิจารปจฺจเยป กายกิลมเถ จิตฺตุปฆาเต จ สติ อุปฺปชฺชติ วิตกฺกวิจารภาเว จ เนว อุปฺปชฺชติ ยตฺถ ปน อุปฺปชฺชติ ตตฺถ
วิตกฺกวิจารภาเว อปฺปหีนาเอว จ ทุติยชฺฌานุปจาเร วิตกฺกวิจาราติ
ตตฺถสฺส สิยา อุปฺปตฺติ ฯ น เตฺวว ทุติยชฺฌาเน ปหีนปจฺจยตฺตา ฯ
ตถา ตติยชฺฌานุปจาเร ปหีนสฺสาป สุขินฺทฺริยสฺส ปติ สมุฏ านปฺปณีตรูปผุฏกายสฺส สิยา อุปฺปตฺติ ฯ น เตฺวว ตติยชฺฌาเน ฯ
๑

๒

๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๒๘๓ ฯ ๒. ยุ. วิตกฺกวิจาราภาเว ฯ
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ปวีกสิณนิทฺเทโส
ตติยชฺฌาเน หิ สุขสฺส ปจฺจยภูตา ปติ สพฺพโส นิรุทฺธาติ ฯ ตถา
จตุตฺถชฺฌานุปจาเร ปหีนสฺสาป โสมนสฺสินฺทฺริยสฺส ปติอาสนฺนตฺตา
อปฺปนาปฺปตฺตาย อุเปกฺขาย อภาเวน สมฺมา อนติกฺกนฺตตฺตา จ
สิยา อุปฺปตฺติ ฯ น เตฺวว จตุตฺถชฺฌาเน ฯ ตสฺมา เอวฺจ เอตฺถุปฺปนฺน
ทุกฺขินฺทฺริย อปริเสส นิรุชฌ
ฺ ตีติ ตตฺถ ตตฺถ อปริเสสคฺคหณ
กตนฺติ ฯ
เอตฺถาห อเถว ตสฺส ตสฺส ฌานสฺสุปจาเร ปหีนาป เอตา
เวทนา อิธ กสฺมา สมาหฏาติ ฯ สุขคฺคหณตฺถ ฯ ยา หิ อย
อทุกขฺ มสุขนฺติ เอตฺถ อทุกฺขมสุขา เวทนา วุตฺตา สา สุขุมา
ทุวิฺเยฺยา น สกฺกา สุเขน คเหตุ ฯ ตสฺมา ยถา นาม
ทุฏสฺส ยถา วา ตถา วา อุปสงฺกมิตฺวา คเหตุ อสกฺกุเณยฺยสฺส
โคณสฺส สุขคฺคหณตฺถ โคโป เอกสฺมึ วเช สพฺพา คาโว สมาหรติ
อเถเกก นีหรนฺโต ปฏิปาฏิยา อาคต อย โส คณฺหถ นนฺติ
ตมฺป คาหยติ เอวเมว ภควา สุขคฺคหณตฺถ สพฺพา เอตา สมาหริ ฯ
เอวฺหิ สมาหฏา เอตา ทสฺเสตฺวา ย เนว สุข น ทุกฺข น
โสมนสฺส น โทมนสฺส อย อทุกฺขมสุขา เวทนาติ สกฺกา โหติ
เอสา คาหยิตุ ฯ อปจ อทุกฺขมสุขาย เจโตวิมุตฺติยา ปจฺจยทสฺสนตฺถ จาป เอตา วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ ทุกขฺ ปฺปหานาทโย หิ
ตสฺสา ปจฺจยา ฯ ยถาห ฯ จตฺตาโร โข อาวุโส ปจฺจยา
อทุกฺขมสุขาย เจโตวิมุตฺติยา สมาปตฺติยา อิธาวุโส ภิกฺขุ สุขสฺส
จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิเม โข
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วิสุทฺธิมคฺเค
อาวุโส จตฺตาโร ปจฺจยา อทุกฺขมสุขาย เจโตวิมุตฺติยา สมาปตฺติยาติ ฯ ยถา วา อฺตฺถ ปหีนาป สกฺกายทิฏิอาทโย
ตติยมคฺคสฺส วณฺณภณนตฺถ ตตฺถ ปหีนาติ วุตฺตา เอว วณฺณภณนตฺถมฺเปตสฺส ฌานสฺส ตา อิธ วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ ปจฺจยฆาเตน วา เอตฺถ ราคโทสาน อติทรู ภาว ทสฺเสตุมฺเปตา วุตฺตาติ
เวทิตพฺพา ฯ เอตาสุ หิ สุข โสมนสฺสสฺส ปจฺจโย โสมนสฺส
ราคสฺส ทุกขฺ  โทมนสฺสสฺส ปจฺจโย โทมนสฺส โทสสฺส สุขาทิฆาเตน จสฺส สปฺปจฺจยา ราคโทสา หตาติ อติทูเร โหนฺตีติ ฯ
อทุกฺขมสุขนฺติ ทุกขฺ าภาเวน อทุกฺข สุขาภาเวน อสุข ฯ
เอเตเนตฺถ ทุกฺขสุขปฏิปกฺขภูต ตติยเวทน ทีเปติ น ทุกฺขสุขาภาวมตฺต ฯ ตติยเวทนา นาม อทุกฺขมสุขา อุเปกฺขาติป วุจฺจติ ฯ สา
อิฏานิฏวิปรีตานุภวนลกฺขณา มชฺฌตฺตรสา อวิภูตปจฺจุปฏานา สุขนิโรธปทฏานาติ เวทิตพฺพา ฯ อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธินฺติ
อุเปกฺขาย ชนิตสติปาริสุทฺธึ ฯ อิมสฺมึ หิ ฌาเน สุปริสุทฺธา สติ ฯ
ยา จ ตสฺสา สติยา ปาริสุทฺธิ สา อุเปกฺขาย กตา น อฺเน ฯ
ตสฺมา เอต อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธีติ วุจฺจติ ฯ วิภงฺเคป วุตฺต อย
สติ อิมาย อุเปกฺขาย วิวฏา โหติ ปริสุทฺธา ปริโยทาตา เตน
วุจฺจติ อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธีติ ฯ ยาย จ อุเปกฺขาย เอตฺถ สติยา
ปาริสุทฺธิ โหติ สา อตฺถโต ตตฺรมชฺฌตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ
น เกวลฺเจตฺถ ตาย สติเยว ปริสทุ ฺธา อปจ โข สพฺเพป
๑

๒

๓

๑. ม. มู. ๑๒/๕๔๓ ฯ ๒. ม. วิสทา ฯ ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๓๕๒ ฯ
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ปวีกสิณนิทฺเทโส
สมฺปยุตฺตธมฺมา ฯ สติสีเสน ปน เทสนา วุตฺตา ฯ ตตฺถ กิฺจาป
อย อุเปกฺขา เหฏาป ตีสุ ฌาเนสุ วิชชฺ ติ ยถา ปน ทิวา
สุริยปฺปภาภิภวา โสมภาเวน จ อตฺตโน อุปการกตฺเตน วา สภาคาย
รตฺติยา อลาภา ทิวา วิชชฺ มานาป จนฺทเลขา อปริสุทฺธา
โหติ อปริโยทาตา เอวมยมฺป ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาจนฺทเลขา วิตกฺกาทิปจฺจนีกธมฺมเตชาภิภวา สภาคาย จ อุเปกฺขาเวทนารตฺติยา อปฺปฏิลาภา
วิชฺชมานาป ปมาทิชฺฌานเภเท อปริสุทฺธา โหติ ฯ ตสฺสา จ
อปริสุทฺธาย ทิวา อปริสทุ ฺธาย จนฺทเลขาย ปภา วิย สหชาตาป
สติอาทโย อปริสุทฺธาว โหนฺติ ฯ ตสฺมา เตสุ เอกมฺป
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธีติ น วุตฺต ฯ อิธ ปน วิตกฺกาทิปจฺจนีกธมฺมเตชาภิภวาภาวา สภาคาย จ อุเปกฺขาเวทนารตฺติยา ปฏิลาภา
อย ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาจนฺทเลขา อติวิย ปริสุทธฺ า ฯ ตสฺสา
ปริสุทฺธตฺตา ปริสุทฺธจนฺทเลขาปภา วิย สหชาตาป สติอาทโย ปริสุทฺธา
โหนฺติ ปริโยทาตา ฯ ตสฺมา อิทเมว อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธีติ
วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ จตุตฺถนฺติ คณนานุปุพฺพตา จตุตฺถ ฯ อิท
จตุตฺถ สมาปชฺชตีติป จตุตฺถ ฯ
ย ปน วุตฺต เอกงฺควิปฺปหีน ทฺวงฺคสมนฺนาคตนฺติ ตตฺถ ฯ
โสมนสฺสสฺส ปหานวเสน เอกงฺควิปฺปหีนตา เวทิตพฺพา ฯ ตฺจ
ปน โสมนสฺส เอกวีถิย ปุริมชวเนสุเยว ปหียติ ฯ เตนสฺส ต
ปหานงฺคนฺติ วุจฺจติ ฯ อุเปกฺขาเวทนา จิตฺเตกคฺคตาติ อิเมส ปน
ทฺวินฺน อุปปฺ ตฺติวเสน ทฺวงฺคสมนฺนาคตตา เวทิตพฺพา ฯ เสส
๑

๑. ยุ. โสมฺมภาเวน ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ปมชฺฌาเน วุตฺตนยเมว ฯ เอส ตาว จตุกฺกชฺฌาเน นโย ฯ
ปฺจกชฺฌาน ปน นิพฺพตฺตนฺเตน ปคุณปมชฺฌานโต วุฏาย
อย สมาปตฺติ อาสนฺนนีวรณปจฺจตฺถิกา วิตกฺกสฺส โอฬาริกตฺตา
องฺคทุพฺพลาติ จ ตตฺถ โทส ทิสฺวา ทุติยชฺฌาน สนฺตโต
มนสิกริตฺวา ปมชฌาเน นิกนฺตึ ปริยาทาย ทุตยิ าธิคมาย โยโค
กาตพฺโพ ฯ อถสฺส ยทา ปมชฺฌานา วุฏาย สตสฺส สมฺปชานสฺส
ฌานงฺคานิ ปจฺจเวกฺขโต วิตกฺกมตฺต โอฬาริกโต อุปฏาติ
วิจาราทโย สนฺตโต ตทาสฺส โอฬาริกงฺคปฺปหานาย สนฺตงฺคปฏิลาภาย จ ตเทว นิมติ ฺต ปวี ปวีติ ปุนปฺปุน มนสิกโรโต
วุตฺตนเยเนว ทุติยชฺฌาน อุปฺปชฺชติ ฯ ตสฺส วิตกฺกมตฺตเมว
ปหานงฺค วิจาราทีนิ จตฺตาริ สมนฺนาคตงฺคานิ ฯ เตส วุตฺตปฺปการเมว ฯ เอว อธิคเต ปน ตสฺมิมฺป วุตฺตนเยเนว ปฺจหากาเรหิ
จิณฺณวสินา หุตฺวา ปคุณทุติยชฺฌานโต วุฏาย อย สมาปตฺติ
อาสนฺนวิตกฺกปจฺจตฺถิกา วิจารสฺส โอฬาริกตฺตา องฺคทุพฺพลาติ จ
ตตฺถ โทส ทิสฺวา ตติยชฺฌาน สนฺตโต มนสิกริตฺวา ทุติยชฺฌาเน
นิกนฺตึ ปริยาทาย ตติยาธิคมาย โยโค กาตพฺโพ ฯ อถสฺส ยทา
ทุติยชฺฌานโต วุฏาย สตสฺส สมฺปชานสฺส ฌานงฺคานิ ปจฺจเวกฺขโต
วิจารมตฺต โอฬาริกโต อุปฏาติ ปติอาทีนิ สนฺตโต ตทาสฺส
โอฬาริกงฺคปฺปหานาย สนฺตงฺคปฏิลาภาย จ ตเทว นิมิตฺต ปวี
ปวีติ ปุนปฺปุน มนสิกโรโต วุตฺตนเยเนว ตติยชฺฌาน อุปปฺ ชฺชติ ฯ
ตสฺส วิจารมตฺตเมว ปหานงฺค จตุกฺกนยสฺส ทุติยชฺฌาเน วิย
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เสสกสิณนิทฺเทโส
ปติอาทีนิ ตีณิ สมนฺนาคตงฺคานิ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ อิติ ย
จตุกฺกนเย ทุติย ต ทฺวิธา ภินฺทิตฺวา ปฺจกนเย ทุติยฺเจว
ตติยฺจ โหติ ยานิ จ ตตฺถ ตติยจตุตฺถานิ ตานิ จ จตุตฺถปฺจมานิ โหนฺติ ปม ปมเมวาติ ฯ
อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย กเต วิสุทฺธิมคฺเค
สมาธิภาวนาธิกาเร ปวีกสิณนิทฺเทโส นาม จตุตฺโถ ปริจฺเฉโท ฯ
เสสกสิณนิทฺเทโส
อิทานิ ปวีกสิณานนฺตเร อาโปกสิเณ วิตฺถารกถา โหติ ฯ
ยเถว หิ ปวีกสิณ เอว อาโปกสิณมฺป ภาเวตุกาเมน
สุขนิสินฺเนน อาปสฺมึ นิมิตฺต คณฺหิตพฺพ ฯ กเต วา อกเต วาติ สพฺพ
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ ยถา จ อิธ เอว สพฺพตฺถ ฯ อิโต ปรฺหิ
เอตฺตกมฺป อวตฺวา วิเสสมตฺตเมว วกฺขาม ฯ อิธาป ปุพฺเพป
กตาธิการสฺส ปฺุวโต อกเต อาปสฺมึ โปกฺขรณิยา วา ตฬาเก วา
โลณิย วา สมุทฺเท วา นิมิตฺต อุปฺปชฺชติ จูฬสิวตฺเถรสฺส วิย ฯ
ตสฺส กิรายสฺมโต ลาภสกฺการ ปหาย วิวิตฺตวาส วสิสฺสามีติ
มหาติตฺเถ นาว อภิรูหติ ฺวา ชมฺพูทปี  คจฺฉโต อนฺตรา มหาสมุทฺท
โอโลกยโต ตปฺปฏิภาค กสิณนิมิตฺต อุทปาทิ ฯ อกตาธิกาเรน
จตฺตาโร กสิณโทเส ปริหรนฺเตน นีลปตโลหิโตทาตวณฺณาน
อฺตรวณฺณ อาป อคฺคเหตฺวา ย ปน ภูมึ อสมฺปตฺตเมว อากาเส
สุทฺธวตฺเถน คหิต อุทก อฺ วา ตถารูป วิปฺปสนฺนมนาวิล
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
เตน ปตฺต วา กุณฺฑิก วา สมติตฺติก ปูเรตฺวา วิหารปจฺจนฺเต
วุตฺตปฺปกาเร ปริจฺฉินฺเน โอกาเส เปตฺวา สุขนิสินฺเนน น วณฺโณ
ปจฺจเวกฺขิตพฺโพ ฯ น ลกฺขณ มนสิกาตพฺพ ฯ นิสฺสยสวณฺณเมว
กตฺวา อุสฺสทวเสน ปณฺณตฺติธมฺเม จิตฺต เปตฺวา อมฺพุ
อุทก วาริ สลิลนฺติอาทีสุ อาโปนาเมสุ ปากฏนามวเสเนว
อาโป อาโปติ ภาเวตพฺพ ฯ ตสฺเสว ภาวยโต อนุกฺกเมน
วุตฺตนเยเนว นิมิตฺตทฺวย อุปฺปชฺชติ ฯ อิธ ปน อุคฺคหนิมิตฺต
จลมาน วิย อุปฏาติ ฯ สเจ เผณปุพฺพุลกมิสสฺ  อุทก โหติ
ตาทิสเมว อุปฏาติ ฯ กสิณโทโส ปฺายติ ฯ ปฏิภาคนิมิตฺต
ปน นิปฺปริปผฺ นฺท อากาเส ปตมณิตาลวณฺฏ วิย มณิมยาทาสมณฺฑล วิย จ หุตฺวา อุปฏาติ ฯ โส ตสฺส สห อุปฏาเนเนว
อุปจารชฺฌาน วุตฺตนเยเนว จ จตุกฺก ปฺจกชฺฌานานิ ปาปุณาตีติ ฯ
อาโปกสิณ สมตฺต ฯ
เตโชกสิณ ภาเวตุกาเมนาป เตชสฺมึ นิมติ ฺต คณฺหิตพฺพ ฯ
ตตฺถ กตาธิการสฺส ปฺุวโต อกเต นิมิตฺต คณฺหนฺตสฺส ทีปสิขาย
วา อุทฺธเน วา ปตฺตปจนฏาเน วา ทวทาเห วา ยตฺถกจฺถจิเทว
อคฺคิชาล โอโลเกนฺตสฺส นิมิตฺต อุปฺปชฺชติ จิตฺตคุตฺตตฺเถรสฺส วิย ฯ
ตสฺส หายสฺมโต ธมฺมสฺสวนทิวเส อุโปสถาคาร ปวิฏสฺส ทีปสิข
โอโลเกนฺตสฺเสว นิมิตฺต อุปฺปชฺชิ ฯ อิตเรน ปน กาตพฺพ ฯ
ตตฺริท กรณวิธาน ฯ สินทิ ฺธานิ สารทารูนิ ผาเลตฺวา สุกฺขาเปตฺวา
๑

๑. ยุ. ปรินิปฺผนฺทน ฯ
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เสสกสิณนิทฺเทโส
ฆฏิก ฆฏิก กตฺวา ปฏิรูป รุกฺขมูล วา มณฺฑป วา คนฺตฺวา
ปตฺตปจนากาเรน ราสึ กตฺวา อาลิมฺเปตฺวา กฏสารเก วา จมฺเม
วา ปเฏ วา วิทตฺถิจตุรงฺคุลปฺปมาณ ฉิทฺท กาตพฺพ ฯ ต ปุรโต
เปตฺวา วุตฺตนเยเนว นิสีทิตฺวา เหฏา ติณกฏ วา อุปริ
ธูมสิข วา อมนสิกริตฺวา เวมชฺเฌ ฆนชาลาย นิมิตฺต คณฺหิตพฺพ ฯ
นีลนฺติ วา ปตนฺติ วาติอาทิวเสน วณฺโณ น ปจฺจเวกฺขิตพฺโพ ฯ
อุณฺหตฺตวเสน ลกฺขณ น มนสิกาตพฺพ ฯ นิสฺสยสวณฺณเมว กตฺวา
อุสฺสทวเสน ปณฺณตฺติธมฺเม จิตฺต เปตฺวา ปาวโก กณฺหวตฺตนิ
ชาตเวโท หุตาสโนติอาทีสุ อคฺคินาเมสุ ปากฏนามวเสเนว เตโช
เตโชติ ภาเวตพฺพ ฯ ตสฺเสว ภาวยโต วุตฺตนเยเนว อนุกฺกเมน
นิมิตฺตทฺวย อุปฺปชฺชติ ฯ ตตฺถ อุคฺคหนิมิตฺต ชาล ฉิชฺชิตฺวา ฉิชฺชิตฺวา
ปตนสทิส หุตฺวา อุปฏาติ ฯ อกเต คณฺหนฺตสฺส ปน กสิณโทโส
ปฺายติ ฯ อลาตขณฺฑ วา องฺคารปณฺโฑ วา ฉาริกา วา ธูโม
วา อุปฏาติ ฯ ปฏิภาคนิมิตฺต นิจฺจล อากาเส ปตรตฺตกมฺพลขณฺฑ วิย สุวณฺณตาลวณฺฏ วิย กาฺจนตฺถมฺโภ วิย จ อุปฏาติ ฯ
โส ตสฺส สห อุปฏาเนเนว อุปจารชฺฌาน วุตฺตนเยเนว จ
จตุกฺกปฺจกชฺฌานานิ ปาปุณาตีติ ฯ เตโชกสิณ ฯ
วาโยกสิณ ภาเวตุกาเมนาป วายสฺมึ นิมิตฺต คณฺหิตพฺพ ฯ
ตฺจ โข ทิฏวเสน วา ผุฏวเสน วา ฯ วุตฺตฺเหต อฏกถาสุ
วาโยกสิณ อุคฺคณฺหนฺโต วายสฺมึ นิมิตฺต คณฺหาติ อุจฺฉุคฺค วา
๑

๑. ม. วายุสฺมึ ฯ
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วิสุทฺธมิ คฺเค
เอริต สเมริต อุปลกฺเขติ เวฬุคฺค วา รุกฺขคฺค วา เกสคฺค วา
เอริต สเมริต อุปลกฺเขติ กายสฺมึ วา ผุฏ อุปลกฺเขตีติ ฯ ตสฺมา
สมสีสฏิต ฆนปตฺต อุจฺฉฉ วา เวฬฬ วา รุกฺข วา จตุรงฺคุลปฺปมาณฆนเกสสฺส ปุริสสฺส สีส วา วาเตน ปหริยมาน ทิสฺวา
อย วาโต เอตสฺมึ าเน ปหรตีติ สตึ เปตฺวา ย วา ปนสฺส
วาตปานนฺตริกาย วา ภิตตฺ ิจฺฉิทฺเทน วา ปวิสิตฺวา วาโต กายปฺปเทส
ปหรติ ตตฺถ สตึ เปตฺวา วาตมาลุตอนิลาทีสุ วาตนาเมสุ
ปากฏนามวเสเนว วาโต วาโตติ ภาเวตพฺพ ฯ อิธ อุคฺคหนิมิตฺต
อุทฺธนโต โอตาริตมตฺตสฺส ปายาสสฺส อุสุมวฏฏิสทิส จล หุตฺวา
อุปฏาติ ฯ ปฏิภาคนิมิตฺต สนฺนิสินนฺ  โหติ นิจจฺ ล ฯ เสส
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพนฺติ ฯ วาโยกสิณ ฯ
ตทนนฺตร ปน นีลกสิณ อุคฺคณฺหนฺโต นีลกสฺมึ นิมิตฺต
คณฺหาติ ปุปฺผสฺมึ วา วตฺถสฺมึ วา วณฺณธาตุยา วาติ วจนโต
กตาธิการสฺส ปฺุวโต ตาว ตถารูป มาลาวจฺฉ วา ปูชาาเน
ปุปฺผสนฺถร วา นีลวตฺถมณีน วา อฺตร ทิสฺวาว นิมิตฺต
อุปฺปชฺชติ ฯ อิตเรน นีลปุ ฺปลคิริกณฺณิกาทีนิ ปุปฺผานิ คเหตฺวา
ยถา เกสร วณฺฏ วา น ปฺายติ เอว จงฺโกฏก วา
กรณฺฑปฏล วา ปตฺเตหิเยว สมติตฺติก ปูเรตฺวา สนฺถริตพฺพ ฯ
นีลวณฺเณน วา วตฺเถน ภณฺฑิก พนฺธิตฺวา ปูเรตพฺพ ฯ มุขวฏฏิย
วาสฺส เภริตลมิว พนฺธิตพฺพ ฯ กสนีลปลาลนีลอฺชนนีลาทีน วา
๑

๑. กรณฺฑกปฏล ฯ
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เสสกสิณนิทฺเทโส
อฺตเรน ธาตุนา ปวีกสิเณ วุตฺตนเยเนว สหาริม วา ภิตตฺ ิยเยว
วา กสิณมณฺฑล กตฺวา วิสภาควณฺเณน ปจฺฉินฺทิตพฺพ ฯ ตโต
ปวีกสิเณ วุตฺตนเยน นีล นีลนฺติ มนสิกาโร ปวตฺเตตพฺโพ ฯ
อิธาป อุคฺคหนิมิตฺเต กสิณโทโส ปฺายติ ฯ เกสรทณฺฑกปตฺตนฺตริกาทีนิ อุปฏหนฺติ ฯ ปฏิภาคนิมิตฺต กสิณมณฺฑลโต
มุจฺจิตฺวา อากาเส มณิตาลวณฺฏสทิส อุปฏาติ ฯ เสส วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺพนฺติ ฯ นีลกสิณ ฯ
ปตกสิเณป เอเสว นโย ฯ วุตฺตฺเหต ปตกสิณ อุคฺคณฺหนฺโต ปตกสฺมึ นิมิตตฺ  คณฺหาติ ปุปฺผสฺมึ วา วตฺถสฺมึ วา
วณฺณธาตุยา วาติ ฯ ตสฺมา อิธาป กตาธิการสฺส ปฺุวโต
ตถารูป มาลาวจฺฉ วา ปุปฺผสนฺถร วา ปตวตฺถธาตูน วา อฺตร
ทิสฺวาว นิมิตฺต อุปฺปชฺชติ จิตฺตคุตฺตตฺเถรสฺส วิย ฯ ตสฺส กิรายสฺมโต
จิตฺตลปพฺพเต ปตฺตงฺคปุปฺเผหิ กต อาสนปูช ปสฺสโต สห ทสฺสเนเนว
อาสนปฺปมาณ นิมิตฺต อุทปาทิ ฯ อิตเรน กณฺณิการปุปฺผาทีหิ วา
ปตกวตฺเถน วา ธาตุนา วา นีลกสิเณ วุตฺตนเยเนว กสิณ กตฺวา
ปตก ปตกนฺติ มนสิกาโร ปวตฺเตตพฺโพ ฯ เสส ตาทิสเมวาติ ฯ
ปตกสิณ ฯ
โลหิตกสิเณป เอเสว นโย ฯ วุตฺตฺเหต โลหิตกสิณ
อุคฺคณฺหนฺโต โลหิตกสฺมึ นิมิตฺต คณฺหาติ ปุปฺผสฺมึ วา วตฺถสฺมึ วา
วณฺณธาตุยา วาติ ฯ ตสฺมา อิธาป กตาธิการสฺส ปฺุวโต ตถารูป
พนฺธุชีวกาทิมาลาวจฺฉ วา ปุปฺผสนฺถร วา โลหิตกวตฺถมณิธาตูน
๑

