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วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส
ทุติโย ภาโค
------อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
อิทานิ อิโต อนนฺตราย มรณสฺสติยา ภาวนานิทฺเทโส
อนุปฺปตฺโต ฯ ตตฺถ มรณนฺติ เอกภวปริยาปนฺนสฺส ชีวิตินฺทฺริยสฺส
อุปจฺเฉโท ฯ ยมฺปเนต อรหนฺตาน วฏฏทุกฺขสมุจฺเฉทสงฺขาต
สมุจฺเฉทมรณ สงฺขาราน ขณภงฺคสงฺขาต ขณิกมรณ รุกฺโข
มโต โลห มตนฺติอาทีสุ สมฺมติมรณฺจ น ต อิธ อธิปฺเปต ฯ
ยมฺป เจต อธิปฺเปต ต กาลมรณ อกาลมรณนฺติ ทุวิธ
โหติ ฯ ตตฺถ กาลมรณ ปฺุกฺขเยน วา อายุกขฺ เยน วา
อุภยกฺขเยน วา โหติ อกาลมรณ กมฺมุปจฺเฉทกกมฺมวเสน ฯ
ตตฺถ ย วิชชฺ มานายป อายุสนฺตานกปจฺจยสมฺปตฺติยา เกวล
ปฏิสนฺธิชนกสฺส กมฺมสฺส วิปกฺกวิปากตฺตา ปน มรณ โหติ
อิท ปฺุกฺขเยน มรณ นาม ฯ ย คติกาลาหาราทิสมฺปตฺติยา
อภาเวน อชฺชตนกาลปุรสิ าน วิย วสฺสสตมตฺตปริมาณสฺส อายุโน
ขยวเสน มรณ โหติ อิท อายุกฺขเยน มรณ นาม ฯ ยมฺปน
ทูสิมารกลาพุราชาทีน วิย ตขณเยว านา จาวนสมตฺเถน กมฺมุนา
๑

๑. ยุ. ปนสทฺโทย นตฺถิ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
อุปจฺฉินฺนสนฺตานาน ปุริมกมฺมวเสน วา สตฺถหรณาทีหิ อุปกฺกเมหิ
อุปจฺฉิชฺชมานสนฺตานาน มรณ โหติ อิท อกาลมรณ นาม ฯ
ต สพฺพมฺป วุตฺตปฺปกาเรน ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉเทน สงฺคหิต ฯ อิติ
ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉทสงฺขาตสฺส มรณสฺส สรณ มรณสฺสติ ฯ
ต ภาเวตุกาเมน รโหคเตน ปฏิสลฺลีเนน มรณ ภวิสฺสติ
ชีวิตินฺทฺริย อุปจฺฉิชฺชิสฺสตีติ วา มรณ มรณนฺติ วา โยนิโส
มนสิกาโร ปวตฺเตตพฺโพ ฯ อโยนิโส ปวตฺตยโต หิ อิฏชนมรณานุสฺสรเณ โสโก อุปฺปชฺชติ วิชาตมาตุยา ปยปุตตฺ มรณานุสสฺ รเณ วิย
อนิฏชนมรณานุสฺสรเณ ปาโมชฺช อุปฺปชฺชติ เวรีน เวริมรณานุสฺสรเณ วิย มชฺฌตฺตชนมรณานุสฺสรเณ สเวโค น อุปฺปชฺชติ
มตกเลวรทสฺสเน ฉวทาหกสฺส วิย อตฺตโน มรณานุสฺสรเณ
สนฺตาโส อุปฺปชฺชติ อุกขฺ ิตฺตาสิกวธก ทิสฺวา ภีรกุ ชาติกสฺส วิย ฯ
ตเทต สพฺพมฺป สติสเวคาณวิรหโต โหติ ฯ ตสฺมา ตตฺถ
ตตฺถ หตมตสตฺเต โอโลเกตฺวา ทิฏปุพฺพสมฺปตฺตีน สตฺตาน มตาน
มรณ อาวชฺชิตฺวา สติฺจ สเวคฺจ าณฺจ โยเชตฺวา มรณ
ภวิสฺสตีติอาทินา นเยน มนสิกาโร ปวตฺเตตพฺโพ ฯ เอว
ปวตฺเตนฺโต หิ โยนิโส ปวตฺเตติ อุปาเยน ปวตฺเตตีติ อตฺโถ ฯ
เอว ปวตฺตยโตเยว หิ เอกจฺจสฺส นีวรณานิ วิกขฺ มฺภนฺติ
มรณารมฺมณา สติ สณฺาติ อุปจารปฺปตฺตเมว กมฺมฏาน โหติ ฯ
ยสฺส ปน เอตฺตาวตา น โหติ เตน วธกปจฺจุปฏานโต
สมฺปตฺติวิปตฺติโต อุปสหรณโต กายพหุสาธารณโต อายุทุพฺพลโต
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อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
อนิมิตฺตโต อทฺธานปริจฺเฉทโต ขณปริตฺตโตติ อิเมหิ อฏหากาเรหิ
มรณ อนุสฺสริตพฺพ ฯ
ตตฺถ วธกปจฺจุปฏานโตติ วธกสฺส วิย ปจฺจุปฏานโต ฯ
ยถา หิ อิมสฺส สีส ฉินฺทิสฺสามีติ อสึ คเหตฺวา คีวาย
หรายมาโน วธโก ปจฺจุปฏิโตว โหติ เอว มรณมฺป ปจฺจุปฏิตเมวาติ อนุสฺสริตพฺพ ฯ กสฺมา ฯ สห ชาติยา อาคตโต ชีวิตหรณโต
จ ฯ ยถา หิ อหิจฺฉตฺตก มกุล มตฺถเกน ปสุ คเหตฺวาว
อุคฺคจฺฉติ เอว สตฺตา ชรามรณ คเหตฺวาว นิพฺพตฺตนฺติ ฯ ตถา
หิ เตส ปฏิสนฺธิจิตฺต อุปฺปาทานนฺตรสฺส ชร ปตฺวา ปพฺพตสิขรโต
ปติตสิลา วิย ภิชชฺ ติ สทฺธึ สมฺปยุตฺตกฺขนฺเธหิ ฯ เอว ขณิกมรณ
ตาว สห ชาติยา อาคต ฯ ชาตสฺส ปน อวสฺส มรณโต
อิธาธิปฺเปต มรณมฺป สห ชาติยา อาคต ฯ ตสฺมา เอส สตฺโต
ชาตกาลโต ปฏาย ยถา นาม อุฏิโต สูรโิ ย อตฺถาภิมุโข
คจฺฉเตว คตคตฏานโต อีสกมฺป น นิวตฺตติ ยถา วา ปน
กุนฺนที ปพฺพเตยฺยา สีฆโสตา หารหารินี สนฺทเตว วตฺตเตว
อีสกมฺป น นิวตฺตติ เอว อีสกมฺป อนิวตฺตมาโน มรณาภิมุโขว
ยาติ ฯ เตน วุตฺต
ยเมกรตฺตึ ปม คพฺเภ วสติ มาณโว
อพฺภุฏิโตว โส ยาติ ส คจฺฉ น นิวตฺตตีติ ฯ
เอว คจฺฉโต จสฺส คิมฺหาภิตตฺตาน กุนฺนทีน ขโย วิย ปาโต
๑

๒

๓

๑. ยุ. จารยมาโน ฯ ๒. สุริโยติ ภเวยฺย ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ขุ.ชา. วีสติ. ๒๗/๔๖๙ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
อาโปรสานุคตพนฺธนาน ทุมปฺผลาน ปตน วิย มุคฺคราภิตาลิตาน
มตฺติกภาชนาน เภโท สูริยรสฺมีหิ สมฺผุฏาน อุสฺสาวพินฺทูน
วิทฺธสน วิย จ มรณเมว อาสนฺน โหติ ฯ เตนาห
อจฺจยนฺติ อโหรตฺตา ชีวิต อุปรุชฌ
ฺ ติ
อายุ ขียติ มจฺจาน กุนฺนทีนว โอทก
ผลานมิว ปกฺกาน ปาโต ปตนโต ภย
เอว ชาตาน มจฺจาน นิจฺจ มรณโต ภย
ยถา หิ กุมฺภการสฺส กต มตฺติกภาชน
ขุทฺทกฺจ มหนฺตฺจ ย ปกฺก ยฺจ อามก
สพฺพ เภทปริยนฺต เอว มจฺจาน ชีวิต
อุสฺสาโวว ติณคฺคมฺหิ สูริยุคฺคมน ปติ
เอวมายุ มนุสฺสาน มา ม อมฺม นิวารยาติ ฯ
เอว อุกฺขิตฺตาสิโก วธโก วิย สห ชาติยา อาคต ฯ ตมฺปเนต
มรณ คีวาย อสึ หรายมาโน โส วธโก วิย ชีวิต หรติเยว
นาหริตฺวา นิวตฺเตติ ฯ ตสฺมา สห ชาติยา อาคตโต ชีวิตหรณโต
จ อุกฺขิตฺตาสิโก วธโก วิย มรณมฺป ปจฺจุปฏิตเมว โหตีติ ฯ
เอว วธกปจฺจุปฏานโต มรณ อนุสฺสริตพฺพ ฯ
สมฺปตฺติวิปตฺติโตติ ฯ อิธ สมฺปตฺติ นาม ตาวเทว โสภติ
ยาว น วิปตฺติ นาภิภวติ น จ สา สมฺปตฺติ นาม อตฺถิ
๑

๒

๓

๔

๑. ส. ส. ๑๕/๑๕๙ ฯ ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๔๔๗ ฯ ๓. ที. มหา. ๑๐/๑๔๑ ฯ
๔. ขุ. ชา. เอกาทส. ๒๗/๓๑๖ ฯ
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อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
ยา วิปตฺตึ อติกฺกมฺม ติฏเยฺย ฯ ตถา หิ
สกล เมทนึ ภุตฺวา ทตฺวา โกฏิสต สุขี
อฑฺฒามลกมตฺตสฺส อนฺเต อิสฺสริก คโต
เตเนว เทหพนฺเธน ปฺุมฺหิ ขยมาคเต
มรณาภิมุโข โสป อโสโก โสกมาคโตติ ฯ
อปจ สพฺพมฺป อาโรคฺย พฺยาธิปริโยสาน สพฺพ โยพฺพน ชราปริโยสาน สพฺพ ชีวิต มรณปริโยสาน สพฺโพเยว โลกสนฺนวิ าโส
ชาติยา อนุคโต ชราย อนุสโฏ พฺยาธินา อภิภูโต มรเณน
อพฺภาหโต ฯ เตนาห
ยถาป เสลา วิปุลา นภ อาหจฺจ ปพฺพตา
สมนฺตา อนุปริเยยฺยุ นิปฺโปเถนฺตา จตุทฺทิสา
เอว ชรา จ มจฺจุ จ อธิวตฺตนฺติ ปาณิโน
ขตฺติเย พฺราหฺมเณ เวสฺเส สุทฺเท จณฺฑาลปุกฺกุเส
น กิฺจิ ปริวชฺเชติ สพฺพเมวาภิมทฺทติ
น ตตฺถ หตฺถีน ภูมิ น รถาน น ปตฺติยา
น จาป มนฺตยุทฺเธน สกฺกา เชตุ ธเนน วาติ ฯ
เอว ชีวิตสมฺปตฺติยา มรณวิปตฺติ ปริโยสาน ฯ ต ววฏเปนฺเตน
สมฺปตฺติวิปตฺติโต มรณ อนุสฺสริตพฺพ ฯ
อุปสหรณโตติ ปเรหิ สทฺธึ อตฺตโน อุปสหรณโต ฯ ตตฺถ
๑

๒

๓

๑. ยุ. อิสฺสริต ฯ ๒. ส. ส. ๑๕/๑๔๐ ฯ ๓. สี. ม. ยุ. มรณวิปตฺติปริโยสานต
ววตฺถเปนฺเตน ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
สตฺตหากาเรหิ อุปสหรณโต มรณ อนุสฺสริตพฺพ ยสมหตฺตโต
ปฺุมหตฺตโต ถามมหตฺตโต อิทฺธมิ หตฺตโต ปฺามหตฺตโต
ปจฺเจกพุทฺธโต สมฺมาสมฺพุทฺธโตติ ฯ
กถ ฯ อิท มรณ นาม มหายสาน มหาปริวาราน สมฺปนฺนธนวาหนาน มหาสมฺมตมนฺธาตุมหาสุทสฺสนทฬฺหเนมิปฺปภูตีนมฺป
อุปริ นิราสงฺกเมว ปติต กิมงฺค ปน มยฺห อุปริ น ปติสฺสติ ฯ
มหายสา ราชวรา มหาสมฺมตอาทโย
เตป มจฺจุวส ปตฺตา มาทิเสสุ กถาว กาติ ฯ
เอว ตาว ยสมหตฺตโต อนุสฺสริตพฺพ ฯ
กถ ปฺุมหตฺตโต ฯ
โชติโย ชฏิโล อุคฺโค เมณฺฑโก อถ ปุณฺณโก
เอเต จฺเ จ เย โลเก มหาปฺุาติ วิสฺสุตา
สพฺเพ มรณมาปนฺนา มาทิเสสุ กถาว กาติ ฯ
เอว ปฺุมหตฺตโต อนุสฺสริตพฺพ ฯ
กถ ถามมหตฺตโต ฯ
วาสุเทโว พลเทโว ภีมเสโน ยุธฏิ ิโล
หนุโรป มหามลฺโล อนฺตกสฺส วส คโต
เอว ถามพลูเปตา อิติ โลกมฺหิ วิสฺสุตา
เอเตป มรณมาปนฺนา มาทิเสสุ กถาว กาติ ฯ
เอว ถามมหตฺตโต อนุสฺสริตพฺพ ฯ
๑

๒

๔

๑. ยุ....ทฬฺหเนมินิมิปฺปภูตีนมฺป ฯ ๒. โชติโก ฯ ๓. ม. จานุโร โย มหามลฺโล ฯ
สี. ยุ. จานุโร ปยทามลฺโล ฯ ๔. สี. ม. ยุ. คตา ฯ
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อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
กถ อิทฺธิมหตฺตโต ฯ
ปาทงฺคุฏกมตฺเตน เวชยนฺต อกมฺปยิ
โย นามิทฺธิมต เสฏโ ทุติโย อคฺคสาวโก
โสป มจฺจุมุข โฆร มิโค สีหมุข วิย
ปวิฏโ  สห อิทฺธีหิ มาทิเสสุ กถาว กาติ ฯ
เอว อิทฺธิมหตฺตโต อนุสฺสริตพฺพ ฯ
กถ ปฺามหตฺตโต ฯ
โลกนาถ เปตฺวาน เย จฺเ อตฺถิ ปาณิโน
ปฺาย สาริปุตฺตสฺส กลนฺนาคฺฆนฺติ โสฬสึ
เอว นาม มหาปฺโ ปโม อคฺคสาวโก
มรณสฺส วสมฺปตฺโต มาทิเสสุ กถาว กาติ ฯ
เอว ปฺามหตฺตโต อนุสฺสริตพฺพ ฯ
กถ ปจฺเจกพุทฺธโต ฯ เยป เต อตฺตโน าณวิริยพเลน
สพฺพกิเลสสตฺตุนิมฺมถน กตฺวา ปจฺเจกสมฺโพธึ ปตฺวา ขคฺควิสาณกปฺปา สยมฺภุโน เตป มรณโต น มุตฺตา กุโต ปนาห
มุจฺจิสฺสามีติ ฯ
ต ต นิมิตฺตมาคมฺม วีมสนฺตา มเหสิโน
สยมฺภู าณเตเชน เย ปตฺตา อาสวกฺขย
เอกจริย นิวาเสน ขคฺคสิงฺคสมูปมา
เตป นาติคตา มจฺจุ มาทิเสสุ กถาว กาติ ฯ
เอว ปจฺเจกพุทฺธโต อนุสฺสริตพฺพ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
กถ สมฺมาสมฺพุทฺธโต ฯ โยป โส ภควา อสีติอนุพฺยฺชนปฏิมณฺฑิตทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณวิจิตฺตรูปกาโย สพฺพาการปริสุทฺธสีลกฺขนฺธาทิคุณรตนสมิทฺธธมฺมกาโย ยสมหตฺตปฺุมหตฺต ถามมหตฺต อิทฺธิมหตฺต ปฺามหตฺตาน ปาร คโต อสโม อสมสโม
อปฺปฏิโม อปฺปฏิปุคฺคโล อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ โสป สลิลวุฏินิปาเตน มหาอคฺคิกฺขนฺโธ วิย มรณวุฏินิปาเตน านโส วูปสนฺโต ฯ
เอว มหานุภาวสฺส ยนฺนาเมต มเหสิโน
น ภเยน น ลชฺชาย มรณวสมาคต
นีลชฺช วีตสารชฺช สพฺพสตฺตาภิมทฺทน
ตยิท มาทิส สตฺต กถ นาภิภวิสฺสตีติ ฯ
เอว สมฺมาสมฺพุทฺธโต อนุสฺสริตพฺพ ฯ
ตสฺเสว ยสมหตฺตาทิสมฺปนฺเนหิ ปเรหิ สทฺธึ มรณสามฺตาย อตฺตาน อุปสหริตฺวา เตส วิย สตฺตวิเสสาน มยฺหมฺป
มรณ ภวิสฺสตีติ อนุสฺสรโต อุปจารปฺปตฺต กมฺมฏาน โหตีติ ฯ
เอว อุปสหรณโต มรณ อนุสฺสริตพฺพ ฯ
กายพหุสาธารณโตติ ฯ อย กาโย พหุสาธารโณ อสีติยา ตาว
กิมิกุลาน สาธารโณ ฯ ตตฺถ ฉวินิสฺสติ า ปาณา ฉวึ ขาทนฺติ จมฺมนิสฺสิตา จมฺม ขาทนฺติ มสนิสฺสิตา มส ขาทนฺติ นฺหารุนิสฺสิตา นฺหารุ
ขาทนฺติ อฏินิสฺสิตา อฏึ ขาทนฺติ มิฺชนิสฺสิตา มิฺช ขาทนฺติ
ตตฺเถว ชายนฺติ ชิยฺยนฺติ มิยฺยนฺติ อุจจฺ ารปสฺสาว กโรนฺติ ฯ กาโย จ
๑

๒

๑. มรณ วสมาคตนฺติป ทิสฺสติ ฯ ๒. นิลฺลชฺชนฺติป ทิสฺสติ ฯ
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อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
เนส ปสูติฆรฺเจว คิลานสาลา จ สุสานฺจ วจฺจกุฏิ จ ปสฺสาวโทณิกา จ ฯ สฺวาย เตสมฺป กิมีน ปโกเปน มรณ นิคจฺฉติเยว ฯ
ยถา จ อสีติยา กิมิกลุ าน เอว อชฺฌตฺติกานเยว อเนกสตาน
โรคาน พาหิรานฺจ อหิวิจฺฉิกาทีน มรณสฺส ปจฺจยาน สาธารโณ ฯ
ยถา หิ จาตุมฺมหาปเถ ปเต ลกฺขมฺหิ สพฺพทิสาหิ อาคตา
สรสตฺติ โตมร ปาสาณาทโย นิปตนฺติ เอว กาเยป สพฺพุปทฺทวา
นิปตนฺติ ฯ สฺวาย เตสมฺป อุปทฺทวาน นิปาเตน มรณ นิคจฺฉติเยว ฯ
เตนาห ภควา อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ทิวเส นิกฺขนฺเต รตฺติยา
ปฏิหิตาย อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ พหุกา โข เม ปจฺจยา มรณสฺส
อหิ วา ม ฑเสยฺย วิจฺฉิกา วา ม ฑเสยฺย สตปที วา ม
ฑเสยฺย เตน เม อสฺส กาลกิริยา โส มมสฺส อนฺตราโย
อุปกฺขลิตฺวา วา ปปเตยฺย ภตฺต วา เม ภุตฺต พฺยาปชฺเชยฺย
ปตฺต วา เม กุปฺเปยฺย เสมฺห วา เม กุปฺเปยฺย สตฺถกา
วา เม วาตา กุปฺเปยฺยุ เตน เม อสฺส กาลกิริยา โส มมสฺส
อนฺตราโยติ ฯ เอว กายพหุสาธารณโต มรณ อนุสสฺ ริตพฺพ ฯ
อายุทุพฺพลโตติ ฯ อายุ นาเมต อพล ทุพฺพล ฯ ตถา หิ สตฺตาน
ชีวิต อสฺสาสปสฺสาสุปนิพทฺธฺเจว อิริยาปถุปนิพทฺธฺจ สีตุณฺหุปนิพทฺธฺจ มหาภูตุปนิพทฺธฺจ อาหารุปนิพทฺธฺจ ฯ ตเทต อสฺสาสปสฺสาสาน สมวุตฺติต ลภมานเมว ปวตฺตติ พหิ นิกฺขนฺตนาสิกวาเต
ปน อนฺโต อปวิสนฺเต ปวิฏเ วา อนิกฺขมนฺเต มโต นาม โหติ ฯ
๑

๑. องฺ. อฏก. ๒๔/๓๓๑ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
จตุนฺน อิริยาปถานมฺป สมวุตฺติต ลภมานเมว ปวตฺตติ อฺตรฺตรสฺส ปน อธิมตฺตตาย อายุสงฺขารา อุปจฺฉิชฺชนฺติ ฯ
สีตุณฺหานมฺป สมวุตฺติต ลภมานเมว ปวตฺตติ อติสีเตน ปน อติอุณฺเหน วา อภิภูตสฺส วิปชฺชติ ฯ มหาภูตานมฺป สมวุตฺติต ลภมานเมว
ปวตฺตติ ปวีธาตุยา ปน อาโปธาตุอาทีน วา อฺตรปฺปโกเปน
พลสมฺปนฺโนป ปุคฺคโล ปตฺถทฺธกาโย วา อติสาราทิวเสน
กิลินฺนปูติกาโย วา มหาทาหปเรโต วา สฺฉิชฺชมานสนฺธิพนฺธโน วา
หุตฺวา ชีวิตกฺขย ปาปุณาติ ฯ กวฬิงฺการาหารมฺป ยุตฺตกาเล
ลภนฺตสฺเสว ชีวิต ปวตฺตติ อาหาร อลภมานสฺส ปน ปริกฺขย
คจฺฉตีติ ฯ เอว อายุทุพฺพลโต มรณ อนุสฺสริตพฺพ ฯ
อนิมิตฺตโตติ อววฏานโต ปริจฺเฉทาภาวโตติ อตฺโถ ฯ
สตฺตานฺหิ
ชีวิต พฺยาธิ กาโล จ เทหนิกฺเขปน คติ
ปฺเจเต ชีวโลกสฺมึ อนิมิตฺตา น นายเร ฯ
ตตฺถ ชีวิต นาม เอตฺตกเมว ชีวิตพฺพ น อิโต ปรนฺติ
ววฏานาภาวโต อนิมิตตฺ  ฯ กลลกาเลป หิ สตฺตา มรนฺติ
อมฺพุท เปสิ ฆน มาสิก เทฺวมาส ติมาส จตุมาส ปฺจมาส ทสมาส กาเลป
กุจฺฉิโต นิกขฺ นฺตสมเยป ตโต ปร วสฺสสตสฺส อนฺโตป พหิป
มรนฺติเยว ฯ พฺยาธิป อิมนิ าว พฺยาธินา สตฺตา มรนฺติ น
อฺเนาติ ววฏานาภาวโต อนิมิตฺโต ฯ จกฺขุโรเคนป หิ สตฺตา
๑

๑. อพฺพุท...อิตปิ  ฯ
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อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
มรนฺติ โสตโรคาทีน อฺตเรนาป ฯ กาโลป อิมสฺมึเยว
กาเล มริตพฺพ น อฺสฺมินฺติ เอว ววฏานาภาวโต อนิมิตฺโต ฯ
ปุพฺพณฺเหป หิ สตฺตา มรนฺติ มชฺฌนฺติกาทีน อฺตรสฺมิมฺป ฯ
เทหนิกฺเขปนมฺป อิเธว มิยฺยมานาน เทเหน ปติตพฺพ น อฺตฺราติ
เอว ววฏานาภาวโต อนิมิตฺต ฯ อนฺโตคาเม ชาตานฺหิ
พหิคาเมป อตฺตภาโว ปตติ พหิคาเมป ชาตาน อนฺโตคาเม ฯ
ตถา ถลชาน วา ชเล ชลชาน วา ถเลติ อเนกปฺปการโต
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ คติป อิโต จุเตน อิธ นิพฺพตฺติตพฺพนฺติ เอว
ววฏานาภาวโต อนิมิตฺตา ฯ เทวโลกโต หิ จุตา มนุสฺเสสุป
นิพฺพตฺตนฺติ มนุสฺสโลกโต จุตา เทวโลกาทีนมฺป ยตฺถ กตฺถจิ
นิพฺพตฺตนฺตีติ เอว ยนฺเต ยุตฺตโคโณ วิย คติปฺจเก โลโก
สมฺปริวตฺตตีติ ฯ เอว อนิมิตฺตโต มรณ อนุสฺสริตพฺพ ฯ
อทฺธานปริจฺเฉทโตติ ฯ มนุสฺสาน ชีวิตสฺส นาม เอตรหิ
ปริตฺโต อทฺธา โย จิร ชีวติ โส วสฺสสต อปฺป วา ภิยฺโย ฯ
เตนาห ภควา อปฺปมิท ภิกฺขเว มนุสฺสาน อายุ คมนีโย
สมฺปราโย กตฺตพฺพ กุสล จริตพฺพ พฺรหฺมจริย นตฺถิ ชาตสฺส
อมรณ โย ภิกฺขเว จิร ชีวติ โส วสฺสสต อปฺป วา ภิยฺโยติ
อปฺปมายุ มนุสฺสาน หีเฬยฺย น สุโปริโส
จเรยฺยาทิตฺตสีโสว นตฺถิ มจฺจุสฺส นาคโมติ ฯ
อปรมฺป อาห ภูตปุพฺพ ภิกฺขเว อรโก นาม สตฺถา อโหสีติ ฯ
๑

๒

๑. ส. ส. ๑๕/๑๕๘. ขุ. มหา. ๒๙/๕๑ ฯ ๒. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๓๘ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
สพฺพมฺป สตฺตหิ อุปมาหิ อลงฺกตสุตฺต วิตฺถาเรตพฺพ ฯ อปรมฺป
อาห โย จาย ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว มรณสฺสตึ ภาเวติ อโห
วตาห รตฺตินฺทิว ชีเวยฺย ภควโต สาสน มนสิกเรยฺย พหุ วต
เม กต อสฺสาติ โย จาย ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว มรณสฺสตึ
ภาเวติ อโห วตาห ทิวส ชีเวยฺย ภควโต สาสน มนสิกเรยฺย
พหุ วต เม กต อสฺสาติ โย จาย ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เอว มรณสฺสตึ
ภาเวติ อโห วตาห ตทนฺตร ชีเวยฺย ยทนฺตร เอก ปณฺฑปาต
ภฺุชามิ ภควโต สาสน มนสิกเรยฺย พหุ วต เม กต
อสฺสาติ โย จาย ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว มรณสฺสตึ ภาเวติ อโห
วตาห ตทนฺตร ชีเวยฺย ยทนฺตร จตฺตาโร ปฺจ อาโลเป
สงฺขาทิตฺวา อชฺโฌหรามิ ภควโต สาสน มนสิกเรยฺย พหุ วต
เม กต อสฺสาติ อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว ภิกฺขู ปมตฺตา วิหรนฺติ
ทนฺธ มรณสฺสตึ ภาเวนฺติ อาสวาน ขยาย โย จ ขฺวาย
ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว มรณสฺสตึ ภาเวติ อโห วตาห ตทนฺตร ชีเวยฺย
ยทนฺตร เอก อาโลป สงฺขาทิตฺวา อชฺโฌหรามิ ภควโต สาสน
มนสิกเรยฺย พหุ วต เม กต อสฺสาติ โย จาย ภิกขฺ เว ภิกฺขุ
เอว มรณสฺสตึ ภาเวติ อโห วตาห ตทนฺตร ชีเวยฺย ยทนฺตร
อสฺสสิตฺวา วา ปสฺสสามิ ปสฺสสิตฺวา วา อสฺสสามิ ภควโต สาสน
มนสิกเรยฺย พหุ วต เม กต อสฺสาติ อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว
ภิกฺขู อปฺปมตฺตา วิหรนฺติ ติกฺข มรณสฺสตึ ภาเวนฺติ อาสวาน
ขยายาติ ฯ เอว จตุปฺจาโลปสงฺขาทนมตฺต อวิสฺสาสิโย ปริตโฺ ต
๑

๑. องฺ. อฏก. ๒๔/๓๒๙ ฯ
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อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
ชีวิตสฺส อทฺธาติ ฯ เอว อทฺธานปริจฺเฉทโต มรณ อนุสฺสริตพฺพ ฯ
ขณปริตฺตโตติ ฯ ปรมตฺถโต หิ อติปริตฺโต สตฺตาน
ชีวิตกฺขโณ เอกจิตฺตปฺปวตฺติมตฺโตเยว ฯ ยถา นาม รถจกฺก
ปวตฺตมานมฺป เอเกเนว เนมิปฺปเทเสน ปวตฺตติ ติฏมานมฺป เอเกเนว
ติฏติ เอวเมว เอกจิตฺตกฺขณิก สตฺตาน ชีวิต ตสฺมึ จิตฺเต
นิรุทฺธมตฺเต สตฺโต นิรุทโฺ ธติ วุจฺจติ ฯ ยถาห ฯ อตีเต จิตฺตกฺขเณ
ชีวิตฺถ น ชีวติ น ชีวิสสฺ ติ อนาคเต จิตฺตกฺขเณ น ชีวิตฺถ น ชีวติ
ชีวิสฺสติ ปจฺจุปฺปนฺเน จิตฺตกฺขเณ น ชีวติ ฺถ ชีวติ น ชีวิสฺสติ
ชีวิต อตฺตภาโว จ สุขทุกฺขา จ เกวลา
เอกจิตฺตสมายุตฺตา ลหุโส วตฺตเต ขโณ
เย นิรุทธฺ า มรนฺตสฺส ติฏมานสฺส วา อิธ
สพฺเพป สทิสา ขนฺธา คตา อปฺปฏิสนฺธิยา
อนิพฺพตฺเตน น ชาโต ปจฺจุปฺปนฺเนน ชีวติ
จิตฺตภงฺคมโต โลโก ปฺตฺติ ปรมตฺถิยาติ ฯ
เอว ขณปริตฺตโต มรณ อนุสฺสริตพฺพ ฯ
อิติ อิเมส อฏนฺน อาการาน อฺตรฺตเรน อนุสสฺ รโตป
ปุนปฺปุน มนสิการวเสน จิตฺต อาเสวน ลภติ มรณารมฺมณา
สติ สนฺติฏติ นีวรณานิ วิกฺขมฺภนฺติ ฌานงฺคานิ ปาตุภวนฺติ ฯ
สภาวธมฺมตฺตา ปน สเวชนียตฺตา จ อารมฺมณสฺส อปฺปน
อปฺปตฺวา อุปจารปฺปตฺตเมว ฌาน โหติ ฯ โลกุตฺตรชฺฌานมฺปน
๑

๑. ขุ. มหา. ๒๙/๔๘ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ทุติยจตุตฺถานิ จ อารุปปฺ ชฺฌานานิ สภาวธมฺเมป ภาวนาวิเสเสน
อปฺปน ปาปุณนฺติ ฯ วิสุทฺธิภาวนานุกฺกมวเสน หิ โลกุตฺตร
อปฺปน ปาปุณาติ ฯ อารมฺมณาติกฺกมภาวนาวเสน อารุปฺป ฯ
อปฺปนาปตฺตสฺเสว หิ ฌานสฺส อารมฺมณสมติกฺกมนมตฺต ตตฺถ
โหติ ฯ อิธ ปน ตทุภยมฺป นตฺถิ ตสฺมา อุปจารปฺปตฺตเมว
ฌาน โหติ ฯ ตเทต มรณสฺสติพเลน อุปฺปนฺนตฺตา มรณสฺสติจฺเจว
สงฺข คจฺฉติ ฯ อิมฺจ ปน มรณสฺสติมนุยุตฺโต ภิกฺขุ สตต
อปฺปมตฺโต โหติ สพฺพภเวสุ อนภิรติสฺ ปฏิลภติ ชีวิตนิกนฺตึ
ชหติ ปาปครหี โหติ อสนฺนิธิพหุโล ปริกฺขาเรสุ วิคตมลมจฺเฉโร ฯ
อนิจฺจสฺาปสฺส ปริจย คจฺฉติ ฯ ตทนุสาเรเนว จ ทุกฺขสฺา
อนตฺตสฺา จ อุปฏาติ ฯ ยถา อภาวิตมรณา สตฺตา สหสา
วาฬมิค ยกฺข สปฺป โจร วธกาภิภูตา วิย มรณสมเย ภย สนฺตาส
สมฺโมหมาปชฺชนฺติ เอว อนาปชฺชิตฺวา อภโย อสมฺมุฬฺโห กาล
กโรติ ฯ สเจ ทิฏเว ธมฺเม อมต นาราเธติ กายสฺส เภทา
สุคติปรายโน โหติ ฯ
ตสฺมา หเว อปฺปมาท กยิราถ สุเมธโส
เอว มหานุภาวาย มรณสฺสติยา สทาติ ฯ
อิท มรณานุสฺสติย วิตฺถารกถามุข ฯ
อิทานิ ยนฺต อฺตฺร พุทฺธุปฺปาทา นปฺปวตฺตปุพฺพ สพฺพติตฺถิยาน อวิสยีภูต เตสุ เตสุ สุตฺตนฺเตสุ เอกธมฺโม ภิกฺขเว
ภาวิโต พหุลีกโต มหโต สเวคาย สวตฺตติ มหโต อตฺถาย
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อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
สวตฺตติ มหโต โยคกฺเขมาย สวตฺตติ มหโต สติสมฺปชฺาย
สวตฺตติ าณทสฺสนปฏิลาภาย สวตฺตติ ทิฏธมฺมสุขวิหาราย
สวตฺตติ วิชชฺ าวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สวตฺตติ กตโม เอกธมฺโม
กายคตาสติ อมตนฺเต ภิกฺขเว ปริภ
ุ ฺชนฺติ เย กายคตาสตึ
ปริภฺุชนฺติ อมตนฺเต ภิกฺขเว น ปริภ
ุ ฺชนฺติ เย กายคตาสตึ
น ปริภฺุชนฺติ อมตนฺเตส ภิกฺขเว ปริภุตฺต อปริภุตฺต ปริหนี 
อปริหีน วิรทฺธ อารทฺธ เยส กายคตาสติ อารทฺธาติ เอว
ภควตา อเนเกหิ อากาเรหิ ปสสิตฺวา กถ ภาวิตา จ ภิกฺขเว
กายคตาสติ กถ พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ มหานิสสา อิธ
ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรฺคโต วาติอาทินา นเยน อานาปานปพฺพ
อิริยาปถปพฺพ จตุสมฺปชฺปพฺพ ปฏิกูลมนสิการปพฺพ ธาตุมนสิการปพฺพ นว สิวฏิกปพฺพานีติ อิเมส จุทฺทสนฺน ปพฺพาน วเสน
กายคตาสติกมฺมฏาน นิทฺทิฏ ตสฺส ภาวนานิทฺเทโส อนุปฺปตฺโต ฯ
ตตฺถ ยสฺมา อิริยาปถปพฺพ จตุสมฺปชฺปพฺพ ธาตุมนสิการปพฺพนฺติ อิมานิ ตีณิ วิปสฺสนาวเสน วุตฺตานิ นว สิวฏิกปพฺพานิ วิปสฺสนาาเณสุเยว อาทีนวานุปสฺสนาวเสน วุตฺตานิ ยาป
เจตฺถ อุทฺธุมาตกาทีสุ สมาธิภาวนา อิชฺเฌยฺย สา อสุภนิทฺเทเส
ปกาสิตาเยว ฯ อานาปานปพฺพ ปน ปฏิกูลมนสิการปพฺพฺจ
อิมาเนเวตฺถ เทฺว สมาธิวเสน วุตฺตานิ ฯ เตสุ อานาปานปพฺพ
อานาปานสฺสติวเสน วิสุ กมฺมฏานเยว ฯ ยมฺปเนต ปุน จปร
๑

๒

๓

๑. องฺ. เอก. ๒๐/๕๘ ฯ ๒. ม. อุ. ๑๔/๒๐๔ ฯ ๓. สีวถิกา...อิติป ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิมเมว กาย อุทฺธ ปาทตลา อโธ เกสมตฺถกา
ตจปริยนฺต ปูรนฺนานปฺปการสฺส อสุจิโน ปจฺจเวกฺขติ อตฺถิ
อิมสฺมึ กาเย เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ มส นหารู
อฏี อฏิมิฺช วกฺก หทย ยกน กิโลมก ปหก ปปฺผาส
อนฺต อนฺตคุณ อุทริย กรีส ปตฺต เสมฺห ปุพฺโพ โลหิต เสโท
เมโท อสฺสุ วสา เขโฬ สิงฺฆาณิกา ลสิกา มุตฺตนฺติ เอว
มตฺถลุงฺค อฏิมิฺเชน สงฺคเหตฺวา ปฏิกูลมนสิการวเสน เทสิต
ทฺวตฺตึสาการกมฺมฏาน อิทมิธ กายคตาสตีติ อธิปฺเปต ฯ
ตตฺราย ปาลิวณฺณนาปุพฺพงฺคโม ภาวนานิทฺเทโส ฯ อิมเมว
กายนฺติ อิม จาตุมฺมหาภูติก ปูติกาย ฯ อุทฺธ ปาทตลาติ
ปาทตลโต อุปริ ฯ อโธ เกสมตฺถกาติ เกสคฺคโต เหฏา ฯ
ตจปริยนฺตนฺติ ติริย ตจปริจฺฉินฺน ฯ ปูรนฺนานปฺปการสฺส อสุจิโน
ปจฺจเวกฺขตีติ นานปฺปการเกสาทิอสุจิปูริโต อย กาโยติ ปสฺสติ กถ
อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา โลมา นขา ฯเปฯ มุตฺตนฺติ ฯ ตตฺถ
อตฺถีติ สวิชฺชนฺติ ฯ อิมสฺมินฺติ ยฺวาย อุทฺธ ปาทตลา อโธ
เกสมตฺถกา ตจปริยนฺโต ปูโร นานปฺปการสฺส อสุจิโนติ วุจฺจติ
ตสฺมึ ฯ กาเยติ สรีเร ฯ สรีร หิ อสุจิสฺจยโต กุจฺฉิตาน
เกสาทีนฺเจว จกฺขุโรคาทีนฺจ โรคสตาน อายภูตโต กาโยติ
วุจฺจติ ฯ เกสา โลมาติ เอเต เกสาทโย ทฺวตฺตึสาการา ฯ ตตฺถ
อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย โลมาติ เอว สมฺพนฺโธ
๑

๑. ที. มหา.๑๐/๓๒๘ ฯ ๒. ยุ. ปริโตติ ทิสฺสติ ฯ
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อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
เวทิตพฺโพ ฯ อิมสฺมึ หิ ปาทตลา ปฏาย อุปริ เกสมตฺถกา
ปฏาย เหฏา ตจโต ปฏาย ปริยนฺตโตติ เอตฺตเก พฺยามมตฺเต
กเลวเร สพฺพากาเรนป วิจินนฺโต น โกจิ กิฺจิ มุตฺต วา มณึ
วา เวฬุริย วา อครร วา กุงฺกุม วา กปฺปุร วา วาสจุณฺณาทึ
วา อณุมตฺตมฺป สุจิภาว ปสฺสติ อถโข ปรมทุคคฺ นฺธเชคุจฺฉ
อสฺสิรีกทสฺสน นานปฺปการ เกสโลมาทิเภท อสุจึเยว ปสฺสติ ฯ เตน
วุตฺต อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา โลมา ฯเปฯ มุตฺตนฺติ ฯ
อยเมตฺถ ปทสมฺพนฺธโต วณฺณนา ฯ
อิมมฺปน กมฺมฏาน ภาเวตุกาเมน อาทิกมฺมิเกน กุลปุตฺเตน
วุตฺตปฺปการ กลฺยาณมิตฺต อุปสงฺกมิตฺวา อิท กมฺมฏาน
คเหตพฺพ ฯ เตนาปสฺส กมฺมฏาน กเถนฺเตน สตฺตธา อุคฺคหโกสลฺล
ทสธา จ มนสิการโกสลฺล อาจิกฺขิตพฺพ ฯ ตตฺถ วจสา มนสา
วณฺณโต สณฺานโต ทิสโต โอกาสโต ปริจฺเฉทโตติ เอว สตฺตธา
อุคฺคหโกสลฺล อาจิกฺขิตพฺพ ฯ
อิมสฺมึ หิ ปฏิกลู มนสิการกมฺมฏาเน โยป ติปฏโก โหติ
เตนาป มนสิการกาเล ปม วาจาย สชฺฌาโย กาตพฺโพ ฯ เอกจฺจสฺส
หิ สชฺฌาย กโรนฺตสฺเสว กมฺมฏาน ปากฏ โหติ มลยวาสิมหาเทวตฺเถรสฺส สนฺติเก อุคฺคหิตกมฺมฏานาน ทฺวินฺน เถราน วิย ฯ
เถโร กิร เตหิ กมฺมฏาน ยาจิโต จตฺตาโร มาเส อิมเยว
สชฺฌาย กโรถาติ ทฺวตฺตึสากาเร ปาลึ อทาสิ ฯ เต หิ กิฺจาป
๑

๒

๑. ยุ. ปริโตติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ยุ. ทฺวตฺตึสาการปาลึ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
เตส เทฺว ตโย นิกายา ปคุณา ปทกฺขิณคฺคาหิตาย ปน จตฺตาโร
มาเส ทฺวตฺตึสากาเร สชฺฌายนฺตาว โสตาปนฺนา อเหสุ ฯ ตสฺมา
กมฺมฏาน กเถนฺเตน อาจริเยน อนฺเตวาสิโก วตฺตพฺโพ ปม
ตาว วาจาย สชฺฌาย กโรหีติ ฯ กโรนฺเตน จ ตจปฺจกาทีนิ
ปริจฺฉินฺทิตฺวา อนุโลมปฏิโลมวเสน สชฺฌาโย กาตพฺโพ ฯ เกสา
โลมา นขา ทนฺตา ตโจติ หิ วตฺวา ปุน ปฏิโลมโต ตโจ
ทนฺตา นขา โลมา เกสาติ วตฺตพฺพ ฯ ตทนนฺตร วกฺกปฺจเก
มส นฺหารู อฏี อฏิมิฺช วกฺกนฺติ วตฺวา ปุน ปฏิโลมโต
วกฺก อฏิมิฺช อฏี นฺหารู มส ตโจ ทนฺตา นขา โลมา
เกสาติ วตฺตพฺพ ฯ ตโต ปปฺผาสปฺจเก หทย ยกน กิโลมก
ปหก ปปฺผาสนฺติ วตฺวา ปุน ปฏิโลมโต ปปฺผาส ปหก
กิโลมก ยกน หทย วกฺก อฏิมิฺช อฏี นฺหารู มส ตโจ
ทนฺตา นขา โลมา เกสาติ วตฺตพฺพ ฯ ตโต มตฺถลุงฺคปฺจเก
อนฺต อนฺตคุณ อุทริย กรีส มตฺถลุงคฺ นฺติ วตฺวา ปุน ปฏิโลมโต
มตฺถลุงฺค กรีส อุทริย อนฺตคุณ อนฺต ปปฺผาส ปหก กิโลมก
ยกน หทย วกฺก อฏิมิฺช อฏี นฺหารู มส ตโจ ทนฺตา
นขา โลมา เกสาติ วตฺตพฺพ ฯ ตโต เมทจฺฉกฺเก ปตฺต
เสมฺห ปุพฺโพ โลหิต เสโท เมโทติ วตฺวา ปุน ปฏิโลมโต
เมโท เสโท โลหิต ปุพฺโพ เสมฺห ปตฺต มตฺถลุงคฺ  กรีส
อุทริย อนฺตคุณ อนฺต ปปฺผาส ปหก กิโลมก ยกน หทย
วกฺก อฏิมิฺช อฏี นฺหารู มส ตโจ ทนฺตา นขา โลมา
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อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
เกสาติ วตฺตพฺพ ฯ ตโต มุตฺตจฺฉกฺเก อสฺสุ วสา เขโฬ
สิงฺฆาณิกา ลสิกา มุตฺตนฺติ วตฺวา ปุน ปฏิโลมโต มุตฺต ลสิกา
สิงฺฆาณิกา เขโฬ วสา อสฺสุ เมโท เสโท โลหิต ปุพฺโพ เสมฺห
ปตฺต มตฺถลุงฺค กรีส อุทริย อนฺตคุณ อนฺต ปปฺผาส ปหก
กิโลมก ยกน หทย วกฺก อฏิมิฺช อฏี นฺหารู มส ตโจ
ทนฺตา นขา โลมา เกสาติ วตฺตพฺพ ฯ เอว กาลสต กาลสหสฺส
กาลสตสหสฺสมฺป วาจาย สชฺฌาโย กาตพฺโพ ฯ วจสา สชฺฌาเยน
หิ กมฺมฏานตนฺติ ปคุณา โหติ น อิโต จิโต จ จิตฺต วิธาวติ
โกฏาสา ปากฏา โหนฺติ หตฺถสงฺขลิกา วิย วติปาทปนฺติ วิย จ
ขายนฺติ ฯ
ยถา ปน วจสา ตเถว มนสาป สชฺฌาโย กาตพฺโพ ฯ
วจสา สชฺฌาโย หิ มนสา สชฺฌายสฺส ปจฺจโย โหติ ฯ มนสา
สชฺฌาโย ลกฺขณปฏิเวธสฺส ปจฺจโย โหติ ฯ
วณฺณโตติ เกสาทีน วณฺโณ ววฏเปตพฺโพ ฯ
สณฺานโตติ เตสเยว สณฺาน ววฏเปตพฺพ ฯ
ทิสโตติ อิมสฺมึ หิ สรีเร นาภิโต อุทฺธ อุปริมทิสา อโธ
เหฏิมทิสา ตสฺมา อย โกฏาโส อิมิสฺสา นาม ทิสายาติ
ทิสา ววฏเปตพฺพา ฯ
โอกาสโตติ อย โกฏาโส อิมสฺมึ นาม โอกาเส ปติฏิโตติ
เอว ตสฺส ตสฺส โอกาโส ววฏเปตพฺโพ ฯ
ปริจฺเฉทโตติ สภาคปริจฺเฉโท วิสภาคปริจฺเฉโทติ เทฺว
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
ปริจฺเฉทา ฯ ตตฺถ อย โกฏาโส เหฏา จ อุปริ จ ติริยฺจ
อิมินา นาม ปริจฺฉินฺโนติ เอว สภาคปริจฺเฉโท เวทิตพฺโพ ฯ
เกสา น โลมา โลมาป น เกสาติ เอว อมิสฺสกตาวเสน
วิสภาคปริจฺเฉโท เวทิตพฺโพ ฯ
เอว สตฺตธา อุคฺคหโกสลฺล อาจิกฺขนฺเตน ปน อิท
กมฺมฏาน อสุกสฺมึ สุตฺเต ปฏิกลู วเสเนว กถิต อสุกสฺมึ
ธาตุวเสนาติ ตฺวา อาจิกฺขิตพฺพ ฯ อิท หิ มหาสติปฏาเน
ปฏิกูลวเสเนว กถิต มหาหตฺถิปโทปมมหาราหุโลวาทธาตุวิภงฺเคสุ
ธาตุวเสน กถิต ฯ กายคตาสติสุตฺเต ปน ยสฺส วณฺณโต
อุปฏาติ ต สนฺธาย จตฺตาริ ฌานานิ วิภตฺตานิ ฯ ตตฺถ
ธาตุวเสน กถิต วิปสฺสนากมฺมฏาน โหติ ปฏิกูลวเสน กถิต
สมถกมฺมฏาน ตเทต อิธ สมถกมฺมฏานเมวาติ ฯ เอว สตฺตธา
อุคฺคหโกสลฺล อาจิกฺขิตพฺพ ฯ
อนุปุพพฺ โต นาติสฆี โต นาติสณิกโต วิกฺเขปปฏิพาหนโต
ปณฺณตฺติสมติกฺกมนโต อนุปุพฺพมฺุจนโต อปฺปนาโต ตโย จ
สุตฺตนฺตาติ เอว ทสธา มนสิการโกสลฺล อาจิกฺขิตพฺพ ฯ
ตตฺถ อนุปุพฺพโตติ อิท หิ สชฺฌายกรณโต ปฏาย
อนุปฏิปาฏิยา มนสิกาตพฺพ น เอกนฺตริกาย ฯ เอกนฺตริกาย หิ
มนสิกโรนฺโต ยถา นาม อกุสโล ปุริโส ทฺวตฺตึสปท นิสฺเสณึ
เอกนฺตริกาย อาโรหนฺโต กิลนฺตกาโย ปตติ น อาโรหน สมฺปาเทติ
เอวเมว ภาวนาสมฺปตฺติวเสน อธิคนฺตพฺพสฺส อสฺสาทสฺส อนธิคมา
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อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
กิลนฺตจิตฺโต ปตติ น ภาวน สมฺปาเทติ ฯ
อนุปุพพฺ โต มนสิกโรนฺเตนาป จ นาติสีฆโต มนสิกาตพฺพ ฯ
อติสีฆโต มนสิกโรโต หิ ยถา นาม ติโยชนมคฺค ปฏิปชฺชิตวฺ า
โอกฺกมนวิสชฺชน อสลฺลกฺเขตฺวา สีเฆน ชเวน สตฺตกฺขตฺตุมฺป
คมนาคมน กโรโต ปุริสสฺส กิฺจาป อทฺธาน ปริกฺขย คจฺฉติ
อถโข ปุจฺฉิตฺวาว คนฺตพฺพ โหติ เอวเมว เกวล กิฺจาป
กมฺมฏาน ปริโยสาน ปาปุณาติ อวิภูต ปน โหติ น วิเสส
อาวหติ ตสฺมา นาติสีฆโต มนสิกาตพฺพ ฯ
ยถา จ นาติสีฆโต เอว นาติสณิกโตป ฯ อติสณิกโต
มนสิกโรโต หิ ยถา นาม ตทเหว ติโยชนมคฺค คนฺตุกามสฺส
ปุริสสฺส อนฺตรามคฺเค รุกฺขปพฺพตตฬากาทีสุ วิลมฺพมานสฺส มคฺโค
ปริกฺขย น คจฺฉติ ทฺวีหตีเหน ปริโยสาเปตพฺโพ โหติ เอวเมว
กมฺมฏาน ปริโยสาน น คจฺฉติ วิเสสาธิคมสฺส ปจฺจโย น
โหติ ฯ
วิกฺเขปปฏิพาหนโตติ กมฺมฏาน วิสชฺเชตฺวา พหิทฺธา
ปุถุตฺตารมฺมเณ เจตโส วิกฺเขโป ปฏิพาหิตพฺโพ ฯ อปฺปฏิพาหโต หิ
ยถา นาม เอกปทิก ปปาตมคฺค ปฏิปนฺนสฺส ปุริสสฺส อกฺกมนปท
อสลฺลกฺเขตฺวา อิโตจิโต จ วิโลกโต ปทวาโร วิรชุ ฺฌติ ตโต
สตโปริเส ปปาเต ปติตพฺพ โหติ เอวเมว พหิทฺธา วิกฺเขเป
สติ กมฺมฏาน ปริหายติ ปริทฺธสติ ตสฺมา วิกฺเขปปฏิพาหนโต
มนสิกาตพฺพ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ปณฺณตฺติสมติกฺกมนโตติ ยา อย เกสา โลมาติอาทิกา
ปณฺณตฺติ ต อติกฺกมิตฺวา ปฏิกูลนฺติ จิตฺต เปตฺวา ฯ ยถา
หิ อุทกทุลลฺ ภกาเล มนุสฺสา อรฺเ อุทปาน ทิสฺวา ตตฺถ
ตาลปณฺณาทิก กิฺจิเทว สฺาณ พนฺธิตฺวา เตน สฺาเณน
อาคนฺตฺวา นฺหายนฺติ เจว ปวนฺติ จ ยทา ปน เตส อภิณฺห
สฺจาเรน อาคตาคตปท ปากฏ โหติ ตทา สฺาเณน กิจฺจ
น โหติ อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ คนฺตฺวา นฺหายนฺติ เจว ปวนฺติ จ
เอวเมว ปุพฺพภาเค เกสา โลมาติ ปณฺณตฺติวเสน มนสิกโรโต
ปฏิกูลภาโว ปากโฏ โหติ อถ เกสา โลมาติ ปณฺณตฺตึ
สมติกฺกมิตฺวา ปฏิกูลภาเวเยว จิตฺต เปตพฺพ ฯ
อนุปุพพฺ มฺุจนโตติ โย โย โกฏาโส น อุปฏาติ ต
ต มฺุจนฺเตน อนุปุพฺพมฺุจนโต มนสิกาตพฺพ ฯ อาทิกมฺมกิ สฺส หิ
เกสาติ มนสิกโรโต มนสิกาโร คนฺตฺวา มุตฺตนฺติ อิม ปริโยสานโกฏาสเมว อาหจฺจ ติฏติ มุตฺตนฺติ จ มนสิกโรโต มนสิกาโร
คนฺตฺวา เกสาติ อิม อาทิโกฏาสเมว อาหจฺจ ติฏติ ฯ อถสฺส
มนสิกโรโต มนสิกโรโต เกจิ โกฏาสา อุปฏหนฺติ เกจิ น
อุปฏหนฺติ ฯ เตน เย เย อุปฏหนฺติ เตสุ เตสุ ตาว กมฺม
กาตพฺพ ยาว ทฺวีสุ อุปฏิเตสุ เตสมฺป เอโก สุฏ ุตร อุปฏหติ ฯ
เอว อุปฏิต ปน ตเมว ปุนปฺปุน มนสิกโรนฺเตน อปฺปนา
อุปฺปาเทตพฺพา ฯ ตตฺราย อุปมา ฯ ยถา หิ ทฺวตฺตึสตาลเก
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อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
ตาลวเน วสนฺต มกฺกฏ คเหตุกาโม ลุทฺโธ อาทิมฺหิ ิตตาลสฺส
ปณฺณ สเรน วิชฺฌิตฺวา อุกฺกุฏึ กเรยฺย อเถโส มกฺกโฏ
ปฏิปาฏิยา ตสฺมึ ตสฺมึ ตาเล ปติตฺวา ปริยนฺตตาลเมว คจฺเฉยฺย
ตตฺถาป คนฺตฺวา ลุทฺเธน ตตฺเถว กเตสุ ปุน เตเนว นเยน
อาทิตาล อาคจฺเฉยฺย โส เอว ปุนปฺปนุ  ปฏิปาฏิยมาโน
อุกฺกุฏุกฺกุฏ ิฏาเนเยว อุฏหิตฺวา อนุกฺกเมน เอกสฺมึ ตาเล นิปติตฺวา
ตสฺส เวมชฺเฌ มกุลตาลปณฺณ สุทฬฺห คเหตฺวา วิชฺฌิยมาโนป น
อุฏเหยฺย เอว สมฺปทมิท ทฏพฺพ ฯ ตตฺริท โอปมฺมสสนฺทน ฯ
ยถา หิ ตาลวเน ทฺวตฺตึส ตาลา เอว อิมสฺมึ กาเย ทฺวตฺตึส
โกฏาสา ฯ มกฺกโฏ วิย จิตฺต ฯ ลุทโฺ ธ วิย โยคาวจโร ฯ มกฺกฏสฺส
ทฺวตฺตึสตาลเก ตาลวเน นิวาโส วิย โยคิโน จิตฺตสฺส ทฺวตฺตึสโกฏาสเก กาเย อารมฺมณวเสน อนุสฺจรณ ฯ ลุทฺเธน อาทิมฺหิ
ิตตาลสฺส ปณฺณ สเรน วิชฌ
ฺ ิตฺวา อุกฺกุฏิยา กตาย มกฺกฏสฺส
ตสฺมึ ตสฺมึ ตาเล ปติตฺวา ปริยนฺตตาลคมน วิย โยคินา เกสาติ
มนสิกาเร อารทฺเธ ปฏิปาฏิยา คนฺตฺวา ปริโยสานโกฏาเสเยว
จิตฺตสฺส สณฺาน ฯ ปุน ปจฺจาคมเนป เอเสว นโย ฯ ปุนปฺปุน
ปฏิปาฏิยมานสฺส มกฺกฏสฺส อุกฺกฏุ  ุกฺกุฏิฏาเน อุฏาน วิย
ปุนปฺปุน มนสิกโรโต เกสุจิ เกสุจิ อุปฏิเตสุ อนุปฏหนฺเต
วิสชฺเชตฺวา อุปฏิเตสุ ปริกมฺมกรณ ฯ อนุกฺกเมน เอกสฺมึ ตาเล
นิปติตฺวา ตสฺส มชฺเฌ มกุลตาลปณฺณ สุทฬฺห คเหตฺวา
๑

๒

๓

๑. ลุทฺโท ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ยุ. ปฏิปาติยมาโน ฯ ๓. มกุลตาลปณฺณสูจึ ทฬฺห ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
วิชฺฌิยมานสฺสาป อนุฏาน วิย อวสาเน ทฺวีสุ อุปฏิเตสุ โย สุฏุตร
อุปฏหติ ตเมว ปุนปฺปุน มนสิกริตฺวา อปฺปนาย อุปฺปาทน ฯ
อปราป อุปมา ฯ ยถา นาม ปณฺฑปาติโก ภิกฺขุ ทฺวตฺตึสกุล คาม อุปนิสฺสาย วสนฺโต ปมเคเหเยว เทฺว ภิกฺขา ลภิตฺวา
ปรโต เอก วิสชฺเชยฺย ปุนทิวเส ติสฺโส ลภิตฺวา ปรโต เทฺว
วิสชฺเชยฺย ตติยทิวเส อาทิมฺหิเยว ปตฺตปูร ลภิตฺวา อาสนสาล
คนฺตฺวา ปริภฺุเชยฺย เอว สมฺปทมิท ทฏพฺพ ฯ ทฺวตฺตึสกุลคาโม
วิย หิ ทฺวตฺตึสากาโร ฯ ปณฺฑปาติโก วิย โยคาวจโร ฯ ตสฺส ต
คาม อุปนิสฺสาย วาโส วิย โยคิโน ทฺวตฺตึสากาเร ปริกมฺมกรณ ฯ
ปมเคเห เทฺว ภิกฺขา ลภิตฺวา ปรโต เอกิสฺสา วิสชฺชน วิย ทุติยทิวเส
ติสฺโส ลภิตฺวา ปรโต ทฺวินฺน วิสชฺชน วิย จ มนสิกโรโต
มนสิกโรโต อนุปฏหนฺเต วิสชฺเชตฺวา อุปฏิเตสุ อุปฏิเตสุ ยาว
โกฏาสทฺวเย ปริกมฺมกรณ ฯ ตติยทิวเส อาทิมฺหิเยว ปตฺตปูร
ลภิตฺวา อาสนสาลาย นิสีทิตฺวา ปริโภโค วิย ทฺวสี ุ โย สุฏุตร
อุปฏหติ ตเมว ปุนปฺปุน มนสิกริตฺวา อปฺปนาย อุปฺปาทน ฯ
อปฺปนาโตติ อปฺปนาโกฏาสโต ฯ เกสาทีสุ เอเกกสฺมึ
โกฏาเส อปฺปนา โหตีติ เวทิตพฺพาติ อยเมตฺถ อธิปฺปาโย ฯ
ตโย จ สุตฺตนฺตาติ อธิจิตฺต สีติภาโว โพชฺฌงฺคโกสลฺลนฺติ
อิเม ตโย สุตฺตนฺตา วิริยสมาธิโยชนตฺถ เวทิตพฺพาติ อยเมตฺถ
อธิปฺปาโย ฯ
ตตฺถ อธิจิตฺตมนุยุตฺเตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา ตีณิ นิมิตฺตานิ
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กาเลน กาล มนสิกาตพฺพานิ กาเลน กาล สมาธินิมิตฺต มนสิกาตพฺพ กาเลน กาล ปคฺคหนิมิตฺต มนสิกาตพฺพ กาเลน กาล
อุเปกฺขานิมิตฺต มนสิกาตพฺพ สเจ ภิกขฺ เว อธิจิตฺตมนุยุตฺโต ภิกฺขุ
เอกนฺต สมาธินิมิตฺตเยว มนสิกเรยฺย านนฺต จิตฺต โกสชฺชาย
สวตฺเตยฺย สเจ ภิกฺขเว อธิจิตฺตมนุยุตฺโต ภิกฺขุ เอกนฺต ปคฺคหนิมิตฺตเยว มนสิกเรยฺย านนฺต จิตฺต อุทฺธจฺจาย สวตฺเตยฺย
สเจ ภิกฺขเว อธิจิตฺตมนุยุตฺโต ภิกฺขุ เอกนฺต อุเปกฺขานิมิตฺตเยว
มนสิกเรยฺย านนฺต จิตฺต น สมฺมา สมาธิเยยฺย อาสวาน
ขยาย ยโต จ โข ภิกฺขเว อธิจิตฺตมนุยุตฺโต ภิกขฺ ุ กาเลน
กาล สมาธินิมิตฺต ปคฺคหนิมิตฺต อุเปกฺขานิมิตฺต มนสิกโรติ ต
โหติ จิตฺต มุทฺุจ กมฺมฺฺจ ปภสฺสรฺจ น จ ปภงฺคุ
สมฺมา สมาธิยติ อาสวาน ขยาย เสยฺยถาป ภิกฺขเว สุวณฺณกาโร
วา สุวณฺณการนฺเตวาสี วา อุกฺก พนฺธติ อุกฺก พนฺธิตฺวา
อุกฺกามุข อาลิมฺเปติ อุกฺกามุข อาลิมฺเปตฺวา สณฺฑาเสน ชาตรูป
คเหตฺวา อุกฺกามุเข ปกฺขิปตฺวา กาเลน กาล อภิธมติ กาเลน
กาล อุทเกน ปริปโฺ ผเสติ กาเลน กาล อชฺฌุเปกฺขติ สเจ
ภิกฺขเว สุวณฺณกาโร วา สุวณฺณการนฺเตวาสี วา ต ชาตรูป
เอกนฺต อภิธเมยฺย านนฺต ชาตรูป ทเหยฺย สเจ ภิกฺขเว
สุวณฺณกาโร วา สุวณฺณการนฺเตวาสี วา ต ชาตรูป เอกนฺต
อุทเกน ปริปฺโผเสยฺย านนฺต ชาตรูป นิพฺพาเปยฺย สเจ ภิกขฺ เว
๑

๑. ปาลิยมฺปน ปคฺคาหนิมิตฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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สุวณฺณกาโร วา สุวณฺณการนฺเตวาสี วา ต ชาตรูป เอกนฺต
อชฺฌุเปกฺเขยฺย านนฺต ชาตรูป น สมฺมา ปริปาก คจฺเฉยฺย ยโต
จ โข ภิกฺขเว สุวณฺณกาโร วา สุวณฺณการนฺเตวาสี วา ต ชาตรูป
กาเลน กาล อภิธมติ กาเลน กาล อุทเกน ปริปโฺ ผเสติ กาเลน
กาล อชฺฌุเปกฺขติ ต โหติ ชาตรูป มุทฺุจ กมฺมฺฺจ ปภสฺสรฺจ
น จ ปภงฺคุ สมฺมา อุเปติ กมฺมาย ยสฺสา ยสฺสา จ ปลนฺธนวิกติยา
อากงฺขติ ยทิ ปฏฏิกาย ยทิ กุณฺฑลาย ยทิ คีเวยฺยกาย ยทิ
สุวณฺณมาลาย ตฺจสฺส อตฺถ อนุโภติ เอวเมว โข ภิกฺขเว
อธิจิตฺตมนุยุตฺเตน ฯเปฯ สมฺมา สมาธิยติ อาสวาน ขยาย
ยสฺส ยสฺส จ อภิฺาสจฺฉิกรณียสฺส ธมฺมสฺส จิตฺต อภินินฺนาเมติ
อภิฺาสจฺฉิกิริยาย ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณาติ สติ
สติ อายตเนติ อิท สุตฺต อธิจิตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
ฉหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ภพฺโพ อนุตฺตร
สีติภาว สจฺฉิกาตุ กตเมหิ ฉหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยสฺมึ
สมเย จิตฺต นิคฺคเหตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต นิคฺคณฺหาติ ยสฺมึ
สมเย จิตฺต ปคฺคเหตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต ปคฺคณฺหาติ
ยสฺมึ สมเย จิตฺต สมฺปหสิตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต สมฺปหเสติ
ยสฺมึ สมเย จิตฺต อชฺฌุเปกฺขิตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต อชฺฌุเปกฺขติ
ปณีตาธิมุตฺติโก จ โหติ นิพฺพานาภิรโต อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ภพฺโพ อนุตฺตร สีติภาว สจฺฉิกาตุนฺติ
๑

๒

๑. องฺ. ติก. ๒๐/๓๒๙ ฯ ๒. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๔๘๔ ฯ
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อิท สุตฺต สีติภาโวติ เวทิตพฺพ ฯ
สตฺตโพชฺฌงฺคโกสลฺล ปน เอวเมว โข ภิกขฺ เว ยสฺมึ
สมเย ลีน จิตฺต โหติ อกาโล ตสฺมึ สมเย ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส
ภาวนายาติ อปฺปนาโกสลฺลกถาย ทสฺสิตเมว ฯ
อิติ อิท สตฺตวิธ อุคฺคหโกสลฺล สุคฺคหิต กตฺวา อิทฺจ
ทสวิธ มนสิการโกสลฺล สุฏุ ววฏเปตฺวา เตน โยคินา อุภยโกสลฺลวเสน กมฺมฏาน สาธุก อุคฺคเหตพฺพ ฯ
สเจ ปนสฺส อาจริเยน สทฺธึ เอกวิหาเรเยว ผาสุ โหติ
เอว วิตฺถาเรน อกถาเปตฺวา [๒] กมฺมฏาน อนุยฺุชนฺเตน วิเสส
ลภิตฺวา อุปรูปริ กถาเปตพฺพ ฯ อฺตฺถ วสิตุกาเมน ยถาวุตฺเตน
วิธินา วิตฺถารโต กถาเปตฺวา ปุนปฺปนุ  ปริวตฺเตตฺวา สพฺพ
คณฺิฏาน ฉินฺทิตฺวา ปวีกสิณนิทฺเทเส วุตฺตนเยเนว อนนุรปู 
เสนาสน ปหาย อนุรูเป จ วิหรนฺเตน ขุทฺทกปลิโพธุปจฺเฉท กตฺวา
ปฏิกูลมนสิกาเรน ปริกมฺม กาตพฺพ ฯ กโรนฺเตน ปน เกเสสุ ตาว
นิมิตฺต คเหตพฺพ ฯ กถ ฯ เอก วา เทฺว วา เกเส ลฺุจิตฺวา
หตฺถตเล เปตฺวา วณฺโณ ตาว ววฏเปตพฺโพ ฯ ฉินฺนฏาเนป
เกเส โอโลเกตุ วฏฏติ ฯ อุทกปตฺเต วา ยาคุปตฺเต วา
โอโลเกตุมฺป วฏฏติเยว ฯ กาฬกาเล ทิสฺวา กาฬกาติ มนสิกาตพฺพา
เสตกาเล เสตาติ ฯ มิสสฺ กกาเล ปน อุสฺสทวเสน มนสิกาตพฺพา
โหนฺติ ฯ ยถา จ เกเสสุ เอว สกเลป ตจปฺจเก ทิสฺวาว
๑

๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๑๕๖ ฯ ๒. ม. ยุ. กมฺมฏาน สุฏุ ววตฺถเปตฺวา ฯ
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นิมิตฺต คเหตพฺพ ฯ เอว นิมิตฺต คเหตฺวา สพฺพโกฏาเส วณฺณสณฺานทิโสกาสปริจฺเฉทวเสน ววฏเปตฺวา วณฺณสณฺานคนฺธอาสโยกาสวเสน ปฺจธา ปฏิกูลตา ววฏเปตพฺพา ฯ ตตฺราย
สพฺพโกฏาเสสุ อนุปุพฺพิกถา ฯ
เกสา ตาว ปกติวณฺเณน กาฬกา อฬาริฏกวณฺณนา ฯ
สณฺานโต ทีฆา วฏฏลิกา ตุลาทณฺฑสณฺานา ฯ ทิสโต อุปริมทิสาย
ชาตา ฯ โอกาสโต อุโภสุ ปสฺเสสุ กณฺณจูฬิกาหิ ปุรโต นลาฏนฺเตน
ปจฺฉโต คลวาฏเกน ปริจฺฉินฺนา ฯ สีสกฏาหเวนอลฺลจมฺม เกสาน
โอกาโส ฯ ปริจฺเฉทโต เกสา สีสเวนจมฺเม วีหคฺคมตฺต ปวิสิตฺวา
ปติฏิเตน เหฏา อตฺตโน มูลตเลน อุปริ อากาเสน ติริย
อฺมฺเน ปริจฺฉินฺนา ฯ เทฺว เกสา เอกโต นตฺถีติ อย
สภาคปริจฺเฉโท ฯ เกสา น โลมา โลมา น เกสาติ เอว
อวเสสเอกตฺตึสโกฏาเสหิ อมิสฺสีกตา เกสา นาม ฯ ปาฏิเยกฺโก
เอส โกฏาโสติ อย วิสภาคปริจฺเฉโท ฯ อิท เกสาน วณฺณาทิโต
ววฏาปน ฯ อิท ปน เนส วณฺณาทิวเสน ปฺจธา ปฏิกลู โต
ววฏาปน ฯ เกสา นาเมเต วณฺณโตป ปฏิกลู า สณฺานโตป
คนฺธโตป อาสยโตป โอกาสโตป ปฏิกูลา ฯ มนฺุเป หิ
ยาคุปตฺเต วา ภตฺตปตฺเต วา เกสวณฺณ กิฺจิ ทิสฺวา เกสมิสฺสกมิท
หรถ นนฺติ ชิคุจฺฉนฺติ ฯ เอว เกสา วณฺณโตป ปฏิกูลา ฯ รตฺตึ
ภฺุชนฺตาป เกสสณฺาน อกฺกวาก วา มกจิวาก วา ฉุปตฺวาป
๑

๑. ม. อทฺธาริฏกวณฺณา ฯ ยุ. อทฺทาริฏกวณฺณา ฯ
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ตเถว ชิคุจฺฉนฺติ ฯ เอว สณฺานโต ปฏิกูลา ฯ เตลมกฺขนปุปฺผธูปาทิสงฺขารวิรหิตานฺจ เกสาน คนฺโธ ปรมเชคุจฺโฉ โหติ ฯ ตโต
เชคุจฺฉตโร อคฺคิมฺหิ ปกฺขิตฺตาน ฯ เกสา หิ วณฺณสณฺานโต
อปฺปฏิกูลาป สิยุ คนฺเธน ปน ปฏิกลู าเยว ฯ ยถา หิ ทหรสฺส
กุมารสฺส วจฺจ วณฺณโต หลิทฺทวณฺณ สณฺานโตป หลิทฺทปณฺฑสณฺาน สงฺการฏาเน ฉฑฺฑิต จ อุทธฺ ุมาตกกาฬสุนขสรีร
วณฺณโต ตาลปกฺกวณฺณ สณฺานโต วฏเฏตฺวา วิสฏมุทิงฺคสณฺาน
ทาาปสฺส สุมนมกุลสณฺานาติ อุภยมฺป วณฺณสณฺานโต สิยา
อปฺปฏิกูล คนฺเธน ปน ปฏิกูลเมว เอว เกสาป สิยุ วณฺณสณฺานโต อปฺปฏิกูลา คนฺเธน ปน ปฏิกลู าเยวาติ ฯ ยถา ปน
อสุจิฏาเน คามนิสฺสนฺเทน ชาตานิ สูเปยฺยปณฺณานิ นาคริกมนุสฺสาน
เชคุจฺฉานิ โหนฺติ อปริโภคานิ เอว เกสาป ปุพฺพโลหิตมุตฺตกรีสปตฺตเสมฺหาทินิสฺสนฺเทน ชาตตฺตา เชคุจฺฉาติ ฯ อิท เนส อาสยโต
ปาฏิกุลฺย ฯ อิเม จ เกสา นาม คูถราสิมฺหิ อุฏิตปณฺณิก วิย
เอกตฺตึสโกฏาสราสิมฺหิ ชาตา เต สุสานสงฺการฏานาทีสุ ชาตสาก
วิย ปริขาทีสุ ชาตกมลกุวลยาทิปุปฺผ วิย จ อสุจิฏ าเน ชาตตฺตา
ปรมเชคุจฺฉาติ ฯ อิท เนส โอกาสโต ปาฏิกลุ ฺย ฯ ยถา จ เกสาน
เอว สพฺพโกฏาสาน วณฺณสณฺานคนฺธาสโยกาสวเสน ปฺจธา
ปฏิกูลตา ววฏเปตพฺพา ฯ วณฺณสณฺานทิโสกาสปริจฺเฉทวเสน
ปน สพฺเพป วิสุ วิสุ ววฏเปตพฺพา ฯ
๑

๑. ยุ. อุฏิตกณฺณกิ  ฯ
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ตตฺถ โลมา ตาว ปกติโลมา นวุติโลมกูปสหสฺสานิ ปกติวณฺณโต น เกสา วิย อสมฺภินฺนกาฬกา กาฬปงฺคลา ปน
โหนฺติ ฯ สณฺานโต โอนตคฺคา ตาลมูลสณฺานา ฯ ทิสโต ทฺวีสุ
ทิสาสุ ชาตา ฯ โอกาสโต เปตฺวา เกสาน ปติฏ ิโตกาสฺจ
หตฺถปาทตลานิ จ เยภุยฺเยน อวเสสสรีรเวนจมฺเม ชาตา ฯ
ปริจฺเฉทโต สรีรเวนจมฺเม ลิขามตฺต ปวิสิตฺวา ปติฏิเตน เหฏา
อตฺตโน มูลตเลน อุปริ อากาเสน ติริย อฺมฺเน
ปริจฺฉินฺนา ฯ เทฺว โลมา เอกโต นตฺถีติ อย เนส สภาคปริจฺเฉโท ฯ
วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ
นขาติ วีสติยา นขปตฺตาน นาม ฯ เต สพฺเพป วณฺณโต
เสตา ฯ สณฺานโต มจฺฉสกลิกสณฺานา ฯ ทิสโต ปาทนขา
เหฏิมทิสาย หตฺถนขา อุปริมทิสายาติ ทฺวีสุ ทิสาสุ ชาตา ฯ
โอกาสโต องฺคุลีน อคฺคปฏเสุ ปติฏิตา ฯ ปริจฺเฉทโต ตีสุ
ทิสาสุ องฺคุลีโกฏิมเสหิ อนฺโต องฺคุลีปฏิมเสน พหิ เจว อคฺเค จ
อากาเสน ติริย อฺมฺเน ปริจฺฉินฺนา ฯ เทฺว นขา
เอกโต นตฺถตี ิ อย เนส สภาคปริจฺเฉโท ฯ วิสภาคปริจฺเฉโท
ปน เกสสทิโสเยว ฯ
ทนฺตาติ ปริปุณฺณทนฺตสฺส ทฺวตฺตึส ทนฺตฏิกานิ ฯ เตป
วณฺณโต เสตา ฯ สณฺานโต อเนกสณฺานา ฯ เตสฺหิ เหฏิมาย
ตาว ทนฺตปาฬิยา มชฺเฌ จตฺตาโร ทนฺตา มตฺติกาปณฺเฑ ปฏิปาฏิยา
๑

๑. ม. ยุ. ทฺวีสุ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 31
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ปตอลาพุพีชสณฺานา เตส อุโภสุ ปสฺเสสุ เอเกโก เอกมูลโก
เอกโกฏิโก มลฺลิกมกุลสณฺาโน ฯ ตโต เอเกโก ทฺวิมูลโก
ทฺวิโกฏิโก ยานกอุปตฺถมฺภนิสณฺาโน ฯ ตโต เทฺว เทฺว ติมูลา
ติโกฏิกา ฯ ตโต เทฺว เทฺว จตุมูลา จตุโกฏิกาติ ฯ อุปริมปาฬิยาป
เอเสว นโย ฯ ทิสโต อุปริมทิสาย ชาตา ฯ โอกาสโต ทฺวสี ุ
หนุกฏิเกสุ ปติฏิตา ฯ ปริจฺเฉทโต เหฏา หนุกฏิเก
ปติฏิเตน อตฺตโน มูลตเลน อุปริ อากาเสน ติริย อฺมฺเน
ปริจฺฉินฺนา ฯ เทฺว ทนฺตา เอกโต นตฺถีติ อย เนส สภาคปริจฺเฉโท ฯ
วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ
ตโจติ สกลสรีร เวเตฺวา ิตจมฺม ฯ ตสฺส อุปริ กาฬสามปตาทิวณฺณา ฉวิ นาเมสา ยา สกลสรีรโตป สงฺกฑฺฒิยมานา
พทรฏิมตฺตา โหติ ฯ ตโจ ปน วณฺณโต เสโตเยว ฯ โส
จสฺส เสตภาโว อคฺคิชาลาภิฆาตปฺปหรณปฺปหาราทีหิ วิทฺธสิตาย
ฉวิยา ปากโฏ โหติ ฯ สณฺานโต สรีรสณฺาโนว โหติ ฯ
อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถารโต ปน ปาทงฺคุลีตโจ โกสการกโกสสณฺาโน ปฏ ิปาทตโจ ปูฏพนฺธนอุปาหนสณฺาโน
ชงฺฆตโจ ภตฺตปูฏกตาลปณฺณสณฺาโน อูรุตโจ ตณฺฑุลภริตทีฆตฺถวิกสณฺาโน อานิสทตโจ อุทกปูริตปฏปริสฺสาวนสณฺาโน
ปฏิตโจ ผลโกนทฺธจมฺมสณฺาโน กุจฺฉิตโจ วีณาโทณิโกนทฺธจมฺมสณฺาโน อุรตโจ เยภุยฺเยน จตุรสฺสสณฺาโน อุภยพาหุตโจ
๑

๒

๑. ยุ. ปุฏพนฺธ... ๒. ภตฺตปุฏก...
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ตูณิโรนทฺธจมฺมสณฺาโน ปฏิหตฺถตโจ ขุรโกสสณฺาโน
ผลกตฺถวิกสณฺาโน วา หตฺถงฺคุลีตโจ กฺุจิกโกสสณฺาโน คีวตโจ
คลกฺจุกสณฺาโน มุขตโจ ฉิทฺทาวฉิทฺโท กีฏกุลาวกสณฺาโน
สีสตโจ ปตฺตตฺถวิกสณฺาโนติ ฯ ตจปริคฺคณฺหเกน จ โยคาวจเรน
อุตฺตโรฏโต ปฏาย อุปริมุข าณ เปเสตฺวา ปม ตาว
มุข ปริโยนทฺธิตฺวา ิตจมฺม ววฏเปตพฺพ ตโต นลาฏฏิจมฺม
ตโต ถวิกาย ปกฺขิตฺตปตฺตสฺส จ ถวิกาย จ อนฺตเรน หตฺถมิว
สีสฏิกสฺส สีสจมฺมสฺส จ อนฺตเรน าณ เปเสตฺวา อฏิเกน
สทฺธึ จมฺมสฺส จ เอกาพทฺธภาว วิโยเชนฺเตน สีสจมฺม ววฏเปตพฺพ
ตโต ขนฺธจมฺม ตโต อนุโลเมน จ ปฏิโลเมน จ ทกฺขิณหตฺถจมฺม อถ เตเนว นเยน วามหตฺถจมฺม ตโต ปฏิจมฺม ต
ววฏเปตฺวา อนุโลเมน จ ปฏิโลเมน จ ทกฺขิณปาทจมฺม อถ
เตเนว นเยน วามปาทจมฺม ตโต อนุกฺกเมเนว วตฺถิอุทรหทยคีวจมฺมานิ ววฏเปตพฺพานิ อถ คีวจมฺมานนฺตร เหฏิมหนุจมฺม
ววฏเปตฺวา อธโรฏปริโยสาน ปาเปตฺวา นิฏเปตพฺพ ฯ เอว
โอฬาริโกฬาริก ปริคฺคณฺหนฺตสฺส สุขุมมฺป ปากฏ โหติ ฯ ทิสโต
ทฺวีสุ ทิสาสุ ชาโต ฯ โอกาสโต สกลสรีร ปริโยนทฺธิตฺวา
ิโต ฯ ปริจเฺ ฉทโต เหฏา ปติฏิตตเลน อุปริ อากาเสน
ปริจฺฉินฺโน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท ฯ วิสภาคปริจฺเฉโท ปน
๑

๒

๓

๑. ผณกตฺถวิก... ๒. ฉิทฺทาวฉิทฺทกีฏากุลาวก...อิติ เอกปทเมว ฯ ๓. ยุ. จสทฺโทย
น ทิสฺสติ ฯ
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เกสสทิโสเยว ฯ
มสนฺติ นว มสเปสิสตานิ ฯ ต สพฺพมฺป วณฺณโต รตฺต
กึสุกปุปฺผสทิส ฯ สณฺานโต ชงฺฆปณฺฑิกมส ตาลปณฺณปูฏ ภตฺตสณฺาน อูรุมส นิสทโปตกสณฺาน อานิสทมส อุทฺธนโกฏิสณฺาน ปฏิมส ตาลคุฬปฏลสณฺาน ผาสุกทฺวยมส
โกฏลิกาย กุจฺฉิย ตนุมตฺติกาเลปนสณฺาน ถนมส พนฺธิตฺวา
อวกฺขิตฺตมตฺติกาปณฺฑสณฺาน พาหุทฺวยมส ทฺวิคุณ กตฺวา
ปตนิจฺจมฺมมหามูสิกสณฺาน ฯ เอว โอฬาริโกฬาริก ปริคฺคณฺหนฺตสฺส สุขุมมฺป ปาฏก โหติ ฯ ทิสโต ทฺวีสุ ทิสาสุ ชาต ฯ
โอกาสโต นาธิกานิ ตีณิ อฏิสตานิ อนุลิมฺปตฺวา ิต ฯ
ปริจฺเฉทโต เหฏา อฏิสงฺฆาเฏ ปติฏิตตเลน อุปริ ตเจน
ติริย อฺมฺเน ปริจฺฉินฺน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท ฯ
วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ
นฺหารูติ นว นฺหารุสตานิ ฯ วณฺณโต สพฺเพป นฺหารู เสตา ฯ
สณฺานโต นานาสณฺานา ฯ เอเตสุ หิ คีวาย อุปริมภาคโต
ปฏาย ปฺจ มหานฺหารู สรีร วินทฺธมานา ปุริมปสฺเสน โอติณฺณา
ปฺจ ปจฺฉิมปสฺเสน ปฺจ ทกฺขิณปสฺเสน ปฺจ วามปสฺเสน
ทกฺขิณหตฺถ วินทฺธมานาป หตฺถสฺส ปุริมปสฺเสน ปฺจ ปจฺฉิมปสฺเสน ปฺจ ตถา วามหตฺถ วินทฺธมานาป ทกฺขิณปาท
วินทฺธมานาป ปาทสฺส ปุริมปสฺเสน ปฺจ ปจฺฉิมปสฺเสน ปฺจ
๑. ตาลปณฺณปุฏ... ฯ ๒. ยุ. วฏเฏตฺวา ฯ ๓. ม. วีสาธิกานิ ฯ
๑

๒

๓
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ตถา วามปาท วินทฺธมานาปติ เอว สรีรธารกา นาม สฏี
มหานฺหารู กาย วินทฺธมานา โอติณฺณา ฯ เย กณฺฑราติป วุจฺจนฺติ
เต สพฺเพป กนฺทฬมกุลสณฺานา ฯ อฺเ ปน ต ต ปเทส
อชฺโฌตฺถริตฺวา ิตา ฯ ตโต สุขุมตรา สุตฺตรชฺชกุ สณฺานา ฯ
อฺเ ตโต สุขุมตรา ปูติลตาสณฺานาว ฯ อฺเ ตโต สุขมุ ตรา
มหาวีณาตนฺติสณฺานา ฯ อฺเ ถูลสุตฺตกสณฺานา ฯ
หตฺถปาทปฏีสุ นฺหารู สกุณปาทสณฺานา ฯ สีเส นฺหารู ทารกาน
สีสชาลกสณฺานา ฯ ปฏ ิย นฺหารู อาตเป ปสาริตอลฺลชาลสณฺานา ฯ อวเสสา ตตองฺคปจฺจงฺคานุคตา นฺหารู สรีเร
ปฏิมุกฺกชาลกฺจุกสณฺานา ฯ ทิสโต ทฺวีสุ ทิสาสุ ชาตา ฯ
โอกาสโต สกลสรีเร อฏีนิ อาพนฺธิตฺวา ิตา ฯ ปริจฺเฉทโต
เหฏา ติณฺณ อฏิสตาน อุปริ ปติฏิตตเลหิ อุปริ
มสจมฺมานิ อาหจฺจ ิตปฺปเทเสหิ ติริย อฺมฺเน
ปริจฺฉินฺนา ฯ อย เนส สภาคปริจฺเฉโท ฯ วิสภาคปริจฺเฉโท
ปน เกสสทิโสเยว ฯ
อฏีติ เปตฺวา ทฺวตฺตึส ทนฺตฏีนิ อวเสสานิ จตุสฏี
หตฺถฏีนิ จตุสฏี ปาทฏีนิ จตุสฏี มสนิสฺสิตานิ มุทุอฏีนิ
เทฺว ปณฺหิกฏีนิ เอเกกสฺมึ ปาเท เทฺว เทฺว โคปฺผกฏีนิ เทฺว
ชงฺฆฏีนิ เอก ชนฺนุกฏิ เอก อูรุฏิ เทฺว กฏิฏีนิ อฏารส
ปฏิกณฺฏกฏีนิ จตุวีสติ ผาสุกฏีนิ จุทฺทส อุรฏีนิ เอก
หทยฏิ เทฺว อกฺขกฏีนิ เทฺว โกฏฏฏีนิ เทฺว พาหุฏีนิ
๑

๑. โกฏฏีนตี ิป ฯ
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เทฺว เทฺว อคฺคพาหุฏีนิ สตฺต คีวฏีนิ เทฺว หนุกฏีนิ เอก
นาสิกฏิ เทฺว อกฺขิฏีนิ เทฺว กณฺณฏีนิ เอก นลาฏฏิ
เอก มุทฺธนฏิ นว สีสกปาลฏีนีติ เอว ติมตฺตานิ อฏิสตานิ ฯ ตานิ สพฺพานิป วณฺณโต เสตานิ ฯ สณฺานโต นานาสณฺานานิ ฯ ตตฺถ หิ อคฺคปาทงฺคุลีอฏีนิ กตกพีชสณฺานานิ ฯ
ตทนนฺตรานิ มชฺเฌปพฺพฏีนิ ปนสฏิสณฺานานิ ฯ มูลปพฺพฏีนิ
ปณฺฑวสณฺานานิ ฯ ปฏิปาทฏีนิ โกฏฏิตกนฺทฬกนฺทราสิสณฺานานิ ปณฺหิกฏิ เอกฏิตาลผลพีชสณฺาน ฯ โคปฺผกฏีนิ
พนฺธกีฬาโคฬกสณฺานานิ ฯ ชงฺฆฏีน โคปฺผกฏีสุ ปติฏิตฏาน
อปนีตตจสินฺทิกฬีรสณฺาน ฯ ขุทฺทก ชงฺฆฏิก ธนุกทณฺฑสณฺาน
มหนฺต มิลาตสปฺปปฏิสณฺาน ฯ ชนฺนุกฏิ เอกโต ปริกฺขีณเผณกสณฺาน ฯ ตตฺถ ชงฺฆฏิกสฺส ปติฏิตฏาน อติขิณคฺคโคสิงฺคสณฺาน ฯ อูรุฏิ ทุตฺตจฺฉิตวาสีผรสุทณฺฑสณฺาน ฯ ตสฺส กฏิฏิมฺหิ
ปติฏิตฏาน กีฬาโคฬกสณฺาน ฯ เตน กฏิฏิโน ปติฏิตฏาน
อคฺคจฺฉินฺนมหาปุณฺณาวผลสณฺาน ฯ กฏิฏีนิ เทฺวป เอกาพทฺธานิ
หุตฺวา กุมฺภการิกอุทฺธนสณฺานานิ ปาฏิเยกฺก กมฺมารกูฏโยตฺตสณฺานานิ ฯ โกฏิย ิตอานิสทฏิ อโธมุข กตฺวา คหิตสปฺปผณสณฺาน สตฺตฏฏาเนสุ ฉิทฺทาวฉิทฺท ฯ ปฏิกณฺฏกฏีนิ
อพฺภนฺตรโต อุปรูปริฏปตสีสกปฏฏเวธกสณฺานานิ พาหิรโต
๑

๒

๓

๔

๑. ยุ. มุทฺธฏิ ฯ ๒. ปณวสณฺานานีติป ฯ ๓. สี. อติติขิณคฺคโคสิงฺคสณฺาน ฯ
๔. สี. ม....มหาปุนฺนาคผลสณฺาน ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
วฏฏนาวฬีสณฺานานิ ฯ เตส อนฺตรนฺตรา กกจทนฺตสทิสา เทฺว ตโย
กณฺฏกา โหนฺติ ฯ จตุวีสติยา ผาสุกฏีสุ อปริปุณฺณานิ อปริปุณฺณอสิตสณฺานานิ ปริปุณณ
ฺ านิ ปริปุณณ
ฺ อสิตสณฺานานิ สพฺพานิป
โอทาตกุกฺกุฏสฺส ปสาริตปกฺขสณฺานานิ ฯ จุทฺทส อุรฏีนิ ชิณฺณสนฺทมานิกปฺชรสณฺานานิ ฯ หทยฏิ ทพฺพิผณสณฺาน ฯ
อกฺขกฏีนิ ขุทฺทกโลหวาสีทณฺฑสณฺานานิ ฯ โกฏฏฏีนิ เอกโต
ปริกฺขีณสีหลกุทฺทาลสณฺานานิ ฯ พาหุฏีนิ อาทาสทณฺฑกสณฺานานิ ฯ อคฺคพาหุฏีนิ ยมกตาลกนฺทสณฺานานิ ฯ มณิพนฺธนฏีนิ เอกโต อลฺลยิ าเปตฺวา ปตสีสกปฏฏเวธกสณฺานานิ ฯ
ปฏิหตฺถฏีนิ โกฏฏติ กนฺทฬกนฺทราสิสณฺานานิ ฯ หตฺถงฺคุลีมูลปพฺพฏีนิ ปณฺฑวสณฺานานิ ฯ มชฺเฌปพฺพฏีนิ อปริปุณฺณปนสฏิสณฺานานิ ฯ อคฺคปพฺพฏีนิ กตกพีชสณฺานานิ ฯ สตฺต
คีวฏีนิ ทณฺเฑน วิชฺฌิตวฺ า ปฏิปาฏิยา ปตวสกฬีรจกฺกลกสณฺานานิ ฯ เหฏิมหนุกฏิ กมฺมาราน อโยกูฏโยตฺตสณฺาน ฯ
อุปริม อวเลขนสตฺถกสณฺาน ฯ อกฺขิกูปนาสกูปฏีนิ อปนีตมิฺชตรุณตาลฏิสณฺานานิ ฯ นลาฏฏิ อโธมุขฏปตสงฺขถาลกกปาลสณฺาน ฯ กณฺณจูฬิกฏีนิ นฺหาปตขุรโกสสณฺานานิ ฯ นลาฏกณฺณจูฬิกาน อุปริ ปฏฏพนฺธโนกาเส อฏิ สงฺกุฏิตฆฏปุณณ
ฺ ปฏลขณฺฑสณฺาน ฯ มุทฺธนฏิ มุขจฺฉินฺนวงฺกนาฬิเกรสณฺาน ฯ
๑

๒

๓

๑...อสิสณฺานานีติป ทิสฺสติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ปณว...อิติป ฯ
๓. มุทฺธฏีติป ฯ
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อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
สีสฏีนิ สิพเฺ พตฺวา ปตชชฺชรลาพุกฏาหสณฺานานิ ฯ ทิสโต ทฺวีสุ
ทิสาสุ ชาตานิ ฯ โอกาสโต อวิเสเสน สกลสรีเร ิตานิ ฯ วิเสเสน
ปเนตฺถ สีสฏีนิ คีวฏีสุ ปติฏิตานิ คิวฏีนิ ปฏิกณฺฏกฏีสุ
ปฏิกณฺฏกฏีนิ กฏิฏีสุ กฏิฏีนิ อุรุฏีสุ อุรฏุ ีนิ ชนฺนุกฏีสุ
ชนฺนุกฏีนิ ชงฺฆฏีสุ ชงฺฆฏีนิ โคปฺผกฏีสุ โคปฺผกฏีนิ
ปฏิปาทฏีสุ ปติฏิตานิ ฯ ปริจฺเฉทโต อนฺโต อฏิมิฺเชน
อุปริโต มเสน อคฺเค มูเล จ อฺมฺเน ปริจฺฉินฺนานิ ฯ อย
เนส สภาคปริจฺเฉโท ฯ วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ
อฏิมิฺชนฺติ เตส เตส อฏีน อพฺภนฺตรคตมิฺช ฯ ต
วณฺณโต เสต ฯ สณฺานโต มหนฺตมหนฺตาน อฏีน อพฺภนฺตรคต
เวฬุนาฬิย ปกฺขิตฺตเสทิตมหาเวตฺตคฺคสณฺาน ขุทฺทานุขุทฺทกาน
อพฺภนฺตรคต เวฬุยฏิปพฺเพสุ ปกฺขติ ฺตเสทิตตนุเวตฺตคฺคสณฺาน ฯ
ทิสโต ทฺวีสุ ทิสาสุ ชาต ฯ โอกาสโต อฏีน อพฺภนฺตเร ปติฏิต ฯ
ปริจฺเฉทโต อฏีน อพฺภนฺตรตเลหิ ปริจฺฉินฺน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท ฯ วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ
วกฺกนฺติ เอกพนฺธนา เทฺว มสปณฺฑิกา ฯ ต วณฺณโต
มนฺทรตฺต ปาลิภทฺทกฏิวณฺณ ฯ สณฺานโต ทารกาน ยมกกีฬาโคฬกสณฺาน เอกวณฺฏปฏิพทฺธอมฺพผลทฺวยสณฺาน วา ฯ ทิสโต
อุปริมาย ทิสาย ชาต ฯ โอกาสโต คลวาฏกา นิกฺขนฺเตน
เอกมูเลน โถก คนฺตฺวา ทฺวิธา ภินฺเนน ถูลนฺหารุนา วินิพนฺธ
๑

๑. วินพิ ทฺธนฺตปิ  ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
หุตฺวา หทยมส ปริกฺขิปตฺวา ิต ฯ ปริจฺเฉทโต วกฺก วกฺกภาเคน
ปริจฺฉินฺน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท ฯ วิสภาคปริจฺเฉโท ปน
เกสสทิโสเยว ฯ
หทยนฺติ หทยมส ฯ ต วณฺณโต รตฺต ปทุมปตฺตปฏิวณฺณ ฯ สณฺานโต พาหิรปตฺตานิ อปเนตฺวา อโธมุขฏปตปทุมมกุลสณฺาน พหิ มฏ อนฺโต โกสาตกีผลสฺส อพฺภนฺตรสทิส
ปฺวนฺตาน โถก วิกสิต มนฺทปฺาน มกุลิตเมว ฯ อนฺโต
จสฺส ปุนฺนาคฏิปติฏานมตฺโต อาวาฏโก โหติ ยตฺถ อฑฺฒปสตมตฺต โลหิต สณฺาติ ย นิสฺสาย มโนธาตุ จ มโนวิฺาณธาตุ จ วตฺตนฺติ ต ปเนต ราคจริตสฺส รตฺต โหติ โทสจริตสฺส กาฬก โมหจริตสฺส มสโธวนอุทกสทิส วิตกฺกจริตสฺส
กุลตฺถยูสวณฺณ สทฺธาจริตสฺส กณฺณกิ ารปุปฺผวณฺณ ปฺาจริตสฺส อจฺฉ วิปฺปสนฺน อนาวิล ปณฺฑร ปริสทุ ฺธ นิทฺโธตชาติมณิ วิย ชุติมนฺต ขายติ ฯ ทิสโต อุปริมาย ทิสาย ชาต ฯ
โอกาสโต สรีรพฺภนฺตเร ทฺวินฺน ถนาน มชฺเฌ ปติฏิต ฯ ปริจฺเฉทโต
หทย หทยภาเคน ปริจฺฉินฺน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท ฯ
วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ
ยกนนฺติ ยมกมสปฏล ฯ ต วณฺณโต รตฺต ปณฺฑุกธาตุก
นาติรตฺต กุมุทสฺส ปตฺตปฏิวณฺณ ฯ สณฺานโต มูเล เอก
อคฺเค ยมก โกวิฬารปตฺตสณฺาน ฯ ตฺจ ทนฺธาน เอกเมว
โหติ มหนฺต ฯ ปฺวนฺตาน เทฺว วา ตีณิ วา ขุทฺทกานิ ฯ
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อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
ทิสโต อุปริมาย ทิสาย ชาต ฯ โอกาสโต ทฺวินฺน ถนาน
อพฺภนฺตเร ทกฺขิณปสฺส นิสฺสาย ิต ฯ ปริจฺเฉทโต ยกน ยกนภาเคน ปริจฺฉินฺน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท ฯ วิสภาคปริจฺเฉโท
ปน เกสสทิโสเยว ฯ
กิโลมกนฺติ ปฏิจฺฉนฺนาปฏิฉนฺนเภทโต ทุวิธ ปริโยนหนมส ฯ
ต ทุวิธมฺป วณฺณโต เสต ทุกฺกลู ปโลติกวณฺณ ฯ สณฺานโต
อตฺตโน โอกาสสณฺาน ฯ ทิสโต ปฏิจฺฉนฺนกิโลมก อุปริมาย
ทิสาย ชาต อิตร ทฺวีสุ ทิสาสุ ชาต ฯ โอกาสโต ปฏิจฺฉนฺนกิโลมก หทยฺจ วกฺกฺจ ปฏิจฺฉาเทตฺวา อปฺปฏิจฺฉนฺนกิโลมก
สกลสรีเร จมฺมสฺส เหฏิมโต มส ปริโยนทฺธิตวฺ า ิต ฯ
ปริจฺเฉทโต เหฏา มเสน อุปริ จมฺเมน ติริย กิโลมกภาเคน
ปริจฺฉินฺน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท ฯ วิสภาคปริจฺเฉโท ปน
เกสสทิโสเยว ฯ
ปหกนฺติ อุทรชิวฺหามส ฯ ต วณฺณโต นีล นิคฺโคณฺฑิปุปฺผวณฺณ ฯ สณฺานโต สตฺตงฺคุลปฺปมาณพนฺธน กาฬวจฺฉชิวฺหา
สณฺาน ฯ ทิสโต อุปริมาย ทิสาย ชาต ฯ โอกาสโต หทยสฺส
วามปสฺเส อุทรปฏลสฺส มตฺถกปสฺส นิสฺสาย ิต ยสฺมึ ปหรณปฺปหาเรน พหิ นิกขฺ นฺเต สตฺตาน ชีวิตกฺขโย โหติ ฯ ปริจฺเฉทโต
ปหกภาเคน ปริจฺฉินฺน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท ฯ วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ
ปปฺผาสนฺติ ทฺวตฺตึสมสขณฺฑปฺปเภท ปปฺผาสมส ฯ ต วณฺณโต
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วิสุทฺธิมคฺเค
รตฺต นาติปกฺกอุทุมฺพรผลวณฺณ ฯ สณฺานโต วิสมจฺฉินฺนพหลปูวขณฺฑสณฺาน อพฺภนฺตเร อสิตปตาน อภาเวน อุคฺคเตน กมฺมชเตชุสฺมินา อพฺภาหตตฺตา สงฺขาทิตปลาสปณฺฑมิว นิรส นิโรช ฯ
ทิสโต อุปริมาย ทิสาย ชาต ฯ โอกาสโต สรีรพฺภนฺตเร ทฺวินฺน
ถนานมนฺตเร หทยฺจ ยกนฺจ อุปริ ฉาเทตฺวา โอลมฺพนฺต ิต ฯ
ปริจฺเฉทโต ปปฺผาสภาเคน ปริจฺฉินฺน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท ฯ
วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ
อนฺตนฺติ ปุริสสฺส ทฺวตฺตึสหตฺถ อิตฺถิยา อฏวีสติหตฺถ เอกวีสติยา าเนสุ โอภคฺคา อนฺตวฏฏิ ฯ ตเทต วณฺณโต เสต
สกฺขรสุธาวณฺณ ฯ สณฺานโต โลหิตโทณิย อาภุชิตฺวา ปตสีสจฺฉินฺนสปฺปสณฺาน ฯ ทิสโต ทฺวีสุ ทิสาสุ ชาต ฯ โอกาสโต อุปริ
คลวาฏเก เหฏา จ กรีสมคฺเค วินิพนฺธตฺตา คลวาฏกกรีสมคฺคปริยนฺเต สรีรพฺภนฺตเร ิต ฯ ปริจฺเฉทโต อนฺตภาเคน ปริจฺฉินฺน ฯ
อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท ฯ วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ
อนฺตคุณนฺติ อนฺตโภคฏาเนสุ พนฺธน ฯ ต วณฺณโต เสต
ทกสีตลิกมูลวณฺณ ฯ สณฺานโต ทกสีตลิกมูลสณฺานเมว ฯ ทิสโต
ทฺวีสุ ทิสาสุ ชาต ฯ โอกาสโต กุททฺ าลผรสุกมฺมาทีนิ กโรนฺตาน
ยนฺตากฑฺฒนกาเล ยนฺตสุตฺตมิว ยนฺตผลกานิ อนฺตโภเค เอกโต
อคฺคฬนฺเต อาพนฺธิตฺวา ปาทปฺุฉนรชฺชุมณฺฑลกสฺส อนฺตรา ต
สิพฺพิตฺวา ิตรชฺชุกา วิย เอกวีสติยา อนตโภคาน อนฺตเร ิต ฯ
๑

๒

๑. สงฺขาทิตปลาล...อิติป ฯ ๒. อคฬนฺเต ฯ
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อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
ปริจฺเฉทโต อนฺตคุณภาเคน ปริจฺฉินฺน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท ฯ
วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ
อุทริยนฺติ อุทเร ภว อสิต ปต ขายิต สายิต ฯ ต วณฺณโต
อชฺโฌหฏาหารวณฺณ ฯ สณฺานโต ปริสฺสาวเน สิถิลพนฺธตณฺฑุลสณฺาน ฯ ทิสโต อุปริมาย ทิสาย ิต ฯ โอกาสโต อุทเร ิต ฯ
อุทร นาม อุภโต นิปฺปฬ ิยมานสฺส อลฺลสาฏกสฺส มชฺเฌ สฺชาตโปฏกสทิส อนฺตปฏล พหิ มฏ อนฺโต มสกสมฺพุกปลิเวนกิลิฏ ปาวารปุปฺผกสทิส กุฏิตปนสตจสฺส อพฺภนฺตรสทิสนฺติป
วตฺตุ วฏฏติ ยตฺถ ตกฺโกฏกา คณฺฑุปฺปาทกา ตาลหีรกา สูจิมขุ กา
ปฏตนฺตู สุตฺตกา อิจฺเจวมาทิทฺวตฺตึสกุลปฺปเภทา กิมโย อากุลพฺยากุลา สณฺฑสณฺฑจาริโน หุตฺวา นิวสนฺติ เย ปานโภชนาทิมฺหิ
อวิชฺชมาเน อุลฺลงฺฆิตฺวา วิรวนฺตา หทยมส อภิหนนฺติ ปานโภชนาทิอชฺโฌหรณเวลายฺจ เต อุทฺธมุขา หุตฺวา ปมชฺโฌหเฏ เทฺว ตโย
อาโลเป ตุรติ ตุริตา วิลุมฺปนฺติ ย เตส กิมีน สูติฆร วจฺจกุฏิ
คิลานสาลา สุสานฺจ โหติ ยตฺถ เสยฺยถาป นาม จณฺฑาลคามทฺวาเร จนฺทนิกาย นิทาฆสมเย ถูลผุสิตเก เทเว วสฺสนฺเต อุทเกน
วุยฺหมาน มุตฺตกรีสจมฺมอฏินฺหารุขณฺฑเขฬสิงฺฆาณิกโลหิตปฺปภูติ
นานากุณปชาต นิปติตฺวา กทฺทโมทกาลุลิต ทฺวหี ตีหจฺจเยน สฺชาตกิมิกุล สูริยาตปสนฺตาปเวคกุฏิต อุปริ เผณปุพฺพุฬเก มฺุจนฺต
อภินีลวณฺณ ปรมทุคฺคนฺธ เชคุจฺฉ เนว อุปคนฺตุ น ทฏุ อรหรูปต
๑

๑. มสกสมฺพุกปลิเวนกิลิฏปาวาร...อิติ เอกปทเมว ทิสฺสติ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อาปชฺชิตฺวา ติฏติ ปเคว ฆายิตุ สายิตุ วา เอวเมว นานปฺปการ
ปานโภชนาทิ ทนฺตมูสลสฺจุณฺณิต ชิวฺหาหตฺถปริวตฺติต เขฬลาลาปลิพุทฺธ ตขณ วิคตวณฺณคนฺธรสาทิสมฺปท ตนฺตวายขลิสุวานวมถุสทิส นิปติตฺวา ปตฺตเสมฺหวาตปลิเวิต หุตฺวา อุทรคฺคิสนฺตาปเวคกุฏิต หุตฺวา กิมิกุลากุล อุปรูปริ เผณปุพฺพุฬกานิ มฺุจนฺต
ปรมกสมฺพุกทุคฺคนฺธเชคุจฺฉภาว อาปชฺชิตฺวา ติฏติ ย สุตวฺ าป
ปานโภชนาทีสุ อมนฺุตา สณฺาติ ปเคว ปฺาจกฺขุนา
อวโลเกตฺวา ยตฺถ จ ปติต ปานโภชนาทิ ปฺจธา วิภาค คจฺฉติ
เอก ภาค ปาณกา ขาทนฺติ เอก ภาค อุทรคฺคิ ฌาเปติ เอโก
ภาโค มุตฺต โหติ เอโก กรีส เอโก รสภาว อาปชฺชิตฺวา
โลหิตมสาทีนิ อุปพฺรูหยติ ฯ ปริจฺเฉทโต อุทรปฏเลน เจว อุทริยภาเคน จ ปริจฺฉินฺน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท ฯ วิสภาคปริจฺเฉโท
ปน เกสสทิโสเยว ฯ
กรีสนฺติ วจฺจ ฯ ต วณฺณโต เยภุยฺเยน อชฺโฌหฏาหารวณฺณเมว โหติ ฯ สณฺานโต โอกาสสณฺาน ฯ ทิสโต เหฏิมาย
ทิสาย ชาต ฯ โอกาสโต ปกฺกาสเย ิต ฯ ปกฺกาสโย นาม
เหฏานาภิปฏิกณฺฏกมูลาน อนฺตเร อนฺตาวสาเน อุพฺเพเธน
อฏงฺคุลมตฺโต เวฬุนาฬิกสทิโสว ยตฺถ เสยฺยถาป นาม อุปริ
ภูมิภาเค ปติต วสฺโสทก โอคฬิตฺวา เหฏา ภูมิภาค ปูเรตฺวา ติฏติ
เอวเมว ยงฺกิฺจิ อามาสเย ปติต ปานโภชนาทิก อุทรคฺคินา
๑

๒

๑. ม. ยุ. วิเวก ฯ ๒. โสณิตมสาทีนิ ฯ
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อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
เผณุทฺเทหก ปกฺก ปกฺก นิสทาย ปสติ มิว สณฺหภาว อาปชฺชิตฺวา
อนฺตวิเลน โอคฬิตฺวา โอมทฺทิตฺวา เวฬุปพฺเพ ปกฺขิปมานปณฺฑุมตฺติกาวิย สนฺนิจิต หุตฺวา ติฏติ ฯ ปริจฺเฉทโต ปกฺกาสยปฏเลน
เจว กรีสภาเคน จ ปริจฺฉินฺน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท ฯ
วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ
มตฺถลุงฺคนฺติ สีสกฏาหพฺภนฺตเร ิตมิฺชราสิ ฯ ต วณฺณโต
เสต อหิจฺฉตฺตกปณฺฑวณฺณ ฯ ทธิภาว อสมฺปตฺตทุฏขีรวณฺณนฺติป วตฺตุ วฏฏติ ฯ สณฺานโต โอกาสสณฺาน ฯ ทิสโต
อุปริมาย ทิสาย ชาต ฯ โอกาสโต สีสกฏาหพฺภนฺตเร จตฺตาโร
สิพฺพินิมคฺเค นิสฺสาย สโมธาเนตฺวา ปตา จตฺตาโร ปฏปณฑ
ฺ า
วิย สโมหิต ติฏติ ฯ ปริจฺเฉทโต สีสกฏาหสฺส อพฺภนฺตรตเลหิ
เจว มตฺถลุงฺคภาเคน จ ปริจฺฉินฺน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท ฯ
วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ
ปตฺตนฺติ เทฺว ปตฺตานิ พทฺธปตฺตฺจ อพทฺธปตฺตฺจ ฯ ตตฺถ
พทฺธปตฺต วณฺณโต พหลมธุกเตลวณฺณ อพทฺธปตฺต มิลาตพกุลปุปฺผวณฺณ ฯ สณฺานโต อุภยมฺป โอกาสสณฺาน ฯ
ทิสโต พทฺธปตฺต อุปริมาย ทิสาย ชาต อิตร ทฺวสี ุ ทิสาสุ
ชาต ฯ โอกาสโต อพทฺธปตฺต เปตฺวา เกสโลมทนฺตนขาน
มสวินิมุตฺตฏานฺเจว ถทฺธสุกฺกจมฺมฺจ อุทกมิว เตลพินทฺ ุ
อวเสสสรีร พฺยาเปตฺวา ิต ยมฺหิ กุปเต สตฺตาน อกฺขีนิ
๑

๒

๑. สิพฺพนี...อิติป ฯ ๒. สี. ยุ. มิลาตอากุลีปุปฺผวณฺณ ฯ ม. มิลาตอากุลิปุปฺผวณฺณ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ปตกานิ โหนฺติ ภมนฺติ คตฺต กมฺปติ กณฺฑายติ ฯ พทฺธปตฺต
หทยปปฺผาสาน อนฺตเร ยกนมส นิสฺสาย ปติฏ ิเต มหาโกสาตกีโกสกสทิเส ปตฺตโกสเก ิต ยมฺหิ กุปเ ต สตฺตา อุมฺมตฺตกา
โหนฺติ วิปลฺลตฺถจิตฺตา หิโรตฺตปฺป ฉฑฺเฑตฺวา อกาตพฺพ กโรนฺติ
อภาสิตพฺพ ภาสนฺติ อจินฺติตพฺพ จินฺเตนฺติ ฯ ปริจฺเฉทโต ปตฺตภาเคน
ปริจฺฉินฺน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท ฯ วิสภาคปริจฺเฉโท ปน
เกสสทิโสเยว ฯ
เสมฺหนฺติ สรีรพฺภนฺตเร เอกปตฺตปูรปฺปมาณ เสมฺห ฯ ต
วณฺณโต เสต นาคพหลปณฺณรสวณฺณ ฯ สณฺานโต โอกาสสณฺาน ฯ ทิสโต อุปริมาย ทิสาย ชาต ฯ โอกาสโต อุทรปฏเล
ิต ย ปานโภชนาทิอชฺโฌหรณกาเล เสยฺยถาป นาม อุทเก
เสวาลปณฺณก กฏเ วา กเล วา ปตนฺเต ฉิชฺชิตฺวา ทฺวิธา หุตฺวา
ปุน อชฺโฌตฺถริตฺวา ติฏติ เอวเมว ปานโภชนาทิมฺหิ นิปตนฺเต
ฉิชฺชิตฺวา ทฺวิธา หุตฺวา ปุน อชฺโฌตฺถริตฺวา ติฏติ ยมฺหิ จ
มนฺทีภูเต ปกฺกคณฺโฑ วิย ปูติกุกฺกฏุ ณฺฑมิว จ อุทร ปรมเชคุจฺฉ
กุณปคนฺธ โหติ ตโต อุคฺคเตน จ คนฺเธน อุทฺเทโกป มุขมฺป
ทุคฺคนฺธ ปูติกุณปสทิส โหติ โส จ ปุริโส อเปหิ ทุคฺคนฺธ
วายสีติ วตฺตพฺพต อาปชฺชติ ยฺจ วฑฺฒิตฺวา พหลตฺตมาปนฺน
ปธานผลกมิว วจฺจกุฏิยา อุทรปฏลสฺส อพฺภนฺตเรเยว กุณปคนฺธ
๑

๒

๓

๑. ม. เอกปตฺถปูรปฺปมาณ ฯ ๒. สี. ม. นาคพลาสปณฺณรสวณฺณ ฯ
๓. ม. ยุ. เสวาลปณก ฯ
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อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
สนฺนิรุมฺหิตฺวา ติฏติ ฯ ปริจฺเฉทโต เสมฺหภาเคน ปริจฺฉินฺน ฯ
อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท ฯ วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ
ปุพฺโพติ [๑] ปณฺฑุปลาสวณฺโณ ฯ มตสรีเร ปน ปูต-ิ
พหลาจามวณฺโณ โหติ ฯ สณฺานโต โอกาสสณฺาโน ฯ ทิสโต
ทฺวีสุ ทิสาสุ โหติ ฯ โอกาสโต ปน ปุพฺพสฺส โอกาโส นาม
นิพทฺโธ นตฺถิ ยตฺถ โส สนฺนิจิโต ติฏเยฺย ฯ ยตฺร ยตฺร
ปน ขาณุกณฺฏกปฺปหรณอคฺคิชาลาทีหิ อภิหเต สรีรปฺปเทเส โลหิต
สณฺหิตฺวา ปจฺจติ คณฺฑปฬกาทโย วา อุปฺปชฺชนฺติ ตตฺร
ตตฺร ติฏติ ฯ ปริจฺเฉทโต ปุพฺพภาเคน ปริจฺฉินฺโน ฯ อยมสฺส
สภาคปริจฺเฉโท ฯ วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ
โลหิตนฺติ เทฺว โลหิตานิ สนฺนิจิตโลหิตฺจ สสรณโลหิตฺจ ฯ
ตตฺถ สนฺนจิ ิตโลหิต วณฺณโต นิปกฺกพหลลาขารสวณฺณ สสรณโลหิต อจฺฉลาขารสวณฺณ ฯ สณฺานโต อุภยมฺป โอกาสสณฺาน ฯ ทิสโต สนฺนจิ ิตโลหิต อุปริมาย ทิสาย ชาต อิตร ทฺวีสุ
ทิสาสุ ชาต ฯ โอกาสโต สสรณโลหิต เปตฺวา เกสโลมทนฺตนขาน มสวินิมุตฺตฏานฺเจว ถทฺธสุกฺกจมฺมฺจ ธมนิชาลานุสาเรน
สพฺพ อุปาทินฺนสรีเร ผริตฺวา ิต สนฺนิจิตโลหิต ยกนฏานสฺส
เหฏาภาค ปูเรตฺวา เอกปตฺตปูรมตฺต วกฺกหทยยกนปปฺผาสาน
อุปริ โถก โถก ปคฺฆรนฺต วกฺกหทยยกนปปฺผาเส เตมยมาน
๑. เอตฺถนฺตเร ปาโ นฏโ วิย ทิสฺสติ ฯ ม. ปูติโลหิตวเสน ปวตฺตปุพพฺ  ต วณฺณโต
ปณฺฑุปลาสวณฺโณติ เอว มุทฺทิโต ฯ...ปวตฺตปุพฺโพ โส...อิติ เอว จ สุนฺทร ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ิต ตสฺมึ หิ วกฺกหทยาทีนิ อเตเมนฺเต สตฺตา ปปาสิตา โหนฺติ ฯ
ปริจฺเฉทโต โลหิตภาเคน ปริจฺฉินฺน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท ฯ
วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ
เสโทติ โลมกูปาทีหิ ปคฺฆรณกอาโปธาตุ ฯ โส วณฺณโต
วิปฺปสนฺนติลเตลวณฺโณ ฯ สณฺานโต โอกาสสณฺาโน ฯ ทิสโต
ทฺวีสุ ทิสาสุ ชาโต ฯ โอกาสโต เสทสฺโสกาโส นาม นิพทฺโธ
นตฺถิ ยตฺถ โส โลหิต วิย สทา ติฏเยฺย ยทา ปน อคฺคิสนฺตาปสูริยสนฺตาปอุตุวิการาทีหิ สรีร สนฺตปฺปติ ตทา อุทกโต
อพฺพุฬฺหมตฺตวิสมจฺฉินฺนภิสมุฬาลกุมทุ นาฬกลาโป วิย สพฺพเกสโลมกูปวิวเรหิ ปคฺฆรติ ตสฺมา ตสฺส สณฺานมฺป เกสโลมกูปวิวรานฺเว วเสน เวทิตพฺพ ฯ เสทปริคฺคณฺหเกน จ โยคินา
เกสโลมกูปวิวเร ปูเรตฺวา ิตวเสเนว เสโท มนสิกาตพฺโพ ฯ
ปริจฺเฉทโต เสทภาเคน ปริจฺฉินฺโน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท ฯ
วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ
เมโทติ ถีนสิเนโห ฯ โส วณฺณโต ผาลิตหลิทฺทิวณฺโณ ฯ
สณฺานโต ถูลสรีรสฺส ตาว จมฺมมสนฺตเร ปตหลิทฺทิวณฺณทุกฺกูลปโลติกสณฺาโน โหติ กีสสรีรสฺส ชงฺฆมส อูรุมส
ปฏิกณฺฏกนิสฺสิตปฏิมส อุทรวฏฏิมส นฺติ เอตานิ นิสฺสาย ทิคุณ
ติคุณ กตฺวา ปตหลิทฺทิวณฺณทุกฺกูลปโลติกสณฺาโน ฯ ทิสโต
ทฺวีสุ ทิสาสุ ชาโต ฯ โอกาสโต ถูลสฺส สกลสรีร ผริตฺวา กีสสฺส
ชงฺฆมสาทีนิ นิสฺสาย ิโต ย สิเนหสงฺขคตมฺป ปรมเชคุจฺฉตฺตา
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เนว มุทฺธนิ เตลตฺถาย น นาสเตลาทีน อตฺถาย คณฺหนฺติ ฯ
ปริจฺเฉทโต เหฏา มเสน อุปริ จมฺเมน ติริย เมทภาเคน
ปริจฺฉินฺโน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท ฯ วิสภาคปริจฺเฉโท ปน
เกสสทิโสเยว ฯ
อสฺสูติ อกฺขีหิ ปคฺฆรณกอาโปธาตุ ฯ ต วณฺณโต
วิปฺปสนฺนติลเตลวณฺณ ฯ สณฺานโต โอกาสสณฺาน ฯ ทิสโต
อุปริมาย ทิสาย ชาต ฯ โอกาสโต อกฺขิกูปเกสุ ิต ฯ น เจต
ปตฺตโกสเก ปตฺตมิว อกฺขิกูปเกสุ สทา สนฺนิจิต ติฏติ ฯ ยทา
ปน สตฺตา โสมนสฺสชาตา มหาหสิต หสนฺติ โทมนสฺสชาตา
โรทนฺติ ปริเทวนฺติ ตถารูป วิสมาหาร วา อาหรนฺติ ยทา
จ เนส อกฺขีนิ ธูมรชปสุกาทีหิ อภิหฺนฺติ ตทา เอเตหิ
โสมนสฺสโทมนสฺส วิสภาคาหารอุตูหิ สมุฏหิตฺวา อกฺขิกูปเก
ปูเรตฺวา ติฏติ วา ปคฺฆรติ วา ฯ อสฺสุปริคฺคณฺหเกน ปน
โยคินา อกฺขิกูปเก ปูเรตฺวา ิตวเสเนว ปริคฺคณฺหิตพฺพ ฯ
ปริจฺเฉทโต อสฺสุภาเคน ปริจฺฉินฺน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท ฯ
วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ
วสาติ วิลีนสิเนโห ฯ สา วณฺณโต นาฬิเกรเตลวณฺณา ฯ
อาจาเม อาสิตฺตเตลวณฺณาติป วตฺตุ วฏฏติ ฯ สณฺานโต นฺหานกาเล
ปสนฺนอุทกสฺส อุปริ ปริพฺภมนฺตสิเนหพินฺทุวิสฏสณฺานา ฯ ทิสโต
ทฺวีสุ ทิสาสุ ชาตา ฯ โอกาสโต เยภุยฺเยน หตฺถตลหตฺถปฏิปาทตลปาทปฏินาสปูฏนลาฏอสกูเฏสุ ิตา ฯ น เจสา เอเตสุ
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โอกาเสสุ สทา วิลีนาว หุตฺวา ติฏติ ยทา ปน อคฺคิสนฺตาปสูริยสนฺตาปอุตุวิสภาคธาตุวิสภาเคหิ เต ปเทสา อุสฺมาชาตา โหนฺติ
ตทา ตตฺถ นฺหานกาเล ปสนฺนอุทกุปริสิเนหพินฺทุวิสโฏ วิย
อิโตจิโตจ สฺจรติ ฯ ปริจฺเฉทโต วสาภาเคน ปริจฺฉินฺนา ฯ
อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท ฯ วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ
เขโฬติ อนฺโตมุเข เผณมิสฺสา อาโปธาตุ ฯ โส วณฺณโต
เสโต เผณวณฺโณ ฯ สณฺานโต โอกาสสณฺาโน ฯ เผณสณฺาโนติป วตฺตุ วฏฏติ ฯ ทิสโต อุปริมาย ทิสาย ชาโต ฯ
โอกาสโต อุโภหิ กโปลปสฺเสหิ โอรุยฺห ชิวฺหาย ิโต ฯ น เจส
เอตฺถ สทา สนฺนิจิโต หุตฺวา ติฏติ ยทา ปน สตฺตา ตถารูป
อาหาร ปสฺสนฺติ วา สรนฺติ วา อุณฺหติตฺติกกฏกโลณมฺพิลาน
วา กิฺจิ มุเข เปนฺติ ยทา วา เนส หทย อากิลายติ
กิสฺมิฺจิเทว วา ชิคุจฺฉา อุปฺปชฺชติ ตทา เขโฬ อุปฺปชฺชิตฺวา
อุโภหิ กโปลปสฺเสหิ โอรุยฺห ชิวฺหาย สณฺาติ ฯ อคฺคชิวฺหาย
เจส ตนุโก โหติ มูลชิวหฺ าย พหโล มุเข ปกฺขิตฺตฺจ ปุถุก
วา ตณฺฑุล วา อฺ วา กิฺจิ ขาทนีย นทีปลุ ิเน ขตกูปกสลิล วิย ปริกฺขย อคจฺฉนฺโตว เตเมตุ สมตฺโถ โหติ ฯ
ปริจฺเฉทโต เขฬภาเคน ปริจฺฉินฺโน ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท ฯ
วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ
สิงฺฆาณิกาติ มตฺถลุงฺคโต ปคฺฆรณกอสุจิ ฯ สา วณฺณโต
๑

๑. ยุ. อาคิลายติ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 49

อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
ตรุณตาลฏิมิฺชวณฺณา ฯ สณฺานโต โอกาสสณฺานา ฯ ทิสโต
อุปริมาย ทิสาย ชาตา ฯ โอกาสโต นาสปูเฏ ปูเรตฺวา ิตา ฯ
น เจสา เอตฺถ สทา สนฺนิจิตา หุตฺวา ติฏติ อถโข ยถา
นาม ปุรโิ ส ปทุมินิปตฺเต ทธึ พนฺธติ ฺวา เหฏา กณฺฏเกน
วิชฺเฌยฺย อถ เตน ฉิทฺเทน ทธิมฏ คฬิตฺวา พหิ ปเตยฺย
เอวเมว ยทา สตฺตา โรทนฺติ วิสภาคาหารอุตุวเสน วา สฺชาตธาตุกฺโขภา โหนฺติ ตทา อนฺโต สีสโต ปูติเสมฺหภาว อาปนฺน
มตฺถลุงฺค คฬิตฺวา ตาลุมตฺถกวิวเรน โอตริตฺวา นาสปูเฏ ปูเรตฺวา
ติฏติ วา ปคฺฆรติ วา ฯ สิงฺฆาณิกาปริคฺคณฺหเกน ปน โยคินา
นาสปูเฏ ปูเรตฺวา ิตวเสเนว ปริคฺคณฺหิตพฺพา ฯ ปริจฺเฉทโต
สิงฺฆาณิกาภาเคน ปริจฺฉินฺนา ฯ อยมสฺส สภาคปริจฺเฉโท ฯ
วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ
ลสิกาติ สรีรสนฺธีน อพฺภนฺตเร ปจฺฉิลกุณป ฯ สา วณฺณโต
กณฺณิการ นิยฺยาส วณฺณา ฯ สณฺานโต โอกาสสณฺานา ฯ ทิสโต
ทฺวีสุ ทิสาสุ ชาตา ฯ โอกาสโต อฏิสนฺธีน อพฺภฺชนกิจฺจ
สาธยมานา อสีติสตสนฺธีน อพฺภนฺตเร ิตา ฯ ยสฺส เจสา มนฺทา
โหติ ตสฺส อุฏหนฺตสฺส นิสีทนฺตสฺส อภิกฺกมนฺตสฺส ปฏิกกฺ มนฺตสฺส
สมฺมิฺชนฺตสฺส ปสาเรนฺตสฺส อฏิกานิ กฏกฏายนฺติ อจฺฉราสทฺท
กโรนฺโต วิย วิสฺจรติ เอกโยชนทฺวิโยชนมตฺตมฺป อทฺธาน
๑

๑. ม. ทธิมุตฺต ฯ ทธิโน วิสนฺทนอจฺฉรโส ทธิมตฺถนฺติ ฏีกา ฯ ทธิมณฺฑนฺติ
ปน ยุตฺตตร ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
คตสฺส วาโยธาตุ กุปฺปติ คตฺตานิ ทุกฺขนฺติ ฯ ยสฺส ปน
พหุกา โหนฺติ ตสฺส อุฏ านนิสชฺชาทีสุ น อฏีนิ กฏกฏายนฺติ
ทีฆมฺป อทฺธาน คตสฺส น วาโยธาตุ กุปฺปติ น คตฺตานิ
ทุกฺขนฺติ ฯ ปริจฺเฉทโต ลสิกาภาเคน ปริจฺฉินฺนา ฯ อยมสฺส
สภาคปริจฺเฉโท ฯ วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ
มุตฺตนฺติ วณฺณโต มาสขาโรทกวณฺณ ฯ สณฺานโต อโธมุขฏปตอุทกกุมฺภอพฺภนฺตเร คต อุทกสณฺาน ฯ ทิสโต เหฏิมาย
ทิสาย ชาต ฯ โอกาสโต วตฺถิสฺส อพฺภนฺตเร ิต ฯ วตฺถิ นาม
วตฺถิปูโฏ วุจฺจติ ยตฺถ เสยฺยถาป จนฺทนิกาย ปกฺขติ ฺเต อโธมุเข
รวณฆเฏ จนฺทนิการโส ปวิสติ น จสฺส ปวิสนมคฺโค ปฺายติ
เอวเมว สรีรโต มุตฺต ปวิสติ น จสฺส ปวิสนมคฺโค ปฺายติ
นิกฺขมนมคฺโค ปน ปากโฏ โหติ ยมฺหิ จ มุตฺตสฺส ภริเต
ปสฺสาว กโรมาติ สตฺตาน อายูหน โหติ ฯ ปริจฺเฉทโต
วตฺถิอพฺภนฺตเรน เจว มุตฺตภาเคน จ ปริจฺฉินฺน ฯ อยมสฺส
สภาคปริจฺเฉโท ฯ วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว ฯ
เอวฺหิ เกสาทิเก โกฏาเส วณฺณสณฺานทิโสกาสปริจฺเฉทวเสน ววฏเปตฺวา อนุปุพฺพโต นาติสีฆโตติอาทินา นเยน วณฺณสณฺานคนฺธาสโยกาสวเสน ปฺจธา ปฏิกลู า ปฏิกูลาติ มนสิกโรโต ปณฺณตฺติสมติกฺกมาวสาเน เสยฺยถาป จกฺขมุ โต ปุริสสฺส
ทฺวตฺตึสวณฺณาน กุสุมาน เอกสุตฺตกคณฺิต มาล โอโลเกนฺตสฺส
๑

๒

๑. อมุเข ฯ ๒....คนฺถิต ฯ
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สพฺพปุปฺผานิ อปุพฺพาจริมมิว ปากฏานิ โหนฺติ เอวเมว
อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสาติ อิม กาย โอโลเกนฺตสฺส สพฺเพ เต
ธมฺมา อปุพพฺ าจริมมิว ปากฏา โหนฺติ ฯ เตน วุตฺต มนสิการโกสลฺลกถาย อาทิกมฺมิกสฺส หิ เกสาติ มนสิกโรโต มนสิกาโร
คนฺตฺวา มุตฺตนฺติ อิม ปริโยสานโกฏาสเมว อาหจฺจ ติฏตีติ ฯ
สเจ ปน พหิทฺธาป มนสิการ อุปสหรติ อถสฺส เอว สพฺพโกฏาเสสุ ปากฏีภูเตสุ อาหิณฺฑนฺตา มนุสฺสติรจฺฉานาทโย สตฺตาการ
วิชหิตฺวา โกฏาสราสิวเสเนว อุปฏหนฺติ เตหิ จ อชฺโฌหริยมาน
ปานโภชนาทิ โกฏาสราสิมฺหิ ปกฺขิปมานมิว อุปฏาติ ฯ อถสฺส
อนุปุพฺพมฺุจนาทิวเสน ปฏิกลู า ปฏิกูลาติ ปุนปฺปุน มนสิกโรโต
อนุกฺกเมน อปฺปนา อุปปฺ ชฺชติ ฯ ตตฺถ เกสาทีน วณฺณสณฺานทิโสกาสปริจฺเฉทวเสน อุปฏาน อุคฺคหนิมิตฺต สพฺพาการโต
ปฏิกูลวเสน อุปฏาน ปฏิภาคนิมิตฺต ฯ ต อาเสวโต ภาวยโต
วุตฺตนเยเนว อสุภกมฺมฏาเนสุ วิย ปมชฺฌานวเสน อปฺปนา
อุปฺปชฺชติ ฯ สา ยสฺส เอโกว โกฏาโส ปากโฏ โหติ เอกสฺมึ วา
โกฏาเส อปฺปน ปตฺวา ปุน อฺสฺมึ โยค น กโรติ ตสฺส เอกาว
อุปฺปชฺชติ ฯ ยสฺส ปน อเนกโกฏาสา ปากฏา โหนฺติ เอกสฺมึ วา
ฌาน ปตฺวา ปุน อฺสฺมิมฺป โยค กโรติ ตสฺส มาลกตฺเถรสฺส
วิย โกฏาสคณนาย ปมชฺฌานานิ นิพฺพตฺตนฺติ ฯ โส กิรายสฺมา
ทีฆภาณกอภยตฺเถร หตฺเถ คเหตฺวา อาวุโส อภย อิโต ตาว อิม
๑

๒

๑. ม. อปุพฺพาปริยมิว ฯ ๒. ม. มลฺลกตฺเถรสฺส ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ปฺห อุคฺคณฺหาหีติ วตฺวา อาห มหลฺลกตฺเถโร
ทฺวตฺตึสโกฏาเสสุ ทฺวตฺตึสาย ปมชฺฌานาน ลาภี สเจ รตฺตึ เอก ทิวา
เอก สมาปชฺชติ โส ต อติเรกฑฺฒมาเสน ปน สมฺพชฺฌติ
สเจ ปน เทวสิก เอก สมาปชฺชติ อติเรกมาเสน ปุน
สมฺพชฺฌตีติ ฯ เอว ปมชฺฌานวเสน อิชฺฌมานมฺป เจต กมฺมฏาน
วณฺณสณฺานาทีสุ สติพเลน อิชฺฌนโต กายคตาสตีติ วุจฺจติ ฯ
อิมฺจ ปน กายคตาสติมนุยุตฺโต ภิกขฺ ุ อรติรติสโห โหติ น จ
น อรติ สหติ อุปฺปนฺน อรตึ อภิภุยฺย อภิภุยฺย วิหรติ
ภยเภรวสโห โหติ น จ น ภยเภรว สหติ อุปฺปนฺน ภยเภรว
อภิภุยฺย อภิภุยฺย วิหรติ ขโม โหติ สีตสฺส อุณฺหสฺส ฯเปฯ
ปาณหราน อธิวาสกชาติโก โหติ เกสาทีน วณฺณเภท นิสฺสาย
จตุนฺน ฌานาน ลาภี โหติ ฉ อภิฺา ปฏิวิชฺฌติ ฯ
ตสฺมา หเว อปฺปมตฺโต อนุยฺุเชถ ปณฺฑิโต
เอว อเนกานิสส อิม กายคตาสตินฺติ ฯ
อิท กายคตาสติย วิตฺถารกถามุข ฯ
อิทานิ ยนฺต ภควตา อยมฺป โข ภิกฺขเว อานาปานสฺสติสมาธิ ภาวิโต พหุลกี โต สนฺโต เจว ปณีโต จ อเสจนโก จ
สุโข จ วิหาโร อุปฺปนฺนปุ ฺปนฺเน จ ปาปเก อกุสเล ธมฺเม านโส
อนฺตรธาเปติ วูปสเมตีติ เอว ปสสิตฺวา กถ ภาวิโต จ ภิกฺขเว
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑. ม. มลฺลกตฺเถโร ฯ ๒. ยุ. อิท ปททฺวย นตฺถิ ฯ ๓-๔. ยุ. สมฺปชฺชติ ฯ
๕. องฺ จตุ. ๒๑/๑๕๘ ฯ ๖. ส. มหาวาร. ๑๙/๔๐๗ ฯ
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อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
อานาปานสฺสติสมาธิ กถ พหุลีกโต สนฺโต เจว ปณีโต จ
อเสจนโก จ สุโข จ วิหาโร อุปฺปนฺนปุ ฺปนฺเน จ ปาปเก อกุสเล ธมฺเม
านโส อนฺตรธาเปติ วูปสเมติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรฺคโต
วา รุกฺขมูลคโต วา สฺุาคารคโต วา นิสีทติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา
อุชช กาย ปณิธาย ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา โส สโตว
อสฺสสติ สโต ปสฺสสติ ทีฆ วา อสฺสสนฺโต ทีฆ อสฺสสามีติ
ปชานาติ ทีฆ วา ปสฺสสนฺโต ฯเปฯ รสฺส วา อสฺสสนฺโต
ฯเปฯ รสฺส วา ปสฺสสนฺโต รสฺส ปสฺสสามีติ ปชานาติ สพฺพกายปฏิสเวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ สพฺพกายปฏิสเวที ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ
ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ปติปฏิสเวที
สุขปฏิสเวที จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที ปสฺสมฺภย จิตตฺ สงฺขาร
จิตฺตปฏิสเวที อภิปฺปโมทย จิตฺต สมาทห จิตฺต วิโมจย จิตตฺ 
อนิจฺจานุปสฺสี วิราคานุปสฺสี นิโรธานุปสฺสี ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี
อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขตีติ
เอว โสฬสวตฺถุก อานาปานสฺสติกมฺมฏาน นิทฺทิฏ ตสฺส
ภาวนานิทฺเทโส อนุปฺปตฺโต ฯ โส ปน ยสฺมา ปาลิวณฺณนานุสาเรเนว
วุจฺจมาโน สพฺพาการปริปูโร โหติ ตสฺมา อยเมตฺถ ปาลิวณฺณนาปุพฺพงฺคโม นิทฺเทโส ฯ
กถ ภาวิโต จ ภิกฺขเว อานาปานสฺสติสมาธีติ เอตฺถ ตาว ฯ
๑

๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๔๐๗ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
กถนฺติ อานาปานสฺสติสมาธิภาวนาน นานปฺปการโต วิตฺถาเรตุกมฺยตาปุจฺฉา ฯ ภาวิโต จ ภิกฺขเว อานาปานสฺสติสมาธีติ นานปฺปการโต
วิตฺถาเรตุกมฺยตาย ปุฏธมฺมนิทสฺสน ฯ กถ พหุลีกโต ฯเปฯ
วูปสเมตีติ เอตฺถาป เอเสว นโย ฯ ตตฺถ ภาวิโตติ อุปฺปาทิโต
วฑฺฒิโต วา ฯ อานาปานสฺสติสมาธีติ อานาปานปริคฺคาหิกาย สติยา
สทฺธึ สมฺปยุตฺโต สมาธิ อานาปานสฺสติย วา สมาธิ อานาปานสฺสติสมาธิ ฯ พหุลีกโตติ ปุนปฺปุน กโต ฯ สนฺโต เจว ปณีโต
จาติ สนฺโต เจว ปณีโต เจว ฯ อุภยตฺถ เอวสทฺเทน นิยโม
เวทิตพฺโพ ฯ กึ วุตฺต โหติ ฯ อยฺหิ ยถา อสุภกมฺมฏาน
เกวล ปฏิเวธวเสน สนฺต จ ปณีต จ โอฬาริการมฺมณตฺตา ปน
ปฏิกูลารมฺมณตฺตา จ อารมฺมณวเสน เนว สนฺต น ปณีต น เอว
เกนจิ ปริยาเยน อสนฺโต วา อปณีโต วา อถโข อารมฺมณสนฺตตายป สนฺโต วูปสนฺโต นิพฺพุโต ปฏิเวธสงฺขาตองฺคสนฺตตายป
อารมฺมณปณีตตายป ปณีโต อติตฺตีกโร องฺคปณีตตายปติ ฯ เตน
วุตฺต สนฺโต เจว ปณีโต จาติ ฯ อเสจนโก จ สุโข จ วิหาโรติ
เอตฺถ ปน ฯ นาสฺส เสจนนฺติ อเสจนโก อนาสิตฺตโก อพฺโพกิณฺโณ
ปาฏิเยกฺโก อาเวณิโก นตฺถิ เอตฺถ ปริกมฺเมน วา อุปจาเรน
วา สนฺตตา อาทิสมนฺนาหารโต ปภูติ อตฺตโน สภาเวเนว สนฺโต
จ ปณีโต จาติ อตฺโถ ฯ เกจิ ปน อเสจนโกติ อนาสิตฺตโก
โอชวนฺโต สภาเวเนว มธุโรติ วทนฺติ ฯ เอวมย อเสจนโกว
๑

๑. อติตฺติกโร ฯ
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อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
อปฺปตปฺปตกฺขเณ กายิกเจตสิกสุขปฏิลาภาย สวตฺตนโต สุโข จ
วิหาโรติ เวทิตพฺโพ ฯ อุปฺปนฺนุปฺปนฺเนติ อวิกฺขมฺภิเต อวิกฺขมฺภิเต ฯ
ปาปเกติ ลามเก ฯ อกุสเล ธมฺเมติ อโกสลฺยสมฺภูเต ธมฺเม ฯ
านโส อนฺตรธาเปตีติ ขเณเนว อนฺตรธาเปติ วิกฺขมฺเภติ ฯ
วูปสเมตีติ สุฏุ อุปสเมติ นิพฺเพธภาคิยตฺตา วา อนุปุพฺเพน
อริยมคฺควุฑฺฒิปฺปตฺโต สมุจฺฉินฺทติ ฯ ปฏิปสฺสมฺเภตีติ วุตฺต โหติ ฯ
อย ปเนตฺถ สงฺเขปตฺโถ ภิกฺขเว เกน ปกาเรน เกนากาเรน เกน
วิธินา ภาวิโต อานาปานสฺสติสมาธิ เกน ปกาเรน พหุลีกโต สนฺโต
เจว ฯเปฯ วูปสเมตีติ ฯ
อิทานิ ตมตฺถ วิตฺถาเรนฺโต อิธ ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขูติ ภิกฺขเว อิมสฺมึ สาสเน ภิกฺขุ ฯ อย
หิ เอตฺถ อิธสทฺโท สพฺพปฺปการอานาปานสฺสติสมาธินิพฺพตฺตกสฺส
ปุคฺคลสฺส สนฺนิจยภูตสาสนปริทีปโน อฺสาสนสฺส ตถาภาวปฏิเสธโน จ ฯ วุตฺตฺเหต อิเธว ภิกขฺ เว สมโณ ฯเปฯ
สฺุา ปรปฺปวาทา สมเณภิ อฺาหีติ ฯ เตน วุตฺต อิมสฺมึ
สาสเน ภิกฺขูติ ฯ
อรฺคโต วา รุกขฺ มูลคโต วา สฺุาคารคโต วาติ อิทมสฺส
อานาปานสฺสติสมาธิภาวนานุรูปเสนาสนปริคฺคหปริทีปน ฯ อิมสฺส
หิ ภิกฺขุโน ทีฆรตฺต รูปาทีสุ อารมฺมเณสุ อนุวิสฏ จิตฺต
๑

๒

๑. สนฺนิสฺสยภูเต ฯ ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๒๓ ฯ ปาลิยมฺปน สมเณหิ อฺเหีติ
ทิสฺสติ ฯ สมเณภิ อฺเหีตปิ  ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อานาปานสฺสติสมาธิอารมฺมณ อภิรหู ิตุ น อิจฺฉติ กูฏโคณยุตฺตรโถ
วิย อุปฺปถเมว ธาวติ ฯ ตสฺมา เสยฺยถาป นาม โคโป กูฏเธนุยา
สพฺพ ขีร ปวิตฺวา วฑฺฒิต กูฏวจฺฉ ทเมตุกาโม เธนุโต
อปเนตฺวา เอกนฺเต มหนฺต ถมฺภ นิขนิตฺวา ตตฺถ โยตฺเตน พนฺเธยฺย
อถสฺส โส วจฺโฉ อิโตจิโต จ วิปฺผนฺทิตฺวา ปลายิตุ อสกฺโกนฺโต
ตเมว ถมฺภ อุปนิสีเทยฺย วา อุปนิปชฺเชยฺย วา เอวเมว อิมินาป
ภิกฺขุนา ทีฆรตฺต รูปารมฺมณาทิรสปานวฑฺฒิต ทุฏจิตฺต ทเมตุกาเมน
รูปาทิอารมฺมณโต อปเนตฺวา อรฺ วา ฯเปฯ สฺุาคาร วา
ปวิสิตฺวา ตตฺถ อสฺสาสปสฺสาสถมฺเภ สติโยตฺเตน พนฺธิตพฺพ เอวมสฺส
ต จิตฺต อิโตจิโต จ วิปฺผนฺทิตฺวาป ปุพฺเพ อาจิณฺณารมฺมณ อลภมาน
สติโยตฺต ฉินฺทิตฺวา ปลายิตุ อสกฺโกนฺต ตเมวารมฺมณ อุปจารปฺปนาวเสน อุปนิสีทติ เจว อุปนิปชฺชติ จ ฯ เตนาหุ โปราณา
ยถา ถมฺเภ นิพนฺเธยฺย วจฺฉ ทม นโร อิธ
พนฺเธยฺเยว สก จิตฺต สติยารมฺมเณ ทฬฺหนฺติ ฯ
เอวมสฺเสต เสนาสน ภาวนานุรูป โหติ ฯ เตน วุตฺต อิทมสฺส
อานาปานสฺสติสมาธิภาวนานุรูปเสนาสนปริคฺคหปริทีปนนฺติ ฯ อถวา
ยสฺมา อิท กมฺมฏานปฺปเภเท มุทฺธภูต สพฺพพุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวกาน วิเสสาธิคมทิฏธมฺมสุขวิหารปทฏาน อานาปานสฺสติกมฺมฏาน อิตฺถีปุริสหตฺถอิ สฺสาทิสทฺทสมากุล คามนฺต อปริจฺจชิตฺวา น สุกร ภาเวตุ สทฺทกณฺฏกตฺตา ฌานสฺส อคามเก
๑

๒

๑. ยุ. อิท ปท นตฺถิ ฯ ๒. นิขณิตฺวาป ฯ
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ปน อรฺเ สุกร โยคาวจเรน อิท กมฺมฏาน ปริคฺคเหตฺวา
อานาปานจตุตฺถชฺฌาน นิพฺพตฺเตตฺวา ตเทว ปาทก กตฺวา สงฺขาเร
สมฺมสิตฺวา อคฺคผล อรหตฺต สมฺปาปุณิตุ ตสฺมาสฺส อนุรูปเสนาสน
ทสฺเสนฺโต ภควา อรฺคโต วาติอาทิมาห ฯ
วตฺถุวิชชฺ าจริโย วิย หิ ภควา ฯ โส ยถา วตฺถุวิชฺชาจริโย
นครภูมึ ปสฺสิตฺวา สุฏุ อุปปริกฺขิตฺวา เอตฺถ นคร มาเปถาติ
อุปทิสติ โสตฺถินา จ นคเร นิฏิเต ราชกุลโต มหาสกฺการ
ลภติ เอวเมว โยคาวจรสฺส อนุรูปเสนาสน อุปปริกฺขิตฺวา เอตฺถ
กมฺมฏาน อนุยฺุชิตพฺพนฺติ อุปทิสติ ตโต ตตฺถ กมฺมฏานมนุยุตฺเตน โยคินา กเมน อรหตฺเต ปตฺเต สมฺมาสมฺพุทฺโธ วต
โส ภควาติ มหนฺต สกฺการ ลภติ ฯ อย ปน ภิกขฺ ุ ทีปสทิโสติ
วุจฺจติ ฯ ยถา หิ มหาทีปราชา อรฺเ ติณคหน ว วนคหน วา
ปพฺพตคหน วา นิสฺสาย นิลียิตฺวา วนมหิสโคกณฺณ สูกราทโย มิเค
คณฺหติ เอวเมว อย อรฺาทีสุ กมฺมฏานมนุยฺุชนฺโต ภิกขฺ ุ
ยถากฺกเมน โสตาปตฺติสกทาคามิอนาคามิอรหตฺตมคฺเค เจว อริยผลฺจ คณฺหตีติ เวทิตพฺโพ ฯ เตนาหุ โปราณา
ยถาป ทีปโก นาม นิลียิตฺวาน คณฺหตี มิเค
ตเถวาย พุทฺธปุตฺโต ยุตฺตโยโค วิปสฺสโก
อรฺ ปวิสิตฺวาน คณฺหติ ผลมุตฺตมนฺติ ฯ
เตนสฺส ปรกฺกมชวโยคฺคภูมึ อรฺเสนาสน ทสฺเสนฺโต ภควา
๑

๒

๑. ม. จตุกกฺ ชฺฌาน ฯ ๒. คณฺหาตีติป ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อรฺคโต วาติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ อรฺคโตติ อรฺ นาม นิกฺขมิตฺวา พหิ อินฺทขีลา
สพฺพเมต อรฺนฺติ จ อารฺก นาม เสนาสน ปฺจธนุสติก
ปจฺฉิมนฺติ จ เอว วุตฺตลกฺขเณสุ อรฺเสุ ยงฺกิฺจิ ปวิเวกสุข
อรฺ คโต ฯ รุกฺขมูลคโตติ รุกฺขสมีป คโต ฯ สฺุาคารคโตติ
สฺุ วิวิตฺโตกาส คโต ฯ เอตฺถ จ เปตฺวา อรฺฺจ
รุกฺขมูลฺจ อวเสส สตฺตวิธ เสนาสน คโตป สฺุาคารคโตติ
วตฺตุ วฏฏติ ฯ
เอวมสฺส อุตุตฺตยานุกุล ธาตุจริยานุกุลฺจ อานาปานสฺสติภาวนานุรูป เสนาสน อุปทิสิตฺวา อลีนานุทฺธจฺจปกฺขิก สนฺตมิริยาปถ
อุปทิสนฺโต นิสีทตีติ อาห ฯ อถสฺส นิสชฺชาย ทฬฺหภาว
อสฺสาสปสฺสาสาน ปวตฺตนสุขต อารมฺมณปริคฺคหุปายฺจ ทสฺเสนฺโต
ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวาติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ ปลฺลงฺกนฺติ สมนฺตโต อูรุพทฺธาสน ฯ อาภุชิตฺวาติ
พนฺธิตฺวา ฯ อุชช กาย ปณิธายาติ อุปริมสรีร อุชุก เปตฺวา
อฏารสปฏิกณฺฏเก โกฏิยา โกฏึ ปฏิปาเทตฺวา ฯ เอวฺหิ
นิสีทนฺตสฺส จมฺม มสนฺหารูนิ น ปณมนฺติ อถสฺส ยา เตส
ปณมนปจฺจยา ขเณ ขเณ เวทนา อุปฺปชฺเชยฺยุ ตา นุปฺปชฺชนฺติ
ตาสุ อนุปฺปชฺชมานาสุ จิตฺต เอกคฺค โหติ กมฺมฏาน น
ปริปตติ วุฑฺฒึ ผาตึ อุปคจฺฉติ ฯ ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวาติ
๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๒๖๔ ฯ ๒. วิ. มหา. ๒/๑๔๖ ฯ
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กมฺมฏานาภิมุข สตึ ปยิตฺวา ฯ อถวา ปรีติ ปริคฺคหฏโ
มุขนฺติ นิยฺยานฏโ สตีติ อุปฏานฏโ เตน วุจฺจติ ปริมุข
สตินฺติ เอว ปฏิสมฺภิทาย วุตฺตนเยนเปตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
ตตฺราย สงฺเขโป ปริคฺคหิตนิยฺยาน สตึ กตฺวาติ ฯ
โส สโตว อสฺสสตีติ โส ภิกฺขุ เอว นิสีทิตฺวา เอวฺจ
สตึ อุปฏเปตฺวา ต สตึ อวิชหนฺโต สโต เอว อสฺสสติ สโต
ปสฺสสติ ฯ สโตการี โหตีติ วุตฺต โหติ ฯ อิทานิ เยหากาเรหิ
สโตการี โหติ เต ทสฺเสตุ ทีฆ วา อสฺสสนฺโตติอาทิมาห ฯ
วุตฺตฺเหต ปฏิสมฺภิทาย โส สโตว อสฺสสติ สโต ปสฺสสตีติ
เอตสฺเสว วิภงฺเค ทฺวตฺตึสาย อากาเรหิ สโตการี โหติ ทีฆ
อสฺสาสวเสน จิตฺตสฺล เอกคฺคต อวิกฺเขป ปชานโต สติ อุปฏิตา
โหติ ตาย สติยา เตน าเณน สโตการี โหติ ทีฆ ปสฺสาสวเสน
ฯเปฯ ปฏินสิ ฺสคฺคานุปสฺสี อสฺสาสวเสน ปฏินิสสฺ คฺคานุปสฺสี
ปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคต อวิกฺเขป ปชานโต สติ อุปฏิตา
โหติ ตาย สติยา เตน าเณน สโตการี โหตีติ ฯ
ตตฺถ ทีฆ วา อสฺสสนฺโตติ ทีฆ วา อสฺสาส ปวตฺตยนฺโต ฯ
อสฺสาโสติ พหิ นิกฺขมนวาโต ปสฺสาโสติ อนฺโต ปวิสนวาโตติ
วินยฏกถาย วุตฺต ฯ สุตตฺ นฺตฏกถาสุ ปน อุปฺปฏิปาฏิยา อาคต ฯ
ตตฺถ สพฺเพสมฺป คพฺภเสยฺยกาน มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขมนกาเล ปม
อพฺภนฺตรวาโต พหิ นิกขฺ มติ ปจฺฉา พาหิรวาโต สุขุมรช คเหตฺวา
๑