๑. ยุ. ปริจฺฉินทฺ ิตพฺพ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
วา อฺตร ทิสฺวาว นิมิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ อิตเรน ชยกุสุมพนฺธุชีวกรตฺตกุรณฺฑกาทิปุปฺเผหิ วา รตฺตวตฺเถน วา ธาตุนา วา
นีลกสิเณ วุตฺตนเยเนว กสิณ กตฺวา โลหิตก โลหิตกนฺติ มนสิกาโร
ปวตฺเตตพฺโพ ฯ เสส ตาทิสเมวาติ ฯ โลหิตกสิณ ฯ
โอทาตกสิเณป โอทาตกสิณ อุคฺคณฺหนฺโต โอทาตสฺมึ นิมิตฺต
คณฺหาติ ปุปฺผสฺมึ วา วตฺถสฺมึ วา วณฺณธาตุยา วาติ วจนโต
กตาธิการสฺส ตาว ปฺุวโต ตถารูป มาลาวจฺฉ วา วสฺสกิ สุมนาทิปุปฺผสนฺถร วา กุมุทปทุมราสึ วา โอทาตวตฺถธาตูน วา
อฺตร ทิสฺวาว นิมิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ ติปุมณฺฑลรชตมณฺฑลจนฺทมณฺฑเลสุป อุปฺปชฺชติเยว ฯ อิตเรน วุตฺตปฺปกาเรหิ โอทาตปุปฺเผหิ วา โอทาตวตฺเถน วา ธาตุนา วา นีลกสิเณ วุตฺตนเยเนว
กสิณ กตฺวา โอทาต โอทาตนฺติ มนสิกาโร ปวตฺเตตพฺโพ ฯ
เสส ตาทิสเมวาติ ฯ โอทาตกสิณ ฯ
อาโลกกสิเณ ปน อาโลกกสิณ อุคฺคณฺหนฺโต อาโลกสฺมึ
นิมิตฺต คณฺหาติ ภิตฺติจฺฉิทฺเท วา ตาลจฺฉิทฺเท วา วาตปานนฺตริกาย
วาติ วจนโต กตาธิการสฺส ตาว ปฺุวโต ย ภิตฺติจฺฉิทฺทาทีน
อฺตเรน สุริยาโลโก วา จนฺทาโลโก วา ปวิสติ ฺวา ภิตฺติย วา
ภูมิย วา มณฺฑล สมุฏ าเปติ ฆนปณฺณรุกฺขสาขนฺตเรน วา
ฆนสาขามณฺฑปนฺตเรน วา นิกฺขมิตฺวา ภูมิยเมว มณฺฑล สมุฏาเปติ
ต ทิสฺวาว นิมิตฺต อุปปฺ ชฺชติ ฯ อิตเรนาป ตเทว วุตฺตปฺปการ
โอภาสมณฺฑล โอภาโส โอภาโสติ วา อาโลโก อาโลโกติ วา
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เสสกสิณนิทฺเทโส
ภาเวตพฺพ ฯ ตถา อสกฺโกนฺเตน ฆเฏ ทีป ชาเลตฺวา ฆฏมุข
ปทหิตฺวา ฆเฏ ฉิทฺท กตฺวา ภิตฺติมุข เปตพฺพ ฯ เตน ฉิทฺเทน
ทีปาโลโก นิกฺขมิตฺวา ภิตฺติย มณฺฑล กโรติ ฯ ต อาโลโก
อาโลโกติ ภาเวตพฺพ ฯ อิท อิตเรหิ จิรฏิติก โหติ ฯ อิธ
อุคฺคหนิมิตฺต ภิตฺติย วา ภูมิย วา อุฏิตมณฺฑลสทิสเมว โหติ ฯ
ปฏิภาคนิมิตฺต ฆนวิปฺปสนฺน อาโลกปฺุช สทิส ฯ เสส ตาทิสเมวาติ ฯ
อาโลกกสิณ ฯ
ปริจฺฉินนฺ ากาสกสิเณป อากาสกสิณ อุคฺคณฺหนฺโต อากาสสฺมึ
นิมิตฺต คณฺหาติ ภิตฺติจฺฉิทฺเท วา ตาลจฺฉิทฺเท วา วาตปานนฺตริกาย
วาติ วจนโต กตาธิการสฺส ตาว ปฺุวโต ภิตฺติจฺฉิทฺทาทีสุ อฺตร
ทิสฺวาว นิมติ ฺต อุปฺปชฺชติ ฯ อิตเรน สุฉนฺนมณฺฑเป วา จมฺมกฏสารกาทีน วา อฺตรสฺมึ วิทตฺถิจตุรงฺคุลปฺปมาณ ฉิทฺท กตฺวา
ตเทว ภิตฺติจฺฉิทฺทาทิเภท ฉิทฺท อากาโส อากาโสติ ภาเวตพฺพ ฯ
อิธ อุคฺคหนิมิตฺต สทฺธึ ภิตฺติปริยนฺตาทีหิ ฉิทฺทสทิสเมว โหติ
วฑฺฒิยมานมฺป น วฑฺฒติ ฯ ปฏิภาคนิมิตฺต อากาสมณฺฑลเมว
หุตฺวา อุปฏาติ วฑฺฒิยมาน จ วฑฺฒติ ฯ เสส ปวีกสิเณ
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพนฺติ ฯ ปริจฺฉินฺนากาสกสิณ ฯ
อิติ กสิณานิ ทสพโล ทส ยานิ อโวจ
สพฺพธมฺมทโส รูปาวจรมฺหิ จตุกฺกปฺจกชฺฌานเหตูนิ ฯ
เอว ตานิ จ เตส จ ภาวนานยมิม วิทิตฺวาน
เตเสฺวว อย ภิยฺโย ปกิณฺณกกถาป วิฺเยฺยา ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
อิเมสุ หิ ปวีกสิณวเสน เอโกป หุตฺวา พหุธา โหตีติ อาทิภาโว อากาเส วา อุทเก วา ปวึ นิมฺมินิตฺวา ปทสา คมน
านนิสชฺชาทิกปฺปน วา ปริตฺตอปฺปมาณนเยน อภิภายตนปฏิลาโภติ
เอวมาทีนิ อิชฺฌนฺติ ฯ อาโปกสิณวเสน ปวิย อุมฺมุชฺชนนิมฺมุชฺชน อุทกวุฏิสมุปฺปาทน นทีสมุทฺทาทินิมฺมาน ปวีปพฺพตปาสาทาทีน กมฺปนนฺติ เอวมาทีนิ อิชฌ
ฺ นฺติ ฯ เตโชกสิณวเสน ธูมายนา ปชฺชลนา องฺคารวุฏิสมุปฺปาทน เตชสา
เตชปริยาทาน ยเทว โส อิจฺฉติ ตสฺส ทหนสมตฺถตา ทิพฺเพน จกฺขุนา
รูปทสฺสนตฺถาย อาโลกกรณ ปรินิพฺพานสมเย เตโชธาตุยา สรีรชฺฌาปนนฺติ เอวมาทีนิ อิชฌ
ฺ นฺติ ฯ วาโยกสิณวเสน วายุคติ คมน
วาตวุฏ ิสมุปฺปาทนนฺติ เอวมาทีนิ อิชฺฌนฺติ ฯ นีลกสิณวเสน
นีลรูปนิมฺมาน อนฺธการกรณ สุวณฺณทุพฺพณฺณนเยน อภิภายตนปฏิลาโภ สุภวิโมกฺขาธิคโม จาติ เอวมาทีนิ อิชฌ
ฺ นฺติ ฯ
ปตกสิณวเสน ปตกรูปนิมฺมาน สุวณฺณนฺติ อธิมุจฺจนา วุตฺตนเยเนว
อภิภายตนปฏิลาโภ สุภวิโมกฺขาธิคโม จาติ เอวมาทีนิ อิชฺฌนฺติ ฯ
โลหิตกสิณวเสน โลหิตกรูปนิมฺมาน วุตฺตนเยเนว อภิภายตนปฏิลาโภ สุภวิโมกฺขาธิคโม จาติ เอวมาทีนิ อิชฌ
ฺ นฺติ ฯ โอทาตกสิณวเสน โอทาตรูปนิมฺมาน ถีนมิทฺธสฺส ทูรภาวกรณ
อนฺธการวิธมน ทิพฺเพน จกฺขุนา รูปทสฺสนตฺถาย อาโลก กรณนฺติ
เอวมาทีนิ อิชฺฌนฺติ ฯ อาโลกกสิณวเสน สุปภาสรูปนิมฺมาน
๑

๒

๑. องฺ. ติก. ๒๐/๒๑๗ ฯ ๒. ยุ. สปฺปภารูปนิมฺมาน ฯ สปฺปภาสรูป...อิติ มฺเ ฯ
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เสสกสิณนิทฺเทโส
ถีนมิทฺธสฺส ทูร ภาว กรณ อนฺธการวิธมน ทิพเฺ พน จกฺขุนา
รูปทสฺสนตฺถ อาโลกกรณนฺติ เอวมาทีนิ อิชฌ
ฺ นฺติ ฯ อากาสกสิณวเสน
ปฏิจฺฉนฺนาน วิวฏกรณ อนฺโตปวีปพฺพตาทีสุป อากาส นิมมฺ ินิตฺวา
อิริยาปถกปฺปน ติโรกุฑฑ
ฺ าทีสุ อสชฺชมานคมนนฺติ เอวมาทีนิ
อิชฺฌนฺติ ฯ สพฺพาเนว อุทฺธ อโธ ติรยิ  อทฺวย อปฺปมาณนฺติ อิม
ปเภท ลภนฺติ ฯ วุตฺตฺเหต ปวีกสิณเมโก สฺชานาติ อุทธฺ 
อโธ ติริย อทฺวย อปฺปมาณนฺติอาทิ ฯฏ
ตตฺถ อุทฺธนฺติ อุปริคคณตลาภิมุข ฯ อโธติ เหฏาภูมิตลาภิมุข ฯ ติริยนฺติ เขตฺตมณฺฑลมิว สมนฺตา ปริจฺฉินฺทิต ฯ เอกจฺโจ
หิ อุทฺธเมว กสิณ วฑฺเฒติ เอกจฺโจ อโธ เอกจฺโจ สมนฺตโต
เตน เตน วา การเณน เอก ปสาเรติ อาโลกมิว ทิพฺพจกฺขุนา
รูปทสฺสนกาโม ฯ เตน วุตฺต อุทฺธ อโธ ติริยนฺติ ฯ อทฺวยนฺติ
อิท ปน เอกสฺส อฺภาวานุปคมนตฺถ วุตฺต ฯ ยถา หิ อุทก
ปวิฏสฺส สพฺพทิสาสุ อุทกเมว โหติ น อฺ เอวเมว ปวีกสิณ
ปวีกสิณเมว โหติ นตฺถิ ตสฺส อฺโ กสิณสมฺเภโทติ ฯ เอส
นโย สพฺพตฺถ ฯ อปฺปมาณนฺติ อิท ตสฺส ผรณอปฺปมาณวเสน
วุตฺต ฯ ตฺหิ เจตสา ผรนฺโต สกลเมว ผรติ ฯ น อยมสฺส
อาทิ อิท มชฺฌนฺติ ปมาณ คณฺหาตีติ ฯ เย จ เต สตฺตา
กมฺมาวรเณน วา สมนฺนาคตา กิเลสาวรเณน วา สมนฺนาคตา
วิปากาวรเณน วา สมนฺนาคตา อสฺสทฺธา อจฺฉนฺทิกา ทุปปฺ ฺา
๑

๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๖๔.
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วิสุทฺธิมคฺเค
อภพฺพา นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺตนฺติ วุตฺตา
เตส เอกสฺสป เอกกสิเณป ภาวนา น อิชฺฌติ ฯ
ตตฺถ กมฺมาวรเณน สมนฺนาคตาติ อานนฺตริยกมฺมสมงฺคิโน ฯ
กิเลสาวรเณน สมนฺนาคตาติ นิยตมิจฺฉาทิฏิกา เจว อุภโตพฺยฺชนกปณฺฑกา จ ฯ วิปากาวรเณน สมนฺนาคตาติ อเหตุกทฺวิเหตุกปฏิสนฺธิกา ฯ อสฺสทฺธาติ พุทฺธาทีสุ สทฺธาวิรหิตา ฯ
อจฺฉนฺทิกาติ อปจฺจนีกปฏิปทาย ฉนฺทวิรหิตา ฯ ทุปฺปฺาติ
โลกิยโลกุตฺตรสมฺมาทิฏิยา วิรหิตา ฯ อภพฺพา นิยาม โอกฺกมิตุ
กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺตนฺติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ นิยามสงฺขาต สมฺมตฺตสงฺขาตฺจ อริยมคฺค โอกฺกมิตุ อภพฺพาติ อตฺโถ ฯ น เกวลฺจ
กสิเณเยว อฺเสุป กมฺมฏาเนสุ เอเตส เอกสฺสป ภาวนา
น อิชฺฌติ ฯ ตสฺมา วิคตวิปากาวรเณนาป กุลปุตฺเตน กมฺมาวรณฺจ
กิเลสาวรณฺจ อารกา ปริวชฺเชตฺวา สทฺธมฺมสฺสวนสปฺปุริสุปสฺสยาทีหิ
สทฺธฺจ ฉนฺทฺจ ปฺฺจ วฑฺเฒตฺวา กมฺมฏานานุโยเค โยโค
กรณีโยติ ฯ
อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย กเต วิสุทฺธิมคฺเค
สมาธิวณฺณนาธิกาเร เสสกสิณ นิทฺเทโส นาม ปฺจโม ปริจฺเฉโท ฯ
อสุภกมฺมฏานนิทฺเทโส
กสิณานนฺตร อุทฺทิฏเสุ ปน อุทฺธุมาตก วินีลก วิปพุ ฺพก
วิจฺฉิทฺทก วิกฺขายิตก วิกฺขิตฺตก หตวิกฺขิตฺตก โลหิตก ปุฬวุ ก
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อสุภกมฺมฏานนิทฺเทโส
อฏิกนฺติ ทสสุ อวิฺาณกอสุเภสุ ภสฺตา วิย วายุนา อุทฺธ
ชีวิตปริยาทานา ยถานุกฺกม สมุคฺคเตน สูนภาเวน อุทฺธุมาตตฺตา
อุทฺธุมาต ฯ อุทฺธุมาตเอว อุทฺธุมาตก ฯ ปฏิกูลตฺตา วา กุจฺฉิต
อุทฺธุมาตนฺติ อุทฺธุมาตก ฯ ตถารูปสฺส ฉวสรีรสฺเสต อธิวจน ฯ วินีล
วุจฺจติ วิปริภินฺน นีลวณฺณ ฯ วินลี เมว วินีลก ฯ ปฏิกูลตฺตา วา
กุจฺฉิต วินีลนฺติ วินลี ก ฯ มสุสฺสทฏาเนสุ รตฺตวณฺณสฺส ปุพฺพสนฺนิจยฏาเนสุ เสตวณฺณสฺส เยภุยฺเยน จ นีลวณฺณสฺส นีลฏาเน
นีลสาฏกปารุตสฺเสว ฉวสรีรสฺเสต อธิวจน ฯ ปริภินฺนฏาเนสุ
วิสฺสนฺทมาน ปุพฺพ วิปุพฺพ ฯ วิปุพฺพเมว วิปุพฺพก ฯ ปฏิกลู ตฺตา
วา กุจฺฉิต วิปุพฺพนฺติ วิปุพฺพก ฯ ตถารูปสฺส ฉวสรีรสฺเสต อธิวจน ฯ
วิจฺฉิทฺท วุจฺจติ ทฺวิธา ฉินฺทเนน อปธาริต ฯ วิจฺฉิทฺทเมว วิจฺฉิทฺทก ฯ
ปฏิกูลตฺตา วา กุจฺฉิต วิจฺฉิทฺทนฺติ วิจฺฉิทฺทก ฯ เวมชฺเฌ ฉินนฺ สฺส
ฉวสรีรสฺเสต อธิวจน ฯ อิโต จ เอโต จ วิวิธากาเรน โสณสิคาลาทีหิ
ขายิตนฺติ วิกฺขายิต ฯ วิกฺขายิตเมว วิกฺขายิตก ฯ ปฏิกูลตฺตา วา
กุจฺฉิต วิกฺขายิตนฺติ วิกฺขายิตก ฯ ตถารูปสฺส ฉวสรีรสฺเสต อธิวจน ฯ
วิวิธ ขิตฺต วิกฺขิตฺต ฯ วิกฺขิตฺตเมว วิกฺขิตฺตก ฯ ปฏิกูลตฺตา วา
กุจฺฉิต วิกฺขิตฺตนฺติ วิกฺขิตฺตก ฯ อฺเน หตฺถ อฺเน ปาท
อฺเน สีสนฺติ เอว ตโต ตโต ขิตฺตสฺส ฉวสรีรสฺเสต อธิวจน ฯ
หตฺจ ต ปุริมนเยเนว วิกฺขิตฺตกฺจาติ หตวิกฺขิตฺตก ฯ กากปทากาเรน องฺคปจฺจงฺเคสุ สตฺเถน หนิตฺวา วุตฺตนเยเนว วิกขฺ ิตฺตสฺส
ฉวสรีรสฺเสต อธิวจน ฯ โลหิต กีรติ วิกฺขิปติ อิโตจิโต จ ปคฺฆรตีติ
๑

๒

๑. อปวาริตนฺตปิ  ทิสฺสติ ฯ ๒. เอตฺโตติป ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
โลหิตก ฯ ปคฺฆริตโลหิตมกฺขิตสฺส ฉวสรีรสฺเสต อธิวจน ฯ ปุฬุวา
วุจฺจนฺติ กิมิโย ฯ ปุฬุเวตฺถ กีรนฺตีติ ปุฬุวก ฯ กิมิปริปุณฺณสฺส
ฉวสรีรสฺเสต อธิวจน ฯ อฏิเยว อฏิก ฯ ปฏิกลู ตฺตา วา
กุจฺฉิต อฏีติ อฏิก ฯ อฏิสงฺขลิกายป เอกฏิกสฺสาป เอต
อธิวจน ฯ อิมานิ ปน อุทฺธุมาตกาทีนิ นิสฺสาย อุปฺปนฺนนิมิตฺตานมฺป
นิมิตฺเตสุ ปฏิลทฺธชฺฌานานมฺป เอตาเนว นามานิ ฯ
ตตฺถ อุทฺธุมาตกสรีเร อุทฺธุมาตกนิมิตฺต อุปฺปาเทตฺวา
อุทฺธุมาตกสงฺขาต ฌาน ภาเวตุกาเมน โยคินา ปวีกสิเณ วุตฺตนเยเนว
วุตฺตปฺปการ อาจริย อุปสงฺกมิตฺวา กมฺมฏาน อคฺคเหตพฺพ ฯ
เตนสฺส กมฺมฏาน กเถนฺเตน อสุภนิมิตฺตตฺถาย คมนวิธาน
สมนฺตา นิมิตฺตุปลกฺขณ เอกาทสวิเธน นิมิตฺตคฺคาโห คตาคตมคฺคปจฺจเวกฺขณนฺติ เอว อปฺปนาวิธานปริโยสาน สพฺพ กเถตพฺพ ฯ
เตนาป สพฺพ สาธุก อุคฺคเหตฺวา ปุพฺเพ วุตฺตปฺปการ เสนาสน
อุปคนฺตฺวา อุทฺธุมาตกนิมิตฺต ปริเยสนฺเตน วิหาตพฺพ ฯ
เอว วิหรนฺเตน จ อสุกสฺมึ นาม คามทฺวาเร วา อฏวีมุเข
วา ปนฺเถ วา ปพฺพตปาเท วา รุกขฺ มูเล วา สุสาเน วา อุทฺธุมาตกสรีร นิกฺขิตฺตนฺติ กเถนฺตาน วจน สุตฺวาป น ตาวเทว
อติตฺเถน ปกฺขนฺทนฺเตน วิย คนฺตพฺพ ฯ กสฺมา ฯ อสุภ หิ นาเมต
พาฬมิคาธิฏิตมฺป อมนุสฺสาธิฏิตมฺป โหติ ฯ ตตฺรสฺส ชีวติ นฺตราโยป
สิยา ฯ คมนมคฺโค วา ปเนตฺถ คามทฺวาเรน วา นฺหานติตฺเถน
วา เกทารโกฏิยา วา โหติ ฯ ตตฺถ วิสภาครูป อาปาถ อาคจฺฉติ ฯ
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อสุภกมฺมฏานนิทฺเทโส
ตเทว วา สรีร วิสภาค โหติ ฯ ปุริสสฺส หิ อิตฺถสี รีร อิตฺถิยา
จ ปุริสสรีร วิสภาค ฯ ตเทต อธุนา มต สุภโตป อุปฏาติ ฯ
เตนสฺส พฺรหฺมจริยนฺตราโยป สิยา ฯ สเจ ปน นยิท มาทิสสฺส
ภาริยนฺติ อตฺตาน ตกฺกยติ เอว ตกฺกยมาเนน คนฺตพฺพ ฯ
คจฺฉนฺเตน จ สงฺฆตฺเถรสฺส วา อฺสฺส วา อภิฺาตสฺส
ภิกฺขุโน กเถตฺวา คนฺตพฺพ ฯ กสฺมา ฯ สเจ หิสสฺ สุสาเน อมนุสฺสสีหพฺยคฺฆาทีน รูปสทฺทาทิอนิฏารมฺมณาภิภูตสฺส องฺคปจฺจงฺคานิ วา
ปเวธนฺติ ภุตฺต วา น ปริสณฺาติ อฺโ วา อาพาโธ โหติ ฯ
อถสฺส โส วิหาเร ปตฺตจีวร สุรกฺขิต กริสฺสติ ทหเร วา สามเณเร
วา ปหิณิตฺวา ต ภิกฺขุ ปฏิชคฺคิสฺสติ ฯ อปจ สุสาน นาม
นิราสงฺกฏานนฺติ มฺมานา กตกมฺมาป อกตกมฺมาป โจรา
สโมสรนฺติ ฯ เต มนุสฺเสหิ อนุพนฺธา ภิกฺขุสฺส สมีเป ภณฺฑก
ฉฑฺเฑตฺวาป ปลายนฺติ ฯ มนุสฺสา สโหฒ โจร อทฺทสามาติ ภิกฺขุ
คเหตฺวา วิเหเนฺติ ฯ อถสฺส โส มา อิม วิเหยิตฺถ มมาย
กเถตฺวา อิมนิ า นาม กมฺเมน คโตติ เต มนุสฺเส สฺาเปตฺวา
โสตฺถิภาว กริสฺสติ ฯ อยมานิสโส กเถตฺวา คมเน ฯ
ตสฺมา วุตฺตปฺปการสฺส ภิกฺขุโน กเถตฺวา อสุภนิมิตฺตทสฺสเน
สฺชาตาภิลาเสน ยถา นาม ขตฺติโย อภิเสกฏาน ยชมาโน
ยฺสาล อธโน วา ปน นิธิฏาน ปติโสมนสฺสชาโต คจฺฉติ
เอว ปติโสมนสฺส อุปฺปาเทตฺวา อฏกถาสุ วุตฺเตน วิธินา
คนฺตพฺพ ฯ วุตฺตฺเหต อุทฺธุมาตก อสุภนิมิตฺต อุคฺคณฺหนฺโต เอโก
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
อทุติโย คจฺฉติ อุปฏิตาย สติยา อปมฺมุฏาย อนฺโตคเตหิ
อินฺทฺริเยหิ อพหิคเตน มานเสน คตาคตมคฺค ปจฺจเวกฺขมาโน ยสฺมึ
ปเทเส อุทฺธมุ าตก อสุภนิมิตฺต นิกขฺ ิตฺต โหติ ตสฺมึ ปเทเส
ปาสาณ วา วมฺมิก วา รุกฺข วา คจฺฉ วา ลต วา สนิมิตฺต
กโรติ สารมฺมณ กโรติ สนิมิตฺต กตฺวา สารมฺมณ กตฺวา
อุทฺธุมาตก อสุภนิมิตฺต สภาวภาวโต อุปลกฺเขติ วณฺณโตป ลิงฺคโตป
สณฺานโตป ทิสโตป โอกาสโตป ปริจฺเฉทโตป สนฺธิโต วิวรโต
นินฺนโต ถลโต สมนฺตโต โส ต นิมิตฺต สุคคฺ หิต กโรติ
สูปธาริต อุปธาเรติ สุววฏิต ววฏเปติ โส ต นิมิตฺต
สุคฺคหิต กตฺวา สูปธาริต อุปธาเรตฺวา สุววฏิต ววฏเปตฺวา
เอโก อทุติโย คจฺฉติ อุปฏิตาย สติยา อปมฺมุฏาย อนฺโตคเตหิ อินฺทฺริเยหิ อพหิคเตน มานเสน คตาคตมคฺค ปจฺจเวกฺขมาโน
โส จงฺกมนฺโตป ตพฺภาคิยเยว จงฺกม อธิฏาติ นิสีทนฺโตป
ตพฺภาคิยเยว อาสน ปฺาเปติ ฯ สมนฺตา นิมิตฺตุปลกฺขณา
กิมตฺถิยา กิมานิสสาติ สมนฺตา นิมติ ฺตุปลกฺขณา อสมฺโมหตฺถา
อสมฺโมหานิสสา ฯ เอกาทสวิเธน นิมิตฺตคฺคาโห กิมตฺถิโย
กิมานิสโสติ เอกาทสวิเธน นิมิตฺตคฺคาโห อุปนิพนฺธนตฺโถ
อุปนิพนฺธนานิสโส ฯ คตาคตมคฺคปจฺจเวกฺขณา กิมตฺถิยา กิมานิสสาติ
คตาคตมคฺคปจฺจเวกฺขณา วีถิสมฺปฏิปาทนตฺถา วีถิสมฺปฏิปาทนานิสสา ฯ
โส อานิสสทสฺสาวี รตนสฺี หุตฺวา จิตฺตีการ อุปฏเปตฺวา
สมฺปยายมาโน ตสฺมึ อารมฺมเณ จิตตฺ  อุปนิพนฺธติ อทฺธา อิมาย
๑