๒

๑-๒. ขุ. ป. ๓๑/๒๖๔ ฯ
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อพฺภนฺตร ปวิสนฺโต ตาลล อาหจฺจ นิพฺพายติ ฯ เอว ตาว อสฺสาสปสฺสาสา เวทิตพฺพา ฯ ยา ปน เตส ทีฆรสฺสตา สา อทฺธานวเสน
เวทิตพฺพา ฯ ยถา หิ โอกาสทฺธาน ผริตฺวา ิต อุทก วา
วาลิกา วา ทีฆมุทก ทีฆา วาลิกา รสฺสมุทก รสฺสา วาลิกาติ
วุจฺจติ เอว วุณฺณวิจุณฺณาป อสฺสาสปสฺสาสา หตฺถิสรีเร จ
อหิสรีเร จ เตส อตฺตภาวสงฺขาต ทีฆ อทฺธาน สณิก ปูเรตฺวา
สณิกเมว นิกฺขมนฺติ ตสฺมา ทีฆาติ วุจฺจนฺติ ฯ สุนขสสาทีน
อตฺตภาวสงฺขาต รสฺส อทฺธาน สีฆ ปูเรตฺวา สีฆเมว นิกฺขมนฺติ
ตสฺมา รสฺสาติ วุจฺจนฺติ ฯ มนุสฺเสสุ ปน เกจิ หตฺถิอหิอาทโย
วิย กาลทฺธานวเสน ทีฆ อสฺสสนฺติ จ ปสฺสสนฺติ จ เกจิ
สุนขสสาทโย วิย รสฺส ตสฺมา เตส กาลวเสน ทีฆมทฺธาน
นิกฺขมนฺตา จ ปวิสนฺตา จ เต ทีฆา อิตฺตรมทฺธาน นิกฺขมนฺตา จ
ปวิสนฺตา จ รสฺสาติ เวทิตพฺพา ฯ
ตตฺราย ภิกฺขุ นวหากาเรหิ ทีฆ อสฺสสนฺโต จ ปสฺสสนฺโต จ
ทีฆ อสฺสสามิ ปสฺสสามีติ ปชานาติ ฯ เอว ปชานโต จสฺส
เอเกนากาเรน กายานุปสฺสนา สติปฏานภาวนา สมฺปชฺชตีติ
เวทิตพฺพา ฯ ยถาห ปฏิสมฺภิทาย ฯ กถ ทีฆ อสฺสสนฺโต อสฺสสามีติ
ปชานาติ ทีฆ ปสฺสสนฺโต ทีฆ ปสฺสสามีติ ปชานาติ ทีฆ อสฺสาส
อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสติ ทีฆ ปสฺสาส อทฺธานสงฺขาเต ปสฺสสติ
ทีฆ อสฺสาสปสฺสาส อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสติป ปสฺสสติป ทีฆ
อสฺสาสปสฺสาส อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสโตป ปสฺสสโตป ฉนฺโท
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อุปฺปชฺชติ ฉนฺทวเสน ตโต สุขุมตร ทีฆ อสฺสาส อทฺธานสงฺขาเต
อสฺสสติ ฉนฺทวเสน ตโต สุขุมตร ทีฆ ปสฺสาส ฯเปฯ ทีฆ อสฺสาสปสฺสาส อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสติป ปสฺสสติป ฉนฺทวเสน ตโต
สุขุมตร ทีฆ อสฺสาสปสฺสาส อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสโตป ปสฺสสโตป
ปามุชฺช อุปปฺ ชฺชติ ปามุชฺชวเสน ตโต สุขุมตร ทีฆ อสฺสาส
อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสติ ปามุชฺชวเสน ตโต สุขุมตร ทีฆ ปสฺสาส
ฯเปฯ ทีฆ อสฺสาสปสฺสาส อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสติป ปสฺสสติป
ปามุชฺชวเสน ตโต สุขุมตร ทีฆ อสฺสาสปสฺสาส อทฺธานสงฺขาเต
อสฺสสโตป ปสฺสสโตป ทีฆ อสฺสาสปสฺสาสา จิตฺต วิวฏฏติ อุเปกฺขา
สณฺาติ อิเมหิ นวหิ อากาเรหิ ทีฆ อสฺสาสปสฺสาสา กาโย อุปฏาน
สติ อนุปสฺสนา าณ กาโย อุปฏาน โน สติ สติ อุปฏานฺเจว สติ จ ตาย สติยา เตน าเณน ต กาย อนุปสฺสตีติ
เตน วุจฺจติ กาเย กายานุปสฺสนา สติปฏานภาวนาติ ฯ เอเสว
นโย รสฺสปเทป ฯ อย ปน วิเสโส ฯ ยถา เอตฺถ ทีฆ อสฺสาส
อทฺธานสงฺขาเตติ วุตฺต เอวมิธ รสฺส อสฺสาส อิตฺตรสงฺขาเต
อสฺสสตีติ อาคต ตสฺมา รสฺสวเสน ยาว เตน วุจฺจติ กาเย
กายานุปสฺสนา สติปฏานภาวนาติ ตาว โยเชตพฺพ ฯ เอวมย
อทฺธานวเสน อิตฺตรวเสน จ อิเมหิ อากาเรหิ อสฺสาสปสฺสาเส
ปชานนฺโต ทีฆ วา อสฺสสนฺโต ทีฆ อสฺสสามีติ ปชานาติ ฯเปฯ
รสฺส วา ปสฺสสนฺโต รสฺส ปสฺสสามีติ ปชานาตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๒๖๕ ฯ
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เอว ปชานโต จสฺส
ทีโฆ รสฺโส จ อสฺสาโส ปสฺสาโสป จ ตาทิโส
จตฺตาโร วณฺณา วตฺตนฺติ นาสิกคฺเคว ภิกฺขุโนติ ฯ
สพฺพกายปฏิสเวที อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขตีติ
สกลสฺส อสฺสาสกายสฺส อาทิมชฺฌปริโยสาน วิทิต กโรนฺโต ปากฏ
กโรนฺโต อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ สกลสฺส ปสฺสาสกายสฺส อาทิมชฺฌปริโยสาน วิทิต กโรนฺโต ปากฏ กโรนฺโต ปสฺสสิสฺสามีติ
สิกฺขติ เอว วิทิต กโรนฺโต ปากฏ กโรนฺโต าณสมฺปยุตฺตจิตฺเตน อสฺสสติ เจว ปสฺสสติ จ ตสฺมา อสฺสสิสฺสามิ
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขตีติ วุจฺจติ ฯ เอกสฺส หิ ภิกขฺ ุโน จุณฺณวิสเฏ
อสฺสาสกาเย ปสฺสาสกาเย วา อาทิ ปากโฏ โหติ น มชฺฌปริโยสาน ฯ โส อาทิเมว ปริคฺคเหตุ สกฺโกติ มชฺฌปริโยสาเน กิลมติ ฯ
เอกสฺส มชฺฌ ปากฏ โหติ น อาทิปริโยสาน ฯ เอกสฺส
ปริโยสาน ปากฏ โหติ น อาทิมชฺฌ ฯ โส ปริโยสานเยว
ปริคฺคเหตุ สกฺโกติ อาทิมชฺเฌ กิลมติ ฯ เอกสฺส สพฺพมฺป
ปากฏ โหติ โส สพฺพมฺป ปริคฺคเหตุ สกฺโกติ น กตฺถจิ
กิลมติ ฯ ตาทิเสน ภวิตพฺพนฺติ ทสฺเสนฺโต อาห สพฺพกายปฏิสเวที
อสฺสสิสฺสามีติ ฯเปฯ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขตีติ ฯ
ตตฺถ สิกฺขตีติ เอว ฆฏติ วายมติ ฯ โย วา ตถาภูตสฺส
สวโร อยเมตฺถ อธิสีลสิกฺขา โย ตถาภูตสฺส สมาธิ อย อธิจิตฺตสิกฺขา ยา ตถาภูตสฺส ปฺา อย อธิปฺาสิกฺขา อิมา
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ติสฺโส สิกฺขาโย ตสฺมึ อารมฺมเณ ตาย สติยา เตน มนสิกาเรน
สิกฺขติ อาเสวติ ภาเวติ พหุลีกโรตีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
ตตฺถ ยสฺมา ปุริมนเย เกวล อสฺสสิตพฺพ ปสฺสสิตพฺพเมว น จ
อฺ กิฺจิ กาตพฺพ อิโต ปฏาย ปน าณุปฺปาทนาทีสุ โยโค
กรณีโย ตสฺมา ตตฺถ อสฺสสามีติ ปชานาติ ปสฺสสามีติ ปชานาติจฺเจว วตฺตมานกาลวเสน ปาลึ วตฺวา อิโต ปฏาย กตฺตพฺพสฺส
าณุปฺปาทนาทิโน อาการสฺส ทสฺสนตฺถ สพฺพกายปฏิสเวที
อสฺสสิสฺสามีติอาทินา นเยน อนาคตวจนวเสน ปาลิ อาโรปตาติ
เวทิตพฺพา ฯ ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร อสฺสสิสฺสามีติ ฯเปฯ
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขตีติ โอฬาริก กายสงฺขาร ปสฺสมฺเภนฺโต
ปฏิปสฺสมฺเภนฺโต นิโรเธนฺโต วูปสเมนฺโต อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิ ฺสามีติ
สิกฺขติ ฯ
ตตฺเรว โอฬาริกสุขุมตา จ ปสฺสทฺธิ จ เวทิตพฺพา ฯ อิมสฺส
หิ ภิกฺขุโน ปุพฺเพ อปริคฺคหิตกาเล กาโย จ จิตฺตฺจ สทรถา
โหนฺติ โอฬาริกา กายจิตฺตาน โอฬาริกตฺเต อวูปสนฺเต อสฺสาสปสฺสาสาป โอฬาริกา โหนฺติ พลวตรา หุตฺวา ปวตฺตนฺติ นาสิกา
นปฺปโหติ มุเขน อสฺสสนฺโตป ปสฺสสนฺโตป ติฏ ติ ฯ ยทา ปนสฺส
กาโยป จิตฺตมฺป ปริคฺคหิตา โหนฺติ ตทา เต สนฺตา โหนฺติ
วูปสนฺตา ฯ เตสุ วูปสนฺเตสุ อสฺสาสปสฺสาสา สุขุมา หุตฺวา
ปวตฺตนฺติ อตฺถิ นุโข นตฺถีติ วิเจตพฺพตาการปฺปตฺตา โหนฺติ ฯ
เสยฺยถาป ปุริสสฺส ธาวิตฺวา ปพฺพตา วา โอโรหิตฺวา มหาภาร วา
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สีสโต โอโรเปตฺวา ิตสฺส โอฬาริกา อสฺสาสปสฺสาสา โหนฺติ
นาสิกา นปฺปโหติ มุเขน อสฺสสนฺโตป ปสฺสสนฺโตป ติฏ ติ
ยทา ปเนส ต ปริสฺสม วิโนเทตฺวา นฺหาตฺวา จ ปวิตฺวา จ
อลฺลสาฏก หทเย กตฺวา สีตาย ฉายาย นิปนฺโน โหติ อถสฺส
เต อสฺสาสปสฺสาสา สุขุมา โหนฺติ อตฺถิ นุโข นตฺถีติ วิเจตพฺพตาการปฺปตฺตา เอวเมว อิมสฺส ภิกขฺ ุโน ปุพฺเพ อปริคฺคหิตกาเล
กาโย จ ฯเปฯ วิเจตพฺพตาการปฺปตฺตา โหนฺติ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ ตถา
หิสฺส ปุพฺเพ อปริคฺคหิตกาเล โอฬาริเก โอฬาริเก กายสงฺขาเร
ปสฺสมฺเภมีติ อาโภคสมนฺนาหารมนสิการปจฺจเวกฺขณา นตฺถิ ปริค-ฺ
คหิตกาเล ปน อตฺถิ เตนสฺส อปริคฺคหิตกาลโต ปริคฺคหิตกาเล
กายสงฺขาโร สุขุโม โหติ ฯ เตนาหุ โปราณา
สารทฺเธ กายจิตฺเต จ อธิมตฺต ปวตฺตติ
อสารทฺธมฺหิ กายมฺหิ สุขุม สมฺปวตฺตตีติ ฯ
ปริคฺคเหป โอฬาริโก ปมชฺฌานุปจาเร สุขุโม ตสฺมิมฺป โอฬาริโก
ปมชฺฌาเน สุขุโม ปมชฺฌาเน จ ทุติยชฺฌาเน จ โอฬาริโก
ทุติยชฺฌาเน สุขุโม ทุติยชฺฌาเน จ ตติยชฺฌานุปจาเร จ โอฬาริโก
ตติยชฺฌาเน สุขุโม ตติยชฺฌาเน จ จตุตฺถชฺฌานุปจาเร จ โอฬาริโก
จตุตฺถชฺฌาเน อติสุขุโม อปฺปวตฺติเมว ปาปุณาตีติ อิท ตาว
ทีฆภาณกสยุตฺตภาณกาน มต ฯ มชฺฌิมภาณกา ปน ปมชฺฌาเน
โอฬาริโก ทุติยชฺฌานุปจาเร สุขุโมติ เอว เหฏิมเหฏิมชฺฌานโต
อุปรูปริชฺฌานุปจาเรป สุขุมตร อิจฺฉนฺติ ฯ สพฺเพสเยว ปน มเตน
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อปริคฺคหิตกาเล ปวตฺตกายสงฺขาโร ปริคฺคหิตกาเล ปฏิปสฺสมฺภติ
ปริคฺคหิตกาเล ปวตฺตกายสงฺขาโร ปมชฺฌานุปจาเร ฯเปฯ จตุตฺถชฺฌานุปจาเร ปวตฺตกายสงฺขาโร จตุตฺถชฺฌาเน ปฏิปสฺสมฺภตีติ ฯ
อย ตาว สมเถ นโย ฯ
วิปสฺสนาย ปน อปริคฺคเห ปวตฺโต กายสงฺขาโร โอฬาริโก
มหาภูตปริคฺคเห สุขุโม โสป โอฬาริโก ฯ อุปาทารูปปริคฺคเห
สุขุโม โสป โอฬาริโก ฯ สกลรูปปริคฺคเห สุขุโม โสป
โอฬาริโก ฯ อรูปปริคคฺ เห สุขุโม โสป โอฬาริโก ฯ รูปารูปปริคฺคเห สุขุโม โสป โอฬาริโก ฯ ปจฺจยปริคฺคเห สุขุโม
โสป โอฬาริโก ฯ สปฺปจฺจยนามรูปทสฺสเน สุขุโม โสป
โอฬาริโก ฯ ลกฺขณารมฺมณิกาย วิปสฺสนาย สุขุโม ฯ ทุพฺพลวิปสฺสนาย
โอฬาริโก พลววิปสฺสนาย สุขุโม ฯ ตตฺถ ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว
ปุริมสฺส ปุรมิ สฺส ปจฺฉิเมน ปจฺฉิเมน ปฏิปสฺสทฺธิ เวทิตพฺพา ฯ
เอวเมตฺถ โอฬาริกสุขุมตา จ ปสฺสทฺธิ จ เวทิตพฺพา ฯ
ปฏิสมฺภิทาย ปนสฺส สทฺธึ โจทนาโสธนาหิ เอวมตฺโถ วุตฺโต
กถ ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร อสฺสสิสฺสามิ ฯเปฯ ปสฺสสิสฺสามีติ
สิกฺขติ กตเม กายสงฺขารา ทีฆ อสฺสาสปสฺสาสกายิกา เอเต
ธมฺมา กายปฏิพทฺธา กายสงฺขารา เต กายสงฺขาเร ปสฺสมฺเภนฺโต
นิโรเธนฺโต วูปสเมนฺโต สิกฺขติ ฯเปฯ ยถารูเปหิ กายสงฺขาเรหิ
กายสฺส อานมนา วินมนา สนฺนมนา ปณมนา อิฺชนา ผนฺทนา
จลนา กมฺปนา ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ
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ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ยถารูเปหิ กายสงฺขาเรหิ
กายสฺส น อานมนา น วินมนา น สนฺนมนา น ปณมนา
อนิฺชนา อผนฺทนา อจลนา อกมฺปนา สนฺต สุขุม ปสฺสมฺภย
กายสงฺขาร อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ อิติ กิร ปสฺสมฺภย
กายสงฺขาร อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ เอว สนฺเต วาตุปลทฺธิยา จ ปภาวนา น โหติ
อสฺสาสปสฺสาสานฺจ ปภาวนา น โหติ อานาปานสฺสติยา จ
ปภาวนา น โหติ อานาปานสฺสติสมาธิสฺส จ ปภาวนา น โหติ
น จ น ต สมาปตฺตึ ปณฺฑิตา สมาปชฺชนฺติป วุฏหนฺติป อิติ กิร
ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ปสฺสสิสฺสามีติ
สิกฺขติ เอว สนฺเต วาตุปลทฺธิยา จ ปภาวนา โหติ อสฺสาสปสฺสาสานฺจ ปภาวนา โหติ อานาปานสฺสติยา จ ปภาวนา โหติ
อานาปานสฺสติสมาธิสฺส จ ปภาวนา โหติ ตฺจ น สมาปตฺตึ
ปณฺฑิตา สมาปชฺชนฺติป วุฏหนฺติป ยถา กถ วิย เสยฺยถาป
กเส อาโกฏิเต ปม โอฬาริกา สทฺทา ปวตฺตนฺติ โอฬาริกาน
สทฺทาน นิมติ ฺต สุคฺคหิตตฺตา สุมนสิกตตฺตา สูปธาริตตฺตา นิรุทฺเธป
สุขุมเก สทฺเท อถ ปจฺฉา สุขุมสทฺทนิมิตฺตารมฺมณตฺตาป จิตฺต
ปวตฺตติ เอวเมว ปม โอฬาริกา อสฺสาสปสฺสาสา ปวตฺตนฺติ
โอฬาริกาน อสฺสาสปสฺสาสาน นิมิตฺต สุคฺคหิตตฺตา สุมนสิกตตฺตา
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สูปธาริตตฺตา นิรุทฺเธป โอฬาริเก อสฺสาสปสฺสาเส อถ ปจฺฉา
สุขุมกา อสฺสาสปสฺสาสา ปวตฺตนฺติ สุขุมกาน อสฺสาสปสฺสาสานมฺป
นิมิตฺต สุคฺคหิตตฺตา สุมนสิกตตฺตา สูปธาริตตฺตา นิรุทฺเธป สุขุมเก
อสฺสาสปสฺสาเส อถ ปจฺฉา สุขุมอสฺสาสปสฺสาสนิมิตฺตารมฺมณตฺตาป
จิตฺต น วิกฺเขป คจฺฉติ เอว สนฺเต วาตุปลทฺธิยา จ ปภาวนา
โหติ อสฺสาสปสฺสาสานฺจ ปภาวนา โหติ อานาปานสฺสติยา จ
ปภาวนา โหติ อานาปานสฺสติสมาธิสฺส จ ปภาวนา โหติ ตฺจ
น สมาปตฺตึ ปณฺฑิตา สมาปชฺชนฺติป วุฏหนฺติป ปสฺสมฺภย
กายสงฺขาร อสฺสาสปสฺสาสา กาโย อุปฏาน สติ อนุปสฺสนา าณ
กาโย อุปฏาน โน สติ สติ อุปฏานฺเจว สติ จ ตาย สติยา
เตน าเณน ต กาย อนุปสฺสติ เตน วุจฺจติ กาเย กายานุปสฺสนา
สติปฏานภาวนาติ ฯ อย ตาเวตฺถ กายานุปสฺสนาวเสน วุตฺตสฺส
ปมจตุกฺกสฺส อนุปุพฺพปทวณฺณนา ฯ
ยสฺมา ปเนตฺถ อิทเมว จตุกฺก อาทิกมฺมิกสฺส กมฺมฏานวเสน
วุตฺต อิตรานิ ปน ตีณิ จตุกฺกานิ เอตฺถ ปตฺตชฺฌานสฺส เวทนาจิตฺตธมฺมานุปสฺสนาวเสน วุตฺตานิ ตสฺมา อิม กมฺมฏาน ภาเวตฺวา
อานาปานจตุตฺถชฺฌานปทฏานาย วิปสฺสนาย สห ปฏิสมฺภทิ าหิ
อรหตฺต ปาปุณิตุกาเมน อาทิกมฺมิเกน กุลปุตฺเตน ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว
สีลปริโสธนาทีนิ สพฺพกิจฺจานิ กตฺวา วุตฺตปฺปการสฺส อาจริยสฺส
สนฺติเก ปฺจสนฺธิก กมฺมฏาน อุคฺคเหตพฺพ ฯ
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๒๗๗ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ตตฺริเม ปฺจ สนฺธโย อุคฺคโห ปริปุจฺฉนา อุปฏาน อปฺปนา
ลกฺขณนฺติ ฯ ตตฺถ อุคฺคโห นาม กมฺมฏานสฺส อุคฺคณฺหน ฯ
ปริปุจฺฉนา นาม กมฺมฏานสฺส ปริปุจฺฉนา ฯ อุปฏาน นาม
กมฺมฏานสฺส อุปฏาน ฯ อปฺปนา นาม กมฺมฏานสฺส อปฺปนา ฯ
ลกฺขณ นาม กมฺมฏานสฺส ลกฺขณ เอวลกฺขณมิท กมฺมฏานนฺติ
กมฺมฏานสฺส สภาวุปธารณนฺติ วุตฺต โหติ ฯ เอว ปฺจสนฺธิก
กมฺมฏาน อุคฺคณฺหนฺโต อตฺตนาป น กิลมติ อาจริยมฺป น
วิเหเสติ ตสฺมา โถก อุทฺทิสาเปตฺวา พหุ กาล สชฺฌายิตฺวา
เอว ปฺจสนฺธิก กมฺมฏาน อุคฺคเหตฺวา อาจริยสฺส สนฺติเก วา
อฺตฺร วา ปุพฺเพ วุตตฺ ปฺปกาเร เสนาสเน วสนฺเตน อุปจฺฉินฺนขุทฺทกปลิโพเธน กตภตฺตกิจฺเจน ภตฺตสมฺมท ปฏิวิโนเทตฺวา สุขนิสินฺเนน รตนตฺตยคุณานุสฺสรเณน จิตฺต สมฺปหสิตฺวา อาจริยุคฺคหโต
เอกปทมฺป อปมฺมุสฺสนฺเตน อิท อานาปานสฺสติกมฺมฏาน
มนสิกาตพฺพ ฯ
ตตฺราย มนสิการวิธิ คณนา อนุพนฺธนา ผุสนา ปนา
สลฺลกฺขณา วิวฏฏนา ปาริสุทฺธิ เตสฺจ ปฏิปสฺสนาติ ฯ ตตฺถ
คณนาติ คณนาเยว ฯ อนุพนฺธนาติ อนุวหนา ฯ ผุสนาติ ผุฏฏาน ฯ
ปนาติ อปฺปนา ฯ สลฺลกฺขณาติ วิปสฺสนา ฯ วิวฏฏนาติ มคฺโค ฯ
ปาริสุทฺธีติ ผล ฯ เตสฺจ ปฏิปสฺสนาติ ปจฺจเวกฺขณา ฯ
ตตฺถ อิมินา อาทิกมฺมิเกน กุลปุตฺเตน ปม คณนาย อิท
กมฺมฏาน มนสิกาตพฺพ ฯ คเณนฺเตน จ ปฺจนฺน เหฏา น
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อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
เปตพฺพ ทสนฺน อุปริ น เนตพฺพ อนฺตรา ขณฺฑ น ทสฺเสตพฺพ ฯ
ปฺจนฺน เหฏา เปนฺตสฺส หิ สมฺพาเธ โอกาเส จิตฺตุปฺปาโท
วิปฺผนฺทติ สมฺพาเธ วเช สนฺนิรุทฺธโคคณา วิย ฯ ทสนฺนมฺป
อุปริ เนนฺตสฺส คณนนิสฺสิโตว จิตฺตุปฺปาโท โหติ ฯ อนฺตรา ขณฺฑ
ทสฺเสนฺตสฺส สิขาปตฺต นุ โข เม กมฺมฏาน โนติ จิตฺต วิกมฺปติ
ตสฺมา เอเต โทเส วชฺเชตฺวา คเณตพฺพ ฯ คเณนฺเตน จ ปม
ทนฺธคณนาย ธฺมาปกคณนาย คเณตพฺพ ฯ ธฺมาปโก หิ
นาฬึ ปูเรตฺวา เอกนฺติ วตฺวา โอกีรติ ปุน ปูเรนฺโต กิฺจิ
กจวร ทิสฺวา ต ฉฑฺเฑนฺโต เอก เอกนฺติ วทติ ฯ เอส นโย
เทฺว เทฺวติอาทีสุ ฯ เอวเมว อิมินาป อสฺสาสปสฺสาเสสุ โย
อุปฏาติ ต คเหตฺวา เอก เอกนฺติ อาทึ กตฺวา ยาว ทส
ทสาติ ปวตฺตมาน ปวตฺตมาน อุปลกฺเขตฺวาว คเณตพฺพ ฯ
ตสฺส เอว คณยโต นิกฺขมนฺตา จ ปวิสนฺตา จ อสฺสาสปสฺสาสา ปากฏา โหนฺติ ฯ อถาเนน ต ทนฺธคณน ธฺมาปกคณน ปหาย สีฆคณนาย โคปาลกคณนาย คเณตพฺพ ฯ เฉโก หิ
โคปาลโก สกฺขราโย อุจฉฺ งฺเกน คเหตฺวา รชฺชุทณฺฑหตฺโถ ปาโตว
วช คนฺตฺวา คาโว ปฏิย ปหริตฺวา ปลีฆตฺถมฺภมตฺถเก นิสินฺโน ทฺวาร
ปตฺต ปตฺตเยว คาวึ เอโก เทฺวติ สกฺขร ขิปตฺวา ขิปตฺวา คเณติ ฯ
ติยามรตฺตึ สมฺพาเธ โอกาเส ทุกฺข วุฏโคคโณ นิกฺขมนฺโต
อฺมฺ อุปนิฆเสนฺโต เวเคน ปฺุชปฺุโช หุตฺวา นิกฺขมติ ฯ โส
๑

๑. อุจฺฉงฺเคนาติป ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
เวคเวเคน ตีณิ จตฺตาริ ปฺจ ทสาติ คเณติเยว ฯ เอว อิมสฺสาป
ปุริมนเยน คณยโต อสฺสาสปสฺสาสา ปากฏา หุตฺวา สีฆ สีฆ
ปุนปฺปุน สฺจรนฺติ ฯ ตโตเนน ปุนปฺปุน สฺจรนฺตีติ ตฺวา
อนฺโต จ พหิ จ อคฺคเหตฺวา ทฺวารปฺปตฺตเยว คเหตฺวา เอโก
เทฺว ตีณิ จตฺตาริ ปฺจ เอโก เทฺว ตีณิ จตฺตาริ ปฺจ ฉ เอโก
เทฺว ตีณิ จตฺตาริ ปฺจ ฉ สตฺต อฏ นว ทสาติ สีฆ สีฆ
คเณตพฺพเมว ฯ คณนปฏิพทฺเธ หิ กมฺมฏาเน คณนพเลเนว จิตฺต
เอกคฺค โหติ อริตฺตุปตฺถมฺภนวเสน จณฺฑโสเต นาวาฏปนมิว ฯ
ตสฺเสว สีฆ สีฆ คณยโต กมฺมฏาน นิรนฺตร ปวตฺต วิย หุตฺวา
อุปฏาติ ฯ อถ นิรนฺตร ปวตฺตตีติ ตฺวา อนฺโต จ พหิ จ วาต
อปริคฺคเหตฺวา ปุริมนเยเนว เวคเวเคน คเณตพฺพ ฯ อนฺโต ปวิสนวาเตน หิ สทฺธึ จิตฺต ปเวสยโต อพฺภนฺตเร วาตพฺภาหต เมทปูริต
วิย โหติ ฯ พหิ นิกฺขมนวาเตน สทฺธึ จิตฺต นีหรโต พหิทฺธา
ปุถุตฺตารมฺมเณ จิตฺต วิกขฺ ิปติ ฯ ผุฏโ กาเส ปน สตึ เปตฺวา
ภาเวนฺตสฺเสว ภาวนา สมฺปชฺชติ ฯ เตน วุตฺต อนฺโต จ พหิ จ
วาต อปริคฺคเหตฺวา ปุริมนเยเนว เวคเวเคน คเณตพฺพนฺติ ฯ กีวจิร
ปเนต คเณตพฺพนฺติ ฯ ยาว วินา คณนาย อสฺสาสปสฺสาสารมฺมเณ
สติ สนฺติฏติ ฯ พหิ วิสฏวิตกฺกวิจฺเฉท กตฺวา อสฺสาสปสฺสาสารมฺมเณ สติสณฺปนตฺถเยว หิ คณนาติ ฯ เอว คณนาย มนสิกตฺวา
อนุพนฺธนาย มนสิกาตพฺพ ฯ
อนุพนฺธนา นาม คณน ปฏิสหริตฺวา สติยา นิรนฺตร อสฺสาส-
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อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
ปสฺสาสาน อนุคมน ฯ ตฺจ โข น อาทิมชฺฌปริโยสานานุคมนวเสน ฯ พหิ นิกฺขมนวาตสฺส หิ นาภิ อาทิ หทย มชฺฌ นาสิกา
ปริโยสาน ฯ อพฺภนฺตร ปวิสนวาตสฺส นาสิกคฺค อาทิ หทย
มชฺฌ นาภิ ปริโยสาน ฯ ตฺจสฺส อนุคจฺฉโต วิกฺเขปคต จิตฺต
สารทฺธาย เจว โหติ อิฺชนาย จ ฯ ยถาห ฯ อสฺสาสาทิมชฺฌปริโยสาน สติยา อนุคจฺฉโต อชฺฌตฺต วิกฺเขปคเตน จิตฺเตน กาโยป
จิตฺตมฺป สารทฺธา จ โหนฺติ อิฺชิตา จ ผนฺทิตา จ ปสฺสาสาทิมชฺฌปริโยสาน สติยา อนุคจฺฉโต พหิทธฺ า วิกฺเขปคเตน จิตฺเตน
กาโยป จิตฺตมฺป สารทฺธา จ โหนฺติ อิฺชิตา จ ผนฺทิตา จาติ ฯ ตสฺมา
อนุพนฺธนาย มนสิกโรนฺเตน น อาทิมชฺฌปริโยสานวเสน มนสิกาตพฺพ ฯ อปจ โข ผุสนาวเสน เจว ปนาวเสน จ มนสิกาตพฺพ ฯ
คณนานุพนฺธนาวเสน วิย หิ ผุสนาปนาวเสน วิสุ
มนสิกาโร นตฺถิ ฯ ผุฏ ผุฏฏาเนเยว ปน คเณนฺโต คณนาย จ
ผุสนาย จ มนสิกโรติ ตตฺเถว คณน ปฏิสหริตฺวา เต สติยา
อนุพนฺธนฺโต อปฺปนาวเสน จ จิตฺต เปนฺโต อนุพนฺธนาย จ ผุสนาย
จ ปนาย จ มนสิกโรตีติ วุจฺจติ ฯ สฺวายมตฺโถ อฏกถาสุ วุตฺตปงฺคุฬโทวาริกุปมาหิ ปฏิสมฺภิทาย วุตฺตกกจุปมาย จ เวทิตพฺโพ ฯ
ตตฺราย ปงฺคุโฬปมา ฯ เสยฺยถาป ปงฺคุโฬ โทลาย กีฬต
มาตาปุตฺตาน โทล ขิปตฺวา ตตฺเถว โทลาย ถมฺภมูเล นิสินโฺ น
กเมน อาคจฺฉนฺตสฺส จ คจฺฉนฺตสฺส จ โทลาผลกสฺส อุโภ โกฏิโย
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๒๔๙ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 72

วิสุทฺธิมคฺเค
มชฺฌฺจ ปสฺสติ น จ อุโภโกฏิมชฺฌาน ทสฺสนตฺถ พฺยาวโฏ โหติ
เอวเมว ภิกฺขุ สติวเสน อุปนิพนฺธนตฺถมฺภมูเล ตฺวา อสฺสาสปสฺสาสโทล ขิปตฺวา ตตฺเถว นิมติ ฺเต สติยา นิสีทนฺโต กเมน อาคจฺฉนฺตานฺจ
คจฺฉนฺตานฺจ ผุฏฏาเน อสฺสาสปสฺสาสาน อาทิมชฺฌปริโยสาน
สติยา อนุคจฺฉนฺโต ตตฺเถว จิตฺต เปนฺโต ปสฺสติ น จ เนส
ทสฺสนตฺถ พฺยาวโฏ โหติ ฯ อย ปงฺคุโฬปมา ฯ
อยมฺปน โทวาริกุปมา ฯ เสยฺยถาป โทวาริโก นครสฺส
อนฺโต จ พหิ จ ปุริเส โก ตฺว กุโต วา อาคโต กุหึ
วา คจฺฉสิ กึ วา เต หตฺเถติ น วีมสติ น หิ ตสฺส เต
ภารา ทฺวารปฺปตฺต ทฺวารปฺปตฺตเยว ปน วีมสติ เอวเมว อิมสฺส
ภิกฺขุโน อนฺโต ปวิฏวาตา จ พหิ นิกฺขนฺตวาตา จ น ภารา
โหนฺติ ทฺวารปฺปตฺตา ทฺวารปฺปตฺตาเยว ภาราติ ฯ อย
โทวาริกุปมา ฯ
กกจุปมา ปน อาทิโต ปฏาย เอว เวทิตพฺพา ฯ
วุตฺตฺเหต
นิมิตฺต อสฺสาสปสฺสาสา อนารมฺมณเมกจิตฺตสฺส
อชานโต จ ตโย ธมฺเม ภาวนา นุปลพฺภติ
นิมิตฺต อสฺสาสปสฺสาสา อนารมฺมณเมกจิตฺตสฺส
ชานโต จ ตโย ธมฺเม ภาวนา อุปลพฺภตีติ ฯ
กถ อิเม ตโย ธมฺมา เอกจิตฺตสฺส อารมฺมณา น โหนฺติ น
จิเม ตโย ธมฺมา อวิทิตา โหนฺติ น จ จิตฺต วิกฺเขป
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อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
คจฺฉติ ปธานฺจ ปฺายติ ปโยคฺจ สาเธติ วิเสสมธิคจฺฉติ
เสยฺยถาป รุกฺโข สเม ภูมิภาเค นิกฺขิตฺโต ตเมน ปุริโส กกเจน
ฉินฺเทยฺย รุกเฺ ข ผุฏกกจทนฺตาน วเสน ปุริสสฺส สติ อุปฏิตา
โหติ น อาคเต วา คเต วา กกจทนฺเต มนสิกโรติ น จ
อาคตา วา คตา วา กกจทนฺตา อวิทิตา โหนฺติ ปธานฺจ
ปฺายติ ปโยคฺจ สาเธติ วิเสสมธิคจฺฉติ ยถา รุกโฺ ข
สเม ภูมิภาเค นิกฺขิตฺโต เอว อุปนิพนฺธนานิมิตฺต ยถา กกจทนฺตา
เอว อสฺสาสปสฺสาสา ยถา รุกฺเข ผุฏ กกจทนฺตาน วเสน ปุรสิ สฺส
สติ อุปฏิตา โหติ น อาคเต วา คเต วา กกจทนฺเต
มนสิกโรติ น จ อาคตา วา คตา วา กกจทนฺตา อวิทิตา
โหนฺติ ปธานฺจ ปฺายติ ปโยคฺจ สาเธติ วิเสสมธิคจฺฉติ
เอวเมว ภิกฺขุ นาสิกคฺเค วา มุขนิมิตฺเต วา สตึ อุปฏเปตฺวา
นิสินฺโน โหติ น อาคเต วา คเต วา อสฺสาสปสฺสาเส มนสิกโรติ
น จ อาคตา วา คตา วา อสฺสาสปสฺสาสา อวิทิตา โหนฺติ
ปธานฺจ ปฺายติ ปโยคฺจ สาเธติ วิเสสมธิคจฺฉติ
ปธานนฺติ กตม ปธาน อารทฺธวิริยสฺส กาโยป จิตฺตมฺป กมฺมนิย
โหติ อิท ปธาน กตโม ปโยโค อารทฺธวิริยสฺส อุปกิเลสา
ปหียนฺติ วิตกฺกา วูปสมนฺติ อย ปโยโค กตโม วิเสโส อารทฺธวิริยสฺส สโยชนา ปหียนฺติ อนุสยา พฺยนฺตีโหนฺติ อย วิเสโส
เอว อิเม ตโย ธมฺมา เอกจิตฺตสฺส อารมฺมณา น โหนฺติ น
จิเม ตโย ธมฺมา อวิทิตา โหนฺติ น จ จิตฺต วิกฺเขป คจฺฉติ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ปธานฺจ ปฺายติ ปโยคฺจ สาเธติ วิเสสมธิคจฺฉติ
อานาปานสฺสติ ยสฺส ปริปุณฺณา สุภาวิตา
อนุปุพพฺ  ปริจิตา ยถา พุทฺเธน เทสิตา
โสม โลก ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมาติ ฯ
อย กกจุปมา ฯ
อิธ ปนสฺส อาคตคตวเสน อมนสิการมตฺตเมว ปโยชนนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ อิท กมฺมฏาน มนสิกโรโต กสฺสจิ น จิเรเนว
นิมิตฺตฺจ อุปฺปชฺชติ อวเสสชฺฌานงฺคปฏิมณฺฑิตา อปฺปนาสงฺขาตา
ปนา จ สมฺปชฺชติ ฯ กสฺสจิ ปน คณนาวเสน มนสิการกาลโต
ปภูติ อนุกฺกมโต โอฬาริกอสฺสาสปสฺสาสนิโรธวเสน กายทรเถ
วูปสนฺเต กาโยป จิตฺตมฺป ลหุก โหติ สรีร อากาเส ลงฺฆนาการปฺปตฺต วิย โหติ ฯ ยถา สารทฺธกายสฺส มฺเจ วา ปเ วา
นิสีทโต มฺจป โอนมติ วิกชุ ฺชติ ปจฺจตฺถรณ วลึ คณฺหติ
อสารทฺธกายสฺส ปน นิสที โต เนว มฺจป โอนมติ น วิกุชชฺ ติ
น ปจฺจตฺถรณ วลึ คณฺหติ ตูลปจุปูริต วิย มฺจป โหติ
กสฺมา ยสฺมา อสารทฺโธ กาโย ลหุโก โหติ เอวเมว
คณนาวเสน มนสิการกาลโต ปภูติ อนุกฺกมโต โอฬาริก อสฺสาสปสฺสาสนิโรธวเสน กายทรเถ วูปสนฺเต กาโยป จิตฺตมฺป ลหุก
โหติ สรีร อากาเส ลงฺฆนาการปฺปตฺต วิย โหติ ฯ ตสฺส
โอฬาริเก อสฺสาสปสฺสาเส นิรุทฺเธ สุขุมสฺสาสปสฺสาสนิมิตฺตารมฺมณ
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๒๕๘ ฯ
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อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
จิตฺต ปวตฺตติ ฯ ตสฺมิมฺป นิรุทฺเธ อปราปร ตโต สุขุมตรนิมิตฺตารมฺมณ ปวตฺตติเยว ฯ กถ ฯ ยถา ปุริโส มหติยา โลหสลากาย
กสตาล อาโกเฏยฺย เอกปฺปหาเรน มหาสทฺโท อุปฺปชฺเชยฺย ตสฺส
โอฬาริกสทฺทารมฺมณ จิตฺต ปวตฺเตยฺย นิรุทฺเธ โอฬาริกสทฺเท
อถ ปจฺฉา สุขุมสทฺทนิมิตฺตารมฺมณ ตสฺมิมฺป นิรุทฺเธ อปราปร
ตโต สุขุมตรสทฺทนิมิตฺตารมฺมณ ปวตฺตเตว เอวนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
วุตฺตมฺป เจต เสยฺยถาป กเส อาโกฏิเตติ ฯ วิตฺถาโร ฯ ยถา
หิ อฺานิ กมฺมฏานานิ อุปรูปริ วิภูตานิ โหนฺติ น ตถา
อิท ฯ อิท ปน อุปรูปริ ภาเวนฺตสฺส สุขุมตฺต คจฺฉติ อุปฏานมฺป
น อุปคจฺฉติ ฯ เอว อนุปฏหนฺเต ปน ตสฺมึ น เตน
ภิกฺขุนา อุฏ ายาสนา จมฺมขณฺฑ ปปฺโผเฏตฺวา คนฺตพฺพ ฯ
กึ กาตพฺพ ฯ อาจริย ปุจฺฉิสฺสามีติ วา นฏนฺทานิ เม
กมฺมฏานนฺติ วา น วุฏ าตพฺพ อิริยาปถ วิโกเปตฺวา คจฺฉโต
หิ กมฺมฏาน นวนวเมว โหติ ตสฺมา ยถานิสินฺเนเนว เทสโต
อาหริตพฺพ ฯ
ตตฺราย อาหรณุปาโย ฯ เตน ภิกฺขุนา กมฺมฏานสฺส อนุปฏานภาว ตฺวา อิติ ปฏิสฺจิกฺขิตพฺพ อิเม อสฺสาสปสฺสาสา นาม
กตฺถ อตฺถิ กตฺถ นตฺถิ กสฺส วา อตฺถิ กสฺส วา นตฺถีติ ฯ
อเถว ปฏิสฺจิกฺขโต อิเม อนฺโตมาตุกุจฺฉิย นตฺถิ อุทเก นิมคุ ฺคาน
นตฺถิ ตถา อสฺีภูตาน มตาน จตุตฺถชฺฌานสมาปนฺนาน
๑

๒

๑. ม. กสถาล ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๒๗๙ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
รูปารูปภวสมงฺคีน นิโรธสมาปนฺนานนฺติ ตฺวา เอว อตฺตนาว อตฺตา
ปฏิโจเทตพฺโพ นนุ ตฺว ปณฺฑิต เนว มาตุกุจฺฉิคโต น อุทเก
นิมุคฺโค น อสฺีภูโต น มโต น จตุตฺถชฺฌานสมาปนฺโน
น รูปารูปภวสมงฺคี น นิโรธสมาปนฺโน อตฺถิเยว เต อสฺสาสปสฺสาสา มนฺทปฺตาย ปน ปริคฺคเหตุ น สกฺโกสีติ ฯ อถาเนน
ปกติผุฏวเสน จิตฺต เปตฺวา มนสิกาโร ปวตฺเตตพฺโพ ฯ อิเม
หิ ทีฆนาสิกสฺส นาสปูฏ ฆฏเฏนฺตา ปวตฺตนฺติ ฯ รสฺสนาสิกสฺส
อุตฺตโรฏ ฯ ตสฺมาเนน อิม นาม าน ฆฏเฏนฺตีติ นิมิตฺต
เปตพฺพ ฯ อิมเมว หิ อตฺถวส ปฏิจฺจ วุตฺต ภควตา นาห ภิกฺขเว
มุฏสฺสติสฺส อสมฺปชานสฺส อานาปานสฺสติภาวน วทามีติ ฯ
กิฺจาป หิ ยงฺกิฺจิ กมฺมฏาน สตสฺส สมฺปชานสฺเสว
สมฺปชฺชติ อิโต อฺ ปน มนสิกโรนฺตสฺส มนสิกโรนฺตสฺส ปากฏ
โหติ ฯ อิท ปน อานาปานสฺสติกมฺมฏาน ครุก ครุกภาวน
พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธปุตฺตาน มหาปุริสานเยว มนสิการภูมิภูต น เจว
อิตฺตร น อิตฺตรสตฺตสมาเสวิต ยถา ยถา มนสิกริยติ ตถา ตถา
สนฺต เจว โหติ สุขุมฺจ ตสฺมา เอตฺถ พลวตี สติ จ ปฺา จ
อิจฺฉิตพฺพา ฯ ยถา หิ มฏสาฏกสฺส ตุนฺนกรณกาเล สูจิป สุขุมา
อิจฺฉิตพฺพา สูจิปาสเวธนมฺป ตโต สุขุมตร เอวเมว มฏสาฏกสทิสสฺส อิมสฺส กมฺมฏานสฺส ภาวนากาเล สูจิปฏิภาคา สติป
สูจิปาสเวธนปฏิภาคา ตสมฺปยุตฺตปฺาป พลวตี อิจฺฉิตพฺพา ฯ
๑

๑. ม. อุ. ๑๔/๑๙๖ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 77

อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
ตาหิ จ ปน สติปฺาหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น เต
อสฺสสาปสฺสาสา อฺตฺร ปกติผุฏโกาสา ปริเยสิตพฺพา ฯ ยถา
ปน กสโก กสึ กสิตฺวา พลิพทฺเธ มฺุจิตฺวา โคจรมุเข กตฺวา
ฉายาย นิสินฺโน วิสฺสเมยฺย อถสฺส เต พลิพทฺธา เวเคน อฏวึ
ปวิเสยฺยุ โย โหติ เฉโก กสโก โส ปุน เต คเหตฺวา
โยเชตุกาโม น เตส อนุปท คนฺตฺวา อฏวึ อาหิณฺฑติ อถโข
รสฺมิฺจ ปโตทฺจ คเหตฺวา อุชุกเมว เตส นิปาตนติตฺถ คนฺตฺวา
นิสีทติ วา นิปชฺชติ วา อถ เต โคเณ ทิวสภาค จริตฺวา
นิปาตนติตฺถ โอตริตฺวา นฺหาตฺวา จ ปวิตฺวา จ ปจฺจุตฺตริตฺวา ิเต
ทิสฺวา รสฺมิยา พนฺธิตฺวา ปโตเทน วิชฌ
ฺ นฺโต อาเนตฺวา โยเชตฺวา
ปุน กมฺม กโรติ เอวเมว เตน ภิกฺขุนา น เต อสฺสาสปสฺสาสา
อฺตฺร ปกติผุฏโกาสา ปริเยสิตพฺพา สติรสฺมึ ปน ปฺาปโตทฺจ คเหตฺวา ปกติผุฏโกาเส จิตฺต เปตฺวา มนสิกาโร
ปวตฺเตตพฺโพ เอว หิสฺส มนสิกโรโต น จิรสฺเสว เต อุปฏหนฺติ
นิปาตนติตฺเถ วิย โคณา ตโตเนน สติรสฺมิยา พนฺธิตฺวา ตสฺมึเยว
าเน โยเชตฺวา ปฺาปโตเทน วิชฌ
ฺ นฺเตน ปุนปฺปุน กมฺมฏาน
อนุยฺุชิตพฺพ ฯ ตสฺเสวมนุยฺุชโต น จิรสฺเสว นิมิตฺต อุปฏาติ ฯ
ต ปเนต น สพฺเพส เอกสทิส โหติ อปจ โข กสฺสจิ
สุขสมฺผสฺส อุปฺปาทยมานา ตูลปจุ วิย กปฺปาสปจุ วิย วาตธารา
วิย จ อุปฏาตีติ เอกจฺเจ อาหุ ฯ
๑

๑. กสฺสโกติป ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อย ปน อฏกถาสุ วินิจฺฉโย ฯ อิทฺหิ กสฺสจิ ตารกรูป
วิย มณิคุลิกา วิย มุตฺตาคุลิกา วิย จ กสฺสจิ ขรสมฺผสฺส หุตฺวา
กปฺปาสฏิ วิย ทารุสารสูจิ วิย จ กสฺสจิ ทีฆปามงฺคสุตฺต วิย
กุสุมทาม วิย ธูมสิขา วิย จ กสฺสจิ วิตฺถตมกฺกฏกสุตฺต วิย
พลาหกปฏล วิย ปทุมปุปฺผ วิย รถจกฺก วิย จนฺทมณฺฑล วิย
สูริยมณฺฑล วิย จ อุปฏาติ ฯ ตฺจ ปเนต ยถา สมฺพหุเลสุ
ภิกฺขูสุ สุตฺตนฺต สชฺฌายิตฺวา นิสินฺเนสุ เอเกน ภิกฺขุนา ตุมฺหาก
กีทิส หุตฺวา อิท สุตฺต อุปฏาตีติ วุตฺเต เอโก มยฺห มหตี
ปพฺพเตยฺยา นที วิย หุตวฺ า อุปฏาตีติ อาห อปโร มยฺห เอกา
วนราชิ วิย อฺโ มยฺห เอโก สีตจฺฉาโย สาขาสมฺปนฺโน
ผลภารภริตรุกฺโข วิยาติ เตส หิ ต เอกเมว สุตฺต สฺานานตาย
นานโต อุปฏาติ เอว เอกเมว กมฺมฏาน สฺานานตาย
นานโต อุปฏาติ ฯ สฺช หิ เอต สฺานิทาน สฺาปภว
ตสฺมา สฺานานตาย นานโต อุฏาตีติ เวทิตพฺพ ฯ เอตฺถ จ
อฺเมว อสฺสาสารมฺมณ จิตฺต อฺ ปสฺสาสารมฺมณ จิตฺต
อฺ นิมิตฺตารมฺมณ ฯ ยสฺส หิ อิเม ตโย ธมฺมา นตฺถิ ตสฺส
กมฺมฏาน เนว อปฺปน น อุปจาร ปาปุณาติ ฯ ยสฺส ปนิเม
ตโย ธมฺมา อตฺถิ ตสฺเสว กมฺมฏาน อุปจารฺจ อปฺปนฺจ
ปาปุณาติ ฯ วุตฺตฺเหต
นิมิตฺต อสฺสาสปสฺสาสา อนารมฺมณเมกจิตฺตสฺส
อชานโต จ ตโย ธมฺเม ภาวนา นุปลพฺภติ
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นิมิตฺต อสฺสาสปสฺสาสา อนารมฺมณเมกจิตฺตสฺส
ชานโต จ ตโย ธมฺเม ภาวนา อุปลพฺภตีติ ฯ
เอว อุปฏิเต ปน นิมิตฺเต เตน ภิกขฺ ุนา อาจริยสฺส สนฺติก
คนฺตฺวา อาโรเจตพฺพ มยฺห ภนฺเต เอวรูป นาม อุปฏาตีติ ฯ
อาจริเยน ปน เอต นิมิตตฺ นฺติ วา น วา นิมิตฺตนฺติ น วตฺตพฺพ
เอว โหติ อาวุโสติ วตฺวา ปุนปฺปุน เอว มนสิกโรหีติ วตฺตพฺโพ ฯ
นิมิตฺตนฺติ หิ วุตฺเต โวสาน อาปชฺเชยฺย น นิมิตฺตนฺติ วุตฺเต
นิราโส วิสีเทยฺย ตสฺมา ตทุภยมฺป อวตฺวา มนสิกาเรเยว นิโยเชตพฺโพติ เอว ตาว ทีฆภาณกา ฯ มชฺฌิมภาณกา ปนาหุ นิมิตฺตมิท
อาวุโส กมฺมฏาน ปุนปฺปุน มนสิกโรหิ สปฺปุริสาติ วตฺตพฺโพติ ฯ
อถาเนน นิมิตฺเตเยว จิตฺต เปตพฺพ ฯ เอวมสฺสาย อิโต
ปภูติ ปนาวเสน ภาวนา โหติ ฯ วุตฺตฺเหต โปราเณหิ
นิมิตฺเต ปย จิตฺต นานาการ วิภาวย
ธีโร อสฺสาสปสฺสาเส สก จิตฺต นิพนฺธตีติ ฯ
ตสฺเสว นิมิตฺตุปฏานโต ปภูติ นีวรณานิ วิกฺขมฺภิตาเนว โหนฺติ
กิเลสา สนฺนิสินฺนาว สติ อุปฏิตาเยว จิตฺต อุปจารสมาธินา
สมาหิตเมว ฯ
อถาเนน ต นิมิตฺต เนว วณฺณโต มนสิกาตพฺพ น
ลกฺขณโต ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ฯ อปจ โข ขตฺติยมเหสิยา จกฺกวตฺติคพฺโภ วิย กสเกน สาลิยวคพฺโภ วิย จ อาวาสาทีนิ สตฺต
อสปฺปายานิ วชฺเชตฺวา ตาเนว สตฺต สปฺปายานิ เสวนฺเตน สาธุก
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รกฺขิตพฺพ ฯ อถ น เอว รกฺขิตฺวา ปุนปฺปุน มนสิการวเสน วุฑฺฒึ
วิรุฬฺหึ คมยิตฺวา ทสวิธ อปฺปนาโกสลฺล สมฺปาเทตพฺพ วิริยสมตา
โยเชตพฺพา ฯ ตสฺเสว ฆเฏนฺตสฺส ปวีกสิเณ วุตฺตานุกฺกเมเนว
ตสฺมึ นิมิตฺเต จตุกฺกปฺจกชฺฌานานิ นิพฺพตฺตนฺติ ฯ
เอว นิพฺพตฺตจตุกฺกปฺจกชฺฌาโน ปเนตฺถ ภิกฺขุ สลฺลกฺขณาวิวฏฏนาวเสน กมฺมฏาน วฑฺเฒตฺวา ปาริสุทฺธึ ปตฺตุกาโม ตเทว
ฌาน ปฺจหากาเรหิ วสิปฺปตฺต ปคุณ กตฺวา นามรูป ววฏเปตฺวา
วิปสฺสน ปฏเปติ ฯ กถ ฯ โส หิ สมาปตฺติโต วุฏาย อสฺสาสปสฺสาสาน สมุทโย กรชกาโย จ จิตฺตฺจาติ ปสฺสติ ฯ ยถา หิ
กมฺมารคคฺคริยา ธมมานาย ภสฺตฺจ ปุริสสฺส จ ตชฺช วายาม
ปฏิจฺจ วาโต สฺจรติ เอวเมว กายฺจ จิตฺตฺจ ปฏิจฺจ อสฺสาสปสฺสาสาติ ฯ ตโต อสฺสาสปสฺสาเส จ กายฺจ รูป จิตฺตฺจ
ตสมฺปยุตฺตธมฺเม จ อรูปนฺติ ววฏเปติ ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ
วิตฺถารโต ปน นามรูปววฏาน ปรโต อาวิภวิสฺสติ ฯ เอว
นามรูป ววฏเปตฺวา ตสฺส ปจฺจย ปริเยสติ ฯ ปริเยสนฺโต จ น
ทิสฺวา ตีสุป อทฺธาสุ นามรูปสฺส ปวตฺตึ อารพฺภ กงฺข วิตรติ
วิติณฺณกงฺโข กลาปสมฺมสนวเสน ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา อุทยพฺพยานุปสฺสนาย ปุพฺพภาเค อุปฺปนฺเน โอภาสาทโย ทส วิปสฺสนูปกิเลเส ปหาย อุปกิเลเสหิ มุตฺต ปฏิปทาาณ มคฺโคติ
ววฏเปตฺวา อุทย ปหาย ภงฺคานุปสฺสน ปตฺวา นิรนฺตร ภงฺคานุ
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ปสฺสเนน ภยโต อุปฏิเตสุ สพฺพสงฺขาเรสุ นิพฺพินฺทนฺโต วิรชฺชนฺโต
วิมุจฺจนฺโต ยถากฺกเมน จตฺตาโร อริยมคฺเค ปาปุณิตฺวา อรหตฺตผเล
ปติฏาย เอกูนวีสติเภทสฺส ปจฺจเวกฺขณาณสฺส ปริยนฺต ปตฺโต
สเทวกสฺส โลกสฺส อคฺคทกฺขิเณยฺโย โหติ ฯ
เอตฺตาวตา จสฺส คณน อาทึ กตฺวา ปฏิปสฺสนาปริโยสานา
อานาปานสฺสติสมาธิภาวนา สมตฺตา โหตีติ ฯ อย สพฺพาการโต
ปมจตุกฺกวณฺณนา ฯ อิตเรสุ ปน ตีสุ จตุกฺเกสุ ยสฺมา วิสุ
กมฺมฏานภาวนานโย นาม นตฺถิ ตสฺมา อนุปทวณฺณนานเยเนว
เนสเมว อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
ปติปฏิสเวทีติ ปตึ ปฏิสวิทิต กโรนฺโต ปากฏ กโรนฺโต
อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ ตตฺถ ทฺวหี ากาเรหิ ปติ
ปฏิสวิทิตา โหติ อารมฺมณโต จ อสมฺโมหโต จ ฯ กถ อารมฺมณโต
ปติ ปฏิสวิทิตา โหติ ฯ สปฺปติเก เทฺว ฌาเน สมาปชฺชติ
ตสฺส สมาปตฺติกฺขเณ ฌานปฏิลาเภน อารมฺมณโต ปติ ปฏิสวิทิตา
โหติ อารมฺมณสฺส ปฏิสวิทิตตฺตา ฯ กถ อสมฺโมหโต ฯ สปฺปติเก
เทฺว ฌาเน สมาปชฺชิตฺวา วุฏาย ฌานสมฺปยุตฺต ปตึ ขยโต
วยโต สมฺมสติ ตสฺส วิปสฺสนากฺขเณ ลกฺขณปฏิเวเธน อสมฺโมหโต
ปติ ปฏิสวิทิตา โหติ ฯ วุตฺตฺเหต ปฏิสมฺภิทาย ทีฆ อสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคต อวิกฺเขป ปชานโต สติ อุปฏิตา
โหติ ตาย สติยา เตน าเณน สา ปติ ปฏิสวิทิตา โหติ ทีฆ
๑

๑. ม. ยุ. วยโต ฯ
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ปสฺสาสวเสน รสฺส อสฺสาสวเสน รสฺส ปสฺสาสวเสน สพฺพกายปฏิสเวที อสฺสาส ปสฺสาสวเสน ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร อสฺสาสปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคต อวิกฺเขป ปชานโต สติ อุปฏิตา
โหติ ตาย สติยา เตน าเณน สา ปติ ปฏิสวิทิตา โหติ
อาวชฺชโต สา ปติ ปฏิสวิทิตา โหติ ชานโต ปสฺสโต ปจฺจเวกฺขโต
จิตฺต อธิฏหโต สทฺธาย อธิมุจฺจโต วิริย ปคฺคณฺหโต สตึ
อุปฏาปยโต จิตฺต สมาทหโต ปฺาย ปชานโต อภิฺเยฺย
ปริฺเยฺย ปหาตพฺพ ภาเวตพฺพ สจฺฉิกาตพฺพ สจฺฉิกโรโต สา
ปติ ปฏิสวิทิตา โหติ เอว สา ปติ ปฏิสวิทิตา โหตีติ ฯ
เอเตเนว นเยน อวเสสปทานิป อตฺถโต เวทิตพฺพานิ ฯ อิท ปเนตฺถ
วิเสสมตฺต ฯ ติณฺณ ฌานาน วเสน สุขปฏิสเวทิตา จตุนฺนมฺป
วเสน จิตฺตสงฺขารปฏิสเวทิตา เวทิตพฺพา ฯ จิตฺตสงฺขาโรติ เวทนาทโย
เทฺว ขนฺธา ฯ สุขปฏิสเวทีปเท เจตฺถ วิปสฺสนาภูมิทสฺสนตฺถ สุขนฺติ
เทฺว สุขานิ กายิกฺจ สุข เจตสิกฺจาติ ปฏิสมฺภิทาย วุตฺต ฯ
ปสฺสมฺภย จิตฺตสงฺขารนฺติ โอฬาริก โอฬาริก จิตฺตสงฺขาร
ปสฺสมฺเภนฺโต นิโรเธนฺโตติ อตฺโถ ฯ โส วิตฺถารโต กายสงฺขาเร
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ อปเจตฺถ ปติปเท ปติสีเสน เวทนา วุตฺตา
สุขปเท สรูเปเนว เวทนา ทฺวีสุ จิตฺตสงฺขารปเทสุ สฺา จ
เวทนา จ เจตสิกา เอเต ธมฺมา จิตฺตปฏิพทฺธา จิตฺตสงฺขาราติ
วจนโต สฺาสมฺปยุตฺตา เวทนาติ ฯ เอว เวทนานุปสฺสนานเยน
๑

๒

๓

๑. ขุ. ป. ๓๑/๒๘๑ ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๒๘๓ ฯ ๓. ขุ. ป. ๓๑/๒๘๔ฯ
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อิท จตุกฺก ภาสิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
ตติยจตุกฺเกป จตุนฺน ฌานาน วเสน จิตฺตปฏิสเวทิตา
เวทิตพฺพา ฯ อภิปฺปโมทย จิตฺตนฺติ จิตฺต โมเทนฺโต ปโมเทนฺโต
หาเสนฺโต ปหาเสนฺโต อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ ตตฺถ
ทฺวีหากาเรหิ อภิปฺปโมโท โหติ สมาธิวเสน จ วิปสฺสนาวเสน จ ฯ
กถ สมาธิวเสน ฯ สปฺปต ิเก เทฺว ฌาเน สมาปชฺชติ โส
สมาปตฺติกฺขเณ สมฺปยุตฺตปติยา จิตฺต อาโมเทติ ปโมเทติ ฯ กถ
วิปสฺสนาวเสน ฯ สปฺปตเิ ก เทฺว ฌาเน สมาปชฺชติ ฺวา วุฏาย
ฌานสมฺปยุตฺต ปตึ ขยโต วยโต สมฺมสติ เอว วิปสฺสนากฺขเณ
ฌานสมฺปยุตฺต ปตึ อารมฺมณ กตฺวา จิตฺต อาโมเทติ ปโมเทติ ฯ
เอว ปฏิปนฺโน อภิปฺปโมทย จิตฺต อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ
สิกฺขตีติ วุจฺจติ ฯ สมาทห จิตฺตนฺติ ปมชฺฌานาทิวเสน อารมฺมเณ
จิตฺต สม อาทหนฺโต สม เปนฺโต ตานิ วา ปน ฌานานิ
สมาปชฺชิตฺวา วุฏาย ฌานสมฺปยุตฺต จิตฺต ขยโต วยโต สมฺมสโต
วิปสฺสนากฺขเณ ลกฺขณปฏิเวเธน อุปปฺ ชฺชติ ขณิกจิตฺเตกคฺคตา
เอว อุปฺปนฺนาย ขณิกจิตฺเตกคฺคตาย วเสนาป อารมฺมเณ จิตฺต
สม อาทหนฺโต สม เปนฺโต สมาทห จิตฺต อสฺสสิสฺสามิ
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขตีติ วุจฺจติ ฯ วิโมจย จิตฺตนฺติ ปมชฺฌาเนน
นีวรเณหิ จิตฺต โมเจนฺโต วิโมเจนฺโต ทุติเยน วิตกฺกวิจาเรหิ
ตติเยน ปติยา จตุตฺเถน สุขทุกฺเขหิ จิตฺต โมเจนฺโต วิโมเจนฺโต
ตานิ วา ปน ฌานานิ สมาปชฺชิตฺวา วุฏาย ฌานสมฺปยุตฺต จิตฺต
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วิสุทฺธิมคฺเค
ขยโต วยโต สมฺมสติ โส วิปสฺสนากฺขเณ อนิจฺจานุปสฺสนาย
นิจฺจสฺาโต จิตฺต โมเจนฺโต วิโมเจนฺโต ทุกขฺ านุปสฺสนาย สุขสฺาโต อนตฺตานุปสฺสนาย อตฺตสฺาโต นิพฺพิทานุปสฺสนาย
นนฺทิโต วิราคานุปสฺสนาย ราคโต นิโรธานุปสฺสนาย สมุทยโต
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย อาทานโต จิตฺต โมเจนฺโต วิโมเจนฺโต
อสฺสสติ เจว ปสฺสสติ จ เตน วุจฺจติ วิโมจย จิตฺต อสฺสสิสฺสามิ
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขตีติ ฯ เอว จิตฺตานุปสฺสนาวเสน อิท จตุกฺก
ภาสิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
จตุตฺถจตุกฺเก ปน ฯ อนิจฺจานุปสฺสีติ เอตฺถ ตาว อนิจฺจ
เวทิตพฺพ อนิจฺจตา เวทิตพฺพา อนิจฺจานุปสฺสนา เวทิตพฺพา
อนิจฺจานุปสฺสี เวทิตพฺโพ ฯ ตตฺถ อนิจฺจนฺติ ปฺจกฺขนฺธา ฯ กสฺมา ฯ
อุปฺปาทวยฺถตฺตภาวา ฯ อนิจฺจตาติ เตสเยว อุปปฺ าทวยฺถตฺต
หุตฺวา อภาโว วา นิพฺพตฺตาน เตเนวากาเรน อฏตฺวา ขณภงฺเคน
เภโทติ อตฺโถ ฯ อนิจฺจานุปสฺสนาติ ตสฺสา อนิจฺจตาย วเสน
รูปาทีสุ อนิจฺจนฺติ ฯ อนุปสฺสนา ฯ อนิจฺจานุปสสีติ ตาย อนุปสฺสนาย
สมนฺนาคโต ฯ ตสฺมา เอวภูโต อสฺสสนฺโต จ ปสฺสสนฺโต จ
อิธ อนิจฺจานุปฺสฺสี อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
วิราคานุปสฺสีติ เอตฺถ ปน เทฺว วิราคา ขยวิราโค จ อจฺจนฺตวิราโค จ ฯ ตตฺถ ขยวิราโคติ สงฺขาราน ขณภงฺโค ฯ อจฺจนฺตวิราโคติ นิพฺพาน ฯ วิราคานุปสฺสนาติ ตทุภยวเสน ปวตฺตา วิปสฺสนา
๑

๒

๑. ม. ขยภงฺโค ฯ ๒. ม. ตทุภยทสฺสนวเสน ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 85

อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส
จ มคฺโค จ ฯ ตาย ทุวิธายป อนุปสฺสนาย สมนฺนาคโต หุตฺวา
อสฺสสนฺโต ปสฺสสนฺโต จ วิราคานุปสฺสี อสฺสสิสสฺ ามิ ปสฺสสิสฺสามีติ
สิกฺขตีติ เวทิตพฺโพ ฯ นิโรธานุปสฺสีปเทป เอเสว นโย ฯ
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสีติ เอตฺถาป เทฺว ปฏินิสฺสคฺคา ปริจฺจาคปฏินิสฺสคฺโค
จ ปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคฺโค จ ฯ ปฏินิสฺสคฺโคเยว อนุปสฺสนา ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา ฯ วิปสฺสนามคฺคาน เอต อธิวจน ฯ วิปสฺสนา
หิ ตทงฺควเสน สทฺธึ ขนฺธาภิสงฺขาเรหิ กิเลเส ปริจฺจชติ สงฺขตโทสทสฺสเนน จ ตพฺพิปรีเต นิพฺพาเน ตนฺนินฺนตาย ปกฺขนฺทตีติ
ปริจฺจาคปฏินิสฺสคฺโค เจว ปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคฺโค จาติ วุจฺจติ ฯ
มคฺโค ปน สมุจฺเฉทวเสน สทฺธึ ขนฺธาภิสงฺขาเรหิ กิเลเส ปริจฺจชติ
อารมฺมณกรเณน จ นิพพฺ าเน ปกฺขนฺทตีติ ปริจฺจาคปฏินิสฺสคฺโค
เจว ปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคฺโค จาติ วุจฺจติ ฯ อุภยมฺป ปน ปุริมปุริมาณาน อนุปสฺสนโต อนุปสฺสนาติ วุจฺจติ ฯ ตาย ทุวิธายป
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย สมนฺนาคโต หุตฺวา อสฺสสนฺโต ปสฺสสนฺโต
จ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขตีติ
เวทิตพฺโพ ฯ อิท จตุตฺถจตุกฺก สุทธฺ วิปสฺสนาวเสน วุตฺต ฯ
ปุริมานิ ปน ตีณิ สมถวิปสฺสนาวเสน ฯ
เอว จตุนฺน จตุกฺกาน วเสน โสฬสวตฺถุกาย อานาปานสฺสติยา
ภาวนา เวทิตพฺพา ฯ เอว โสฬสวตฺถุวเสน จ อย อานาปานสฺสติ
มหปฺผลา โหติ มหานิสสา ฯ
ตตฺรสฺสา อยมฺป โข ภิกฺขเว อานาปานสฺสติสมาธิ ภาวิโต
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พหุลีกโต สนฺโต เจว ปณีโต จาติอาทิวจนโต สนฺตภาวาทิวเสนาป มหานิสสตา เวทิตพฺพา วิตกฺกุปจฺเฉทสมตฺถตายป ฯ อยฺหิ
สนฺตปฺปณีตอเสจนกสุขวิหารตฺตา สมาธิอนฺตรายกราน วิตกฺกาน
วเสน อิโตจิโต จ จิตฺตสฺส วิธาวน วิจฺฉินฺทิตฺวา อานาปานารมฺมณาภิมุขเมว จิตฺต กโรติ ฯ เตน วุตฺต อานาปานสฺสติ
ภาเวตพฺพา วิตกฺกุปจฺเฉทายาติ ฯ
วิชชฺ าวิมุตฺติปาริปูริยา มูลภาเวนาป จสฺสา มหานิสสตา
เวทิตพฺพา ฯ วุตฺตฺเหต ภควตา อานาปานสฺสติ ภิกฺขเว ภาวิตา
พหุลีกตา จตฺตาโร สติปฏาเน ปริปเู รนฺติ จตฺตาโร สติปฏานา
ภาวิตา พหุลีกตา สตฺต สมฺโพชฺฌงฺเค ปริปูเรนฺติ สตฺต
สมฺโพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺตึ ปริปูเรนฺตีติ ฯ
อปจ จริมกาน อสฺสาสปสฺสาสาน วิทิตภาวกรณโตปสฺสา
มหานิสสตา เวทิตพฺพา ฯ วุตฺตฺเหต ภควตา เอว ภาวิตาย
โข ราหุล อานาปานสฺสติยา เอว พหุลีกตาย เยป เต จริมกา
อสฺสาสปสฺสาสา เตป วิทิตาว นิรุชฌ
ฺ นฺติ โน อวิทิตาติ ฯ ตตฺถ
นิโรธวเสน ตโย จริมกา ภวจริมกา ฌานจริมกา จุติจริมกาติ ฯ
ภเวสุ หิ กามภเว อสฺสาสปสฺสาสา ปวตฺตนฺติ รูปารูปภเวสุ
นปฺปวตฺตนฺติ ตสฺมา เต ภวจริมกา ฯ ฌาเนสุ ปุรมิ เก ฌานตฺตเย
ปวตฺตนฺติ จตุตฺเถ นปฺปวตฺตนฺติ ตสฺมา เต ฌานจริมกา ฯ เย
๑

๒

๓

๔

๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๔๐๗ ฯ ๒. องฺ. นวก. ๒๓/๓๗๑ ฯ ๓. ม. อุ. ๑๔/๑๙๓ ฯ
๔. ม. ม. ๑๓/๑๔๒ ฯ
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ปน จุติจิตฺตสฺส ปุรโต โสฬสเมน จิตฺเตน สทฺธึ อุปฺปชฺชิตฺวา
จุติจิตฺเตน สห นิรชุ ฺฌนฺติ อิเม จุติจริมกา นาม ฯ อิเม อิธ
จริมกาติ อธิปฺเปตา ฯ อิม กิร กมฺมฏานมนุยุตฺตสฺส ภิกฺขุโน
อานาปานารมฺมณสฺส สุฏุ ปริคฺคหิตตฺตา จุติจิตฺตสฺส ปุรโต
โสฬสมสฺส จิตฺตสฺส อุปฺปาทกฺขเณ อุปฺปาท อาวชฺชโต อุปฺปาโทป
เนส ปากโฏ โหติ ิติมาวชฺชโต ิติป เนส ปากฏา โหติ
ภงฺค อาวชฺชโต ภงฺโคป เนส ปากโฏ โหติ ฯ
อิโต อฺตร กมฺมฏาน ภาเวตฺวา อรหตฺต ปตฺตสฺส ภิกฺขุโน
หิ อายุอนฺตร ปริจฺฉินฺน วา โหติ อปริจฺฉินฺน วา ฯ อิม ปน
โสฬสวตฺถุก อานาปานสฺสตึ ภาเวตฺวา อรหตฺต ปตฺตสฺส อายุอนฺตร
ปริจฺฉินฺนเมว โหติ ฯ โส เอตฺตกนฺทานิ เม อายุสงฺขารา
ปวตฺติสฺสนฺติ น อิโต ปรนฺติ ตฺวา อตฺตโน ธมฺมตาเยว สรีรปฏิชคฺคนนิวาสนปารุปนาทีนิ สพฺพกิจฺจานิ กตฺวา อกฺขีนิ นิมมฺ ีเลติ
โกฏิปพฺพตวิหารวาสี ติสฺสตฺเถโร วิย มหากรฺชนิยวิหารวาสี
มหาติสฺสตฺเถโร วิย เทวปุตฺตรฏเ ปณฺฑปาติกติสฺสตฺเถโร วิย
จิตฺตลปพฺพตวิหารวาสิโน เทฺว ภาติยตฺเถรา วิย จ ฯ ตตฺริท
เอกวตฺถุปริทีปน ฯ ทฺวินนฺ  ภาติยตฺเถราน กิเรโก ปุณฺณมุโปสถทิวเส
ปาฏิโมกฺข โอสาเรตฺวา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต อตฺตโน วสนฏาน คนฺตฺวา
จงฺกเม ิโต จนฺทาโลก โอโลเกตฺวา อตฺตโน อายุสงฺขาเร
อุปธาเรตฺวา ภิกฺขุสงฺฆ อาห ตุมฺเหหิ กถ ปรินิพฺพายนฺตา ภิกฺขู
ทิฏปุพฺพาติ ฯ ตตฺร เกจิ อาหสุ อมฺเหหิ อาสเน นิสินฺนกา ว
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ปรินิพฺพายนฺตา ทิฏปุพพฺ าติ เกจิ อมฺเหหิ อากาเส ปลฺลงฺก
อาภุชิตฺวา นิสินฺนกาติ ฯ เถโร อาห อหนฺทานิ โว จงฺกมนฺตเมว
ปรินิพฺพายมาน ทสฺเสสฺสามีติ ฯ ตโต จงฺกเม เลข กตฺวา อห
อิโต จงฺกมโกฏิโต ปรโกฏึ คนฺตฺวา นิวตฺตมาโน อิม เลข ปตฺวา ว
ปรินิพฺพายิสฺสามีติ วตฺวา จงฺกมน โอรุยฺห ปรภาค คนฺตฺวา
นิวตฺตมาโน เอเกน ปาเทน เลข อกฺกนฺตกฺขเณเยว ปรินิพฺพายิ ฯ
ตสฺมา หเว อปฺปมตฺโต อนุยฺุเชถ ปณฺฑิโต
เอว อเนกานิสส อานาปานสฺสตึ สทาติ ฯ
อิท อานาปานสฺสติย วิตฺถารกถามุข ฯ
อานาปานสฺสติยา อนนฺตร อุททฺ ิฏ ปน อุปสมานุสฺสตึ ภาเวตุกาเมน รโหคเตน ปฏิสลฺลีเนน ยาวตา ภิกฺขเว ธมฺมา สงฺขตา
วา อสงฺขตา วา วิราโค เตส (ธมฺมาน) อคฺคมกฺขายติ ยทิท
มทนิมฺมทโน ปปาสวินโย อาลยสมุคฺฆาโต วฏฏปจฺเฉโท ตณฺหกฺขโย
วิราโค นิโรโธ นิพฺพานนฺติ เอว สพฺพทุกฺขูปสมสงฺขาตสฺส
นิพฺพานสฺส คุณา อนุสฺสริตพฺพา ฯ
ตตฺถ ยาวตาติ ยตฺตกา ฯ ธมฺมาติ สภาวา ฯ สงฺขตา วา
อสงฺขตา วาติ สงฺคมฺม สมาคมฺม ปจฺจเยหิ กตา วา อกตา วา ฯ
วิราโค เตส ธมฺมาน อคฺคมกฺขายตีติ เตส สงฺขตาสงฺขตธมฺมาน
วิราโค อคฺคมกฺขายติ เสฏโ อุตฺตโมติ วุจฺจติ ฯ ตตฺถ วิราโคติ
น ราคาภาวมตฺตเมว อถโข ยทิท มทนิมฺมทโน ฯเปฯ นิพฺพานนฺติ
๑

๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๔๔ ฯ
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โย โส มทนิมฺมทโนติอาทีนิ นามานิ อสงฺขตธมฺโม ลภติ โส
วิราโคติ ปจฺเจตพฺโพ ฯ โส หิ ยสฺมา ต อาคมฺม สพฺเพป
มานมทปุริสมทาทโย มทา นิมฺมทา อมทา โหนฺติ วินสฺสนฺติ ตสฺมา
มทนิมฺมทโนติ วุจฺจติ ยสฺมา จ ต อาคมฺม สพฺพาป กามปปาสา
วินย อพฺภตฺถ ยาติ ตสฺมา ปปาสวินโยติ วุจฺจติ ยสฺมา ปน
ต อาคมฺม ปฺจกามคุณาลยา สมุคฆฺ าต คจฺฉนฺติ ตสฺมา อาลยสมุคฺฆาโตติ วุจฺจติ ยสฺมา จ ต อาคมฺม เตภูมิกวฏฏ อุปจฺฉิชฺชติ
ตสฺมา วฏฏป จฺเฉโทติ วุจฺจติ ยสฺมา ปน ต อาคมฺม สพฺพโส
ตณฺหา ขย คจฺฉติ วิรชฺชติ นิรุชฺฌติ จ ตสฺมา ตณฺหกฺขโย
วิราโค นิโรโธติ วุจฺจติ ยสฺมา ปเนส จตสฺโส โยนิโย ปฺจ
คติโย สตฺต วิฺาณฏิติโย นว จ สตฺตาวาเส อปราปรภาวาย
วินนโต อาพนฺธนโต สสิพฺพนโต วานนฺติ ลทฺธโวหาราย ตณฺหาย
นิกฺขนฺโต นิสฺสโฏ วิสยุตฺโต ตสฺมา นิพฺพานนฺติ วุจฺจตีติ ฯ
เอวเมเตส มทนิมฺมทนตาทีน คุณาน วเสน นิพฺพานสงฺขาโต อุปสโม
อนุสฺสริตพฺโพ เย วา ปนฺเป ภควตา อสงฺขตฺจ โว ภิกขฺ เว
เทเสสฺสามิ สจฺจฺจ ปารฺจ สุทุททฺ สฺจ อชฺชรฺจ ธุวฺจ
นิปฺปปฺจฺจ อมตฺจ สิวฺจ เขมฺจ อพฺภูตฺจ อนีติกฺจ
อพฺยาปชฺฌฺจ วิสุทฺธิฺจ ทีปฺจ ตาณฺจ เลณฺจ โว ภิกฺขเว
เทเสสฺสามีติอาทีสุ สุตฺเตสุ อุปสมคุณา วุตฺตา เตสมฺป วเสน
๑

๑. ส. สฬา. ๑๘/๔๔๔,๔๕๐ ฯ ปาลิยมฺปน...อชชฺชรฺจ...อพฺภุตฺจ...สุทฺธิฺจาติ
ทิสฺสติ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
อนุสฺสริตพฺโพเยว ฯ ตสฺเสว มทนิมฺมทนตาทิคุณวเสน อุปสม
อนุสฺสรโต เนว ตสฺมึ สมเย ราคปริยุฏิต จิตฺต โหติ น โทสปริยุฏิต จิตฺต โหติ น โมหปริยฏุ ิต จิตฺต โหติ อุชุคตเมวสฺส
ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ อุปสม อารพฺภาติ พุทฺธานุสฺสติอาทีสุ
วุตฺตนเยเนว วิกฺขมฺภิตนีวรณสฺส เอกกฺขเณ ฌานงฺคานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
อุปสมคุณาน ปน คมฺภีรตาย นานปฺปการคุณานุสฺสรณาธิมุตฺตตาย
วา อปฺปน อปฺปตฺวา อุปจารปฺปตฺตเมว ฌาน โหติ ฯ ตเทต
อุปสมคุณานุสฺสรณวเสน อุปฺปนฺนตฺตา อุปสมานุสฺสติจฺเจว สงฺข
คจฺฉติ ฯ ฉอนุสฺสติโย วิย จ อยมฺป อริยสาวกสฺเสว อิชฺฌติ ฯ
เอว สนฺเตป อุปสมครุเกน ปุถุชชฺ เนนาป มนสิกาตพฺพา ฯ สุตวเสนาป
หิ อุปสเม จิตฺต ปสีทติ ฯ อิมฺจ ปน อุปสมานุสฺสติมนุยุตฺโต
ภิกฺขุ สุข สุปติ สุข ปฏิพุชฺฌติ สนฺตนิ ฺทฺริโย โหติ สนฺตมานโส
หิโรตฺตปฺปสมนฺนาคโต ปาสาทิโก ปณีตาธิมุตฺติโก สพฺรหฺมจารีน
ครุ จ ภาวนีโย จ อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต ปน สุคติปรายโน
โหติ ฯ
ตสฺมา หเว อปฺปมตฺโต ภาวเยถ วิจกฺขโณ
เอว อเนกานิสส อริเย อุปสเม สตินฺติ ฯ
อิท อุปสมานุสฺสติย วิตฺถารกถามุข ฯ
อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย กเต วิสุทฺธิมคฺเค สมาธิภาวนาธิกาเร
อนุสฺสติกมฺมฏานนิทฺเทโส นาม อฏโม ปริจฺเฉโท ฯ
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พฺรหฺมวิหารนิทฺเทโส
พฺรหฺมวิหารนิทฺเทโส
อนุสฺสติกมฺมฏานานนฺตร อุทฺทิฏเสุ ปน เมตฺตา กรุณา มุทิตา
อุเปกฺขาติ อิเมสุ จตูสุ พฺรหฺมวิหาเรสุ เมตฺต ภาเวตุกาเมน ตาว
อาทิกมฺมิเกน โยคาวจเรน อุปจฺฉินฺนปลิโพเธน คหิตกมฺมฏาเนน
ภตฺตกิจฺจ กตฺวา ภตฺตสมฺมท ปฏิวิโนเทตฺวา วิวิตฺเต เปเทเส
สุปฺตฺเต อาสเน สุขนิสินฺเนน อาทิโต ตาว โทเส อาทีนโว
ขนฺติยฺจ อานิสโส ปจฺจเวกฺขิตพฺโพ ฯ กสฺมา ฯ อิมาย หิ
ภาวนาย โทโส ปหาตพฺโพ ขนฺติ จ อธิคนฺตพฺพา ฯ น จ
สกฺกา กิฺจิ อทิฏาทีนว วา ปหาตุ อวิทิตานิสส วา อธิคนฺตุ ฯ
ตสฺมา ทุฏโ โข อาวุโส โทเสน อภิภูโต ปริยาทิณฺณจิตฺโต
ปาณมฺป หนตีติอาทีน สุตฺตาน วเสน โทเส อาทีนโว ทฏพฺโพ ฯ
ขนฺตี ปรม ตโป ตีติกฺขา นิพฺพาน ปรม วทนฺติ พุทฺธา
ขนฺติพล พลานีก ตมห พฺรมู ิ พฺราหฺมณ
ขนฺตฺยา ภิยฺโย น วิชชฺ ตีติอาทีน วเสน ขนฺติย อานิสโส เวทิตพฺโพ ฯ
อเถว ทิฏาทีนวโต โทสโต จิตฺต วิเวจนตฺถาย วิทิตานิสสาย
จ ขนฺติยา สโยชนตฺถาย เมตฺตาภาวนา อารภิตพฺพา ฯ
อารภนฺเตน จ อาทิโตว ปุคฺคลโทสา ชานิตพฺพา อิเมสุ
ปุคฺคเลสุ เมตฺตา ปม น ภาเวตพฺพา อิเมสุ เนว ภาเวตพฺพาติ ฯ
อย หิ เมตฺตา อปฺปยปุคฺคเล อติปฺปยสหายเก มชฺฌตฺเต เวริ๑

๒

๓

๔

๑. ที. มหา. ๑๐/๕๗ ฯ ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๖๙ ฯ ๓. ส. ส. ๑๕/๓๒๕ ฯ
๔. ยุ. ปุคฺคลเภโท ชานิตพฺโพ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ปุคฺคเลติ อิเมสุ จตูสุ ปม น ภาเวตพฺพา ลิงฺควิสภาเค โอธิโส
น ภาเวตพฺพา กาลกเต น ภาเวตพฺพาว ฯ กึการณา อปฺปยาทีสุ
ปม น ภาเวตพฺพา ฯ อปฺปย หิ ปยฏาเน เปนฺโต กิลมติ
อติปฺปยสหายก มชฺฌตฺตฏาเน เปนฺโต กิลมติ อปฺปมตฺตเกป
จสฺส ทุกฺเข อุปฺปนฺเน อาโรทนาการปฺปตฺโตป โหติ มชฺฌตฺต
ครุฏาเน จ ปยฏาเน จ เปนฺโต กิลมติ เวรึ สมนุสฺสรโต
โกโธ อุปฺปชฺชติ ตสฺมึ อปฺปยาทีสุ ปม น ภาเวตพฺพา ฯ
ลิงฺควิสภาเค ปน ตเมว อารพฺภ โอธิโส ภาเวนฺตสฺส ราโค
อุปฺปชฺชติ ฯ อฺตโร กิร อมจฺจปุตฺโต กุลุปกตฺเถร ปุจฺฉิ ภนฺเต
กตฺถ เมตฺตา ภาเวตพฺพาติ ฯ เถโร ปยปุคฺคเลติ อาห ฯ ตสฺส
จ อตฺตโน ภริยา ปยา โหติ ฯ โส ตสฺสา เมตฺต ภาเวนฺโต
สพฺพรตฺตึ ภิตฺติยุทฺธมกาสิ ฯ ตสฺมา ลิงฺควิสภาเค โอธิโส น
ภาเวตพฺพา ฯ
กาลกเต ปน ภาเวนฺโต เนว อปฺปน น อุปจาร ปาปุณาติ ฯ
อฺตโร กิร ทหโร ภิกฺขุ อาจริย อารพฺภ เมตฺต อารภิ ฯ
ตสฺส เมตฺตา นปฺปวตฺตติ ฯ โส มหาเถรสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ภนฺเต
ปคุณา ว เม เมตฺตาฌานสมาปตฺติ น จ ต สมาปชฺชิตุ สกฺโกมิ
กินฺนุโข การณนฺติ อาห ฯ เถโร นิมติ ฺต อาวุโส คเวสาหีติ
อาห ฯ โส คเวสนฺโต อาจริยสฺส มตภาว ตฺวา อฺ
อารพฺภ เมตฺตายนฺโต สมาปตฺตึ อปฺเปสิ ฯ ตสฺมา กาลกเต น
ภาเวตพฺพาว ฯ
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พฺรหฺมวิหารนิทฺเทโส
สพฺพปม ปน อห สุขิโต โหมิ นิทฺทุกโฺ ขติ วา อเวโร
อพฺยาปชฺโฌ อนีโฆ สุขี อตฺตาน ปริหรามีติ วา เอว ปุนปฺปุน
อตฺตนิเยว ภาเวตพฺพา ฯ เอว สนฺเต ย วิภงฺเค วุตฺต กถฺจ
ภิกฺขเว ภิกฺขุ เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ
เสยฺยถาป นาม เอก ปุคคฺ ล ปย มนาป ทิสฺวา เมตฺตาเยยฺย
เอวเมว สพฺพสตฺเต เมตฺตาย ผรตีติ ยฺจ ปฏิสมฺภิทาย กตเมหิ
ปฺจหากาเรหิ อโนธิโส ผรณา เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ สพฺเพ สตฺตา
เอเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตาน ปริหรนฺตุ สพฺเพ ปาณา
สพฺเพ ภูตา สพฺเพ ปุคฺคลา สพฺเพ อตฺตภาวปริยาปนฺนา อเวรา
อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตาน ปริหรนฺตูติอาทิ วุตฺต ยฺจ
เมตฺตสุตฺเต สุขิโน วา เขมิโน โหนฺตุ สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ
สุขิตตฺตาติอาทิ วุตฺต ต วิรุชฺฌติ น หิ ตตฺถ อตฺตนิ
ภาวนา วุตฺตาติ เจ ฯ ตฺจ น วิรชุ ฌ
ฺ ติ ฯ กสฺมา ฯ ตฺหิ
อปฺปนาวเสน วุตฺต อิท สกฺขิภาววเสน ฯ สเจป หิ วสฺสสต
วสฺสสหสฺส วา อห สุขิโต โหมีติอาทินา นเยน อตฺตนิ เมตฺต
ภาเวติ เนวสฺส อปฺปนา อุปฺปชฺชติ ฯ อห สุขิโต โหมีติ ภาวยโต
ปน ยถา อห สุขกาโม ทุกฺขปฏิกูโล ชีวิตุกาโม อมริตุกาโม จ
เอว อฺเป สตฺตาติ อตฺตาน สกฺขึ กตฺวา อฺสตฺเตสุ
หิตสุขกามตา อุปฺปชฺชติ ฯ ภควตาป จ
๑

๒

๓

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๗๐ ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๔๘๓ ฯ ๓. ขุ. ขุ. ๒๕/๑๓ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
สพฺพา ทิสา อนุปริคมฺม เจตสา
เนวชฺฌคา ปยตรมตฺตนา กฺวจิ
เอว ปโย ปุถุ อตฺตา ปเรส
ตสฺมา น หึเส ปรมตฺตกาโมติ
วทตา อย นโย ทสฺสิโตว ฯ ตสฺมา สกฺขิภาวตฺถ ปม อตฺตาน
เมตฺตาย ผริตฺวา ตทนนฺตร สุขปฺปวตฺตนตฺถ ยฺวาสฺส ปโย มนาโป
ครุภาวนีโย อาจริโย วา อาจริยมตฺโต วา อุปชฺฌาโย วา
อุปชฺฌายมตฺโต วา ตสฺส ทานปยวจนาทีนิ ปยมนาปตฺตการณานิ
สีลสุตาทีนิ ครุภาวนียตฺตการณานิ จ อนุสฺสริตฺวา เอส สปฺปุรโิ ส
สุขิโต โหตุ นิทฺทุกฺโขติอาทินา นเยน เมตฺตา ภาเวตพฺพา ฯ
เอวรูเป จ ปุคฺคเล กาม อปฺปนา สมฺปชฺชติ ฯ
อิมินา ปน ภิกฺขุนา ตาวตเกเนว ตุฏึ อนาปชฺชิตฺวา
สีมสมฺเภท กตฺตุกาเมน ตทนนฺตร อติปฺปยสหายเก อติปฺปยสหายกโต
มชฺฌตฺเต มชฺฌตฺตโต เวริปุคฺคเล เมตฺตา ภาเวตพฺพา ฯ ภาเวนฺเตน
จ เอเกกสฺมึ โกฏาเส มุทุ กมฺมนิย จิตฺต กตฺวา ตทนนฺตเร
ตทนนฺตเร อุปสหริตพฺพ ฯ ยสฺส ปน เวริปุคฺคโล วา นตฺถิ มหาปุริสชาติกตฺตา วา อนตฺถ กโรนฺเตป ปเร เวริสฺาว อนุปฺปชฺชติ
เตน มชฺฌตฺเต เม เมตฺตาจิตฺต กมฺมนิย ชาต อิทานิ น เวริมฺหิ
อุปสหรามีติ พฺยาปาโรป น กาตพฺโพ ฯ ยสฺส ปน อตฺถิ ต
สนฺธาย วุตฺต มชฺฌตฺตโต เวริปุคฺคเล เมตฺตา ภาเวตพฺพาติ ฯ
๑

๔. ส. ส. ๑๕/๑๐๙ ฯ
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พฺรหฺมวิหารนิทฺเทโส
สเจ ปนสฺส เวริมฺหิ จิตฺต อุปสหรโต เตน กตาปราธานุสฺสรเณน
ปฏิฆ อุปฺปชฺชติ อถาเนน ปุริมปุคคฺ เลสุ ยตฺถกตฺถจิ ปุนปฺปนุ 
เมตฺต สมาปชฺชิตฺวา วุฏหิตฺวา ปุนปฺปุน ต ปุคฺคล เมตฺตายนฺเตน
ปฏิฆ วิโนเทตพฺพ ฯ
สเจ เอวมฺป วายมโต น นิพฺพาติ อถ กกจูปมโอวาทาทีน
อนุสฺสรโต ปฏิฆสฺส ปหานาย ฆฏิตพฺพ ฯ ปุนปฺปุน ตฺจ โข
อิมินา อากาเรน อตฺตาน โอวทนฺเตเนว อเร กุชฌ
ฺ นก ปุริส
นนุ วุตฺต ภควตา
อุภโตทณฺฑเกน เจป ภิกฺขเว กกเจน โจรา โอจรกา
องฺคมงฺคานิ โอกฺกนฺเตยฺยุ ตตฺรป โย มโน ปโทเสยฺย น
เม โส เตน สาสนกโรติ จ
ตสฺเสว เตน ปาปโย โย กุทฺธ ปฏิกุชฺฌติ
กุทฺธ อปฺปฏิกุชฺฌนฺโต สงฺคาม เชติ ทุชชฺ ย
อุภินฺนมตฺถ จรติ อตฺตโน จ ปรสฺส จ
ปร สงฺกุปต ตฺวา โย สโต อุปสมฺมตีติ จ
สตฺติเม ภิกฺขเว ธมฺมา สปตฺตกนฺตา สปตฺตกรณา โกธน
อาคจฺฉนฺติ อิตฺถึ วา ปุรสิ  วา กตเม สตฺต อิธ ภิกฺขเว
สปตฺโต สปตฺตสฺส เอว อิจฺฉติ อโห วตาย ทุพฺพณฺโณ อสฺสาติ
๑

๑

๒

๓

๑-๑. ยุ. กกจูปมโอวาท- อาทีน อนุสฺสรโต
ปฏิฆสฺส ปหานาย ฆฏิตพฺพ ปุนปฺปุน ฯ
๒. ม. มู. ๑๒/๓๕๑ ฯ ๓. ส. ส. ๑๕/๓๒๕ ฯ
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สเจ ปนสฺส เวริมฺหิ จิตฺต อุปสหรโต เตน กตาปราธานุสฺสรเณน
ปฏิฆ อุปฺปชฺชติ อถาเนน ปุริมปุคคฺ เลสุ ยตฺถกตฺถจิ ปุนปฺปนุ 
เมตฺต สมาปชฺชิตฺวา วุฏหิตฺวา ปุนปฺปุน ต ปุคฺคล เมตฺตายนฺเตน
ปฏิฆ วิโนเทตพฺพ ฯ
สเจ เอวมฺป วายมโต น นิพฺพาติ อถ กกจูปมโอวาทาทีน
อนุสฺสรโต ปฏิฆสฺส ปหานาย ฆฏิตพฺพ ฯ ปุนปฺปุน ตฺจ โข
อิมินา อากาเรน อตฺตาน โอวทนฺเตเนว อเร กุชฌ
ฺ นก ปุริส
นนุ วุตฺต ภควตา
อุภโตทณฺฑเกน เจป ภิกฺขเว กกเจน โจรา โอจรกา
องฺคมงฺคานิ โอกฺกนฺเตยฺยุ ตตฺรป โย มโน ปโทเสยฺย น
เม โส เตน สาสนกโรติ จ
ตสฺเสว เตน ปาปโย โย กุทฺธ ปฏิกุชฺฌติ
กุทฺธ อปฺปฏิกุชฺฌนฺโต สงฺคาม เชติ ทุชชฺ ย
อุภินฺนมตฺถ จรติ อตฺตโน จ ปรสฺส จ
ปร สงฺกุปต ตฺวา โย สโต อุปสมฺมตีติ จ
สตฺติเม ภิกฺขเว ธมฺมา สปตฺตกนฺตา สปตฺตกรณา โกธน
อาคจฺฉนฺติ อิตฺถึ วา ปุรสิ  วา กตเม สตฺต อิธ ภิกฺขเว
สปตฺโต สปตฺตสฺส เอว อิจฺฉติ อโห วตาย ทุพฺพณฺโณ อสฺสาติ
๑

๑

๒

๓

๑-๑. ยุ. กกจูปมโอวาท- อาทีน อนุสฺสรโต
ปฏิฆสฺส ปหานาย ฆฏิตพฺพ ปุนปฺปุน ฯ
๒. ม. มู. ๑๒/๓๕๑ ฯ ๓. ส. ส. ๑๕/๓๒๕ ฯ
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สงฺคาม เชสฺสสิ สปตฺตกรเณ จ ธมฺเม อตฺตนาว อตฺตโน
กริสฺสสิ ฉวาลาตูปโม จ ภวิสฺสสีติ ฯ
ตสฺเสว ฆฏยโต วายมโต สเจ ต ปฏิฆ วูปสมฺมติ อิจฺเจต
กุสล โน เจ วูปสมฺมติ อถ โย โย ธมฺโม ตสฺส ปุคฺคลสฺส
อุปสนฺโต โหติ ปริสุทฺโธ อนุสฺสริยมาโน ปสาท อาวหติ ต ต
อนุสฺสริตฺวา อาฆาโต ปฏิวิเนตพฺโพ ฯ
เอกจฺจสฺส หิ กายสมาจาโรว อุปสนฺโต โหติ ฯ อุปสนฺตภาโว
จสฺส พหุ วตฺตปฏิปตฺตึ กโรนฺตสฺส สพฺพชเนน ายติ ฯ วจีสมาจารมโนสมาจารา ปน อวูปสนฺตา โหนฺติ ตสฺส เต อจินฺเตตฺวา
กายสมาจารวูปสโมเยว อนุสฺสริตพฺโพ ฯ เอกจฺจสฺส วจีสมาจาโรว
อุปสนฺโต โหติ ฯ อุปสนฺตภาโว จสฺส สพฺพชเนน ายติ ฯ โส
หิ ปกติยา จ ปฏิสนฺถารกุสโล โหติ สขิโล สุขสมฺภาโส สมฺโมทโก
อุตฺตานมุโข ปุพฺพภาสี มธุเรน สเรน ธมฺม โอสาเรติ ปริมณฺฑเลหิ
ปทพฺยฺชเนหิ ธมฺมกถ กเถติ ฯ กายสมาจารมโนสมาจารา ปน
อวูปสนฺตา โหนฺติ ตสฺส เต อจินฺเตตฺวา วจีสมาจารวูปสโมเยว
อนุสฺสริตพฺโพ ฯ เอกจฺจสฺส มโนสมาจาโรว อุปสนฺโต โหติ ฯ
อุปสนฺตภาโว จสฺส เจติยวนฺทนาทีสุ สพฺพชนสฺส ปากโฏ โหติ ฯ
โย หิ อวูปสนฺตจิตฺโต โหติ โส เจติย วา โพธึ วา เถเร วา
วนฺทมาโน น สกฺกจฺจ วนฺทติ ธมฺมสฺสวนมณฺฑเป วิกฺขิตฺตจิตฺโต วา
จปลายนฺโต วา นิสีทติ ฯ อุปสนฺตจิตฺโต ปน โอกปฺเปตฺวา สกฺกจฺจ
วนฺทติ โอหิตโสโต อฏึกตฺวา กาเยน วา วาจาย วา จิตฺตปฺปสาท
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อาวิกโรนฺโต ธมฺม สุณาติ ฯ อิติ เอกจฺจสฺส มโนสมาจาโรว อุปสนฺโต
โหติ กายวจีสมาจารา อวูปสนฺตา โหนฺติ ตสฺส เต อจินฺเตตฺวา
มโนสมาจารวูปสโมเยว อนุสฺสริตพฺโพ ฯ เอกจฺจสฺส ปน อิเมสุ ตีสุ
ธมฺเมสุ เอโกป อวูปสนฺโต โหติ ตสฺมึ ปุคฺคเล กิฺจาป เอส
อิทานิ มนุสสฺ โลเก จรติ อถโข กติปาหจฺจเยน อฏมหานิรย
โสฬสอุสฺสทนิรยฺจ ปริปูรโก ภวิสสฺ ตีติ การฺุ อุปฏเปตพฺพ ฯ
การฺุมฺป หิ ปฏิจฺจ อาฆาโต วูปสมฺมติ ฯ เอกจฺจสฺส ตโยปเม
ธมฺมา อุปสนฺตา โหนฺติ ตสฺส ย ย อิจฺฉติ ต ต อนุสฺสริตพฺพ ฯ
ตาทิเสหิ ปุคฺคเลหิ น ทุกกฺ รา โหติ เมตฺตาภาวนาติ ฯ อิมสฺส
จ อตฺถสฺส อาวิภาวตฺถ ปฺจิเม อาวุโส อาฆาตปฏิวินยา
ยตฺถ ภิกฺขุโน อุปฺปนฺโน อาฆาโต สพฺพโส ปฏิวิเนตพฺโพติ อิท
ปฺจกนิปาเต อาฆาตปฏิวินยสุตฺต วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
สเจ ปนสฺส เอวมฺป วายมโต อาฆาโต อุปฺปชฺชติเยว อถาเนน
เอว อตฺตา โอวทิตพฺโพ
อตฺตโน วิสเย ทุกฺข กต เต ยทิ เวรินา
กินฺตสฺสาวิสเย ทุกฺข สจิตฺเต กตฺตุมิจฺฉสิ
พหูปการ หิตฺวาน าติวคฺค รุทมุข
มหานตฺถกร โกธ สปตฺต น ชหาสิ กึ
ยานิ รกฺขสิ สีลานิ เตส มูลนิกนฺตน
โกธ นามุปฬาเลสิ โก ตยา สทิโส ชโฬ
๑

๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๒๐๗ ฯ
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กต อนริย กมฺม ปเรน อิติ กุชฺฌสิ
กินฺนุ ตฺว ตาทิสเยว โย สย กตฺตุมิจฺฉสิ
โรเสตุกาโม ยทิ ต อมนาป ปโร กริ
โรสุปฺปาเทน ตสฺเสว กึ ปูเรสิ มโนรถ
ทุกฺข ตสฺส จ นาม ตฺว กุทฺโธ กาหสิ วา น วา
อตฺตาน ปนิทาเนว โกธทุกฺเขน พาธสิ
โกธ วา อหิต มคฺค อารุฬฺหา ยทิ เวริโน
กสฺมา ตุวมฺป กุชฺฌนฺโต เตสเยวานุสิกฺขสิ
ย โรส ตว นิสฺสาย สตฺตุนา อปฺปย กต
ตเมว โรส ฉินฺทสฺสุ กิมฏาเน วิหฺสิ
ขณิกตฺตา จ ธมฺมาน เยหิ ขนฺเธหิ เต กต
อมนาป นิรุทฺธา เต กสฺสิทานีธ กุชฺฌสิ
ทุกฺข กโรติ โย ยสฺส ต วินา กสฺส โส กเร
สยมฺป ทุกฺขเหตุ ตว- มิติ กินฺตสฺส กุชฺฌสีติ ฯ
สเจ ปนสฺส เอว อตฺตาน โอวทโตป ปฏิฆ เนว วูปสมฺมติ
อถาเนน อตฺตโน จ ปรสฺส จ กมฺมสฺสกตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ
ตตฺถ อตฺตโน ตาว เอว ปจฺจเวกฺขิตพฺพา อมฺโภ ตฺว ตสฺส
กุทฺโธ กึ กริสฺสสิ นนุ ตเวเวต โทสนิทาน กมฺม อนตฺถาย
สวตฺติสฺสติ กมฺมสฺสโก หิ ตฺว กมฺมทายาโท กมฺมโยนิ กมฺมพนฺธุ
กมฺมปฏิสรโณ ย กมฺม กริสฺสสิ ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสสิ
อิทฺจ เต กมฺม เนว สมฺมาสมฺโพธึ น ปจฺเจกโพธึ น สาวกภูมึ
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วิสุทฺธิมคฺเค
น พฺรหฺมตฺตสกฺกตฺตจกฺกวตฺติปฺปเทสรชฺชาทิสมฺปตฺตีน อฺตร
สมฺปตฺตึ สาเธตุ สมตฺถ อถโข สาสนโต จาเวตฺวา วิฆาสาทาทิภาวสฺส เจว เนรยิกาทิทุกฺขวิเสสานฺจ เต สวตฺตนิกมิท กมฺม โส
ตฺว อิท กโรนฺโต อุโภหิ หตฺเถหิ วีตจฺจิเก วา องฺคาเร คูถ วา
คเหตฺวา ปร ปหริตุกาโม ปุรโิ ส วิย อตฺตานเมว ปม ทหสิ เจว
ทุคฺคนฺธฺจ กโรสีติ ฯ เอว อตฺตโน กมฺมสฺสกต ปจฺจเวกฺขิตฺวา
ปรสฺสป เอว ปจฺจเวกฺขิตพฺพา เอโสป ตว กุชฌ
ฺ ิตฺวา กึ
กริสฺสติ นนุ เอตสฺเสเวต อนตฺถาย สวตฺติสฺสติ กมฺมสฺสโก หิ
อย อายสฺมา กมฺมทายาโท ฯเปฯ ย กมฺม กริสฺสติ ตสฺส
ทายาโท ภวิสฺสติ อิทฺจสฺส กมฺม เนว สมฺมาสมฺโพธึ น
ปจฺเจกโพธึ น สาวกภูมึ น พฺรหฺมตฺตสกฺกตฺตจกฺกวตฺติปฺปเทสรชฺชาทิสมฺปตฺตีน อฺตร สมฺปตฺตึ สาเธตุ สมตฺถ อถโข สาสนโต
จาเวตฺวา วิฆาสาทาทิภาวสฺส เจว เนรยิกาทิทุกฺขวิเสสานฺจสฺส
สวตฺตนิกมิท กมฺม สฺวาย อิท กโรนฺโต ปฏิวาเต ตฺวา ปร
รเชน โอกีรติ ุกาโม ปุรโิ ส วิย อตฺตานเยว โอกีรตีติ ฯ วุตฺตฺเหต
ภควตา
โย อปฺปทุฏสฺส นรสฺส ทุสฺสติ
สุทฺธสฺส โปสสฺส อนงฺคณสฺส
ตเมว พาล ปจฺเจติ ปาป
สุขุโม รโช ปฏิวาตว ขิตฺโตติ ฯ
๑

๒

๑. ยุ....ปเทสราชาทิ... ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ส. ส. ๑๕/๑๙ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 101

พฺรหฺมวิหารนิทฺเทโส
สเจ ปนสฺส เอว กมฺมสฺสกตมฺป ปจฺจเวกฺขโต เนว
วูปสมฺมติ อถาเนน สตฺถุ ปุพฺพจริยคุณา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ ตตฺราย
ปจฺจเวกฺขณานโย อมฺโภ ปพฺพชิต นนุ เต สตฺถา ปุพฺเพว
สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺโธ โพธิสตฺโตป สมาโน จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ
กปฺปสตสหสฺสฺจ ปารมิโย ปูรยมาโน ตตฺถ ตตฺถ วธเกสุป
ปจฺจตฺถิเกสุ จิตฺต นปฺปทูเสสิ ฯ เสยฺยถีท ฯ
สีลวชาตเก ตาว อตฺตโน เทวิยา ปทุฏเน ปาปอมจฺเจน
อานีตสฺส ปฏิรฺโ ติโยชนสต รชฺช คณฺหนฺตสฺส นิเสธนตฺถาย
อุฏิตาน อมจฺจาน อาวุธมฺป ฉุปตุ น อทาสิ ปุน สทฺธึ อมจฺจสหสฺเสน อามกสุสาเน คลปฺปมาณ ภูมึ ขณิตฺวา นิกฺขฺมาโน
จิตฺตปฺปโทสมตฺตมฺป อกตฺวา กุณปขาทนตฺถ อาคตาน สิคาลาน
ปสุวิยูหน นิสฺสาย ปุริสการ กตฺวา ปฏิลทฺธชีวิโต ยกฺขานุภาเวน
อตฺตโน สิรคิ พฺเภ โอรุยฺห สิริสยเน สยิต ปจฺจตฺถิก ทิสฺวา โกป
อกตฺวาว อฺมฺ สปถ กตฺวา ต มิตฺตฏาเน ปยิตฺวา อาห
อาสึเสเถว ปุรโิ ส น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต
ปสฺสามิ โวหมตฺตาน ยถา อิจฺฉึ ตถา อหุนฺติ ฯ
ขนฺติวาทิชาตเก ทุมฺเมเธน กาสิรฺา กึวาที ตฺว
สมณาติ ปุฏโ  ขนฺติวาที นามาหนฺติ วุตฺเต สกณฺฏกาหิ กสาหิ
ตาเลตฺวา หตฺถปาเทสุ ฉิชฺชมาเนสุ โกปมตฺตมฺป น อกาสิ ฯ
อนจฺฉริยฺเจต ย มหลฺลโก ปพฺพชฺชูปคโต เอว กเรยฺย ฯ
๑

๒

๑. ม. สิริคพฺภ ฯ ๒. ชาตกฏกถา ๒/๔๙ ฯ ตตฺถ ปน...ตถา อหูติ ทิสฺสติ ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
จูฬธมฺมปาลชาตเก ปน อุตฺตานเสยฺยโกป สมาโน
จนฺทนรสานุลิตฺตา พาหา ฉิชฺชนฺติ ธมฺมปาลสฺส
ทายาทสฺส ปพฺยา ปาณา เม เทว รุชฺฌนฺตีติ
เอว วิปฺปลมานาย มาตุยา ปตรา มหาปตาเปน นาม รฺา
วสกฬีเรสุ วิย จตูสุ หตฺถปาเทสุ เฉทาปเตสุ ตาวตาป ตุฏึ
อนาปชฺชิตฺวา สีสมสฺส ฉินฺทถาติ อาณตฺเต อยนฺทานิ เต จิตฺตสนฺนิคฺคณฺหณกาโล อิทานิ อมฺโภ ธมฺมปาล สีสจฺเฉท อาณาปเก
ปตริ สีสจฺเฉทเก ปุริเส ปริเทวมานาย มาตริ อตฺตนิ จาติ
อิเมสุ จตูสุ สมจิตฺโต โหหีติ ทฬฺหสมาทาน อธิฏาย ปทุฏาการมตฺตมฺป น อกาสิ ฯ อิทฺจาป อนจฺฉริยเมว ย มนุสฺสภูโต
เอวมกาสิ ฯ ติรจฺฉานภูโตป ปน ฉทฺทนฺโต นาม วารโณ หุตวฺ า
วิสปเตน สลฺเลน นาภิย วิทฺโธป ตาว อนตฺถการิมฺหิ ลุทฺทเก
จิตฺต นปฺปทูเสสิ ยถาห
สมปฺปโต ปุถุสลฺเลน นาโค
อทุฏ จิตฺโต ลุทฺทก อชฺฌภาสิ
กิมตฺถิย กิสฺส วา สมฺม เหตุ
มม วธิ กสฺส วาย ปโยโคติ ฯ
เอว วตฺวา จ กาสิรฺโ มเหสิยา ตว ทนฺตานมตฺถาย
เปสิโตมฺหิ ภทนฺเตติ วุตฺเต ตสฺส มโนรถ ปูเรนฺโต ฉพฺพณฺณรสิ๑

๒

๑. ชาตก...๔/๔๕๕ ฯ ตตฺถ ปน จนฺทนสารานุลิตฺตาติ ทิสฺสติ ฯ
๒. ชาตกฏกถา ๗/๒๔๗ ฯ
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พฺรหฺมวิหารนิทฺเทโส
นิจฺฉรณสมุชฺชลิตจารุโสเภ อตฺตโน ทนฺเต เฉตฺวา อทาสิ ฯ
มหากป หุตฺวา อตฺตนาเยว ปพฺพตปปาตโต อุทฺธเฏน ปุริเสน
ภกฺโข อย มนุสฺสาน ยเถวฺเ วเน มิคา
ยนฺนูนมิ  วธิตฺวาน ฉาโต ขาเทยฺย วานร
อาสิโตว คมิสฺสามิ มสมาทาย สมฺพล
กนฺตาร นิตฺถริสฺสามิ ปาเถยฺย เม ภวิสฺสตีติ
เอว จินฺเตตฺวา สิล อุกฺขปิ ตฺวา มตฺถเก สมฺปทาลิเต อสฺสุปุณฺเณหิ
เนตฺเตหิ ต ปุริส อุทิกฺขมาโน
มา อยฺโยสิ เม ภทนฺเต ตฺว นาเมตาทิส กริ
ตฺว โขสิ นาม ทีฆาวุ อฺเ วาเรตุมรหสีติ
วตฺวา ตสฺมึ ปุริเส จิตฺต อปฺปทูเสตฺวา อตฺตโนว ทุกฺข อจินฺเตตฺวา
ตเมว ปุริส เขมนฺตภูมึ สมฺปาเปสิ ฯ
ภูริทตฺโต นาม นาคราชา หุตฺวา อุโปสถงฺคานิ อธิฏาย
วมฺมิกมุทฺธนิ สยมาโน กปฺปุฏานคฺคิสทิเสน โอสเถน สกลสรีเร
สิฺจมาเนป เปฬาย ปกฺขิปตฺวา สกลชมฺพูทีเป กีฬาปยมาเน ตสฺมึ
พฺราหฺมเณ มโนปโทสมตฺตมฺป น อกาสิ ยถาห
เปฬาย ปกฺขิปนฺเตป มทฺทนฺเตป จ ปณฺหิยา
อาลมฺพาเน น กุปฺปามิ สีลขณฺฑภยา มมาติ ฯ
๑

๒

๓

๑-๒. ชาตก... ๗/๒๗๖ ฯ ตตฺถ ปน
มายฺโย ม กริ ภนฺทนฺเต ตฺวฺจ นาเมทิส กริ
ตฺว จ โข นาม ทึฆาวุ อฺเ วาเรตุมรหสีติ ทิสฺสติ ฯ
๓. จริยาปฏก ๓๓/๕๖๙ ฯ ตตฺถ ปน...ม มทฺทนฺเตป ปาณินาติ ทิสฺสติ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
จมฺเปยฺโยป นาคราชา หุตฺวา อหิตุณฺฑิเกน วิเหิยมาโน
มโนปโทสมตฺตมฺป น อุปฺปาเทสิ ยถาห
ตทาป ม ธมฺมจารึ อุปวุฏ อุโปสถ
อหิตุณฺฑิโก คเหตฺวาน ราชทฺวารมฺหิ กีฬติ
ย โส วณฺณ จินฺตยติ นีล ปตฺจ โลหิต
ตสฺส จิตฺตานุวตฺตนฺโต โหมิ จินฺติตสนฺนิโภ
ถล กเรยฺย อุทก อุทกมฺป ถล กเร
ยทีห ตสฺส กุปฺเปยฺย ขเณน ฉาริก กเร
ยทิ จิตฺตวสี เหสฺส ปริหายิสฺสามิ สีลโต
สีเลน ปริหีนสฺส อุตฺตมตฺโถ น สิชฺฌตีติ ฯ
สงฺขปาลนาคราชา หุตฺวาป ติขิณาหิ สตฺตีหิ อฏสุ าเนสุ
โอวิชฺฌิตฺวา ปหารมุเขหิ สกณฺฏกา ลตาโย ปเวเสตฺวา นาสาย
ทฬฺห รชฺชช ปกฺขิปตฺวา โสฬสหิ โภชปุตฺเตหิ กาเชนาทาย วุยฺหมาโน
ธรณีตเล นิฆสิยมานสรีโร มหนฺต ทุกฺข ปจฺจนุโภนฺโต กุชฌ
ฺ ิตฺวา
โอโลกิตมตฺเตเนว สพฺเพ โภชปุตฺเต ภสฺมึ กาตุ สมตฺโถป
สมาโน จกขุ อุมฺมีเลตฺวา ปทุฏาการมตฺตมฺป น อกาสิ ยถาห
จาตุทฺทสึ ปฺจทสิฺจุฬาร
อุโปสถ นิจฺจมุปาวสามิ
อถาคมม โสฬส โภชปุตฺตา
๑

๓

๑. จริยาปฏก ๓๓/๕๗๐ ฯ ๒. วยฺหมาโนติป ฯ ๓. ชาตก...๗/๔๒๖ ฯ
ตตฺถ ปน จาตุทฺทสึ ปฺจทสึ อาฬาราติ ทิสฺสติ ฯ...อฬาราติป ฯ

๒
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พฺรหฺมวิหารนิทฺเทโส
รชฺชช คเหตฺวาน ทฬฺหฺจ ปาส
เภตฺวาน นาส อติกสฺส รชฺชช
นยึสุ ม สมฺปริคยฺห ลุทฺทา
เอตาทิส ทุกฺขมห ติติกฺข
อุโปสถ อปฺปฏิโกปยนฺโตติ ฯ
น เกวลฺจ เอตาเนว อฺานิป มาตุโปสกชาตกาทีสุ อเนกานิ
อจฺฉริยานิ อกาสิ ตสฺส เต อิทานิ สพฺพฺุต ปตฺต สเทวเก
โลเก เกนจิ อปฺปฏิสม ขนฺติคุณ ต ภควนฺต สตฺถาร อปทิสโต
ปฏิฆจิตฺต นาม อุปฺปาเทตุ อติวิย อยุตฺต อปฺปฏิรูปนฺติ ฯ
สเจ ปนสฺส เอว สตฺถุ ปุพฺพจริยคุณ ปจฺจเวกฺขโตป ทีฆรตฺต
กิเลสาน ทาสพฺยมุปคตสฺส เนว ต ปฏิฆ วูปสมฺมติ อถาเนน
อนมตคฺคิยานิ ปจฺจเวกฺขิตพฺพานิ ฯ ตตฺร หีท วุตฺต น โส
ภิกฺขเว สตฺโต สุลภรูโป โย น มาตา ภูตปุพฺโพ โย น ปตา
ภูตปุพฺโพ โย น ภาตา โย น ภคินี โย น ปุตฺโต
โย น ธีตา ภูตปุพฺโพติ ฯ ตสฺมา ตสฺมึ ปุคฺคเล เอว จิตฺต
อุปฺปาเทตพฺพ อย กิร เม อตีเต มาตา หุตฺวา ทส มาเส
กุจฺฉิยา ปริหริตฺวา มุตตฺ กรีสเขฬสิงฺฆาณิกาทีนิ หริจนฺทน วิย
อชิคุจฺฉมาโน อปเนตฺวา อุเร นิปชฺชาเปนฺโต องฺเกน ปริหรมาโน
โปเสสิ ปตา หุตฺวา อชปถสงฺกุปถาทีนิ คนฺตฺวา วณิชฺช ปโยชยมาโน
มยฺห อตฺถาย ชีวิตมฺป ปริจฺจชิตฺวา อุภโต พฺยุฬฺเห สงฺคาเม
๑

๒

๑. ส. นิทาน. ๑๗/๒๒๓-๒๒๔ ฯ ๒. ม. อุเรน ฉาเทนฺโต ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ปวิสิตฺวา นาวาย มหาสมุทฺเท ปกฺขนฺทิตฺวา อฺานิ จ ทุกฺกรานิ
กริตฺวา ปุตฺตก โปเสสฺสามีติ เตหิ เตหิ อุปาเยหิ ธน สหริตฺวา
ม โปเสสิ ภาตา ภคินี ปุตฺโต ธีตา จ หุตฺวาป อิทฺจิทฺจ
อุปการ อกาสีติ ตตฺร เม นปฺปฏิรูป มน ปทูเสตุนฺติ ฯ
สเจ ปน เอวมฺป จิตฺต นิพฺพาเปตุ น สกฺโกติเยว
อถาเนน เอว เมตฺตานิสสา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา อมฺโภ ปพฺพชิต
นนุ วุตฺต ภควตา เมตฺตาย ภิกฺขเว เจโตวิมุตฺติยา อาเสวิตาย
ภาวิตาย พหุลีกตาย ยานีกตาย วตฺถุกตาย อนุฏิตาย ปริจิตาย
สุสมารทฺธาย เอกาทสานิสสา ปาฏิกงฺขา กตเม เอกาทส สุข
สุปติ สุข ปฏิพุชฺฌติ น ปาปก สุปน ปสฺสติ มนุสฺสาน
ปโย โหติ อมนุสฺสาน ปโย โหติ เทวตา รกฺขนฺติ
นาสฺส อคฺคิ วา วิส วา สตฺถ วา กมติ ตุวฏ จิตฺต
สมาธิยติ มุขวณฺโณ วิปฺปสีทติ อสมฺมุฬฺโห กาล กโรติ
อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต พฺรหฺมโลกุปโค โหตีติ สเจ ตฺว
อิท จิตฺต น นิพฺพาเปสฺสสิ อิเมหิ อานิสเสหิ ปริพาหิโร
ภวิสฺสสีติ ฯ
เอวมฺป นิพฺพาเปตุ อสกฺโกนฺเตน ปน ธาตุวินิพฺโภโค กาตพฺโพ
กถ อมฺโภ ปพฺพชิต ตฺว ปน เอตสฺส กุชฺฌมาโน กสฺส กุชฌ
ฺ สิ
กึ เกสาน กุชฺฌสิ อุทาหุ โลมาน นขาน ฯเปฯ มุตฺตสฺส
กุชฺฌสิ อถวา ปน เกสาทีสุ ปวีธาตุยา กุชฺฌสิ อาโปธาตุยา
๑

๑. องฺ. เอกาทสก. ๒๔/๓๗๐ ฯ
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เตโชธาตุยา วาโยธาตุยา กุชฺฌสิ เย วา ปฺจกฺขนฺเธ ทฺวาทสายตนานิ อฏารส ธาตุโย อุปาทาย อยมายสฺมา อิตฺถนฺนาโมติ
วุจฺจติ เตสุ กึ รูปกฺขนฺธสฺส กุชฺฌสิ อุทาหุ เวทนาสฺาสงฺขารวิฺาณกฺขนฺธสฺส กุชฺฌสิ กึ วา จกฺขฺวายตนสฺส กุชฺฌสิ
กึ รูปายตนสฺส กุชฺฌสิ ฯเปฯ กึ มนายตนสฺส กุชฺฌสิ กึ
ธมฺมายตนสฺส กุชฺฌสิ กึ วา จกฺขุธาตุยา กุชฌ
ฺ สิ กึ รูปธาตุยา
กึ จกฺขุวิฺาณธาตุยา ฯเปฯ กึ มโนธาตุยา กึ ธมฺมธาตุยา
กึ มโนวิฺาณธาตุยาติ ฯ เอวฺหิ ธาตุวินิพโฺ ภค กโรโต
อารคฺเค สาสปสฺส วิย อากาเส จิตฺตกมฺมสฺส วิย จ โกธสฺส
ปติฏานฏาน น โหติ ฯ
ธาตุวินิพฺโภค ปน กาตุ อสกฺโกนฺเตน ทานสวิภาโค กตฺตพฺโพ ฯ
อตฺตโน สนฺตก ปรสฺส ทาตพฺพ ฯ ปรสฺส สนฺตก อตฺตโน
คเหตพฺพ ฯ สเจ ปน ปโร ภินฺนาชีโว โหติ อปริโภคารหปริกฺขาโร
อตฺตโน สนฺตกเมว ทาตพฺพ ฯ ตสฺเสว กโรโต เอกนฺเตเนว
ตสฺมึ ปุคฺคเล อาฆาโต วูปสมฺมติ ฯ อิตรสฺส จ อตีตชาติโต
ปฏาย อนุพนฺโธป โกโธ ตขณเยว วูปสมฺมติ จิตฺตลปพฺพต
วิหาเร ติกฺขตฺตุ วุฏาปตเสนาสเนน ปณฺฑปาติกตฺเถเรน อย
ภนฺเต อฏกหาปณคฺฆนิโก ปตฺโต มม มาตรา อุปาสิกาย ทินฺโน
ธมฺมิโก ลาโภ มหาอุปาสิกาย ปฺุลาภ กโรถาติ วตฺวา
ทินฺนปตฺตลทฺธมหาเถรสฺส วิย ฯ เอว มหานุภาว เหต ทาน นาม ฯ
๑

๑. ยุ. อตฺตนา ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
วุตฺตมฺป เจต
อทนฺตทมน ทาน ทาน สพฺพตฺถสาธก
ทาเนน ปยวาจาย อุนฺนมนฺติ นมนฺติ จาติ ฯ
ตสฺเสว เวริปุคฺคเล วูปสนฺตปฏิฆสฺส ยถา ปยาติปฺปยสหายกมชฺฌตฺเตสุ เอว ตสฺมิมฺป เมตฺตาวเสน จิตฺต ปวตฺตติ ฯ
อถาเนน ปุนปฺปนุ  เมตฺตายนฺเตน อตฺตนิ ปยปุคฺคเล มชฺฌตฺเต
เวริปุคฺคเลติ จตูสุ ชเนสุ สมจิตฺตต สมฺปาเทนฺเตน สีมสมฺเภโท
กาตพฺโพ ฯ ตสฺสิท ลกฺขณ ฯ สเจ อิมสฺมึ ปุคฺคเล ปย มชฺฌตฺตเวรีหิ
สทฺธึ อตฺตจตุตฺเถ เอกสฺมึ ปเทเส นิสินฺเน โจรา อาคนฺตฺวา
ภนฺเต เอก ภิกฺขุ อมฺหาก เทถาติ วตฺวา กึการณาติ วุตฺเต
ต มาเรตฺวา คลโลหิต คเหตฺวา พลีกมฺมกรณตฺถายาติ วเทยฺยุ ฯ
ตตฺร เจโส ภิกฺขุ อสุก วา อสุก วา คณฺหนฺตูติ จินฺเตยฺย
อกโตว โหติ สีมสมฺเภโท ฯ สเจป ม คณฺหนฺตุ มา อิเม
ตโยติ จินฺเตยฺย อกโตว โหติ สีมสมฺเภโท ฯ กสฺมา ยสฺส
ยสฺส หิ คหณ อิจฺฉติ ตสฺส ตสฺส อหิเตสี โหติ อิตเรสเยว
หิเตสี โหติ ฯ ยทา ปน จตุนฺน ชนาน อนฺตเร เอกมฺป โจราน
ทาตพฺพ น ปสฺสติ อตฺตนิ จ เตสุ จ ตีสุ สมเมว จิตฺต
ปวตฺตติ กโต โหติ สีมสมฺเภโทติ ฯ
เตนาหุ โปราณา
อตฺตนิ หิตมชฺฌตฺเต อหิเต จ จตุพฺพิเธ
ยทา ปสฺสติ นานตฺต หิตจิตฺโตว ปาณิน
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น นิกามลาภี เมตฺตาย กุสลีติ ปวุจฺจติ
ยทา จตสฺโส สีมาโย สมฺภินฺนา โหนฺติ ภิกฺขุโน
สม ผรติ เมตฺตาย สพฺพโลก สเทวก
มหาวิเสโส ปุริเมน ยสฺส สีมา น นายตีติ ฯ
เอว สีมสมฺเภทสมกาลเมว จ อิมินา ภิกขฺ ุนา นิมิตฺตฺจ
อุปจารฺจ ลทฺธ โหติ ฯ สีมสมฺเภเท ปน กเต ตเมว นิมิตฺต
อาเสวนฺโต ภาเวนฺโต พหุลีกโรนฺโต อปฺปกสิเรเนว ปวีกสิเณ
วุตฺตนเยเนว อปฺปน ปาปุณาติ ฯ
เอตฺตาวตา เตน อธิคต โหติ ปฺจงฺควิปฺปหีน ปฺจงฺคสมนฺนาคต ติวิธกลฺยาณ ทสลกฺขณสมฺปนฺน ปมชฺฌาน เมตฺตาสหคต ฯ อธิคเต จ ตสฺมึ ตเทว นิมิตฺต อาเสวนฺโต ภาเวนฺโต
พหุลีกโรนฺโต อนุปุพฺเพน จตุกฺกนเย ทุติยตติยชฺฌานานิ ปฺจกนเย
ทุติยตติยจตุตฺถชฺฌานานิ จ ปาปุณาติ ฯ โส หิ ปมชฺฌานาทีน
อฺตรวเสน เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ
ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย
สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก เมตฺตาสหคเตน เจตสา
วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเชน ผริตฺวา
วิหรติ ฯ ปมชฺฌานาทิวเสน อปฺปนาปฺปตฺตจิตฺตสฺเสว หิ อย
วิกุพฺพนา อปฺปนา สมฺปชฺชติ ฯ
๑

๒

๑. ยุ. อวฺยาปชฺเชน ฯ เอวมุปริป ฯ อพฺยาปชฺช...อิติ ฏีกาปาโ ฯ ปาลิยมฺปน
อพฺยาปชฺเฌนาติ สพฺพตฺเถว ทิสฺสติ ฯ ๒. ยุ. สทฺโทย น ทิสฺสติ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
เอตฺถ จ เมตฺตาสหคเตนาติ เมตฺตาย สมนฺนาคเตน ฯ เจตสาติ
จิตฺเตน ฯ เอก ทิสนฺติ เอกิสฺสาย ทิสาย ปมปริคคฺ หิต สตฺต
อุปาทาย เอกทิสปริยาปนฺนสตฺตผรณวเสน วุตฺต ฯ ผริตฺวาติ
ผุสิตฺวา อารมฺมณ กตฺวา ฯ วิหรตีติ พฺรหฺมวิหาราธิฏิต อิริยาปถวิหาร ปวตฺเตติ ฯ ตถา ทุติยนฺติ ยถา ปุรตฺถิมาทีสุ ทิสาสุ ยงฺก
ิ ฺจิ
เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ตเถว ตทนนฺตร ทุติย ตติย จตุตฺถ
จาติ อตฺโถ ฯ อิติ อุทฺธนฺติ เอเตเนว จ นเยน อุปริมทิสนฺติ
วุตฺต โหติ ฯ อโธ ติริยนฺติ อโธทิสมฺป ติริยทิสมฺป เอวเมว ฯ
ตตฺถ จ อโธติ เหฏา ติริยนฺติ อนุทสิ าสุ ฯ เอว สพฺพทิสาสุ
อสฺสมณฺฑเล อสฺสมิว เมตฺตาสหคตจิตฺต สาเรติป ปจฺจาสาเรติปติ ฯ เอตฺตาวตา เอกเมก ทิส ปริคฺคเหตฺวา โอธิโส เมตฺตาผรณ
ทสฺสิต ฯ สพฺพธีติอาทิ ปน อโนธิโส ทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ
ตตฺถ สพฺพธีติ สพฺพตฺถ ฯ สพฺพตฺตตายาติ สพฺเพสุ
หีนมชฺฌิมุกกฺ ฏมิตฺตสปตฺตมชฺฌตฺตาทิปฺปเภเทสุ อตฺตตาย ฯ อย
ปรสตฺโตติ วิภาค อกตฺวา อตฺตสมตายาติ วุตฺต โหติ ฯ อถวา
สพฺพตฺตตายาติ สพฺเพน จิตฺตภาเวน ฯ อีสกมฺป พหิ อวิกฺขิปมาโนติ
วุตฺต โหติ ฯ สพฺพาวนฺตนฺติ สพฺพสตฺตวนฺต สพฺพสตฺตยุตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ
โลกนฺติ สตฺตโลก ฯ วิปเุ ลนาติ เอวมาทิปริยายทสฺสนโต ปเนตฺถ ปุน
เมตฺตาสหคเตนาติ วุตฺต ฯ ยสฺมา วา เอตฺถ โอธิโส ผรเณ วิย ปุน
ตถาสทฺโท วา อิติสทฺโท วา น วุตโฺ ต ตสฺมา ปุน เมตฺตาสหคเตน
๓

๑. ม. จิตฺตภาเคน ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 111

พฺรหฺมวิหารนิทฺเทโส
เจตสาติ วุตฺต ฯ นิคมวเสน วา เอต วุตฺต ฯ วิปุเลนาติ เอตฺถ
จ ผรณวเสน วิปุลตา ทฏพฺพา ฯ ภูมิวเสน จ ปเนต มหคฺคต ฯ
ปคุณวเสน จ อปฺปมาณสตฺตารมฺมณวเสน จ อปฺปมาณ ฯ พฺยาปาทปจฺจตฺถิกปฺปหาเนน อเวร ฯ โทมนสฺสปฺปหานโต อพฺยาปชฺช ฯ
นิทฺทุนฺขนฺติ วุตฺต โหติ ฯ อย เมตฺตาสหคเตน เจตสาติอาทินา
นเยน วุตฺตาย วิกุพฺพนาย อตฺโถ ฯ ยถา จาย อปฺปนาปฺปตฺตจิตฺตสฺเสว วิกุพฺพนา สมฺปชฺชติ ตถา ยมฺป ปฏิสมฺภิทาย
ปฺจหากาเรหิ อโนธิโส ผรณา เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ สตฺตหากาเรหิ
โอธิโส ผรณา เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ ทสหากาเรหิ ทิสาผรณา
เมตฺตา เจโตวิมุตฺตีติ วุตฺต ตมฺป อปฺปนาปฺปตฺตจิตฺตสฺเสว
สมฺปชฺชตีติ เวทิตพฺพ ฯ
ตตฺถ จ สพฺเพ สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺชา อนีฆา สุขี
อตฺตาน ปริหรนฺตุ สพฺเพ ปาณา สพฺเพ ภูตา สพฺเพ ปุคฺคลา
สพฺเพ อตฺตภาวปริยาปนฺนา อเวรา ฯเปฯ ปริหรนฺตูติ อิเมหิ
ปฺจหากาเรหิ อโนธิโส ผรณา เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ เวทิตพฺพา ฯ
สพฺพา อิตฺถิโย อเวรา ฯเปฯ อตฺตาน ปริหรนฺตุ สพฺเพ ปุริสา
สพฺเพ อริยา สพฺเพ อนริยา สพฺเพ เทวา สพฺเพ มนุสฺสา
สพฺเพ วินิปาติกา อเวรา ฯเปฯ ปริหรนฺตูติ อิเมหิ สตฺตหิ อากาเรหิ
โอธิโส ผรณา เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ เวทิตพฺพา ฯ สพฺเพ ปุรตฺถิมาย
ทิสาย สตฺตา อเวรา ฯเปฯ อตฺตาน ปริหรนฺตุ สพฺเพ ปจฺฉิมาย
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๔๘๓ ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
ทิสาย สพฺเพ อุตฺตราย ทิสาย สพฺเพ ทกฺขิณาย ทิสาย สพฺเพ
ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย สพฺเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย สพฺเพ อุตฺตราย
อนุทิสาย สพฺเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย สพฺเพ เหฏิมาย ทิสาย
สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย สตฺตา อเวรา ฯเปฯ ปริหรนฺตุ สพฺเพ
ปุรตฺถิมาย ทิสาย ปาณา ภูตา ปุคฺคลา อตฺตภาวปริยาปนฺนา
สพฺพา ปุรตฺถิมาย ทิสาย อิตฺถิโย ปุรสิ า อริยา อนริยา เทวา
มนุสฺสา วินิปาติกา อเวรา ฯเปฯ ปริหรนฺตุ สพฺเพ ปจฺฉิมาย
ทิสาย อุตฺตราย ทกฺขิณาย ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย ปจฺฉิมาย
อุตฺตราย ทกฺขิณาย อนุทิสาย เหฏิมาย ทิสาย อุปริมาย ทิสาย
อิตฺถิโย ฯเปฯ วินิปาติกา อเวรา อพฺยาปชฺชา อนีฆา สุขี
อตฺตาน ปริหรนฺตูติ อิเมหิ ทสหิ อากาเรหิ ทิสาผรณา เมตฺตา
เจโตวิมุตฺติ เวทิตพฺพา ฯ
ตตฺถ สพฺเพติ อนวเสสปริยาทานเมต ฯ สตฺตาติ รูปาทีสุ
ขนฺเธสุ ฉนฺทราเคน สตฺตา วิสตฺตา ฯ วุตฺตฺเหต ภควตา รูเป
โข ราธ โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ ยา ตณฺหา ตตฺร
สตฺโต ตตฺร วิสตฺโตติ ตสฺมา สตฺโตติ วุจฺจติ เวทนาย สฺาย
สงฺขาเรสุ วิฺาเณ โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ ยา
ตณฺหา ตตฺร สตฺโต ตตฺร วิสตฺโตติ ตสฺมา สตฺโตติ วุจฺจตีติ ฯ
รุฬฺหิสทฺเทน ปน วีตราเคสุป อย โวหาโร วตฺตติเยว วิลีวมเยป
วิชนีวิเสเส ตาลวณฺฏโวหาโร วิย ฯ อกฺขรจินฺตกา ปน อตฺถ
๑

๑. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๒๓๒ ฯ
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อวิจาเรตฺวา นามมตฺตเมตนฺติ อิจฺฉนฺติ ฯ เยป อตฺถ วิจาเรนฺติ
เต สตฺตโยคโต สตฺตาติ อิจฺฉนฺติ ฯ ปาณนตาย ปาณา อสฺสาสปสฺสาสายตฺตวุตฺติตายาติ อตฺโถ ฯ ภูตตฺตา ภูตา สมฺภูตตฺตา
อภินิพฺพตฺตตฺตาติ อตฺโถ ฯ ปุนฺติ วุจฺจติ นิรโย ตสฺมึ คลนฺตีติ ปุคฺคลา
คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ ฯ อตฺตภาโว ปวุจฺจติ สรีร ขนฺธปฺจกเมว วา
ต อุปาทาย ปฺตฺติมตฺต สภาวโต ตสฺมึ อตฺตภาเว ปริยาปนฺนาติ
อตฺตภาวปริยาปนฺนา ฯ ปริยาปนฺนาติ ปริจฺฉินฺนา อนฺโตคธาติ อตฺโถ ฯ
ยถา จ สตฺตาติ วจน เอว เสสานิป รุฬฺหิวเสน อาโรเปตฺวา
สพฺพาเนเวตานิ สพฺพสตฺตเววจนานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ กามฺจ
อฺานิป สพฺเพ ชนฺตู สพฺเพ ชีวาติอาทีนิ สพฺพสตฺตเววจนานิ
อตฺถิ ปากฏวเสน ปน อิมาเนว ปฺจ คเหตฺวา ปฺจหากาเรหิ
อโนธิโส ผรณา เมตฺตา เจโตวิมุตฺตีติ วุตฺต ฯ เย ปน สตฺตา
ปาณาติอาทีน น เกวล เววจนมตฺตโตว อถโข อตฺถโตป
นานตฺตเมว อิจฺเฉยฺยุ เตส อโนธิโส ผรณาติ วุจฺจติ ฯ ตสฺมา
ตถา อตฺถ อคฺคเหตฺวา อิเมสุ ปฺจสุ อากาเรสุ อฺตรวเสน
อโนธิโส เมตฺตา ผริตพฺพา ฯ
เอตฺถ จ สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตูติ อยเมกา
อปฺปนา ฯ อพฺยาปชฺชา โหนฺตูติ อยเมกา อปฺปนา ฯ อพฺยาปชฺชาติ
พฺยาปาทวิรหิตา ฯ อนีฆา โหนฺตูติ อยเมกา อปฺปนา ฯ อนีฆาติ
๑

๒

๓

๑. ฏีกาปาโป อีทิโส ฯ ยุ. ปณฺณตฺติมตฺตสมฺภาวโต ฯ...สพฺภาวโตติป ฯ
๒. สี. ม. วจนมตุโตว ฯ ๓. สี. ม. อโนธิโส ผรณา วิรุชฺฌติ ฯ
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นิทฺทุกฺขา ฯ สุขี อตฺตาน ปริหรนฺตูติ อยเมกา อปฺปนา ฯ ตสฺมา
อิเมสุป ปเทสุ ย ย ปากฏ โหติ ตสฺส ตสฺส วเสน เมตฺตา
ผริตพฺพา ฯ อิติ ปฺจสุ อากาเรสุ จตุนฺน อปฺปนาน วเสน
อโนธิโส ผรเณ วีสติ อปฺปนา โหนฺติ ฯ โอธิโส ผรเณ ปน
สตฺตสุ อากาเรสุ จตุนฺน วเสน อฏวีสติ ฯ เอตฺถ จ อิตฺถิโย
ปุริสาติ ลิงฺควเสน วุตฺต อริยา อนริยาติ อริยปุถุชชฺ นวเสน
เทวา มนุสฺสา วินิปาติกาติ อุปปตฺติวเสน ฯ ทิสาผรเณ ปน สพฺเพ
ปุรตฺถิมาย ทิสาย สตฺตาติอาทินา นเยน เอกเมกิสฺสา ทิสาย
วีสติ วีสติ กตฺวา เทฺว สตานิ สพฺพา ปุรตฺถิมาย ทิสาย
อิตฺถิโยติอาทินา นเยน เอกเมกิสฺสา ทิสาย อฏวีสติ อฏวีสติ
กตฺวา อสีติ เทฺวสตานีติ จตฺตาริ สตานิ อสีติ จ อปฺปนา ฯ อิติ
สพฺพานิป ปฏิสมฺภิทาย วุตฺตานิ อฏวีสาธิกานิ ปฺจอปฺปนาสตานีติ ฯ
อิติ เอตาสุ อปฺปนาสุ ยสฺสากสฺสาจิ วเสน เมตฺต
เจโตวิมุตฺตึ ภาเวตฺวา อย โยคาวจโร สุข สุปตีติอาทินา
นเยน วุตฺเต เอกาทสานิสเส ปฏิลภติ ฯ ตตฺถ สุข สุปตีติ ยถา
เสสา ชนา สมฺปริวตฺตมานา กากจฺฉมานา ทุกฺข สุปนฺติ เอว
อสุปตฺวา สุข สุปติ นิททฺ  โอกฺกนฺโตป สมาปตฺตึ สมาปนฺโน
วิย โหติ ฯ สุข ปฏิพุชฌ
ฺ ตีติ ยถา อฺเ นิตฺถุนนฺตา วิชมฺภนฺตา
สมฺปริวตฺตนฺตา ทุกฺข ปฏิพุชฺฌนฺติ เอว อปฺปฏิพชุ ฺฌิตฺวา วิกสมานมิว
ปทุม สุข นิพฺพิการ ปฏิพุชฺฌติ ฯ น ปาปก สุปน  ปสฺสตีติ
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สุปน ปสฺสนฺโตป ภทฺทกเมว สุปน ปสฺสติ เจติย วนฺทนฺโต วิย
ปูช กโรนฺโต วิย ธมฺม สุณนฺโต วิย จ โหติ ฯ ยถา ปน
อฺเ อตฺตาน โจเรหิ สมฺปริวาริต วิย พาเฬหิ อุปทฺทูต วิย
ปปาเต ปตนฺต วิย จ ปสฺสนฺติ น เอว ปาปก สุปน  ปสฺสติ ฯ
มนุสฺสาน ปโย โหตีติ อุเร อามุตฺตมุตฺตาหาโร วิย สีเส ปลนฺธมาลา
วิย จ มนุสสฺ าน ปโย โหติ มนาโป ฯ อมนุสฺสาน ปโย โหตีติ
ยเถว มนุสฺสาน เอว อมนุสฺสาน ปโย โหติ วิสาขตฺเถโร วิย ฯ
โส กิร ปาฏลิปุตฺเต กุฏมฺพิโก อโหสิ ฯ โส ตตฺเถว
วสมาโน อสฺโสสิ ตมฺพปณฺณิทีโป กิร เจติยมาลาลงฺกโต กาสาวปชฺโชโต อิจฺฉิติจฺฉิตฏาเนเยว เอตฺถ สกฺกา นิสที ิตุ วา นิปชฺชิตุ
วา อุตุสปฺปาย เสนาสนสปฺปาย ปุคฺคลสปฺปาย ธมฺมสฺสวนสปฺปายนฺติ สพฺพเมตฺถ สุลภนฺติ ฯ โส อตฺตโน โภคกฺขนฺธ ปุตฺตทารสฺส
นิยฺยาเทตฺวา ทุสฺสนฺเต พนฺเธน เอกกหาปเณเนว ฆรา นิกฺขมิตฺวา
สมุทฺทตีเร นาว อุทิกฺขมาโน เอกมาส วสิ ฯ โส โวหารกุสลตาย จ
อิมสฺมึ ทฺวาเร ภณฺฑ กีณิตฺวา อสุกสฺมึ วิกฺกีณนฺโต ธมฺมิกาย
วณิชฺชาย เตเนวนฺตรมาเสน สหสฺส อภิสหรติ ฯ อนุปุพฺเพน
มหาวิหาร อาคนฺตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ โส ปพฺพาชนตฺถาย สีม นีโต
ต สหสฺสตฺถวิก โอวฏฏกิ นฺตเรน ภูมยิ  ปาเตสิ กิเมตนฺติ จ วุตฺเต
กหาปณสหสฺส ภนฺเตติ วตฺวา อุปาสก ปพฺพชิตกาลโต ปฏาย
น สกฺกา วิจาเรตุ อิทาเนเวต วิจาเรหีติ วุตฺโต วิสาขสฺส
ปพฺพชฺชฏาน อาคตา มนุสฺสา มา ริตฺตหตฺถา คมึสูติ มฺุจิตฺวา
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สีมามาลเก วิปฺปกีริตฺวา ปพฺพชิตฺวา อุปสมฺปนฺโน ฯ โส ปฺจวสฺโส
หุตฺวา เทฺว มาติกา ปคุณา กตฺวา ปวาเรตฺวา อตฺตโน สปฺปาย
กมฺมฏาน คเหตฺวา เอเกกสฺมึ วิหาเร จตฺตาโร มาเส จตฺตาโร
มาเส กตฺวา สมวตฺตวาส วสมาโน จริ ฯ เอว จรมาโน จ
วนนฺตเร ิโต เถโร วิสาโข คชฺชมานโก
อตฺตโน คุณเมสนฺโต อิมมตฺถ อภาสถ
ยาวตา อุปสมฺปนฺโน ยาวตา อิธมาคโต
เอตฺถนฺตเร ขลิต นตฺถิ อโห ลาภาว มาริสาติ ฯ
โส จิตฺตลปพฺพตวิหาร คจฺฉนฺโต เทฺวธาปถ อยนฺนุโข มคฺโค
อุทาหุ อยนฺติ จินฺตยนฺโต อฏาสิ ฯ อถสฺส ปพฺพเต อธิวฏา
เทวตา หตฺถ ปสาเรตฺวา เอส มคฺโคติ ทสฺเสสิ ฯ โส จิตฺตลปพฺพเต จตฺตาโร มาเส วสิตฺวา ปจฺจูเส คมิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
นิปชฺชิ ฯ จงฺกมสีเส มณิลรุกฺเข อธิวฏา เทวตา โสปาณผลเก
นิสีทิตฺวา ปโรทิ ฯ เถโร โก เอโสติ อาห ฯ อห ภนฺเต
มณิลิยาติ ฯ กิสฺส โรทสีติ ฯ ตุมฺหาก คมน ปฏิจฺจาติ ฯ มยิ
อิธ วสนฺเต ตุมฺหาก โก คุโณติ ฯ ตุมฺเหสุ ภนฺเต อิธ วสนฺเตสุ
อมนุสฺสา อฺมฺ เมตฺต ปฏิลภนฺติ เต ทานิ ตุมฺเหสุ คเตสุ
กลห กริสฺสนฺติ ทุฏุลฺลกถ กถยิสฺสนฺตีติ ฯ เถโร สเจ มยิ อิธ
วสนฺเต ตุมฺหาก ผาสุวิหาโร โหติ สุนฺทรนฺติ วตฺวา อฺเป จตฺตาโร
มาเส ตตฺเถว วสิตฺวา ปุน ตเถว คมนจิตฺต อุปฺปาเทสิ ฯ เทวตาป
๑

๑. ลาภา เตติป ฯ
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ปุน ตเถว ปโรทิ ฯ เอเตนุปาเยน เถโร ตตฺเถว วสิตฺวา ตตฺเถว
ปรินิพฺพายีติ ฯ เอว เมตฺตาวิหารี ภิกฺขุ อมนุสฺสาน ปโย โหติ ฯ
เทวตา รกฺขนฺตีติ ปุตฺตมิว มาตาปตโร เทวตา รกฺขนฺติ ฯ
นาสฺส อคฺคิ วา วิส วา สตฺถ วา กมตีติ เมตฺตาวิหาริกสฺส กาเย
อุตฺตราย อุปาสิกาย วิย อคฺคิ วา สยุตฺตภาณกจูฬสิวตฺเถรสฺเสว
วิส วา สงฺกจิ ฺจสามเณรสฺเสว สตฺถ วา น กมติ น ปวิสติ ฯ
นาสฺส กาย วิโกเปตีติ วุตฺต โหติ ฯ เธนุวตฺถุมฺป เจตฺถ
กถยนฺติ ฯ
เอกา กิร เธนุ วจฺฉกสฺส ขีรธาร มฺุจมานา อฏาสิ ฯ
เอโก ลุทฺทโก ต วิชฺฌสิ ฺสามีติ หตฺเถน สมฺปริวตฺเตตฺวา
ทีฆทณฺฑ สตฺตึ มฺุจิ ฯ สา ตสฺสา สรีร อาหจฺจ ตาลปณฺณ วิย
ปวตฺตมานา คตา ฯ เนว อุปจารพเลน น อปฺปนาพเลน เกวล
วจฺฉเก พลวปยจิตฺตตาย เอว มหานุภาวา เมตฺตาติ ฯ ตุวฏ
จิตฺต สมาธิยตีติ เมตฺตาวิหาริโน ขิปปฺ เมว จิตฺต สมาธิยติ นตฺถิ
ตสฺส ทนฺธายิตตฺต ฯ มุขวณฺโณ วิปฺปสีทตีติ พนฺธนา ปมุตฺต
ตาลปกฺก วิย จสฺส วิปฺปสนฺนวณฺณ มุข โหติ ฯ อสมฺมุฬฺโห กาล
กโรตีติ เมตฺตาวิหาริโน สมฺโมหมรณ นาม นตฺถิ อสมฺมุฬฺโหว
นิทฺโทกฺกมนฺโต วิย กาล กโรติ ฯ อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโตติ
เมตฺตาสมาปตฺติโต จ อุตฺตรึ อรหตฺต อธิคนฺตุ อสกฺโกนฺโต
อิโต จวิตฺวา สุตฺตปฺปพุทฺโธ วิย พฺรหฺมโลก อุปฺปชฺชตีติ ฯ อย
๑

๑. ม. ปวุตฺต ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
เมตฺตาภาวนาย วิตฺถารกถา ฯ
กรุณ ภาเวตุกาเมน ปน นิกฺกรุณตาย อาทีนว กรุณาย จ
อานิสส ปจฺจเวกฺขิตฺวา กรุณาภาวนา อารภิตพฺพา ฯ ตฺจ ปน
อารภนฺเตน ปม ปยปุคฺคลาทีสุ น อารภิตพฺพา ฯ ปโย หิ ปยฏาเนเยว ติฏติ อติปฺปยสหายโก อติปฺปยสหายกฏาเนเยว มชฺฌตฺโต
มชฺฌตฺตฏาเนเยว อปฺปโย อปฺปยฏาเนเยว เวรี เวริฏาเนเยว
ติฏติ ฯ ลิงคฺ วิสภาคกาลกตา อกฺเขตฺตเมว ฯ กถฺจ ภิกฺขุ
กรุณาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ เสยฺยถาป นาม
เอก ปุคฺคล ทุคฺคต ทุรูเปต ทิสฺวา กรุณาเยยฺย เอวเมว สพฺเพ
สตฺเต กรุณาย ผรตีติ วิภงฺเค ปน วุตฺตตฺตา สพฺพปม ตาว
กิฺจิเทว กรุณายิตพฺพ วิรูป ปรมกิจฺฉปฺปตฺต ทุคฺคต ทุรูเปต
กปณปุริส ฉินฺนหตฺถปาท กปาล ปุรโต เปตฺวา อนาถสาลาย
นิปนฺน หตฺถปาเทหิ ปคฺฆรนฺตกิมิคณ อฏฏสฺสร กโรนฺต ทิสฺวา
กิจฺฉ วตาย สตฺโต อาปนฺโน อปฺเปวนาม อิมมฺหา ทุกฺขา
มุจฺเจยฺยาติ กรุณา ปวตฺเตตพฺพา ฯ ต อลภนฺเตน สุขิโตป ปาปการี
ปุคฺคโล ปม วชฺเฌน อุปเมตฺวา กรุณายิตพฺโพ ฯ กถ ฯ
เสยฺยถาป สห ภณฺเฑน คหิต โจร วเธถ นนฺติ รฺโ
อาณาย ราชปุริสา พนฺธติ ฺวา จตุกฺเก จตุกฺเก ปหารสตานิ เทนฺตา
อาฆาตน เนนฺติ ตสฺส มนุสฺสา ขาทนียมฺป โภชนียมฺป มาลาคนฺธวิเลปนตมฺพุลานิป เทนฺติ กิฺจาป โส ตานิ ขาทนฺโต เจว
๑

๒

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๗๑ ฯ ๒. นิสินฺน ฯ
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พฺรหฺมวิหารนิทฺเทโส
ปริภฺุชนฺโต จ สุขิโต โภคสมปฺปโต วิย คจฺฉติ อถโข ต เนว
โกจิ สุขิโต วตาย มหาโภโคติ มฺติ อฺทตฺถุ อย วราโก
อิทานิ มริสสฺ ติ ยฺเทว หิ อย ปท นิกฺขิปติ เตน เตน สนฺติเกว
มรณสฺส โหตีติ ต ชโน กรุณายติ เอวเมว กรุณากมฺมฏานิเกน
ภิกฺขุนา สุขิโตป ปุคฺคโล เอว กรุณายิตพฺโพ อย วราโก กิฺจาป
อิทานิ สุขิโต สุสชฺชิโต โภเค ปริภ
ุ ฺชติ อถโข ตีสุ ทฺวาเรสุ
เอเกนาป กตสฺส กลฺยาณกมฺมสฺส อภาวา อิทานิ อปาเยสุ อนปฺปก
ทุกฺขโทมนสฺส ปฏิสเวเทสฺสตีติ เอว ต ปุคฺคล กรุณายิตฺวา ตโต
ปร เอเตเนว อุปาเยน ปยปุคฺคเล ตโต มชฺฌตฺเต ตโต เวริมฺหีติ
อนุกฺกเมน กรุณา ปวตฺเตตพฺพา ฯ สเจ ปนสฺส ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว เวริมฺหิ ปฏิฆ อุปฺปชฺชติ ต เมตฺตาย วุตฺตนเยเนว
วูปสเมตพฺพ ฯ โยป เจตฺถ กตกุสโล โหติ ตมฺป าติโรคโภคพฺยสนาทีน อฺตเรน พฺยสเนน สมนฺนาคต ทิสฺวา วา สุตวฺ า วา
เตสมฺป อภาเว วฏฏทุกฺข อนติกฺกนฺตตฺตา ทุกฺขิโตว อยนฺติ เอว
สพฺพถาป กรุณายิตฺวา วุตฺตนเยเนว อตฺตนิ ปยปุคฺคเล มชฺฌตฺเต
เวริมฺหีติ จตูสุ ชเนสุ สีมสมฺเภท กตฺวา ต นิมิตฺต อาเสวนฺเตน
ภาเวนฺเตน พหุลีกโรนฺเตน เมตฺตาย วุตฺตนเยเนว ติกจตุกฺกชฺฌานวเสน อปฺปนา วฑฺเฒตพฺพา ฯ องฺคุตฺตรฏกถาย ปน ปม
เวริปุคฺคโล กรุณายิตพฺโพ ตสฺมึ จิตฺต มุทุ กตฺวา ทุคฺคโต
ตโต ปยปุคคฺ โล ตโต อตฺตาติ อย กโม วุตฺโต ฯ โส ทุคฺคต
ทุรูเปตนฺติ ปาลิยา น สเมติ ฯ ตสฺมา วุตฺตนเยเนเวตฺถ ภาวน
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วิสุทฺธมิ คฺเค
อารภิตฺวา สีมสมฺเภท กตฺวา อปฺปนา วฑฺเฒตพฺพา ฯ ตโต ปร
ปฺจหากาเรหิ อโนธิโส ผรณา สตฺตหากาเรหิ โอธิโส ผรณา
ทสหากาเรหิ ทิสาผรณาติ อย วิกุพฺพนา สุข สุปตีติอาทโย
อานิสสา จ เมตฺตาย วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพาติ ฯ อย กรุณาภาวนาย วิตฺถารกถา ฯ
มุทิตาภาวน อารภนฺเตนาป น ปม ปยปุคฺคลาทีสุ
อารภิตพฺพา ฯ น หิ ปโย ปยภาวมตฺเตเนว มุทิตาย ปทฏาน
โหติ ปเคว มชฺฌตฺตเวริโน ฯ ลิงฺควิสภาคกาลกตา อกฺเขตฺตเมว ฯ
อติปฺปยสหายโก ปน สิยา ปทฏาน ฯ โย อฏกถาย โสณฺฑสหาโยติ วุตฺโต โส หิ มุทิตมุทิโตว โหติ ปม หสิตฺวา
ปจฺฉา กเถติ ตสฺมา โส วา ปม มุทิตาย ผริตพฺโพ ฯ ปยปุคฺคล
วา สุขิต วา สชฺชิต วา โมทมาน ทิสฺวา วา สุตฺวา วา
โมทติ วตาย สตฺโต อโห สาธุ อโห สุฏูติ มุทิตา
อุปฺปาเทตพฺพา ฯ อิมเมว หิ อตฺถวส ปฏิจฺจ วิภงฺเค วุตฺต กถฺจ
ภิกฺขุ มุทิตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ เสยฺยถาป
นาม เอก ปุคฺคล ปย มนาป ทิสฺวา มุทิโต อสฺส เอวเมว
สพฺเพ สตฺเต มุทิตาย ผรตีติ ฯ สเจปสฺส โส โสณฺฑสหาโย
วา ปยปุคฺคโล วา อตีเต สุขิโต อโหสิ สมฺปติ ปน ทุคฺคโต
ทุรูเปโต อตีตเมวสฺส สุขิตภาว อนุสฺสริตฺวา เอส อตีเต เอว
มหาโภโค มหาปริวาโร นิจฺจมุทิโต อโหสีติ ตเมวสฺส มุทิตาการ
๑

๑

๒

๑. ยุ. อิเม เทฺว วาสทฺทา น ทิสฺสนฺติ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๓๗๓ ฯ
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พฺรหฺมวิหารนิทฺเทโส
คเหตฺวา มุทิตา อุปฺปาเทตพฺพา ฯ อนาคเต วา ปน ปุน ต
สมฺปตฺตึ ลภิตฺวา หตฺถิกฺขนฺธอสฺสปฏิสุวณฺณสิวิกาทีหิ วิจริสฺสตีติ
อนาคตมฺปสฺส มุทิตาการ คเหตฺวา มุทิตา อุปฺปาเทตพฺพา ฯ เอว
ปยปุคฺคเล มุทิต อุปฺปาเทตฺวา อถ มชฺฌตฺเต ตโต เวริมฺหีติ
อนุกฺกเมน มุทิตา ปวตฺเตตพฺพา ฯ สเจ ปนสฺส ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว
เวริมฺหิ ปฏิฆ อุปฺปชฺชติ ต เมตฺตาย วุตฺตนเยเนว วูปสเมตฺวา
อิเมสุ จ ตีสุ อตฺตนิ จาติ จตูสุ ชเนสุ สมจิตฺตตาย สีมสมฺเภท
กตฺวา ต นิมติ ฺต อาเสวนฺเตน ภาเวนฺเตน พหุลีกโรนฺเตน เมตฺตาย
วุตฺตนเยเนว ติกจตุกฺกชฺฌานวเสน อปฺปนา วฑฺเฒตพฺพา ฯ ตโต
ปร ปฺจหากาเรหิ อโนธิโส ผรณา สตฺตหากาเรหิ โอธิโส
ผรณา ทสหากาเรหิ ทิสาผรณาติ อย วิกุพฺพนา สุข สุปตีติอาทโย อานิสสา จ เมตฺตาย วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพาติ ฯ อย
มุทิตาภาวนาย วิตฺถารกถา ฯ
อุเปกฺขาภาวน อารภิตุกาเมน ปน เมตฺตาทีสุ ปฏิลทฺธติกจตุกฺกชฺฌาเนน ปคุณตติยชฺฌานา วุฏาย สุขิตา โหนฺตูติอาทิวเสน
สตฺตเกลายนมนสิการยุตฺตตฺตา ปฏิฆานุนยสมีปจาริตฺตา โสมนสฺสโยเคน โอฬาริกตฺตา จ ปุริมาสุ อาทีนว สนฺตภาวโต อุเปกฺขาย
อานิสส จ ทิสฺวา ยฺวาสฺส ปกติมชฺฌตฺโต ปุคฺคโล ต อชฺฌ-ุ
เปกฺขิตฺวา อุเปกฺขา อุปฺปาเทตพฺพา ตโต ปยปุคคฺ ลาทีสุ ฯ วุตฺตฺเหต
กถฺจ ภิกฺขุ อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ
เสยฺยถาป นาม เอก ปุคคฺ ล เนว มนาป น อมนาป ทิสฺวา
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วิสุทฺธิมคฺเค
อุเปกฺขโก อสฺส เอวเมว สพฺเพ สตฺเต อุเปกฺขาย ผรตีติ ฯ ตสฺมา
วุตฺตนเยน มชฺฌตฺตปุคฺคเล อุเปกฺข อุปฺปาเทตฺวา อถ ปยปุคฺคเล
ตโต โสณฺฑสหายเก ตโต เวริมฺหีติ เอว อิเมสุ จ ตีสุ อตฺตนิ
จาติ สพฺพตฺถ มชฺฌตฺตวเสน สีมสมฺเภท กตฺวา ต นิมิตฺต อาเสวิตพฺพ
ภาเวตพฺพ พหุลีกาคพฺพ ฯ ตสฺเสว กโรโต ปวีกสิเณ วุตฺตนเยเนว
จตุตฺถชฺฌาน อุปฺปชฺชติ ฯ กึ ปเนต ปวีกสิณาทีสุ อุปฺปนฺนตติยชฺฌานสฺสาป อุปฺปชฺชติ ฯ นุปฺปชฺชติ ฯ กสฺมา ฯ อารมฺมณวิสภาคตาย ฯ
เมตฺตาทีสุ อุปฺปนฺนตติยชฺฌานสฺเสว ปน อุปฺปชฺชติ อารมฺมณสภาคตายาติ ฯ ตโต ปร ปน วิกุพฺพนา จ อานิสสปฏิลาโภ จ เมตฺตาย
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ อย อุเปกฺขาภาวนาย วิตฺถารกถา ฯ
พฺรหฺมตุ ฺตเมน กถิเต พฺรหฺมวิหาเร อิเม อิติ วิทิตฺวา
ภิยฺโย เอเตสุ อย ปกิณฺณกกถาป วิฺเยฺยา ฯ
เอตาสุ หิ เมตฺตากรุณามุทิตาอุเปกฺขาสุ อตฺถโต ตาว ฯ
เมชฺชตีติ เมตฺตา สินิยฺหตีติ อตฺโถ ฯ มิตฺเต วา ภวา มิตฺตสฺส
วา เอสา ปวตฺตีติป เมตฺตา ฯ ปรทุกฺเข สติ สาธูน กมฺปน
กโรตีติ กรุณา ฯ กีณาติ วา ปรทุกฺข หึสติ วินาเสตีติ กรุณา ฯ
กีริยติ วา ทุกฺขิเตสุ ผรณาวเสน ปสาริยตีติ กรุณา ฯ โมทนฺติ
ตาย ตสมงฺคิโน สย วา โมทติ โมทนมตฺตเมว วา ตนฺติ
มุทิตา ฯ อเวรา โหนฺตูติอาทิพฺยาปารปฺปหาเนน มชฺฌตฺตภาวุปคมเนน จ อุเปกฺขตีติ อุเปกฺขา ฯ
๑

๒

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๗๔ ฯ ๒. ย. กิณาติ ฯ
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พฺรหฺมวิหารนิทฺเทโส
ลกฺขณาทิโต ปเนตฺถ ฯ หิตาการปฺปวตฺติลกฺขณา เมตฺตา
หิตุปสหารรสา อาฆาตวินยปจฺจุปฏานา สตฺตาน มนาปภาวทสฺสนปทฏานา พฺยาปาทุปสโม เอติสฺสา สมฺปตฺติ สิเนหสมฺภโว
วิปตฺติ ฯ ทุกฺขาปนยนาการปฺปวตฺติลกฺขณา กรุณา ปรทุกฺขาสหนรสา อวิหึสาปจฺจุปฏานา ทุกฺขาภิภูตาน อนาถภาวทสฺสนปทฏานา วิหึสูปสโม ตสฺสา สมฺปตฺติ โสกสมฺภโว วิปตฺติ ฯ
ปโมทนลกฺขณา มุทิตา อนิสฺสายนรสา อรติวิฆาต ปจฺจุปฏานา
สตฺตาน สมฺปตฺติทสฺสนปทฏานา อรติวูปสโม ตสฺสา สมฺปตฺติ
ปหาสสมฺภโว วิปตฺติ ฯ สตฺเตสุ มชฺฌตฺตาการปฺปวตฺติลกฺขณา
อุเปกฺขา สตฺเตสุ สมภาวทสฺสนรสา ปฏิฆานุนยวูปสมปจฺจุปฏานา
กมฺมสฺสกา สตฺตา เต กมฺมสฺส รุจิยา สุขิตา วา ภวิสฺสนฺติ ทุกฺขโต
วา มุจฺจิสฺสนฺติ ปตฺตสมฺปตฺติโต วา น ปริหายิสสฺ นฺตีติ เอว
ปวตฺตกมฺมสฺสกตาทสฺสนปทฏานา ปฏิฆานุนยวูปสโม ตสฺสา สมฺปตฺติ
เคหสิตาย อฺาณุเปกฺขาย สมฺภโว วิปตฺติ ฯ
จตุนฺนมฺป ปเนเตส พฺรหฺมวิหาราน วิปสฺสนาสุขฺเจว ภวสมฺปตฺติ จ สาธารณปฺปโยชน พฺยาปาทาทิปฏิฆาโต อาเวณิก ฯ
พฺยาปาทปฏิฆาตปฺปโยชนา เหตฺถ เมตฺตา อหึสาอรติราคปฏิฆาตปฺปโยชนา อิตรา ฯ วุตฺตมฺป เจต นิสฺสรณฺเหต อาวุโส
พฺยาปาทสฺส ยทิท เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ นิสฺสรณฺเหต อาวุโส
วิเหสาย ยทิท กรุณา เจโตวิมุตฺติ นิสฺสรณฺเหต อาวุโส
๑

๑. ม. ยุ. กสฺส ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
อรติยา ยทิท มุทิตา เจโตวิมุตฺติ นิสฺสรณฺเหต อาวุโส ราคสฺส
ยทิท อุเปกฺขา เจโตวิมุตฺตีติ ฯ
เอเกกสฺส เจตฺถ อาสนฺนทูรวเสน เทฺว เทฺว ปจฺจตฺถิกา ฯ
เมตฺตาพฺรหฺมวิหารสฺส หิ สมีปาจาโร วิย ปุริสสฺส สปตฺโต คุณทสฺสนสภาคตาย ราโค อาสนฺนปจฺจตฺถิโก โส ลหุ โอตาร ลภติ
ตสฺมา ตโต สุฏุ เมตฺตา รกฺขิตพฺพา ปพฺพตาทิคหนนิสฺสิโต วิย
ปุริสสฺส สปตฺโต สภาควิภาคตาย พฺยาปาโท ทูรปจฺจตฺถิโก ตสฺมา
ตโต นิพฺภเยน เมตฺตายิตพฺพ ฯ เมตฺตายิสฺสติ จ นาม โกปฺจ
กริสฺสตีติ อฏานเมต ฯ กรุณาพฺรหฺมวิหารสฺส จกฺขุวิฺเยฺยาน
รูปาน อิฏาน กนฺตาน มนาปาน มโนรมาน โลกามิสปฏิสยุตฺตาน
อปฺปฏิลาภ วา อปฺปฏิลาภโต สมนุปสฺสโต ปุพฺเพ วา อปฺปฏิลทฺธปุพฺพ อตีต นิรุทฺธ วิปริณต สมนุสสฺ รโต อุปฺปชฺชติ โทมนสฺส
ย เอวรูป โทมนสฺส อิท วุจฺจติ เคหสิต โทมนสฺสนฺติอาทินา
นเยน อาคต เคหสิต โทมนสฺส วิปตฺติทสฺสนสภาคตาย อาสนฺนปจฺจตฺถิก สภาควิสภาคตาย วิเหสา ทูรปจฺจตฺถิกา ตสฺมา ตโต
นิพฺภเยน กรุณายิตพฺพ ฯ กรุณฺจ นาม กริสฺสติ ปาณิอาทีหิ จ
วิเหเสสฺสตีติ อฏานเมต ฯ มุทิตาพฺรหฺมวิหารสฺส จกฺขุวิฺเยฺยาน
รูปาน อิฏาน กนฺตาน มนาปาน มโนรมาน โลกามิสปฏิสยุตฺตาน
ปฏิลาภ วา ปฏิลาภโต สมนุปสฺสโต ปุพฺเพ วา ปฏิลทฺธปุพพฺ 
อตีต นิรุทฺธ วิปริณต สมนุสฺสรโต อุปฺปชฺชติ โสมนสฺส ย เอวรูป
๑

๒

๓

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๖๑ ฯ ๒. ยุ. สมีปจาโร ฯ ๓. ม. อุ. ๑๔/๔๐๓ ฯ
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พฺรหฺมวิหารนิทฺเทโส
โสมนสฺส อิท วุจฺจติ เคหสิต โสมนสฺสนฺติอาทินา นเยน
อาคต เคหสิต โสมนสฺส สมฺปตฺติทสฺสนสภาคตาย อาสนฺนปจฺจตฺถิก
สภาควิสภาคตาย อรติ ทูรปจฺจตฺถิกา ตสฺมา ตโต นิพฺภเยน
มุทิตา ภาเวตพฺพา ฯ ปมุทิโต จ นาม ภวิสฺสติ ปนฺตเสนาสเนสุ
จ อธิกุสลธมฺเมสุ วา อุกฺกณฺิสฺสตีติ อฏานเมต ฯ อุเปกฺขาพฺรหฺมวิหารสฺส ปน จกฺขุนา รูป ทิสฺวา อุปฺปชฺชติ อุเปกฺขา
พาลสฺส มุฬหฺ สฺส ปุถชุ ฺชนสฺส อโนธิชินสฺส อวิปากชินสฺส อนาทีนวทสฺสาวิโน อสฺสุตวโต ปุถุชชฺ นสฺส ยา เอวรูปา อุเปกฺขา รูป สา
นาติวตฺตติ ตสฺมา สา อุเปกฺขา เคหสิตาติ วุจฺจตีติอาทินา นเยน
อาคตา เคหสิตา อฺาณุเปกฺขา โทสคุณาวิจารวเสน สภาคตาย
อาสนฺนปจฺจตฺถิกา สภาควิสภาคตาย ราคปฏิฆา ทูรปจฺจตฺถกิ า
ตสฺมา ตโต นิพฺภเยน อุเปกฺขา ภาเวตพฺพา ฯ อุเปกฺขิสฺสติ จ
นาม รชฺชิสฺสติ จ ปฏิหฺิสฺสติ จาติ อฏานเมต ฯ
สพฺเพสมฺป จ เอเตส กตฺตุกามตาฉนฺโท อาทิ นีวรณาทิวิกฺขมฺภน มชฺฌ อปฺปนา ปริโยสาน ปฺตฺติธมฺมวเสน เอโก
วา สตฺโต อเนเก วา สตฺตา อารมฺมณ ฯ อุปจาเร วา อปฺปนาย
วา ปตฺตาย อารมฺมณวฑฺฒน ฯ ตตฺราย วฑฺฒนกฺกโม ฯ ยถา
หิ กุสโล กสโก กสิตพฺพฏาน ปริจฺฉินฺทิตฺวา กสติ เอว ปมเมว
เอก อาวาส ปริจฺฉินฺทิตฺวา ตตฺถ สตฺเตสุ อิมสฺมึ อาวาเส
สตฺตา อเวรา โหนฺตูติอาทินา นเยน เมตฺตา ภาเวตพฺพา ฯ ตตฺถ
๑

๒

๓

๑. ม. อุ. ๑๔/๔๐๓ ฯ ๒. อธิกสุ เลสุ ธมฺเมสุ ฯ ๓. ม. อุ. ๑๔/๔๐๕ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
จิตฺต มุทุ กมฺมนิย กตฺวา เทฺว อาวาสา ปริจฺฉินฺทิตพฺพา ฯ ตโต
อนุกฺกเมน ตโย จตฺตาโร ปฺจ ฉ สตฺต อฏ นว ทส เอกา
รจฺฉา อุปฑฺฒคาโม คาโม ชนปโท รชฺช เอกา ทิสาติ เอว
ยาว เอก จกฺกวาฬ ฯ ตโต วา ปน ภิยฺโย ตตฺถ ตตฺถ สตฺเตสุ
เมตฺตา ภาเวตพฺพา ฯ ตถา กรุณาทโยติ ฯ อยเมตฺถ อารมฺมณวฑฺฒนกฺกโม ฯ ยถา ปน กสิณาน นิสฺสนฺโท อารุปฺปา สมาธีน
นิสฺสนฺโท เนวสฺานาสฺายตน วิปสฺสนานิสฺสนฺโท ผลสมาปตฺติ
สมถวิปสฺสนานิสฺสนฺโท นิโรธสมาปตฺติ เอว ปุรมิ พฺรหฺมวิหารตฺตยนิสฺสนฺโท เอตฺถ อุเปกฺขาพฺรหฺมวิหาโร ฯ ยถา หิ ถมฺเภ อนุสสฺ าเปตฺวา ตุลาสงฺฆาฏ อนาโรเปตฺวา น สกฺกา อากาเส กูฏโคปาณสิโย
เปตุ เอว ปุริเมสุ ตติยชฺฌาน วินา น สกฺกา จตุตฺถ
ภาเวตุนฺติ ฯ
เอตฺถ สิยา กสฺมา ปเนตา เมตฺตากรุณามุทิตาอุเปกฺขา
พฺรหมวิหาโรติ วุจฺจติ กสฺมา จ จตสฺโส โก จ เอตาส กโม
อภิธมฺเม จ กสฺมา อปฺปมฺาติ วุตฺตาติ ฯ วุจฺจเต ฯ
เสฏฏเน ตาว นิทฺโทสภาเวน เจตฺถ พฺรหฺมวิหารตา
เวทิตพฺพา ฯ สตฺเตสุ สมฺมาปฏิปตฺติภาเวน หิ เสฏา เอเต
วิหารา ยถา จ พฺรหฺมาโน นิทฺโทสจิตฺตา วิหรนฺติ เอว เอเตหิ
สมฺปยุตฺตา โยคิโน พฺรหฺมสมาว หุตฺวา วิหรนฺตีติ เสฏฏเน
นิทฺโทสภาเวน จ พฺรหฺมวิหาโรติ วุจฺจนฺติ ฯ
กสฺมา จ จตสฺโสติอาทิปฺหสฺส ปน อิท วิสชฺชน ฯ
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พฺรหฺมวิหารนิทฺเทโส
วิสุทฺธิมคฺคาทิวสา จตสฺโส
หิตาทิอาการวสา ปนาส
กโม ปวตฺตนฺติ จ อปฺปมาเณ
ตา โคจเร เยน ตทปฺปมฺา ฯ
เอตาสุ หิ ยสฺมา เมตฺตา พฺยาปาทพหุลสฺส กรุณา วิเหสาพหุลสฺส มุทติ า อรติพหุลสฺส อุเปกฺขา ราคพหุลสฺส วิสุทฺธิมคฺโค
ยสฺมา จ หิตุปสหารอหิตาปนยนสมฺปตฺติโมทนอนาโภควเสน
จตุพฺพิโธเยว สตฺเตสุ มนสิกาโร ยสฺมา จ ยถา มาตา ทหรคิลานโยพฺพนปฺปตฺตสกิจฺจปฺปสุเตสุ จตูสุ ปุตฺเตสุ ทหรสฺส อภิวุฑฺฒิกามา
โหติ คิลานสฺส เคลฺาปนยนกามา โยพฺพนปฺปตฺตสฺส โยพฺพนสมฺปตฺติยา จิรฏิติกามา สกิจฺจปฺปสุตสฺส กิสฺมิฺจิป ปริยาเย
อพฺยาวฏา โหติ ตถา อปฺปมฺาวิหาริเกนาป สพฺพสตฺเตสุ
เมตฺตาทิวเสน ภวิตพฺพ ตสฺมา อิโต วิสุทฺธิมคฺคาทิวสา จตสฺโสว
อปฺปมฺา ฯ
ยสฺมา ปน จตสฺโสเปตา ภาเวตุกาเมน ปม หิตาการปฺปวตฺติวเสน สตฺเตสุ ปฏิปชฺชิตพฺพ หิตาการปฺปวตฺติลกฺขณา ว
เมตฺตา ตโต เอว ปฏิตหิตาน สตฺตาน ทุกฺขาภิภว ทิสฺวา วา สุตฺวา
วา สมฺภาเวตฺวา วา (วิกปฺเปตฺวา วา) ทุกฺขาปนยนาการปฺปวตฺติวเสน ทุกฺขาปนยนาการปฺปวตฺติลกฺขณาว กรุณา อเถว
ปฏิตหิตาน ปฏิตทุกฺขาปคมาน จ เนส สมฺปตฺตึ ทิสฺวา สมฺปตฺติ๑

๑. ปตฺถิต...อิติป ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
โมทนวเสน ปโมทนลกฺขณาว มุทิตา ตโต ปร ปน กตฺตพฺพาภาวโต
อชฺฌุเปกฺขิกตฺตสงฺขาเตน มชฺฌตฺตากาเรน ปฏิปชฺชิตพฺพ มชฺฌตฺตาการปฺปวตฺติลกฺขณาว อุเปกฺขา ตสฺมา อิโต หิตาทิอาการวสา
ปนาส ปม เมตฺตา วุตฺตา อถ กรุณา มุทิตา อุเปกฺขาติ อย
กโม เวทิตพฺโพ ฯ
ยสฺมา ปน สพฺพาเปตา อปฺปมาเณ โคจเร ปวตฺตนฺติ
อปฺปมาณา หิ สตฺตา เอตาส โคจรภูตา เอกสตฺตสฺสาป จ
เอตฺตเก ปเทเส เมตฺตาทโย ภาเวตพฺพาติ เอว ปมาณ อคฺคเหตฺวา
สกลผรณาวเสเนว ปวตฺตาติ ฯ เตน วุตฺต
วิสุทฺธิมคฺคาทิวสา จตสฺโส
หิตาทิอาการวสา ปนาส
กโม ปวตฺตนฺติ จ อปฺปมาเณ
ตา โคจเร เยน ตทปฺปมฺาติ ฯ
เอว อปฺปมาณโคจรตาย เอกลกฺขณาสุ จาป เอตาสุ ปุริมา
ติสฺโส ติกจตุกฺกชฺฌานิกาว โหนฺติ ฯ กสฺมา ฯ โสมนสฺสาวิปฺปโยคโต ฯ กสฺมา ปนาส โสมนสฺเสน อวิปฺปโยโคติ ฯ โทมนสฺสสมุฏิตาน พฺยาปาทาทีน นิสฺสรณตฺตา ฯ ปจฺฉิมา ปน อวเสสเอกชฺฌานิกาว ฯ กสฺมา ฯ อุเปกฺขาเวทนาสมฺปโยคโต ฯ น หิ
สตฺเตสุ มชฺฌตฺตาการปฺปวตฺตา พฺรหฺมวิหารุเปกฺขา อุเปกฺขาเวทน
วินา วตฺตตีติ ฯ โย ปเนว วเทยฺย ยสฺมา ภควตา อฏกนิปาเต
๑

๑. ยุ. โสมนสฺเสน อวิปฺปโยคโต ฯ
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จตูสุ อปฺปมฺาสุ อวิเสเสน วุตฺต ตโต ตฺว ภิกขฺ ุ อิม สมาธึ
สวิตกฺกมฺป สวิจาร ภาเวยฺยาสิ อวิตกฺกมฺป วิจารมตฺต ภาเวยฺยาสิ
อวิตกฺกมฺป อวิจาร ภาเวยฺยาสิ สปฺปติกมฺป ภาเวยฺยาสิ นิปฺปติกมฺป ภาเวยฺยาสิ สาตสหคตมฺป ภาเวยฺยาสิ อุเปกฺขาสหคตมฺป ภาเวยฺยาสีติ ตสฺมา จตสฺโสป อปฺปมฺา จตุกฺกปฺจกชฺฌานิกาติ โส มา เหวนฺติสฺส วจนีโย เอวฺหิ สติ กายานุปสฺสนาทโยป จตุกฺกปฺจกชฺฌานิกา สิยุ เวทนานุปสฺสนาทีสุ จ
ปมชฺฌานมฺป นตฺถิ ปเคว ทุติยาทีติ ตสฺมา พฺยฺชนจฺฉายามตฺต คเหตฺวา มา ภควนฺต อพฺภาจิกฺขิ คมฺภีรฺหิ พุทฺธวจน
ต อาจริเย ปยิรุปาสิตฺวา อธิปฺปายโต คเหตพฺพ ฯ อยฺหิ ตตฺร
อธิปฺปาโย ฯ สาธุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตุ
ยมห ภควโต ธมฺม สุตฺวา เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป
ปหิตตฺโต วิหเรยฺยนฺติ เอว อายาจิตธมฺมเทสน กิร ภิกฺขุ ยสฺมา
โส ปุพฺเพป ธมฺม สุตฺวา ตตฺเถว วสติ น สมณธมฺม กาตุ อิจฺฉติ
ตสฺมา น ภควา เอวเมว ปนิเธกจฺเจ โมฆปุริสา มฺเว
อชฺเฌสนฺติ ธมฺเม จ ภาสิเต มมฺเว อนุพนฺธิตพฺพ มฺนฺตีติ
อปสาเทตฺวา ปุน ยสฺมา โส อรหตฺตสฺส อุปนิสสฺ ยสมฺปนฺโน
ตสฺมา น โอวทนฺโต อาห ตสฺมาติห เต ภิกฺขุ เอว สิกฺขิตพฺพ
อชฺฌตฺต เม จิตฺต ิต ภวิสฺสติ สุสณฺิต น จุปฺปนฺนา ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา จิตฺต ปริยาทาย สฺสนฺตีติ เอวฺหิ เต ภิกฺขุ
๑

๒

๑. องฺ. อฏก. ๒๓/๓๑๐. ๒. องฺ. อฏก. ๒๓/๓๐๘ ฯ
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สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ อิมินา ปนสฺส โอวาเทน นิยกชฺฌตฺตวเสน จิตฺเตกคฺคตามตฺโต มูลสมาธิ วุตฺโต ฯ ตโต เอตฺตเกเนว สนฺตุฏึ
อนาปชฺชิตฺวา เอว โส สมาธิ วฑฺเฒตพฺโพติ ทสฺเสตุ ยโต
โข เต ภิกฺขุ อชฺฌตฺต จิตตฺ  ิต โหติ สุสณฺิต น จุปฺปนฺนา
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา จิตฺต ปริยาทาย ติฏนฺติ ตโต เต
ภิกฺขุ เอว สิกฺขิตพฺพ เมตฺตา เม เจโตวิมุตฺติ ภาวิตา ภวิสฺสติ
พหุลีกตา ยานีกตา วตฺถุกตา อนุฏิตา ปริจิตา สุสมารทฺธาติ
เอวฺหิ เต ภิกฺขุ สิกฺขิตพฺพนฺติ เอวมสฺส เมตฺตาวเสน ภาวน
วตฺวา ปุน ยโต โข เต ภิกฺขุ อย สมาธิ เอว ภาวิโต โหติ
พหุลีกโต ตโต ตฺว ภิกฺขุ อิม สมาธึ สวิตกฺกมฺป สวิจาร
ภาเวยฺยาสิ ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคตมฺป ภาเวยฺยาสีติ วุตฺต ฯ
ตสฺสตฺโถ ยทา เต ภิกฺขุ อย มูลสมาธิ เอว เมตฺตาวเสน
ภาวิโต โหติ ตทา ตฺว ตาวตเกนาป ตุฏึ อนาปชฺชิตฺวา อิม
มูลสมาธึ อฺเสุป อารมฺมเณสุ จตุกฺกปฺจกชฺฌานานิ ปาปยมาโน สวิตกฺกมฺป สวิจารนฺติอาทินา นเยน ภาเวยฺยาสีติ เอว
วตฺวา จ ปุน กรุณาทิอวเสสพฺรหฺมวิหารปุพฺพงฺคมมฺปสฺส อฺเสุ
อารมฺมเณสุ จตุกฺกปฺจกชฺฌานวเสน ภาวน กเรยฺยาสีติ ทสฺเสนฺโต
ยโต โข เต ภิกฺขุ อย สมาธิ เอว ภาวิโต โหติ พหุลีกโต
ตโต เต ภิกขฺ ุ เอว สิกฺขติ พฺพ กรุณา เม เจโตวิมุตฺตีติอาทิมาห
เอว เมตฺตาทิปุพฺพงฺคม จตุกฺกปฺจกชฺฌานภาวน ทสฺเสตฺวา ปุน
กายานุปสฺสนาทิปุพฺพงฺคม ทสฺเสตุ ยโต โข เต ภิกฺขุ อย สมาธิ
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เอว ภาวิโต โหติ พหุลีกโต ตโต เต ภิกฺขุ เอว สิกฺขิตพฺพ กาเย
กายานุปสฺสี วิหริสฺสามีติอาทึ วตฺวา ยโต โข เต ภิกฺขุ อย สมาธิ
เอว ภาวิโต ภวิสฺสติ สุภาวิโต ตโต ตฺว ภิกฺขุ เยน เยเนว
คจฺฉสิ ผาสฺุเว คจฺฉสิ ยตฺถ ยตฺเถว สฺสสิ ผาสฺุเว
สฺสสิ ยตฺถ ยตฺเถว นิสที ิสฺสสิ ผาสฺุเว นิสีทิสฺสสิ ยตฺถ ยตฺเถว
เสยฺย กปฺเปสฺสสิ ผาสฺุเว เสยฺย กปฺเปสฺสสีติ อรหตฺตนิกูเฏน
เทสน สมาทเปสิ ฯ
ตสฺมา ติกจตุกฺกชฺฌานิกาว เมตฺตาทโย อุเปกฺขา ปน
อวเสสเอกชฺฌานิกาวาติ เวทิตพฺพา ฯ ตเถว จ อภิธมฺเม
วิภตฺตาติ ฯ
เอว ติกจตุกฺกชฺฌานวเสน เจว อวเสสเอกชฺฌานวเสน จ
ทฺวิธา ิตานมฺป เอตาส สุภปรมาทิวเสน อฺมฺ อสทิโส
อานุภาววิเสโส เวทิตพฺโพ ฯ หลิทฺทวสนสุตฺตสฺมิฺหิ เอตา สุภปรมาทิภาเวน วิเสเสตฺวา วุตฺตา ฯ ยถาห ฯ สุภปรมาห ภิกฺขเว
เมตฺต เจโตวิมุตฺตึ วทามิ อากาสานฺจายตนปรมาห ภิกฺขเว กรุณ
เจโตวิมุตฺตึ วทามิ วิฺาณฺจายตนปรมาห ภิกขฺ เว มุทิต
เจโตวิมุตฺตึ วทามิ อากิฺจฺายตนปรมาห ภิกฺขเว อุเปกฺข
เจโตวิมุตฺตึ วทามีติ ฯ กสฺมา ปเนตา เอว วุตฺตาติ ฯ ตสฺส
ตสฺส อุปนิสสฺ ยตฺตา ฯ เมตฺตาวิหาริสฺส หิ สตฺตา อปฺปฏิกลู า
๑

๑

๒

๑. ปาลิยมฺปน ตคฺฆสีติ ทิสฺสติ ฯ ตคฺฆสีติ คมิสฺสสีติ ตพฺพณฺณนา ฯ
๒. ส. มหาวาร. ๑๙/๑๖๖ ฯ
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โหนฺติ ฯ อถสฺส อปฺปฏิกูลปริจยา อปฺปฏิกูเลสุ ปริสุทฺธวณฺเณสุ
นีลาทีสุ จิตฺต อุปสหรโต อปฺปกสิเรเนว ตตฺถ จิตฺต ปกฺขนฺทติ ฯ
อิติ เมตฺตา สุภวิโมกฺขสฺส อุปนิสฺสโย โหติ น ตโต ปร ตสฺมา
สุภปรมาติ วุตฺตา ฯ กรุณาวิหาริสฺส ทณฺฑาภิฆาตาทิรูปนิมิตฺต
สตฺตทุกฺข สมนุปสฺสนฺตสฺส กรุณาย ปวตฺติสมฺภวโต รูเป อาทีนโว
ปริวิทิโต โหติ ฯ อถสฺส ปริวิทิตรูปาทีนวตฺตา ปวีกสิณาทีสุ
อฺตร อุคฺฆาเฏตฺวา รูปนิสฺสรเณ อากาเส จิตฺต อุปสหรโต
อปฺปกสิเรเนว ตตฺถ จิตฺต ปกฺขนฺทติ ฯ อิติ กรุณา อากาสานฺจายตนสฺส อุปนิสฺสโย โหติ น ตโต ปร ตสฺมา อากาสานฺจายตนปรมาติ วุตฺตา ฯ มุทิตาวิหาริสฺส ปน เตน เตน
ปามุชฺชการเณน อุปฺปนฺนปาโมชฺชสตฺตาน วิฺาณ สมนุปสฺสนฺตสฺส
มุทิตาย ปวตฺติสมฺภวโต วิฺาณคฺคหณปริวิทิต จิตฺต โหติ ฯ
อถสฺส อนุกกฺ มาธิคต อากาสานฺจายตน อติกฺกมฺม อากาสนิมิตฺตโคจเร วิฺาเณ จิตฺต อุปสหรโต อปฺปกสิเรเนว ตตฺถ จิตฺต
ปกฺขนฺทติ ฯ อิติ มุทิตา วิฺาณฺจายตนสฺส อุปนิสฺสโย โหติ
น ตโต ปร ตสฺมา วิฺาณฺจายตนปรมาติ วุตฺตา ฯ อุเปกฺขาวิหาริสฺส ปน สตฺตา สุขิตา วา โหนฺตุ ทุกฺขโต วา วิมุจฺจนฺตุ
สมฺปตฺตสุขโต วา มา วิยุชฺชึสูติ อาโภคาภาวโต สุขทุกฺขาทิปรมตฺถคฺคาหวิมุขภาวโต อวิชฺชมานคฺคหณทุกฺข จิตฺต โหติ ฯ อถสฺส
ปรมตฺถคฺคาหโต วิมุขภาวปริจิตจิตฺตสฺส ปรมตฺถโต อวิชชฺ มานคฺ๑

๑. ยุ. วิฺาณคฺคหณปริจิต ฯ
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คหณทุกฺขจิตฺตสฺส จ อนุกฺกมาธิคต วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม
สภาวโต อวิชฺชมาเน ปรมตฺถภูตสฺส วิฺาณสฺส อภาเว จิตฺต
อุปสหรโต อปฺปกสิเรเนว ตตฺถ จิตฺต ปกฺขนฺทติ ฯ อิติ อุเปกฺขา
อากิฺจฺายตนสฺส อุปนิสฺสโย โหติ น ตโต ปร ตสฺมา
อากิฺจฺายตนปรมาติ วุตฺตาติ ฯ
เอว สุภปรมาทิวเสน เอตาส อานุภาว วิทิตฺวา ปุน
สพฺพาเปตา ทานาทีน สพฺพกลฺยาณธมฺมาน ปริปรู ิกาติ เวทิตพฺพา ฯ
สตฺเตสุ หิ หิตชฺฌาสยตาย สตฺตาน ทุกฺขาสหนตาย สตฺตสมฺปตฺติวิเสสาน จิรฏิติกามตาย สพฺพสตฺเตสุ จ ปกฺขปาตาภาเวน
สมปฺปวตฺตจิตฺตา มหาสตฺตา อิมสฺส ทาตพฺพ อิมสฺส น ทาตพฺพนฺติ
วิภาค อกตฺวา สพฺพสตฺตาน สุขนิทาน ทาน เทนฺติ เตส อุปฆาต
ปริวชฺชยนฺตา สีล สมาทยนฺติ สีลปริปูรณตฺถ เนกฺขมฺม ภชนฺติ
สตฺตาน หิตาหิเตสุ อสมฺโมหตฺถาย ปฺ ปริโยทเปนฺติ สตฺตาน
หิตสุขตฺถาย นิจฺจ วิริยมารภนฺติ อุตฺตมวิริยวเสน วีรภาว ปตฺตาป
จ สตฺตาน นานปฺปการก อปราธ ขมนฺติ อิท โว ทสฺสาม
กริสฺสามาติ กต ปฏิฺ น วิสวาเทนฺติ เตส หิตสุขาย
อวิจลาธิฏานา โหนฺติ เตสุ อวิจลาย เมตฺตาย ปุพฺพการิโน
โหนฺติ อุเปกฺขาย ปจฺจุปการ นาสึสนฺตีติ เอว ปารมิโย ปูเรตฺวา
ยาว ทสพลจตุเวสารชฺชฉอสาธารณาณอฏารสพุทฺธธมฺมปฺปเภเท
สพฺเพป กลฺยาณธมฺม ปริปูเรนฺติ ฯ เอว ทานาทิสพฺพกลฺยาณธมฺมปริปูริกา เอตาว โหนฺตีติ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย กเต วิสุทฺธิมคฺเค
สมาธิภาวนาธิกาเร พฺรหฺมวิหารนิทฺเทโส นาม นวโม ปริจฺเฉโท ฯ
----------อารุปปนิทฺเทโส
พฺรหฺมวิหารานนฺตร อุทฺทิฏเสุ ปน จตูสุ อารุปฺเปสุ อากาสานฺจายตน ตาว ภาเวตุกาโม ทิสฺสนฺเต โข ปน รูปาธิกรณ
ทณฺฑาทานสตฺถาทานกลหวิคฺคหวิวาทา นตฺถิ โข ปเนต สพฺพโส
อารุปฺเป โส อิติ ปฏิสงฺขาย รูปานเยว นิพฺพิทาย วิราคาย
นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหตีติ วจนโต เอเตส ทณฺฑาทานาทีนฺเจว
จกฺขุโสตโรคาทีนฺจ อาพาธสหสฺสาน วเสน กรชรูเป อาทีนว
ทิสฺวา ตสฺส สมติกฺกมาย เปตฺวา ปริจฺฉินฺนากาสกสิณ นวสุ
ปวีกสิณาทีสุ อฺตรสฺมึ จตุตฺถชฺฌาน อุปฺปาเทติ ฯ ตสฺส
กิฺจาป รูปาวจรจตุตฺถชฺฌานวเสน กรชรูป อติกกฺ นฺต โหติ อถโข
กสิณรูปมฺป ยสฺมา ตปฺปฏิภาคเมว ตสฺมา ตมฺป สมติกฺกมิตุกาโม
โหติ ฯ กถ ฯ ยถา อหิภรี ุโก ปุรโิ ส อรฺเ สปฺเปน
อนุพนฺโธ เวเคน ปลายิตฺวา ปลาตฏาเน เลขาจิตฺต ตาลปณฺณ
วา วลฺลึ วา รชฺชช วา ผลิตาย วา ปน ปวิยา ผลิตนฺตร
ทิสฺวา ภายเตว อุตฺตสเตว เนว น ทกฺขิตุกาโม โหติ ฯ ยถา จ
อนตฺถการินา เวริปุริเสน สทฺธึ เอกคาเม วสมาโน ปุรโิ ส เตน
วธพนฺธเคหชฺฌาปนาทีหิ อุปทฺทูโต อฺ คาม วาสตฺถาย คนฺตฺวา
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ตตฺรป เวรินา สมานรูปสทฺทสมุทาจาร ปุริส ทิสฺวา ภายเตว
อุตฺตสเตว เนว น ทกฺขติ ุกาโม โหติ ฯ ตตฺริท โอปมฺมสสนฺทน ฯ เตส หิ ปุรสิ าน อหินา เวรินา วา อุปทฺทูตกาโล
วิย ภิกฺขุโน อารมฺมณวเสน กรชรูปสมงฺคิกาโล ฯ เตส เวเคน
ปลายนอฺคามคมนานิ วิย ภิกฺขุโน รูปาวจรจตุตฺถชฺฌานวเสน
กรชรูปสมติกฺกมนกาโล ฯ เตส ปลาตฏาเน จ อฺคาเม จ
เลขาจิตฺตตาลปณฺณาทีนิ เจว เวริสทิส ปุริส จ ทิสฺวา ภยสนฺตาสอทสฺสนกามตา วิย ภิกฺขโุ น กสิณรูปมฺป ตปฺปฏิภาคเมว อิทนฺติ
สลฺลกฺเขตฺวา ตมฺป สมติกฺกมิตุกามตา ฯ สูกราภิหตสุนขปสาจภีรุกาทิกาป เจตฺถ อุปมา วตฺตพฺพา ฯ เอว โส ตสฺมา จตุตฺถชฺฌานสฺส
อารมฺมณภูตา กสิณรูปา นิพฺพิชชฺ ปกฺกมิตุกาโม ปฺจหากาเรหิ
จิณฺณวาสี หุตฺวา ปคุณรูปาวจรจตุตฺถชฺฌานโต วุฏาย ตสฺมึ
ฌาเน อิท มยา นิพฺพินนฺ  รูปมารมฺมณ กโรตีติ จ อาสนฺนโสมนสฺสปจฺจตฺถิกนฺติ จ สนฺตวิโมกฺขโต โอฬาริกนฺติ จ อาทีนว
ปสฺสติ ฯ องฺโคฬาริกตา ปเนตฺถ นตฺถิ ฯ ยเถว เหต ทุวงฺคิก
เอว อารุปฺปานิปติ ฯ โส ตตฺถ เอว อาทีนว ทิสวฺ า นิยนฺตึ
ปริยาทาย อากาสานฺจายตน สนฺตโต มนสิกริตวฺ า จกฺกวาฬปริยนฺต วา ยตฺตก วา อิจฺฉติ ตตฺตก กสิณ ปตฺถริตฺวา เตน
ผุฏโกาส อากาโสติ วา อนนฺโต อากาโสติ วา มนสิกโรนฺโต
อุคฺฆาเฏติ กสิณ อุคฺฆาเฏนฺโต หิ เนว กิลฺช วิย สเวลฺเลติ
๑

๑. ยุ. นิกนฺตึ ฯ
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น กปาลโต ปูว วิย อุทฺธรติ เกวล ปน ต เนว อาวชฺชติ
น มนสิกโรติ น ปจฺจเวกฺขติ อนาวชฺเชนฺโต อมนสิกโรนฺโต
อปจฺจเวกฺขนฺโต จ อฺทตฺถุ เตน ผุฏโกาส อากาโส อากาโสติ
มนสิกโรนฺโต กสิณ อุคฺฆาเฏติ นาม ฯ กสิณมฺป อุคฺฆาฏิยมาน
เนว อุพฺพฏฏติ วิวฏฏติ เกวล อิมสฺส อมนสิการฺจ
อากาโส อากาโสติ มนสิการฺจ ปฏิจฺจ อุคฺฆาฏิต นาม โหติ ฯ
กสิณุคฺฆาฏิมากาสมตฺต ปฺายติ ฯ กสิณุคฺฆาฏิมากาสนฺติ วา
กสิณผุฏโกาโสติ วา กสิณวิวิตฺโตกาสนฺติ วา สพฺพเมต เอกเมว ฯ
โส ต กสิณุคฺฆาฏิมากาสนิมิตฺต อากาโส อากาโสติ ปุนปฺปุน
อาวชฺชติ ตกฺกาหต วิตกฺกาหต กโรติ ฯ ตสฺเสว ปุนปฺปุน อาวชฺชโต
ตกฺกาหต วิตกฺกาหต กโรโต นีวรณานิ วิกฺขมฺภนฺติ สติ สนฺติฏติ
อุปจาเรน จิตฺต สมาธิยติ ฯ โส ต นิมิตฺต ปุนปฺปุน อาเสวติ
ภาเวติ พหุลกี โรติ ฯ ตสฺเสว ปุนปฺปุน อาวชฺชโต มนสิกโรโต
ปวีกสิณาทีสุ รูปาวจรจิตฺต วิย อากาเส อากาสานฺจายตนจิตฺต
อปฺเปติ ฯ อิธาป หิ ปุรมิ ภาเค ตีณิ จตฺตาริ วา ชวนานิ
กามาวจรานิ อุเปกฺขาเวทนาสมฺปยุตฺตาเนว โหนฺติ ฯ จตุตฺถ ปฺจม
วา อรูปาวจร ฯ เสส ปวีกสิเณ วุตฺตนยเมว ฯ อย ปน
วิเสโส ฯ เอว อุปฺปนฺเน อรูปาวจรจิตฺเต โส ภิกฺขุ ยถา นาม
ยานปฺปโตฬิกุมฺภิมุขาทีน อฺตร นีลปโลติกาย วา ปตโลหิตโอทาตาทีน วา อฺตราย ปโลติกาย พนฺธิตฺวา เปกฺขมาโน
ปุริโส วาตเวเคน วา อฺเน วา เกนจิ อปนีตาย ปโลติกาย
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อากาสเยว เปกฺขมาโน ติฏเยฺย เอวเมว ปุพฺเพ กสิณมณฺฑล
ฌานจกฺขุนา เปกฺขมาโน วิหริตฺวา อากาโส อากาโสติ อิมินา
ปริกมฺมมนสิกาเรน สหสา อปนีเต ตสฺมึ นิมิตฺเต อากาสเยว
เปกฺขมาโน วิหรติ ฯ
เอตฺตาวตา เจส สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา อนนฺโต อากาโสติ
อากาสานฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ วุจฺจติ ฯ
ตตฺถ สพฺพโสติ สพฺพากาเรน ฯ สพฺพาส วา อนวเสสานนฺติ
อตฺโถ ฯ รูปสฺานนฺติ สฺาสีเสน วุตฺตรูปาวจรชฺฌานานฺเจว
ตทารมฺมณานฺจ ฯ รูปาวจรชฺฌานมฺป หิ รูปนฺติ วุจฺจติ รูป
รูปานิ ปสฺสตีติอาทีสุ ฯ ตสฺส อารมฺมณมฺป พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ
สุวณฺณทุพฺพณฺณานีติอาทีสุ ฯ ตสฺมา อิธ รูเป สฺา รูปสฺาติ
เอว สฺาสีเสน วุตฺตรูปาวจรชฺฌานสฺเสต อธิวจน ฯ รูป สฺา
อสฺสาติ รูปสฺ ฯ รูปมสฺส นามนฺติ วุตฺต โหติ ฯ เอว
ปวีกสิณาทิเภทสฺส ตทารมฺมณสฺส เจต อธิวจนนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
สมติกฺกมาติ วิราคา นิโรธา จ ฯ กึ วุตฺต โหติ ฯ เอตาส
กุสลวิปากกิริยวเสน ปฺจทสนฺน ฌานสงฺขาตาน รูปสฺาน
เอตาสฺจ ปวีกสิณาทิวเสน นวนฺน อารมฺมณสงฺขาตาน รูปสฺาน
สพฺพากาเรน อนวเสสาน วา วิราคา จ นิโรธา จ วิราคเหตุ
เจว นิโรธเหตุ จ อากาสานฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ น
๑

๒

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๓๒๘ ฯ ๒. ม. ม. ๑๓/๓๒๘ ฯ
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หิ สกฺกา สพฺพโส อนติกฺกนฺตรูปสฺเน เอต อุปสมฺปชฺช
วิหริตุนฺติ ฯ ตตฺถ ยสฺมา อารมฺมเณ อวิรตฺตสฺส สฺาสมติกฺกโม
น โหติ สมติกฺกนฺตาสุ จ สฺาสุ อารมฺมณ สมติกฺกนฺตเมว โหติ
ตสฺมา อารมฺมณสมติกฺกม อวตฺวา ตตฺถ กตมา รูปสฺาโย
ยา รูปาวจรสมาปตฺตึ สมาปนฺนสฺส วา อุปฺปนฺนสฺส วา ทิฏธมฺมสุขวิหาริสฺส วา สฺา สฺชานนา สฺชานิตตฺต อิมา วุจฺจนฺติ
รูปสฺาโย อิมา รูปสฺาโย อติกฺกนฺโต โหติ วีติกฺกนฺโต
สมติกฺกนฺโต เตน วุจฺจติ สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมาติ
เอว วิภงฺเค สฺานเยว สมติกฺกโม วุตโฺ ต ฯ
ตสฺมา ปน อารมฺมณสมติกฺกเมน ปตฺตพฺพา เอตา สมาปตฺติโย
น เอกสฺมึเยว อารมฺมเณ ปมชฺฌานาทีนิ วิย ตสฺมา อย
อารมฺมณสมติกฺกมวเสนาป อตฺถวณฺณนา กตาติ เวทิตพฺพา ฯ
ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมาติ จกฺขาทีน วตฺถูน รูปาทีน
อารมฺมณานฺจ ปฏิฆาเตน สมุปฺปนฺนา สฺา ปฏิฆสฺา ฯ
รูปสฺาทีน เอต อธิวจน ฯ ยถาห ฯ ตตฺถ กตมา ปฏิฆสฺาโย
อิมา วุจฺจนฺติ ปฏิฆสฺาโยติ ฯ ตาส กุสลวิปากาน ปฺจนฺน
อกุสลวิปากาน ปฺจนฺนนฺติ สพฺพโส ทสนฺนมฺป ปฏิฆสฺาน
อตฺถงฺคมา ปหานา อสมุปฺปาทา อปฺปวตฺตึ กตฺวาติ วุตฺต โหติ ฯ
กามฺเจตา ปมชฺฌานาทีนิ สมาปนฺนสฺสาป น สนฺติ น หิ ตสฺมึ
สมเย ปฺจทฺวารวเสน จิตฺต ปวตฺตติ เอว สนฺเตป อฺตฺถ
๑

๒

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๕๓ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๓๕๓ ฯ
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ปหีนาน สุขทุกฺขาน จตุตฺถชฺฌาเน วิย สกฺกายทิฏ าทีน ตติยมคฺเค
วิย จ อิมสฺมึ ฌาเน อุสฺสาหชนนตฺถ อิมสฺส ฌานสฺส ปสสาวเสน
เอตาส เอตฺถ วจน เวทิตพฺพ ฯ อถวา กิฺจาป ตา รูปาวจร
สมาปนฺนสฺสาป น สนฺติ อถโข น ปหีนตฺตา น สนฺติ ฯ น หิ
รูปวิราคาย รูปาวจรภาวนา สวตฺตติ ฯ รูปายตฺตา จ เอตาส ปวตฺติ ฯ
อย ปน ภาวนา รูปวิราคาย สวตฺตติ ฯ ตสฺมา ตา เอตฺถ ปหีนาติ
วตฺตุ วฏฏติ น เกวลฺจ วตฺตุ เอกเสเนว เอว ธาเรตุมฺป
วฏฏติ ฯ ตาส หิ อิโต ปุพฺเพ อปฺปหีนตฺตาเยว ปมชฺฌาน
สมาปนฺนสฺส สทฺโท กณฺฏโกติ วุตฺโต ภควตา ฯ อิธ ปน
ปหีนตฺตาเยว อรูปสมาปตฺตีน อาเนฺชตา สนฺตวิโมกฺขตา จ วุตฺตา ฯ
อาฬาโร จ กาลาโม อรูปสมาปนฺโน ปฺจมตฺตานิ สกฏสตานิ
นิสฺสาย อติกฺกมนฺตานิ เนว อทฺทส น สทฺท อสฺโสสีติ ฯ
นานตฺตสฺาน อมนสิการาติ นานตฺเต วา โคจเร ปวตฺตาน
สฺาน นานตฺตาน วา สฺาน ฯ ยสฺมา หิ เอตา ตตฺถ
กตมา นานตฺตสฺาโย ยา อสมาปนฺนสฺส มโนธาตุสมงฺคิสฺส วา
มโนวิฺาณธาตุสมงฺคิสฺส วา สฺา สฺชานนา สฺชานิตตฺต
อิมา วุจฺจนฺติ นานตฺตสฺาโยติ เอว วิภงฺเค วิภชิตฺวา วุตฺตา
อิธ อธิปฺเปตา อสมาปนฺนสฺส มโนธาตุมโนวิฺาณธาตุสงฺคหิตา
สฺา รูปสทฺทาทิเภเท นานตฺเต นานาสภาเว โคจเร ปวตฺตนฺติ
ยสฺมา เจตา อฏ กามาวจรกุสลสฺา ทฺวาทสากุสลสฺา
๑

๒

๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๔๕ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๓๕๓ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
เอกาทส กามาวจรกุสลวิปากสฺา เทฺว อกุสลวิปากสฺา เอกาทส
กามาวจรกิริยสฺาติ เอว จตุจตฺตาลีสมฺป สฺา นานตฺตา
นานาสภาวา อฺมฺ อสทิสา ตสฺมา นานตฺตสฺาติ วุตฺตา ฯ
ตาส สพฺพโส นานตฺตสฺาน อมนสิการา อนาวชฺชนา อสมนฺนาหารา
อปจฺจเวกฺขณา ฯ ยสฺมา ตา นาวชฺชติ น มนสิกโรติ น ปจฺจเวกฺขติ
ตสฺมาติ วุตฺต โหติ ฯ ยสฺมา เจตฺถ ปุริมา รูปสฺา ปฏิฆสฺา จ
อิมินาว ฌาเนน นิพฺพตฺเต ภเวป น วิชฺชนฺติ ปเคว ตสฺมึ ภเว อิม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรณกาเล ตสฺมา ตาส สมติกกฺ มา อตฺถงฺคมาติ
เทฺวธาป อภาโวเยว วุตฺโต ฯ นานตฺตสฺาสุ ปน ยสฺมา อฏ
กามาวจรกุสลสฺา นว กิริยสฺา ทสากุสลสฺาติ อิมา
สตฺตวีสติ สฺา อิมินา ฌาเนน นิพพฺ ตฺเต ภเว วิชฺชนฺติ ตสฺมา
ตาส อมนสิการาติ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ ตตฺราป หิ อิม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรนฺโต ตาส อมนสิการาเยว อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ
ตา ปน มนสิกโรนฺโต อสมาปนฺโน โหตีติ ฯ
สงฺเขปโต เจตฺถ รูปสฺาน สมติกฺกมาติ อิมินา สพฺพรูปาวจรธมฺมาน ปหาน วุตฺต ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการาติ อิมินา สพฺเพส กามาวจรจิตฺตเจตสิกาน
ปหานฺจ อมนสิกาโร จ วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
อนนฺโต อากาโสติ เอตฺถ ฯ นาสฺส อุปฺปาทนฺโต วา วยนฺโต
วา ปฺายตีติ อนนฺโต ฯ อากาโสติ กสิณุคฺฆาฏิมากาโส วุจฺจติ ฯ
มนสิการวเสนาป เจตฺถ อนนฺตตา เวทิตพฺพา ฯ เตเนว วิภงฺเค
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อารุปฺปนิทฺเทโส
วุตฺต ตสฺมึ อากาเส จิตฺต เปติ สณฺเปติ อนนฺต ผรติ เตน
วุจฺจติ อนนฺโต อากาโสติ ฯ อากาสานฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ
เอตฺถ ปน ฯ นาสฺส อนฺโตติ อนนฺต ฯ อากาส อนนฺต อากาสานนฺต ฯ
อากาสานนฺตเมว อากาสานฺจ ฯ ต อากาสานฺจ อธิฏานฏเน
อายตนมสฺส สสมฺปยุตฺตธมฺมสฺส ฌานสฺส เทวาน เทวายตนมิวาติ
อากาสานฺจายตน ฯ อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ต อากาสานฺจายตน
ปตฺวา นิปฺผาเทตฺวา ตทนุรูเปน อิริยาปถวิหาเรน วิหรติ ฯ อย
อากาสานฺจายตนกมฺมฏาเน วิตฺถารกถา ฯ
วิฺาณฺจายตน ภาเวตุกาเมน ปน ปฺจหากาเรหิ อากาสานฺจายตนสมาปตฺติย จิณฺณวสิภาเวน อาสนฺนรูปาวจรชฺฌานปจฺจตฺถิกา อย สมาปตฺติ โน จ วิฺาณฺจายตนมิว สนฺตาติ
อากาสานฺจายตเน อาทีนว ทิสฺวา ตตฺถ นิยนฺตึ ปริยาทาย
วิฺาณฺจายตน สนฺตโต มนสิกริตวฺ า ต อากาส ผริตฺวา
ปวตฺตวิฺาณ วิฺาณ วิฺาณนฺติ ปุนปฺปุน อาวชฺชิตพฺพ
มนสิกาตพฺพ ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ตกฺกาหต วิตกฺกาหต กาตพฺพ ฯ
อนนฺต อนนฺตนฺติ ปน มนสิกาตพฺพ ฯ ตสฺเสว ตสฺมึ นิมิตฺเต ปุนปฺปุน
จิตฺต จาเรนฺตสฺส นีวรณานิ วิกฺขมฺภนฺติ สติ สนฺติฏติ อุปจาเรน
จิตฺต สมาธิยติ ฯ โส ต นิมิตฺต ปุนปฺปุน อาเสวติ ภาเวติ
พหุลีกโรติ ฯ ตสฺเสว กโรโต อากาเส อากาสานฺจายตน วิย
อากาสผุฏเ วิฺาเณ วิฺาณฺจายตนจิตฺต อปฺเปติ ฯ
๑

๒

๓

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๕๔ ฯ ๒. ม. ยุ. น มนสิกาตพฺพ ฯ ๓. อากาสผุเฏติ มฺเ ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
อปฺปนานโย ปเนตฺถ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ
เอตฺตาวตา เจส สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺม อนนฺต
วิฺาณนฺติ วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ วุจฺจติ ฯ
ตตฺถ สพฺพโสติ อิท วุตฺตนยเมว ฯ อากาสานฺจายตน
สมติกฺกมฺมาติ เอตฺถ ปน ปุพฺเพ วุตฺตนเยน ฌานมฺป อากาสานฺจายตน อารมฺมณมฺป ฯ อารมฺมณมฺป หิ ปุริมนเยเนว อากาสานฺจฺจ
ต ปมสฺส อารุปฺปชฺฌานสฺส อารมฺมณตฺตา เทวาน เทวายตน
วิย อธิฏานฏเน อายตนฺจาติ อากาสานฺจายตน ฯ ตถา
อากาสานฺจฺจ ต ตสฺส ฌานสฺส สฺชาติเหตุตฺตา กมฺโพชา
อสฺสาน อายตนนฺติอาทีนิ วิย สฺชาติเทสฏเน อายตนฺจาติป
อากาสานฺจายตน ฯ เอวเมต ฌานฺจ อารมฺมณฺจาติ อุภยมฺป
อปฺปวตฺติกรเณน จ อมนสิกาเรน จ สมติกฺกมิตฺวาว ยสฺมา อิท
วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหาตพฺพ ตสฺมา อุภยมฺเปต
เอกชฺฌ กตฺวา อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺมาติ อิท วุตฺตนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ
อนนฺต วิฺาณนฺติ ตฺเว อนนฺโต อากาโสติ เอว ผริตฺวา
ปวตฺตวิฺาณ อนนฺต วิฺาณนฺติ เอว มนสิกโรนฺโตติ วุตตฺ  โหติ ฯ
มนสิการวเสน วา อนนฺต ฯ โส หิ ต อากาสารมฺมณ อนวเสสโต
มนสิกโรนฺโต อนนฺตนฺติ มนสิกโรติ ฯ ยมฺป วิภงฺเค วุตฺต อนนฺต
วิฺาณนฺติ ตฺเว อากาส วิฺาเณน ผุฏ มนสิกโรติ อนนฺต
๑

๑. ผุฏนฺติป ทิสฺสติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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อารุปฺปนิทฺเทโส
ผรติ เตน วุจฺจติ อนนฺต วิฺาณนฺติ ตตฺถ วิฺาเณนาติ
อุปโยคฏเ กรณวจน เวทิตพฺพ ฯ เอว หิ อฏกถาจริยา ตสฺส
อตฺถ วณฺณยนฺติ ฯ อนนฺต ผรติ ตฺเว อากาส ผุฏ วิฺาณ
มนสิกโรตีติ วุตฺต โหติ ฯ
วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ เอตฺถ ปน ฯ นาสฺส
อนฺโตติ อนนฺต ฯ อนนฺตเมว อานฺจ ฯ วิฺาณ อานฺจ
วิฺาณานฺจนฺติ อวตฺวา วิฺาณฺจนฺติ วุตฺต ฯ อย เหตฺถ รุฬฺห-ิ
สทฺโท ฯ ต วิฺาณฺจ อธิฏานฏเน อายตนมสฺส สสมฺปยุตฺตธมฺมสฺส ฌานสฺส เทวาน เทวายตนมิวาติ วิฺาณฺจายตน ฯ เสส
ปุริมสทิสเมวาติ ฯ อย วิฺาณฺจายตนกมฺมฏาเน วิตฺถารกถา ฯ
อากิฺจฺายตน ภาเวตุกาเมน ปน ปฺจหากาเรหิ วิฺาณฺจายตนสมาปตฺติย จิณฺณวสิภาเวน อาสนฺนอากาสานฺจายตนปจฺจตฺถิกา อย สมาปตฺติ โน จ อากิฺจฺายตนมิว สนฺตาติ
วิฺาณฺจายตเน อาทีนว ทิสฺวา ตตฺถ นิยนฺตึ ปริยาทาย อากิฺจฺายตน สนฺตโต มนสิกริตฺวา ตสฺเสว วิฺาณฺจายตนารมฺมณภูตสฺส อากาสานฺจายตนวิฺาณสฺส อภาโว สฺุตา วิวิตฺตากาโร
มนสิกาตพฺโพ ฯ กถ ฯ ต วิฺาณ อมนสิกริตฺวา นตฺถิ นตฺถีติ
วา สฺุ สฺุนฺติ วา วิวิตฺต วิวิตฺตนฺติ วา ปุนปฺปุน อาวชฺชิตพฺพ
มนสิกาตพฺพ ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ตกฺกาหต วิตกฺกาหต กาตพฺพ ฯ
ตสฺเสว ตสฺมึ นิมิตฺเต จิตฺต จาเรนฺตสฺส นีวรณานิ วิกฺขมฺภนฺติ
๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๕๔ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
สติ สนฺติฏติ อุปจาเรน จิตฺต สมาธิยติ ฯ โส ต นิมิตฺต ปุนปฺปุน
อาเสวติ ภาเวติ พหุลีกโรติ ฯ ตสฺเสว กโรโต อากาสผุฏเ
มหคฺคตวิฺาเณ วิฺาณฺจายตนมิว ตสฺเสว อากาส ผริตฺวา
ปวตฺตสฺส มหคฺคตวิฺาณสฺส สฺุวิวิตฺตนตฺถิภาเว อากิฺจฺายตนจิตฺต อปฺเปติ ฯ เอตฺถาป จ อปฺปนานโย วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺโพ ฯ อย ปน วิเสโส ฯ ตสฺมึ หิ อปฺปนาจิตฺเต อุปฺปนฺเน
โส ภิกฺขุ ยถา นาม ปุรโิ ส มณฺฑลมาลาทีสุ เกนจิเทว กรณีเยน
สนฺนิปติต ภิกฺขุสงฺฆ ทิสฺวา กตฺถจิ คนฺตฺวา สนฺนิปาตกิจฺจาวสาเนว
อุฏาย ปกฺกนฺเตสุ ภิกฺขูสุ อาคนฺตฺวา ทฺวาเร ตฺวา ปุน ต าน
โอโลเกนฺโต สฺุเมว ปสฺสติ วิวิตฺตเมว ปสฺสติ นาสฺส เอว
โหติ เอตฺตกา นาม ภิกฺขู กาลกตา วา ทิสาปกฺกนฺตา วาติ อถโข
สฺุมิท วิวิตฺตนฺติ นตฺถิภาวเมว ปสฺสติ เอวเมว ปุพฺเพ อากาเส
ปวตฺติย วิฺาณ วิฺาณฺจายตนชฺฌานจกฺขุนา ปสฺสนฺโต
วิหริตฺวา นตฺถิ นตฺถีติอาทินา ปริกมฺมมนสิกาเรน อนฺตรหิเต
ตสฺมึ วิฺาเณ ตสฺส อปคมสงฺขาต อภาวเมว ปสฺสนฺโต วิหรติ ฯ
เอตฺตาวตา เจส สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม
นตฺถิ กิฺจีติ อากิฺจฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ วุจฺจติ ฯ
อิธาป สพฺพโสติ อิท วุตฺตนยเมว ฯ วิฺาณฺจายตนนฺติ เอตฺถาป จ
ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว ฌานมฺป วิฺาณฺจายตน อารมฺมณมฺป ฯ
อารมฺมณมฺป หิ ปุริมนเยเนว วิฺาณฺจฺจ ต ทุติยสฺส
อารุปฺปชฺฌานสฺส อารมฺมณตฺตา เทวาน เทวายตน วิย อธิฏานฏเน
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อารุปฺปนิทฺเทโส
อายตนฺจาติ วิฺาณฺจายตน ฯ ตถา วิฺาณฺจฺจ ต
ตสฺเสว ฌานสฺส สฺชาติเหตุตฺตา กมฺโพชา อสฺสาน อายตนนฺติอาทีนิ วิย สฺชาติเทสฏเน อายตนฺจาติป วิฺาณฺจายตน ฯ
เอวเมต ฌานฺจ อารมฺมณฺจาติ อุภยมฺป อปฺปวตฺติกรเณน จ
อมนสิกาเรน จ สมติกฺกมิตฺวา ยสฺมา อิท อากิฺจฺายตน
อุปสมฺปชฺช วิหาตพฺพ ตสฺมา อุภยมฺเปต เอกชฺฌ กตฺวา
วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺมาติ อิท วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
นตฺถิ กิฺจีติ นตฺถิ นตฺถิ สฺุ สฺุ วิวิตฺต วิวิตฺตนฺติ
เอว มนสิกโรนฺโตติ วุตตฺ  โหติ ฯ ยมฺป วิภงฺเค วุตฺต นตฺถิ
กิฺจีติ ตฺเว วิฺาณ อภาเวติ วิภาเวติ อนฺตรธาเปติ นตฺถิ
กิฺจีติ ปสฺสติ เตน วุจฺจติ นตฺถิ กิฺจีติ ต กิฺจาป ขยโต
สมฺมสน วิย วุตฺต ฯ อถขฺวสฺส เอวเมว อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
ต หิ วิฺาณ อนาวชฺชนฺโต อมนสิกโรนฺโต อปจฺจเวกฺขนฺโต
เกวลมสฺส นตฺถิภาว สฺุภาว วิวิตฺตภาวเมว มนสิกโรนฺโต
อภาเวติ วิภาเวติ อนฺตรธาเปตีติ วุจฺจติ น อฺถาติ ฯ
อากิฺจฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ เอตฺถ ปน ฯ นาสฺส
กิฺจนนฺติ อกิฺจน ฯ อนฺตมโส ภงฺคมตฺตมฺป อสฺส อวสิฏ 
นตฺถีติ วุตฺต โหติ ฯ อกิฺจนสฺส ภาโว อากิฺจฺ ฯ
อากาสานฺจายตนวิฺาณาปคมสฺเสต อธิวจน ฯ ต อากิฺจฺ
อธิฏานฏเน อายตนมสฺส ฌานสฺส เทวาน เทวายตนมิวาติ
๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๕๔ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อากิฺจฺายตน ฯ เสส ปุริมสทิสเมวาติ ฯ อย อากิฺจฺายตนกมฺมฏาเน วิตฺถารกถา ฯ
เนวสฺานาสฺายตน ภาเวตุกาเมน ปน ปฺจหากาเรหิ
อากิฺจฺายตนสมาปตฺติย จิณฺณวสิภาเวน อาสนฺนวิฺาณฺจายตน- ปจฺจตฺถิกา อย สมาปตฺติ โน จ เนวสฺานาสฺายตน
วิย สนฺตาติ วา สฺา โรโค สฺา คณฺโฑ สฺา สลฺล
เอต สนฺต เอต ปณีต ยทิท เนวสฺานาสฺายตนนฺติ วา เอว
อากิฺจฺายตเน อาทีนว อุปริ อานิสสฺจ ทิสฺวา อากิฺจฺายตเน
นิยนฺตึ ปริยาทาย เนวสฺานาสฺายตน สนฺตโต มนสิกริตฺวา
สาว อภาว อารมฺมณ กตฺวา ปวตฺติตา อากิฺจฺายตนสมาปตฺติ
สนฺตา สนฺตาติ ปุนปฺปุน อาวชฺชิตพฺพา มนสิกาตพฺพา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา
ตกฺกาหตา วิตกฺกาหตา กาตพฺพา ฯ ตสฺเสว ตสฺมึ นิมิตฺเต ปุนปฺปุน
มานส จาเรนฺตสฺส นีวรณานิ วิกฺขมฺภนฺติ สติ สนฺติฏติ
อุปจาเร จิตฺต สมาธิยติ ฯ โส ต นิมิตฺต ปุนปฺปุน อาเสวติ
ภาเวติ พหุลกี โรติ ฯ ตสฺเสว กโรโต วิฺาณาปคเม อากิฺจฺายตน วิย อากิฺจฺายตนสมาปตฺติสงฺขาเตสุ จตูสุ ขนฺเธสุ
เนวสฺานาสฺายตนจิตฺต อปฺเปติ ฯ อปฺปนานโย ปเนตฺถ
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ
เอตฺตาวตา เจส สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม
เนวสฺานาสฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ วุจฺจติ ฯ อิธาป
สพฺพโสติ อิท วุตฺตนยเมว ฯ อากิฺจฺายตน สมติกกมฺมาติ
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อารุปฺปนิทฺเทโส
เอตฺถาป ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว ฌานมฺป อากิฺจฺายตน
อารมฺมณมฺป ฯ อารมฺมณมฺป หิ ปุรมิ นเยเนว อากิฺจฺจ ต ตติยสฺส
อารุปฺปชฺฌานสฺส อารมฺมณตฺตา เทวาน เทวายตน วิย อธิฏานฏเน
อายตนฺจาติ อากิฺจฺายตน ฯ ตถา อากิฺจฺจ ต ตสฺเสว
ฌานสฺส สฺชาติเหตุตฺตา กมฺโพชา อสฺสาน อายตนนฺติอาทีนิ
วิย สฺชาติเทสฏเน อายตนฺจาติป อากิฺจฺายตน ฯ เอวเมต
ฌานฺจ อารมฺมณฺจาติ อุภยมฺป อปฺปวตฺติกรเณน จ อมนสิกรเณน จ สมติกฺกมิตฺวาว ยสฺมา อิท เนวสฺานาสฺายตน
อุปสมฺปชฺช วิหาตพฺพ ตสฺมา อุภยมฺเปต เอกชฺฌ กตฺวา
อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺมาติ อิท วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
เนวสฺานาสฺายตนนฺติ เอตฺถ ปน ฯ ยาย สฺาย ภาวโต
ต เนวสฺานาสฺายตนนฺติ วุจฺจติ ยถาปฏิปนฺนสฺส สา สฺา
โหติ ต ตาว ทสฺเสตุ วิภงฺเค เนวสฺีนาสฺีติ อุทฺธริตฺวา
ตฺเว อากิฺจฺจายตน สนฺตโต มนสิกโรติ สงฺขาราวเสสสมาปตฺตึ ภาเวติ เตน วุจฺจติ เนวสฺีนาสฺีติ วุตฺต ฯ ตตฺถ
สนฺตโต มนสิกโรตีติ สนฺตา วตาย สมาปตฺติ ยตฺร หิ นาม
นตฺถิภาวมฺป อารมฺมณ กริตฺวา สฺสตีติ เอว สนฺตารมฺมณตาย
น สนฺตาติ มนสิกโรติ ฯ สนฺตโต เจ มนสิกโรติ กถ สมติกฺกโม
โหตีติ ฯ อสมาปชฺชิตุกามตาย ฯ โส หิ กิฺจาป ต สนฺตโต
มนสิกโรติ อถขฺวสฺส อหเมต อาวชฺชิสฺสามิ สมาปชฺชิสฺสามิ
๑