๑. ยุ. อสมฺมุฏาย ฯ
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ปฏิปทาย ชรามรณมฺหา ปริมุจฺจิสฺสามีติ โส วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ
ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺสาธิคต โหติ รูปาวจร
ปมชฺฌาน ทิพฺโพ จ วิหาโร ภาวนามยฺจ ปฺุกิริยาวตฺถุนฺติ ฯ
ตสฺมา โย จิตฺตสฺตฺตตฺถาย สิวฏิกาทสฺสน คจฺฉติ โส
คณฺฑึ ปหริตฺวา คณ สนฺนิปาเตตฺวาป คจฺฉตุ ฯ กมฺมฏานสีเสน
ปน คจฺฉนฺเตน เอกเกน อทุติเยน มูลกมฺมฏาน อวิสชฺเชตฺวา ต
มนสิกโรนฺเตเนว สุสาเน โสณาทิปริสฺสยวิโนทนตฺถ กตฺตรทณฺฑ
วา ยฏึ วา คเหตฺวา สุปติฏิตภาวสมฺปาทเนน อปมฺมุฏ สตึ
กตฺวา มนจฺฉฏานฺจ อินฺทฺริยาน อนฺโตคตภาว สมฺปาทนโต พหิ
อคตมเนน หุตฺวา คนฺตพฺพ ฯ วิหารโต นิกฺขมนฺเตเนว อสุกทิสาย
อสุกทฺวาเรน นิกฺขนฺโตมฺหีติ ทฺวาร สลฺลกฺเขตพฺพ ฯ ตโต เยน
มคฺเคน คจฺฉติ โส มคฺโค ววฏเปตพฺโพ อย มคฺโค ปาจีนทิสาภิมุโข วา คจฺฉติ ปจฺฉิมอุตฺตรทกฺขิณทิสาภิมุโข วา วิทสิ าภิมุโข วาติ ฯ อิมสฺมึ ปน าเน วามโต คจฺฉติ อิมสฺมึ
าเน ทกฺขิณโต อิมสฺมึ จสฺสฏาเน ปาสาโณ อิมสฺมึ วมฺมิโก
อิมสฺมึ รุกฺโข อิมสฺมึ คจฺโฉ อิมสฺมึ ลตาติ เอว คมนมคฺค
ววฏเปนฺเตน นิมิตฺตฏาน คนฺตพฺพ ฯ โน จ โข ปฏิวาต ฯ
ปฏิวาต คจฺฉนฺตสฺส หิ กุณปคนฺโธ ฆาน ปหริตฺวา มตฺถลุงฺค วา
สงฺโขเภยฺย อาหาร วา ฉฑฺฑาเปยฺย วิปฺปฏิสาร วา ชเนยฺย อีทิส
นาม กุณปฏาน อาคโตมฺหีติ ตสฺมา ปฏิวาต วชฺเชตฺวา อนุวาต
คนฺตพฺพ ฯ สเจ อนุวาตมคฺเคน น สกฺกา โหติ คนฺตุ อนฺตรา
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ปพฺพโต วา ปปาโต วา ปาสาโณ วา วติ วา กณฺฑกฏาน
วา อุทก วา จิกฺขลฺล วา โหติ จีวรกณฺเณน นาส ปทหิตฺวา
คนฺตพฺพ ฯ อิทมสฺส คมนวตฺต ฯ
เอว คเตน ปน น ตาว อสุภนิมิตฺต โอโลเกตพฺพ ฯ ทิสา
ววฏเปตพฺพา ฯ เอกสฺมึ หิ ทิสาภาเค ิตสฺส อารมฺมณฺจ น
วิภูต หุตฺวา ขายติ จิตฺตฺจ น กมฺมนีย โหติ ตสฺมา ต
วชฺเชตฺวา ยตฺถ ิตสฺส อารมฺมณฺจ วิภูต หุตฺวา ขายติ
จิตฺตฺจ กมฺมนีย โหติ ตตฺถ าตพฺพ ฯ ปฏิวาตานุวาต จ
ปหาตพฺพ ฯ ปฏิวาเต ิตสฺส หิ กุณปคนฺเธน อุพฺพาฬฺหสฺส จิตฺต
วิธาวติ อนุวาเต ิตสฺส สเจ ตตฺถ อธิวฏา อมนุสฺสา โหนฺติ
เต กุชฺฌิตฺวา อนตฺถ กโรนฺติ ตสฺมา อีสก โอกฺกมฺม
นาติอนุวาเต าตพฺพ ฯ เอว ติฏมาเนนาป นาติทูเร นาจฺจาสนฺเน
นานุปาท นานุสีส าตพฺพ ฯ อติทูเร ิตสฺส หิ อารมฺมณ
อวิภูต โหติ อจฺจาสนฺเน ภย อุปปฺ ชฺชติ อนุปาท วา อนุสีส
วา ิตสฺส สพฺพ อสุภ สม น ปฺายติ ตสฺมา นาติทูเร
นาจฺจาสนฺเน โอโลเกนฺตสฺส ผาสุกฏาเน สรีรเวมชฺฌภาเค าตพฺพ ฯ
เอว ิเตน ตสฺมึ ปเทเส ปาสาณ วา ฯเปฯ ลต วา
สนิมิตฺต กโรตีติ เอว วุตฺตานิ สมนฺตา นิมิตฺตานิ อุปลกฺเขตพฺพานิ ฯ ตตฺริท อุปลกฺขณวิธาน ฯ สเจ ตสฺส นิมิตฺตสฺส สมนฺตา
จกฺขุปเถ ปาสาโณ โหติ โส อย ปาสาโณ อุจฺโจ วา นีโจ
๑

๒

๑. กณฺฏกฏาน ฯ ๒. ม. อุกฺกมฺม ฯ
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วา ขุทฺทโก วา มหนฺโต วา [๑] กาโฬ วา เสโต วา ทีโฆ วา
ปริมณฺฑโล วาติ ววฏเปตพฺโพ ฯ ตโต อิมสฺมึ นาม โอกาเส
อย ปาสาโณ อิท อสุภนิมิตฺต อิท อสุภนิมิตฺต อย ปาสาโณติ
สลฺลกฺเขตพฺพ ฯ สเจ วมฺมิโก โหติ โสป อุจฺโจ วา นีโจ วา
ขุทฺทโก วา มหนฺโต วา ตมฺโพ วา กาโฬ วา เสโต วา
รสฺโส วา ทีโฆ วา ปริมณฺฑโล วาติ ววฏเปตพฺโพ ฯ ตโต อิมสฺมึ
นาม โอกาเส อย วมฺมโิ ก อิท อสุภนิมิตฺตนฺติ สลฺลกฺเขตพฺพ ฯ
สเจ รุกฺโข โหติ โสป อสฺสตฺโถ วา นิโคฺรโธ วา กจฺฉโก วา
กปฏโน วา อุจฺโจ วา นีโจ วา ขุทฺทโก วา มหนฺโต วา
กาโฬ วา เสโต วาติ ววฏเปตพฺโพ ฯ ตโต อิมสฺมึ นาม
โอกาเส อย รุกโฺ ข อิท อสุภนิมิตฺตนฺติ สลฺลกฺเขตพฺพ ฯ สเจ
คจฺโฉ โหติ โสป สินฺทิ วา กรมณฺโฑ วา กณวีโร วา
กุรณฺฑโก วา อุจฺโจ วา นีโจ วา ขุทฺทโก วา มหนฺโต วาติ
ววฏเปตพฺโพ ฯ ตโต อิมสฺมึ นาม โอกาเส อย คจฺโฉ อิท
อสุภนิมิตฺตนฺติ สลฺลกฺเขตพฺพ ฯ สเจ ลตา โหติ สาป ลาพุ วา
กุมฺภณฺฑี วา สามา วา กาฬวลฺลี วา ปูติลตา วาติ ววฏเปตพฺพา ฯ
ตโต อิมสฺมึ นาม โอกาเส อย ลตา อิท อสุภนิมิตฺต อิท
อสุภนิมิตฺต อย ลตาติ สลฺลกฺเขตพฺพ ฯ
ย ปน วุตฺต สนิมติ ฺต กโรติ สารมฺมณ กโรตีติ ต อิเธว
อนฺโตคธ ฯ ปุนปฺปุน ววฏเปนฺโต หิ สนิมิตฺต กโรติ นาม ฯ
๒

๑. ตมฺโพ วา ฯ ๒. ยุ. กรมนฺโท ฯ ๓. ยุ. กนวีโร ฯ

๓
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อย ปาสาโณ อิท อสุภนิมิตฺต อิท อสุภนิมิตฺต อย ปาสาโณติ
เอว เทฺว สมาเสตฺวา สมาเสตฺวา ววฏเปนฺโต สารมฺมณ กโรติ
นาม ฯ เอว สนิมิตฺต สารมฺมณ จ กตฺวา ปน สภาวภาวโต
ววฏเปตีติ วุตฺตตฺตา ยฺวาสฺส สภาวภาโว อนฺสาธารโณ
อตฺตนิโย อุทฺธุมาตกภาโว เตน มนสิกาตพฺพ ฯ วณิต อุทฺธุมาตกนฺติ เอว สภาเวน สรเสน ววฏเปตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ
เอว ววฏเปตฺวา วณฺณโตป ลิงฺคโตป สณฺานโตป ทิสโตป
โอกาสโตป ปริจฺเฉทโตปติ ฉพฺพิเธน นิมิตฺต คเหตพฺพ ฯ กถ ฯ เตน
หิ โยคินา อิท สรีร กาฬสฺส วา โอทาตสฺส วา มคุรจฺฉวิโน วาติ
วณฺณโต ววฏเปตพฺพ ฯ ลิงฺคโต ปน อิตฺถลี ิงฺค วา ปุริสลิงฺค
วาติ อววฏเปตฺวา ปมวเย วา มชฺฌิมวเย วา ปจฺฉิมวเย วา
ิตสฺสาติ ววฏเปตพฺพ ฯ สณฺานโต อุทฺธุมาตกสณฺานวเสเนว
อิทมสฺส สีสสณฺาน อิท คีวสณฺาน อิท หตฺถสณฺาน อิท
อุทรสณฺาน อิท นาภิสณฺาน อิท กฏิสณฺาน อิท อุรสณฺาน
อิท ชงฺฆสณฺาน อิท ปาทสณฺานนฺติ ววฏเปตพฺพ ฯ ทิสโต
ปน อิมสฺมึ สรีเร เทฺว ทิสา นาภิยา อโธ เหฏิมทิสา อุทฺธ
อุปริมทิสาติ ววฏเปตพฺพ ฯ อถวา อห อิมิสฺสา ทิสาย
ิโต อสุภนิมิตฺต อิมิสฺสาติ ววฏเปตพฺพ ฯ โอกาสโต ปนถ
อิมสฺมึ นาม โอกาเส หตฺถา อิมสฺมึ ปาทา อิมสฺมึ สีส อิมสฺมึ
มชฺฌิมกาโย ิโตติ ววฏเปตพฺพ ฯ อถวา อห อิมสฺมึ
๑

๑. ม. มงฺคุรจฺฉวิโน ฯ
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โอกาเส ิโต อสุภนิมติ ฺต อิมสฺมินฺติ ววฏเปตพฺพ ฯ ปริจฺเฉทโต
อิท สรีร อโธ ปาทตเลน อุปริ เกสมตฺถเกน ติริย ตเจน
ปริจฺฉินฺน ยถาปริจฺฉินฺเน จ าเน ทฺวตฺตึสกุณปภริตเมวาติ
ววฏเปตพฺพ ฯ อถวา อยมสฺส หตฺถปริจฺเฉโท อย ปาทปริจฺเฉโท
อย สีสปริจฺเฉโท อย มชฺฌิมกายปริจฺเฉโทติ ววฏเปตพฺพ ฯ
ยตฺตก วา ปน าน คณฺหติ ตตฺตกเมว อิท อีทสิ  อุทฺธุมาตกนฺติ
ปริจฺฉินฺทิตพฺพ ฯ ปุริสสฺส ปน อิตฺถสี รีร อิตฺถิยา วา ปุริสสรีร น
วฏฏติ ฯ วิสภาเค สรีเร อารมฺมณ น อุปฏาติ วิปฺผนฺทนสฺเสว
ปจฺจโย โหติ ฯ อุคฺฆาฏิตาป หิ อิตถฺ ี ปุริสสฺส จิตฺต ปริยาทาย
ติฏตีติ มชฺฌิมฏกถาย วุตฺต ฯ ตสฺมา สภาคสรีเรเยว เอว
ฉพฺพิเธน นิมิตฺต คณฺหิตพฺพ ฯ
โย ปน ปุริมพุทฺธาน สนฺติเก อาเสวิตกมฺมฏาโน ปริหฏธุตงฺโค ปริมทฺทิตมหาภูโต ปริคฺคหิตสงฺขาโร ววฏาปตนามรูโป
อุคฺฆาฏิตสตฺตสฺโ กตสมณธมฺโม วาสิตวาสโน ภาวิตภาวโน
สพีโช าณุตฺตโร อปฺปกิเลโส กุลปุตฺโต ตสฺส โอโลกิโตโลกิตฏาเนเยว ปฏิภาคนิมิตฺต อุปฏาติ โน เจ เอว อุปฏาติ
อเถว ฉพฺพิเธน นิมิตฺต อุคฺคณฺหโต อุปฏาติ ฯ ยสฺส ปน เอวมฺป
น อุปฏาติ เตน สนฺธโิ ต วิวรโต นินฺนโต ถลโต สมนฺตโตติ
ปุนป ปฺจวิเธน นิมิตฺต คเหตพฺพ ฯ
ตตฺถ สนฺธิโตติ อสีติสตสนฺธิโต ฯ อุทฺธุมาตเก ปน กถ
อสีติสตสนฺธโย ววฏเปสฺสติ ฯ ตสฺมาเนน ตโย ทกฺขิณหตฺถสนฺธี
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ตโย วามหตฺถสนฺธี ตโย ทกฺขิณปาทสนฺธี ตโย วามปาทสนฺธี
เอโก คีวสนฺธิ เอโก กฏิสนฺธีติ เอว จุทฺทสมหาสนฺธิวเสน สนฺธิโต
ววฏเปตพฺพ ฯ วิวรโตติ วิวร นาม หตฺถนฺตร ปาทนฺตร
อุทรนฺตร กณฺณนฺตรนฺติ เอว วิวรโต ววฏเปตพฺพ ฯ อกฺขีนมฺป
นิมฺมีลิตภาโว วา อุมฺมลี ิตภาโว วา มุขสฺสาป ปทหิตภาโว วา
วิวฏภาโว วา ววฏเปตพฺโพ ฯ นินนฺ โตติ ย สรีเร นินฺนฏาน
อกฺขิกูโป วา อนฺโตมุข วา คลวาฏโก วา ต ววฏเปตพฺพ ฯ
อถวา อห นินฺเน ิโต สรีร อุนฺนเตติ ววฏเปตพฺพ ฯ
ถลโตติ ย สรีเร อุนฺนตฏาน ชนฺนกุ  วา อุโร วา นลาฏ วา
ต ววฏเปตพฺพ ฯ อถวา อห ถเล ิโต สรีร นินฺเนติ
ววฏเปตพฺพ ฯ สมนฺตโตติ สพฺพ สรีร สมนฺตโต ววฏเปตพฺพ ฯ
สกลสรีเร าณ จาเรตฺวา ย าน วิภูต หุตฺวา อุปฏาติ
ตตฺถ อุทฺธุมาตก อุทฺธุมาตกนฺติ จิตฺต เปตพฺพ ฯ สเจ เอวมฺป
น อุปฏาติ อุทรปริโยสาน อติเรกอุทฺธุมาตก โหติ ตตฺถป
อุทฺธุมาตก อุทฺธุมาตกนฺติ จิตฺต เปตพฺพ ฯ
อิทานิ โส ต นิมติ ฺต สุคฺคหิต กโรตีติ อาทีสุ อย
วินิจฺฉยกถา ฯ เตน โยคินา ตสฺมึ สรีเร ยถาวุตฺตนิมิตฺตคฺคาหวเสน
สุฏุ นิมิตฺต คเหตพฺพ ฯ สตึ สูปฏิต กตฺวา อาวชฺชิตพฺพ ฯ เอว
ปุนปฺปุน กโรนฺเตน สาธุก อุปธาเรตพฺพฺเจว ววฏเปตพฺพฺจ ฯ สรีรโต นาติทูเร นาจฺจาสนฺเน ปเทเส ิเตน วา
นิสินฺเนน วา จกฺขุ อุมฺมเี ลตฺวา โอโลเกตฺวา นิมติ ฺต คณฺหิตพฺพ ฯ
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อสุภกมฺมฏานนิทฺเทโส
อุทฺธุมาตก ปฏิกูล อุทฺธมุ าตก ปฏิกลู นฺติ สตกฺขตฺตุ สหสฺสกฺขตฺตุ
อุมฺมีเลตฺวา โอโลเกตพฺพ ฯ นิมฺมีเลตฺวา อาวชฺชิตพฺพ ฯ เอว
ปุนปฺปุน กโรนฺตสฺส อุคฺคหนิมิตฺต สุคฺคหิต โหติ ฯ กทา
สุคฺคหิต โหติ ฯ ยทา อุมฺมีเลตฺวา โอโลเกนฺตสฺส นิมฺมีเลตฺวา
อาวชฺชนฺตสฺส จ เอกสทิส หุตฺวา อาปาถ อาคจฺฉติ ตทา
สุคฺคหิต นาม โหติ ฯ โส ต นิมิตฺต เอว สุคฺคหิต กตฺวา
สูปธาริต อุปธาเรตฺวา สุววฏิต ววฏเปตฺวา สเจ ตตฺเถว
ภาวนาปริโยสาน ปตฺตุ น สกฺโกติ อถาเนน อาคมนกาเล วุตฺตนเยเนว เอกเกน อทุติเยน ตเทว กมฺมฏาน มนสิกโรนฺเตน สูปฏิต
สตึ กตฺวา อนฺโตคเตหิ อินฺทฺริเยหิ อพหิคเตน มานเสน อตฺตโน
เสนาสนเมว คนฺตพฺพ ฯ สุสานา นิกขฺ มนฺเตเนว จ อาคมนมคฺโค
ววฏเปตพฺโพ เยน มคฺเคน นิกฺขมนฺโตสฺมิ อย มคฺโค ปาจีนทิสาภิมุโข วา คจฺฉติ ปจฺฉิมอุตฺตรทกฺขิณทิสาภิมุโข วา คจฺฉติ
วิทิสาภิมุโข วา คจฺฉติ อิมสฺมึ วา ปน าเน วามโต คจฺฉติ
อิมสฺมึ ทกฺขิณโต อิมสฺมิฺจสฺส าเน ปาสาโณ อิมสฺมึ วมฺมิโก
อิมสฺมึ รุกฺโข อิมสฺมึ คจฺโฉ อิมสฺมึ ลตาติ ฯ เอว อาคมนมคฺค
ววฏเปตฺวา อาคเตน จงฺกมนฺเตนาป ตพฺภาคิโยว จงฺกโม อธิฏ-
าตพฺโพ ฯ อสุภนิมิตฺตทิสาภิมุเข ภูมิปฺปเทเส จงฺกมิตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ
นิสีทนฺเตน อาสนมฺป ตพฺภาคิยเมว ปฺาเปตพฺพ ฯ สเจ ปน
ตสฺส ทิสาย โสพฺโภ วา ปปาโต วา รุกฺโข วา วติ วา กลล วา
โหติ น สกฺกา ตทิสาภิมุเข ภูมิปฺปเทเส จงฺกมิตุ อาสนมฺป
๑

๑. นิกฺขนฺโตติป ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อโนกาสตฺตา น สกฺกา ปฺเปตุ ต ทิส อนวโลเกนฺเตนาป
โอกาสานุรูเป าเน จงฺกมิตพฺพฺเจว นิสีทิตพฺพฺจ ฯ จิตฺต ปน
ตทิสาภิมุขเยว กาตพฺพ ฯ
อิทานิ สมนฺตา นิมติ ฺตุปลกฺขณา กิมตฺถิยาติอาทีน ปฺหาน
อสมฺโมหตฺถาติอาทิมฺหิ วิสชฺชเน อยมธิปฺปาโย ฯ ยสฺส หิ อเวลาย
อุทฺธุมาตกนิมิตฺตฏาน คนฺตฺวา สมนฺตาป นิมิตฺตุปลกฺขณ กตฺวา
นิมิตฺตคฺคหณตฺถ จกฺขุ อุมฺมีเลตฺวา โอโลเกนฺตสฺเสว ต สรีร
อุฏหิตฺวา ิต วิย อชฺโฌตฺถรมาน วิย อนุพนฺธมาน วิย จ หุตฺวา
อุปฏาติ ฯ โส ต วิภจฺฉ เภรวารมฺมณ ทิสฺวา วิกฺขิตฺตจิตฺโต
อุมฺมตฺตโก วิย โหติ ภย ฉมฺภิตตฺต โลมหส ปาปุณาติ ฯ
ปาลิย หิ วิภตฺตอฏตฺตึสารมฺมเณสุ อฺเอว รูป เภรวารมฺมณ
นาม นตฺถิ ฯ อิมสฺมึ หิ กมฺมฏาเน ฌานวิพฺภนฺตโก นาม โหติ ฯ
กสฺมา ฯ อติเภรวตฺตา กมฺมฏานสฺส ฯ ตสฺมา เตน โยคินา
สนฺถมฺภิตฺวา สตึ สูปฏิต กตฺวา มตสรีร อุฏหิตฺวา อนุพนฺธนก
นาม นตฺถิ สเจ หิ โส เอตสฺส สมีเป ิโต ปาสาโณ วา
ลตา วา อาคจฺเฉยฺย สรีรมฺป อาคจฺเฉยฺย ยถา ปน โส
ปาสาโณ วา ลตา วา นาคจฺฉติ เอว สรีรมฺป นาคจฺฉติ อย
ปน ตุยฺห อุปฏานากาโร สฺาโช สฺาสมฺภโว กมฺมฏานนฺเต
อชฺช อุปฏิต มา ภายิ ภิกฺขูติ ตาส วิโนเทตฺวา หาส
อุปฺปาเทตฺวา ตสฺมึ นิมิตเฺ ต จิตฺต สฺจาราเปตพฺพ ฯ เอว
๑

๑. ม. มตสรีร ฯ
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อสุภกมฺมฏานนิทฺเทโส
วิเสสมธิคจฺฉติ ฯ อิทเมต สนฺธาย วุตฺต สมนฺตา นิมิตฺตุปลกฺขณา
อสมฺโมหตฺถาติ ฯ
เอกาทสวิเธน ปน นิมิตฺตคฺคาห สมฺปาเทนฺโต กมฺมฏาน
อุปนิพนฺธติ ฯ ตสฺส หิ จกฺขูนิ อุมมฺ ีเลตฺวา โอโลกนปจฺจยา
อุคฺคหนิมิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ ตสฺมึ มานส จาเรนฺตสฺส ปฏิภาคนิมิตฺต
อุปฺปชฺชติ ฯ ตตฺถ มานส จาเรนฺโต อปฺปน ปาปุณาติ ฯ
อปฺปนาย ตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต สจฺฉิกโรติ ฯ
เตน วุตฺต เอกาทสวิเธน นิมิตฺตคฺคาโห อุปนิพนฺธนตฺโถติ ฯ
คตาคตมคฺคปจฺจเวกฺขณา วีถิสมฺปฏิปาทนตฺถาติ เอตฺถ ปน ฯ
ยา คตมคฺคสฺส จ อาคตมคฺคสฺส จ ปจฺจเวกฺขณา วุตฺตา สา
กมฺมฏานวีถิยา สมฺปฏิปาทนตฺถาติ อตฺโถ ฯ สเจ หิ อิม ภิกฺขุ
กมฺมฏาน คเหตฺวา อาคจฺฉนฺต อนฺตรามคฺเค เกจิ อชฺช ภนฺเต
กตมีติ ทิวส วา ปุจฺฉนฺติ ปฺห วา ปุจฺฉนฺติ ปฏิสนฺถาร วา
กโรนฺติ ฯ อห กมฺมฏานิโกติ ตุณฺหีภูเตน คนฺตุ น วฏฏติ ฯ
ทิวโส กเถตพฺโพ ฯ ปฺโห วิสชฺเชตพฺโพ ฯ สเจ น ชานาติ
น ชานามีติ วตฺตพฺพ ฯ ธมฺมิโก ปฏิสนฺถาโร กาตพฺโพ ฯ ตสฺเสว
กโรนฺตสฺส อุคฺคหิต ตรุณนิมิตฺต นสฺสติ ฯ ตสฺมึ นสฺสนฺเตป ทิวส
ปุฏเน กเถตพฺพเมว ฯ ปฺห อชานนฺเตน น ชานามีติ วตฺตพฺพ ฯ
ชานนฺเตน เอกเทเสน กเถตุมฺป วฏฏติ ฯ ปฏิสนฺถาโรป
กาตพฺโพ ฯ อาคนฺตุก ปน ภิกฺขุ ทิสฺวา อาคนฺตุกปฏิสนฺถาโร
๑