๒

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๕๕ ฯ ๒. ม. ยุ. อาปชฺชิสฺสามิ ฯ เอวมุปริป ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อธิฏหิสฺสามิ วุฏหิสฺสามิ ปจฺจเวกฺขิสฺสามีติ เอส อาโภโค
สมนฺนาหาโร มนสิกาโร น โหติ ฯ กสฺมา ฯ อากิฺจฺายตนโต
เนวสฺานาสฺายตนสฺส สนฺตตรปณีตตรตาย ฯ ยถา หิ ราชา
มหจฺจราชานุภาเวน หตฺถิกฺขนฺธวรคโต นครวีถิย วิจรนฺโต ทนฺตการาทโย สิปฺปเก เอก วตฺถ ทฬฺห นิวาเสตฺวา เอเกน สีส เวเตฺวา
ทนฺตจุณฺณาทีหิ สโมกิณฺณคตฺเต อเนกานิ ทนฺตวิกติอาทีนิ สิปฺปานิ
กโรนฺเต ทิสวฺ า อโห วต เร เฉกา อาจริยา อีทิสานิป นาม
สิปฺปานิ กริสฺสนฺตีติ เอว เตส เฉกตาย ตุสฺสติ น จสฺส เอว
โหติ อโห วตาห รชฺช ปหาย เอวรูโป สิปฺปโ ก ภเวยฺยนฺติ ฯ
ต กิสฺส เหตุ ฯ รชฺชสิริยา มหานิสสตาย ฯ โส สิปฺปโน
สมติกฺกมิตฺวาว คจฺฉติ ฯ เอวเมว เจส กิฺจาป ต สมาปตฺตึ
สนฺตโต มนสิกโรติ อถขฺวสฺส อหเมต สมาปตฺตึ อาวชฺชิสสฺ ามิ
สมาปชฺชิสฺสามิ อธิฏหิสฺสามิ วุฏหิสฺสามิ ปจฺจเวกฺขิสฺสามีติ เนว
เอส อาโภโค สมนฺนาหาโร มนสิกาโร โหติ ฯ โส ต สนฺตโต
มนสิกโรนฺโต ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว ต ปรมสุขุม อปฺปนาปฺปตฺต
สฺ ปาปุณาติ ยาย เนวสฺีนาสฺี นาม โหติ สงฺขาราวเสสสมาปตฺตึ ภาเวตีติ วุจฺจติ ฯ สงฺขาราวเสสสมาปตฺตินฺติ
อจฺจนฺตสุขุมภาวปฺปตฺตสงฺขาร จตุตฺถารุปฺปสมาปตฺตึ ฯ
อิทานิ ยนฺต เอว อธิคตาย สฺาย วเสน เนวสฺานาสฺายตนนฺติ วุจฺจติ ต อตฺถโต ทสฺเสตุ เนวสฺานาสฺายตนนฺติ เนวสฺานาสฺายตน สมาปนฺนสฺส วา อุปปนฺนสฺส วา
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อารุปปฺ นิทฺเทโส
ทิฏธมฺมสุขวิหาริสฺส วา จิตฺตเจตสิกา ธมฺมาติ วุตฺต ฯ เตสุ อิธ
สมาปนฺนสฺส จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา อธิปฺเปตา ฯ วจนฏโ ปเนตฺถ
โอฬาริกาย สฺาย อภาวโต สุขุมาย จ ภาวโต เนวสฺส
สสมฺปยุตฺตธมฺมสฺส ฌานสฺส สฺา นาสฺาติ เนวสฺานา
สฺ ฯ เนวสฺานาสฺฺจ ต มนายตนธมฺมายตนปริยาปนฺนตฺตา
อายตนฺจาติ เนวสฺานาสฺายตน ฯ อถวา ยายเมตฺถ สฺา
สา ปฏสฺากิจฺจ กาตุ อสมตฺถตาย เนวสฺา สงฺขาราวเสสสุขุมภาเวน วิชฺชมานตฺตา นาสฺาติ เนวสฺานาสฺา ฯ
เนวสฺานาสฺา จ สา เสสธมฺมาน อธิฏานฏเน อายตนฺจาติ
เนวสฺานาสฺายตน ฯ น เกวลฺเจตฺถ สฺาว เอทิสี ฯ
อถโข เวทนาป เนวเวทนา นาเวทนา จิตฺตมฺป เนวจิตฺต นาจิตฺต
ผสฺโสป เนวผสฺโส นาผสฺโส ฯ เอส นโย เสสสมฺปยุตฺตธมฺเมสุ ฯ
สฺาสีเสน ปนาย เทสนา กตาติ เวทิตพฺพา ฯ ปตฺตมกฺขนเตลปฺปภูตีหิ จ อุปมาหิ เอส อตฺโถ วิภาเวตพฺโพ ฯ
สามเณโร กิร เตเลน ปตฺต มกฺเขตฺวา เปสิ ฯ ต
ยาคุปานกาเล เถโร ปตฺตมาหราติ อาห ฯ โส ปตฺเต เตลมตฺถิ
ภนฺเตติ อาห ฯ ตโต อาหร สามเณร เตลนาฬึ ปูเรสฺสามาติ
วุตฺเต นตฺถิ ภนฺเต เตลนฺติ อาห ฯ ตตฺถ ยถา อนฺโต วุฏตฺตา
ยาคุยา สทฺธึ อกปฺปยตฺเถน เตล อตฺถตี ิ โหติ นาฬิปูรณาทีน
วเสน นตฺถีติ โหติ เอว สาป สฺา ปฏสฺากิจฺจ กาตุ
๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๕๖ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อสมตฺถตาย เนวสฺา สงฺขาราวเสสสุขุมภาเวน วิชฺชมานตฺตา
นาสฺา โหติ ฯ
กึ ปเนตฺถ สฺากิจฺจนฺติ ฯ อารมฺมณสฺชานนฺเจว
วิปสฺสนาย จ วิสยภาว อุปคนฺตฺวา นิพฺพิทาชนน ฯ ทหนกิจฺจมิว หิ
สุกฺโขทเก เตโชธาตุ สฺชานนกิจฺจมฺเปสา ปฏฏ กาตุ น สกฺโกติ ฯ
เสสสมาปตฺตีสุ สฺา วิย วิปสฺสนาย วิสยภาว อุปคนฺตฺวา
นิพฺพิทาชนนมฺป กาตุ น สกฺโกติ ฯ อฺเสุ หิ ขนฺเธสุ อกตาภินิเวโส
ภิกฺขุ เนวสฺานาสฺายตนกฺขนฺเธ สมฺมสิตวฺ า นิพฺพิท ปตฺตุ
สมตฺโถ นาม นตฺถิ อปจ อายสฺมา สารีปุตฺโต ปกติวิปสฺสโก
ปน มหาปฺโ สารีปุตตฺ สทิโสว สกฺกุเณยฺย ฯ โสป เอว กิริเม
ธมฺมา อหุตฺวา สมฺโภนฺติ หุตฺวา ปฏิเวเทนฺตีติ เอว กลาปสมฺมสนวเสเนว โน อนุปทธมฺมวิปสฺสนาวเสน ฯ เอว สุขุมตฺต
คตา เอสา สมาปตฺติ ฯ ยถา จ ปตฺตมกฺขนเตลุปมาย เอว
มคฺคุทกุปมายป อยมตฺโถ วิภาเวตพฺโพ ฯ
มคฺคปฏิปนฺนสฺส กิร เถรสฺส ปุรโต คจฺฉนฺโต สามเณโร
โถก อุทก ทิสฺวา อุทก ภนฺเต อุปาหนา โอมฺุจถาติ อาห ฯ
ตโต เถเรน สามเณร สเจ อุทกมตฺถิ อาหร นฺหานสาฏิก
นฺหายิสฺสามาติ วุตฺเต นตฺถิ ภนฺเตติ อาห ฯ ตตฺถ ยถา อุปาหนเตมณมตฺตตฺเถน อุทก อตฺถีติ โหติ นฺหายนตฺเถน นตฺถีติ โหติ
เอวมฺป สา ปฏสฺากิจฺจ กาตุ อสมตฺถตาย เนวสฺา สงฺขารา๑

๒

๑. ยุ. สฺโขทเก ฯ ๒. ม. ๑๔/๑๒๑. ตตฺถ ปน ปติเวนฺตีติ ทิสสฺ ติ ฯ
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อารุปฺปนิทฺเทโส
วเสสสุขุมภาเวน วิชฺชมานตฺตา นาสฺา โหติ ฯ น เกวลฺจ
เอตาเหว อฺาหิป อนุรูปาหิ อุปมาหิ เอส อตฺโถ วิภาเวตพฺโพ ฯ
อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ อิท วุตฺตนยเมวาติ ฯ อย เนวสฺานาสฺายตนกมฺมฏาเน วิตฺถารกถา ฯ
อสทิสรูโป นาโถ อารุปฺป ย จตุพฺพิธ อาห
ต อิติ ตฺวาน ตสฺมึ ปกิณฺณกกถาป วิฺเยฺยา ฯ
อารุปฺปสมาปตฺติโย หิ
อารมฺมณาติกฺกมโต จตสฺโสป ภวนฺติมา
องฺคาติกฺกมเมตาส น อิจฺฉนฺติ วิภาวิโน ฯ
เอตาสุ หิ รูปนิมิตตฺ าติกฺกมโต ปมา อากาสาติกฺกมโต
ทุติยา อากาเส ปวตฺติตวิฺาณาติกฺกมโต ตติยา อากาเส
ปวตฺติตวิฺาณสฺส อปคมาติกฺกมโต จตุตฺถีติ สพฺพถา อารมฺมณาติกฺกมโต จตสฺโสป ภวนฺติมา อารุปฺปสมาปตฺติโย เวทิตพฺพา ฯ
องฺคาติกฺกม ปน เอตาส น อิจฺฉนฺติ ปณฺฑิตา ฯ น หิ รูปาวจรสมาปตฺตีสุ วิย เอตาสุ องฺคาติกฺกโม อตฺถิ ฯ สพฺพาสุป หิ เอตาสุ
อุเปกฺขา จิตฺเตกคฺคตาติ เทฺวเยว ฌานงฺคานิ โหนฺติ ฯ เอว สนฺเตป
สุปฺปณีตตรา โหนฺติ ปจฺฉิมา ปจฺฉิมา อิธ
อุปมา ตตฺถ วิฺเยฺยา ปาสาทตลสาฏิกา ฯ
ยถา หิ จตุภูมิกสฺส ปาสาทสฺส เหฏิมตเล ทิพฺพนจฺจคีตวาทิตสุรภิคนฺธมาลาโภชนสยนจฺฉาทนาทิวเสน ปณีตา ปฺจ
กามคุณา ปจฺจุปฏิตา อสฺสุ ทุติเย ตโต ปณีตตรา ตติเย
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วิสุทฺธิมคฺเค
ตโต ปณีตตรา จตุตฺเถ สพฺพปฺปณีตตรา ตตฺถ กิฺจาป ตานิ
จตฺตาริป ปาสาทตลาเนว นตฺถิ เนส ปาสาทตลภาเวน วิเสโส
ปฺจกามคุณสมิทฺธิวิเสเสน ปน เหฏิมโต เหฏิมโต อุปริม
อุปริม ปณีตตร โหติ ยถา จ เอกาย อิตฺถิยา กนฺติตถูลสณฺหสณฺหตรสณฺหตมสุตฺตาน จตุปฺปลติปฺปลทฺวิปลเอกปลสาฏิกา อสฺสุ
อายาเมน จ วิตฺถาเรน จ สมปฺปมาณา ตตฺถ กิฺจาป ตา
สาฏิกา จตสฺโสป อายามโต จ วิตฺถารโต จ สมปฺปมาณา
นตฺถิ ตาส ปมาณโต วิเสโส สุขสมฺผสฺสสุขุมภาวมหคฺฆภาเวหิ
ปน ปุริมาย ปุริมาย ปจฺฉิมา ปจฺฉิมา ปณีตตรา โหนฺติ
เอวเมว กิฺจาป จตูสุป เอตาสุ อุเปกฺขา จิตฺเตกคฺคตาติ เอตานิ
เทฺวเยว องฺคานิ โหนฺติ อถโข ภาวนาวิเสเสน เตส องฺคาน
ปณีตปณีตตรภาเวน สุปฺปณีตตรา โหนฺติ ปจฺฉิมา ปจฺฉิมา อิธาติ
เวทิตพฺพา ฯ เอว อนุปุพฺเพน ปณีตปณีตา เจตา ฯ
อสุจิมฺหิ มณฺฑเป ลคฺโค เอโก ตนิสฺสิโต ปโร
อฺโ พหิ อนิสฺสาย ต ต นิสฺสาย จาปโร
ิโต จตูหิ เอเตหิ ปุริเสหิ ยถากฺกม
สมานตาย าตพฺพา จตสฺโสป วิภาวินา ฯ
ตตฺรายมตฺถโยชนา ฯ อสุจิมฺหิ กิร เทเส เอโก มณฺฑโป ฯ อเถโก
ปุริโส อาคนฺตฺวา ต อสุจึ ชิคุจฺฉมาโน ต มณฺฑป หตฺเถหิ
อาลมฺพิตฺวา ตตฺถ ลคฺโค ลคฺคิโต วิย อฏาสิ ฯ อถาปโร อาคนฺตฺวา
ต มณฺฑปลคฺค ปุริส นิสฺสิโต ฯ อถฺโ อาคนฺตฺวา จินฺเตสิ โย
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อารุปฺปนิทฺเทโส
เอส มณฺฑปลคฺโค โย เจต นิสฺสิโต อุโภเปเต ทุฏิตา ธุโว จ
เนส มณฺฑปปปาเต ปาโต หนฺทาห พหิเยว ติฏามีติ ฯ โส
ตนิสฺสิต อนิสฺสาย พหิเยว อฏาสิ ฯ อถาปโร อาคนฺตฺวา
มณฺฑปลคฺคสฺส จ ตนิสฺสิตสฺส จ อเขมภาว จินฺเตตฺวา พหิฏิต ว
สุฏิต มนฺตวฺ า ต นิสฺสาย อฏาสิ ฯ ตตฺถ อสุจิมฺหิ เทเส
มณฺฑโป วิย กสิณุคฺฆาฏิมากาส ทฏพฺพ ฯ อสุจิชิคุจฺฉาย มณฺฑปลคฺโค ปุริโส วิย รูปนิมิตฺตชิคุจฺฉาย อากาสารมฺมณ อากาสานฺจายตน ฯ มณฺฑปลคฺค ปุริส นิสฺสิโต วิย อากาสารมฺมณ อากาสานฺจายตน อารพฺภ ปวตฺต วิฺาณฺจายตน ฯ เตส ทฺวินฺนมฺป
อเขมภาว จินฺเตตฺวา อนิสฺสาย ต มณฺฑปลคฺค พหิฏิโต วิย
อากาสานฺจายตน อารมฺมณ อกตฺวา ตทภาวารมฺมณ อากิฺจฺายตน ฯ มณฺฑปลคฺคสฺส ตนิสฺสิตสฺส จ อเขมต จินฺเตตฺวา
พหิฏิตว สุฏิโตติ มนฺตฺวา ต นิสสฺ าย ิโต วิย วิฺาณาภาวสงฺขาเต พหิ ปเทเส ิต อากิฺจฺายตน อารพฺภ ปวตฺต
เนวสฺานาสฺายตน ทฏพฺพ ฯ เอว ปวตฺตมานฺจ
อารมฺมณ กโรเตว อฺาภาเวน ต อิท
ทิฏโทสมฺป ราชาน วุตฺติเหตุ ชโน ยถา ฯ
อิทฺหิ เนวสฺานาสฺายตน อาสนฺนวิฺาณฺจายตนปจฺจตฺถิกา
อย สมาปตฺตีติ เอว ทิฏ โทสมฺป ต อากิฺจฺายตน อฺสฺส
อารมฺมณสฺส อภาวา อารมฺมณ กโรเตว ฯ ยถา กึ ฯ ทิฏโทสมฺป
ราชาน วุตตฺ ิเหตุ ยถา ชโน ฯ ยถา หิ อสยต ผรุสกายวจีมโน-
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
สมาจาร กิฺจิ สพฺพทีปปตึ ราชาน ผรุสสมาจาโร อยนฺติ เอว
ทิฏโทสมฺป อฺตฺถ วุตฺตึ อลภมาโน ชโน วุตฺติเหตุ นิสฺสาย วตฺตติ
เอว ทิฏโทสมฺป ต อากิฺจฺายตน อฺ อารมฺมณ อลภมานมิท
เนวสฺานาสฺายตน อารมฺมณ กโรเตว ฯ เอว กุรุมานฺจ
อารุฬโฺ ห ทีฆนิสฺเสณึ ยถา นิสฺเสณิพาหุก
ปพฺพตคฺคฺจ อารุฬฺโห ยถา ปพฺพตมตฺถก
ยถา วา คิริมารุฬฺโห อตฺตโนเยว ชนฺนุก
โอลุมฺภติ ตเถเวต ฌานโมลุมฺภ วตฺตตีติ ฯ
อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย กเต วิสุทฺธิมคฺเค
สมาธิภาวนาธิกาเร อารุปฺปนิทฺเทโส นาม ทสโม ปริจฺเฉโท ฯ
สมาธินิทฺเทโส
อิทานิ อารุปฺปานนฺตร เอกา สฺาติ เอว อุทฺทิฏาย
อาหาเร ปฏิกูลสฺาย ภาวนานิทฺเทโส อนุปฺปตฺโต ฯ ตตฺถ
อาหรตีติ อาหาโร ฯ โส จตุพฺพิโธ กพฬิงฺการาหาโร ผสฺสาหาโร
มโนสฺเจตนาหาโร วิฺาณาหาโรติ ฯ โก ปเนตฺถ กึ อาหรตีติ ฯ
กพฬิงฺการาหาโร โอชฏมก รูป อาหรติ ฯ ผสฺสาหาโร ติสฺโส
เวทนา อาหรติ ฯ มโนสฺเจตนาหาโร ตีสุ ภาเวสุ ปฏิสนฺธึ อาหรติ ฯ
วิฺาณาหาโร ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ นามรูป อาหรติ ฯ เตสุ กพฬิงฺการาหาเร นิกนฺติภย ผสฺสาหาเร อุปคมนภย มโนสฺเจตนาหาเร
๑

๒

๓

๑. ยุ. สพฺพทิสมฺปตึ ฯ ๒. ยุ. โอลุพฺภติ ฯ ๓. ยุ. โอลุพฺภ ฯ
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สมาธินิทฺเทโส
อุปปตฺติภย วิฺาณาหาเร ปฏิสนฺธิภย ฯ เอว สปฺปฏิภเยสุ จ
เอเตสุ กพฬิงฺการาหาโร ปุตฺตมสุปเมน ทีเปตพฺโพ ผสฺสาหาโร นิจฺจมฺมคาวูปเมน มโนสฺเจตนาหาโร องฺคารกาสุปเมน
วิฺาณาหาโร สตฺติสูลปุ เมนาติ ฯ อิเมสุ ปน จตูสุ อาหาเรสุ
อสิตปตขายิตสายิตปฺปเภโท กพฬิงฺการาหาโรว อิมสฺมึ อตฺเถ
อาหาโรติ อธิปฺเปโต ฯ ตสฺมึ อาหาเร ปฏิกลู าการคฺคหณวเสน
อุปฺปนฺนา สฺา อาหาเร ปฏิกลู สฺา ฯ ต อาหาเร ปฏิกูลสฺ ภาเวตุกาเมน กมฺมฏาน อุคฺคเหตฺวา อุคฺคหโต เอกปทมฺป
อวิรชฺฌนฺเตน รโหคเตน ปฏิสลฺลีเนน อสิตปตขายิตสายิตปฺปเภเท
กพฬิงฺการาหาเร ทสหากาเรหิ ปฏิกลู ตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ
เสยฺยถีท ฯ คมนโต ปริเยสนโต ปริโภคโต อาสยโต นิธานโต
อปริปกฺกโต ปริปกฺกโต ผลโต นิสฺสนฺทโต สมฺมกฺขนโตติ ฯ
ตตฺถ คมนโตติ เอว มหานุภาเว นาม สาสเน ปพฺพชิเตน
สกลรตฺตึ พุทฺธวจนสชฺฌาย วา สมณธมฺม วา กตฺวา กาลสฺเสว
วุฏาย เจติยงฺคณโพธิยงฺคณวตฺต กตฺวา ปานีย ปริโภชนีย
อุปฏเปตฺวา ปริเวณ สมฺมชฺชิตฺวา สรีร ปฏิชคฺคิตฺวา อาสน
อารุยฺห วีสตึสวาเร กมฺมฏาน มนสิกริตฺวา อุฏาย ปตฺตจีวร
คเหตฺวา นิชฺชนสมฺพาธานิ ปวิเวกสุขานิ ฉายูทกสมฺปนฺนานิ สุจีนิ
สีตลานิ รมณียภูมิภาคานิ ตโปวนานิ ปหาย อริย วิเวกรติมนเปกฺขิตฺวา สุสานาภิมุเขน สิคาเลน วิย อาหารตฺถาย คามาภิมุเขน
คนฺตพฺพ เอว คจฺฉตา จ มฺจมฺหา วา ปมฺหา วา โอตรณโต
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วิสุทฺธิมคฺเค
ปฏาย ปาทรชฆรโคฬิกวจฺจาทิสมฺปริกิณฺณ ปจฺจตฺถรณ อกฺกมิตพฺพ
โหติ ตโต อปฺเปกทา มูสิกชตุกวจฺจาทีหิ อุปหตตฺตา อนฺโตคพฺภโต
ปฏิกูลตร ปมุข ทฏพฺพ โหติ ตโต อุลูกปาราวตาทิวจฺจสมฺมกฺขิตตฺตา อุปริมตลโต ปฏิกูลตร เหฏิมตล ตโต กทาจิ วาเตริเตหิ
ปุราณติณปณฺเณหิ คิลานสามเณราน มุตฺตกรีสเขฬสิงฺฆาณิกาหิ
วสฺสกาเล อุทกจิกฺขลฺลาทีหิ จ สงฺกลิ ิฏตฺตา เหฏิมตลโต ปฏิกูลตร
ปริเวณ ปริเวณโต ปฏิกลู ตรา วิหารรจฺฉา ทฏพฺพา โหติ
อนุปุพฺเพน ปน โพธิฺจ เจติยฺจ วนฺทิตฺวา วิตกฺกมาลเก ิเตน
มุตฺตราสิสทิส เจติย โมรปฺฉกลาปสทิส มโนหร โพธึ เทววิมานสมฺปตฺติสสฺสิริก เสนาสนฺจ อนวโลเกตฺวา เอวรูป นาม รมณีย
ปเทส ปฏ กตฺวา อาหารเหตุ คนฺตพฺพ ภวิสฺสตีติ ปกฺกมิตฺวา คามมคฺค ปฏิปนฺเนน ขาณุกณฺฏกมคฺโคป อุทกเวคภินฺนวิสมมคฺโคป
ทฏพฺโพ โหติ ตโต คณฺฑ ปฏิจฺฉาทยมาเนน วิย นิวาสน
นิวาเสตฺวา วณโจฬก พนฺธนฺเตน วิย กายพนฺธน พนฺธิตฺวา
อฏิสงฺฆาฏ ปฏิจฺฉาเทนฺเตน วิย จีวร ปารุปตฺวา เภสชฺชกปาล
นีหรนฺเตน วิย ปตฺต นีหริตฺวา คามทฺวารสมีป ปาปุณนฺเตน หตฺถิกุณปอสฺสกุณปโคกุณปมหิสกุณปมนุสฺสกุณปอหิกุณปกุกฺกุรกุณปาทีนิป
ทฏพฺพานิ ภวนฺติ น เกวลฺจ ทฏพฺพานิ คนฺโธป เนส ฆาน
ปฏิหนมาโน อธิวาเสตพฺโพ โหติ ตโต คามทฺวาเร ตฺวา จณฺฑหตฺถิอสฺสาทิปริสฺสยปริวชฺชนตฺถ คามรจฺฉา โอโลเกตพฺพา โหติ ฯ
๑

๑. โมรปฺช...อิติป ฯ
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สมาธินิทฺเทโส
อิจฺเจต ปจฺจตฺถรณาทิ อเนกกุณปปริโยสาน ปฏิกูล อาหารเหตุ
อกฺกมิตพฺพฺจ ทฏพฺพฺจ ฆายิตพฺพฺจ โหติ อโห วต โภ
ปฏิกูโล อาหาโรติ เอว คมนโต ปฏิกลู ตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ
กถ ปริเยสนโต ฯ เอว คมนปฏิกูล อธิวาเสตฺวาป คาม
ปวิฏเน สงฺฆาฏิปารุเตน กปณมนุสฺเสน วิย กปาลหตฺเถน
ฆรปฏิปาฏิยา คามวีถีสุ จริตพฺพ โหติ ยตฺถ วสฺสกาเล อกฺกนฺตกฺกนฺตฏาเน ยาว ปณฺฑิกมสาป อุทกจิกฺขลฺเล ปาทา ปวิสนฺติ
เอเกน หตฺเถน ปตฺต คเหตพฺพ เอเกน จีวร อุกฺขิปต พฺพ โหติ
คิมฺหกาเล วาตเวคสมุฏิเตหิ ปสุติณรเชหิ โอกิณณ
ฺ สรีเรน จริตพฺพ
โหติ ต ต เคหทฺวาร ปตฺวา มจฺฉโธวนมสโธวนตณฺฑุลโธวน- เขฬสิงฺฆาณิกสุนขสูกรวจฺจาทิสมฺมิสฺสานิ กิมิกุลนีลมกฺขิกปริกิณฺณานิ โอฬิคลฺลานิ เจว จนฺทนิกฏานิ จ ทฏพฺพานิ โหนฺติ
อกฺกมิตพฺพานิป ยโต คามมกฺขิกา อุฏหิตฺวา สงฺฆาฏิยมฺป ปตฺเตป
สีเสป นิลียนฺติ ฆร ปวิฏสฺสาป เกจิ เทนฺติ เกจิ น เทนฺติ
ททมานาป เอกจฺเจ หิยโฺ ย ปกฺกภตฺตมฺป ปุราณกขชฺชกมฺป ปูติกุมฺมาสสูปาทีนิป ททนฺติ อททมานาป เกจิเทว อติจฺฉถ ภนฺเตติ
วทนฺติ เกจิ ปน อปสฺสมานา วิย ตุณฺหี โหนฺติ เกจิ
อฺเน มุขมฺป กโรนฺติ เกจิ คจฺฉ เร มุณฺฑกาติอาทีหิ
ผรุสวาจาหิ สมุทาจรนฺติ เอว หิ กปณมนุสฺเสน วิย คาเม
ปณฺฑาย จริตฺวา นิกฺขมิตพฺพนฺติ ฯ อิจฺเจต คามปฺปเวสนโต ปฏาย
ยาว นิกฺขมนา อุทกจิกฺขลฺลาทิปฏิกลู  อาหารเหตุ อกฺกมิตพฺพฺเจว
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ทฏพฺพฺจ อธิวาเสตพฺพฺจ โหติ อโห วต โภ ปฏิกูโล
อาหาโรติ เอว ปริเยสนโต ปฏิกูลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ
กถ ปริโภคโต ฯ เอว ปริยฏิ าหาเรน ปน พหิคาเม ผาสุกฏาเน สุขนิสินฺเนน ยาว ตตฺถ หตฺถ น โอตาเรติ ตาว ตถารูป
ครุฏานิย ภิกฺขุ วา ลชฺชมิ นุสฺส วา ทิสฺวา นิมนฺเตตุมฺป สกฺกา
โหติ ภฺุชิตุกามตาย ปเนตฺถ หตฺเถ โอตาริตมตฺเต คณฺหถาติ
วทนฺเตน ลชฺชิตพฺพ โหติ หตฺถ ปน โอตาเรตฺวา มทฺทนฺตสฺส
ปฺจงฺคุลิอนุสาเรน เสโท ปคฺฆรมาโน สุกฺขถทฺธภตฺตมฺป เตเมนฺโต
มุทุก กโรติ อถ ตสฺมึ ปริมทฺทนมตฺเตนาป สมฺภินฺนโสเภ อาโลป
กตฺวา มุเข ปเต เหฏิมทนฺตา อุทุกฺขลกิจฺจ สาเธนฺติ อุปริมา
มูสลกิจฺจ ชิวฺหา หตฺถกิจฺจ ต ตตฺถ สุวานโทณิย สุวานปณฺฑมิว
ทนฺตมูสเลหิ โกฏเฏตฺวา ชิวฺหาย สมฺปริวตฺติยมาน ชิวฺหคฺเค
ตนุปสนฺนเขโฬ มกฺเขติ เวมชฺฌโต ปฏาย พหลเขโฬ มกฺเขติ
ทนฺตกฏเน อปฺปตฺตฏาเน ทนฺตคูถโก มกฺเขติ โส เอว
วิจุณฺณิตมกฺขิโต ตขเณเยว อนฺตรหิตวณฺณคนฺธสงฺขารวิเสโส
สุวานโทณิย ิตสุวานวมถุ วิย ปรมเชคุจฺฉภาว อุปคจฺฉติ เอวรูโปป
สมาโน จกฺขุสฺส อาปาถมตีตตฺตา อชฺโฌหริตพฺโพ โหตีติ เอว
ปริโภคโต ปฏิกูลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ
กถ อาสยโต ฯ เอว ปริโภค อุปคโต จ ปเนส อนฺโต
ปวิสมาโน ยสฺมา พุทฺธปจฺเจกพุทฺธานมฺป รฺโป จกฺกวตฺติสฺส
ปตฺตเสมฺหปุพฺพโลหิตาสเยสุ จตูสุ อฺตโร อาสโย โหติเยว
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สมาธินิทฺเทโส
มนฺทปฺาน ปน จตฺตาโรป อาสยา โหนฺติ ตสฺมา ยสฺส
ปตฺตาสโย อธิโก โหติ ตสฺส พหุลมธุกเตลมกฺขิโต วิย ปรมเชคุจฺโฉ โหติ ยสฺส เสมฺหาสโย อธิโก โหติ ตสฺส นาคพลปณฺณรสมกฺขิโต วิย ยสฺส ปุพฺพาสโย อธิโก โหติ ตสฺส ปูติตกฺกมกฺขิโต วิย ยสฺส โลหิตาสโย อธิโก โหติ ตสฺส รชนมกฺขิโต
วิย ปรมเชคุจฺโฉ โหตีติ เอว อาสยโต ปฏิกูลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ
กถ นิธานโต ฯ โส อิเมสุ จตูสุ อาสเยสุ อฺตเรน
อาสเยน มกฺขิโต อนฺโตอุทร ปวิสิตวฺ า เนว สุวณฺณภาชเน น
มณิรชตาทิภาชเนสุ นิธาน คจฺฉติ สเจ ปน ทสวสฺสิเกน อชฺโฌหริยติ ทสวสฺสานิ อโธตวจฺจกูปสทิเส โอกาเส ปติฏหติ สเจ
วีสตึสจตฺตาลีสปฺาสสฏิสตฺตติอสีตินวุติวสฺสิเกน สเจ วสฺสสติเกน อชฺโฌหริยติ วสฺสสต อโธตวจฺจกูปสทิเส โอกาเส
ปติฏหตีติ เอว นิธานโต ปฏิกูลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ
กถ อปริปกฺกโต ฯ โส ปนายมาหาโร เอวรูเป โอกาเส
นิธานมุปคโต ยาว อปริปกฺโก โหติ ตาว ตสฺมึเยว ยถาวุตฺตปฺปกาเร ปรมนฺธการติมิเส นานากุณปคนฺธวาสิตปวนวิจริเต
อติทุคฺคนฺธเชคุจฺเฉ ปเทเส ยถา นาม นิทาเฆ อกาลเมเฆน
อภิวุฏมฺหิ จณฺฑาลคามทฺวารอาวาเฏ ปติตานิ ติณปณฺณกิลฺชขณฺฑอหิกุกฺกุรมนุสฺสกุณปาทีนิ สูริยาตเปน สนฺตตฺตานิ เผณปุพฺพุฬกาจิตานิ ติฏนฺติ เอวเมว ตทิวสมฺป หิยฺโยป ตโต ปุรมิ ๑

๑. ยุ. มนฺทปฺุาน ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ทิวเสป อชฺโฌหโฏ สพฺโพ เอกโต หุตฺวา เสมฺหปฏลปริโยนทฺโธ
กายคฺคิสนฺตาปกุถิตกุถนสฺชาตเผณปุพฺพุฬกาจิโต ปรมเชคุจฺฉภาว
อุปคนฺตฺวา ติฏตีติ เอว อปริปกฺกโต ปฏิกูลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ
กถ ปริปกฺกโต ฯ โส ตตฺถ กายคฺคินา ปริปกฺโก สมาโน
น สุวณฺณรชตาทิธาตุโย วิย สุวณฺณรชตาทิภาว อุปคจฺฉติ
เผณปุพฺพุฬเก ปน มฺุจนฺโต สณฺหกรณีย ปสิตฺวา นาฬิเก
ปกฺขิปฺปมานปณฺฑุมตฺติกา วิย กรีสภาว อุปคนฺตฺวา ปกฺกาสย
มุตฺตภาว อุปคนฺตฺวา มุตฺตวตฺถิฺจ ปูเรตีติ เอว ปริปกฺกโต
ปฏิกูลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ
กถ ผลโต ฯ สมฺมา ปริปจฺจมาโนว ปนาย เกสโลมนขทนฺตาทีนิ นานากุณปานิ นิปฺผาเทติ อสมฺมา ปริปจฺจมาโน ทนฺท-ุ
กณฺฑุกจฺฉุกุฏกิลาสโสสกาสาติสารปฺปภูตีนิ โรคสตานิ อิทมสฺส
ผลนฺติ เอว ผลโต ปฏิกูลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ
กถ นิสสฺ นฺทโต ฯ อชฺโฌหริยมาโน เจส เอเกน ทฺวาเรน
ปวิสิตฺวา นิสฺสนฺทมาโน อกฺขิมฺหา อกฺขิคูถโก กณฺณมฺหา กณฺณคูถโกติอาทินา ปกาเรน อเนเกหิ ทฺวาเรหิ นิสฺสนฺทติ อชฺโฌหรณสมเย เจส มหาปริวาเรนาป อชฺโฌหริยติ นิสฺสนฺทนสมเย
ปน อุจฺจารปสฺสาวาทิภาวมุปคโต เอกเกเนว นีหริยติ ปมทิวเส
จ น ปริภฺุชนฺโต หฏปหฏโป โหติ อุทคฺคุทคฺโค ปติโสมนสฺสชาโต ทุติยทิวเส นิสฺสนฺเทนฺโต ปหติ นาสิโก โหติ วิกุณิตมุโข
๑

๒

๑. ยุ. กายคฺคิสนฺตาปกถิโต กุถน..อิติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ททฺทุ...อิติป ฯ
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สมาธินิทฺเทโส
เชคุจฺฉี มงฺกุภูโต ปมทิวเส จ น รตฺโต คิทฺโธ คธิโต มุจฺฉิโตป
อชฺโฌหริตฺวา ทุติยทิวเส เอกรตฺติวาเสน วิรตฺโต อฏฏิยมาโน
หรายมาโน เชคุจฺฉมาโน นีหรติ เตนาหุ โปราณา
อนฺน ปาน ขาทนีย โภชนฺจ มหารห
เอกทฺวาเรน ปวิสิตฺวา นวทฺวาเรหิ สนฺทติ
อนฺน ปาน ขาทนีย โภชนฺจ มหารห
ภฺุชติ สปริวาโร นิกฺขาเมนฺโต นิลียติ
อนฺน ปาน ขาทนีย โภชนฺจ มหารห
ภฺุชติ อภินนฺทนฺโต นิกฺขาเมนฺโต ชิคุจฺฉติ
อนฺน ปาน ขาทนีย โภชนฺจ มหารห
เอกรตฺติปริวาสา สพฺพ ภวติ ปูติกนฺติ
เอว นิสฺสนฺทโต ปฏิกลู ตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ
กถ สมฺมกฺขนโต ฯ ปริโภคกาเลป เจส หตฺถโอฏชิวฺหาตาลูนิ สมฺมกฺเขติ ตานิ เตน สมฺมกฺขติ ตฺตา ปฏิกูลานิ โหนฺติ ยานิ
โธตานิป คนฺธหรณตฺถ ปุนปฺปุน โธวิตพฺพานิ โหนฺติ ปริภตุ ฺโต
สมาโน ยถา นาม โอทเน ปจฺจมาเน ถุสกณโกณฺฑกาทีนิ
อุตฺตริตฺวา อุกฺขลิมุขวฏฏปิ ธานิโย มกฺขนฺติ เอวเมว สกลสรีรานุคเตน กายคฺคินา เผณุทฺเทหก ปจิตฺวา อุตฺตรมาโน ทนฺเต ทนฺตมลภาเวน สมฺมกฺเขติ ชิวฺหาตาลุปฺปภูตีนิ เขฬเสมฺหาทิภาเวน อกฺขิกณฺณนาสอโธมคฺคาทิเก อกฺขิคูถกณฺณคูถสิงฺฆาณิกามุตฺตกรีสาทิภาเวน
๑

๒

๑....กุณฑ
ฺ กาทีนีติป ฯ ๒. ปจฺจิตฺวา ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
สมฺมกฺเขติ เยน สมฺมกฺขิตานิ อิมานิ ทฺวารานิ ทิวเส
ทิวเส โธวิยมานานิป เนว สุจีนิ น มโนรมานิ โหนฺติ เยสุ
เอกจฺจ โธวิตฺวา หตฺโถ ปุน อุทเกน โธวิตพฺโพ โหติ เอกจฺจ
โธวิตฺวา ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ โคมเยนป มตฺติตายป คนฺธจุณฺเณนป
โธวิโต ปาฏิกุลฺยตา น วิคจฺฉตีติ เอว สมฺมกฺขนโต ปฏิกลู ตา
ปจฺจเวกฺขิตพฺพา ฯ
ตสฺเสว ทสหากาเรหิ ปฏิกลู ต ปจฺจเวกฺขโต ตกฺกาหต
วิตกฺกาหต กโรนฺตสฺส ปฏิกูลาการวเสน กฬฬิงฺการาหาโร ปากโฏ
โหติ ฯ โส ต นิมิตฺต ปุนปฺปุน อาเสวติ ภาเวติ พหุลกี โรติ ฯ
ตสฺเสว กโรโต นีวรณานิ วิกฺขมฺภนฺติ ฯ กพฬิงกฺ าราหารสฺส สภาวธมฺมตาย คมฺภีรตฺตา อปฺปน อปฺปตฺเตน อุปจารสมาธินา จิตฺต
สมาธิยติ ฯ ปฏิกูลาการคฺคหณวเสน ปเนตฺถ สฺา ปากฏา
โหติ ฯ ตสฺมา อิท กมฺมฏาน อาหาเร ปฏิกลู สฺาอิจฺเจว
สงฺข คต ฯ อิมฺจ ปน อาหาเร ปฏิกูลสฺ อนุยุตฺตสฺส ภิกฺขุโน
รสตณฺหาย จิตฺต ปฏิลยี ติ ปฏิกฏุ ติ ปฏิวตฺตติ ฯ โส กนฺตารนิตฺถรณตฺถิโก วิย ปุตฺตมส วิคตมโท อาหาร อาหาเรติ ยาวเทว
ทุกฺขสฺส นิตฺถรณตฺถาย ฯ อถสฺส อปฺปกสิเรเนว กพฬิงฺการาหารปริฺามุเขน ปฺจกามคุณิโก ราโค ปริฺ คจฺฉติ ฯ โส
ปฺจกามคุณปริฺามุเขน รูปกฺขนฺธ ปริชานาติ ฯ อปริปกฺกาทิปฏิกูลภาววเสน จสฺส กายคตาสติภาวนาป ปาริปูรึ คจฺฉติ ฯ
๑

๑. ปฏิกุฏฏตีติป ฯ ๒. ยุ. อุททฺ ิฏสฺส ฯ
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สมาธินิทฺเทโส
อสุภสฺาย อนุโลมปฏิปท ปฏิปนฺโน โหติ ฯ อิม ปน
ปฏิปตฺตึ นิสสฺ าย ทิฏเว ธมฺเม อมตปริโยสานต อนภิสมฺภุณนฺโต
สุคติปรายโน โหตีติ ฯ อย อาหาเร ปฏิกูลสฺาภาวนาย
วิตฺถารกถา ฯ
อิทานิ อาหาเร ปฏิกูลสฺานนฺตร เอก ววฏานนฺติ
เอว นิทฺทิฏสฺส จตุธาตุววฏานสฺส ภาวนานิทฺเทโส อนุปฺปตฺโต ฯ
ตตฺถ ววฏานนฺติ สภาวุปลกฺขณวเสน สนฺนิฏาน ฯ จตุนฺน
ธาตูน ววฏาน จตุธาตุววฏาน ฯ ธาตุมนสิกาโร ธาตุกมฺมฏาน
จตุธาตุววฏานนฺติ อตฺถโต เอก ฯ ตยิท ทฺวิธา อาคต สงฺเขปโต
จ วิตฺถารโต จ ฯ สงฺเขปโต ต มหาสติปฏาเน อาคต วิตฺถารโต
มหาหตฺถิปทุปเม ราหุโลวาเท ธาตุวิภงฺเค จ ฯ ต หิ เสยฺยถาป
ภิกฺขเว ทกฺโข โคฆาตโก วา โคฆาตกนฺเตวาสี วา คาวึ วธิตฺวา
จาตุมฺมหาปเถ วิลโส วิภชิตฺวา นิสินโฺ น อสฺส เอวเมว โข
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อิมเมว กาย ยถาิต ยถาปณิหิต ธาตุโส
ปจฺจเวกฺขติ อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย ปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ
วาโยธาตูติ เอว ติกฺขปฺสฺส ธาตุกมฺมฏานิกสฺส วเสน มหา
สติปฏาเน สงฺเขปโต อาคต ฯ ตสฺสตฺโถ ยถา เฉโก โคฆาตโก วา
ตสฺเสว วา ภตฺตเวตฺตนภโฏ อนฺเตวาสิโก คาวึ วธิตฺวา วินิวิชฺฌิตฺวา
จตสฺโส ทิสา คตาน มหาปถาน เวมชฺฌฏานสงฺขาเต จาตุมฺมหาปเถ โกฏาส โกฏาส กตฺวา นิสนิ ฺโน อสฺส เอวเมว ภิกฺขุ
๑

๒

๑. ม. อุทฺทิฏสฺส ฯ ๒. ที. มหา. ๑๐/๓๒๙ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
จตุนฺน อิริยาปถาน เยน เกนจิ อากาเรน ิตตฺตา ยถาิต ยถาิตตฺตาว ยถาปณิหิต กาย อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย ปวีธาตุ ฯเปฯ
วาโยธาตูติ เอว ธาตุโส ปจฺจเวกฺขติ ฯ กึ วุตฺต โหติ ฯ ยถา
โคฆาตกสฺส คาวึ โปเสนฺตสฺสป อาฆาตน อาหรนฺตสฺสป อาหริตฺวา
ตตฺถ พนฺธิตฺวา เปนฺตสฺสป วธนฺตสฺสป วธิต มต ปสฺสนฺตสฺสป
ตาวเทว คาวีติ สฺา น อนฺตรธายติ ยาว น ปทาเลตฺวา
วิลโส น วิภชติ วิภชิตวฺ า นิสินฺนสฺส ปน คาวีติ สฺา
อนฺตรธายติ มสสฺา ปวตฺตติ นาสฺส เอว โหติ อห คาวึ
วิกฺกีณามิ อิเม คาวึ หรนฺตีติ อถขฺวสฺส อห มส วิกฺกีณามิ
อิเมป มส หรนฺติ อิจฺเจว โหติ เอวเมว อิมสฺสาป ภิกฺขุโน ปุพฺเพ
พาลปุถุชฺชนกาเล คิหิภูตสฺสป ปพฺพชิตสฺสป ตาวเทว สตฺโตติ วา
โปโสติ วา ปุคฺคโลติ วา สฺา น อนฺตรธายติ ยาว อิมเมว
กาย ยถาิต ยถาปณิหิต ฆนวินิพฺโภค กตฺวา ธาตุโส น
ปจฺจเวกฺขติ ธาตุโส ปจฺจเวกฺขโต ปน สตฺตสฺา อนฺตรธายติ
ธาตุวเสเนว จิตฺต สนฺติฏ ติ ฯ เตนาห ภควา เสยฺยถาป
ภิกฺขเว ทกฺโข โคฆาตโก วา ฯเปฯ นิสินฺโน อสฺส เอวเมว โข
ภิกฺขเว ภิกฺขุ ฯเปฯ วาโยธาตูติ ฯ
มหาหตฺถิปทุปเม ปน กตมา จาวุโส อชฺฌตฺติกา ปวีธาตุ
ย อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต กกฺขฬ ขริคต อุปาทินฺน เสยฺยถีท เกสา
โลมา นขา ทนฺตา ฯเปฯ อุทริย กรีส ย วา ปนฺมฺป
๑

๑. ม. ยุ. คาวีสฺา ฯ
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สมาธินิทฺเทโส
กิฺจิ อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต กกฺขฬ ขริคต อุปาทินฺน อย วุจฺจตาวุโส
อชฺฌตฺติกา ปวีธาตูติ จ กตมา จาวุโส อชฺฌตฺติกา อาโปธาตุ
ย อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต อาโป อาโปคต อุปาทินฺน เสยฺยถีท
ปตฺต ฯเปฯ มุตฺต ย วา ปนฺมฺป กิฺจิ อชฺฌตฺต
ปจฺจตฺต อาโป อาโปคต อุปาทินฺน อย วุจฺจตาวุโส อชฺฌตฺติกา
อาโปธาตูติ จ กตมา จาวุโส อชฺฌตฺติกา เตโชธาตุ ย
อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต เตโช เตโชคต อุปาทินฺน เสยฺยถีท เยน จ
สนฺตปฺปติ เยน จ ชริยติ เยน จ ปริทยฺหติ เยน จ อสิตปตขายิตสายิต สมฺมา ปริณาม คจฺฉติ ย วา ปนฺมฺป กิฺจิ
อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต เตโช เตโชคต อุปาทินฺน อย วุจฺจตาวุโส
อชฺฌตฺติกา เตโชธาตูติ จ กตมา จาวุโส อชฺฌตฺติกา วาโยธาตุ
ย อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต วาโย วาโยคต อุปาทินฺน เสยฺยถีท
อุทฺธงฺคมา วาตา อโธคมา วาตา กุจฺฉิสยา วาตา โกฏาสยา วาตา
องฺคมงฺคานุสาริโน วาตา อสฺสาโส ปสฺสาโส อิติ วา ย วา
ปนฺมฺป กิฺจิ อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต วาโย วาโยคต อุปาทินฺน
อย วุจฺจตาวุโส อชฺฌตฺติกา วาโยธาตูติ จ เอว นาติติกฺขปฺสฺส
ธาตุกมฺมฏานิกสฺส วเสน วิตฺถารโต อาคต ฯ ยถา เจตฺถ
เอว ราหุโลวาทธาตุวิภงฺเคสุป ฯ
ตตฺราย อนุตฺตานปทวณฺณนา ฯ อชฺฌตฺต ปจฺจตฺตนฺติ อิท
ตาว อุภยมฺป นิยกสฺส อธิวจน ฯ นิยก นาม อตฺตนิ ชาต
๑

๒

๑. ม. ยุ. ชีรติ ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๓๕๐ ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
สสนฺตานปริยาปนฺนนฺติ อตฺโถ ฯ ตยิท ยถา โลเก อิตฺถีสุ กถา
อธิตฺถีติ วุจฺจติ เอว อตฺตนิ ปวตฺตตฺตา อชฺฌตฺต อตฺตาน ปฏิจฺจ
ปวตฺตตฺตา ปจฺจตฺตนฺติ วุจฺจติ ฯ กกฺขฬนฺติ ถทฺธ ฯ ขริคตนฺติ
ผรุส ฯ ตตฺถ ปม ลกฺขณวจน ทุติย อาการวจน ฯ กกฺขฬลกฺขณา หิ ปวีธาตุ ฯ สา ผรุสาการา โหติ ตสฺมา ขริคตนฺติ
วุตฺตา ฯ อุปาทินฺนนฺติ ทฬฺหอาทินฺน ฯ อห มมนฺติ เอว ทฬฺห อาทินฺน
คหิต ปรามฏนฺติ อตฺโถ ฯ เสยฺยถีทนฺติ นิปาโต ฯ ตสฺส ต
กตมนฺติ เจติ อตฺโถ ฯ ตโต ต ทสฺเสนฺโต เกสา โลมาติอาทิมาห ฯ เอตฺถ จ มตฺถลุงฺค ปกฺขปิ ตฺวา วีสติยา อากาเรหิ
ปวีธาตุ นิทฺทิฏาติ เวทิตพฺพา ฯ ย วา ปนฺมฺป กิฺจีติ
อวเสเสสุ ตีสุ โกฏาเสสุ ปวีธาตุ สงฺคหิตา ฯ
วิสฺสนฺทนภาเคน ต ต าน อปฺโปติ ปปฺโปตีติ อาโป ฯ
กมฺมสมุฏานาทิวเสน นานาวิเธสุ อาเปสุ คตนฺติ อาโปคต ฯ
กินฺต ฯ อาโปธาตุยา อาพนฺธนลกฺขณ ฯ
เตชนวเสน เตโช ฯ วุตฺตนเยเนว เตเชสุ คตนฺติ เตโชคต ฯ
กินฺต ฯ อุณหฺ ตฺตลกฺขณ ฯ เยน จาติ เยน เตโชคเตน กุปฺปเตน
อย กาโย สนฺตปฺปติ เอกาหิกชราทิภาเวน อุสุมชาโต โหติ ฯ
เยน จ ชริยตีติ เยน อย กาโย ชีรติ อินฺทฺริยเวกลฺลต พลปริกฺขย
วลิปลิตาทิภาวฺจ ปาปุณาติ ฯ ฯ เยน จ ปริทยฺหตีติ เยน กุปฺปเตน
อย กาโย ทยฺหติ ฯ โส จ ปุคฺคโล ทยฺหามิ ทยฺหามีติ
๑

๑. ยุ. กุปเตน ฯ
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สมาธินิทฺเทโส
กนฺทนฺโต สตโธตสปฺปโคสีตจนฺทนาทิเลปฺเจว ตาลวณฺฏวาตฺจ
ปจฺจาสึสติ ฯ เยน จ อสิตปตขายิตสายิต สมฺมา ปริณาม
คจฺฉตีติ เยเนต อสิต วา โอทนาทิ ปต วา ปานกาทิ ขายิต วา
ปฏขชฺชกาทิ สายิต วา อมฺพปกฺกมธุผาณิตาทิ สมฺมา ปริปาก
คจฺฉติ รสาทิภาเวน วิเวก คจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ เอตฺถ จ ปุริมา
ตโย เตโชธาตุสมุฏานา ปจฺฉิโม กมฺมสมุฏาโนว ฯ
วายนวเสน วาโย ฯ วุตฺตนเยเนว วาเยสุ คตนฺติ วาโยคต ฯ
กินฺต ฯ วิตฺถมฺภนลกฺขณ ฯ อุทฺธงฺคมา วาตาติ อุคฺคารหิกฺกาทิปวตฺตา อุทฺธ อาโรหณวาตา ฯ อโธคมา วาตาติ อุจฺจารปสฺสาวาทินีหรณกา อโธ โอโรหณวาตา ฯ กุจฺฉิสยา วาตาติ อนฺตาน
พหิ วาตา ฯ โกฏาสยา วาตาติ อนฺตาน อนฺโต วาตา ฯ
องฺคมงฺคานุสาริโน วาตาติ ธมนิชาลานุสาเรน สกลสรีเร องฺคมงฺคานิ
อนุสฏา สมฺมิฺชนปสารณาทินิพฺพตฺตกา วาตา ฯ อสฺสาโสติ
อนฺโตปวิสนนาสิกวาโต ฯ ปสฺสาโสติ พหินิกฺขมนนาสิกวาโต ฯ
เอตฺถ จ ปุริมา ปฺจ จตุสมุฏานา อสฺสาสปสฺสาสา จิตฺตสมุฏานาว ฯ สพฺพตฺถ ย วา ปนฺมฺป กิฺจีติ อิมินา ปเทน
อวเสสโกฏาเสสุ อาโปธาตุอาทโย สงฺคหิตา ฯ
อิติ วีสติยา อากาเรหิ ปวีธาตุ ทฺวาทสหิ อาโปธาตุ
จตูหิ เตโชธาตุ ฉหิ วาโยธาตูติ ทฺวาจตฺตาลีสาย อากาเรหิ
จตสฺโส ธาตุโย วิตฺถาริตา โหนฺตีติ ฯ อย ตาเวตฺถ ปาลิวณฺณนา ฯ
๑

๑....โคสีสจนฺทนา... ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ภาวนานเย ปเนตฺถ ติกฺขปฺสฺส ภิกฺขุโน เกสา ปวีธาตุ
โลมา ปวีธาตูติ เอว วิตฺถารโต ธาตุปริคฺคโห ปปฺจโต อุปฏาติ ฯ
ย ถทฺธลกฺขณ อย ปวีธาตุ ย อาพนฺธนลกฺขณ อย อาโปธาตุ
ย ปริปาจนลกฺขณ อย เตโชธาตุ ย วิตฺถมฺภนลกฺขณ อย
วาโยธาตูติ เอว มนสิกโรโต ปนสฺส กมฺมฏาน ปากฏ โหติ ฯ
นาติติกฺขปฺสฺส ปน เอว มนสิกโรโต อนฺธการ อวิภูต โหติ ฯ
ปุริมนเยน วิตฺถารโต มนสิกโรนฺตสฺส ปากฏ โหติ ฯ กถ ฯ ยถา
ทฺวีสุ ภิกฺขูสุ พหุเปยฺยาล ตนฺตึ สชฺฌายนฺเตสุ ติกฺขปฺโ ภิกฺขุ
สกึ วา ทฺวิกขฺ ตฺตุ วา เปยฺยาลมุข วิตฺถาเรตฺวา ตโต ปร อุภโตโกฏิวเสเนว สชฺฌาย กโรนฺโต คจฺฉติ ตตฺร นาติติกฺขปฺโ
เอว วตฺตา โหติ กึ สชฺฌาโย นาเมส โอฏปริยาหตมตฺต
กาตุ น เทติ เอว สชฺฌาเย กริยมาเน กทา ตนฺติ ปคุณา
ภวิสฺสตีติ โส อาคตาคต เปยฺยาลมุข วิตฺถาเรตฺวาว สชฺฌาย
กโรติ ตเมน อิตโร เอวมาห กึ สชฺฌาโย นาเมส ปริโยสาน
คนฺตุ น เทติ เอว สชฺฌาเย กริยมาเน กทา ตนฺติ ปริโยสาน
คมิสฺสตีติ เอวเมว ติกฺขปฺสฺส เกสาทิวเสน วิตฺถารโต ธาตุปริคฺคโห ปปฺจโต อุปฏาติ ย ถทฺธลกฺขณ อย ปวีธาตูติอาทินา นเยน สงฺเขปโต มนสิกโรโต กมฺมฏาน ปากฏ โหติ
อิตรสฺส ตถา มนสิกโรโต อนฺธการ อวิภูต โหติ เกสาทิวเสน
วิตฺถารโต มนสิกโรนฺตสฺส ปากฏ โหติ ฯ ตสฺมา อิม กมฺมฏาน
๑

๑. กึสชฺฌาโยติ มฺเ ฯ เอวมุปริป ฯ
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สมาธินิทฺเทโส
ภาเวตุกาเมน ติกฺขปฺเน ตาว รโหคเตน ปฏิสลฺลีเนน สกลมฺป
อตฺตโน รูปกาย อาวชฺชติ ฺวา โย อิมสฺมึ กาเย ถทฺธภาโว วา
ขรภาโว วา อย ปวีธาตุ โย อาพนฺธนภาโว วา ทฺรวภาโว วา
อย อาโปธาตุ โย ปริปาจนภาโว วา อุณฺหภาโว วา อย
เตโชธาตุ โย วิตฺถมฺภนภาโว วา สมุทีรณภาโว วา อย
วาโยธาตูติ เอว สงฺขิตฺเตน ธาตุโย ปริคฺคเหตฺวา ปุนปฺปุน
ปวีธาตุ อาโปธาตูติ ธาตุมตฺตโต นิสฺสตฺตโต นิชฺชีวโต อาวชฺชิตพฺพ
มนสิกาตพฺพ ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ฯ ตสฺเสว วายมมานสฺส น จิเรเนว
ธาตุปฺปเภทาวภาสนปฺาปริคฺคหิโต สภาวธมฺมารมฺมณตฺตา อปฺปน
อปฺปตฺโต อุปจารมตฺโต สมาธิ อุปฺปชฺชติ ฯ
อถ วา ปน เย อิเม จตุนฺน มหาภูตาน นิสฺสตฺตภาวทสฺสนตฺถ ธมฺมเสนาปตินา อฏิฺจ ปฏิจฺจ นฺหารฺุจ ปฏิจฺจ
มสฺจ ปฏิจฺจ จมฺมฺจ ปฏิจฺจ อากาโส ปริวาริโต รูปนฺเตฺวว สงฺข
คจฺฉตีติ จตฺตาโร โกฏาสา วุตฺตา เต ตตอนฺตรานุสารินา
าณหตฺเถน วินิพฺภุชฺชิตวฺ า โย เอเตสุ ถทฺธภาโว วา ขรภาโว
วา อย ปวีธาตูติ ปุริมนเยเนว ธาตุโย ปริคฺคเหตฺวา ปุนปฺปุน
ปวีธาตุ อาโปธาตูติ ธาตุมตฺตโต นิสฺสตฺตโต นิชฺชีวโต อาวชฺชิตพฺพ
มนสิกาตพฺพ ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ฯ ตสฺเสว วายมมานสฺส น จิเรเนว
ธาตุปฺปเภทาวภาสนปฺาปริคฺคหิโต สภาวธมฺมารมฺมณตฺตา อปฺปน
อปฺปตฺโต อุปจารมตฺโต สมาธิ อุปฺปชฺชติ ฯ อย สงฺเขปโต
๑

๑. ม. มู. ๑๒/๓๕๘ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อาคเต จตุธาตุววฏาเน ภาวนานโย ฯ
วิตฺถารโต อาคเต ปน เอว เวทิตพฺโพ ฯ อิท กมฺมฏาน
ภาเวตุกาเมน หิ นาติติกฺขปฺเน โยคินา อาจริยสนฺติเก ทฺวาจตฺตาลีสาย อากาเรหิ วิตฺถารโต ธาตุโย อุคฺคณฺหิตฺวา วุตฺตปฺปกาเร
เสนาสเน วิหรนฺเตน กตสพฺพกิจฺเจน รโหคเตน ปฏิสลฺลีเนน สสมฺภารสงฺเขปโต สสมฺภารวิภตฺติโต สลกฺขณสงฺเขปโต สลกฺขณวิภตฺติโตติ
เอว จตูหากาเรหิ กมฺมฏาน ภาเวตพฺพ ฯ
ตตฺถ กถ สสมฺภารสงฺเขปโต ภาเวติ ฯ อิธ ภิกฺขุ วีสติยา
โกฏาเสสุ ถทฺธาการ ปวีธาตูติ ววฏเปติ ทฺวาทสสุ โกฏาเสสุ
ยูสคต อุทกสงฺขาต อาพนฺธนาการ อาโปธาตูติ ววฏเปติ จตูสุ
โกฏาเสสุ ปริปาจนก เตช เตโชธาตูติ ววฏเปติ ฉสุ โกฏาเสสุ
วิตฺถมฺภนาการ วาโยธาตูติ ววฏเปติ ฯ ตสฺเสว ววฏาปยโตเยว
ธาตุโย ปากฏา โหนฺติ ฯ ตา ปุนปฺปุน อาวชฺชโต มนสิกโรโต
วุตฺตนเยเนว อุปจารสมาธิ อุปฺปชฺชติ ฯ ยสฺส ปน เอว ภาวยโต
กมฺมฏาน น อิชฺฌติ ฯ เตน สสมฺภารวิภตฺติโต ภาเวตพฺพ ฯ
กถ ฯ เตน หิ ภิกฺขุนา ยนฺต กายคตาสติกมฺมฏานนิทฺเทเส
สตฺตธา อคฺคหโกสลฺล ทสธา มนสิการโกสลฺลฺจ วุตฺต ทฺวตฺตึสากาเร ตาว ต สพฺพ อปริหาเปตฺวา ตจปฺจกาทีน อนุโลมปฏิโลมโต วจสา สชฺฌาย อาทึ กตฺวา สพฺพ ตตฺถ วุตฺตวิธาน
กาตพฺพ ฯ อยเมว หิ วิเสโส ฯ ตตฺถ วณฺณสณฺานทิโสกาสปริจฺเฉทวเสน เกสาทโย มนสิกริตฺวาป ปฏิกลู วเสน จิตฺต เปตพฺพ
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สมาธินิทฺเทโส
อิธ ธาตุวเสน ฯ ตสฺมา วณฺณาทิวเสน ปฺจธา ปฺจธา เกสาทโย
มนสิกริตฺวา อวสาเน เอว มนสิกาโร ปวตฺเตตพฺโพ ฯ
อิเม เกสา นาม สีสกฏาหปลิเวนจมฺเม ชาตา ฯ ตตฺถ
ยถา วมฺมิกมตฺถเก ชาเตสุ กุณฺติเณสุ น วมฺมิกมตฺถโก ชานาติ
มยิ กุณฺติณานิ ชาตานีติ นป กุณฺติณานิ ชานนฺติ มย
วมฺมิกมตฺถเก ชาตานีติ เอวเมว น สีสกฏาหปลิเวนจมฺม ชานาติ
มยิ เกสา ชาตาติ นป เกสา ชานนฺติ มย สีสกฏาหปลิเวนจมฺเม
ชาตาติ ฯ อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต ธมฺมา ฯ
อิติ เกสา นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน
อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวิธาตูติ ฯ
โลมา สรีรเวนจมฺเม ชาตา ฯ ตตฺถ ยถา สฺุคามฏาเน
ชาเตสุ ทพฺพติณเกสุ น สฺุคามฏาน ชานาติ มยิ ทพฺพติณกานิ
ชาตานีติ นป ทพฺพติณกานิ ชานนฺติ มย สฺุคามฏาเน ชาตานีติ
เอวเมว น สรีรเวนจมฺม ชานาติ มยิ โลมา ชาตาติ นป
โลมา ชานนฺติ มย สรีรเวนจมฺเม ชาตาติ ฯ อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต ธมฺมา ฯ อิติ โลมา นาม อิมสฺมึ สรีเร
ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ
ปวีธาตูติ ฯ
นขา องฺคุลีน อคฺเคสุ ชาตา ฯ ตตฺถ ยถา กุมารเกสุ
ทณฺฑเกหิ มธุกฏิเก วิชฌ
ฺ ิตฺวา กีฬนฺเตสุ น ทณฺฑกา ชานนฺติ
อมฺเหสุ มธุกฏิกา ปตาติ นป มธุกฏิกา ชานนฺติ มย
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วิสุทฺธิมคฺเค
ทณฺฑเกสุ ปตาติ เอวเมว น องฺคุลิโย ชานนฺติ อมฺหาก
อคฺเคสุ นขา ชาตาติ นป นขา ชานนฺติ มย องฺคุลีน อคฺเคสุ
ชาตาติ ฯ อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต ธมฺมา ฯ
อิติ นขา นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน
อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ
ทนฺตา หนุกฏิเกสุ ชาตา ฯ ตตฺถ ยถา วฑฺฒกีหิ ปาสาณอุทุกฺขลเกสุ เกนจิเทว สิเลสชาเตน พนฺธิตฺวา ปตถมฺเภสุ น
อุทุกฺขลา ชานนฺติ อมฺเหสุ ถมฺภา ิตาติ นป ถมฺภา ชานนฺติ
มย อุทุกฺขเลสุ ปตาติ เอวเมว น หนุกฏีนิ ชานนฺติ อมฺเหสุ
ทนฺตา ชาตาติ นป ทนฺตา ชานนฺติ มย หนุกฏีสุ ชาตาติ ฯ
อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต ธมฺมา ฯ อิติ ทนฺตา
นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต
สฺุโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ
ตโจ สกลสรีร ปริโยนทฺธิตฺวา ิโต ฯ ตตฺถ ยถา อลฺลโคจมฺมปริโยนทฺธาย มหาวีณาย น มหาวีณา ชานาติ อห อลฺลโคจมฺเมน ปริโยนทฺธาติ นป อลฺลโคจมฺม ชานาติ มยา มหาวีณา
ปริโยนทฺธาติ เอวเมว น สรีร ชานาติ อห ตเจน ปริโยนทฺธนฺติ
นป ตโจ ชานาติ มยา สรีร ปริโยนทฺธนฺติ ฯ อฺมฺ
อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต ธมฺมา ฯ อิติ ตโจ นาม อิมสฺมึ
สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต
ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ
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สมาธินิทฺเทโส
มส อฏิสงฺฆาฏ อนุลิมฺปตฺวา ิต ฯ ตตฺถ ยถา มหามตฺติกาลิตฺตาย ภิตฺติยา น ภิตฺติ ชานาติ อห มหามตฺติกาย
ลิตฺตาติ นป มหามตฺติกา ชานาติ มยา ภิตฺติ ลิตฺตาติ เอวเมว
น อฏิสงฺฆาโฏ ชานาติ อห นวเปสิสตปฺปเภเทน มเสน ลิตฺโตติ
นป มส ชานาติ มยา อฏิสงฺฆาโฏ ลิตฺโตติ ฯ อฺมฺ
อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต ธมฺมา ฯ อิติ มส นาม อิมสฺมึ
สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต
ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ
นฺหารู สรีรพฺภนฺตเร อฏีนิ อาพนฺธมานา ิตา ฯ ตตฺถ
ยถา วลฺลีหิ วินทฺเธสุ กุฑฺฑทารูสุ น กุฑฺฑทารูนิ ชานนฺติ มย
วลฺลีหิ วินทฺธานีติ นป วลฺลิโย ชานนฺติ อมฺเหหิ กุฑฺฑทารูนิ
วินทฺธานีติ เอวเมว น อฏีนิ ชานนฺติ มย นฺหารูหิ อาพนฺธานีติ
นป นฺหารู ชานนฺติ อมฺเหหิ อฏีนิ อาพนฺธานีติ ฯ อฺมฺ
อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต ธมฺมา ฯ อิติ นฺหารู นาม อิมสฺมึ
สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต
ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ
อฏีสุ ปณฺหิกฏิ โคปฺผกฏึ อุกฺขิปตฺวา ิต โคปฺผกฏิ
ชงฺฆฏึ อุกขฺ ิปตฺวา ิต ชงฺฆฏิ อูรุฏึ อุกฺขิปตฺวา ิต
อูรุฏิ กฏิฏ ึ อุกฺขิปตฺวา ิต กฏิฏิ ปฏิกณฺฏก อุกฺขิปตฺวา
ิต ปฏิกณฺฏโก คีวฏึ อุกฺขิปตฺวา ิโต คีวฏิ สีสฏึ
อุกฺขิปตฺวา ิต สีสฏิ คีวฏิเก ปติฏ ิต คีวฏิ ปฏิกณฺฏเก
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วิสุทฺธิมคฺเค
ปติฏิต ปฏิกณฺฏโก กฏิฏิมฺหิ ปติฏิโต กฏิฏิ อูรุฏิเก
ปติฏิต อูรฏุ ิ ชงฺฆฏิเก ปติฏิต ชงฺฆฏิ โคปฺผกฏิเก ปติฏิต
โคปฺผกฏิ ปณฺหิกฏิเก ปติฏิต ฯ ตตฺถ ยถา อิฏกทารุโคมยาทิสฺจเยสุ น เหฏิมา เหฏิมา ชานนฺติ มย อุปริเม อุปริเม
อุกฺขิปตฺวา ิตาติ นป อุปริมา อุปริมา ชานนฺติ ภย เหฏิเมสุ
เหฏิเมสุ ปติฏิตาติ เอวเมว น ปณฺหิกฏิ ชานาติ อห
โคปฺผกฏึ อุกฺขิปตฺวา ิตนฺติ น โคปฺผกฏิ ชานาติ อห ชงฺฆฏึ
อุกฺขิปตฺวา ิตนฺติ น ชงฺฆฏิ ชานาติ อห อูรุฏ ึ อุกฺขิปตฺวา ิตนฺติ
น อูรฏุ ิ ชานาติ อห กฏิฏึ อุกฺขิปตฺวา ิตนฺติ น กฏิฏิ
ชานาติ อห ปฏิกณฺฏก อุกฺขิปตฺวา ิตนฺติ น ปฏิกณฺฏโก
ชานาติ อห คีวฏึ อุกฺขิปตฺวา ิโตติ น คีวฏิ ชานาติ อห
สีสฏึ อุกฺขปิ ตฺวา ิตนฺติ น สีสฏิ ชานาติ อห คีวฏิมฺหิ
ปติฏิตนฺติ น คีวฏิ ชานาติ อห ปฏิกณฺฏเก ปติฏิตนฺติ น
ปฏิกณฺฏโก ชานาติ อห กฏิฏิมฺหิ ปติฏิโตติ น กฏิฏิ
ชานาติ อห อูรุฏิมฺหิ ปติฏิตนฺติ น อูรฏุ ิ ชานาติ อห
ชงฺฆฏิมฺหิ ปติฏิตนฺติ น ชงฺฆฏิ ชานาติ อห โคปฺผกฏิมฺหิ
ปติฏิตนฺติ น โคปฺผกฏิ ชานาติ อห ปณฺหิกฏิมฺหิ ปติฏิตนฺติ ฯ
อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต ธมฺมา ฯ อิติ อฏิ
นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต
สฺุโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ
อฏิมิฺช เตส เตส อฏีน อพฺภนฺตเร ิต ฯ ตตฺถ ยถา
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สมาธินิทฺเทโส
เวฬุปพฺพาทีน อนฺโต ปกฺขิตฺตสินฺนเวตฺตคฺคาทีสุ น เวฬุปพฺพาทีนิ
ชานนฺติ อมฺเหสุ เวตฺตคฺคาทีนิ ปกฺขิตฺตานีติ นป เวตฺตคฺคาทีนิ
ชานนฺติ มย เวฬุปพฺพาทีสุ ิตานีติ เอวเมว น อฏีนิ ชานนฺติ
อมฺหาก อนฺโต มิฺช ิตนฺติ นป มิฺช ชานาติ อห อฏีน
อนฺโต ิตนฺติ ฯ อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต
ธมฺมา ฯ อิติ อฏิมิฺช นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก
โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ
ปวีธาตูติ ฯ
วกฺก คลวาฏกโต นิกฺขนฺเตน เอกมูเลน โถก คนฺตฺวา ทฺวิธา
ภินฺเนน ถูลนฺหารุนา วินิพนฺธ หุตฺวา หทยมส ปริกฺขิปตฺวา ิต ฯ
ตตฺถ ยถา วณฺฏปนิพนฺเธ อมฺพผลทฺวเย น วณฺฏ ชานาติ มยา
อมฺพผลทฺวย อุปนิพนฺธนฺติ นป อมฺพผลทฺวย ชานาติ อห
วณฺเฏน อุปนิพนฺธนฺติ เอวเมว น ถูลนฺหารุ ชานาติ มยา วกฺก
อุปนิพนฺธนฺติ นป วกฺก ชานาติ อห ถูลนฺหารุนา อุปนิพนฺธนฺติ ฯ
อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต ธมฺมา ฯ อิติ วกฺก
นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต
สฺุโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ
หทย สรีรพฺภนฺตเร อุรฏิปฺชรมชฺฌ นิสฺสาย ิต ฯ ตตฺถ
ยถา ชิณฺณสนฺทมานิกปฺชรพฺภนฺตร นิสฺสาย ปตาย มสเปสิยา
น ชิณฺณสนฺทมานิกปฺชรพฺภนฺตร ชานาติ ม นิสสฺ าย มสเปสิ ปตาติ
๑