๑. ม. เอกเสน ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
กาตพฺโพว ฯ อวเสสานิป เจติยงฺคณวตฺตโพธิยงฺคณวตฺตอุโปสถาคารวตฺตโภชนสาลาชนฺตาฆรอาจริยอุปชฺฌายอาคนฺตุกคมิกวตฺตาทีนิ
สพฺพานิ ขนฺธกวตฺตานิ ปูเรตพฺพาเนว ฯ ตสฺส ตานิ ปูเรนฺตสฺสาป
ต ตรุณนิมติ ฺต นสฺสติ ฯ ปุน คนฺตฺวา นิมิตฺต คณฺหิสฺสามีติ
คนฺตุกามสฺสาป อมนุสฺเสหิ วา พาฬมิเคหิ วา อธิฏิตตฺตา
สุสานมฺป คนฺตุ วา น สกฺกา โหติ นิมิตฺต วา อนฺตรธายติ ฯ
อุทฺธุมาตกฺหิ เอกเมว วา เทฺว วา ทิวเส ตฺวา วินีลกาทิภาว
คจฺฉติ ฯ สพฺพกมฺมฏาเนสุ เอเตน สม ทุลฺลภ กมฺมฏาน นาม
นตฺถิ ฯ ตสฺมา เอว นฏเ นิมิตฺเต เตน ภิกฺขุนา รตฺติฏาเน วา
ทิวาฏาเน วา นิสีทิตฺวา อห อิมินา นาม ทฺวาเรน วิหารา
นิกฺขมิตฺวา อสุกทิสาภิมุข มคฺค ปฏิปชฺชิตฺวา อสุกสฺมึ นาม าเน
วาม คณฺหึ อสุกสฺมึ ทกฺขณ
ิ  ตสฺส อสุกสฺมึ าเน วา
ปาสาโณ อสุกสฺมึ วมฺมกิ รุกฺขคจฺฉลตาน อฺตร โสมฺหิ เตน
มคฺเคน คนฺตฺวา อสุกสฺมึ นาม าเน อสุภ อทฺทส ตตฺถ
อสุกทิสาภิมุโข ตฺวา เอวฺเจวฺจ สมนฺตา นิมิตฺตานิ สลฺลกฺเขตฺวา
เอวรูเปน นาม มคฺเคน อิทฺจิทฺจ กโรนฺโต อาคนฺตฺวา อิธ
นิสินฺโนติ เอว ยาว ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา นิสินนฺ ฏาน ตาว
คตาคตมคฺโค ปจฺจเวกฺขิตพฺโพ ฯ ตสฺเสว ปจฺจเวกฺขโต ต นิมติ ฺต
ปากฏ โหติ ปุรโต นิกขฺ ิตฺต วิย อุปฏาติ ฯ กมฺมฏาน
ปุริมากาเรเนว วีถึ ปฏิปชฺชติ ฯ เตน วุตฺต คตาคตมคฺคปจฺจเวกฺขณา
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อสุภกมฺมฏานนิทฺเทโส
วีถิสมฺปฏิปาทนตฺถาติ ฯ
อิทานิ อานิสสทสฺสาวี รตนสฺี หุตฺวา จิตฺตีการ อุปฏเปตฺวา
สมฺปยายมาโน ตสฺมึ อารมฺมเณ จิตตฺ  อุปนิพนฺธตีติ เอตฺถ ฯ
อุทฺธุมาตกปฏิกูเล มานส จาเรตฺวา ฌาน นิพฺพตฺเตตฺวา ฌานปทฏาน
วิปสฺสน วฑฺเฒนฺเตน อทฺธา อิมาย ปฏิปทาย ชรามรณมฺหา
ปริมุจฺจิสฺสามีติ เอว อานิสสทสฺสาวินา ภวิตพฺพ ฯ ยถา ปน
ทุคฺคโต ปุรโิ ส มหคฺฆมณิรตน ลภิตฺวา ทุลฺลภ วต เม
ลทฺธนฺติ ตสฺมึ รตนสฺี หุตฺวา คารว ชเนตฺวา วิปุเลน เปเมน
สมฺปยายมาโน ต รกฺเขยฺย เอวเมว ทุลฺลภ เม อิท กมฺมฏาน
ลทฺธ ทุคฺคตสฺส มหคฺฆมณิรตนสทิส จตุธาตุกมฺมฏานิโก หิ
อตฺตโน จตฺตาโร มหาภูเต ปริคฺคณฺหาติ อานาปานกมฺมฏานิโก
อตฺตโน นาสิกวาต ปริคฺคณฺหาติ กสิณกมฺมฏานิโก กสิณ
กตฺวา ยถาสุข ภาเวติ เอว อิตรานิ กมฺมฏานานิ สุลภานิ
อิท ปน เอกเมว วา เทฺว วา ทิวเส ติฏติ ตโต ปร
วินีลกาทิภาว ปาปุณาตีติ นตฺถิ อิโต ทุลลฺ ภตรนฺติ ตสฺมึ
รตนสฺินา หุตฺวา จิตฺตีการ อุปฏเปตฺวา สมฺปยายมาเนน ต
นิมิตฺต รกฺขิตพฺพ ฯ รตฺติฏาเน จ ทิวาฏาเน จ อุทฺธุมาตก
ปฏิกูล อุทฺธมุ าตก ปฏิกลู นฺติ ตตฺถ ปุนปฺปุน จิตฺต
อุปนิพนฺธิตพฺพ ฯ ปุนปฺปุน ต นิมติ ฺต อาวชฺชติ พฺพ มนสิกาตพฺพ
ตกฺกาหต วิตกฺกาหต กาตพฺพ ฯ
ตสฺเสว กโรโต ปฏิภาคนิมิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ ตตฺริท
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นิมิตฺตทฺวยสฺส นานากรณ ฯ อุคฺคหนิมิตฺต วิรูป วิภจฺฉ เภรวทสฺสน
หุตฺวา อุปฏาติ ฯ ปฏิภาคนิมิตฺต ปน ยาวทตฺถ ภฺุชิตฺวา นิปนฺโน
ถูลงฺคปจฺจงฺคปุริโส วิย ฯ ตสฺส ปฏิภาคนิมิตฺตปฏิลาภสมกาลเมว
พหิทฺธา กามาน อมนสิการา วิกฺขมฺภนวเสน กามจฺฉนฺโท ปหิยฺยติ
อนุนยปฺปหาเนเนว จสฺส โลหิตปฺปหาเนน ปุพฺโพ วิย พฺยาปาโท
ปหิยฺยติ ตถา อารทฺธวิรยิ ตาย ถีนมิทฺธ อวิปฺปฏิสารกรสนฺตธมฺมานุโยควเสน อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ อธิคตวิเสสสฺส ปจฺจกฺขตาย
ปฏิปตฺติเทสเก สตฺถริ ปฏิปตฺติย ปฏิปตฺติผเล จ วิจิกิจฺฉา ปหิยฺยตีติ
ปฺจ นีวรณานิ ปหิยฺยนฺติ ตสฺมึเยว จ นิมิตฺเต เจตโส
อภินิโรปน ลกฺขโณ วิตกฺโก นิมิตฺตานุมชฺชนกิจฺจ สาธยมาโน
วิจาโร ปฏิลทฺธวิเสสาธิคมปจฺจยา ปติ ปติมนสฺส ปสฺสทฺธสิ มฺภวโต
ปสฺสทฺธินิมิตฺต สุข สุขิตสฺส จิตฺตสมาธิสมฺภวโต สุขนิมิตฺตา
เอกคฺคตา จาติ ฌานงฺคานิ ปาตุภวนฺติ ฯ เอวมสฺส ปมชฺฌานปฏิพิมฺพภูต อุปจารชฺฌานมฺป ตขณเยว นิพฺพตฺตติ ฯ อิโต ปร ยาว
ปมชฺฌานสฺส อปฺปนา เจว วสิปฺปตฺติ จ ตาว สพฺพ ปวีกสิเณ
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
อิโต ปเรสุ ปน วินีลกาทีสุป ยนฺต อุทฺธุมาตก อสุภนิมิตฺต
อุคฺคณฺหนฺโต เอโก อทุติโย คจฺฉติ อุปฏิตาย สติยาติอาทินา
นเยน คมน อาทึ กตฺวา ลกฺขณ วุตฺต ต สพฺพ วินลี ก
อสุภนิมิตฺต อุคฺคณฺหนฺโต วิปุพฺพก อสุภนิมิตฺต อุคฺคณฺหนฺโตติ เอว
ตสฺส ตสฺส วเสน ตตฺถ ตตฺถ อุทฺธมุ าตกปทมตฺต ปริวตฺเตตฺวา
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วุตฺตนเยเนว สวินิจฺฉยาธิปฺปาย เวทิตพพ ฯ อย ปน วิเสโส ฯ
วินีลเก วินีลก ปฏิกูล วินลี ก ปฏิกูลนฺติ มนสิกาโร
ปวตฺเตตพฺโพ ฯ อุคฺคหนิมิตฺตฺเจตฺถ กวรกวรวณฺณ หุตฺวา
อุปฏาติ ฯ ปฏิภาคนิมิตฺต ปน อุสฺสทวเสน อุปฏาติ ฯ
วิปุพฺพเก วิปุพฺพก ปฏิกลู  วิปพุ ฺพก ปฏิกลู นฺติ มนสิกาโร
ปวตฺเตตพฺโพ ฯ อุคฺคหนิมิตฺต ปเนตฺถ ปคฺฆรนฺตมิว อุปฏาติ ฯ
ปฏิภาคนิมิตฺต นิจฺจล สนฺนิสินฺน หุตฺวา อุปฏาติ ฯ
วิจฺฉิทฺทก ยุทฺธมณฺฑเล วา โจราฏวิย วา สุสาเน วา ยตฺถ
ราชาโน โจเร ฉินฺทาเปนฺติ อรฺเ วา ปน สีหพฺยคฺเฆหิ
ฉินฺนปุริสฏาเน ลพฺภติ ตสฺมา ตถารูป าน คนฺตฺวา สเจ
นานาทิสาย ปติตมฺป เอกาวชฺชเนน อาปาถ อาคจฺฉติ อิจฺเจต
กุสล โน เจ อาคจฺฉติ สย หตฺเถน น ปรามสิตพฺพ ฯ
ปรามสนฺโต หิ วิสฺสาส อาปชฺชติ ตสฺมา อารามิเกน วา
สมณุทฺเทเสน วา อฺเน วา เกนจิ เอกฏาเน กาเรตพฺพ ฯ
อลภนฺเตน กตฺตรยฏิยา วา ทณฺฑเกน วา เอกงฺคุลนฺตร กตฺวา
อุปนาเมตพฺพ ฯ เอว อุปนาเมตฺวา วิจฺฉิทฺทก ปฏิกูล วิจฺฉิทฺทก
ปฏิกูลนฺติ มนสิกาโร ปวตฺเตตพฺโพ ฯ ตตฺถ อุคฺคหนิมิตฺต มชฺเฌ
ฉิทฺท วิย อุปฏาติ ฯ ปฏิภาคนิมิตฺต ปน ปริปุณฺณ หุตฺวา
อุปฏาติ ฯ
วิกฺขายิตเก วิกฺขายิตก ปฏิกลู  วิกฺขายิตก ปฏิกูลนฺติ
ปวตฺเตตพฺโพ ฯ อุคฺคหนิมิตฺต ปเนตฺถ ตหึ ตหึ ขายิตสทิสเมว
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อุปฏาติ ฯ ปฏิภาคนิมิตฺต ปริปุณฺณเมว หุตฺวา อุปฏาติ ฯ
วิกฺขิตฺตกมฺป วิจฺฉิทฺทเก วุตฺตนเยเนว องฺคุลงฺคุลนฺตร กาเรตฺวา
วา กตฺวา วา วิกฺขิตฺตก ปฏิกูล วิกฺขิตฺตก ปฏิกูลนฺติ มนสิกาโร
ปวตฺเตตพฺโพ ฯ เอตฺถ อุคฺคหนิมิตฺต ปากฏนฺตร หุตฺวา อุปฏาติ ฯ
ปฏิภาคนิมิตฺต ปน ปริปณ
ุ ฺณเมว หุตฺวา อุปฏาติ ฯ
หตวิกฺขิตฺตกมฺป วิจฺฉิทฺทเก วุตฺตปฺปกาเรสุเยว าเนสุ ลพฺภติ ฯ
ตสฺมา ตตฺถ คนฺตฺวา วุตฺตนเยเนว องฺคุลงฺคุลนฺตร กาเรตฺวา วา
กตฺวา วา หตวิกฺขิตฺตก ปฏิกูล หตวิกฺขิตฺตก ปฏิกูลนฺติ มนสิกาโร
ปวตฺเตตพฺโพ ฯ อุคฺคหนิมิตฺต ปเนตฺถ ปฺายมาน ปหารมุข วิย
โหติ ฯ ปฏิภาคนิมิตฺต ปริปุณฺณเมว หุตฺวา อุปฏาติ ฯ
โลหิตก ยุทฺธมณฺฑลาทีสุ ลทฺธปฺปหาราน หตฺถปาทาทีสุ วา
ฉินฺเนสุ ภินนฺ คณฺฑปฬกาทีน วา มุขโต ปคฺฆรมานกาเล ลพฺภติ ฯ
ตสฺมา ต ทิสฺวา โลหิตก ปฏิกลู  โลหิตก ปฏิกลู นฺติ มนสิกาโร
ปวตฺเตตพฺโพ ฯ เอตฺถ อุคฺคหนิมิตฺต วาตปฺปหฏา วิย รตฺตปฏากา
จลมานาการ อุปฏาติ ฯ ปฏิภาคนิมิตฺต ปน สนฺนิสินฺน หุตฺวา
อุปฏาติ ฯ
ปุฬุวก ทฺวีหตีหจฺจเยน กุณปสฺส นวหิ วณมุเขหิ กิมิราสิปคฺฆรณกาเล โหติ ฯ อปจ ต โสณ สิคาลมนุสฺสโค มหิส หตฺถ-ิ
อสฺส อชคราทีน สรีรปฺปมาณเมว หุตฺวา สาลิภตฺตราสิ วิย ติฏติ ฯ
เตสุ ยตฺถ กตฺถจิ ปุฬุวก ปฏิกลู  ปุฬุวก ปฏิกูลนฺติ มนสิกาโร
ปวตฺเตตพฺโพ ฯ จูฬปณฑ
ฺ ปาติกติสฺสตฺเถรสฺส หิ กาฬทีฆวาปยา
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อนฺโต หตฺถกิ ุณเป นิมิตตฺ  อุปฏาติ ฯ อุคฺคหนิมิตฺต ปเนตฺถ
จลมาน วิย อุปฏาติ ฯ ปฏิภาคนิมิตฺต สาลิภตฺตปณฺโฑ วิย
สนฺนิสินฺน หุตฺวา อุปฏาติ ฯ
อฏิก โส ปสฺเสยฺย สรีร สิวฏิกาย ฉฑฺฑิต อฏิสงฺขลิก สมสโลหิต นฺหารุสมฺพนฺธนฺติอาทินา นเยน นานปปการโต
วุตฺต ฯ ตสฺมา ยตฺถ ต นิกฺขิตฺต โหติ ตตฺถ ปุริมนเยเนว
คนฺตฺวา สมนฺตา ปาสาณาทีน วเสน สนิมิตฺต สารมฺมณ กตฺวา
อิท อฏิกนฺติ สภาวภาวโต อุปลกฺเขตฺวา วณฺณาทิวเสน
เอกาทสหากาเรหิ นิมิตตฺ  อุคฺคเหตพฺพ ฯ ต ปน วณฺณโต เสตนฺติ
โอโลเกนฺตสฺส น อุปฏาติ โอทาตกสิณสมฺเภโท โหติ ฯ ตสฺมา
อฏิกนฺติ ปฏิกูลวเสเนว โอโลเกตพฺพ ฯ ลิงฺคนฺติ อิธ หตฺถาทีน
นาม ฯ ตสฺมา หตฺถปาทสีสอุรพาหุกฏิอูรุชงฺฆาน วเสน ลิงฺคโต
ววฏเปตพฺพ ฯ ทีฆรสฺสวฏฏจตุรสฺสขุทฺทกมหนฺตวเสน ปน
สณฺานโต ววฏเปตพฺพ ฯ ทิโสกาสา วุตฺตนยาเยว ฯ ตสฺส ตสฺส
อฏิโน ปริยนฺตวเสน ปน ปริจฺเฉทโต ววฏเปตฺวา ยเทเวตฺถ
ปากฏ หุตฺวา อุปฏาติ ต คเหตฺวา อปฺปนา ปาปุณิตพฺพา ฯ
ตสฺส ตสฺส อฏิโน นินฺนฏานถลฏานวเสน ปน นินฺนโต จ
ถลโต จ ววฏเปตพฺพ ฯ ปเทสวเสนาป อห นินฺเน ิโต อฏิ
ถเล อห วา ถเล อฏิ นินฺเนติป ววฏเปตพฺพ ฯ ทฺวินฺน
ปน อฏิกาน ฆฏิตฆฏิตฏานวเสน สนฺธิโต ววฏเปตพฺพ ฯ
อฏิกานเยว อนฺตรวเสน วิวรโต ววฏเปตพฺพ ฯ สพฺพตฺเถว ปน
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าณ จาเรตฺวา อิมสฺมึ าเน อิทมฏีติ สมนฺตโต
ววฏเปตพฺพ ฯ เอวมฺป นิมิตฺเต อนุปฏหนฺเต นลาฏฏิมฺหิ จิตฺต
สณฺเปตพฺพ ฯ ยถา เจตฺถ เอว อิท เอกาทสวิเธน นิมิตฺตคฺคหณ
อิโต ปุริเมสุ ปุฬุวกาทีสุป ยุชฺชมานวเสน สลฺลกฺเขตพฺพ ฯ อิทฺจ
ปน กมฺมฏาน สกลายป อฏิกสงฺขลิกาย เอกสฺมิมฺป อฏิเก
สมฺปชฺชติ ตสฺมา เตสุ ยตฺถ กตฺถจิ เอกาทสวิเธน นิมิตฺต
อุคฺคเหตฺวา อฏิก ปฏิกลู  อฏิก ปฏิกูลนฺติ มนสิกาโร
ปวตฺเตตพฺโพ ฯ อิธ อุคฺคหนิมิตฺตมฺป ปฏิภาคนิมิตฺตมฺป เอกสทิสเมว
โหตีติ วุตฺต ฯ ต เอกสฺมึ อฏิเก ยุตฺต ฯ อฏิกสงฺขลิกาย
ปน อุคฺคหนิมิตฺเต ปฺายมานวิวรตา ปฏิภาคนิมิตฺเต
ปริปุณฺณภาโว ยุชฺชติ ฯ เอกฏิเกป จ อุคฺคหนิมิตฺเต วิภจฺเฉน
ภยานเกน ภวิตพฺพ ปฏิภาคนิมิตฺเตน ปติโสมนสฺสชนเกน
อุปจาราวหตฺตา ฯ อิมสฺมิฺหิ โอกาเส ย อฏกถาสุ วุตฺต ต
ทฺวาร ทตฺวาว วุตฺต ฯ ตถา หิ ตตฺถ จตูสุ พฺรหฺมวิหาเรสุ ทสสุ จ
อสุเภสุ ปฏิภาคนิมิตฺต นตฺถิ พฺรหฺมวิหาเรสุ หิ สีมสมฺเภโทเยว
นิมิตฺต ทสสุ จ อสุเภสุ นิพฺพิกปฺป กตฺวา ปฏิกูลภาเวเยว
ทิฏเ นิมิตตฺ  นาม โหตีติ วตฺวาป ปุน อนนฺตรเมว ทุวิธ อิธ
นิมิตฺต อุคฺคหนิมิตฺต ปฏิภาคนิมิตฺต อุคฺคหนิมิตฺต วิรูป วิภจฺฉ
เภรวารมฺมณ ภยานก หุตฺวา อุปฏาตีติอาทิ วุตฺต ฯ ตสฺมา ย
วิจาเรตฺวา อโวจุมฺหา อิทเมเวตฺถ ยุตฺต ฯ อปจ มหาติสฺสตฺเถรสฺส ทนฺตฏิกมตฺโตโลกเนน สกลิตฺถีสรีรสฺส อฏิสงฺฆาฏภาเวน
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อุปฏานาทีนิ เจตฺถ นิทสฺสนานีติ ฯ
อิติ อสุภานิ สุภคุโณ ทส สตโลจเนน ถุตกิตฺติ
ยานิ อโวจ ทสพโล เอเกกชฺฌานเหตูนิ ฯ
เอว ตานิ เจเตสฺจ ภาวนานยมิม วิทิตฺวาน
เตเสฺวว อย ภิยฺโย ปกิณฺณกกถาป วิฺเยฺยา ฯ
เอเตสุ หิ ยตฺถ กตฺถจิ อธิคตชฺฌาโน สุวิกฺขมฺภิตราคตฺตา
วีตราโค วิย นิลฺโลลุปฺปจาโร โหติ ฯ เอว สนฺเตป ยฺวาย
อสุภปฺปเภโท วุตฺโต โส สรีรสภาวปฺปตฺติวเสน จ ราคจริตเภทวเสน จาติ เวทิตพฺโพ ฯ
ฉวสรีรฺหิ ปฏิกูลภาว อาปชฺชมาน อุทฺธุมาตกสภาวปฺปตฺต
วา สิยา วินีลกาทีน วา อฺตรสภาวปฺปตฺต ฯ อิติ ยาทิส
ยาทิส สกฺกา โหติ ลทฺธุ ตาทิเส ตาทิเส อุทฺธุมาตก ปฏิกลู 
วินีลก ปฏิกลู นฺติ เอว นิมิตฺต คณฺหิตพฺพเมวาติ สรีรสภาวปฺปตฺติวเสน
ทสธา อสุภปฺปเภโท วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
วิเสสโต เจตฺถ อุทฺธุมาตก สรีรสณฺานวิปตฺติปฺปกาสนโต
สณฺานราคิโน สปฺปาย วินีลก ฉวิราควิปตฺติปฺปกาสนโต
สรีรวณฺณราคิโน สปฺปาย วิปุพฺพก กายวณฺณปฏิพทฺธสฺส ทุคฺคนฺธภาวสฺส ปกาสนโต มาลาคนฺธาทิวเสน สมุฏาปตสรีรคนฺธราคิโน
สปฺปาย วิจฺฉิทฺทก อนฺโตสุสิรภาวปฺปกาสนโต สรีเร ฆนภาวราคิโน
สปฺปาย วิกขฺ ายิตก มสุปจยสมฺปตฺติวินาสปฺปกาสนโต ถนาทีสุ
๑

๑. กายวณปฏิพทฺธสฺสาติ เอว ภวิตพฺพ ฯ ฏีกายมฺปน กาโยเอว กายวณฺโณติ วุตฺต ฯ
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สรีรปฺปเทเสสุ มสุปจยราคิโน สปฺปาย วิกฺขิตฺตก องฺคปจฺจงฺคาน
วิกฺเขปปฺปกาสนโต องฺคปจฺจงฺคลีลาราคิโน สปฺปาย หตวิกฺขิตฺตก
สรีรสงฺฆาฏเภทวิการปฺปกาสนโต สรีรสงฺฆาฏสมฺปตฺติราคิโน สปฺปาย
โลหิตก โลหิตมกฺขิตปฏิกูลภาวปฺปกาสนโต อลงฺการชนิตโสภาราคิโน
สปฺปาย ปุฬวุ ก กายสฺส อเนกกิมิกลุ สาธารณภาวปฺปกาสนโต
กาเย มมตฺตราคิโน สปฺปาย อฏิก สรีรฏีน ปฏิกูลภาวปฺ
ปกาสนโต ทนฺตสมฺปตฺติราคิโน สปฺปายนฺติ เอว ราคจริตเภทวเสนาป
ทสธา อสุภปฺปเภโท วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
ยสฺมา ปน ทสวิเธป เอตสฺมึ อสุเภ เสยฺยถาป นาม
อปริสณฺิตชลาย สีฆโสตาย นทิยา อริตฺตพเลเนว นาวา ติฏ ติ
วินา อริตฺเตน น สกฺกา เปตุ เอวเมว ทุพฺพลตฺตา อารมฺมณสฺส
วิตกฺกพเลเนว จิตฺต เอกคฺค หุตฺวา ติฏติ วินา วิตกฺเกน
น สกฺกา เปตุ ตสฺมา ปมชฺฌานเมเวตฺถ โหติ น
ทุติยาทีนิ ฯ ปฏิกูเลป เจตสฺมึ อารมฺมเณ อทฺธา อิมาย
ปฏิปทาย ชรามรณมฺหา ปริมุจฺจิสฺสามีติ เอว อานิสสทสฺสาวิตาย เจว
นีวรณสนฺตาปปฺปหาเนน จ ปติโสมนสฺส อุปฺปชฺชติ พหหทานิ
เวตฺตน ลภิสฺสามีติ อานิสสทสฺสาวิโน ปุปฺผจฺฉฑฺฑกสฺส คูถราสิมฺหิ
วิย อุสฺสนฺนพฺยาธิทุกฺขสฺส โรคิโน วมนวิเรจนปฺปวตฺติย วิย จ ฯ
ทสวิธมฺป เจต อสุภ ลกฺขณโต เอกเมว โหติ ฯ
ทสวิธสฺสาป เหตสฺส อสุจิ ทุคฺคนฺธเชคุจฺฉปฏิกูลภาโวเยว ลกฺขณ ฯ
ตเทต อิมินา ลกฺขเณน น เกวล มตสรีเร ทนฺตฏิกทสฺสาวิโน
๑

๑. เวตนนฺติป ฯ
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ปน เจติยปพฺพตวาสิมหาติสฺสตฺเถรสฺส วิย หตฺถกิ ฺขนฺธคต ราชาน
โอโลเกนฺตสฺส สงฺฆรกฺขิตตฺเถรุปฏากสามเณรสฺส วิย จ ชีวมานกสรีเรป อุปฏาติ ฯ ยเถว หิ มตสรีร เอว ชีวมานกมฺป อสุภเมว ฯ
อสุภลกฺขณ ปเนตฺถ อาคนฺตุเกน อลงฺกาเรน ปฏิจฺฉนฺนตฺตา
น ปฺายติ ฯ ปกติยา ปน อิท สรีร นาม อติเรกติสตอฏิกสมุสฺสย อสีติสตสนฺธิสงฺฆฏิก นวนฺหารุสต นิพนฺธ นวมสเปสิสตานุลิตฺต อลฺลตนุจมฺมปริโยนทฺธ ฉวิยา ปฏิจฺฉนฺน ฉิทฺทาวฉิทฺท
เมทกถาลิกา วิย นิจฺจุคฺฆริตปคฺฆริต กิมิสงฺฆนิเสวิต โรคาน อายตน
ทุกฺขธมฺมาน วตฺถุ ปริภนิ ฺนปุราณคณฺโฑ วิย นวหิ วณมุเขหิ สตต
วิสฺสนฺทน ยสฺส อุโภหิ อกฺขีหิ อกฺขิคูถโก ปคฺฆรติ กณฺณวิเลหิ
กณฺณคูถโก นาสปุเฏหิ สิงฺฆาณิกา มุขโต อาหารปตฺตเสมฺหรุหิรานิ อโธทฺวาเรหิ อุจฺจารปสฺสาโว นวนวุติยา โลมกูปสหสฺเสหิ
อสุจิเสทยูโส ปคฺฆรติ นีลมกฺขิกาทโย สมฺปริวาเรนฺติ ย ทนฺตกฏมุขโธวนสีสมกฺขนนฺหานนิวาสนปารุปนาทีหิ อปฺปฏิชคฺคิตฺวา
ยถาชาโตว ผรุสวิปฺปกิณฺณเกโส หุตฺวา คาเมน คาม วิจรนฺโต
ราชาป ปุปผฺ จฺฉฑฺฑกจณฺฑาลาทีสุ อฺตโรป สมสรีรปฏิกูลตาย
นิพฺพิเสโส โหติ ฯ เอว อสุจิทุคฺคนฺธเชคุจฺฉปฏิกูลตาย รฺโ
วา จณฺฑาลสฺส วา สรีเร เวมตฺต นาม นตฺถิ ฯ ทนฺตกฏมุขโธวนาทีหิ ปเนตฺถ ทนฺตมลาทีนิ ปริมชฺชิตฺวา นานาวตฺเถหิ
หิริโกปน ปฏิจฺฉาเทตฺวา นานาวณฺเณน สุรภิวิเลปเนน วิลิมปฺ ตฺวา
ปุปฺผาภรณาทีหิ อลงฺกริตฺวา อหนฺติ มมนฺติ คเหตพฺพาการปฺปตฺต
๑

๑. ยุ....นิพทฺธ ฯ
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กโรนฺติ ฯ ตโต อิมินา อาคนฺตุเกน อลงฺกาเรน ปฏิจฺฉนฺนตฺตา
ตทสฺส ยาถาวสรส อสุภลกฺขณ อสฺชานนฺตา ปุริสา อิตฺถีสุ
อิตฺถิโย จ ปุริเสสุ รตึ กโรนฺติ ฯ ปรมตฺถโต ปเนตฺถ รชิตพฺพกยุตฺตฏาน นาม อณุมตฺตมฺป นตฺถิ ฯ ตถา หิ เกสโลมนข ทนฺตเขฬสิงฺฆาณิกอุจฺจารปสฺสาวาทีสุ เอกโกฏาสมฺป สรีรโต พหิ ปติต
สตฺตา หตฺเถน ฉุปตุมฺป น อิจฺฉนฺติ อฏฏิยนฺติ หรายนฺติ ชิคุจฺฉนฺติ
ย ย ปเนตฺถ อวเสส โหติ ต ต เอว ปฏิกูลมฺป สมาน
อวิชฺชนฺธการปริโยนทฺธา อตฺตสิเนหราครตฺตา อิฏ กนฺต
นิจฺจ สุข อตฺตาติ คณฺหนฺติ ฯ เต เอว คณฺหนฺตา อฏวิย กึสุกรุกฺข
ทิสฺวา รุกฺขโต อปติตปุปฺผ อย มสเปสิ อย มสเปสีติ วิหฺมาเนน
ชรสิคาเลน สมานตเยว อาปชฺชนฺติ ฯ ตสฺมา
ยถาป ปุปฺผิต ทิสฺวา สิคาโล กึสกุ  วเน
มสรุกฺโข มยา ลทฺโธ อิติ คนฺตฺวาน เวคสา
ปติต ปติต ปุปฺผ ฑสิตวา อติโลลุโป
นยิท มส อทุ มส ย รุกฺขสฺมินฺติ คณฺหติ
โกฏาส ปติตเยว อสุภนฺติ ตถา พุโธ
อคฺคเหตฺวาน คณฺเหยฺย สรีรฏมฺป น ตถา
อิมฺหิ สุภโต กาย คเหตฺวา ตตฺถ มุจฺฉิตา
พาลา กโรนฺตา ปาปานิ ทุกฺขา น ปริมุจฺจเร
ตสฺมา ปสฺเสยฺย เมธาวี ชีวโต วา มตสฺส วา
สภาว ปูติกายสฺส สุภภาเวน วชฺชิต ฯ
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ฉอนุสฺสตินิทฺเทโส
วุตฺตฺเหต
ทุคฺคนฺโธ อสุจิ กาโย กุณโป อุกกฺ รูปโม
นินฺทิโต จกฺขุภูเตหิ กาโย พาลาภินนฺทิโต
อลฺลจมฺมปฏิจฺฉนฺโน นวทฺวาโร มหาวโณ
สมนฺตโต ปคฺฆรติ อสุจิ ปูติคนฺธิโย
สเจ อิมสฺส กายสฺส อนฺโต พาหิรโต สิยา
ทณฺฑ นูน คเหตฺวาน กากโสเณ นิวารเยติ ฯ
ตสฺมา ทพฺพชาติเกน ภิกฺขุนา ชีวมานสรีร วา โหตุ มตสรีร วา
ยตฺถ ยตฺถ อสุภากาโร ปฺายติ ตตฺถ ตตฺเถว นิมิตฺต คเหตฺวา
กมฺมฏาน อปฺปน ปาเปตพฺพนฺติ ฯ
อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย กเต วิสุทฺธิมคฺเค
สมาธิภาวนาธิกาเร อสุภกมฺมฏานนิทฺเทโส นาม ฉฏโ ปริจฺเฉโท ฯ
ฉอนุสฺสตินิทฺเทโส
อสุภานนฺตร อุทฺทิฏาสุ ปน ทสสุ อนุสสฺ ตีสุ ปุนปฺปุน
อุปฺปชฺชนโต สติเยว อนุสฺสติ ฯ ปวตฺติตพฺพฏานมฺหิเยว ปวตฺตตฺตา
สทฺธาปพฺพชิตสฺส กุลปุตฺตสฺส อนุรปู า สตีติป อนุสฺสติ ฯ พุทฺธ
อารพฺภ อุปปฺ นฺนา อนุสฺสติ พุทฺธานุสฺสติ ฯ พุทธฺ คุณารมฺมณาย
สติยา เอต อธิวจน ฯ ธมฺม อารพฺภ อุปฺปนฺนา อนุสฺสติ ธมฺมานุสฺสติ ฯ สฺวากฺขาตตาทิธมฺมคุณารมฺมณาย สติยา เอต อธิวจน ฯ
สงฺฆ อารพฺภ อุปฺปนฺนา อนุสฺสติ สงฺฆานุสฺสติ ฯ สุปฏิปนฺนตาทิสงฺฆ-
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คุณารมฺมณาย สติยา เอต อธิวจน ฯ สีล อารพฺภ อุปฺปนฺนา
อนุสฺสติ สีลานุสฺสติ ฯ อขณฺฑตาทิสีลคุณารมฺมณาย สติยา เอต
อธิวจน ฯ จาค อารพฺภ อุปฺปนฺนา อนุสฺสติ จาคานุสฺสติ ฯ
มุตฺตจาคตาทิจาคคุณารมฺมณาย สติยา เอต อธิวจน ฯ เทวตา
อารพฺภ อุปปฺ นฺนา อนุสฺสติ เทวตานุสฺสติ ฯ เทวตา สกฺขิฏาเน
เปตฺวา อตฺตโน สทฺธาทิคุณารมฺมณาย สติยา เอต อธิวจน ฯ
มรณ อารพฺภ อุปฺปนฺนา อนุสฺสติ มรณานุสฺสติ ฯ ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉทารมฺมณาย สติยา เอต อธิวจน ฯ เกสาทิเภท รูปกาย
คตา กาเย วา คตาติ กายคตา ฯ กายคตา จ สา สติ จาติ
กายคตสฺสตีติ วตฺตพฺเพ รสฺส อกตฺวา กายคตาสตีติ วุตฺตา ฯ
เกสาทิกายโกฏาสนิมิตฺตารมฺมณาย สติยา เอต อธิวจน ฯ
อานาปาเน อารพฺภ อุปปฺ นฺนา สติ อานาปานสฺสติ ฯ อสฺสาสปสฺสาสนิมิตฺตารมฺมณาย สติยา เอต อธิวจน ฯ อุปสม อารพฺภ
อุปฺปนฺนา อนุสฺสติ อุปสมานุสฺสติ ฯ สพฺพทุกฺขุปสมารมฺมณาย
สติยา เอต อธิวจน ฯ
อิติ อิมาสุ ทสสุ อนุสฺสตีสุ พุทฺธานุสฺสตึ ตาว ภาเวตุกาเมน
อเวจฺจปฺปสาทสมนฺนาคเตน โยคินา ปฏิรูเป เสนาสเน รโหคเตน
ปฏิสลฺลีเนน อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา
เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ เอว พุทฺธสฺส ภควโต คุณา
อนุสฺสริตพฺพา ฯ ตตฺราย อนุสฺสรณนโย ฯ โส ภควา อิติป
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อรห ฯเปฯ โส ภควา อิติป ภควาติ อนุสฺสรติ ฯ อิมินา จ อิมินา จ
การเณนาติ วุตฺต โหติ ฯ
ตตฺถ อารกตฺตา อรีน อรานฺจ หตตฺตา ปจฺจยาทีน อรหตฺตา
ปาปกรเณ รหาภาวาติ อิเมหิ ตาว การเณหิ โส ภควา อรหนฺติ
อนุสฺสรติ ฯ อารกา หิ โส สพฺพกิเลเสหิ สุวิทูรวิทูเร ิโต มคฺเคน
สวาสนาน กิเลสาน วิทฺธสิตตฺตาติ อารกตฺตา อรห ฯ
โส ตโต อารกา นาม ยสฺส เยนาสมงฺคิตา
อสมงฺคี จ โทเสหิ นาโถ เตนารห มโตติ ฯ
เต จาเนน กิเลสารโย มคฺเคน หตาติ อรีน หตตฺตาป อรห ฯ
ยสฺมา ราคาทิสงฺขาตา สพฺเพป อรโย หตา
ปฺาสตฺเถน นาเถน ตสฺมาป อรห มโตติ ฯ
ยฺเจต อวิชฺชาภวตณฺหามยนาภิ ปฺุาทิอภิสงฺขาราร ชรามรณเนมิ สาสวสมุทยมเยน อกฺเขน วิชฺฌิตฺวา ติภวรเถ สมาโยชิต
อนาทิกาลปฺปวตฺต สสารจกฺก ตสฺสาเนน โพธิมณฺเฑ วิริยปาเทหิ
สีลปวิย ปติฏาย สทฺธาหตฺเถน กมฺมกฺขยกราณผรสุ คเหตฺวา
สพฺเพ อรา หตาติ อราน หตตฺตาป อรห ฯ อถวา สสารจกฺกนฺติ อนมตคฺค สสารวฏฏ วุจฺจติ ฯ ตสฺส จ อวิชชฺ า นาภิ
มูลตฺตา ชรามรณ เนมิ ปริโยสานตฺตา เสสา ทส ธมฺมา อรา
อวิชฺชามูลกตฺตา ชรามรณปริยนฺตตฺตา จ ฯ ตตฺถ ทุกฺขาทีสุ อฺาณ
อวิชฺชา ฯ กามภเว จ อวิชฺชา กามภเว สงฺขาราน ปจฺจโย โหติ ฯ
รูปภเว อวิชชฺ า รูปภเว สงฺขาราน ปจฺจโย โหติ ฯ อรูปภเว
๑

๑. ยุ. อาสวสมุทยมเยน ฯ
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อวิชฺชา อรูปภเว สงฺขาราน ปจฺจโย โหติ ฯ กามภเว สงฺขารา
กามภเว ปฏิสนฺธิวิฺาณสฺส ปจฺจยา โหนฺติ ฯ เอส นโย อิตเรสุ ฯ
กามภเว ปฏิสนฺธิวิฺาณ กามภเว นามรูปสฺส ปจฺจโย โหติ ฯ
ตถา รูปภเว ฯ อรูปภเว นามสฺเสว ปจฺจโย โหติ ฯ กามภเว นามรูป
กามภเว สฬายตนสฺส ปจฺจโย โหติ ฯ รูปภเว นามรูป รูปภเว
ติณฺณ อายตนาน ปจฺจโย โหติ ฯ อรูปภเว นาม อรูปภเว
เอกสฺสายตนสฺส ปจฺจโย โหติ ฯ กามภเว สฬายตน กามภเว
ฉพฺพิธสฺส ผสฺสสฺส ปจฺจโย โหติ ฯ รูปภเว ตีณิ อายตนานิ
รูปภเว ติณณ
ฺ  ผสฺสาน ปจฺจยา โหนฺติ ฯ อรูปภเว เอกมายตน
อรูปภเว เอกสฺส ผสฺสสฺส ปจฺจโย โหติ ฯ กามภเว ฉ ผสฺสา
กามภเว ฉนฺน เวทนาน ปจฺจยา โหนฺติ ฯ รูปภเว ตโย ตตฺเถว
ติสฺสนฺน ฯ อรูปภเว เอโก ตตฺเถว เอกิสฺสา เวทนาย ปจฺจโย
โหติ ฯ กามภเว ฉ เวทนา กามภเว ฉนฺน ตณฺหากายาน ปจฺจยา
โหนฺติ ฯ รูปภเว ติสฺโส ตตฺเถว ติณฺณ ฯ อรูปภเว เอกา เวทนา
อรูปภเว เอกสฺส ตณฺหากายสฺส ปจฺจโย โหติ ฯ ตตฺถ ตตฺถ สา
สา ตณฺหา ตสฺส ตสฺส อุปาทานสฺส ฯ อุปาทานาทโย ภวาทีน ฯ
กถ ฯ อิเธกจฺโจ กาเม ปริภฺุชิสฺสามีติ กามุปาทานปจฺจยา กาเยน
ทุจฺจริต จรติ วาจาย ทุจฺจริต จรติ มนสา ทุจฺจริต จรติ ฯ
ทุจฺจริตปาริปูริยา อปาเย อุปฺปชฺชติ ฯ ตตฺถสฺส อุปปตฺติเหตุภูต
กมฺม กมฺมภโว ฯ กมฺมนิพฺพตฺตา ขนฺธา อุปปตฺติภโว ฯ ขนฺธาน
นิพฺพตฺติ ชาติ ปริปาโก ชรา เภโท มรณ ฯ อปโร สคฺค-
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สมฺปตฺตึ อนุภวิสฺสามีติ ตเถว สุจริต จรติ สุจริตปาริปูริยา สคฺเค
อุปฺปชฺชติ ฯ ตตฺถสฺส อุปปตฺติเหตุภูต กมฺม กมฺมภโวติ โสเยว
นโย ฯ อปโร ปน พฺรหฺมโลกสมฺปตฺตึ อนุภวิสฺสามีติ กามุปาทานปจฺจยาเอว เมตฺต ภาเวติ กรุณ มุทติ  อุเปกฺข ภาเวติ ภาวนาปาริปูริยา พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตติ ฯ ตตฺถสฺส นิพฺพตฺติเหตุภูต
กมฺม กมฺมภโวติ โสเยว นโย ฯ อปโร อรูปภเว สมฺปตตึ
อนุภวิสฺสามีติ ตเถว อากาสานฺจายตนาทิสมาปตฺติโย ภาเวติ
ภาวนาปาริปูริยา ตตฺถ ตตฺถ นิพฺพตฺตติ ฯ ตตฺถสฺส นิพฺพตฺติเหตุภูต
กมฺม กมฺมภโว ฯ กมฺมนิพฺพตฺตา ขนฺธา อุปปตฺติภโว ฯ ขนฺธาน
นิพฺพตฺติ ชาติ ปริปาโก ชรา เภโท มรณนฺติ ฯ เอเสว นโย
เสสุปาทานมูลิกาสุป โยชนาสุ ฯ เอวมย อวิชฺชา เหตุ สงฺขารา
เหตุสมุปฺปนฺนา อุโภเปเต เหตุสมุปฺปนฺนาติ ปจฺจยปริคฺคเห ปฺา
ธมฺมฏิติาณ อตีตมฺป อทฺธาน อนาคตมฺป อทฺธาน อวิชชฺ า
เหตุ สงฺขารา เหตุสมุปฺปนฺนา อุโภเปเต เหตุสมุปฺปนฺนาติ ปจฺจยปริคฺคเห ปฺา ธมฺมฏิติาณนฺติ ฯ เอเตน นเยน สพฺพปทานิ
วิตฺถาเรตพฺพานิ ฯ ตตฺถ อวิชฺชาสงฺขารา เอโก สงฺเขโป วิฺาณนามรูปสฬายตนผสฺสเวทนา เอโก ตณฺหูปาทานภวา เอโก ชาติชรามรณ เอโก ฯ ปุริมสงฺเขโป เจตฺถ อตีโต อทฺธา เทฺว มชฺฌิมา
ปจฺจุปฺปนฺโน ชาติชรามรณ อนาคโต ฯ อวิชฺชาสงฺขารคฺคหเณน
เจตฺถ ตณฺหูปาทานภวา คหิตาว โหนฺตีติ อิเม ปฺจ ธมฺมา
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๗๓ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค) - หนาที่ 256

วิสุทฺธิมคฺเค
อตีเต กมฺมวฏฏ ฯ วิฺาณาทโย ปฺจ เอตรหิ วิปากวฏฏ ฯ
ตณฺหูปาทานภวคฺคหเณน อวิชชฺ าสงฺขารา คหิตาว โหนฺตีติ
อิเม ปฺจ ธมฺมา เอตรหิ กมฺมวฏฏ ฯ ชาติชรามรณาปเทเสน
วิฺาณาทีน นิทฺทิฏตฺตา อิเม ปฺจ ธมฺมา อายตึ วิปากวฏฏ ฯ
เต อาการโต วีสติวิธา โหนฺติ ฯ สงฺขารวิฺาณานฺเจตฺถ
อนฺตรา เอโก สนฺธิ เวทนาตณฺหาน อนฺตรา เอโก ภว ชาตีนมนฺตรา เอโกติ ฯ อิติ ภควา เอต จตุสงฺเขป ติยทฺธ วีสตาการ
ติสนฺธึ ปฏิจฺจสมุปฺปาท สพฺพาการโต ชานาติ ปสฺสติ อฺาติ
ปฏิวิชฺฌติ ฯ ต าตฏเน าณ ปชานนฏเน ปฺา ฯ
เตน วุจฺจติ ปจฺจยปริคฺคเห ปฺา ธมฺมฏิติาณนฺติ ฯ อิมนิ า
ธมฺมฏิติาเณน ภควา เต ธมฺเม ยถาภูต ตฺวา เตสุ นิพฺพนิ ฺทนฺโต
วิรชฺชนฺโต วิมุจฺจนฺโต วุตฺตปฺปการสฺส อิมสฺส สสารจกฺกสฺส อเร
พหิ วิหนิ วิทฺธเสสิ ฯ เอวมฺป อราน หตตฺตา อรห ฯ
อรา สสารจกฺกสฺส หตา าณาสินา ยโต
โลกนาเถน เตเนส อรหนฺติ ปวุจฺจติ ฯ
อคฺคทกฺขิเณยฺยตฺตา จ จีวราทิปจฺจเย อรหติ ปูชาวิเสสฺจ
เตเนว จ อุปฺปนฺเน ตถาคเต เยเกจิ มเหสกฺขา เทวมนุสฺสา น
เต อฺตฺถ ปูช กโรนฺติ ฯ ตถา หิ พฺรหฺมา สหมฺปติ
สิเนรุมตฺเตน รตนทาเมน ตถาคต ปูเชสิ ฯ ยถาพลฺจ อฺเ เทวา
มนุสฺสา จ พิมฺพิสารโกสลราชาทโย ฯ ปรินิพฺพตุ มฺป จ ภควนฺต
อุทฺทิสฺส ฉนฺนวุติโกฏิธน วิสชฺเชตฺวา อโสกมหาราชา สกลชมฺพูทีเป
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จตุราสีติวิหารสหสฺสานิ ปติฏาเปสิ โก ปน วาโท อฺเส
ปูชาวิเสสานนฺติ ปจฺจยาทีน อรหตฺตาป อรห ฯ
ปูชาวิเสส สห ปจฺจเยหิ
ยสฺมา อย อรหติ โลกนาโถ
อตฺถานุรูป อรหนฺติ โลเก
ตสฺมา ชิโน อรหติ นามเมต ฯ
ยถา จ โลเก เยเกจิ ปณฺฑิตมานิโน พาลา อสิโลกภเยน
รโห ปาป กโรนฺติ เอวเมส น กทาจิ กโรตีติ ปาปกรเณ
รหาภาวโตป อรห ฯ
ยสฺมา นตฺถิ รโห นาม ปาปกมฺเมสุ ตาทิโน
รหาภาเวน เตเนส อรห อิติ วิสฺสุโต ฯ
เอว สพฺพถาป
อารกตฺตา หตตฺตา จ กิเลสารีน โส มุนิ
หตสสารจกฺกาโร ปจฺจยาทีนมารโห
น รโห กโรติ ปาปานิ อรห เตน วุจฺจตีติ ฯ
สมฺมา สามฺจ สพฺพธมฺมาน พุทฺธตฺตา ปน สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ
ตถาเหส สพฺพธมฺเม สมฺมา สามฺจ พุทฺโธ อภิฺเยฺเย ธมฺเม
อภิฺเยฺยโต พุทฺโธ ปริฺเยฺเย ธมฺเม ปริฺเยฺยโต ปหาตพฺเพ
ธมฺเม ปหาตพฺพโต สจฺฉิกาตพฺเพ ธมฺเม สจฺฉิกาตพฺพโต ภาเวตพฺเพ
ธมฺเม ภาเวตพฺพโต ฯ เตเนว จาห
๑

๑. ปจฺจยาทีน จารโห ฯ
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อภิฺเยฺย อภิฺาต ภาเวตพฺพฺจ ภาวิต
ปหาตพฺพ ปหีน เม ตสฺมา พุทโฺ ธสฺมิ พฺราหฺมณาติ ฯ
อปจ จกฺขุ ทุกฺขสจฺจ ตสฺส มูลการณภาเวน สมุฏาปกา
ปุริมตณฺหา สมุทยสจฺจ อุภินฺน อปฺปวตฺติ นิโรธสจฺจ
นิโรธปชานนา ปฏิปทา มคฺคสจฺจนฺติ เอว เอเกกปทุทฺธาเรนาป
สพฺพธมฺเม สมฺมา สามฺจ พุทฺโธ ฯ เอส นโย โสตฆานชิวฺหากายมเนสุ ฯ เอเตเนว นเยน รูปาทีนิ ฉ อายตนานิ
จกฺขุวิฺาณาทโย ฉ วิฺาณกายา จกฺขุสมฺผสฺสาทโย ฉ ผสฺสา
จกฺขุสมฺผสฺสชาเวทนาทโย ฉ เวทนา รูปสฺาทโย ฉ สฺา
รูปสฺเจตนาทโย ฉ เจตนา รูปตณฺหาทโย ฉ ตณฺหากายา
รูปวิตกฺกาทโย ฉ วิตกฺกา รูปวิจาราทโย ฉ วิจารา รูปกฺขนฺธาทโย
ปฺจกฺขนฺธา ทส กสิณานิ ทส อนุสฺสติโย อุทฺธุมาตกสฺาทิวเสน ทส สฺา เกสาทโย ทฺวตฺตึสาการา ทฺวาทสายตนานิ อฏารส ธาตุโย กามภวาทโย นว ภวา ปมาทีนิ
จตฺตาริ ฌานานิ เมตฺตาภาวนาทโย จตสฺโส อปฺปมฺาโย
จตสฺโส อรูปสมาปตฺติโย ปฏิโลมโต ชรามรณาทีนิ อนุโลมโต
อวิชฺชาทีนิ ปฏิจฺจสมุปฺปาทงฺคานิ จ โยเชตพฺพานิ ฯ ตตฺราย
เอกปทโยชนา ฯ ชรามรณ ทุกฺขสจฺจ ชาติ สมุทยสจฺจ
อุภินฺนมฺป นิสฺสรณ นิโรธสจฺจ นิโรธปชานนา ปฏิปทา มคฺคสจฺจนฺติ
เอว เอเกกปทุทฺธาเรน สพฺพธมฺเม สมฺมา สามฺจ พุทฺโธ อนุพุทฺโธ
๑

๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๔๔ ฯ
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ฉอนุสฺสตินิทฺเทโส
ปฏิพุทฺโธ ฯ เตน วุตฺต สมฺมา สามฺจ สพฺพธมฺมาน พุทฺธตฺตา
ปน สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ
วิชชฺ าหิ ปน จรเณน จ สมฺปนฺนตฺตา วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ฯ
ตตฺถ วิชฺชาติ ติสฺโสป วิชฺชา อฏป วิชชฺ า ฯ ติสฺโส วิชชฺ า
ภยเภรวสุตฺเต วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ อฏ อมฺพฏสุตฺเต ฯ
ตตฺร หิ วิปสฺสนาาเณน มโนมยิทธฺ ิยา จ สห ฉ อภิฺา
ปริคฺคเหตฺวา อฏ วิชฺชา วุตฺตา ฯ จรณนฺติ สีลสวโร อินฺทฺริเยสุ
คุตฺตทฺวารตา โภชเน มตฺตฺุตา ชาคริยานุโยโค สตฺต สทฺธมฺมา
จตฺตาริ รูปาวจรชฺฌานานีติ อิเมเยว ปณฺณรส ธมฺมา เวทิตพฺพา ฯ
อิเมเยว หิ ปณฺณรส ธมฺมา ยสฺมา เอเตหิ จรติ อริยสาวโก
คจฺฉติ อมต ทิส ตสฺมา จรณนฺติ วุตฺตา ฯ ยถาห ฯ อิธ
มหานาม อริยสาวโก สีลวา โหตีติ ฯ สพฺพ มชฺฌิมปณฺณาสเก
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ ภควา อิมาหิ วิชฺชาหิ อิมินา จ
จรเณน สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโนติ ฯ ตตฺถ
วิชฺชาสมฺปทา ภควโต สพฺพฺุต ปูเรตฺวา ิตา จรณสมฺปทา
มหาการุณิกต ฯ โส สพฺพฺุตาย สพฺพสตฺตาน อตฺถานตฺถ ตฺวา
มหาการุณิกตาย อนตฺถ ปริวชฺเชตฺวา อตฺเถ นิโยเชติ ยถาต
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ฯ เตนสฺส สาวกา สุปฏิปนฺนา โหนฺติ โน
ทุปฺปฏิปนฺนา วิชฺชาจรณวิปนฺนาน สาวกา อตฺตนฺตปาทโย วิย ฯ
โสภนคมนตฺตา สุนฺทร าน คตตฺตา สมฺมา คตตฺตา สมฺมา จ
๑

๑. ม. ม. ๑๓/๒๖ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
คทตฺตา สุคโต ฯ คมนมฺป หิ คตนฺติ วุจฺจติ ฯ ตฺจ ภควโต
โสภน ปริสทุ ฺธมนวชฺช ฯ กึ ปน ตนฺติ ฯ อริยมคฺโค ฯ เตน
เหส คมเนน เขม ทิส อสชฺชมาโน คโตติ โสภนคมนตฺตา สุคโต ฯ
สุนฺทร เจส าน คโต อมต นิพฺพานนฺติ สุนฺทร าน คตตฺตาป
สุคโต ฯ สมฺมา จ คโต เตน เตน มคฺเคน ปหีเน กิเลเส ปุน
อปจฺจาคจฺฉนฺโต ฯ วุตตฺ ฺเหต โสตาปตฺติมคฺเคน เย กิเลสา
ปหีนา เต กิเลเส น ปุเนติ น ปจฺเจติ น ปจฺจาคจฺฉตีติ สุคโต
ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคน เย กิเลสา ปหีนา เต กิเลเส น ปุเนติ
น ปจฺเจติ น ปจฺจาคจฺฉตีติ สุคโตติ ฯ สมฺมา วา คโต
ทีปงฺกรปาทมูลโต ปภูติ ยาว โพธิมณฺฑา ตาว สมตึสปารมีปูริตาย
สมฺมาปฏิปตฺติยา สพฺพโลกสฺส หิตสุขเมว กโรนฺโต สสฺสต อุจฺเฉท
กามสุข อตฺตกิลมถนฺติ อิเม จ อนฺเต อนุปคจฺฉนฺโต คโตติ
สมฺมา คตตฺตาป สุคโต ฯ สมฺมา เจส คทติ ยุตตฺ ฏาเน ยุตฺตเมว
วาจ ภาสตีติ สมฺมา คทตฺตาป สุคโต ฯ ตตฺริท สาธกสุตฺต ย
ตถาคโต วาจ ชานาติ อภูต อตจฺฉ อนตฺถสฺหิต สา จ ปเรส
อปฺปยา อมนาปา น ตถาคโต ต วาจ ภาสติ ยมฺป ตถาคโต
วาจ ชานาติ ภูต ตจฺฉ อนตฺถสฺหิต สา จ ปเรส อปฺปยา
อมนาปา ตมฺป ตถาคโต วาจ น ภาสติ ยฺจ โข ตถาคโต
วาจ ชานาติ ภูต ตจฺฉ อตฺถสฺหิต สา จ ปเรส อปฺปยา
อมนาปา ตตฺร กาลฺู ตถาคโต โหติ ตสฺสา วาจาย
เวยฺยากรณาย ย ตถาคโต วาจ ชานาติ อภูต อตจฺฉ
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ฉอนุสฺสตินิทฺเทโส
อนตฺถสฺหิต สา จ ปเรส ปยา มนาปา น ตถาคโต ต
วาจ ภาสติ ยมฺป ตถาคโต วาจ ชานาติ ภูต ตจฺฉ
อนตฺถสฺหิต สา จ ปเรส ปยา มนาปา ตมฺป ตถาคโต
วาจ น ภาสติ ยฺจ โข ตถาคโต วาจ ชานาติ ภูต ตจฺฉ
อตฺถสฺหิต สา จ ปเรส ปยา มนาปา ตตฺร กาลฺู
ตถาคโต โหติ ตสฺสา วาจาย เวยฺยากรณายาติ เอว สมฺมา
คทตฺตาป สุคโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
สพฺพถาป วิทิตโลกตฺตา ปน โลกวิทู ฯ โส หิ ภควา
สภาวโต สมุทยโต นิโรธโต นิโรธุปายโตติ สพฺพถา โลก อเวทิ
อฺาสิ ปฏิวิชฺฌิ ฯ ยถาห ฯ ยตฺถ โข อาวุโส น ชายติ
น ชิยฺยติ น มิยฺยติ น จวติ น อุปปชฺชติ นาห ต
คมเนน โลกสฺสนฺต าเตยฺย ทิฏเยฺย ปตฺเตยฺยนฺติ วทามิ น
จาห อาวุโส อปฺปตฺวาว โลกสฺสนฺต ทุกฺขสฺส อนฺตกิริย วทามิ
อปจาห อาวุโส อิมสฺมึเยว พฺยามมตฺเต กเลวเร สสฺมฺหิ สมนเก
โลกฺจ ปฺเปมิ โลกสมุทยฺจ โลกนิโรธฺจ โลกนิโรธคามินิฺจ
ปฏิปท
คมเนน น ปตฺตพฺโพ โลกสฺสนฺโต กุทาจน
น จ อปฺปตฺวา โลกนฺต ทุกฺขา อตฺถิ ปโมจน
ตสฺมา หเว โลกวิทู สุเมโธ
โลกนฺตคู วูสิตพฺรหฺมจริโย
๑

๑. ม. ม. ๑๓/๙๒ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
โลกสฺส อนฺต สมิตาวิ ตฺวา
นาสึสตี โลกมิม ปรฺจาติ ฯ
อปจ ตโย โลกา สงฺขารโลโก สตฺตโลโก โอกาสโลโกติ ฯ
ตตฺถ เอโก โลโก สพฺเพ สตฺตา อาหารฏิติกาติ อาคตฏาเน
สงฺขารโลโก เวทิตพฺโพ ฯ สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ
วาติ อาคตฏาเน สตฺตโลโก ฯ
ยาวตา จนฺทิมสุริยา ปริหรนฺติ ทิสา ภนฺติ วิโรจนา
ตาว สหสฺสธา โลโก เอตฺถ เต วตฺตเต วโสติ
อาคตฏาเน โอกาสโลโก ฯ ตมฺป ภควา สพฺพถา อเวทิ ฯ ตถา
หิสฺส เอโก โลโก สพฺเพ สตฺตา อาหารฏิติกา เทฺว โลกา
นามฺจ รูปฺจ ตโย โลกา ติสฺโส เวทนา จตฺตาโร โลกา
จตฺตาโร อาหารา ปฺจ โลกา ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ฉ โลกา ฉ
อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ สตฺต โลกา สตฺต วิฺาณฏิติโย อฏ
โลกา อฏ โลกธมฺมา นว โลกา นว สตฺตาวาสา ทส โลกา
ทสายตนานิ ทฺวาทส โลกา ทฺวาทสายตนานิ อฏารส โลกา
อฏารส ธาตุโยติ อย สงฺขารโลโกป สพฺพถา วิทิโต ฯ ยสฺมา
ปเนส สพฺเพสมฺป สตฺตาน อาสย ชานาติ อนุสย ชานาติ จริต
ชานาติ อธิมุตฺตึ ชานาติ อปฺปรชกฺเข มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย
มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร ทฺวากาเร สุวิฺาปเย ทุวิฺาปเย ภพฺเพ
๑

๒

๓

๔

๕

๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๖๔ ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๑๗๘ ฯ ๓. ม. ม. ๑๓/๑๔๓ ฯ
๔. ม. มู. ๑๒/๕๙ ฯ ๕. ขุ. ป. ๓๑/๑๗๙ ฯ
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ฉอนุสฺสตินิทฺเทโส
อภพฺเพ สตฺเต ชานาติ ตสฺมาสฺส สตฺตโลโกป สพฺพถา วิทิโต ฯ
ยถา จ สตฺตโลโก เอว โอกาสโลโกป ฯ ตถาเหส เอกจกฺกวาฬ
อายามโต จ วิตฺถารโต จ โยชนาน ทฺวาทสสตสหสฺสานิ
จตุตฺตึสสตานิ จ ปฺาสฺจ โยชนานิ ปริกฺเขปโต ปน
สพฺพ สตสหสฺสานิ ฉตฺตึส ปริมณฺฑล
ทสฺเจว สหสฺสานิ อฑฺฒุฑฺฒานิ สตานิ จ
ตตฺถ
ทุเว สตสหสฺสานิ จตฺตาริ นหุตานิ จ
เอตฺตก พหลตฺเตน สงฺขาตาย วสุนฺธรา
ตสฺสาเยว สนฺธารก
จตฺตาริ สตสหสฺสานิ อฏเว นหุตานิ จ
เอตฺตก พหลตฺเตน ชล วาเต ปติฏิต
ตสฺสาป สนฺธารโก
นว สตสหสฺสานิ มาลุโต นภมุคฺคโต
สฏิฺเจว สหสฺสานิ เอสา โลกสฺส สณฺิติ
เอว สณฺิเต เจตฺถ โยชนาน
จตุราสีติ สหสฺสานิ อชฺโฌคาฬฺโห มหณฺณเว
อจฺจุคฺคโต ตาวเทว สิเนรุ ปพฺพตุตฺตโม
ตโต อุปฑฺฒุปฑฺเฒน ปมาเณน ยถากฺกม
อชฺโฌคาฬฺหุคฺคตา ทิพฺพา นานารตนจิตฺตกา
ยุคนฺธโร อิสินฺธโร กรวีโก สุทสฺสโน
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วิสุทฺธิมคฺเค
เนมินฺธโร วินตโก อสฺสกณฺโณ คิริพฺรหา
เอเต สตฺต มหาเสลา สิเนรุสฺส สมนฺตโต
มหาราชานมาวาสา เทวยกฺข นิเสวิตา
โยชนาน สตานุจฺโจ หิมวา ปฺจ ปพฺพโต
โยชนาน สหสฺสานิ ตีณิ อายตวิตฺถโต
จตุราสีติสหสฺเสหิ กูเฏหิ ปฏิมณฺฑิโต
ติปฺจโยชนกฺขนฺธ- ปริกฺเขปา นควฺหยา
ปฺาสโยชนกฺขนฺธ- สาขายามา สมนฺตโต
สตโยชนวิตฺถิณฺณา ตาวเทว จ อุคฺคตา
ชมฺพู ยสฺสานุภาเวน ชมฺพูทีโป ปกาสิโต
ยฺเจต ชมฺพุยา ปมาณ เอตเทว อสุราน จิตฺรปาฏลิยา ครุฬาน
สิมฺพลีรุกฺขสฺส อมรโคยาเน กทมฺพสฺส อุตฺตรกุรูสุ กปฺปรุกขฺ สฺส
ปุพฺพวิเทเห สิรีสสฺส ตาวตึเสสุ ปาริจฺฉตฺตกสฺสาติ เตนาหุ
โปราณา
ปาฏลี สิมฺพลี ชมฺพู เทวาน ปาริฉตฺตโก
กทมฺโพ กปฺปรุกโฺ ข จ สิรีโส เจติ สตฺตมนฺติ
เทฺว อสีติสหสฺสานิ อชฺโฌคาฬฺโห มหณฺณเว
อจฺจุคฺคโต ตาวเทว จกฺกวาฬสิลุจฺจโย
ปริกฺขิปตฺวา ต สพฺพ โลกธาตุมย ิโต
ตตฺถ จนฺทมณฺฑล เอกูนปฺาสโยชน สุรยิ มณฺฑล
ปฺาสโยชน ตาวตึสภวน ทสสหสฺสโยชน ตถา อสุรภวน
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ฉอนุสฺสตินิทฺเทโส
อวีจิมหานิรโย ชมฺพูทีโป จ อมรโคยาน สตฺตสหสฺสโยชน ตถา
ปุพฺพวิเทห อุตฺตรกุรุ อฏสหสฺสโยชน เอกเมโก เจตฺถ มหาทีโป
ปฺจสตปฺจสตปริตฺตทีปปริวาโร ต สพฺพมฺป เอกจกฺกวาฬ
เอกา โลกธาตุ ตทนฺตเรสุ โลกนฺตริยนิรยา เอว อนนฺตานิ
จกฺกวาฬานิ อนนฺตา โลกธาตุโย ภควา อนนฺเตน พุทฺธาเณน
อเวทิ อฺาสิ ปฏิวิชฺฌิ ฯ เอวมสฺส โอกาสโลโกป สพฺพถา
วิทิโต ฯ เอวมฺป สพฺพถา วิทิตโลกตฺตา โลกวิทู ฯ
อตฺตนา ปน คุเณหิ วิสฏิ ตรสฺส กสฺสจิ อภาวโต นตฺถิ
เอตสฺส อุตฺตโรติ อนุตฺตโร ฯ ตถาเหส สีลคุเณนาป
สพฺพ โลกมภิภวติ สมาธิปฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนคุเณนาป
สีลคุเณนาป อสโม อสมสโม อปฺปฏิโม อปฺปฏิภาโค อปฺปฏิปุคฺคโล
ฯเปฯ วิมุตฺติาณทสฺสนคุเณนาป ฯ ยถาห ฯ น โข ปนาห ภิกฺขเว
สมนุปสฺสามิ สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก ฯเปฯ
สเทวมนุสฺสาย ปชาย อตฺตนา สีลสมฺปนฺนตรนฺติ ฯ วิตฺถาโร ฯ เอว
อคฺคปฺปสาทสุตฺตาทีนิ น เม อาจริโย อตฺถีติอาทิกา คาถาโย
จ วิตฺถาเรตพฺพา ฯ
ปุริสทมฺเม สาเรตีติ ปุริสทมฺมสารถิ ทเมติ วิเนตีติ วุตฺต
โหติ ฯ ตตฺถ ปุริสทมฺมาติ อทนฺตา ทเมตุ ยุตฺตา ติรจฺฉานปุริสาป
มนุสฺสปุริสาป อมนุสฺสปุริสาป ฯ ตถาหิ ภควตา ติรจฺฉานปุริสาป
อปลาโล นาคราชา จูโฬทโร มโหทโร อคฺคิสิโข ธูมสิโข
๑

๒

๑. ส. ส. ๑๕/๒๐๔ ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๓๒๙ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
อาลวาโฬ นาคราชา ธนปาลโก หตฺถีติ เอวมาทโย ทมิตา
นิพฺพิสา กตา สรเณสุ จ สีเลสุ จ ปติฏาปตา มนุสฺสปุริสาป
สจฺจกนิคฺคณฺปุตฺตอมฺพฏมาณวโปกฺขรสาติโสณทณฺฑกูฏทนฺตาทโย
อมนุสฺสปุริสาป อาฬวกสูจิโลมขรโลมยกฺขสกฺกเทวราชาทโย ทมิตา
วินีตา วิจิตฺเรหิ วินยุปาเยหิ ฯ อห โข เกสิ ปุริสทมฺเม สณฺเหนป
วิเนมิ ผรุเสนป วิเนมิ สณฺหผรุเสนป วิเนมีติ อิทฺเจตฺถ สุตฺต
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ อปจ ภควา วิสุทฺธสีลาทีน ปมชฺฌานาทีนิ
โสตาปนฺนาทีนฺจ อุตฺตริมคฺคปฏิปท อาจิกฺขนฺโต ทนฺเตป ทเมติเยว ฯ
อถวา อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถีติ เอกเมวิท อตฺถปท ฯ
ภควา หิ ตถา ปุริสทมฺเม สาเรติ ยถา เอกปลฺลงฺเกเนว นิสินฺนา
อฏ ทิสา อสชฺชมานา ธาวนฺติ ตสฺมา อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถีติ วุจฺจติ ฯ หตฺถิทมเกน ภิกฺขเว หตฺถิทมฺโม สาริโต
เอกเยว ทิส ธาวตีติ อิทฺเจตฺถ สุตฺต วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ ยถารห อนุสาสตีติ สตฺถา ฯ
อปจ สตฺถาติ ภควา สตฺถวาโห ยถา สตฺถวาโห สตฺเถ
กนฺตาร ตาเรติ โจรกนฺตาร ตาเรติ วาฬกนฺตาร ตาเรติ
ทุพฺภิกฺขกนฺตาร ตาเรติ นิรุทกกนฺตาร ตาเรติ อุตฺตาเรติ
นิตฺตาเรติ ปตาเรติ เขมนฺตภูมึ สมฺปาเปติ เอวเมว ภควา
สตฺถา สตฺถวาโห สตฺเต ภวกนฺตาร ตาเรติ ชาติกนฺตาร ตาเรตีติอาทินา นิทฺเทสนเยนเปตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ เทวมนุสฺสานนฺติ
๑

๒

๓

๔

๕

๑. ยุ. อารวาโฬ ฯ ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๕๑ ฯ ๓. ม. อุ. ๑๔/๔๐๙ ฯ
๔. ปตาเรตีติป ฯ ๕. ขุ. จู. ๓๐/๓๑๓ ฯ
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เทวานฺจ มนุสฺสานฺจ ฯ อุกฺกฏปริจฺเฉทวเสน ภพฺพปุคฺคลปริจฺเฉทวเสน เจต วุตฺต ฯ ภควา ปน ติรจฺฉานคตานมฺป
อนุสาสนิปฺปทาเนน สตฺถาเยว ฯ เตป หิ ภควโต ธมฺมสฺสวเนน
อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ ปตฺวา ตายเอว อุปนิสฺสยสมฺปตฺติยา ทุติเย วา
ตติเย วา อตฺตภาเว มคฺคผลภาคิโน โหนฺติ ฯ มณฺฑูกเทวปุตฺตาทโย
เจตฺถ นิทสฺสน ฯ
ภควติ กิร คคฺคราย โปกฺขรณิยา ตีเร จมฺปานครวาสีน
ธมฺม เทสยมาเน เอโก มณฺฑูโก ภควโต สเร นิมิตฺต
อคฺคเหสิ ฯ ต เอโก วจฺฉปาลโก ทณฺฑโมลุพฺภ ติฏนฺโต สีเส
สนฺนิรุมฺภิตฺวา อฏาสิ ฯ โส ตาวเทว กาล กตฺวา ตาวตึสภวเน
ทฺวาทสโยชนิเก กนกวิมาเน นิพฺพตฺติ สุตฺตปฺปพุทฺโธ วิย ฯ ตตฺถ
อจฺฉราสงฺฆปริวุต อตฺตาน ทิสฺวา อเร อหมฺป นาม อิธ นิพพฺ ตฺโต
กินฺนุโข กมฺม อกาสินฺติ อาวชฺเชนฺโต น อฺ กิฺจิ อทฺทส
อฺตฺร ภควโต สเร นิมิตฺตคฺคาหา ฯ โส ตาวเทว สห วิมาเนน
อาคนฺตฺวา ภควโต ปาเท วนฺทิ ฯ ภควา ชานนฺโตว ปุจฺฉิ
โก เม วนฺทติ ปาทานิ อิทฺธิยา ยสสา ชล
อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน สพฺพา โอภาสย ทิสาติ ฯ
มณฺฑูโกห ปุเร อาสึ อุทเก วาริโคจโร
ตว ธมฺม สุณนฺตสฺส อวธิ วจฺฉปาลโกติ ฯ
ภควา ตสฺส ธมฺม เทเสสิ ฯ จตุราสีติยา ปาณสหสฺสาน ธมฺมาภิสมโย อโหสิ ฯ เทวปุตฺโตป โสตาปตฺติผเล ปติฏาย สิต
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วิสุทฺธิมคฺเค
กตฺวา ปกฺกามีติ ฯ
ย ปน กิฺจิ อตฺถิ เยฺย นาม สพฺพสฺเสว พุทฺธตฺตา
วิโมกฺขนฺติกาณวเสน พุทฺโธ ฯ ยสฺมา วา จตฺตาริ สจฺจานิ
อตฺตนาป พุชฺฌิ อฺเป สตฺเต โพเธสิ ตสฺมา เอวมาทีหิป
การเณหิ พุทฺโธ ฯ อิมสฺส จ ปนตฺถสฺส วิฺาปนตฺถ พุชฌ
ฺ ิตา
สจฺจานีติ พุทฺโธ โพเธตา ปชายาติ พุทฺโธติ เอว ปวตฺโต
สพฺโพป นิทฺเทสนโย วา ปฏิสมฺภิทานโย วา วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ
ภควาติ อิท ปนสฺส คุณวิสิฏสตฺตุตฺตมครุคารวาธิวจน ฯ
เตนาหุ โปราณา
ภควาติ วจน เสฏ ภควาติ วจนมุตฺตม
ครุคารวยุตฺโต โส ภควา เตน วุจฺจตีติ ฯ
จตุพฺพิธ วา นาม อาวตฺถิก ลิงฺคิก เนมิตฺติก อธิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติ ฯ อธิจฺจสมุปฺปนฺน นาม โลกิยโวหาเรน ยาทิจฺฉกนฺติ
วุตฺต โหติ ฯ ตตฺถ วจฺโฉ ทมฺโม พลิพทฺโทติ เอวมาทิ อาวตฺถิก ฯ
ทณฺฑี ฉตฺตี สิขี กรีติ เอวมาทิ ลิงฺคิก ฯ เตวิชฺโช ฉฬภิฺโติ
เอวมาทิ เนมิตฺติก ฯ สิริวฑฺฒโก ธนวฑฺฒโกติ เอวมาทิ วจนตฺถ
อนเปกฺขิตฺวา ปวตฺต อธิจฺจสมุปฺปนฺน ฯ อิท ปน ภควาติ นาม
เนมิตฺติก น มหามายาย น สุทฺโธทนมหาราเชน น อสีติยา
าติสหสฺเสหิ กต น สกฺกสนฺตุสิตาทีหิ เทวตาวิเสเสหิ ฯ วุตตฺ มฺปเจต
ธมฺมเสนาปตินา ภควาติ เนต นาม มาตรา กต ฯเปฯ
๑. ขุ. จู. ๓๐/๒๗๑ ฯ ขุ. ป. ๓๑/๒๖๑ ฯ
๑
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วิโมกฺขนฺติกเมต พุทฺธาน ภควนฺตาน โพธิยา มูเล สห สพฺพฺุตาณสฺส ปฏิลาภา สจฺฉิกาปฺตฺติ ยทิท ภควาติ ฯ ยคุณเนมิตฺติก เจต นาม เตส คุณาน ปกาสนตฺถ อิม คาถ วทนฺติ
ภคี ภชี ภาคี วิภตฺตวา อิติ
อกาสิ ภคฺคนฺติ ครูติ ภาคฺยวา
พหูหิ าเยหิ สุภาวิตตฺตโน
ภวนฺตโค โส ภควาติ วุจฺจตีติ ฯ
นิทฺเทเส วุตฺตนเยเนว เจตฺถ เตส เตส ปทาน อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
อย ปน อปโร นโย
ภาคฺยวา ภคฺควา ยุตฺโต ภเคหิ จ วิภตฺตวา
ภตฺตวา วนฺตคมโน ภเวสุ ภควา ตโตติ ฯ
ตตฺถ วณฺณาคโม วณฺณวิปริยาโยติอาทิก นิรุตฺติลกฺขณ
คเหตฺวา สทฺทนเยน วา ปโสทราทิปกฺเขปลกฺขณ คเหตฺวา ยสฺมา
โลกิยโลกุตฺตรสุขาภินิพฺพตฺตก ทานสีลาทิปารปฺปตฺต ภาคฺยมสฺส อตฺถิ
ตสฺมา ภาคฺยวาติ วตฺตพฺเพ ภควาติ วุจฺจตีติ าตพฺพ ฯ ยสฺมา
ปน โลภโทสโมหวิปรีตมนสิการอหิริกาโนตฺตปฺปโกธุปนาหมกฺขปลาส อิสฺสามจฺฉริยมายาสาเถยฺยถมฺภสารมฺภมานาติมานมทปฺปมาทตณฺหา อวิชฺชาติวิธากุสลมูลทุจฺจริตสงฺกิเลสมลวิสมสฺาวิตกฺกปปฺจ จตุพฺพิธวิปริเยสอาสวคณฺโอฆโยคอคติตณฺหูปาทานปฺจเจโตขีล วินิพนฺธนีวรณาภินนฺทนฉวิวาทมูลตณฺหากายสตฺตานุสย อฏ๑

๑. ขุ. จู. ๓๐/๑๑ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
มิจฺฉตฺตนวตณฺหามูลกทสากุสลกมฺมปถทฺวาสฏิทิฏิคตอฏสตตณฺหาวิปรีตปฺปเภทสพฺพทรถปริฬาหกิเลสสตสหสฺสานิ สงฺเขปโต วา
ปฺจ กิเลสกฺขนฺธาภิสงฺขารเทวปุตฺตมจฺจุมาเร อภฺชิ ตสฺมา ภคฺคตฺตา
เอเตส ปริสฺสยาน ภคฺควาติ วตฺตพฺเพ ภควาติ วุจฺจติ ฯ อาห เจตฺถ
ภคฺคราโค ภคฺคโทโส ภคฺคโมโห อนาสโว
ภคฺคสฺส ปาปกา ธมฺมา ภควา เตน วุจฺจตีติ ฯ
ภาคฺยวตาย จสฺส สตปฺุลกฺขณธรสฺส รูปกายสมฺปตฺติ ทีปตา
โหติ ภคฺคโทสตาย ธมฺมกายสมฺปตฺติ ตถา โลกิยปริกฺขกาน
พหุมตภาโว คหฏปพฺพชิเตหิ อภิคมนียตา อภิคตานฺจ เนส
กายจิตฺตทุกฺขาปนยเน ปฏิพลภาโว อามิสทานธมฺมทาเนหิ อุปการิตา
โลกิยโลกุตฺตรสุเขหิ จ สโยชนสมตฺถตา ทีปตา โหติ ฯ ยสฺมา จ
โลเก อิสฺสริยธมฺมยสสิริกามปฺปยตฺเตสุ ฉสุ ธมฺเมสุ ภคสทฺโท
วตฺตติ ปรมฺจสฺส สกจิตฺเต อิสฺสริย อณิมาลงฺฆิมาทิก วา
โลกิยสมฺมต สพฺพาการปริปูร อตฺถิ ตถา โลกุตฺตโร ธมฺโม
โลกตฺตยพฺยาปโก ยถาภุจฺจคุณาธิคโต อติวิย ปริสุทฺโธ ยโส
รูปกายทสฺสนพฺยาวฏชนนยนมนปฺปสาทชนนสมตฺถา สพฺพาการปริปูรา
สพฺพงฺคปจฺจงฺคสิริ ย ย เอเตน อิจฉฺ ิต ปฏิต อตฺตหิต
วา ปรหิต วา ตสฺส ตสฺส ตเถวาภินิปฺผนฺนตฺตา อิจฺฉิตตฺถนิปฺผตฺติ
สฺิโต กาโม สพฺพโลกครุภาวุปฺปตฺติเหตุภูโต สมฺมาวายามสงฺขาโต ปยตฺโต จ อตฺถิ ตสฺมา อิเมหิ ภเคหิ ยุตฺตตฺตาป ภคา
อสฺส สนฺตตี ิ อิมินา อตฺเถน ภควาติ วุจฺจติ ฯ ยสฺมา ปน
๑

๑. ตณฺหาวิจริ...อิติป ฯ
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กุสลาทีหิ เภเทหิ สพฺพธมฺเม ขนฺธายตนธาตุสจฺจอินฺทฺริยปฏิจฺจสมุปฺปาทาทีหิ วา กุสลาทิธมฺเม ปฬนสงฺขตสนฺตาปวิปริณามฏเน
วา ทุกฺข อริยสจฺจ อายูหนนิทานสโยคปลิโพธฏเน สมุทย
นิสฺสรณวิเวกาสงฺขตอมตฏเน นิโรธ นิยฺยานิกเหตุทสฺสนาธิปเตยฺยฏเน มคฺค วิภตฺตวา วิภชิตฺวา วิวริตฺวา เทสิตฺวาติ วุตฺต
โหติ ตสฺมา วิภตฺตวาติ วตฺตพฺเพ ภควาติ วุจฺจติ ฯ ยสฺมา
เจส ทิพฺพพฺรหฺมอริยวิหาเร กายจิตฺตอุปธิวิเวเก สฺุตาปฺปณิหิตานิมิตฺตวิโมกฺเข อฺเ จ โลกิยโลกุตฺตเร อุตตฺ ริมนุสฺสธมฺเม
ภชิ เสวิ พหุลมกาสิ ตสฺมา ภตฺตวาติ วตฺตพฺเพ ภควาติ
วุจฺจติ ฯ ยสฺมา จ ปน ตีสุ ภเวสุ ตณฺหาสงฺขาต คมน อเนน
วนฺต ตสฺมา ภเวสุ วนฺตคมโนติ วตฺตพฺเพ ภวสทฺทโต ภการ
คมนสทฺทโต คการ วนฺตสทฺทโต วการฺจ ทีฆ กตฺวา อาทาย
ภควาติ วุจฺจติ ยถา จ โลเก เมหนสฺส ขสฺส มาลาติ วตฺตพฺเพ
เมขลาติ วุจฺจติ ฯ
ตสฺเสว อิมินา จ อิมินา จ การเณน โส ภควา อรห ฯเปฯ
อิมินา จ อิมินา จ การเณน โส ภควา ภควาติ พุทฺธคุเณ
อนุสฺสฺรโต เนวสฺส ตสฺมึ สมเย ราคปริยุฏิต จิตฺต โหติ
น โทสปริยฏุ ิต จิตฺต โหติ น โมหปริยุฏิต จิตฺต โหติ
อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ ตถาคต อารพฺภ ฯ อิจฺจสฺส
เอว ราคาทิปริยุฏานาภาเวน วิกฺขมฺภติ นีวรณสฺส กมฺมฏานาภิมุขตาย อุชุคตจิตฺตสฺส พุทฺธคุณโปณา วิตกฺกวิจารา ปวตฺตนฺติ ฯ
๑

๒

๑. เทสิตวา ฯ ๒. จสทฺโทย อฺตฺถ น ทิสฺสติ ฯ
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พุทฺธคุเณ อนุวิตกฺกยโต อนุวิจารยโต ปติ อุปฺปชฺชติ ฯ ปติมนสฺส
ปติปทฏานาย ปสฺสทฺธยิ า กายจิตฺตทรถา ปฏิปสฺสมฺภนฺติ ฯ
ปสฺสทฺธทรถสฺส กายิกมฺป เจตสิกมฺป สุข อุปฺปชฺชติ ฯ สุขิโน
พุทฺธคุณารมฺมณ หุตฺวา จิตฺต สมาธิยตีติ อนุกฺกเมน เอกกฺขเณ
ฌานงฺคานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ พุทฺธคุณาน ปน คมฺภีรตาย นานปฺปการคุณานุสฺสรณาธิมุตฺตตาย วา อปฺปน อปฺปตฺวา อุปจารปฺปตฺตเมว
ฌาน โหติ ฯ ตเทต พุทฺธคุณานุสฺสรณวเสน อุปฺปนฺนตฺตา พุทฺธานุสฺสติจฺเจว สงฺข คจฺฉติ ฯ อิมฺจ ปน พุทฺธานุสฺสติมนุยุตฺโต ภิกฺขุ
สตฺถริ สคารโว โหติ สปฺปติสฺโส สทฺธาเวปุลฺล สติเวปุลฺล
ปฺาเวปุลฺล ปฺุเวปุลฺลฺจ อธิคจฺฉติ ปติปาโมชฺชพหุโล โหติ
ภยเภรวสโห ทุกฺขาธิวาสนสมตฺโถ สตฺถารา สวาสสฺ ปฏิลภติ ฯ
พุทฺธคุณานุสฺสติยา อชฺฌาวุฏฺจสฺส สรีรมฺป เจติยฆรมิว ปูชารห
โหติ ฯ พุทฺธภูมิย จิตฺต นมติ ฯ วีติกกฺ มิตพฺพวตฺถุสมาโยเค จสฺส
สมฺมุขา สตฺถาร ปสฺสโต วิย หิโรตฺตปฺป ปจฺจุปฏาติ ฯ อุตฺตรึ
อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต ปน สุคติปรายโน โหติ ฯ
ตสฺมา หเว อปฺปมาท กยิราถ สุเมธโส
เอว มหานุภาวาย พุทฺธานุสฺสติยา สทาติ ฯ
อิท ตาว พุทฺธานุสฺสติย วิตฺถารกถามุข ฯ
ธมฺมานุสฺสตึ ภาเวตุกาเมนาป รโหคเตน ปฏิสลฺลีเนน สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก
ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ เอว ปริยตฺติธมฺมสฺส เจว นววิธสฺส
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จ โลกุตฺตรธมฺมสฺส คุณา อนุสฺสริตพฺพา ฯ
สฺวากฺขาโตติ อิมสฺมิฺหิ ปเท ปริยตฺติธมฺโมป สงฺคห คจฺฉติ
อิตเรสุ โลกุตฺตรธมฺโมว ฯ ตตฺถ ปริยตฺติธมฺโม ตาว สฺวากฺขาโต
อาทิมชฺฌปริโยสานกลฺยาณตฺตา สาตฺถสพฺยฺชนเกวลปริปุณฺณปริสุทฺธพฺรหฺมจริยปฺปกาสนตฺตา จ ฯ ยฺหิ ภควา เอก คาถมฺป
เทเสติ สา สมนฺตภทฺทกตฺตา ธมฺมสฺส ปมปาเทน อาทิกลฺยาณา
ทุติยตติยปาเทหิ มชฺเฌกลฺยาณา ปจฺฉิมปาเทน ปริโยสานกลฺยาณา ฯ
เอกานุสนฺธิก สุตฺต นิทาเนน อาทิกลฺยาณ นิคเมน ปริโยสานกลฺยาณ เสเสน มชฺเฌกลฺยาณ ฯ นานานุสนฺธิก สุตฺต ปมานุสนฺธินา อาทิกลฺยาณ ปจฺฉิเมน ปริโยสานกลฺยาณ เสเสหิ
มชฺเฌกลฺยาณ ฯ อปจ สนิทานสอุปฺปตฺติกตฺตา อาทิกลฺยาณ
เวเนยฺยาน อนุรูปโต อตฺถสฺส อวิปรีตตาย จ เหตูทาหรณยุตฺตโต จ
มชฺเฌกลฺยาณ โสตูน สทฺธาปฏิลาภชนเนน นิคเมน จ ปริโยสานกลฺยาณ ฯ สกโลป สาสนธมฺโม อตฺตโน อตฺถภูเตน สีเลน
อาทิกลฺยาโณ สมถวิปสฺสนามคฺคผเลหิ มชฺเฌกลฺยาโณ นิพฺพาเนนป
ปริโยสานกลฺยาโณ ฯ สีลสมาธีหิ วา อาทิกลฺยาโณ วิปสฺสนามคฺเคหิ มชฺเฌกลฺยาโณ ผลนิพฺพาเนหิ ปริโยสานกลฺยาโณ ฯ
พุทฺธสุโพธิตาย วา อาทิกลฺยาโณ ธมฺมสุธมฺมตาย มชฺเฌกลฺยาโณ
สงฺฆสุปฏิปตฺติยา ปริโยสานกลฺยาโณ ฯ ต สุตวฺ า ตถตฺตาย
ปฏิปนฺเนน อธิคนฺตพฺพาย อภิสมฺโพธิยา วา อาทิกลฺยาโณ
ปจฺเจกสมฺโพธิยา มชฺเฌกลฺยาโณ สาวกโพธิยา ปริโยสานกลฺยาโณ ฯ
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สุยฺยมาโน เจส นีวรณวิกฺขมฺภนโต สวเนนป กลฺยาณเมวาวหตีติ
อาทิกลฺยาโณ ปฏิปชฺชิยมาโน สมถวิปสฺสนาสุขาวหนโต ปฏิปตฺติยาป กลฺยาณ อาวหตีติ มชฺเฌกลฺยาโณ ตถา ปฏิปนฺโน จ
ปฏิปตฺติผเล นิฏิเต ตาทิภาวาวหนโต ปฏิปตฺติผเลนป กลฺยาณ
อาวหตีติ ปริโยสานกลฺยาโณติ เอว อาทิมชฺฌปริโยสานกลฺยาณตฺตา สฺวากฺขาโต ฯ ย ปเนส ภควา ธมฺม เทเสนฺโต สาสนพฺรหฺมจริยฺจ มคฺคพฺรหฺมจริยฺจ ปกาเสติ นานานเยหิ ทีเปติ ต
ยถานุรูป อตฺถสมฺปตฺติยา สาตฺถ พฺยฺชนสมฺปตฺติยา สพฺยฺชน ฯ
สงฺกาสนปฺปกาสนวิวรณวิภชนอุตฺตานีกรณปฺตฺติอตฺถปทสมาโยคโต สาตฺถ อกฺขรปทพฺยฺชนาการนิรุตฺตินิทฺเทสสมฺปตฺติยา
สพฺยฺชน ฯ อตฺถคมฺภีรตาปฏิเวธคมฺภีรตาหิ สาตฺถ ธมฺมคมฺภีรตาเทสนาคมฺภีรตาหิ สพฺยฺชน ฯ อตฺถปฏิภาณปฏิสมฺภิทาวิสยโต
สาตฺถ ธมฺมนิรุตฺติปฏิสมฺภิทาวิสยโต สพฺยฺชน ฯ ปณฺฑิตเวทนียโต
ปริกฺขกชนปฺปสาทกนฺติ สาตฺถ สทฺเธยฺยโต โลกิยชนปฺปสาทกนฺติ
สพฺยฺชน ฯ คมฺภีราธิปฺปายโต สาตฺถ อุตฺตานปทโต สพฺยฺชน ฯ
อุปเนตพฺพสฺส อภาวโต สกลปริปุณณ
ฺ ภาเวน เกวลปริปุณฺณ ฯ
อปเนตพฺพสฺส อภาวโต นิทฺโทสภาเวน ปริสุทฺธ ฯ อปจ ปฏิปตฺติยา
อธิคมพฺยตฺติโต สาตฺถ ปริยตฺติยา อคมพฺยตฺติโต สพฺยฺชน สีลาทิปฺจธมฺมกฺขนฺธยุตฺตโต เกวลปริปุณฺณ นิรุปกฺกิเลสโต นิตฺถรณตฺถาย
ปวตฺติโต โลกามิสนิรเปกฺขโต จ ปริสุทฺธนฺติ เอว สาตฺถสพฺยฺชนเกวลปริปุณฺณปริสุทฺธพฺรหฺมจริยปฺปกาสนตฺตา สฺวากฺขาโต ฯ
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อตฺถวิปลฺลาสาภาวโต วา สุฏุ อกฺขาโตติ สฺวากฺขาโต ฯ ยถา หิ
อฺติตฺถิยาน ธมฺมสฺส อตฺโถ วิปลฺลาส อาปชฺชติ อนฺตรายิกาติ
วุตฺตธมฺมาน อนฺตรายิกตฺตาภาวโต นิยฺยานิกาติ จ วุตฺตธมฺมาน
นิยฺยานิกตฺตาภาวโต เตน เต ทุรกฺขาตธมฺมาเยว โหนฺติ น
ตถา ภควโต ธมฺมสฺส อตฺโถ วิปลฺลาส อาปชฺชติ อิเม ธมฺมา
อนฺตรายิกา อิเม ธมฺมา นิยฺยานิกาติ เอว วุตฺตธมฺมาน ตถาภาวานติกฺกมนโตติ เอว ตาว ปริยตฺติธมฺโม สฺวากฺขาโต ฯ
โลกุตฺตรธมฺโม ปน นิพฺพานานุรูปาย ปฏิปตฺติยา ปฏิปทานุรูปสฺส จ นิพฺพานสฺส อกฺขาตตฺตา สฺวากฺขาโต ฯ ยถาห ฯ
สุปฺตฺตา โข ปน เตน ภควตา สาวกาน นิพฺพานคามินี ปฏิปทา
สสนฺทติ นิพฺพานฺจ ปฏิปทา จ เสยฺยถาป นาม คงฺโคทก
ยมุโนทเกน สสนฺทติ สเมติ เอวเมว สุปฺตฺตา โข ปน เตน
ภควตา สาวกาน นิพฺพานคามินี ปฏิปทา สสนฺทติ นิพฺพานฺจ
ปฏิปทา จาติ ฯ อริยมคฺโค เจตฺถ อนฺตทฺวย อนุปคมฺม มชฺฌิมาปฏิปทาภูโตว มชฺฌิมาปฏิปทาติ อกฺขาตตฺตา สฺวากฺขาโต ฯ
สามฺผลานิ ปฏิปสฺสทฺธกิเลสาเนว ปฏิปสฺสทฺธกิเลสานีติ
อกฺขาตตฺตา สฺวากฺขาตานิ ฯ นิพฺพาน สสฺสตามตตาณเลณาทิสภาวเมว
สสฺสตาทิสภาววเสน อกฺขาตตฺตา สฺวากฺขาตนฺติ เอว โลกุตฺตรธมฺโมป
สฺวากฺขาโต ฯ
สนฺทฏิ  ิโกติ เอตฺถ ปน ฯ อริยมคฺโค ตาว อตฺตโน สนฺตาเน
ราคาทีน อภาว กโรนฺเตน อริยปุคฺคเลน สาม ทฏพฺโพติ
๑

๑. ที. มหา. ๑๐/๒๖๑ ฯ
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สนฺทิฏิโก ฯ ยถาห ฯ รตฺโต โข พฺราหฺมณ ราเคน อภิภูโต
ปริยาทินฺนจิตฺโต อตฺตพฺยาพาธายป เจเตติ ปรพฺยาพาธายป เจเตติ
อุภยพฺยาพาธายป เจเตติ เจตสิกมฺป ทุกฺขโทมนสฺส ปฏิสเวเทติ
ราเค ปหีเน เนว อตฺตพฺยาพาธายป เจเตติ น ปรพฺยาพาธายป
เจเตติ น อุภยพฺยาพาธายป เจเตติ น เจตสิก ทุกฺขโทมนสฺส
ปฏิสเวเทติ เอวมฺป โข พฺราหฺมณ สนฺทิฏิโก ธมฺโม โหตีติ ฯ
อปจ นววิโธป โลกุตฺตรธมฺโม เยน เยน อธิคโต โหติ
เตน เตน ปรสทฺธาย คนฺตพฺพต หิตฺวา ปจฺจเวกฺขณาเณน
สย ทฏพฺโพติ สนฺทฏิ  ิโก ฯ อถวา ปสตฺถา ทิฏิ สนฺทฏิ  ิ
สนฺทิฏิยา ชยตีติ สนฺทฏิ ิโก ฯ ตถาเหตฺถ อริยมคฺคสมฺปยุตฺตาย
อริยผลการณภูตาย นิพฺพานวิสยีภูตาย สนฺทิฏิยา กิเลเส ชยติ
ตสฺมา ยถา รเถน ชยตีติ รถิโก เอว นววิโธป โลกุตฺตรธมฺโม
สนฺทิฏิยา ชยตีติ สนฺทฏิ ิโก ฯ อถวา ทิฏนฺติ ทสฺสน วุจฺจติ ฯ
ทิฏเมว สนฺทิฏ ทสฺสนนฺติ อตฺโถ ฯ สนฺทฏิ  อรหตีติ สนฺทิฏิโก ฯ
โลกุตฺตรธมฺโม หิ ภาวนาภิสมยวเสน สจฺฉิกิริยาภิสมยวเสน จ
ทิสฺสมาโนเยว วฏฏภย นิวตฺเตติ ตสฺมา ยถา วตฺถมรหตีติ
วตฺถิโก เอว สนฺทิฏ อรหตีติ สนฺทิฏิโก ฯ
อตฺตโน ผลทาน สนฺธาย นาสฺส กาโลติ อกาโล ฯ อกาโลเยว
อกาลิโก ฯ น ปฺจาหสตฺตาหาทิเภท กาล เขเปตฺวา ผล ททาติ
๑

๒

๒

๑. องฺ. ติก. ๒๐/๑๙๙ ฯ ๒. ม. ยุ. อริยมคฺโค...นิพฺพาน...อิติ ทิสฺสติ ฯ
ยทิ เอว อริยผล การณภูตายาติ ภวิตพฺพ ฯ
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อตฺตโน ปน ปวตฺติสมนฺตรเมว ผล เทตีติ วุตฺต โหติ ฯ อถวา
อตฺตโน ผลปฺปทาเน ปกฏโ กาโล ปตฺโต อสฺสาติ กาลิโก ฯ
โก โส ฯ โลกิโย กุสลธมฺโม ฯ อย ปน สมนนฺตรผลตฺตา น
กาลิโกติ อกาลิโก ฯ อิท มคฺคเมว สนฺธาย วุตฺต ฯ
เอหิ ปสฺส อิม ธมฺมนฺติ เอว ปวตฺต เอหิปสฺสวิธึ อรหตีติ
เอหิปสฺสิโก ฯ กสฺมา ปเนส ต วิธึ อรหตีติ ฯ วิชฺชมานตฺตา
จ ปริสุทฺธตฺตา จ ฯ ริตฺตมุฏิยฺหิ หิรฺ วา สุวณฺณ วา
อตฺถีติ วตฺวาป เอหิ ปสฺส อิมนฺติ น สกฺกา วตฺตุ ฯ กสฺมา ฯ
อวิชฺชมานตฺตา ฯ วิชฺชมานมฺป จ คูถ วา มุตฺต วา มนฺุภาวปฺปกาสเนน จิตฺตสมฺปหสนตฺถ เอหิ ปสฺส อิมนฺติ น สกฺกา วตฺตุ
อปจ โข ปน ติเณหิ วา ปณฺเณหิ วา ปฏิจฺฉาเทตพฺพเมว โหติ ฯ
กสฺมา ฯ อปริสุทฺธตฺตา ฯ อย ปน นววิโธป โลกุตฺตรธมฺโม
สภาวโต จ วิชฺชมาโน วิคตวลาหเก จ อากาเส สมฺปุณฺณจนฺทมณฺฑล วิย ปณฺฑุกมฺพเล นิกฺขิตฺตชาติมณิ วิย จ ปริสุทฺโธ ตสฺมา
วิชฺชมานตฺตา ปริสุทฺธตฺตา จ เอหิปสฺสวิธิมรหตีติ เอหิปสฺสิโก ฯ
อุปเนตพฺโพติ โอปนยิโก ฯ อย ปเนตฺถ วินจิ ฺฉโย ฯ อุปนยน
อุปนโย ฯ อาทิตฺต เจล วา สีส วา อชฺฌุเปกฺขิตฺวาป ภาวนาวเสน อตฺตโน อตฺตโน จิตฺเต อุปนยน อรหตีติ อุปนยิโก ฯ
อุปนยิโกว โอปนยิโก ฯ อิท สงฺขเต โลกุตฺตรธมฺเม ยุชชฺ ติ ฯ
อสงฺขเต ปน อตฺตโน จิตฺเตน อุปนยน อรหตีติ โอปนยิโก สจฺฉิกิริยาวเสน อลฺลียน อรหตีติ อตฺโถ ฯ อถวา นิพฺพาน อุปเนตีติ
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อริยมคฺโค อุปเนยฺโย ฯ สจฺฉิกาตพฺพต อุปเนตพฺโพติ ผลนิพฺพานธมฺโม อุปเนยฺโย ฯ อุปเนยฺโยเอว โอปนยิโก ฯ
ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ สพฺเพหิป อุคฺฆฏิตฺูอาทีหิ
วิฺูหิ อตฺตนิ อตฺตนิ เวทิตพฺโพ ภาวิโต เม มคฺโค อธิคต
ผล สจฺฉิกโต นิโรโธติ ฯ น หิ อุปชฺฌาเยน ภาวิเตน มคฺเคน
สทฺธิวิหาริกสฺส กิเลสา ปหิยฺยนฺติ น โส ตสฺส ผลสมาปตฺติยา
ผาสุ วิหรติ น เตน สจฺฉิกต นิพฺพาน สจฺฉิกโรติ ฯ ตสฺมา
เนส ปรสฺส สีเส อาภรณ วิย ทฏพฺโพ อตฺตโน ปน จิตฺเตเยว
ทฏพฺโพ ฯ อนุภวิตพฺโพ วิฺูหีติ วุตฺต โหติ ฯ พาลาน ปน
อวิสโยเวส ฯ อปจ โข สฺวากฺขาโต อย ธมฺโม ฯ กสฺมา ฯ
สนฺทิฏิกตฺตา ฯ สนฺทิฏ ิโก อกาลิกตฺตา ฯ อกาลิโก เอหิปสฺสิกตฺตา ฯ โย จ เอหิปสฺสิโก นาม โส โอปนยิโก โหตีติ ฯ
ตสฺเสว สฺวากฺขาตาทิเภเท ธมฺมคุเณ อนุสฺสรโต เนวสฺส ตสฺมึ สมเย ราคปริยฏุ ิต จิตฺต โหติ น โทส ฯเปฯ น
โมหปริยุฏิต จิตฺต โหติ อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺต
โหติ ธมฺม อารพฺภาติ ปุริมนเยเนว วิกฺขมฺภิตนีวรณสฺส เอกกฺขเณ
ฌานงฺคานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ธมฺมคุณาน ปน คมฺภีรตาย นานปฺปการคุณานุสฺสรณาธิมุตฺตตาย วา อปฺปน อปฺปตฺวา อุปจารปฺปตฺตเมว
ฌาน โหติ ฯ ตเทต ธมฺมคุณานุสฺสรณวเสน อุปฺปนฺนตฺตา ธมฺมานุสฺสติจฺเจว สงฺข คจฺฉติ ฯ อิมฺจ ปน ธมฺมานุสสฺ ติมนุยุตฺโต
๑

๒

๑. ผาสุนฺติ ยุตตฺ ตร ฯ ๒. สฺวากฺขาตตาทิเภเทติ ภเวยฺย ฯ
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ภิกฺขุ เอว โอปนยิกสฺส ธมฺมสฺส เทเสตาร อิมินาปงฺเคน สมนฺนาคต
สตฺถาร เนว อตีตเส สมนุปสฺสามิ น ปเนตรหิ อฺตฺร เตน
ภควตาติ เอว ธมฺมคุณานุสฺสรเณเนว สตฺถริ สคารโว โหติ
สปฺปติสฺโส ธมฺเม ครุจิตฺตีกาโร สทฺธาทิเวปุลฺล อธิคจฺฉติ ปติปาโมชฺชพหุโล โหติ ภยเภรวสโห ทุกฺขาธิวาสนสมตฺโถ ธมฺเมน
สวาสสฺ ปฏิลภติ ฯ ธมฺมคุณานุสฺสติยา อชฺฌาวุฏฺจสฺส สรีรมฺป
เจติยฆรมิว ปูชารห โหติ ฯ อนุตฺตรธมฺมาธิคมาย จิตฺต นมติ ฯ
วีติกฺกมิตพฺพวตฺถุสมาโยเค จสฺส ธมฺมสุธมฺมต สมนุสฺสรโต หิโรตฺตปฺป
ปจฺจุปฏาติ ฯ อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต ปน สุคติปรายโน โหติ ฯ
ตสฺมา หเว อปฺปมาท กยิราถ สุเมธโส
เอว มหานุภาวาย ธมฺมานุสฺสติยา สทาติ ฯ
อิท ธมฺมานุสฺสติย วิตฺถารกถามุข ฯ
สงฺฆานุสฺสตึ ภาเวตุกาเมนาป รโหคเตน ปฏิสลฺลีเนน สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ยทิท จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏ ปุริสปุคฺคลา เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลีกรณีโย อนุตฺตร
ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ เอว อริยสงฺฆคุณา อนุสฺสริตพฺพา ฯ
ตตฺถ สุปฏิปนฺโนติ สุฏุ ปฏิปนฺโน สมฺมาปฏิปท อนิวตฺติปฏิปท อนุโลมปฏิปท อปจฺจนีกปฏิปท ธมฺมานุธมฺมปฏิปท ปฏิ๑

๑. ที. มหา. ๑๐/๒๖๑ ฯ
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ปนฺโนติ วุตตฺ  โหติ ฯ ภควโต โอวาทานุสาสนึ สกฺกจฺจ สุณนฺตีติ
สาวกา ฯ สาวกาน สงฺโฆ สาวกสงฺโฆ ฯ สีลทิฏิสามฺตาย
สงฺฆาฏภาว อาปนฺโน สาวกสมูโหติ อตฺโถ ฯ ยสฺมา ปน สา
สมฺมาปฏิปทา อุชุ อวงฺกา อกุฏิลา อชิมฺหา อริโย จ
าโยติป วุจฺจติ อนุจฺฉวิกตฺตา จ สามีจีติป สงฺข คตา
ตสฺมา ต ปฏิปนฺโน อริยสงฺโฆ อุชุปฏิปนฺโน ายปฏิปนฺโน
สามีจิปฏิปนฺโนติป วุตฺโต ฯ เอตฺถ จ เย มคฺคฏา เต สมฺมาปฏิปตฺติสมงฺคิตาย สุปฏิปนฺนา เย ผลฏา เต สมฺมาปฏิปทาย
อธิคนฺตพฺพสฺส อธิคตตฺตา อตีต ปฏิปท อุปาทาย สุปฏิปนฺนาติ
เวทิตพฺพาติ ฯ
อปจ สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ยถานุสิฏ ปฏิปนฺนตฺตาป
อปณฺณกปฏิปท ปฏิปนฺนตฺตาป สุปฏิปนฺโน มชฺฌิมาย ปฏิปทาย
อนฺตทฺวย อนุปคมฺม ปฏิปนฺนตฺตา กายวจีมโนวงฺกกุฏิลชิมฺหโทสปฺปหานาย ปฏิปนฺนตฺตา จ อุชุปฏิปนฺโน าโย วุจฺจติ
นิพฺพาน ตทตฺถาย ปฏิปนฺนตฺตา ายปฏิปนฺโน ยถา ปฏิปนฺนา
สามีจิกมฺมารหา โหนฺติ ตถา ปฏิปนฺนตฺตา สามีจิปฏิปนฺโน ฯ
ยทิทนฺติ ยานิ อิมานิ ฯ จตฺตาริ ปุริสยุคานีติ ยุคลวเสน
ปมมคฺคฏโ ผลฏโติ อิทเมก ยุคลนฺติ เอว จตฺตาริ ปุริสยุคลานิ โหนฺติ ฯ อฏ ปุริสปุคฺคลาติ ปุริสปุคฺคลวเสน เอโก
ปมมคฺคฏโ เอโก ผลฏโติ อิมนิ า นเยน อฏเว ปุริสปุคฺคลา
๑. ม. ยุ. คโต ฯ
๑

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค) - หนาที่ 281

ฉอนุสฺสตินิทฺเทโส
โหนฺติ ฯ เอตฺถ จ ปุรโิ สติ วา ปุคฺคโลติ วา เอกฏาเนตานิ
ปทานิ ฯ เวเนยฺยวเสน ปเนต วุตฺต ฯ เอส ภควโต สาวกสงฺโฆติ
ยานิ อิมานิ ยุคลวเสน จตฺตาริ ปุรสิ ยุคานิ ปาฏิเยกฺกโต อฏ
ปุริสปุคฺคลา เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ ฯ
อาหุเนยฺโยติอาทีสุ ฯ อาเนตฺวา หุนิตพฺพนฺติ อาหุน ทูรโตป
อาเนตฺวา สีลวนฺเตสุ ทาตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ จตุนฺน ปจฺจยานเมต
อธิวจน ฯ ต อาหุน ปฏิคฺคเหตุ ยุตฺโต ตสฺส มหปฺผลกรณโตติ
อาหุเนยฺโย ฯ อถวา ทูรโตป อาคนฺตฺวา สพฺพ สาปเตยฺยมฺป
เอตฺถ หุนิตพฺพนฺติ อาหวนีโย ฯ สกฺกาทีนมฺป วา อาหวน อรหตีติ
อาหวนีโย ฯ โย จาย พฺราหฺมณาน อาหวนีโย นาม อคฺคิ ยตฺถ
หุต มหปฺผลนฺติ เตส ลทฺธิ สเจ หุตสฺส มหปฺผลตาย อาหวนีโย
สงฺโฆว อาหวนีโย สงฺเฆ หุตฺหิ มหปฺผล โหติ ฯ ยถาห ฯ
โย จ วสฺสสต ชนฺตุ อคฺคึ ปริจเร วเน
เอกฺจ ภาวิตตฺตาน มุหุตฺตมป ปูชเย
สาเยว ปูชนา เสยฺโย ยฺเจ วสฺสสต หุตนฺติ ฯ
ตเทต นิกายนฺตเร อาหวนีโยติ ปท อิธ อาหุเนยฺโยติ อิมินา
ปเทน อตฺถโต เอก พฺยฺชนโต ปเนตฺถ กิฺจิมตฺตเมว นาน ฯ
อิติ อาหุเนยฺโย ฯ
ปาหุเนยฺโยติ เอตฺถ ปน ฯ ปาหุน วุจฺจติ ทิสาวิทิสโต
อาคตาน ปยมนาปาน าติมิตฺตาน อตฺถาย สกฺกาเรน ปฏิยตฺต
๑

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๙ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อาคนฺตุกทาน ตมฺป เปตฺวา เต ตถารูเป จ ปาหุนเก สงฺฆสฺเสว
ทาตุ ยุตฺต สงฺโฆว ต ปฏิคฺคเหตุ ยุตฺโต ฯ สงฺฆสทิโส หิ
ปาหุนโก นตฺถิ ฯ ตถาเหส เอกพุทธฺ นฺตเร จ ทิสฺสติ อพฺโพกิณฺณฺจ ปยมนาปตฺตกเรหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโตติ เอว
ปาหุนมสฺส ทาตุ ยุตฺต ปาหุนฺจ ปฏิคฺคเหตุ ยุตฺโตติ ปาหุเนยฺโย ฯ
เยส ปน ปาหวนีโยติ ปาลิ เตส ยสฺมา สงฺโฆ ปุพฺพการ อรหติ
ตสฺมา สพฺพปม อาเนตฺวา เอตฺถ หุนิตพฺพนฺติ ปาหวนีโย สพฺพปฺปกาเรน วา อาหวน อรหตีติ ปาหวนีโย ฯ สฺวายมิธ เตเนว
อตฺเถน ปาหุเนยฺโยติ วุจฺจติ ฯ
ทกฺขิณาติ ปน ปรโลก สทฺทหิตฺวา ทาตพฺพทาน วุจฺจติ
ต ทกฺขิณ อรหติ ทกฺขิณาย วา หิโต ยสฺมา น มหปฺผลกรณตาย วิโสเธตีติ ทกฺขิเณยฺโย ฯ
อุโภ หตฺเถ สิรสิ ปติฏาเปตฺวา สพฺพโลเกน กริยมาน
อฺชลีกมฺม อรหตีติ อฺชลีกรณีโย ฯ
อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ สพฺพโลกสฺส อสทิส ปฺุวิรูหณฏาน ฯ ยถา หิ รฺโ วา อมจฺจสฺส วา สาลีน วา ยวาน
วา วิรูหณฏาน รฺโ สาลิกฺเขตฺต รฺโ ยวกฺเขตฺตนฺติ วุจฺจติ
เอว สงฺโฆ สพฺพโลกสฺส ปฺุาน วิรูหณฏาน ฯ สงฺฆ นิสสฺ าย หิ
โลกสฺส นานปฺปการหิตสุขสวตฺตนิกานิ ปฺุานิ วิรูหนฺติ ตสฺมา
สงฺโฆ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ
เอว สุปฏิปนฺนตาทิเภเท สงฺฆคุเณ อนุสฺสรโต เนว ตสฺมึ
๑

๑. ยุ. จสทฺโทย นตฺถิ ฯ
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สมเย ราคปริยุฏิต จิตฺต โหติ น โทส ฯเปฯ น โมหปริยุฏิต จิตฺต โหติ อุชคุ ตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ สงฺฆ
อารพฺภาติ ปุริมนเยเนว วิกฺขมฺภิตนีวรณสฺส เอกกฺขเณ ฌานงฺคานิ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สงฺฆคุณาน ปน คมฺภีรตาย นานปฺปการคุณานุสฺสรณาธิมุตฺตตาย วา อปฺปน อปฺปตฺวา อุปจารปฺปตฺตเมว ฌาน โหติ ฯ
ตเทต สงฺฆคุณานุสฺสรณวเสน อุปฺปนฺนตฺตา สงฺฆานุสฺสติจฺเจว สงฺข
คจฺฉติ ฯ อิมฺจ ปน สงฺฆานุสฺสติมนุยุตฺโต ภิกขฺ ุ สงฺเฆ สคารโว
โหติ สปฺปติสฺโส สทฺธาทิเวปุลฺล อธิคจฺฉติ ปตปิ ามุชฺชพหุโล โหติ
ภยเภรวสโห ทุกฺขาธิวาสนสมตฺโถ สงฺเฆน สวาสสฺ ปฏิลภติ ฯ
สงฺฆคุณานุสฺสติยา อชฺฌาวุฏฺจสฺส สรีรมฺป สนฺนิปติตสงฺฆมิว
อุโปสถาคาร ปูชารห โหติ ฯ สงฺฆคุณาธิคมาย จิตฺต นมติ ฯ วีติกฺกมิตพฺพวตฺถุสมาโยเค จสฺส สมฺมุขา สงฺฆ ปสฺสโต วิย หิโรตฺตปฺป
ปจฺจุปฏาติ ฯ อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต ปน สุคติปรายโน โหติ ฯ
ตสฺมา หเว อปฺปมาท กยิราถ สุเมธโส
เอว มหานุภาวาย สงฺฆานุสฺสติยา สทาติ ฯ
อิท สงฺฆานุสฺสติย วิตฺถารกถามุข ฯ
สีลานุสฺสตึ ภาเวตุกาเมน ปน รโหคเตน ปฏิสลฺลีเนน อโห วต
เม สีลานิ อขณฺฑานิ อจฺฉิทฺทานิ อสพลานิ อกมฺมาสานิ ภุชิสฺสานิ
วิฺุปสตฺถานิ อปรามฏานิ สมาธิสวตฺตนิกานีติ เอว อขณฺฑตาทิคุณวเสน อตฺตโน สีลานิ อนุสฺสริตพฺพานิ ฯ ตานิ จ คหฏเน
คหฏสีลานิ ปพฺพชิเตน ปพฺพชิตสีลานิ ฯ คหฏสีลานิ วา โหนฺตุ
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ปพฺพชิตสีลานิ วา เยส อาทิมฺหิ วา อนฺเต วา เอกมฺป น
ภินฺน ตานิ ปริยนฺตฉินฺนสาฏโก วิย น ขณฺฑานีติ อขณฺฑานิ ฯ
เยส เวมชฺเฌ เอกมฺป น ภินฺน ตานิ มชฺเฌ วินิวิทฺธสาฏโก
วิย น ฉิทฺทานีติ อจฺฉิทฺทานิ ฯ เยส ปฏิปาฏิยา เทฺว วา ตีณิ วา
น ภินฺนานิ ตานิ ปฏิยา วา กุจฺฉิยา วา อุฏิเตน ทีฆวฏฏาทิสณฺาเนน วิสภาควณฺเณน กาฬรตฺตาทีน อฺตรสรีรวณฺณา
คาวี วิย น สพลานีติ อสพลานิ ฯ ยานิ อนฺตรนฺตรา น ภินฺนานิ
ตานิ วิสภาคพินฺทุวิจิตฺรา คาวี วิย น กมฺมาสานีติ อกมฺมาสานิ ฯ
อวิเสเสน วา สพฺพานิป สตฺตวิเธน เมถุนสโยเคน โกธุปนาหาทีหิ
จ ปาปธมฺเมหิ อนุปหตตฺตา อขณฺฑานิ อจฺฉิทฺทานิ อสพลานิ
อกมฺมาสานิ ฯ ตานิเยว ตณฺหาทาสพฺยโต โมเจตฺวา ภุชิสฺสภาวกรเณน ภุชสิ ฺสานิ ฯ พุทฺธาทีหิ วิฺูหิ ปสตฺถตฺตา วิฺุปสตฺถานิ ฯ ตณฺหาทิฏีหิ อปรามฏตาย เกนจิ วา อยนฺเต
สีเลสุ โทโสติ เอว ปรามฏุ อสกฺกุเณยฺยตาย อปรามฏานิ ฯ
อุปจารสมาธึ วา อปฺปนาสมาธึ วา อถวา ปน มคฺคสมาธึ
ผลสมาธิฺจาป สวตฺเตนฺตีติ สมาธิสวตฺตนิกานิ ฯ
เอว อขณฺฑตาทิคุณวเสน อตฺตโน สีลานิ อนุสฺสรโต
เนวสฺส ตสฺมึ สมเย ราคปริยุฏิต จิตฺต โหติ น โทส ฯเปฯ
น โมหปริยฏุ ิต จิตฺต โหติ อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺต
โหติ สีล อารพฺภาติ ปุริมนเยเนว วิกฺขมฺภิตนีวรณสฺส เอกกฺขเณ
ฌานงฺคานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สีลคุณาน ปน คมฺภีรตาย นานปฺปการ-
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คุณานุสฺสรณาธิมุตฺตตาย วา อปฺปน อปฺปตฺวา อุปจารปฺปตฺตเมว
ฌาน โหติ ฯ ตเทต สีลคุณานุสฺสรณวเสน อุปฺปนฺนตฺตา สีลานุสฺสติจฺเจว สงฺข คจฺฉติ ฯ อิมฺจ ปน สีลานุสฺสติมนุยุตฺโต ภิกฺขุ
สิกฺขาย สคารโว โหติ สภาควุตฺติ ปฏิสนฺถาเร อปฺปมตฺโต อตฺตานุวาทาทิภยวิรหิโต อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สทฺธาทิเวปุลฺล
อธิคจฺฉติ ปติปามุชฺชพหุโล โหติ ฯ อุตตฺ รึ อปฺปฏิวิชฌ
ฺ นฺโต
ปน สุคติปรายโน โหติ ฯ
ตสฺมา หเว อปฺปมาท กยิราถ สุเมธโส
เอว มหานุภาวาย สีลานุสฺสติยา สทาติ ฯ
อิท สีลานุสฺสติย วิตฺถารกถามุข ฯ
จาคานุสฺสตึ ภาเวตุกาเมน ปน ปกติยา จาคาธิมุตฺเตน
นิจฺจปฺปวตฺตทานสวิภาเคน ภวิตพฺพ อถวา ปน ภาวน อารภนฺเตน
อิโตทานิ ปภูติ สติ ปฏิคฺคาหเก อนฺตมโส เอกาโลปมตฺตมฺป
ทาน อทตฺวา น ภฺุชิสฺสามีติ สมาทาน กตฺวา ตทิวส คุณวิสิฏเสุ ปฏิคฺคาหเกสุ ยถาสตฺติ ยถาพล ทาน ทตฺวา ตตฺถ นิมิตฺต
คณฺหิตฺวา รโหคเตน ปฏิสลฺลีเนน ลาภา วต เม สุลทฺธ
วต เม โยห มจฺเฉรมลปริยฏุ ิตาย ปชาย วิคตมลมจฺเฉเรน
เจตสา วิหรามิ มุตฺตจาโค ปยตปาณิ โวสฺสคฺครโต ยาจโยโค
ทานสวิภาครโตติ เอว วิคตมลมจฺเฉรตาทิคุณวเสน อตฺตโน จาโค
อนุสฺสริตพฺโพ ฯ ตตฺถ ลาภา วต เมติ มยฺห วต ลาภา ฯ เย
อิเม อายุ โข ปน ทตฺวา อายุสฺส ภาคี โหติ ทิพฺพสฺส วา
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มานุสสฺส วา อิติ จ ทท ปโย โหติ ภชนฺติ น พหู ชนา
อิติ จ ททมาโน ปโย โหติ สต ธมฺมมนุกฺกม อิติ เอวมาทีหิ
นเยหิ ภควตา ทายกสฺส ลาภา สวณฺณิตา เต มยฺห อวสฺส
ภาคิโนติ อธิปฺปาโย ฯ สุลทฺธ วต เมติ ย มยา อิท สาสน
มนุสฺสตฺต วา ลทฺธ ต สุลทฺธ วต เม ฯ กสฺมา ฯ โยห
มจฺเฉรมลปริยุฏิตาย ฯเปฯ ทานสวิภาครโตติ ฯ ตตฺถ มจฺเฉรมลปริยฏุ ิตายาติ มจฺเฉรมเลน อภิภูตาย ฯ ปชายาติ ปชายนวเสน สตฺตา วุจฺจนฺติ ตสฺมา อตฺตโน สมฺปตฺตีน ปเรส สาธารณภาว อสหนลกฺขเณน จิตฺตสฺส ปภสฺสรภาวทูสนาน กณฺหธมฺมาน
อฺตเรน มจฺเฉรมเลน อภิภูเตสุ สตฺเตสูติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ
วิคตมลมจฺเฉเรนาติ อฺเสมฺป ราคโทสาทิมลานฺเจว มจฺเฉรสฺส
จ วิคตตฺตา วิคตมลมจฺเฉเรน ฯ เจตสา วิหรามีติ ยถาวุตฺตปฺปการจิตฺโต หุตฺวา วสามีติ อตฺโถ ฯ สุตฺเต ปน มหานามสฺส
สกฺกสฺส โสตาปนฺนสฺส สโต นิสฺสยวิหาร ปุจฺฉโต นิสฺสยวิหารวเสเนว เทสิตตฺตา อคาร อชฺฌาวสามีติ วุตฺต ฯ ตตฺถ
อภิภวิตฺวา วสามีติ อตฺโถ ฯ มุตฺตจาโคติ วิสฏจาโค ฯ ปยตปาณีติ ปริสุทฺธหตฺโถ ฯ สกฺกจฺจ สหตฺถา เทยฺยธมฺม ทาตุ สทา
โธตหตฺโถเยวาติ วุตฺต โหติ ฯ โวสฺสคฺครโตติ โวสฺสชฺชน
โวสฺสคฺโค ปริจฺจาโคติ อตฺโถ ตสฺมึ โวสฺสคฺเค สตตาภิโยค๑

๒

๓

๔

๕

๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๔๕ ฯ ๒. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๔๓ ฯ ปาลิยมฺปน ชนาติ ปาโ
น ทิสฺสติ ฯ ๓. องฺ. ปฺจ. ๒๒/๔๓ ฯ ๔. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๑๙ ฯ ๕. กตฺถจิ
อาวสามีติ ทิสฺสติ ฯ
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วเสน รโตติ โวสฺสคฺครโต ฯ ยาจโยโคติ ย ย ปเร ยาจนฺติ
ตสฺส ตสฺส ทานโต ยาจนโยโคติ อตฺโถ ฯ ยาชโยโคติป ปาโ ฯ
ยชนสงฺขาเตน ยาเชน ยุตฺโตติ อตฺโถ ฯ ทานสวิภาครโตติ ทาเน
จ สวิภาเค จ รโต ฯ อหฺหิ ทานฺจ เทมิ อตฺตนา ปริภฺุชิตพฺพโตป จ สวิภาค กโรมิ เอตฺเถว จสฺมิ อุภเย รโตติ เอว
อนุสฺสรตีติ อตฺโถ ฯ ตสฺเสว วิคตมลมจฺเฉรตาทิคุณวเสน อตฺตโน
จาค อนุสฺสรโต เนว ตสฺมึ สมเย ราคปริยุฏิต จิตฺต โหติ
น โทส ฯเปฯ น โมหปริยุฏิต จิตฺต โหติ อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ
สมเย จิตฺต โหติ จาค อารพฺภาติ ปุริมนเยเนว วิกฺขมฺภิตนีวรณสฺส
เอกกฺขเณ ฌานงฺคานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ จาคคุณาน ปน คมฺภีรตาย
นานปฺปการจาคคุณานุสฺสรณาธิมุตฺตตาย วา อปฺปน อปฺปตฺวา
อุปจารปฺปตฺตเมว ฌาน โหติ ฯ ตเทต จาคคุณานุสฺสรณวเสน
อุปฺปนฺนตฺตา จาคานุสฺสติจฺเจว สงฺข คจฺฉติ ฯ อิมฺจ ปน จาคานุสฺสติมนุยุตฺโต ภิกฺขุ ภิยฺโยโส มตฺตาย จาคาธิมุตฺโต โหติ
อโลภชฺฌาสโย เมตฺตาย อนุโลมการี วิสารโท ปติปามุชฺชพหุโล ฯ
อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต ปน สุคติปรายโน โหติ ฯ
ตสฺมา หเว อปฺปมาท กยิราถ สุเมธโส
เอว มหานุภาวาย จาคานุสฺสติยา สทาติ ฯ
อิท จาคานุสฺสติย วิตฺถารกถามุข ฯ
เทวตานุสฺสตึ ภาเวตุกาเมน ปน อริยมคฺควเสน สมุทาคเตหิ
สทฺธาทีหิ คุเณหิ สมนฺนาคเตน ภวิตพฺพ ฯ ตโต รโหคเตน ปฏิสลฺลีเนน
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สนฺติ เทวา จาตุมฺมหาราชิกา สนฺติ เทวา ตาวตึสา ยามา ตุสิตา
นิมฺมานรติโน ปรนิมฺมติ วสวตฺติโน สนฺติ เทวา พฺรหฺมกายิกา
สนฺติ เทวา ตทุตฺตริ ยถารูปาย สทฺธาย สมนฺนาคตา ตา เทวตา
อิโต จุตา ตตฺถ อุปฺปนฺนา มยฺหมฺป ตถารูปา สทฺธา สวิชฺชติ ยถารูเปน สีเลน ยถารูเปน สุเตน ยถารูเปน จาเคน ยถารูปาย ปฺาย
สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถ อุปฺปนฺนา มยฺหมฺป
ตถารูปา ปฺา สวิชฺชตีติ เอว เทวตา สกฺขิฏาเน เปตฺวา
อตฺตโน สทฺธาทิคุณา อนุสฺสริตพฺพา ฯ สุตฺเต ปน ยสฺมึ มหานาม
สมเย อริยสาวโก อตฺตโน จ ตาสฺจ เทวตาน สทฺธฺจ สีลฺจ
สุตฺจ จาคฺจ ปฺฺจ อนุสฺสรติ เนวสฺส ตสฺมึ สมเย
ราคปริยุฏิต จิตฺต โหตีติ วุตฺต ฯ กิฺจาป วุตฺต ฯ อถโข
ต สกฺขิฏาเน เปตพฺพ เทวตาน อตฺตโน สทฺธาทีหิ สมานคุณทีปนตฺถ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ อฏกถายฺหิ เทวตา สกฺขิฏาเน
เปตฺวา อตฺตโน คุเณ อนุสฺสรตีติ ทฬฺห กตฺวา วุตฺต ฯ ตสฺมา
ปุพฺพภาเค เทวตาน คุเณ อนุสฺสริตฺวาป อปรภาเค อตฺตโน
สวิชฺชมาเน สทฺธาทิคุเณ อนุสฺสรโต จสฺส เนว ตสฺมึ สมเย
ราคปริยุฏิต จิตฺต โหติ น โทส ฯเปฯ น โมหปริยุฏิต
จิตฺต โหติ อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ เทวตา
อารพฺภาติ ปุริมนเยเนว วิกฺขมฺภิตนีวรณสฺส เอกกฺขเณ ฌานงฺคานิ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สทฺธาทิคุณาน ปน คมฺภีรตาย นานปฺปการคุณานุสฺ๑

๒

๑. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๒๐ ฯ ๒. เปตพฺพเทวตานนฺติป ฯ
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สรณาธิมุตฺตตาย วา อปฺปน อปฺปตฺวา อุปจารปฺปตฺตเมว ฌาน
โหติ ฯ ตเทต เทวตาน คุณสทิสสทฺธาทิคุณานุสฺสรณวเสน เทวตานุสฺสติจฺเจว สงฺข คจฺฉติ ฯ อิมฺจ ปน เทวตานุสฺสติมนุยุตฺโต ภิกฺขุ
เทวตาน ปโย โหติ มนาโป ภิยโฺ ยโส มตฺตาย สทฺธาทิเวปุลฺล
อธิคจฺฉติ ปติปามุชฺชพหุโล วิหรติ ฯ อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต ปน
สุคติปรายโน โหติ ฯ
ตสฺมา หเว อปฺปมาท กยิราถ สุเมธโส
เอว มหานุภาวาย เทวานุสฺสติยา สทาติ ฯ
อิท เทวตานุสฺสติย วิตฺถารกถามุข ฯ
ย ปน เอตาส วิตฺถารเทสนาย อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย
จิตฺต โหติ ตถาคต อารพฺภาติอาทีนิ วตฺวา อุชุคตจิตฺโต โข ปน
มหานาม อริยสาวโก ลภติ อตฺถเวท ลภติ ธมฺมเวท ลภติ
ธมฺมุปสฺหิต ปามุชชฺ  ปมุทิตสฺส ปติ ชายตีติ วุตฺต ตตฺถ อิติป โส
ภควาติอาทีน อตฺถ นิสฺสาย อุปฺปนฺน ตุฏึ สนฺธาย ลภติ อตฺถเวทนฺติ วุตฺต ปาลึ นิสฺสาย อุปฺปนฺน ตุฏึ สนฺธาย ลภติ ธมฺมเวทนฺติ
วุตฺต อุภยวเสน ลภติ ธมฺมุปสฺหิต ปามุชฺชนฺติ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
ยฺจ เทวตานุสฺสติย เทวตา อารพฺภาติ วุตฺต ต ปุพฺพภาเค
วา เทวตา อารพฺภ ปวตฺตจิตฺตวเสน เทวตาคุณสทิเส วา เทวตาภาวนิปฺผาทเก คุเณ อารพฺภ ปวตฺตจิตฺตวเสน วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
อิมา ปน ฉ อนุสฺสติโย อริยสาวกานเยว อิชฺฌนฺติ ฯ เตสฺหิ
พุทฺธธมฺมสงฺฆคุณา ปากฏา โหนฺติ ฯ เต จ อขณฺฑตาทิคุเณหิ
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สีเลหิ วิคตมลมจฺเฉเรน จาเคน มหานุภาวาน เทวตาน
คุณสทิเสหิ สทฺธาทีหิ คุเณหิ จ สมนฺนาคตา ฯ มหานามสุตฺเต จ
โสตาปนฺนสฺส นิสฺสยวิหาร ปุฏเน ภควตา โสตาปนฺนสฺส นิสฺสยวิหารทสฺสนตฺถเมเวตา วิตฺถารโต กถิตา ฯ เคธสุตฺเตป อิธ
ภิกฺขเว อริยสาวโก ตถาคต อนุสฺสรติ อิติป โส ภควา ฯเปฯ
อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ นิกฺขนฺต มุตฺต วุฏิต
เคธมฺหา เคโธติ โข ภิกฺขเว ปฺจนฺเนต กามคุณาน อธิวจน
อิทมฺป โข ภิกฺขเว อารมฺมณ กริตฺวา เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา
วิสุชฺฌนฺตีติ เอว อริยสาวกสฺส อนุสสฺ ติวเสน จิตฺต วิโสเธตฺวา
อุตฺตรึ ปรมตฺถวิสุทฺธิอธิคมตฺถาย กถิตา ฯ อายสฺมตา มหากจฺจาเนน
เทสิเต สมฺพาโธกาสสุตฺเตป อจฺฉริย อาวุโส อพฺภุต อาวุโส
ยาวฺจิท เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน
สมฺพาเธ โอกาสาธิคโม อนุพุทฺโธ สตฺตาน วิสุทฺธิยา ฯเปฯ
นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิท ฉ อนุสฺสติฏานานิ กตมานิ ฉ
อิธาวุโส อริยสาวโก ตถาคต อนุสฺสรติ ฯเปฯ เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา
วิสุทฺธิธมฺมา ภวนฺตีติ เอว อริยสาวกสฺเสว ปรมตฺถวิสุทฺธิธมฺมตาย
โอกาสาธิคมวเสน กถิตา ฯ อุโปสถสุตฺเตป กถฺจ วิสาเข
อริยุโปสโถ โหติ อุปกฺกิลิฏสฺส วิสาเข จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน
ปริโยทปนา โหติ กถฺจ วิสาเข อุปกฺกิลิฏสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน
ปริโยทปนา โหติ อิธ วิสาเข อริยสาวโก ตถาคต อนุสฺสรตีติ
๑

๒

๓

๑. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๔๗ ฯ ๒. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๕๐ ฯ ๓. องฺ. ติก. ๒๐/๒๖๕ ฯ
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เอว อริยสาวกสฺเสว อุโปสถ อุปวสโต จิตฺตวิโสธนกมฺมฏานวเสน
อุโปสถสฺส มหปฺผลภาวทสฺสนตฺถ กถิตา ฯ เอกาทสนิปาเตป สทฺโธ
โข มหานาม อาราธโก โหติ โน อสฺสทฺโธ อารทฺธวิริโย
อุปฏิตสฺสติ สมาหิโต ปฺวา มหานาม อาราธโก โหติ โน
ทุปฺปฺโ อิเมสุ โข ตฺว มหานาม ปฺจสุ ธมฺเมสุ ปติฏาย
ฉ ธมฺเม อุตตฺ รึ ภาเวยฺยาสิ อิธ ตฺว มหานาม ตถาคต
อนุสฺสเรยฺยาสิ อิติป โส ภควาติ เอว อริยสาวกสฺเสว เตส
โน ภนฺเต นานาวิหาเร วิหรต เกนสฺส วิหาเรน วิหริตพฺพนฺติ
ปุจฺฉโต วิหารทสฺสนตฺถ กถิตา ฯ เอว สนฺเตป ปริสุทฺธสีลาทิคุณสมนฺนาคเตน ปุถุชชฺ เนนาป มนสิกาตพฺพา ฯ อนุสฺสรณวเสนาป
หิ พุทฺธาทีน คุเณ อนุสฺสรโต จิตฺต ปสีทติเยว ยสฺสานุภาเวน
นีวรณานิ วิกฺขมฺเภตฺวา อุฬารปามุชฺโช วิปสฺสน อารภิตฺวา
อรหตฺตเยว สจฺฉิกเรยฺย กฏอนฺธการวาสิปุสฺสเทวตฺเถโร วิย ฯ
โส กิรายสฺมา มาเรน นิมฺมิต พุทฺธรูป ทิสฺวา อย ตาว
สราคโทสโมโหเยว โสภติ กถ นุโข ภควา โสภิตฺถ สพฺพโส
วีตราคโทสโมโหติ พุทฺธารมฺมณ ปตึ ปฏิลภิตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา
อรหตฺต ปาปุณีติ ฯ
อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย กเต วิสุทฺธิมคฺเค
สมาธิภาวนาธิกาเร ฉอนุสฺสตินิทฺเทโส นาม สตฺตโม ปริจฺเฉโท ฯ
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๑. องฺ. เอกาทสก. ๒๔/๓๕๕ ฯ ๒. ปาลิยมฺปน...นานาวิหาเรหิ วิหรต เกน วิหาเรน
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