๒

๑. วินพิ ทฺธนฺตปิ  ฯ ๒.วณฺฏปนิพทฺเธติป ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
นป มสเปสิ ชานาติ อห ชิณฺณสนฺทมานิกปฺชรพฺภนฺตร นิสสฺ าย
ปตาติ เอวเมว น อุรฏิปฺชรพฺภนฺตร ชานาติ ม นิสฺสาย
หทย ิตนฺติ นป หทย ชานาติ อห อุรฏิปฺชรพฺภนฺตร นิสฺสาย
ิตนฺติ ฯ อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต ธมฺมา ฯ
อิติ หทย นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน
อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ
ยกน อนฺโตสรีเร ทฺวินฺน ถนาน อพฺภนฺตเร ทกฺขิณปสฺส
นิสฺสาย ิต ฯ ตตฺถ ยถา อุกฺขลิกปาลปสฺสมฺหิ ลคฺเค ยมกมสปณฺเฑ น อุกฺขลิกปาลปสฺส ชานาติ มยิ ยมกมสปณฺโฑ ลคฺโคติ
นป ยมกมสปณฺโฑ ชานาติ อห อุกฺขลิกปาลปสฺเส ลคฺโคติ
เอวเมว น ถนาน อพฺภนฺตเร ทกฺขิณปสฺส ชานาติ ม นิสฺสาย
ยกน ิตนฺติ นป ยกน ชานาติ อห ถนาน อพฺภนฺตเร ทกฺขิณปสฺส
นิสฺสาย ิตนฺติ ฯ อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต
ธมฺมา ฯ อิติ ยกน นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส
อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ
กิโลมเกสุ ปฏิจฺฉนฺนกิโลมก หทยฺจ วกฺกฺจ ปริวาเรตฺวา
ิต อปฺปฏิจฉฺ นฺนกิโลมก สกลสรีเร จมฺมสฺส เหฏโต มส
ปริโยนทฺธิตวฺ า ิต ฯ ตตฺถ ยถา ปโลติกปลิเวิเต มเส น มส
ชานาติ อห ปโลติกาย ปลิเวิตนฺติ นป ปโลติกา ชานาติ มยา
มส ปลิเวิตนฺติ เอวเมว น วกฺกหทยานิ สกลสรีเร จ มส
ชานาติ อห กิโลมเกน ปฏิจฺฉนฺนนฺติ นป กิโลมก ชานาติ
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สมาธินทิ ฺเทโส
มยา วกฺกหทยานิ สกลสรีเร จ มส ปฏิจฺฉนฺนนฺติ ฯ อฺมฺ
อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต ธมฺมา ฯ อิติ กิโลมก นาม
อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ
นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ
ปหก หทยสฺส วามปสฺเส อุทรปฏลสฺส มตฺถกปสฺส นิสฺสาย
ิต ฯ ตตฺถ ยถา โกฏมตฺถกปสฺส นิสฺสาย ิตาย โคมยปณฺฑิยา
น โกฏมตฺถกปสฺส ชานาติ โคมยปณฺฑิ ม นิสฺสาย ิตาติ
นป โคมยปณฺฑิ ชานาติ อห โกฏมตฺถกปสฺส นิสฺสาย ิตาติ
เอวเมว น อุทรปฏลสฺส มตฺถกปสฺส ชานาติ ปหก ม นิสฺสาย
ิตนฺติ นป ปหก ชานาติ อห อุทรปฏลสฺส มตฺถกปสฺส นิสสฺ าย
ิตนฺติ ฯ อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต ธมฺมา ฯ
อิติ ปหก นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน
อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ
ปปฺผาส สรีรพฺภนฺตเร ทฺวินฺน ถนาน อนฺตเร หทยฺจ ยกนฺจ
อุปริ ฉาเทตฺวา โอลมฺพนฺต ิต ฯ ตตฺถ ยถา ชิณฺณโกฏพฺภนฺตเร
ลมฺพมาเน สกุณกุลาวเก น ชิณฺณโกฏพฺภนฺตร ชานาติ มยิ
สกุณกุลาวโก ลมฺพมาโน ิโตติ นป สกุณกุลาวโก ชานาติ
อห ชิณฺณโกฏพฺภนฺตเร ลมฺพมาโน ิโตติ เอวเมว น
สรีรพฺภนฺตร ชานาติ มยิ ปปฺผาส ลมฺพมาน ิตนฺติ นป ปปฺผาส
ชานาติ อห เอวรูเป สรีรพฺภนฺตเร ลมฺพมาน ิตนฺติ ฯ อฺมฺ
อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต ธมฺมา ฯ อิติ ปปฺผาส นาม
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ
นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ
อนฺต คลวาฏกกรีสมคฺคปริยนฺเต สรีรพฺภนฺตเร ิต ฯ ตตฺถ
ยถา โลหิตโทณิกาย โอภุชิตฺวา ปเต ฉินฺนสีสธมนิกเลวเร น
โลหิตโทณิ ชานาติ มยิ ธมนิกเลวร ิตนฺติ นป ธมนิกเลวร
ชานาติ อห โลหิตโทณิกาย ิตนฺติ เอวเมว น สรีรพฺภนฺตร
ชานาติ มยิ อนฺต ิตนฺติ นป อนฺต ชานาติ อห สรีรพฺภนฺตเร
ิตนฺติ ฯ อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต ธมฺมา ฯ
อิติ อนฺต นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน
อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ
อนฺตคุณ อนฺตนฺตเร เอกวีสติ อนฺตโภเค พนฺธิตฺวา ิต ฯ
ตตฺถ ยถา ปาทปฺุฉนรชฺชุมณฺฑลก สิพฺเพตฺวา ิเตสุ รชฺชุเกสุ
น ปาทปฺุฉนรชฺชุมณฺฑลก ชานาติ รชฺชกุ า ม สิพฺเพตฺวา ิตาติ
นป รชฺชกุ า ชานนฺติ มย ปาทปฺุฉนรชฺชุมณฺฑลก สิพฺเพตฺวา ิตาติ
เอวเมว น อนฺต ชานาติ อนฺตคุณ ม อาพนฺธิตฺวา ิตนฺติ นป
อนฺตคุณ ชานาติ อห อนฺต อาพนฺธิตฺวา ิตนฺติ ฯ อฺมฺ
อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต ธมฺมา ฯ อิติ อนฺตคุณ นาม
อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ
นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ
อุทริย อุทเร ิต อสิตปตขายิตสายิต ฯ ตตฺถ ยถา สุวาน๑

๑. ธมฺมนิ...อิติ ภเวยฺย ฯ
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โทณิย ิเต สุวานวมถุมฺหิ น สุวานโทณิ ชานาติ มยิ สุวานวมถุ
ิโตติ นป สุวานวมถุ ชานาติ อห สุวานโทณิย ิโตติ เอวเมว
น อุทร ชานาติ มยิ อุทริย ิตนฺติ นป อุทริย ชานาติ อห
อุทเร ิตนฺติ ฯ อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต
ธมฺมา ฯ อิติ อุทริย นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส
อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ
กรีส ปกฺกาสยสงฺขาเต อฏงฺคุลเวฬุปพฺพสทิเส อนฺตปริโยสาเน
ิต ฯ ตตฺถ ยถา เวฬุปพฺเพ โอมทฺทิตฺวา ปกฺขิตฺตาย สณฺหปณฺฑุมตฺติกาย น เวฬุปพฺพ ชานาติ มยิ ปณฺฑุมตฺติกา ิตาติ นป
ปณฺฑุมตฺติกา ชานาติ อห เวฬุปพฺเพ ิตาติ เอวเมว น
ปกฺกาสโย ชานาติ มยิ กรีส ิตนฺติ นป กรีส ชานาติ อห
ปกฺกาสเย ิตนฺติ ฯ อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหตา เอเต
ธมฺมา ฯ อิติ กรีส นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส
อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ
มตฺถลุงฺค สีสกฏาหพฺภนฺตเร ิต ฯ ตตฺถ ยถา ปุราณลาพุกฏาเห ปกฺขิตฺตาย ปฏปณฺฑิยา น ลาพุกฏาห ชานาติ มยิ
ปฏปณฺฑิ ิตาติ นป ปฏปณฺฑิ ชานาติ อห ลาพุกฏาเห
ิตาติ เอวเมว น สีสกฏาหพฺภนฺตร ชานาติ มยิ มตฺถลุงฺค
ิตนฺติ นป มตฺถลุงฺค ชานาติ อห สีสกฏาหพฺภนฺตเร ิตนฺติ ฯ
อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต ธมฺมา ฯ อิติ มตฺถลุงฺค
นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต
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สฺุโ นิสฺสตฺโต ถทฺโธ ปวีธาตูติ ฯ
ปตฺเตสุ อพทฺธปตฺต ชีวิตินฺทฺริยปฏิพทฺธ สกลสรีร พฺยาเปตฺวา
ิต พทฺธปตฺต ปตฺตโกสเก ิต ฯ ตตฺถ ยถา ปูว พฺยาเปตฺวา
ิเต เตเล น ปูว ชานาติ เตล ม พฺยาเปตฺวา ิตนฺติ นป
เตล ชานาติ อห ปูว พฺยาเปตฺวา ิตนฺติ เอวเมว น สรีร
ชานาติ อพทฺธปตฺต ม พฺยาเปตฺวา ิตนฺติ นป อพทฺธปตฺต
ชานาติ อห สรีร พฺยาเปตฺวา ิตนฺติ ฯ ยถา วสฺโสทเกน ปุณฺเณ
โกสาตกีโกสเก น โกสาตกีโกสโก ชานาติ มยิ วสฺโสทก ิตนฺติ
นป วสฺโสทก ชานาติ อห โกสาตกีโกสเก ิตนฺติ เอวเมว
น ปตฺตโกสโก ชานาติ มยิ พทฺธปตตฺ  ิตนฺติ นป พทฺธปตฺต
ชานาติ อห ปตฺตโกสเก ิตนฺติ ฯ อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต ธมฺมา ฯ อิติ ปตฺต นาม อิมสฺมึ สรีเร
ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต ยูสภูโต
อาพนฺธนากาโร อาโปธาตูติ ฯ
เสมฺห เอกปตฺตปูรปฺปมาณ อุทรปฏเล ิต ฯ ตตฺถ ยถา อุปริ
สฺชาตเผณปฏลาย จนฺทนิกาย น จนฺทนิกา ชานาติ มยิ เผณปฏล
ิตนฺติ นป เผณปฏล ชานาติ อห จนฺทนิกาย ิตนฺติ เอวเมว
น อุทรปฏล ชานาติ มยิ เสมฺห ิตนฺติ นป เสมฺห ชานาติ
อห อุทรปฏเล ิตนฺติ ฯ อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา
เอเต ธมฺมา ฯ อิติ เสมฺห นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส
๑

๑. ม. เอกปตฺถปูรปฺปมาณ ฯ
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อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต ยูสภูโต อาพนฺธนากาโร
อาโปธาตูติ ฯ
ปุพฺโพ อนิพทฺโธกาโส ยตฺถ ยตฺเถว ขาณุกณฺฏกปฺปหรณอคฺคิชาลาทีหิ อภิหเต สรีรปฺปเทเส โลหิต สณฺหิตฺวา ปจฺจติ
คณฺฑปฬกาทโย วา อุปปฺ ชฺชนฺติ ตตฺถ ตตฺถ ติฏ ติ ฯ ตตฺถ
ยถา ผรสุปปฺ หาราทิวเสน ปคฺฆริตนิยฺยาเส รุกฺเข น รุกฺขสฺส
ปหาราทิปฺปเทสา ชานนฺติ อมฺเหสุ นิยฺยาโส ิโตติ นป นิยฺยาโส
ชานาติ อห รุกฺขสฺส ปหาราทิปฺปเทเสสุ ิโตติ เอวเมว น สรีรสฺส
ขาณุกณฺฏกาทีหิ อภิหตปฺปเทสา ชานนฺติ อมฺเหสุ ปุพฺโพ ิโตติ
นป ปุพฺโพ ชานาติ อห เตสุ ปเทเสสุ ิโตติ ฯ อฺมฺ
อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต ธมฺมา ฯ อิติ ปุพฺโพ นาม อิมสฺมึ
สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต
ยูสภูโต อาพนฺธนากาโร อาโปธาตูติ ฯ
โลหิเตสุ สสรณโลหิต ปตฺต วิย สกลสรีร พฺยาเปตฺวา ิต
สนฺนิจิตโลหิต ยกนฏานสฺส เหฏาภาค ปูเรตฺวา เอกปตฺตปูรมตฺต
วกฺกหทยยกนปปฺผาสานิ เตเมนฺต ิต ฯ ตตฺถ สสรณโลหิเต
อพทฺธปตฺตสทิโสว วินิจฉฺ โย ฯ อิตร ปน ยถา ชชฺชรกปาเล
โอวุฏเ อุทเก เหฏา เลฑฺฑุขนฺธาทีนิ เตมยมาเน น
เลฑฺฑุขนฺธาทีนิ ชานนฺติ มย อุทเกน เตมิยามาติ นป อุทก ชานาติ
อห เลฑฺฑุขนฺธาทีนิ เตเมมีติ เอวเมว น ยกนสฺส เหฏาภาคฏาน

๑

๒

๓

๑. ม. เอกปตฺถปรมตฺต ฯ ๒. ยุ. เลฑฺฑุขณฺฑาทีนิ ฯ ๓. ม. เตมิยมานาติ ฯ
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วกฺกาทีนิ วา ชานนฺติ มยิ โลหิต ิต อมฺเห วา เตมยมาน
ิตนฺติ นป โลหิต ชานาติ อห ยกนสฺส เหฏาภาค ปูเรตฺวา
วกฺกาทีนิ เตมยมาน ิตนฺติ ฯ อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา
เอเต ธมฺมา ฯ อิติ โลหิต นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส
อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต ยูสภูโต อาพนฺธนากาโร
อาโปธาตูติ ฯ
เสโท อคฺคิสนฺตาปาทิกาเลสุ เกสโลมกูปวิวรานิ ปูเรตฺวา ติฏติ
เจว ปคฺฆรติ จ ฯ ตตฺถ ยถา อุทกา อพฺพุฬฺหมตฺเตสุ ภึสมุฬาลกุมุทนาฬกลาเปสุ น ภึสาทิกลาปวิวรานิ ชานนฺติ อมฺเหหิ อุทก
ปคฺฆรตีติ นป ภึสาทิกลาปวิวเรหิ ปคฺฆรนฺต อุทก ชานาติ อห
ภึสาทิกลาปวิวเรหิ ปคฺฆรามีติ เอวเมว น เกสโลมกูปวิวรานิ
ชานนฺติ อมฺเหหิ เสโท ปคฺฆรตีติ นป เสโท ชานาติ อห
เกสโลมกูปวิวเรหิ ปคฺฆรามีติ ฯ อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต ธมฺมา ฯ อิติ เสโท นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก
โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต ยูสภูโต
อาพนฺธนากาโร อาโปธาตูติ ฯ
เมโท ถูลสฺส สกลสรีร ผริตฺวา กีสสฺส ชงฺฆมสาทีนิ นิสฺสาย
ิโต ปตฺถินนฺ สิเนโห ฯ ตตฺถ ยถา หลิทฺทิปโลติกปฏิจฺฉนฺเน
มสปฺุเช น มสปฺุโช ชานาติ ม นิสฺสาย หลิททฺ ิปโลติกา ิตาติ
นป หลิทฺทปิ โลติกา ชานาติ อห มสปฺุช นิสฺสาย ิตาติ
เอวเมว น สกลสรีเร ชงฺฆาทีสุ วา มส ชานาติ ม นิสฺสาย
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เมโท ิโตติ นป เมโท ชานาติ อห สกลสรีเร ชงฺฆาทีสุ วา
มส นิสฺสาย ิโตติ ฯ อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต
ธมฺมา ฯ อิติ เมโท นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส
อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต ปตฺถินฺนยูโส อาพนฺธนากาโร
อาโปธาตูติ ฯ
อสฺสุ ยทา สฺชายติ ตทา อกฺขกิ ูปเก ปูเรตฺวา ติฏติ วา
ปคฺฆรติ วา ฯ ตตฺถ ยถา อุทกปุณฺเณสุ ตรุณตาลฏิกูปเกสุ
น ตรุณตาลฏิกูปกา ชานนฺติ อมฺเหสุ อุทก ิตนฺติ นป
ตรุณตาลฏิกูปเกสุ อุทก ชานาติ อห ตรุณตาลฏิกูปเกสุ ิตนฺติ
เอวเมว น อกฺขิกูปกา ชานนฺติ อมฺเหสุ อสฺสุ ิตนฺติ นป
อสฺสุ ชานาติ อห อกฺขิกูปเกสุ ิตนฺติ ฯ อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต ธมฺมา ฯ อิติ อสสุ นาม อิมสฺมึ
สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต
ยูสภูโต อาพนฺธนากาโร อาโปธาตูติ ฯ
วสา อคฺคิสนฺตาปาทิกาเล หตฺถตลหตฺถปฏ ิปาทตลปาทปฏินาสปูฏนลาฏอสกูเฏสุ ิตวิลีนเสฺนโห ฯ ตตฺถ ยถา ปกฺขิตฺตเตเล
อาจาเม น อาจาโม ชานาติ ม เตล อชฺโฌตฺถริตวฺ า ิตนฺติ
นป เตล ชานาติ อห อาจาม อชฺโฌตฺถริตฺวา ิตนฺติ เอวเมว
น หตฺถตลาทิปฺปเทโส ชานาติ ม วสา อชฺโฌตฺถริตฺวา ิตาติ นป
วสา ชานาติ อห หตฺถตลาทิปฺปเทเส อชฺโฌตฺถริตฺวา ิตาติ ฯ
อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต ธมฺมา ฯ อิติ วสา
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นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต
สฺุโ นิสฺสตฺโต ยูสภูโต อาพนฺธนากาโร อาโปธาตูติ ฯ
เขโฬ ตถารูเป เขฬุปฺปตฺติปจฺจเย สติ อุโภหิ กโปลปสฺเสหิ
โอโรหิตฺวา ชิวฺหาตเล ติฏติ ฯ ตตฺถ ยถา อพฺโพจฺฉินฺนอุทกนิสฺสนฺเทนทีตีรกูปเก น กูปตล ชานาติ มยิ อุทก สนฺติฏ ตีติ
นป อุทก ชานาติ อห กูปตเล สนฺตฏิ ามีติ เอวเมว น ชิวฺหาตล
ชานาติ มยิ อุโภหิ กโปลปสฺเสหิ โอโรหิตฺวา เขโฬ ิโตติ
นป เขโฬ ชานาติ อห อุโภหิ กโปลปสฺเสหิ โอโรหิตฺวา ชิวฺหาตเล
ิโตติ ฯ อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต ธมฺมา ฯ
อิติ เขโฬ นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน
อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต ยูสภูโต อาพนฺธนากาโร อาโปธาตูติ ฯ
สิงฺฆาณิกา ยทา สฺชายติ ตทา นาสปเฏ ปูเรตฺวา ติฏติ
วา ปคฺฆรติ วา ฯ ตตฺถ ยถา ปูติทธิภริตาย สิปปฺ กาย น
สิปฺปกา ชานาติ มยิ ปูติทธิ ิตนฺติ นป ปูติทธิ ชานาติ อห
สิปฺปกาย ิตนฺติ เอวเมว น นาสปูฏา ชานนฺติ อมฺเหสุ สิงฺฆาณิกา
ิตาติ นป สิงฺฆาณิกา ชานาติ อห นาสปูเฏสุ ิตาติ ฯ
อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา เอเต ธมฺมา ฯ อิติ
สิงฺฆาณิกา นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน
อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต ยูสภูโต อาพนฺธนากาโร อาโปธาตูติ ฯ
ลสิกา อฏิกสนฺธีน อพฺภฺชนกิจฺจ สาธยมานา อสีติสตสนฺธีสุ
ิตา ฯ ตตฺถ ยถา เตลพฺภฺชิเต อกฺเข น อกฺโข ชานาติ
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ม เตล อพฺภฺชิตฺวา ิตนฺติ นป เตล ชานาติ อห อกฺข
อพฺภฺชิตฺวา ิตนฺติ เอวเมว น อสีติสตสนฺธโย ชานนฺติ ลสิกา
อมฺเห อพฺภฺชิตฺวา ิตาติ นป ลสิกา ชานาติ อห อสีติสตสนฺธโย
อพฺภฺชิตฺวา ิตาติ ฯ อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา
เอเต ธมฺมา ฯ อิติ ลสิกา นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก
โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต ยูสภูโต
อาพนฺธนากาโร อาโปธาตูติ ฯ
มุตฺต วตฺถิสฺส อพฺภนฺตเร ิต ฯ ตตฺถ ยถา จนฺทนิกาย
ปกฺขิตฺเต อโธมุเขว รวณฆเฏ น รวณฆโฏ ชานาติ มยิ จนฺทนิการโส ิโตติ นป จนฺทนิการโส ชานาติ อห รวณฆเฏ ิโตติ
เอวเมว น วตฺถิ ชานาติ มยิ มุตฺต ิตนฺติ นป มุตฺต ชานาติ
อห วตฺถิมฺหิ ิตนฺติ ฯ อฺมฺ อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา
เอเต ธมฺมา ฯ อิติ มุตฺต นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก
โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต ยูสภูโต
อาพนฺธนากาโร อาโปธาตูติ ฯ
เอว เกสาทีสุ มนสิการ ปวตฺเตตฺวา เยน สนฺตปฺปติ อย
อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ
นิสฺสตฺโต ปริปาจนากาโร เตโชธาตูติ เยน ชริยติ เยน ปริฑยฺหติ
เยน อสิตปตขายิตสายิต สมฺมา ปริณาม คจฺฉติ อย อิมสฺมึ
สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต
๑

๑. ยุ. วสทฺโทย น ทิสฺสติ ฯ
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ปริปาจนากาโร เตโชธาตูติ เอว เตโชโกฏาเสสุ มนสิกาโร
ปวตฺเตตพฺโพ ฯ
ตโต อุทฺธงฺคเม วาเต อุทฺธงฺคมวเสน ปริคฺคเหตฺวา อโธคเม
อโธคมวเสน กุจฺฉิสเย กุจฺฉิสยวเสน โกฏาสเย โกฏาสยวเสน
องฺคมงฺคานุสาริโน องฺคมงฺคานุสารวเสน อสฺสาสปสฺสาเส อสฺสาสปสฺสาสวเสน ปริคฺคเหตฺวา อุทฺธงฺคมา วาตา นาม อิมสฺมึ
สรีเร ปาฏิเยกฺโก โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต
วิตฺถมฺภนากาโร วาโยธาตูติ อโธคมา วาตา นาม กุจฺฉิสยา
วาตา นาม โกฏาสยา วาตา นาม องฺคมงฺคานุสาริโน วาตา
นาม อสฺสาสปสฺสาสา วาตา นาม อิมสฺมึ สรีเร ปาฏิเยกฺโก
โกฏาโส อเจตโน อพฺยากโต สฺุโ นิสฺสตฺโต วิตฺถมฺภนากาโร
วาโยธาตูติ เอว วาโยโกฏาเสสุ มนสิกาโร ปวตฺเตตพฺโพ ฯ
ตสฺเสว ปวตฺตมนสิการสฺส ธาตุโย ปากฏา โหนฺติ ฯ ตา ปุนปฺปุน
อาวชฺชโต มนสิกโรโต วุตฺตนเยเนว อุปจารสมาธิ อุปฺปชฺชติ ฯ
ยสฺส ปน เอว ภาวยโต กมฺมฏาน น อิชฌ
ฺ ติ เตน
สลกฺขณสงฺเขปโต ภาเวตพฺพ ฯ
กถ ฯ วีสติยา โกฏาเสสุ ถทฺธลกฺขณ ปวีธาตูติ ววฏเปตพฺพ ฯ ตตฺเถว อาพนฺธนลกฺขณ อาโปธาตูติ ปริปาจนลกฺขณ
เตโชธาตูติ วิตฺถมฺภนลกฺขณ วาโยธาตูติ ฯ ทฺวาทสสุ โกฏาเสสุ
อาพนฺธนลกฺขณ อาโปธาตูติ ววฏเปตพฺพ ฯ ตตฺเถว ปริปาจนลกฺขณ
เตโชธาตูติ วิตฺถมฺภนลกฺขณ วาโยธาตูติ ถทฺธลกฺขณ ปวีธาตูติ ฯ
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จตูสุ โกฏาเสสุ ปริปาจนลกฺขณ เตโชธาตูติ ววฏเปตพฺพ ฯ
เตน อวินิพฺภุตฺต วิตฺถมฺภนลกฺขณ วาโยธาตูติ ถทฺธลกฺขณ
ปวีธาตูติ อาพนฺธนลกฺขณ อาโปธาตูติ ฯ ฉสุ โกฏาเสสุ
วิตฺถมฺภนลกฺขณ วาโยธาตูติ ววฏเปตพฺพ ฯ ตตฺเถว ถทฺธลกฺขณ
ปวีธาตูติ อาพนฺธนลกฺขณ อาโปธาตูติ ปริปาจนลกฺขณ เตโชธาตูติ ฯ ตสฺเสว ววฏาปยโต ธาตุโย ปากฏา โหนฺติ ฯ ตา
ปุนปฺปุน อาวชฺชโต มนสิกโรโต วุตฺตนเยเนว อุปจารสมาธิ อุปฺปชฺชติ ฯ
ยสฺส ปน เอวมฺป ภาวยโต กมฺมฏาน น อิชฺฌติ เตน
สลกฺขณวิภตฺติโต ภาเวตพฺพ ฯ
กถ ฯ ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว เกสาทโย ปริคฺคเหตฺวา เกสมฺหิ
ถทฺธลกฺขณ ปวีธาตูติ ววฏเปตพฺพ ฯ ตตฺเถว อาพนฺธนลกฺขณ
อาโปธาตูติ ปริปาจนลกฺขณ เตโชธาตูติ วิตฺถมฺภนลกฺขณ วาโยธาตูติ ฯ เอว สพฺพโกฏาเสสุ เอเกกสฺมึ โกฏาเส จตสฺโส
จตสฺโส ธาตุโย ววฏาเปตพฺพา ฯ ตสฺเสว ววฏาปยโต ธาตุโย
ปากฏา โหนฺติ ฯ ตา ปุนปฺปุน อาวชฺชโต มนสิกโรโต วุตฺตนเยเนว
อุปจารสมาธิ อุปฺปชฺชติ ฯ
อปจ โข ปน วจนฏโต กลาปโต จุณฺณโต ลกฺขณาทิโต
สมุฏานโต นานตฺเตกตฺตโต วินิพฺโภคาวินิพฺโภคโต สภาควิสภาคโต
อชฺฌตฺติกพาหิรวิเสสโต สงฺคหโต ปจฺจยโต อสมนฺนาหารโต
ปจฺจยวิภาคโตติ อิเมหิป อากาเรหิ ธาตุโย มนสิกาตพฺพา ฯ
ตตฺถ วจนฏโต มนสิกโรนฺเตน ปตฺถฏตฺตา ปวี อปฺโปติ
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อาปยติ อปฺปายตีติ วา อาโป เตชยตีติ เตโช วายตีติ วาโย
อวิเสเสน ปน สลกฺขณธารณโต ทุกขฺ ฏานโต ทุกฺขาธานโต จ
ธาตูติ เอว วิเสสสามฺวเสน วจนฏโต มนสิกาตพฺพา ฯ
กลาปโตติ ยา อย เกสา โลมาติอาทินา นเยน วีสติยา
อากาเรหิ ปวีธาตุ ปตฺต เสมฺหนฺติ จ อาทินา นเยน ทฺวาทสหากาเรหิ อาโปธาตุ นิทฺทิฏา ตตฺถ ยสฺมา
วณฺโณ คนฺโธ รโส โอชา จตสฺโส จาป ธาตุโย
อฏธมฺมสโมธานา โหติ เกสาติ สมฺมติ
เตสเยว วินิพฺโภคา นตฺถิ เกสาติ สมฺมติ
ตสฺมา เกสาติ อฏธมฺมกลาปมตฺตเมว ฯ ตถา โลมาทโยติ ฯ โย
ปเนตฺถ กมฺมสมุฏาโน โกฏาโส โส ชีวิตินฺทฺริเยน จ ภาเวน จ
สทฺธึ ทสธมฺมกลาโปป โหติ อุสฺสทวเสน ปน ปวีธาตุ
อาโปธาตูติ สงฺข คโต ฯ กลาปโต มนสิกาตพฺพา ฯ
จุณฺณโตติ อิมสฺมึ หิ สรีเร มชฺฌิเมน ปมาเณน ปริคฺคยฺหมานา ปรมาณุเภทสฺจุณฺณา สุขุมรชภูตา ปวีธาตุ โทณมตฺตา
สิยา ฯ สา ตโต อุปฑฺฒปฺปมาณาย อาโปธาตุยา สงฺคหิตา เตโชธาตุยา อนุปาลิตา วาโยธาตุยา วิตฺถมฺภิตา น วิกีรติ น วิทฺธสติ
อวิกีรยมานา อวิทฺธสยมานา อเนกวิธ อิตฺถีปุริสมิตาทิภาววิกปฺป
อุปคจฺฉติ อนุถูลทีฆรสฺสถิรกถินาทิภาวฺจ ปกาเสติ ฯ ยูสคตา
อาพนฺธนาการภูตา ปเนตฺถ อาโปธาตุ ปวีปติฏิตา เตชานุปาลิตา
๑

๒

๑. ยุ. ทกฺขาทานโต ฯ ๒. ม. ยุ. อิตฺถีปุริสลิงฺคาทิภาววิกปฺป ฯ
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วาโยวิตฺถมฺภิตา น ปคฺฆรติ น ปริสสฺ วติ อปคฺฆรมานา อปริสฺสวมานา ปณิตปณิตภาว ทสฺเสติ ฯ อสิตปตาทิปริปาจกา เจตฺถ
อุสุมาการภูตา อุณฺหตฺตลกฺขณา เตโชธาตุ ปวีปติฏิตา อาโปสงฺคหิตา วาโยวิตฺถมฺภิตา อิม กาย ปริปาเจติ วณฺณสมฺปตฺติฺจสฺส
อาวหติ ฯ ตาย จ ปน ปริปาจิโต อย กาโย น ปูตภิ าว ทสฺเสติ ฯ
องฺคมงฺคานุสฏา เจตฺถ สมุทีรณวิตฺถมฺภนลกฺขณา วาโยธาตุ ปวีปติฏิตา อาโปสงฺคหิตา เตชานุปาลิตา อิม กาย วิตฺถมฺภติ ฯ
ตาย จ ปน วิตฺถมฺภิโต อย กาโย น ปริปตติ อุชกุ  สณฺาติ
อปราย วโยธาตุยา สมพฺภาหโต คมนฏานนิสชฺชสยนอิริยาปเถสุ
วิฺตฺตึ ทสฺเสติ สมฺมิฺเชติ สมฺปสาเรติ หตฺถปาท ลาเฬติ ฯ
เอวเมต อิตฺถีปุริสาทิภาเวน พาลชนวฺจน มายารูปสทิส ธาตุยนฺต
ปวตฺตตีติ ฯ เอว จุณฺณโต มนสิกาตพฺพา ฯ
ลกฺขณาทิโตติ ปวีธาตุ กึลกฺขณา กึรสา กึปจฺจุฏานาติ
เอว จตสฺโสป ธาตุโย อาวชฺเชตฺวา ปวีธาตุ กกฺขฬตฺตลกฺขณา
ปติฏานรสา สมฺปฏิจฺฉนปจฺจุปฏานา อาโปธาตุ ปคฺฆรณลกฺขณา
พฺรูหนรสา สงฺคหปจฺจุปฏานา เตโชธาตุ อุณฺหตฺตลกฺขณา ปริปาจนรสา มทฺทวานุปฺปทานปจฺจุปฏานา วาโยธาตุ วิตฺถมฺภนลกฺขณา สมุทีรณรสา อภินีหารปจฺจุปฏานาติ เอว ลกฺขณาทิโต
มนสิกาตพฺพา ฯ
สมุฏานโตติ เย อิเม ปวีธาตุอาทีน วิตฺถารโต ทสฺสนวเสน เกสาทโย ทฺวิจตฺตาลีสโกฏาสา ทสฺสิตา เตสุ อุทริย
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
กรีส ปุพฺโพ มุตฺตนฺติ อิเม จตฺตาโร โกฏาสา อุตุสมุฏานาว
อสฺสุ เสโท เขโฬ สิงฺฆาณิกาติ อิเม จตฺตาโร อุตจุ ิตฺตสมุฏานา
อสิตาทิปริปาจโก เตโช กมฺมสมุฏาโนว อสฺสาสปสฺสาสา จิตฺตสมุฏานาว อวเสสา สพฺเพป จตุสมุฏานาติ เอว สมุฏานโต
มนสิกาตพฺพา ฯ
นานตฺเตกตฺตโตติ สพฺพาสมฺป ธาตูน สลกฺขณาทิโต นานตฺต ฯ
อฺาเนว หิ ปวีธาตุยา ลกฺขณรสปจฺจุปฏานานิ ฯ อฺานิ
อาโปธาตุอาทีน ฯ เอว ลกฺขณาทิวเสน ปน กมฺมสมุฏานาทิวเสน
จ นานตฺตภูตานมฺป เอตาส รูปมหาภูตธาตุธมฺมอนิจฺจาทิวเสน
เอกตฺต โหติ ฯ สพฺพาป หิ ธาตุโย รุปฺปนลกฺขณ อนตีตตฺตา
รูปานิ มหนฺตปาตุภาวาทีหิ การเณหิ มหาภูตานิ ฯ
มหนฺตปาตุภาวาทีหีติ เอตา หิ ธาตุโย มหนฺตปาตุภาวโต
มหาภูตสามฺโต มหาปริหารโต มหาวิการโต มหตฺตา ภูตตฺตา
จาติ อิเมหิ การเณหิ มหาภูตานีติ วุจฺจนฺติ ฯ
ตตฺถ มหนฺตปาตุภาวโตติ เอตานิ หิ อนุปาทินฺนสนฺตาเนป
อุปาทินฺนสนฺตาเนป มหนฺตานิ ปาตุภูตานิ ฯ เตส อนุปาทินฺนสนฺตาเน
ทุเว สตสหสฺสานิ จตฺตาริ นหุตานิ จ
เอตฺตก พหลตฺเตน สงฺขาตาย วสุนฺธราติอาทินา นเยน มหนฺตปาตุภาวตา พุทฺธานุสฺสตินิทฺเทเส วุตฺตาว ฯ
อุปาทินฺนสนฺตาเนป มจฺฉกจฺฉปเทวทานวาทิสรีรวเสน มหนฺตาเนว
ปาตุภูตานิ ฯ วุตฺตฺเหต สนฺติ ภิกขฺ เว มหาสมุทฺเท โยชนสติกาป
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สมาธินิทฺเทโส
อตฺตภาวาติอาทิ ฯ
มหาภูตสามฺโตติ เอตานิ หิ ยถา มายากาโร อมณึเยว
อุทก มณึ กตฺวา ทสฺเสติ อสุวณฺณเยว เลฑฺฑฑ สุวณฺณ กตฺวา
ทสฺเสติ ยถา จ สย เนว ยกฺโข น ปกฺขี สมาโน ยกฺขภาวมฺป
ปกฺขิภาวมฺป ทสฺเสติ เอวเมว สย อนีลาเนว หุตฺวา นีล อุปาทายรูป
ทสฺเสนฺติ อปตานิ อโลหิตานิ อโนทาตาเนว หุตฺวา โอทาต
อุปาทายรูป ทสฺเสนฺตีติ มายาการมหาภูตสามฺโต มหาภูตานิ ฯ
ยถา จ ยกฺขาทีนิ มหาภูตานิ ย คณฺหนฺติ เนว เตส ตสฺส อนฺโต
น พหิฏาน อุปลพฺภติ น จ ต นิสสฺ าย น ติฏนฺติ เอวเมว
เอตานิป เนว อฺมฺสฺส อนฺโต น พหิ ิตานิ หุตฺวา อุปลพฺภนฺติ
น จ อฺมฺ นิสฺสาย น ติฏนฺติ ฯ อจินฺเตยฺยฏานตาย
ยกฺขาทิมหาภูตสามฺโตป มหาภูตานิ ฯ ยถา จ ยกฺขินีสงฺขาตานิ
มหาภูตานิ มนาเปหิ วณฺณสณฺานวิกฺเขเปหิ อตฺตโน ภยานกภาว
ปฏิจฺฉาเทตฺวา สตฺเต วฺเจนฺติ เอวเมว เอตานิป อิตฺถีปุริสสรีราทีสุ
มนาเปน ฉวิวณฺเณน มนาเปน องฺคปจฺจงฺคสณฺาเนน มนาเปน จ
หตฺถปาทองฺคุลิภมุกวิกฺเขเปน อตฺตโน กกฺขฬตฺตาทิเภท สรสลกฺขณ
ปฏิจฺฉาเทตฺวา พาลชน วฺเจนฺติ อตฺตโน สภาว ทฏุ น เทนฺตีติ
วฺจกตฺเตน ยกฺขินีมหาภูตสามฺโตป มหาภูตานิ ฯ
มหาปริหารโตติ มหนฺเตหิ ปจฺจเยหิ ปริหริตพฺพตฺตา ฯ เอตานิ
หิ ทิวเส ทิวเส อุปเนตพฺพตฺตา มหนฺเตหิ ฆาสจฺฉาทนาทีหิ ภูตานิ
๑

๒

๑. องฺ. อฏก. ๒๓/๒๑๐ ฯ ๒. ยุ. พหิฏิตานิ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ปวตฺตานีติ มหาภูตานิ ฯ มหาปริหารานิ วา ภูตานีติป มหาภูตานิ ฯ
มหาวิการโตติ เอตานิ หิ อุปาทินฺนานิป อนุปาทินฺนานิป
มหาวิการานิ โหนฺติ ฯ ตตฺถ อนุปาทินฺนาน กปฺปวุฏาเน วิการมหตฺต ปากฏ โหติ ฯ อุปาทินฺนาน ธาตุกฺโขภกาเล ฯ ตถา หิ
ภูมิโต วุฏิตา ยาว พฺรหฺมโลกา วิธาวติ
อจฺจิ อจฺจิมโต โลเก ทยฺหมานมฺหิ เตชสา ฯ
โกฏิสตสหสฺเสก จกฺกวาฬ วิลยี ติ
กุปฺปเตน ยทา โลโก สลิเลน วินสฺสติ ฯ
โกฏิสตสหสฺเสก จกฺกวาฬ วิกีรติ
วาโยธาตุปฺปโกเปน ยทา โลโก วินสฺสติ ฯ
ปตฺถทฺโธ ภวตี กาโย ทฏโ กฏมุเขน วา
ปวีธาตุปฺปโกเปน โหติ กฏมุเขว โส ฯ
ปูติโก ภวตี กาโย ทฏโ ปูติมุเขน วา
อาโปธาตุปฺปโกเปน โหติ ปูตมิ ุเขว โส ฯ
สนฺตตฺโต ภวตี กาโย ทฏโ อคฺคิมุเขน วา
เตโชธาตุปฺปโกเปน โหติ อคฺคิมุเขว โส ฯ
สฺฉินฺโน ภวตี กาโย ทฏโ สตฺถมุเขน วา
วาโยธาตุปฺปโกเปน โหติ สตฺถมุเขว โส ฯ
อิติ มหาวิการานิ ภูตานีติ มหาภูตานิ ฯ
มหตฺตา ภูตตฺตา จาติ เอตานิ หิ มหนฺตานิ มหตา
วายาเมน ปริคฺคเหตพฺพตฺตา ภูตานิ วิชชฺ มานตฺตาติ มหตฺตา
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ภูตตฺตา จ มหาภูตานิ ฯ
เอว สพฺพาเปตา ธาตุโย มหนฺตปาตุภาวาทีหิ การเณหิ มหาภูตานิ ฯ สลกฺขณธารณโต ปน ทุกขฺ ฏานโต จ ทุกฺขาธานโต จ
สพฺพาป ธาตุลกฺขณ อนตีตตฺตา ธาตุโย สลกฺขณธารเณน จ อตฺตโน
ขณานุรูปธารเณน จ ธมฺมา ขยฏเน อนิจฺจา ภยฏเน ทุกฺขา
อสารกฏเน อนตฺตา ฯ อิติ สพฺพาสมฺป รูปมหาภูตธาตุธมฺมอนิจฺจาทิวเสน เอกตฺตนฺติ ฯ เอว นานตฺเตกตฺตโต มนสิกาตพฺพา ฯ
วินิพฺโภคาวินิพฺโภคโตติ สหุปปฺ นฺนาว เอตา เอเกกสฺมึ สพฺพปริยนฺติเม สุทฺธฏกาทิกลาเปป ปเทเสน อวินิพฺภุตฺตา ลกฺขเณน
ปน วินิพฺภุตฺตาติ เอว วินิพฺโภคาวินิพฺโภคโต มนสิกาตพฺพา ฯ
สภาควิสภาคโตติ เอว อวินิพฺภุตฺตาสุ จาป เอตาสุ ปุริมา
เทฺว ครุกตฺตา สภาคา ตถา ปจฺฉิมา ลหุกตฺตา ปุริมา ปน
ปจฺฉิมาหิ ปจฺฉิมา จ ปุรมิ าหิ วิสภาคาติ เอว สภาควิสภาคโต
มนสิกาตพฺพา ฯ
อชฺฌตฺติกพาหิรวิเสสโตติ อชฺฌตฺติกา ธาตุโย วิฺาณวตฺถุวิฺตฺติอินฺทฺริยาน นิสสฺ ยา โหนฺติ สอิริยาปถา จตุสมุฏานา
พาหิรา วุตฺตวิปรีตปฺปการาติ เอว อชฺฌตฺติกพาหิรวิเสสโต
มนสิกาตพฺพา ฯ
สงฺคหโตติ กมฺมสมุฏานา ปวีธาตุ กมฺมสมุฏานาหิ อิตราหิ
เอกสงฺคหา โหติ สมุฏานนานตฺตาภาวโต ตถา จิตฺตาทิสมุฏานา
จิตฺตาทิสมุฏานาหีติ เอว สงฺคหโต มนสิกาตพฺพา ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ปจฺจยโตติ ปวีธาตุ อาโปสงฺคหิตา เตโชอนุปาลิตา วาโยวิตฺถมฺภิตา ติณฺณ มหาภูตาน ปติฏา หุตฺวา ปจฺจโย โหติ
อาโปธาตุ ปวีปติฏิตา เตโชอนุปาลิตา วาโยวิตฺถมฺภิตา ติณฺณ
มหาภูตาน อาพนฺธน หุตฺวา ปจฺจโย โหติ เตโชธาตุ ปวีปติฏิตา
อาโปสงฺคหิตา วาโยวิตฺถมฺภิตา ติณฺณ มหาภูตาน ปริปาจน หุตฺวา
ปจฺจโย โหติ วาโยธาตุ ปวีปติฏิตา อาโปสงฺคหิตา เตโชปริปาจิตา ติณฺณ มหาภูตาน วิตฺถมฺภน หุตฺวา ปจฺจโย โหตีติ
เอว ปจฺจยโต มนสิกาตพฺพา ฯ
อสมนฺนาหารโตติ ปวีธาตุ เจตฺถ อห ปวีธาตูติ วา
ติณฺณ มหาภูตาน ปติฏา หุตฺวา ปจฺจโย โหมีติ วา น ชานาติ
อิตรานิป ตีณิ อมฺหาก ปวีธาตุ ปติฏา หุตฺวา ปจฺจโย
โหตีติ น ชานนฺติ เอเสว นโย สพฺพตฺถาติ เอว อสมนฺนาหารโต
มนสิกาตพฺพา ฯ
ปจฺจยวิภาคโตติ ธาตูน หิ กมฺม จิตฺต อาหาโร อุตูติ
จตฺตาโร ปจฺจยา ฯ ตตฺถ กมฺมสมุฏานาน กมฺมเมว ปจฺจโย
โหติ น จิตฺตาทโย ฯ จิตฺตาทิสมุฏานานมฺป จิตฺตาทโย ว
ปจฺจยา โหนฺติ น อิตเร ฯ กมฺมสมุฏานาน จ กมฺม ชนกปจฺจโย โหติ เสสาน ปริยายโต อุปนิสฺสยปจฺจโย โหติ ฯ
จิตฺตสมุฏานาน จิตฺต ชนกปจฺจโย โหติ เสสาน ปจฺฉาชาตปจฺจโย อตฺถปิ จฺจโย อวิคตปจฺจโย จ ฯ อาหารสมุฏานาน
อาหาโร ชนกปจฺจโย โหติ เสสาน อาหารปจฺจโย อตฺถิปจฺจโย
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อวิคตปจฺจโย จ ฯ อุตุสมุฏานาน อุตุ ชนกปจฺจโย โหติ
เสสาน อตฺถิปจฺจโย โหติ อวิคตปจฺจโย จ ฯ กมฺมสมุฏาน
มหาภูต กมฺมสมุฏานานมฺป มหาภูตาน ปจฺจโย โหติ จิตฺตาทิสมุฏานานมฺป ฯ ตถา จิตฺตสมุฏาน อาหารสมุฏาน อุตุสมุฏาน
มหาภูต อุตุสมุฏานานมฺป มหาภูตาน ปจฺจโย โหติ กมฺมาทิสมุฏานมฺป ฯ ตตฺถ กมฺมสมุฏานา ปวีธาตุ กมฺมสมุฏานาน
อิตราส สหชาต อฺมฺ นิสฺสยอตฺถิอวิคต วเสน เจว ปติฏานวเสน จ ปจฺจโย โหติ น ชนกวเสน อิตเรส ติสนฺตติมหาภูตาน นิสฺสยอตฺถอิ วิคตวเสน ปจฺจโย โหติ น ปติฏานวเสน
น ชนกวเสน ฯ อาโปธาตุ เจตฺถ อิตราส ติณฺณ สหชาตาทิวเสน
เจว อาพนฺธนวเสน จ ปจฺจโย โหติ น ชนกวเสน อิตเรส
ติสนฺตติกาน นิสฺสยอตฺถอิ วิคตปจฺจยวเสเนว น อาพนฺธนวเสน
น ชนกวเสน ฯ เตโชธาตุ เจตฺถ อิตราส ติณฺณ สหชาตาทิวเสน
เจว ปริปาจนวเสน จ ปจฺจโย โหติ น ชนกวเสน อิตเรส
ติสนฺตติกาน นิสฺสยอตฺถอิ วิคตปจฺจยวเสเนว น ปริปาจนวเสน
น ชนกวเสน ฯ วาโยธาตุ เจตฺถ อิตราส ติณฺณ สหชาตาทิวเสน
เจว วิตฺถมฺภนวเสน จ ปจฺจโย โหติ น ชนกวเสน อิตเรส
ติสนฺตติกาน นิสฺสยอตฺถอิ วิคตปจฺจยวเสเนว น วิตฺถมฺภนวเสน
น ชนกวเสน ฯ จิตฺตอาหารอุตุสมุฏานปวีธาตุอาทีสุป เอเสว
นโย ฯ เอว สหชาตาทิปจฺจยวสปฺปวตฺตาสุ จ ปเนตาสุ ธาตูสุ
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วิสุทฺธิมคฺเค
เอก ปฏิจฺจ ติสฺโส จตุธา ติสฺโส ปฏิจฺจ เอกา จ
เทฺว ธาตุโย ปฏิจฺจ เทฺว ฉธา สมฺปวตฺตนฺติ ฯ
ปวีอาทีสุ หิ เอเกก ปฏิจฺจ อิตรา ติสฺโส ติสฺโสติ เอว
เอก ปฏิจฺจ ติสฺโส จตุธา สมฺปวตฺตนฺติ ฯ ตถา ปวีธาตุอาทีสุ
เอกา อิตรา ติสฺโส ปฏิจฺจาติ เอว ติสฺโส ปฏิจฺจ เอกา จตุธา
สมฺปวตฺตติ ฯ ปุริมา ปน เทฺว ปฏิจฺจ ปจฺฉิมา ปจฺฉิมา จ
เทฺว ปฏิจฺจ ปุริมา ปมตติยา ปฏิจฺจ ทุติยจตุตฺถา ทุติยจตุตฺถา
ปฏิจฺจ ปมตติยา ปมจตุตฺถา ปฏิจฺจ ทุติยตติยา ทุติยตติยา
จ ปฏิจฺจ ปมจตุตฺถาติ เอว เทฺว ธาตุโย ปฏิจฺจ เทฺว ฉธา
สมฺปวตฺตนติ ฯ ตาสุ ปวีธาตุ อภิกฺกมปฏิกฺกมาทิกาเล อุปฺปฬนสฺส
ปจฺจโย โหติ ฯ สาว อาโปธาตุยา อนุคตา ปติฏาปนสฺส
ปวีธาตุยา ปน อนุคตา อาโปธาตุ อวิกฺเขปนสฺส วาโยธาตุยา
อนุคตา เตโชธาตุ อุทฺธรณสฺส เตโชธาตุยา อนุคตา วาโยธาตุ
อติหรณวีติหรณาน ปจฺจโย โหตีติ ฯ เอว ปจฺจยวิภาคโต
มนสิกาตพฺพา ฯ
เอว วจนฏาทิวเสน มนสิกโรนฺตสฺสาป หิ เอเกเกน มุเขน
ธาตุโย ปากฏา โหนฺติ ฯ ตา ปุนปฺปุน อาวชฺชโต มนสิกโรโต
วุตฺตนเยเนว อุปจารสมาธิ อุปชฺชติ ฯ สฺวาย จตุนฺน ธาตูน
ววฏาปกสฺส าณสฺสานุภาเวน อุปฺปชฺชนโต จตุธาตุววฏานนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ อิมฺจ ปน จตุธาตุววฏานมนุยุตฺโต ภิกฺขุ
สฺุต อวคาหติ สตฺตสฺ สมุคฺฆาเฏติ ฯ โส สตฺตสฺาย
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สมาธินิทฺเทโส
สมูหตตฺตา วาฬมิคยกฺขรกฺขสาทิวิกปฺป อนาปชฺชมาโน ภยเภรวสโห
โหติ อรติรติสโห น อิฏานิฏเสุ อุคฺฆาฏนิคฺฆาฏ ปาปุณาติ ฯ
มหาปฺโ จ ปน โหติ อมตปริโยสาโน วา สุคติปรายโน วาติ ฯ
เอว มหานุภาว โยคิ- วรสีหสฺส กีฬิต
เอต ธาตุววฏาน นิจฺจ เสเวถ เมธาวีติ ฯ
อย จตุธาตุววฏานสฺส ภาวนานิทฺเทโส ฯ
เอตฺตาวตา จ ย สมาธิสฺส วิตฺถาร ภาวนานยฺจ ทสฺเสตุ
โก สมาธิ เกนฏเน สมาธีติอาทินา นเยน ปฺหากมฺม กต ตตฺถ
กถ ภาเวตพฺโพติ อิมสฺส ปทสฺส สพฺพปฺปการโต อตฺถวณฺณนา สมตฺตา
โหติ ฯ ทุวโิ ธเยว สฺวาย อิธ อธิปฺเปโต สมาธิ อุปจารสมาธิ เจว
อปฺปนาสมาธิ จ ฯ ตตฺถ ทสสุ กมฺมฏาเนสุ อปฺปนาปุพฺพภาคจิตฺเตสุ
จ เอกคฺคตา อุปจารสมาธิ อวเสสกมฺมฏาเนสุ จิตฺเตกคฺคตา
อปฺปนาสมาธิ ฯ โส ทุวโิ ธป เตส กมฺมฏานาน ภาวิตตฺตา
ภาวิโต โหติ ฯ เตน วุตตฺ  กถ ภาเวตพฺโพติ อิมสฺส ปทสฺส
สพฺพปฺปการโต อตฺถวณฺณนา สมตฺตาติ ฯ
ย ปน วุตฺต สมาธิภาวนาย โก อานิสโสติ ตตฺถ ฯ
ทิฏธมฺมสุขวิหาราทิ ปฺจวิโธ สมาธิภาวนาย อานิสโสติ ฯ
ตถา หิ เย อรหนฺโต ขีณาสวา สมาปชฺชิตฺวา เอกคฺคจิตฺตา สุข
ทิวส วิหริสสฺ ามาติ สมาธึ ภาเวนฺติ เตส อปฺปนาสมาธิภาวนา
ทิฏธมฺมสุขวิหารานิสสา โหติ ฯ เตนาห ภควา น โข ปเนเต
จุนฺท อริยสฺส วินเย สลฺเลขา วุจฺจนฺติ ทิฏธมฺมสุขวิหารา เอเต
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
อริยสฺส วินเย วุจฺจนฺตีติ ฯ เสขปุถุชชฺ นาน สมาปตฺติโต วุฏาย
สมาหิเตน จิตฺเตน วิปสฺสิสฺสามาติ ภาวยต วิปสฺสนาย ปทฏานตฺตา
อปฺปนาสมาธิภาวนาป สมฺพาเธ โอกาสาธิคมนเยน อุปจารสมาธิภาวนาป วิปสฺสนานิสสา โหติ ฯ เตนาห ภควา สมาธิ ภิกขฺ เว
ภาเวถ สมาหิโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยถาภูต ปชานาตีติ ฯ เย ปน
อฏ สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตตฺวา อภิฺาปาทก ฌาน สมาปชฺชิตฺวา
สมาปตฺติโต วุฏาย เอโกป หุตฺวา พหุธา โหตีติ วุตฺตนยา
อภิฺาโย ปฏเนฺตา นิพฺพตฺเตนฺติ เตส สติ สติ อายตเน
อภิฺาปทฏานตฺตา อปฺปนาสมาธิภาวนา อภิฺานิสสา โหติ ฯ
เตนาห ภควา โส ยสฺส ยสฺส จ อภิฺาสจฺฉิกรณียสฺส ธมฺมสฺส
จิตฺต อภินินฺนาเมติ อภิฺาสจฺฉิกิริยาย ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต
ปาปุณาติ สติ สติ อายตเนติ ฯ เย อปริหีนชฺฌานา พฺรหฺมโลเก
นิพฺพตฺติสามาติ พฺรหฺมโลกุปปตฺตึ ปฏเนฺตา วา อปฏยมานา วาป
ปุถุชชฺ นา สมาธิโต น ปริหายนฺติ เตส ภววิเสสาวหตฺตา อปฺปนาสมาธิภาวนา ภววิเสสานิสสา โหติ ฯ เตนาห ภควา ปมชฺฌาน ปริตฺต
ภาเวตฺวา กตฺถ อุปฺปชฺชนฺติ พฺรหฺมปาริสชฺชาน เทวาน สหพฺยต อุปฺปชฺชนฺตีติอาทึ ฯ อุปจารสมาธิภาวนาป ปน ฉกามาวจรสุคติภววิเสส
อาวหติเยว ฯ เย ปน อริยา อฏ สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตตฺวา นิโรธสมาปตฺตึ สมาปชฺชิตฺวา สตฺต ทิวสานิ อจิตฺตา หุตฺวา ทิฏเว ธมฺเม
๑

๒

๓

๔

๕

๑. ม. มู. ๑๒/๗๓ ฯ ๒. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๑๘ ฯ ๓. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๑๑ ฯ
๔. องฺ. ติก. ๒๐/๓๓๑ ฯ ๕. อภิ. วิ. ๓๕/๕๗๐ ฯ
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อิทธฺ ิวิธนิทฺเทโส
นิโรธนิพฺพาน ปตฺวา สุข วิหริสฺสามาติ สมาธึ ภาเวนฺติ เตส อปฺปนาสมาธิภาวนา นิโรธานิสสา โหติ ฯ เตนาห โสฬสหิ าณจริยาหิ
นวหิ สมาธิจริยาหิ วสีภาวนาปฺา นิโรธสมาปตฺติยา าณนฺติ ฯ
เอวมย ทิฏธมฺมสุขวิหาราทิ ปฺจวิโธ สมาธิภาวนาย อานิสโส ฯ
ตสฺมาเนกานิสสมฺหิ กิเลสมลโสธเน
สมาธิภาวนาโยเค นปฺปมชฺเชยฺย ปณฺฑิโตติ ฯ
เอตฺตาวตา จ สีเล ปติฏาย นโร สปฺโติ อิมิสฺสาย
คาถาย สีลสมาธิปฺามุเขน เทสิเต วิสุทฺธิมคฺเค สมาธิป
ปริทีปโต โหติ ฯ
อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย กเต วิสุทฺธิมคฺเค
สมาธินทิ ฺเทโส นาม เอกาทสโม ปริจฺเฉโท ฯ
ปโม สีลนิทฺเทโส ทุติโย ธุตงฺคนิทฺเทโส ตติโย กมฺมานคฺคหณนิทฺเทโส จตุตฺโถ ปวีกสิณนิทฺเทโส ปฺจโม เสสกสิณนิทฺเทโส ฉฏโ อสุภนิทฺเทโส สตฺตโม ฉานุสฺสตินิทฺเทโส อฏโม
เสสานุสฺสตินิทฺเทโส นวโม พฺรหฺมวิหารนิทฺเทโส ทสโม อารุปฺปนิทฺเทโส ปฏิกูลสฺาธาตุววฏานทฺวยนิทฺเทโส เอกาทสโม โหติ ฯ
อิทฺธิวธิ นิทฺเทโส
อิทานิ ยาส โลกิกาภิฺาน วเสน อย สมาธิภาวนา
อภิฺานิสสาติ วุตฺตา ตา อภิฺา สมฺปาเทตุ ยสฺมา ปวี๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๑๔๗ ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
กสิณาทีสุ อธิคตจตุตฺถชฺฌาเนน โยคินา โยโค กาตพฺโพ เอว
หิสฺส สา สมาธิภาวนา อธิคตานิสสา เจว ภวิสฺสติ ถิรตรา จ
โส อธิคตานิสสาย ถิรตราย สมาธิภาวนาย สมนฺนาคโต สุเขเนว
ปฺาภาวน สมฺปาเทสฺสติ ตสฺมา อภิฺากถ ตาว อารภิสฺสาม ฯ
ภควตา หิ อธิคตจตุตฺถชฺฌานสมาธีน กุลปุตตฺ าน สมาธิภาวนานิสสทสฺสนตฺถฺเจว อุตฺตรุตฺตริปณีตปณีตธมฺมเทสนตฺถฺจ โส เอว
สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตุปกิเลเส
มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต อิทฺธิวิธาย จิตฺต อภินหี รติ
อภินินฺนาเมติ โส อเนกวิหิต อิทฺธิวิธ ปจฺจนุโภติ เอโกป หุตฺวา
พหุธา โหตีติ อาทินา นเยน อิทฺธิวิธ ทิพฺพโสตธาตุาณ เจโตปริยาณ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ สตฺตาน จุตูปปาเต าณนฺติ
ปฺจ โลกิกาภิฺา วุตฺตา ฯ
ตตฺถ เอโกป หุตฺวา พหุธา โหตีติอาทิก อิทฺธิวิกุพฺพน
กาตุกาเมน อาทิกมฺมิเกน โยคินา โอทาตกสิณปริยนฺเตสุ อฏสุ
กสิเณสุ อฏ อฏ สมาปตฺติโย นิพพฺ ตฺเตตฺวา กสิณานุโลมโต กสิณปฏิโลมโต กสิณานุโลมปฏิโลมโต ฌานานุโลมโต ฌานปฏิโลมโต
ฌานานุโลมปฏิโลมโต ฌานานุกฺกนฺตกโต กสิณุกฺกนฺตกโต ฌานกสิณุกฺกนฺตกโต องฺคสงฺกนฺติโต อารมฺมณสงฺกนฺติโต องฺคารมฺมณสงฺกนฺติโต องฺคววฏาปนโต อารมฺมณววฏาปนโตติ อิเมหิ จุทฺทสหิ
อากาเรหิ จิตฺต ปริทเมตพฺพ ฯ กตม ปเนตฺถ กสิณานุโลม ฯเปฯ
๑

๒

๑. ที. สี. ๙/๑๐๓ ฯ ๒. ฌานุกกฺ นฺตกโต ฯ ยุ. ฌานุกฺกนฺติกโต ฯ
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อิทฺธวิ ิธนิทฺเทโส
กตม อารมฺมณววฏาปนนฺติ ฯ อิธ ภิกฺขุ ปวีกสิเณ ฌาน
สมาปชฺชติ ตโต อาโปกสิเณติ เอว ปฏิปาฏิยา อฏสุ กสิเณสุ
สตกฺขตฺตุมฺป สหสฺสกฺขตฺตุมฺป สมาปชฺชติ อิท กสิณานุโลม นาม ฯ
โอทาตกสิณโต ปน ปฏาย ตเถว ปฏิโลมกฺกเมน สมาปชฺชน
กสิณปฏิโลม นาม ฯ ปวีกสิณโต ปฏาย ยาว โอทาตกสิณ
โอทาตกสิณโต ปฏาย ยาว ปวีกสิณนฺติ เอว อนุโลมปฏิโลมวเสน
ปุนปฺปุน สมาปชฺชน กสิณานุโลมปฏิโลม นาม ฯ ปมชฺฌานโต
ปน ปฏาย ปฏิปาฏิยา ยาว เนวสฺานาสฺายตน ตาว ปุนปฺปุน
สมาปชฺชน ฌานานุโลม นาม ฯ เนวสฺานาสฺายตนโต ปฏาย
ยาว ปมชฺฌาน ตาว ปุนปฺปุน สมาปชฺชน ฌานปฏิโลม นาม ฯ
ปมชฺฌานโต ปฏาย ยาว เนวสฺานาสฺายตน เนวสฺานาสฺายตนโต ปฏาย จ ยาว ปมชฺฌานนฺติ เอว อนุโลมปฏิโลมวเสน ปุนปฺปุน สมาปชฺชน ฌานานุโลมปฏิโลม นาม ฯ ปวีกสิเณ
ปน ปมชฺฌาน สมาปชฺชิตฺวา ตตฺเถว ตติย สมาปชฺชติ ตโต
ตเทว อุคฺฆาเฏตฺวา อากาสานฺจายตน ตโต อากิฺจฺายตนนฺติ
เอว กสิณ อนุกฺกมิตฺวา ฌานสฺเสว เอกนฺตริกภาเวน อุกฺกมน
ฌานานุกฺกนฺตก นาม ฯ เอว อาโปกสิณาทิมูลกาป โยชนา กาตพฺพา ฯ
ปวีกสิเณ ปมชฺฌาน สมาปชฺชิตฺวา ปุน ตเทว เตโชกสิเณ ตโต
นีลกสิเณ ตโต โลหิตกสิเณติ อิมินา นเยน ฌาน อนุกฺกมิตวฺ า
กสิณสฺเสว เอกนฺตริกภาเวน อนุกฺกมน กสิณุกฺกนฺตก นาม ฯ ปวี๑

๑. ฌานุกกฺ นฺตก ฯ ยุ. ฌานุกกฺ นฺติก ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
กสิเณ ปมชฺฌาน สมาปชฺชิตฺวา ตโต เตโชกสิเณ ตติย นีลกสิณ
อุคฺฆาเฏตฺวา อากาสานฺจายตน โลหิตกสิณโต อากิฺจฺายตนนฺติ
อิมินา นเยน ฌานสฺส เจว กสิณสฺส จ อุกฺกมน ฌานกสิณุกฺกนฺตก
นาม ฯ ปวีกสิเณ ปน ปมชฺฌาน สมาปชฺชิตฺวา ตตฺเถว อิตเรสมฺป
สมาปชฺชน องฺคสงฺกนฺติก นาม ฯ ปวีกสิเณ ปมชฺฌาน สมาปชฺชิตฺวา
ตเทว อาโปกสิเณ ฯเปฯ ตเทว โอทาตกสิเณติ เอว สพฺพกสิเณสุ
เอกสฺเสว ฌานสฺส สมาปชฺชน อารมฺมณสงฺกนฺติก นาม ฯ ปวีกสิเณ
ปมชฺฌาน สมาปชฺชิตฺวา อาโปกสิเณ ทุติย เตโชกสิเณ ตติย
วาโยกสิเณ จตุตฺถ นีลกสิณ อุคฺฆาเฏตฺวา อากาสานฺจายตน
ปตกสิณโต วิฺาณฺจายตน โลหิตกสิณโต อากิฺจฺายตน
โอทาตกสิณโต เนวสฺานาสฺายตนนฺติ เอว เอกนฺตริกวเสน
องฺคานฺจ อารมฺมณานฺจ สงฺกมน องฺคารมฺมณสงฺกนฺติก นาม ฯ
ปมชฺฌาน ปน ปฺจงฺคิกนฺติ ววฏาเปตฺวา ทุติย ติวงฺคิก ตติย
ทุวงฺคิก ตถา จตุตฺถ อากาสานฺจายตน ฯเปฯ เนวสฺานาสฺายตนนฺติ เอว ฌานงฺคมตฺตสฺเสว ววฏาปน องฺคววฏาปน
นาม ฯ ตถา อิท ปวีกสิณนฺติ ววฏาเปตฺวา อิท อาโปกสิณ ฯเปฯ
อิท โอทาตกสิณนฺติ เอว อารมฺมณมตฺตสฺเสว ววฏาปน อารมฺมณววฏาปน นาม ฯ องฺคารมฺมณววฏาปนมฺป เอเก อิจฺฉนฺติ ฯ
อฏกถาสุ ปน อนาคตตฺตา อทฺธา ต ภาวนามุข น โหติ ฯ
อิติ อิเมหิ ปน จุทฺทสหิ อากาเรหิ จิตฺต อปริทเมตฺวา ปุพฺเพ
อภาวิตภาวโน อาทิกมฺมโิ ก โยคาวจโร อิทฺธิวิกพุ ฺพน สมฺปาเทสฺสตีติ
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อิทฺธิวิธนิทฺเทโส
เนต าน วิชฺชติ ฯ อาทิกมฺมิกสฺส หิ กสิณปริกมฺมมฺป ภาโร ฯ
สเตสุ สหสฺเสสุ วา เอโกว สกฺโกติ ฯ กตกสิณปริกมฺมสฺส
นิมิตฺตุปฺปาทน ภาโร ฯ สเตสุ สหสฺเสสุ วา เอโกว สกฺโกติ ฯ
อุปฺปนฺเน นิมิตฺเต ต วฑฺเฒตฺวา อปฺปนาธิคโม ภาโร ฯ สเตสุ
สหสฺเสสุ วา เอโกว สกฺโกติ ฯ อธิคตปฺปนสฺส จุทฺทสหากาเรหิ
จิตฺตปริทมน ภาโร ฯ สเตสุ สหสฺเสสุ วา เอโกว สกฺโกติ ฯ
จุทฺทสหากาเรหิ ปริทมิตจิตฺตสฺสาป อิทฺธิวิกุพฺพน นาม ภาโร ฯ
สเตสุ สหสฺเสสุ วา เอโกว สกฺโกติ ฯ อิทฺธิวิกุพพฺ นปฺปตฺตสฺสาป
ขิปฺปนิสนฺติภาโว นาม ภาโร ฯ สเตสุ สหสฺเสสุ วา เอโกว ขิปฺปนิสนฺติ
โหติ ฯ เถรมฺพตฺถเล มหาโรหณคุตฺตตฺเถรสฺส หิ คิลานุปฏาน
อาคเตสุ ตึสมตฺเตสุ อิทฺธิมนฺตสหสฺเสสุ อุปสมฺปทาย อฏวสฺสิโก
รกฺขิตตฺเถโร วิย ฯ ตสฺสานุภาโว ปวีกสิณนิทฺเทเส วุตฺโตเยว ฯ
ต ปนสฺสานุภาว ทิสฺวา เถโร อาห อาวุโส สเจ รกฺขิโต
นาภวิสฺส สพฺเพ ครหปฺปตฺตา อสฺสาม นาคราชาน รกฺขิตุ
นาสกฺขึสูติ ตสฺมา อตฺตโนว คเหตฺวา วิจริตพฺพ อาวุธ นาม
มล โสเธตฺวาว คเหตฺวา วิจริตุ วฏฏตีติ ฯ เต เถรสฺส โอวาเท
ตฺวา ตึสสหสฺสาป ภิกฺขู ขิปฺปนิสนฺติโน อเหสุ ฯ ขิปฺปนิสนฺติยาป จ
สติ ปรสฺส ปติฏาภาโว ภาโร ฯ สเตสุ สหสฺเสสุ วา เอโกว
๑

๒

๑. ขิปฺป นิสนติ นิสามน ฌานจกฺขุนา ปวีกสิณาทิฌานารมฺมณสฺส ทสฺสน เอตสฺสาติ
ขิปฺปนิสนฺติ สีฆตร ฌาน สมาปชฺชิตาติ ฏีกา ฯ ๒. อมฺพตรุณจิต มหามหินฺทตฺเถราทีหิ โอติณฺณ านนฺติ ฏีกา ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
สกฺโกติ ฯ คิริภณฺฑวาหนปูชาย มาเรน องฺคารวสฺเส ปวตฺติเต
อากาเส ปวึ มาเปตฺวา องฺคารปสฺส ปริตฺตายโก เถโร วิย ฯ
พลวปุพฺพโยคาน ปน พุทฺธปจฺเจกพุทฺธอคฺคสาวกาทีน วินาป
อิมินา วุตฺตปฺปกาเรน ภาวนานุกฺกเมน อรหตฺตปฏิลาภวเสเนว อิทฺจ
อิทฺธิวิกุพฺพน อฺเ จ ปฏิสมฺภิทาทิเภทา คุณา อิชฺฌนฺติ ฯ
ตสฺมา ยถา ปลนฺธนวิกตึ กตฺตุกาโม สุวณฺณกาโร อคฺคิธมนาทีหิ
สุวณฺณ มุทุ กมฺมฺ กตฺวาว กโรติ ยถา จ ภาชนวิกตึ
กตฺตุกาโม กุมฺภกาโร มตฺติก สุปริมทฺทิต มุทุ กตฺวาว กโรติ
เอวเมว อาทิกมฺมิเกน อิเมหิ จุทฺทสหากาเรหิ จิตฺต ปริทเมตฺวา
ฉนฺทสีสจิตฺตสีสวิริยสีสวีมสาสีสสมาปชฺชนวเสน เจว อาวชฺชนาทิวสีภาววเสน จ มุทุ กมฺมฺ กตฺวา อิทฺธิวิธาย โยโค
กรณีโย ฯ ปุพฺพเหตุสมฺปนฺเนน ปน กสิเณสุ จตุตฺถชฺฌานมตฺเต
จิณฺณวสินาป กาตุ วฏฏติ ฯ
ยถา ปเนตฺถ โยโค กาตพฺโพ ต วิธึ ทสฺเสนฺโต ภควา
โส เอว สมาหิเต จิตฺเตติอาทิมาห ฯ ตตฺราย ปาลินยานุสาเรเนว
วินิจฺฉยกถา ฯ ตตฺถ โสติ โส อธิคตจตุตฺถชฺฌาโน โยคี ฯ เอวนฺติ
จตุตฺถชฺฌานกฺกมนิทสฺสนเมต ฯ อิมินา ปมชฺฌานาธิคมาทิกฺกเมน
จตุตฺถชฺฌาน ปฏิลภิตฺวาติ วุตฺต โหติ ฯ สมาหิเตติ อิมินา
จตุตฺถชฺฌานสมาธินา สมาหิเต ฯ จิตฺเตติ รูปาวจรจิตฺเต ฯ
๑

๑. คิริภณฺฑวาหนปูชา นาม เจติยคิรึ อาทึ กตฺวา สกลทีเป สมุทฺเท จ ยาว โยชนา
มหตี ทีปปูชาติ ฏีกา ฯ
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อิทฺธิวิธนิทฺเทโส
ปริสุทฺเธติอาทีสุ ปน ฯ อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธิภาเวน ปริสุทฺเธ ฯ
ปริสุทฺธตฺตาเยว ปริโยทาเต ปภสฺสเรติ วุตฺต โหติ ฯ สุขาทีน
ปจฺจยาน ฆาเตน วิหตราคาทิองฺคณตฺตา อนงฺคเณ ฯ อนงฺคณตฺตาเยว
วิคตุปกิเลเส ฯ องฺคเณน หิ จิตฺต อุปกิลิสฺสติ ฯ สุภาวิตตฺตา
มุทุภูเต วสีภาวปฺปตฺเตติ วุตฺต โหติ ฯ วเส วตฺตมาน หิ
จิตฺต มุทุนติ วุจฺจติ ฯ มุทุตฺตาเยว กมฺมนิเย กมฺมกฺขเม
กมฺมโยคฺเคติ วุตฺต โหติ ฯ มุทุ หิ จิตฺต กมฺมนิย โหติ
สุธนฺตมิว สุวณฺณ ฯ ตฺจ อุภยมฺป สุภาวิตตฺตาเยวาติ ฯ
ยถาห ฯ นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมมฺป สมนุปสฺสามิ ย
เอว ภาวิต พหุลีกต มุท
ุ ฺจ โหติ กมฺมนิยฺจ ยถยิท ภิกฺขเว
จิตฺตนฺติ ฯ เอเตสุ ปริสทุ ฺธภาวาทีสุ ิตตฺตา ิเต ฯ ิตตฺตาเยวh
อาเนฺชปฺปตฺเต อจเล นิริฺชเนติ วุตฺต โหติ ฯ มุทุกมฺมฺภาเวน วา อตฺตโน วเส ิตตฺตา ิเต ฯ สทฺธาทีหิ ปริคฺคหิตตฺตา
อาเนฺชปฺปตฺเต ฯ สทฺธาปริคฺคหิต หิ จิตฺต อสฺสทฺธิเยน น อิฺชติ
วิริยปริคฺคหิต โกสชฺเชน น อิฺชติ สติปริคฺคหิต ปมาเทน
น อิฺชติ สมาธิปริคฺคหิต อุทฺธจฺเจน น อิฺชติ ปฺาปริคฺคหิต
อวิชฺชาย น อิฺชติ โอภาสคต กิเลสนฺธกาเรน น อิฺชติ ฯ อิเมหิ
ฉหิ ธมฺเมหิ ปริคฺคหิต อาเนฺชปฺปตฺต โหติ ฯ เอว อฏงฺคสมนฺนาคต
จิตฺต อภินีหารกฺขม โหติ อภิฺาสจฺฉิกรณียาน ธมฺมาน อภิฺาสจฺฉิกิริยาย ฯ อปโร นโย ฯ จตุตฺถชฺฌานสมาธินา สมาหิเต
๑

๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๑ ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
นีวรณทูรีภาเวน ปริสุทฺเธ วิตกฺกาทิสมติกฺกเมน ปริโยทาเต
ฌานปฏิลาภปจฺจนีกาน ปาปกาน อิจฺฉาวจราน อภาเวน อนงฺคเณ
อภิชฺฌาทีน จิตฺตสฺส อุปกิเลสาน วิคเมน วิคตุปกิเลเส ฯ อุภยมฺป
เจต อนงฺคณสุตฺตวตฺถสุตฺตานุสาเรน เวทิตพฺพ ฯ วสิปฺปตฺติยา
มุทุภูเต อิทฺธิปาทภาวุปคเมน กมฺมนิเย ภาวนาปาริปูริยา ปณีตภาวุปคเมน ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต ฯ ยถา อาเนฺชปฺปตฺต โหติ
เอว ิเตติ อตฺโถ ฯ เอวมฺป อฏงฺคสมนฺนาคต จิตฺต อภินีหารกฺขม
โหติ อภิฺาสจฺฉิกรณียาน ธมฺมาน อภิฺาสจฺฉิกิริยาย ปาทก
ปทฏานภูตนฺติ ฯ
อิทฺธิวิธาย จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมตีติ เอตฺถ ฯ
อิชฺฌนฏเน อิทฺธิ นิปฺผตฺติอฏเน ปฏิลาภฏเน จาติ วุตฺต โหติ ฯ
ย หิ นิปฺปชฺชติ ปฏิลภติ จ ต อิชฺฌตีติ วุจฺจติ ฯ ยถาห ฯ
กาม กามยมานสฺส ตสฺส เจต สมิชฺฌตีติ ฯ ตถา เนกฺขมฺม
อิชฺฌตีติ อิทธฺ ิ ปฏิหรตีติ ปาฏิหาริย อรหตฺตมคฺโค อิชฺฌตีติ อิทฺธิ
ปฏิหรตีติ ปาฏิหาริยนฺติ ฯ อปโร นโย ฯ อิชฌ
ฺ นฏเน อิทฺธิ ฯ
อุปายสมฺปทาเยต อธิวจน ฯ อุปายสมฺปทา หิ อิชฺฌติ อธิปเฺ ปตผลปฺปสวนโต ฯ ยถาห ฯ อย โข จิตฺโต คหปติ สีลวา กลฺยาณธมฺโม
สเจ ปณิทหิสฺสติ อนาคตมทฺธาน ราชา อสฺส จกฺกวตฺตีติ
อิชฺฌิสฺสติ หิ สีลวโต เจโตปณิธิสุทฺธตฺตาติ ฯ อปโร นโย ฯ
๑

๒

๓

๔

๕

๑. วตฺถูปมสุตฺตนฺติป วุจจฺ ติ ฯ ๒. ยุ. ปฏิลพฺภติ ฯ ๓. ขุ. สุ. ๒๕/๔๘๔ ฯ
๔. ขุ. ป. ๓๑/๖๑๙ ฯ ๕. ส. สฬา. ๑๘/๓๗๓ ฯ ปาลิยมฺปน ตสฺส โข อย
อิชฺฌิสฺสติ สีลวโต เจโตปณิธิ สีลสฺส วิสุทฺธตฺตาติ ทิสฺสติ ฯ
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อิทฺธิวิธนิทฺเทโส
เอตาย สตฺตา อิชฺฌนฺตีติ อิทฺธิ ฯ อิชฌ
ฺ นฺตีติ อิทฺธา วุทฺธา
อุกฺกสคตา โหนฺตีติ วุตฺต โหนฺติ ฯ สา ทสวิธา ฯ ยถาห ฯ
อิทฺธิโยติ ทส อิทฺธิโย ฯ ปุน จปร อาห กตมา ทส อิทฺธิโย
อธิฏานาอิทฺธิ วิกุพฺพนาอิทฺธิ มโนมยาอิทฺธิ าณวิปฺผาราอิทฺธิ
สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ อริยาอิทฺธิ กมฺมวิปากชาอิทฺธิ ปฺุวโต อิทฺธิ
วิชฺชามยาอิทฺธิ ตตฺถ ตตฺถ สมฺมา ปโยคปจฺจยา อิชฺฌนฏเน
อิทฺธีติ
ตตฺถ ปกติยา เอโก พหุก อาวชฺชติ สต วา สหสฺส
วา สตสหสฺส วา อาวชฺชิตฺวา าเณน อธิฏาติ พหุโก โหมีติ
เอว วิภชิตฺวา ทสฺสิตา อิทฺธิ อธิฏานาวเสน นิปฺผนฺนตฺตา
อธิฏานาอิทฺธิ นาม ฯ โส ปกติวณฺณ วิชหิตฺวา กุมารกวณฺณ
วา ทสฺเสติ นาควณฺณ วา ฯเปฯ วิวธิ มฺป เสนาพฺยูห ทสฺเสตีติ
เอว อาคตา อิทฺธิ ปกติวณฺณวิชหนวิการวเสน ปวตฺตตา วิกุพฺพนาอิทฺธิ
นาม ฯ
อิธ ภิกขฺ ุ อิมมฺหา กายา อฺ กาย อภินิมมฺ ินาติ รูป
มโนมยนฺติ อิมินา นเยน อาคตา อิทฺธิ สรีรพฺภนฺตเร อฺสฺเสว
มโนมยสฺส สรีรสฺส นิปผฺ ตฺติวเสน ปวตฺตตฺตา มโนมยาอิทฺธิ นาม ฯ
าณปฺปวตฺติโต ปน ปุพฺเพ วา ปจฺฉา วา ตขเณ วา
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑. ๒. ขุ. ป. ๓๑/๕๘๙ ฯ ปาลิยมฺปน สมฺมปฺปโยคปฺปจฺจยาติ ทิสฺสติ ฯ
๓. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๒ ฯ ๔. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๖ ฯ ๕. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๗ ฯ
๖. ยุ. าณุปฺปตฺติโต ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
าณานุภาวนิพฺพตฺโต วิเสโส าณวิปฺผาราอิทฺธิ นาม ฯ วุตฺตฺเหต
อนิจฺจานุปสฺสนาย นิจจฺ สฺาย ปหานฏโ อิชฺฌตีติ าณวิปฺผาราอิทฺธิ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคน สพฺพกิเลสาน ปหานฏโ
อิชฺฌตีติ าณวิปฺผาราอิทฺธิ อายสฺมโต พากุลสฺส าณวิปฺผาราอิทฺธิ
อายสฺมโต สงฺกิจฺจสฺส าณวิปฺผาราอิทฺธิ อายสฺมโต ภูตปาลสฺส
าณวิปฺผาราอิทฺธีติ ฯ ตตฺถ อายสฺมา ตาว พากุโล ทหโร ว
มงฺคลทิวเส นทิยา นฺหาปยมาโน ธาติยา ปมาเทน โสเต ปติโต ฯ
ตเมน มจฺโฉ คิลิตฺวา พาราณสีติตฺถ อคมาสิ ฯ ตตฺร ต
มจฺฉพนฺโธ คเหตฺวา เสฏิภริยาย วิกฺกีณิ ฯ สา มจฺเฉ สิเนห
อุปฺปาเทตฺวา อหเมว น ปจิสฺสามีติ ผาเลนฺตี มจฺฉกุจฺฉิยา
สุวณฺณพิมฺพ วิย ทารก ทิสฺวา ปุตฺโต เม ลทฺโธติ โสมนสฺสชาตา
อโหสิ ฯ อิติ มจฺฉกุจฺฉิย อโรคภาโว อายสฺมโต พากุลสฺส ปจฺฉิมภวิกสฺส เตน อตฺตภาเวน ปฏิลภิตพฺพอรหตฺตมคฺคาณานุภาเวน
นิพฺพตฺตตฺตา าณวิปฺผาราอิทฺธิ นาม ฯ วตฺถุ ปน วิตฺถาเรน
กเถตพฺพ ฯ สงฺกิจฺจตฺเถรสฺส ปน คพฺภคตสฺเสว มาตา กาลมกาสิ ฯ
ตสฺสา จิตก อาโรเปตฺวา สูเลหิ วิชฌ
ฺ ติ ฺวา ฌาปยมานาย ทารโก
สูลโกฏิยา อกฺขิกูเฏ ปหาร ลภิตฺวา สทฺทมกาสิ ฯ ตโต น
ทารโก ชีวตีติ โอตาเรตฺวา กุจฉฺ ึ ผาเลตฺวา ทารก อยฺยิกาย
อทสุ ฯ โส ตาย ปฏิชคฺคิโต วุฑฺฒิมนฺวาย ปพฺพชิตฺวา สห
ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ อิติ วุตฺตนเยเนว ทารุจิตกาย
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๗ ฯ
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อิทฺธวิ ิธนิทฺเทโส
อโรคภาโว อายสฺมโต สงฺกิจฺจสฺส าณวิปฺผาราอิทฺธิ นาม ฯ
ภูตปาลทารกสฺส ปน ปตา ราชคเห ทลิทฺทมนุสฺโส ฯ โส ทารูน
อตฺถาย สกเฏน อฏวึ คนฺตฺวา ทารุภาร กตฺวา สาย นครทฺวารสมีป
ปตฺโต ฯ อถสฺส โคณา ยุค โอสฺสชฺชิตฺวา นคร ปวิสึสุ ฯ
โส สกฏมูเล ปุตฺตก นิสที าเปตฺวา โคณาน อนุปท คจฺฉนฺโต
นครเมว ปาวิสิ ฯ ตสฺส อนิกฺขนฺตสฺเสว ทฺวาร ปทหิต ฯ
ทารกสฺส วาฬยกฺขานุจริเตป พหินคเร ติยามรตฺตึ อโรคภาโว
วุตฺตนเยเนว าณวิปฺผาราอิทฺธิ นาม ฯ วตฺถุ ปน วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
สมาธิโต ปุพฺเพ วา ปจฺฉา วา ตขเณ วา สมถานุภาวนิพฺพตฺโต วิเสโส สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ ฯ วุตฺตฺเหต ปมชฺฌาเนน
นีวรณาน ปหานฏโ อิชฺฌตีติ สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ ฯเปฯ เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยา อากิฺจฺายตนสฺาย ปหานฏโ
อิชฺฌตีติ สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ อายสฺมโต สารีปตุ ฺตสฺส สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ อายสฺมโต สฺชีวสฺส อายสฺมโต ขาณุโกณฺฑฺสฺส
อุตฺตราย อุปาสิกาย สามาวติยา อุปาสิกาย สมาธิวิปฺผาราอิทฺธีติ ฯ ตตฺถ ยทา อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส มหาโมคฺคลฺลานตฺเถเรน สทฺธึ กโปตกนฺทราย วิหรโต ชุณฺหาย รตฺติยา นโวโรปเตหิ
เกเสหิ อชฺโฌกาเส นิสนิ ฺนสฺส เอโก ทุฏยกฺโข สหายเกน ยกฺเขน
วาริยมาโนป สีเส ปหาร อทาสิ ยสฺส เมฆสฺส วิย คชฺชิโต
สทฺโท อโหสิ ตทา เถโร ตสฺส ปหรณสมเย สมาปตฺตึ
๑

๑. ข. ป. ๓๑/๕๙๘ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
อปฺเปสิ ฯ อถสฺส เตน ปหาเรน น โกจิ อาพาโธ อโหสิ ฯ
อย ตสฺสายสฺมโต สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ ฯ วตฺถุ ปน อุทาเน
อาคตเมว ฯ สฺชีวตฺเถร ปน นิโรธสมาปนฺน กาลกโตติ
สลฺลกฺเขตฺวา โคปาลกา ติณกฏโคมยานิ สงฺกฑฺฒิตฺวา อคฺคึ
อทสุ ฯ เถรสฺส จีวเร อสุมตฺตมฺป น ฌายิตฺถ ฯ อยมสฺส
อนุปุพฺพสมาปตฺติวเสน ปวตฺตสมถานุภาวนิพฺพตฺตา สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ ฯ วตฺถุ ปน สุตฺเต อาคตเมว ฯ ขาณุโกณฺฑฺตฺเถโร
ปน ปกติยาว สมาปตฺติพหุโล ฯ โส อฺตรสฺมึ อรฺเ รตฺตึ
สมาปตฺตึ อปฺเปตวา นิสีทิ ฯ ปฺจสตา โจรา ภณฺฑก เถเนตฺวา
คจฺฉนฺตา อิทานิ อมฺหาก อนุปถ อาคจฺฉนฺตา นตฺถีติ วิสฺสมิตุกามา
ภณฺฑก โอโรปยมานา ขาณุโก อยนฺติ มฺมานา เถรสฺเสว
อุปริ สพฺพภณฺฑกานิ เปสุ ฯ เตส วิสฺสมิตฺวา คจฺฉนฺตาน
ปม ปตภณฺฑสฺส คหณกาเล กาลปริจฺเฉทวเสน เถโร วุฏ าสิ ฯ
เต เถรสฺส จลนาการ ทิสวฺ า ภีตา วิรวึสุ ฯ เถโร มา ภายิตฺถ
อุปาสกา ภิกฺขุ อหนฺติ อาห ฯ เต อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา
เถรคเตน ปสาเทน ปพฺพชิตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต
ปาปุณึสุ ฯ อยเมตฺถ ปฺจหิ ภณฺฑกสเตหิ อชฺโฌตฺถฏสฺส เถรสฺส
อาพาธาภาโว สมาธิวิปผฺ าราอิทฺธิ ฯ อุตฺตรา ปน อุปาสิกา
ปุณฺณกเสฏิสฺส ธีตา ฯ ตสฺสา สิริมา นาม คณิกา อิสฺสาปกตา
ตตฺตเตลกฏาห สีเส อาสิฺจิ ฯ อุตตฺ รา ตขณเยว เมตฺต
๑

๒

๑. ยุ...นิพพฺ ตฺตตฺตา ฯ ๒. อนุปท ฯ
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อิทฺธิวธิ นิทฺเทโส
สมาปชฺชิ ฯ เตล โปกฺขรปตฺตโต อุทกพินฺทุ วิย วิวฏฏมาน อคมาสิ ฯ
อยมสฺสา สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ ฯ วตฺถุ ปน วิตฺถาเรตพฺพ ฯ สามาวตี
นาม อุเทนสฺส รฺโ อคฺคมเหสี ฯ มาคณฺฑิยพฺราหฺมโณ อตฺตโน
ธีตาย อคฺคมเหสิฏาน ปฏยมาโน ตสฺสา วีณาย อาสีวิส
ปกฺขิปาเปตฺวา ราชาน อาห มหาราช สามาวตี ต มาเรตุกามา
วีณาย อาสีวิส คเหตฺวา ปริหรตีติ ฯ ราชา ต ทิสฺวา กุปโต
สามาวตึ วธิสฺสามีติ ธนน อาโรเปตฺวา วิสปต ขุรปฺป สนฺนยฺหิ ฯ
สามาวตี สปริวารา ราชาน เมตฺตาย ผริ ฯ ราชา สร เนว
ขิปตุ น โอโรเปตุ สกฺโกนฺโต เวธมาโน อฏาสิ ฯ ตโต น
เทวี อาห กึ มหาราช กิลมสีติ ฯ อาม กิลมามีติ ฯ เตนหิ
ธนน โอโรเปหีติ ฯ สโร รฺโ ปาทมูเลเยว ปติ ฯ ตโต น
เทวี มหาราช น อปฺปทุฏสฺส ปทุสสฺ ิตพฺพนฺติ โอวทิ ฯ อิติ
รฺโ สร มฺุจิตุ อวิสหนภาโว สามาวติยา อุปาสิกาย
สมาธิวิปฺผาราอิทฺธีติ ฯ
ปฏิกูลาทีสุ อปฺปฏิกลู สฺีวิหาราทิกา ปน อริยาอิทฺธิ นาม ฯ
กตมา อริยาอิทฺธิ อิธ ภิกฺขุ สเจ อากงฺขติ ปฏิกูเล อปฺปฏิกูลสฺี วิหเรยฺยนฺติ อปฺปฏิกูลสฺี ตตฺถ วิหรติ ฯเปฯ อุเปกฺขโก
ตตฺถ วิหรติ สโต สมฺปชาโนติ ฯ อยฺหิ เจโตวสิปฺปตฺตาน อริยานเยว
สมฺภวโต อริยาอิทฺธีติ วุจฺจติ ฯ เอตาย หิ สมนฺนาคโต
ขีณาสโว ภิกฺขุ ปฏิกูเล อนิฏเ วตฺถุสฺมึ เมตฺตาผรณ วา ธาตุมนสิ๑

๒

๑. ม. ปฏิกูลสฺี ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๙ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
การ วา กโรนฺโต อปฺปฏิกูลสฺี วิหรติ อปฺปฏิกูเล อิฏเ วตฺถสุ ฺมึ
อสุภผรณ วา อนิจฺจนฺติ มนสิการ วา กโรนฺโต ปฏิกูลสฺี
วิหรติ ฯ ตถา ปฏิกูลาปฏิกูเลสุ ตเทว เมตฺตาผรณ วา ธาตุมนสิการ
วา กโรนฺโต อปฺปฏิกูลสฺี วิหรติ อปฺปฏิกูลปฏิกูเลสุ จ ตเทว
อสุภผรณ วา อนิจฺจนฺติ มนสิการ วา กโรนฺโต ปฏิกูลสฺี วิหรติ
จกฺขุนา รูป ทิสฺวา เนว สุมโน โหตีติอาทินา นเยน วุตฺต
ปน ฉฬงฺคุเปกฺข ปวตฺตยมาโน ปฏิกฺกูเล จ อปฺปฏิกูเล จ ตทุภย
อภินิวชฺเชตฺวา อุเปกฺขโก วิหรติ สโต สมฺปชาโน ฯ ปฏิสมฺภิทาย หิ
กถ ปฏิกูเล อปฺปฏิกูลสฺี วิหรติ อนิฏสฺมึ วตฺถุสฺมึ เมตฺตาย วา
ผรติ ธาตุโต วา อุปสหรตีติอาทินา นเยน อยเมว อตฺโถ วิภตฺโตติ ฯ
อิติ เจโตวสิปฺปตฺตาน อริยานเยว สมฺภวโต อริยาอิทฺธีติ วุจฺจติ ฯ
ปกฺขิอาทีน ปน เวหาสคมนาทิกา กมฺมวิปากชาอิทฺธิ นาม ฯ
ยถาห ฯ กตมา กมฺมวิปากชาอิทฺธิ สพฺเพส ปกฺขีน สพฺเพส เทวาน
เอกจฺจาน มนุสฺสาน เอกจฺจาน วินิปาติกาน อย กมฺมวิปากชาอิทฺธีติ ฯ เอตฺถ หิ สพฺเพส ปกฺขีน ฌาน วา วิปสฺสน วา วินาเยว
อากาเสน คมน ตถา สพฺเพส เทวาน ปมกปฺปก านฺจ เอกจฺจาน
มนุสฺสาน ตถา ปยงฺกรมาตา ยกฺขินี อุตฺตรมาตา ปุสฺสมิตฺตา
ธมฺมคุตฺตาติ เอวมาทีน เอกจฺจาน วินิปาติกาน อากาเสน คมน
กมฺมวิปากชาอิทฺธีติ ฯ
๑

๒

๓

๔

๑. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๑๐ ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๙ ฯ ๓. ขุ. ป. ๓๑/๖๐๐ ฯ
๔. ม. ปยงฺกุรมาตา ฯ ๕. ม. ผุสฺสมิตฺตา ฯ

๕
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อิทฺธิวิธนิทฺเทโส
จกฺกวตฺติอาทีน เวหาสคมนาทิกา ปน ปฺุวโต อิทฺธิ นาม ฯ
ยถาห ฯ กตมา ปฺุวโต อิทฺธิ ราชา จกฺกวตฺติ เวหาส คจฺฉติ
สทฺธึ จตุรงฺคินิยา เสนาย อนฺตมโส อสฺสพนฺธโคพนฺธปุริเส อุปาทาย
โชติกสฺส คหปติสฺส ปฺุวโต อิทฺธิ ชฏิลสฺส คหปติสฺส
ปฺุวโต อิทฺธิ โฆสกสฺส คหปติสฺส ปฺุวโต อิทฺธิ เมณฺฑกสฺส
คหปติสฺส ปฺุวโต อิทฺธิ ปฺจนฺน มหาปฺุาน ปฺุวโต
อิทฺธีติ ฯ สงฺเขปโต ปน ปริปาก คเต ปฺุสมฺภาเร อิชฺฌนกวิเสโส ปฺุวโต อิทฺธิ ฯ เอตฺถ จ โชติกสฺส คหปติสฺส ปวึ
ภินฺทิตฺวา มณิปาสาโท อุฏหิ จตุสฏี จ กปฺปรุกฺขาติ อยมสฺส
ปฺุวโต อิทฺธิ ฯ ชฏิลกสฺส อสีติหตฺโถ สุวณฺณปพฺพโต นิพพฺ ตฺติ ฯ
โฆสกสฺส สตฺตฏาเนสุ มารณตฺถาย อุปกฺกเม กเตป อโรคภาโว
ปฺุวโต อิทฺธิ ฯ เมณฺฑกสฺส เอกกสิตมตฺเต ปเทเส สตฺตรตนมยาน เมณฺฑกาน ปาตุภาโว ปฺุวโต อิทฺธิ ฯ ปฺจ มหาปฺุา นาม เมณฺฑกเสฏี ตสฺส ภริยา จนฺทปทุมสิริ ปุตโฺ ต
ธนฺชยเสฏี สุณิสา สุมนเทวี ทาโส ปุณฺโณ นามาติ ฯ เตสุ
เสฏิสฺส สีสนฺหาตสฺส อากาส อุลฺโลกนกาเล อฑฺฒเตรสโกฏสหสฺสานิ อากาสโต รตฺตสาลีน ปูเรนฺติ ฯ ภริยาย นาฬิโกทนมตฺตมฺป คเหตฺวา สกลชมฺพูทีปวาสิเก ปริวิสมานาย ภตฺต น ขียติ ฯ
ปุตฺตสฺส สหสฺสตฺถวิก คเหตฺวา สกลชมฺพูทีปวาสิกานมฺป เทนฺตสฺส
กหาปณา น ขียนฺติ ฯ สุณิสาย เอก วีหิตุมฺพ คเหตฺวา สกล๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๖๐๐ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ชมฺพูทีปวาสีนมฺป ภาชยมานาย ธฺ น ขียติ ฯ ทาสสฺส เอเกน
นงฺคเลน กสโต อิโต สตฺต อิโต สตฺตาติ จุทฺทส มคฺคา โหนฺติ ฯ
อย เนส ปฺุวโต อิทฺธิ ฯ
วิชชฺ าธราทีน เวหาสคมนาทิกา ปน วิชฺชามยาอิทฺธิ ฯ ยถาห ฯ
กตมา วิชชฺ ามยาอิทฺธิ วิชฺชาธรา วิชชฺ  ปริชปฺปตวฺ า เวหาส
คจฺฉนฺติ อากาเส อนฺตลิกฺเข หตฺถิมปฺ  ทสฺเสนฺติ ฯเปฯ วิวิธมฺป
เสนาพฺยูห ทสฺเสนฺตีติ ฯ
เตน เตน ปน สมฺมาปโยเคน ตสฺส ตสฺส กมฺมสฺส อิชฌ
ฺ น
ตตฺถ ตตฺถ สมฺมาปโยคปจฺจยา อิชฺฌนฏเน อิทฺธิ ฯ ยถาห ฯ
เนกฺขมฺเมน กามจฺฉนฺทสฺส ปหานฏโ อิชฌ
ฺ ตีติ ตตฺถ ตตฺถ
สมฺมาปโยคปจฺจยา อิชฺฌนฏเน อิทฺธิ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคน
สพฺเพส กิเลสาน ปหานฏโ อิชฺฌตีติ ตตฺถ ตตฺถ สมฺมาปโยคปจฺจยา อิชฺฌนฏเน อิทธฺ ีติ ฯ เอตฺถ จ ปฏิปตฺติสงฺขาตสฺเสว
สมฺมาปโยคสฺส ทีปนวเสน ปุริมปาลิสทิสาว ปาลิ อาคตา ฯ อฏกถาย ปน สกฏพฺยูหาทิกรณวเสน ยงฺกิฺจิ สิปฺปกมฺม ยงฺกิฺจิ
เวชฺชกมฺม ติณฺณ เวทาน อุคฺคหณ ติณฺณ ปฏกาน อุคฺคหณ
อนฺตมโส กสนวปฺปนาทีนิ อุปาทาย ต ต กมฺม นิพฺพตฺตวิเสโส
ตตฺถ ตตฺถ สมฺมาปโยคปจฺจยา อิชฺฌนฏเน อิทฺธีติ อาคตา ฯ
อิติ อิมาสุ ทสสุ อิทฺธีสุ อิทฺธวิ ิธายาติ อิมสฺมึ ปเท
อธิฏานาอิทฺธิเยว อาคตา ฯ อิมสฺมึ ปนตฺเถ วิกุพฺพนาอิทฺธิมโน๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๖๐๑ ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๖๐๑ ฯ
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อิทฺธิวิธนิทฺเทโส
มยาอิทฺธิโย อิจฺฉิตพฺพา เอว ฯ
อิทฺธิวิธายาติ อิทฺธิโกฏาสาย อิทฺธิวิกปฺปาย วา ฯ จิตฺต
อภินีหรติ อภินินฺนาเมตีติ โส ภิกฺขุ วุตฺตปฺปการวเสน ตสฺมึ จิตฺเต
อภิฺาปาทกชฺฌาเน ชาเต อิทฺธิวิธาธิคมตฺถาย ปริกมฺมจิตฺต
อภินีหรติ กสิณารมฺมณโต อปเนตฺวา อิทฺธิวิธาภิมุข เปเสติ ฯ
อภินินฺนาเมตีติ อธิคนฺตพฺพ อิทฺธิโปณ อิทฺธิปพฺภาร กโรติ ฯ
โสติ โส เอว กตจิตฺตาภินีหาโร ภิกขฺ ุ ฯ อเนกวิหิตนฺติ อเนกวิธ
นานปฺปการ ฯ อิทฺธิวิธนฺติ อิทฺธิโกฏาส ฯ ปจฺจนุโภตีติ ปจฺจนุภวติ
ผุสติ สจฺฉิกโรติ ปาปุณาตีติ อตฺโถ ฯ
อิทานิสฺส อเนกวิหิตภาว ทสฺเสนฺโต เอโกป หุตฺวาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ เอโกป หุตฺวาติ อิทฺธิกรณโต ปุพฺเพว ปกติยา
เอโกป หุตฺวา ฯ พหุธา โหตีติ พหูน สนฺติเก จงฺกมิตุกาโม วา
สชฺฌาย วา กตฺตุกาโม ปฺห วา ปุจฺฉิตุกาโม หุตฺวา สตมฺป
สหสฺสมฺป โหติ ฯ กถ ปนายเมว โหติ ฯ อิทฺธิยา จตสฺโส
ภูมิโย จตฺตาโร ปาทา อฏ ปทานิ โสฬส จ มูลานิ สมฺปาเทตฺวา
าเณน อธิฏหนฺโต ฯ
ตตฺถ จตสฺโส ภูมิโยติ จตฺตาริ ฌานานิ เวทิตพฺพานิ ฯ
วุตฺตฺเหต ธมฺมเสนาปตินา อิทฺธิยา กตมา จตสฺโส ภูมโิ ย
วิเวกชภูมิ ปมชฺฌาน ปติสุขภูมิ ทุติยชฺฌาน อุเปกฺขาสุขภูมิ
ตติยชฺฌาน อทุกฺขมสุขภูมิ จตุตฺถชฺฌาน อิทฺธิยา อิมา จตสฺโส
๑

๒

๑. ยุ. วิกุพฺพนามฺโนมยาอิทฺธิโยป ฯ ๒. อธิคนฺตพฺพอิทฺธิโปณนฺติ เอกปทเมว ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ภูมิโย อิทฺธลิ าภาย อิทฺธิปฏิลาภาย อิทฺธิวิกุพฺพนตาย อิทฺธิวิสวิตาย
อิทฺธิวสิตาย อิทฺธิเวสารชฺชาย สวตฺตนฺตีติ ฯ เอตฺถ จ ปุริมานิ
ตีณิ ฌานานิ ตสฺมา ปตผิ รเณน จ สุขผรเณน จ สุขสฺฺจ
ลหุสฺฺจ โอกฺกมิตฺวา ลหุมุทุกมฺมฺกาโย หุตฺวา อิทฺธึ
ปาปุณาติ ตสฺมา อิมินา ปริยาเยน อิทฺธิลาภาย สวตฺตนโต สมฺภารภูมิโยติ เวทิตพฺพานิ ฯ จตุตฺถ ปน อิทธฺ ิลาภาย ปกติภูมิเยว ฯ
จตฺตาโร ปาทาติ จตฺตาโร อิทฺธปิ าทา เวทิตพฺพา ฯ วุตฺตฺเหต
อิทฺธิยา กตเม จตฺตาโร ปาทา อิธ ภิกฺขุ ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ วิริยจิตฺตวีมสสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ อิทฺธิยา อิเม จตฺตาโร ปาทา
อิทฺธิลาภาย ฯเปฯ อิทฺธิเวสารชฺชาย สวตฺตนฺตีติ ฯ เอตฺถ จ
ฉนฺทเหตุโก ฉนฺทาธิโก วา สมาธิ ฉนฺทสมาธิ ฯ กตฺตุกมฺยตาฉนฺท อธิปตึ กริตฺวา ปฏิลทฺธสมาธิสฺเสต อธิวจน ฯ ปธานภูตา
สงฺขารา ปธานสงฺขารา ฯ จตุกิจฺจสาธกสฺส สมฺมปฺปธานวิริยสฺเสต
อธิวจน ฯ สมนฺนาคตนฺติ ฉนฺทสมาธินา จ ปธานสงฺขาเรหิ จ อุเปต ฯ
อิทฺธิปาทนฺติ นิปฺผตฺติปริยาเยน วา อิชฺฌนฏเน อิทฺธิ อิชฺฌนฺติ
เอตาย สตฺตา อิทฺธา วุทธฺ า อุกฺกสคตา โหนฺตีติ อิมินา วา ปริยาเยน
อิทฺธีติ สงฺข คตาน อภิฺาจิตฺตสมฺปยุตฺตาน ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขาราน อธิฏานฏเน ปาทภูต เสสจิตฺตเจตสิกราสินฺติ อตฺโถ ฯ
วุตฺตฺเหต อิทฺธิปาโทติ ตถาภูตสฺส เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ
๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๕๘๙ ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๕๘๘ ฯ
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อิทฺธวิ ิธนิทฺเทโส
วิฺาณกฺขนฺโธติ ฯ อถวา ปชฺชเต อเนนาติ ปาโท ปาปุณิยตีติ
อตฺโถ ฯ อิทฺธิยา ปาโท อิทฺธิปาโท ฯ ฉนฺทาทีนเมต อธิวจน ฯ
ยถาห ฯ ฉนฺท เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ นิสสฺ าย ลภติ สมาธึ ลภติ
จิตฺตสฺเสกคฺคต อย วุจฺจติ ฉนฺทสมาธิ โส อนุปฺปนฺนาน
ปาปกาน ฯเปฯ ปทหติ อิเม วุจฺจนฺติ ปธานสงฺขารา อิติ
อยฺจ ฉนฺโท อยฺจ ฉนฺทสมาธิ อิเม จ ปธานสงฺขารา อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต อิทฺธิปาโทติ ฯ
เอว เสสิทฺธิปาเทสุป อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
อฏ ปทานีติ ฉนฺทาทีนิ อฏ ปทานิ เวทิตพฺพานิ ฯ วุตฺตฺเหต
อิทฺธิยา กตมานิ อฏ ปทานิ ฉนฺท เจ ภิกฺขุ นิสสฺ าย ลภติ
สมาธึ ลภติ จิตฺตสฺเสกคฺคต ฉนฺโท น สมาธิ สมาธิ น
ฉนฺโท อฺโ ฉนฺโท อฺโ สมาธิ วิริย เจ ภิกขฺ ุ จิตฺต เจ
ภิกฺขุ วีมส เจ ภิกฺขุ นิสสฺ าย ลภติ สมาธึ ลภติ จิตฺตสฺเสกคฺคต
วีมสา น สมาธิ สมาธิ น วีมสา อฺา วีมสา อฺโ
สมาธิ อิทฺธยิ า อิมานิ อฏ ปทานิ อิทฺธิลาภาย ฯเปฯ
อิทฺธิเวสารชฺชาย สวตฺตนฺตีติ ฯ เอตฺถ หิ อิทฺธึ อุปฺปาเทตุกมฺยตาฉนฺโท สมาธินา เอกโต นิยุตฺโตว อิทฺธิลาภาย สวตฺตติ ฯ ตถา
วิริยาทโย ฯ ตสฺมา อิมานิ อฏ ปทานิ วุตฺตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ
โสฬส มูลานีติ โสฬสหิ อากาเรหิ อเนฺชตา จิตฺตสฺส
เวทิตพฺพา ฯ วุตฺตฺเหต อิทฺธิยา กตี มูลานิ โสฬส มูลานิ
๑

๒

๓

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๒๙๔ ฯ ๒. ส. มหาวาร. ๑๙/๓๔๕ ฯ ๓. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๐ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
อโนนต จิตตฺ  โกสชฺเชน น อิฺชตีติ อาเนฺช อนุนฺนต จิตฺต
อุทฺธจฺเจน น อิฺชตีติ อาเนฺช อนภินต จิตฺต ราเคน น อิฺชตีติ
อาเนฺช อนุปนต จิตฺต พฺยาปาเทน น อิฺชตีติ อาเนฺช อนิสฺสิต
จิตฺต ทิฏิยา น อิฺชตีติ อาเนฺช อปฺปฏิพทฺธ จิตฺต ฉนฺทราเคน
น อิฺชตีติ อาเนฺช วิปปฺ มุตฺต จิตฺต กามราเคน น อิฺชตีติ
อาเนฺช วิสยุตฺต จิตฺต กิเลเสน น อิฺชตีติ อาเนฺช วิมริยาทีกต จิตฺต กิเลสมริยาเทน น อิฺชตีติ อาเนฺช เอกตฺตคต
จิตฺต นานตฺตกิเลเสน น อิฺชตีติ อาเนฺช สทฺธาย ปริคฺคหิต
จิตฺต อสฺสทฺธิเยน น อิฺชตีติ อาเนฺช วิริเยน ปริคฺคหิต
จิตฺต โกสชฺเชน น อิฺชตีติ อาเนฺช สติยา ปริคฺคหิต จิตฺต
ปมาเทน น อิฺชตีติ อาเนฺช สมาธินา ปริคฺคหิต จิตฺต
อุทฺธจฺเจน น อิฺชตีติ อาเนฺช ปฺาย ปริคฺคหิต จิตฺต
อวิชฺชาย น อิฺชตีติ อาเนฺช โอภาสคต จิตฺต อวิชฺชนฺธกาเรน
น อิฺชตีติ อาเนฺช อิทธฺ ิยา อิมานิ โสฬส มูลานิ อิทฺธิลาภาย
ฯเปฯ อิทฺธิเวสารชฺชาย สวตฺตนฺตีติ ฯ
กามฺจ เอส อตฺโถ เอว สมาหิเต จิตฺเตติอาทินาป
สิทฺโธเยว ฯ ปมชฺฌานาทีน ปน อิทธฺ ิยา ภูมิปาทปทมูลภาวทสฺสนตฺถ ปุน วุตฺโต ฯ ปุริโม จ สุตฺเตสุ อาคตนโย ฯ อย
ปฏิสมฺภิทาย ฯ อิติ อุภยตฺถ อสมฺโมหตฺถมฺป ปุน วุตฺโต ฯ
าเณน อธิฏหนฺโตติ สฺวาย เจเต อิทฺธิยา ภูมิปาทปท๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๐ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 219

อิทฺธิวิธนิทฺเทโส
มูลภูเต ธมฺเม สมฺปาเทตฺวา อภิฺาปาทกชฺฌาน สมาปชฺชิตฺวา
วุฏาย สเจ สต อิจฺฉติ สต โหมิ สต โหมีติ ปริกมฺม กตฺวา
ปุน อภิฺาปาทกชฺฌาน สมาปชฺชติ ฺวา วุฏาย อธิฏาติ ฯ
อธิฏานจิตฺเตน สเหว สต โหติ ฯ สหสฺสาทีสุป เอเสว นโย ฯ
สเจ เอว น อิชฺฌติ ปุน ปริกมฺม กตฺวา ทุติยมฺป สมาปชฺชิตฺวา
วุฏาย อธิฏ าตพฺพ ฯ สยุตฺตฏกถาย หิ เอกวาร ทฺวิวาร
สมาปชฺชิตุ วฏฏตีติ วุตตฺ  ฯ ตตฺถ ปาทกชฺฌานจิตฺต นิมิตฺตารมฺมณ
ปริกมฺมจิตฺตานิ สตารมฺมณานิ วา สหสฺสารมฺมณานิ วา ฯ ตานิ
จ โข วณฺณวเสน โน ปณฺณตฺติวเสน ฯ อธิฏ านจิตฺตมฺป
ตเถว สตารมฺมณ วา สหสฺสารมฺมณ วา ฯ ต ปุพฺเพ วุตฺต
อปฺปนาจิตฺตมิว โคตฺรภูอนนฺตร เอกเมว อุปปฺ ชฺชติ รูปาวจรจตุตฺถชฺฌานิก ฯ ยมฺป หิ ปฏิสมฺภิทาย วุตฺต ปกติยา เอโก
พหุก อาวชฺชติ สต วา สหสฺส วา สตสหสฺส วา อาวชฺชิตฺวา
าเณน อธิฏาติ พหุโก โหมีติ พหุโก โหติ ยถายสฺมา จุลฺลปนฺถโกติ ตตฺราป อาวชฺชตีติ ปริกมฺมวเสเนว วุตฺต อาวชฺชิตฺวา
าเณน อธิฏาตีติ อภิฺาาณวเสน วุตฺต ตสฺมา พหุก อาวชฺชติ
ตโต เตส ปริกมฺมจิตฺตาน อวสาเน สมาปชฺชติ สมาปตฺติโต
วุฏหิตฺวา ปุน พหุโก โหมีติ อาวชฺชิตฺวา ตโต ปร ปวตฺตาน ติณฺณ
จตุนฺน วา ปุพฺพภาคจิตฺตาน อนนฺตรา อุปฺปนฺเนน สนฺนฏิ าปนวเสน
อธิฏานนฺติ ลทฺธนาเมน เอเกเนว อภิฺาาเณน อธิฏาตีติ
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๒ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ ย ปน วุตฺต ยถายสฺมา
จุลฺลปนฺถโกติ ต พหุธาภาวสฺส กายสกฺขิทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ ต
ปน วตฺถุนา ทีเปตพฺพ ฯ
เต กิร เทฺว ภาตโร ปนฺเถ ชาตตฺตา ปนฺถกาติ นาม ลภึสุ ฯ
เตส เชฏโ มหาปนฺถโก ฯ โส ปพฺพชิตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ
อรหตฺต ปาปุณิ อรหา หุตฺวา จุลฺลปนฺถก ปพฺพาเชตฺวา
ปทฺม ยถา โกกนุท สุคนฺธ
ปาโต สิยา ผุลฺลมวีตคนฺธ
องฺคีรส ปสฺส วิโรจมาน
ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลิกฺเขติ
อิม คาถมาทาสิ ฯ โส ต จตูหิ มาเสหิ ปคุณ กาตุ นาสกฺขิ ฯ
อถ น เถโร อภพฺโพ ตฺว สาสเนติ วิหารโต นีหรติ ฯ ตสฺมึ
จ กาเล เถโร ภตฺตุทฺเทสโก โหติ ฯ ชีวโก เถร อุปสงฺกมิตฺวา
เสฺว ภนฺเต ภควตา สทฺธึ ปฺจ ภิกฺขุสตานิ คเหตฺวา อมฺหาก
เคเห ภิกฺข คณฺหถาติ อาห ฯ เถโรป เปตฺวา จุลฺลปนฺถก
เสสาน อธิวาเสมีติ อธิวาเสสิ ฯ จุลลฺ ปนฺถโก ทฺวารโกฏเก ตฺวา
โรทติ ฯ ภควา ทิพฺพจกฺขุนา ทิสฺวา ต อุปสงฺกมิตฺวา กสฺมา
โรทสีติ อาห ฯ โส ต ปวตฺตึ อาจิกฺขิ ฯ ภควา น สชฺฌาย
กาตุ อสกฺโกนฺโต มม สาสเน อภพฺโพ นาม โหติ มา โสจิ
ภิกฺขูติ ต พาหาย คเหตฺวา วิหาร ปวิสิตฺวา อิทฺธิยาว ปโลติกขณฺฑ
อภินิมฺมินิตฺวา อทาสิ หนฺท ภิกฺขุ อิม ปริมชฺชนฺโต รโชหรณ
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อิทฺธิวิธนิทฺเทโส
รโชหรณนฺติ ปุนปฺปุน สชฺฌาย กโรหีติ ฯ ตสฺส ตถา กโรโต
ต กาฬวณฺณ อโหสิ ฯ โส สุปริสุทฺธ วตฺถ นตฺเถตฺถ โทโส
อตฺตภาวสฺส ปนาย โทโสติ สฺ ปฏิลภิตฺวา ปฺจสุ ขนฺเธสุ
าณ โอตริตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อนุโลมโต โคตฺรภูสมีป
ปาเปสิ ฯ อถสฺส ภควา โอภาสคาถา อภาสิ
ราโค รโช น จปน เรณุ วุจฺจติ
ราคสฺเสต อธิวจน รโชติ
เอต รช วิปฺปชหิตฺว ปณฺฑิตา
วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเน
ฯเปฯ โทโส ฯเปฯ
โมโห รโช น จปน เรณุ วุจฺจติ
โมหสฺเสต อธิวจน รโชติ
เอต รช วิปฺปชหิตฺว ปณฺฑิตา
วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเนติ ฯ
ตสฺส คาถาปริโยสาเน จตุสมฺภิทาฉฬภิฺาปริวารา นว โลกุตฺตรธมฺมา หตฺถคตาว อเหสุ ฯ สตฺถา ทุติยทิวเส ชีวกสฺส เคห
อคมาสิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ อถ ทกฺขิโณทกาวสาเน ยาคุยา
ทิยฺยมานาย หตฺเถน ปตฺต ปทหิ ฯ ชีวโก กึ ภนฺเตติ ปุจฺฉิ ฯ
วิหาเร เอโก ภิกฺขุ อตฺถีติ ฯ โส ปุริส เปเสสิ คจฺฉ อยฺย
คเหตฺวา สีฆ เอหีติ ฯ วิหารโต นิกฺขมนฺเต ปน ภควติ
๑

๒

๓

๑. ม. วีตรชสฺส ฯ ๒. ปุริมเปลฺยาโล อติเรโก วิย ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. จตุปฏิสมฺภิทา...ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
สหสฺสกฺขตฺตุมตฺตาน นิมฺมินติ ฺวาน ปนฺถโก
นิสีทิ อมฺพวเน รมฺเม ยาว กาลปฺปเวทนาติ ฯ
อถ โส ปุริโส คนฺตวฺ า กาสาเวหิ เอกปชฺโชต อาราม ทิสวฺ า
อาคนฺตฺวา ภิกฺขูหิ ภริโต ภนฺเต อาราโม นาห ชานามิ กตโม
โส อยฺโยติ อาห ฯ ตโต น ภควา อาห คจฺฉ ย ปม
ปสฺสสิ ต จีวรกณฺเณ คเหตฺวา สตฺถา ต อามนฺเตตีติ วตฺวา
อาเนหีติ ฯ โส คนฺตฺวา เถรสฺเสว จีวรกณฺเณ อคฺคเหสิ ฯ ตาวเทว
สพฺเพ นิมฺมิตา อนฺตรธายึสุ ฯ เถโร คจฺฉ ตฺวนฺติ ต อุยฺโยเชตฺวา
มุขโธวนาทิสรีรกิจฺจ นิฏาเปตฺวา ปมตร คนฺตฺวา ปฺตฺตาสเน
นิสีทิ ฯ อิท สนฺธาย วุตฺต ยถายสฺมา จุลฺลปนฺถโกติ ฯ
ตตฺร เย เต พหู นิมมฺ ิตา เต อนิยเมตฺวา นิมฺมิตตฺตา
อิทฺธิมตา สทิสาว โหนฺติ ฯ านนิสชฺชาทีสุ วา ภาสิตตุณฺหีภาวาทีสุ
วา ย ย อิทฺธิมา กโรติ ต ตเทว กโรนฺติ ฯ สเจ ปน
นานาวณฺเณ กาตุกาโม โหติ เกจิ ปมวเย เกจิ มชฺฌิมวเย
เกจิ ปจฺฉิมวเย ตถา ทีฆเกเส อุปฑฺฒมุณฺเฑ มิสฺสกเกเส
อุปฑฺฒรตฺตจีวเร ปณฺฑกุ จีวเร ปทภาณธมฺมกถาสรภฺ ปฺหปุจฺฉนปฺหวิสชฺชนปจนจีวรสิพฺพนโธวนาทีนิ กโรนฺเต อปเรป วา
นานปฺปการเก กาตุกาโม โหติ เตน ปาทกชฺฌานโต วุฏาย
เอตฺตกา ภิกฺขู ปมวยา โหนฺตูติอาทินา นเยน ปริกมฺม กตฺวา
ปุน สมาปชฺชิตฺวา วุฏาย อธิฏาตพฺพ ฯ อธิฏานจิตฺเตน สทฺธึ
๑

๑. ยุ....ปฺหาวิสฺสชฺชนรชนปจน...อิติ ทิสฺสติ ฯ
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อิทฺธิวิธนิทฺเทโส
อิจฺฉิติจฺฉิตปฺปการาเยว โหนฺตีติ ฯ เอส นโย พหุธาป หุตฺวา
เอโก โหตีติอาทีสุ ฯ อย ปน วิเสโส ฯ
อิมินา ภิกฺขุนา เอว พหุภาว นิมฺมินิตฺวา ปุน เอโกว
หุตฺวา จงฺกมิสฺสามิ สชฺฌาย กริสฺสามิ ปฺห ปุจฺฉิสฺสามีติ
จินฺเตตฺวา วา อย วิหาโร อปฺปภิกฺขุโก สเจ เกจิ อาคมิสฺสนฺติ กุโต
อิเม เอตฺตกา เอกสทิสา ภิกฺขู อทฺธา เถรสฺส เอส อานุภาโวติ ม
ชานิสฺสนฺตีติ อปฺปจฺฉตาย วา อนฺตราว เอโก โหมีติ อิจฺฉนฺเตน
ปาทกชฺฌาน สมาปชฺชิตฺวา วุฏาย เอโก โหมีติ ปริกมฺม กตฺวา
ปุน สมาปชฺชิตฺวา วุฏาย เอโก โหมีติ อธิฏาตพฺพ ฯ
อธิฏานจิตฺเตน สทฺธึเยว เอโก โหติ ฯ เอว อกโรนฺโต ปน
ยถาปริจฺฉินฺนกาลวเสน สยเมว เอโก โหติ ฯ
อาวิภาว ติโรภาวนฺติ เอตฺถ อาวิภาว กโรติ ติโรภาวh
กโรตีติ อยมตฺโถ ฯ อิทเมว หิ สนฺธาย ปฏิสมฺภทิ าย วุตฺต
อาวิภาวนฺติ เกนจิ อนาวฏ โหติ อปฺปฏิจฺฉนฺน วิวฏ ปากฏ
ติโรภาวนฺติ เกนจิ อาวฏ โหติ ปฏิจฺฉนฺน ปหิต ปฏิกุชชฺ ิตนฺติ ฯ
ตตฺราย อิทฺธิมา อาวิภาว กาตุกาโม อนฺธการ วา อาโลก
กโรติ ปฏิจฉฺ นฺน วา วิวฏ อนาปาถ วา อาปาถ กโรติ ฯ
กถ ฯ อย หิ ยถา ปฏิจฺฉนฺโนป ทูเร ิโตป วา ทิสฺสติ เอว
อตฺตาน วา ปร วา กาตุกาโม ปาทกชฺฌานโต วุฏาย อิท
อนฺธการฏาน อาโลกชาต โหตูติ วา อิท ปฏิจฺฉนฺน วิวฏ
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๒ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
โหตูติ วา อิท อนาปาถ อาปาถ โหตูติ วา อาวชฺชิตฺวา
ปริกมฺม กตฺวา วุตฺตนเยเนว อธิฏาติ ฯ สห อธิฏานจิตฺเตน
ยถาธิฏิตเมว โหติ ฯ ปเร ทูเร ิตาป ปสฺสนฺติ ฯ สยมฺป
ปสฺสิตุกาโม ปสฺสติ ฯ
เอต ปน ปาฏิหาริย เกน กตปุพพฺ นฺติ ฯ ภควตา ฯ ภควา
หิ จุลลฺ สุภทฺทาย นิมนฺตโิ ต วิสฺสุกมฺมุนา นิมฺมิเตหิ ปฺจหิ
กูฏาคารสเตหิ สาวตฺถิโต สตฺตโยชนพฺภนฺตร สาเกต คจฺฉนฺโต
ยถา สาเกตนครวาสิโน สาวตฺถีวาสิเก ปสฺสนฺติ สาวตฺถีวาสิโน จ
สาเกตนครวาสิเก ปสฺสนฺติ เอว อธิฏ าสิ ฯ นครมชฺเฌว โอตริตฺวา
ปวึ ทฺวิธา ภินฺทิตฺวา ยาว อวีจึ อากาสฺจ ทฺวิธา วิยูหิตฺวา ยาว
พฺรหฺมโลก ทสฺเสสิ ฯ เทโวโรหเณนป จ อยมตฺโถ วิภาเวตพฺโพ ฯ
ภควา กิร ยมกปาฏิหาริย กตฺวา จตุราสีติปาณสหสฺสานิ พนฺธนา
ปโมเจตฺวา อตีตพุทฺธา ยมกปาฏิหาริยาวสาเน กุหึ คตาติ อาวชฺชิตฺวา
ตาวตึสภวน คตาติ อทฺทส ฯ อเถเกน ปาเทน ปวีตล อกฺกมิตฺวา
ทุติย ยุคนฺธรปพฺพเต ปติฏเปตฺวา ปุน ปุริมปาท อุทฺธริตฺวา
สิเนรุมตฺถก อกฺกมิตฺวา ตตฺถ ปณฺฑุกมฺพลสิลาตเล วสฺส อุปคนฺตฺวา สนฺนิปติตาน ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาน อาทิโต ปฏาย
อภิธมฺมกถ อารภิ ภิกฺขาจารเวลาย นิมฺมิตพุทฺธ มาเปสิ โส
ธมฺม เทเสติ ฯ ภควา นาคลตาทนฺตกฏ ขาทิตฺวา อโนตตฺตทเห
มุข โธวิตฺวา อุตฺตรกุรูสุ ปณฺฑปาต คเหตฺวา อโนตตฺตทหตีเร
ปริภฺุชติ ฯ สารีปุตฺตตฺเถโร ตตฺถ คนฺตฺวา ภควนฺต วนฺทติ ฯ ภควา
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อิทฺธวิ ิธนิทฺเทโส
อชฺช เอตฺตก ธมฺม เทเสสินฺติ เถรสฺส นย เทติ ฯ เอว ตโย มาเส
อพฺโพจฺฉินฺน อภิธมฺมกถ กเถสิ ฯ ต สุตฺวา อสีติโกฏิเทวตาน
ธมฺมาภิสมโย อโหสิ ฯ ยมกปาฏิหาริเย สนฺนิปติตาป ทฺวาทสโยชนา
ปริสา ภควนฺต ปสฺสิตวฺ าว คมิสฺสามาติ ขนฺธวาร พนฺธิตฺวา
อฏาสิ ฯ ต จุลลฺ อนาถปณฺฑิกเสฏีเยว สพฺพปจฺจเยหิ อุปฏาสิ ฯ
มนุสฺสา กุหึ ภควาติ ชานนตฺถาย อนุรุทฺธตฺเถร ยาจึสุ ฯ
เถโร อาโลก วฑฺเฒตฺวา อทฺทส ทิพฺเพน จกฺขุนา ตตฺถ
วสฺสุปคต ภควนฺต ทิสฺวา อาโรเจสิ ฯ เต ภควโต วนฺทนตฺถาย
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร ยาจึสุ ฯ เถโร ปริสามชฺเฌเยว มหาปวิย
นิมฺมุชฺชิตฺวา สิเนรุปพฺพต วินิพฺพิชฺฌติ ฺวา ตถาคตปาทมูเล ภควโต
ปาเท วนฺทมาโนว อุมฺมุชชฺ ิตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ ชมฺพูทีปวาสิโน
ภนฺเต ภควโต ปาเท วนฺทิตฺวา ปสฺสิตฺวาว คมิสฺสามาติ วทนฺตีติ ฯ
ภควา อาห กุหึ ปน เต โมคฺคลฺลาน เอตรหิ เชฏภาตา
ธมฺมเสนาปตีติ ฯ สงฺกสฺสนคเร ภนฺเตติ ฯ เย โมคฺคลฺลาน ม
ทุฏุกามา เสฺว สงฺกสฺสนคร อาคจฺฉนฺตุ อห เสฺว มหาปวารณาปุณฺณมาสีอุโปสถทิวเส สงฺกสฺสนคเร โอตริสฺสามีติ ฯ สาธุ ภนฺเตติ
เถโร ทสพล วนฺทิตฺวา อาคตมคฺเคเนว โอรุยฺห มนุสสฺ าน สนฺติก
สมฺปาปุณิ ฯ คมนาคมนกาเลว ยถา น มนุสฺสา ปสฺสนฺติ เอว
อธิฏาสิ ฯ อิท ตาเวตฺถ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร อาวิภาวปาฏิหาริย
อกาสิ ฯ โส เอว อาคโต ต ปวุตฺตึ อาโรเจตฺวา ทูรนฺติ
สฺ อกตฺวา กตปาตราสาว นิกฺขมถาติ อาห ฯ ภควา สกฺกสฺส
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วิสุทฺธิมคฺเค
เทวรฺโ อาโรเจสิ มหาราช เสฺว มนุสฺสโลก คจฺฉามีติ ฯ
เทวราชา วิสฺสุกมฺม อาณาเปสิ ตาต เสฺว ภควา มนุสฺสโลก
คนฺตุกาโม ติสฺโส โสปาณปนฺติโย มาเปหิ เอก กนกมย
เอก รชตมย เอก มณิมยนฺติ ฯ โส ตถา อกาสิ ฯ ภควา
ทุติยทิวเส สิเนรุมุทฺธนิ ตฺวา ปุรตฺถิม โลกธาตุ โอโลเกสิ ฯ
อเนกานิ จกฺกวาฬสตสหสฺสานิ วิวฏานิ หุตฺวา เอกงฺคณ วิย
ปกาสึสุ ฯ ยถา จ ปุรตฺถิเมน เอว ปจฺฉิเมนป อุตฺตเรนป
ทกฺขิเณนป สพฺพ วิวฏมทฺทส ฯ เหฏาป ยาว อวีจึ อุปริ ยาว
อกนิฏภวน ตาว อทฺทส ฯ ตทิวส กิร โลกวิวรณ นาม อโหสิ ฯ
มนุสฺสาป เทเว ปสฺสนฺติ เทวาป มนุสฺเส ฯ ตตฺถ เนว มนุสสฺ า
อุทฺธ โอโลเกนฺติ น เทวา อโธ โอโลเกนฺติ สพฺเพ สมฺมุขา ว
อฺมฺ ปสฺสนฺติ ฯ ภควา มชฺเฌ มณิมเยน โสปาเณน โอตรติ
ฉกามาวจรเทวา วามปสฺเส กนกมเยน สุทฺธาวาสา จ มหาพฺรหฺมา
จ ทกฺขิณปสฺเส รชตมเยน ฯ เทวราชา ปตฺตจีวร อคฺคเหสิ ฯ
มหาพฺรหฺมา ติโยชนิก เสตจฺฉตฺต ฯ สุยาโม วาลวีชนึ ฯ
ปฺจสิโข คนฺธพฺพปุตฺโต ติคาวุตมตฺต เวลุวปณฺฑุวีณ คเหตฺวา
ตถาคตสฺส ปูช กโรนฺโต โอตรติ ฯ ตทิวส ภควนฺต ทิสฺวา พุทฺธภาวาย
ปห อนุปฺปาเทตฺวา ิตสตฺโต นาม นตฺถีติ ฯ อิทเมตฺถ ภควา
อาวิภาวปาฏิหาริย อกาสิ ฯ
อปจ ตามฺพปณฺณิทีเป ตฬงฺครวาสี ธมฺมทินฺนตฺเถโรป
๑

๑. ม. วาฬงฺกรวาสี ฯ
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อิทฺธิวิธนิทฺเทโส
ติสฺสมหาวิหาเร เจติยงฺคณมฺหิ นิสีทติ ฺวา ตีหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อปณฺณกปฏิปท ปฏิปนฺโน โหตีติ อปณฺณกสุตฺต
กเถนฺโต เหฏามุข วีชนึ อกาสิ ฯ ยาว อวีจิโต เอกงฺคณ
อโหสิ ฯ ตโต อุปริมุข อกาสิ ฯ ยาว พฺรหฺมโลกา เอกงฺคณ
อโหสิ ฯ เถโร นิรยภเยน ตชฺเชตฺวา สคฺคสุเขน จ ปโลเภตฺวา
ธมฺม เทเสติ ฯ เกจิ โสตาปนฺนา อเหสุ เกจิ สกทาคามี
อนาคามี อรหนฺโตติ ฯ
ติโรภาว กาตุกาโม ปน อาโลก วา อนฺธการ กโรติ
อปฺปฏิจฺฉนฺน วา ปฏิจฺฉนฺน อาปาถ วา อนาปาถ กโรติ ฯ กถ ฯ
อย หิ ยถา อปฺปฏิจฺฉนฺโนป สมีเป ิโตป วา น ทิสฺสติ เอว
อตฺตาน วา ปร วา กาตุกาโม ปาทกชฺฌานโต วุฏาย อิท
อาโลกฏาน อนฺธการ โหตูติ วา อิท อปฺปฏิจฺฉนฺน ปฏิจฺฉนฺน
โหตูติ วา อิท อาปาถ อนาปาถ โหตูติ วา อาวชฺชิตฺวา
ปริกมฺม กตฺวา วุตฺตนเยเนว อธิฏาติ ฯ สห อธิฏานจิตฺเตน
ยถาธิฏิตเมว โหติ ฯ ปเร สมีเป ิตาป น ปสฺสนฺติ ฯ สยมฺป
อปสฺสิตุกาโม น ปสฺสติ ฯ
เอต ปน ปาฏิหาริย เกน กตปุพพฺ นฺติ ฯ ภควตา ฯ ภควา
หิ ยสกุลปุตฺต สมีเป นิสินฺนเยว ยถา น ปตา น ปสฺสติ
เอวมกาสิ ฯ ตถา วีสติโยชนสต มหากปฺปนสฺส ปจฺจุคฺคมน กตฺวา
ต อนาคามิผเล อมจฺจสหสฺสฺจสฺส โสตาปตฺติผเล ปติฏเปตฺวา
๑

๑. องฺ. ติก. ๒๐/๑๔๒ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ตสฺส อนุมคฺค อาคตา สหสฺสิตฺถีปริวารา อโนชา เทวี อาคนฺตฺวา
สมีเป นิสินนฺ าป ยถา สปริส ราชาน น ปสฺสติ ตถา กตฺวา
อป ภนฺเต ราชาน ปสฺสถาติ วุตฺเต กึ ปน เต ราชาน คเวสิตุ
วร อุทาหุ อตฺตานนฺติ อตฺตาน ภนฺเตติ วตฺวา นิสนิ ฺนาย ตสฺสา
ตถา ธมฺม เทเสสิ ยถา สา สทฺธึ อิตฺถีสหสฺเสน โสตาปตฺติผเล
ปติฏาติ อมจฺจา อนาคามิผเล ราชา อรหตฺเตติ ฯ อปจ
ตามฺพปณฺณิทีป อาคตทิวเส ยทา อตฺตนา สทฺธึ อาคเต อวเสเส
ราชา น ปสฺสติ เอว กโรนฺเตน มหินฺทตฺเถเรนาป อิท กตเมว ฯ
อปจ สพฺพมฺป ปากฏปาฏิหาริย อาวิภาว นาม ฯ อปากฏปาฏิหาริย ติโรภาว นาม ฯ ตตฺถ ปากฏปาฏิหาริเย อิทฺธิป
ปฺายติเอว อิทฺธิมาป ฯ ต ยมกปาฏิหาริเยน ทีเปตพฺพ ฯ ตตฺร
หิ อิธ ตถาคโต ยมกปาฏิหาริย กโรติ อสาธารณ สาวเกหิ ฯ
อุปริมกายโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ เหฏิมกายโต อุทกธารา
ปวตฺตตีติ เอว อุภย ปฺายิตฺถ ฯ อปากฏปาฏิหาริเย อิทฺธิเยว
ปฺายติ น อิทฺธิมา ฯ ต มหากสุตฺเตน จ พฺรหฺมนิมนฺตนิกสุตฺเตน จ ทีเปตพฺพ ฯ ตตฺร หิ อายสฺมโต จ มหากสฺส
ภควโต จ อิทฺธิเยว ปฺายิตฺถ น อิทฺธิมา ฯ ยถาห ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข จิตฺโต คหปติ อายสฺมนฺต มหาก เอตทโวจ
สาธุ เม ภนฺเต อยฺโย มหาโก อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อิทฺธิปาฏิหาริย
ทสฺเสตูติ เตนหิ ตฺว คหปติ อาฬินฺเท อุตฺตราสงฺค ปฺาเปตฺวา
๑

๑. ปาลิยมฺปน มหโกติ ทิสฺสติ ฯ
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อิทฺธวิ ิธนิทฺเทโส
ติณกลาป โอกาเสหีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข จิตฺโต คหปติ อายสฺมโต
มหากสฺส ปฏิสุณิตฺวา อาฬินฺเท อุตตฺ ราสงฺค ปฺาเปตฺวา
ติณกลาป โอกาเสสิ ฯ อถโข อายสฺมา มหาโก วิหาร ปวิสิตฺวา
ตถารูป อิทฺธาภิสงฺขาร อภิสงฺขาเรสิ ยถา ตาฬจฺฉิคคฺ เลน จ
อคฺคฬนฺตริกาย จ อจฺจิ นิกฺขมิตฺวา ติณานิ ฌาเปสิ อุตฺตราสงฺค
น ฌาเปสิ ฯ ยถาวาห ฯ อถขฺวาห ภิกฺขเว ตถารูป อิทฺธาภิสงฺขาร
อภิสงฺขาเรสึ เอตฺตาวตา พฺรหฺมา จ พฺรหฺมปริสา จ พฺรหฺมปาริสชฺชา
จ สทฺท จ เม โสสฺสนฺติ น จ ม ทกฺขิสฺสนฺตีติ อนฺตรหิโต
อิม คาถ อภาสิ
ภเววาห ภย ทิสฺวา ภวฺจ วิภเวสิน
ภว นาภิวทึ กิฺจิ นนฺทิฺจ น อุปาทิยินฺติ ฯ
ติโรกุฑฑ
ฺ  ติโรปาการ ติโรปพฺพต อสชฺชมาโน คจฺฉติ
เสยฺยถาป อากาเสติ เอตฺถ ฯ ติโรกุฑฺฑนฺติ ปรกุฑฺฑ ฯ กุฑฺฑสฺส
ปรภาคนฺติ วุตฺต โหติ ฯ เอส นโย อิตเรสุ ฯ กุฑฺโฑติ จ
เคหภิตฺติยา เอต อธิวจน ฯ ปากาโรติ เคหวิหารคามาทีน
ปริกฺเขปปากาโร ฯ ปพฺพโตติ ปสุปพฺพโต วา ปาสาณปพฺพโต วา ฯ
อสชฺชมาโนติ อลคฺคมาโน ฯ เสยฺยถาป อากาเสติ อากาเส วิย ฯ
เอต คนฺตุกาเมน ปน อากาสกสิณ สมาปชฺชิตฺวา วุฏาย กุฑฑ
ฺ 
วา ปาการ วา สิเนรุจกฺกวาเฬสุป อฺตร ปพฺพต วา อาวชฺชิตวฺ า
กตปริกมฺเมน อากาโส โหตูติ อธิฏ าตพฺโพ ฯ อากาโสเยว
๑

๒

๑. ส. สฬา. ๑๘/๓๕๘ ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๕๙๖ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
โหติ ฯ อโธ โอตริตุกามสฺส อุทฺธ วา อาโรหิตุกามสฺส สุสิโร
โหติ ฯ วินวิ ิชฺฌิตฺวา คนฺตุกามสฺส ฉิทฺโท ฯ โส ตตฺถ อสชฺชมาโน
คจฺฉติป ฯ ติปฏกจูฬาภยตฺเถโร ปเนตฺถาห อากาสกสิณสมาปชฺชน
อาวุโส กิมตฺถิย (กิมานิสส) กึ หตฺถิอสฺสาทีนิ อภินิมฺมิตุกาโม หตฺถ-ิ
อสฺสาทิกสิณานิ สมาปชฺชติ นนุ ยตฺถ กตฺถจิ กสิเณ ปริกมฺม
กตฺวา อฏสมาปตฺติวสีภาโวเยว ปมาณ ย ย อิจฺฉติ ต ตเทว
โหตีติ ฯ ภิกฺขู อาหสุ ปาลิยา ภนฺเต อากาสกสิณเยว อาคต
ตสฺมา อวสฺสเมต วตฺตพฺพนฺติ ฯ ตตฺราย ปาลิ ปกติยา อากาสกสิณสมาปตฺติยา ลาภี โหติ ติโรกุฑฑ
ฺ  ติโรปาการ ติโรปพฺพต
อาวชฺชติ อาวชฺชิตฺวา าเณน อธิฏาติ อากาโส โหตูติ อากาโส
โหติ โส ติโรกุฑฺฑ ติโรปาการ ติโรปพฺพต อสชฺชมาโน คจฺฉติ
ยถา มนุสฺสา ปกติยา อนิทฺธิมนฺโต เกนจิ อนาวเฏ อปริกฺขิตฺเต
อสชฺชมานา คจฺฉนฺติ เอวเมว โส อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต
ติโรกุฑฺฑ ติโรปาการ ติโรปพฺพต อสชฺชมาโน คจฺฉติ เสยฺยถาป
อากาเสติ ฯ สเจ ปนสฺส ภิกฺขุโน อธิฏหิตฺวา คจฺฉนฺตสฺส
อนฺตรา ปพฺพโต วา รุกโฺ ข วา อุฏเติ กึ ปุน สมาปชฺชิตฺวา
อธิฏาตพฺพนฺติ ฯ โทโส นตฺถีติ ฯ ปุน สมาปชฺชิตฺวา อธิฏาน หิ
อุปชฺฌายสฺส สนฺติเก นิสฺสยคฺคหณสทิส โหติ ฯ อิมินา จ ปน
ภิกฺขุนา อากาโส โหตูติ อธิฏิตตฺตา อากาโส โหติเยว ฯ
ปุริมาธิฏานพเลเนว จสฺส อนฺตรา อฺโ ปพฺพโต วา รุกโฺ ข
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๓ ฯ
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อิทฺธิวิธนิทฺเทโส
วา อุตุมโย อุฏหิสฺสตีติ อฏานเมต ฯ อฺเน อิทฺธิมตา
นิมฺมิเตน ปมนิมฺมาน พลว โหติ ฯ อิตเรน ตสฺส อุทฺธ วา
อโธ วา คนฺตพฺพ ฯ
ปวิยาป อุมฺมุชชฺ นิมฺมุชฺชนฺติ เอตฺถ ฯ อุมฺมชุ ฺชนฺติ อุฏาน
วุจฺจติ ฯ นิมฺมุชฺชนฺติ สสีทน ฯ อุมฺมุชฺชฺจ นิมฺมุชฺชฺจ อุมฺมุชฺชนิมฺมุชฺช ฯ เอว กาตุกาเมน อาโปกสิณ สมาปชฺชิตฺวา วุฏาย
เอตฺตเก าเน ปวี อุทก โหตูติ ปริจฺฉินฺทิตฺวา ปริกมฺม กตฺวา
วุตฺตนเยเนว อธิฏาตพฺพ ฯ สห อธิฏาเนน ยถาปริจฺฉินฺนฏาเน
ปวี อุทกเมว โหติ ฯ โส ตตฺถ อุมมฺ ุชฺชนิมฺมชุ ฺช กโรติ ฯ
ตตฺราย ปาลิ ปกติยา อาโปกสิณสมาปตฺติยา ลาภี โหติ ปวึ
อาวชฺชติ อาวชฺชิตฺวา าเณน อธิฏาติ อุทก โหตูติ อุทก
โหติ โส ปวิยา อุมฺมุชฺชนิมฺมชุ ฺช กโรติ ยถา มนุสฺสา
ปกติยา อนิทฺธิมนฺโต อุทเก อุมฺมุชชฺ นิมฺมุชฺช กโรนฺติ เอวเมว
โส อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต ปวิยา อุมฺมุชชฺ นิมมฺ ุชฺช กโรติ
เสยฺยถาป อุทเกติ ฯ น เกวลฺจ อุมฺมุชฺชนิมฺมชุ ชฺ เมว นฺหานปานมุขโธวนภณฺฑกโธวนาทีสุ ย ย อิจฺฉติ ต ต กโรติ ฯ น
เกวลฺจ อุทกเมว สปฺปเตลมธุผาณิตาทีสุป ย ย อิจฺฉติ ต
ต อิทฺจิทฺจ เอตฺตก โหตูติ อาวชฺชิตฺวา ปริกมฺม กตฺวา
อธิฏหนฺตสฺส ยถาธิฏิตเมว โหติ ฯ อุทฺธริตฺวา ภาชนคต
กโรนฺตสฺส สปฺป สปฺปเยว โหติ เตลาทีนิ เตลาทีนิเยว อุทก
๑

๒

๑. ม. ยุ. นิมฺมิเต ปน ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๓ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อุทกเมว ฯ โส ตตฺถ เตมิตุกาโมว เตเมติ น เตมิตุกาโม น
เตเมติ ฯ ตสฺเสว จ สา ปวี อุทก โหติ อวเสสชนสฺส
ปวีเยว ฯ ตตฺถ มนุสฺสา ปตฺติกาป คจฺฉนฺติ ยานาทีหิป คจฺฉนฺติ
กสิกมฺมาทีนิป กโรนฺติเยว ฯ สเจ ปนาย เตสมฺป อุทก โหตูติ
อิจฺฉติ โหติเยว ฯ ปริจฺฉินฺนกาล ปน อติกฺกมิตฺวา ย ปกติยา
ฆฏตฬากาทีสุ อุทก ต เปตฺวา อวเสส ปริจฺฉินนฺ ฏาน ปวีเยว
โหติ ฯ
อุทเกป อภิชฺชมาเนติ เอตฺถ ฯ ย อุทก อกฺกมิตฺวา สสีทติ
ต ภิชชฺ มานนฺติ วุจฺจติ ฯ วิปรีต อภิชฺชมาน ฯ เอว คนฺตุกาเมน
ปน ปวีกสิณ สมาปชฺชติ ฺวา วุฏาย เอตฺตเก าเน อุทก ปวี
โหตูติ ปริจฉฺ ินฺทิตฺวา ปริกมฺม กตฺวา วุตฺตนเยเนว อธิฏาตพฺพ ฯ
สห อธิฏาเนน ยถาปริจฺฉินฺนฏาเน อุทก ปวีเยว โหติ ฯ โส
ตตฺถ คจฺฉติ ฯ ตตฺราย ปาลิ ปกติยา ปวีกสิณสมาปตฺติยา
ลาภี โหติ อุทก อาวชฺชติ อาวชฺชิตวฺ า าเณน อธิฏาติ
ปวี โหตูติ ปวี โหติ โส อภิชชฺ มาเน อุทเก คจฺฉติ
ยถา มนุสฺสา ปกติยา อนิทฺธิมนฺโต อภิชฺชมานาย ปวิยา คจฺฉนฺติ
เอวเมว โส อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต อภิชฺชมาเน อุทเก คจฺฉติ
เสยฺยถาป ปวิยนฺติ ฯ น เกวลฺจ คจฺฉติ ย ย อิริยาปถ
อิจฺฉติ ต ต กโรติ ฯ น เกวลฺจ ปวิเมว มณิสุวณฺณปพฺพตรุกฺขาทีสุป ย ย อิจฺฉติ ต ต วุตฺตนเยเนว อาวชฺชิตฺวา
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๓ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 233

อิทฺธิวิธนิทฺเทโส
อธิฏาติ ยถาธิฏิตเมว โหติ ฯ ตสฺเสว จ ต อุทก ปวี
โหติ เสสชนสฺส อุทกเมว ฯ มจฺฉกจฺฉปา จ อุทกชาตาทโย
จ ยถารุจึ วิจรนฺติ ฯ สเจ ปนาย อฺเสมฺป มนุสฺสาน ต
ปวึ กาตุ อิจฺฉติ กโรติเยว ฯ ปริจฺฉินฺนกาลาติกฺกเมน ปน
อุทกเมว โหติ ฯ
ปลฺลงฺเกน กมตีติ ปลฺลงฺเกน คจฺฉติ ฯ ปกฺขี สกุโณติ
ปกฺเขหิ ยุตฺตสกุโณ ฯ เอว กาตุกาเมน ปน ปวีกสิณ สมาปชฺชิตฺวา
วุฏาย สเจ นิสินฺโน คนฺตุมิจฺฉติ ปลฺลงฺกปฺปมาณ าน
ปริจฺฉินฺทิตฺวา ปริกมฺม กตฺวา วุตฺตนเยเนว อธิฏาตพฺพ สเจ
นิปนฺโน คนฺตุกาโม โหติ มฺจปฺปมาณ สเจ ปทสา คนฺตุกาโม
โหติ มคฺคปฺปมาณนฺติ เอว ยถานุรปู  าน ปริจฺฉินฺทิตฺวา วุตฺตนเยเนว ปวี โหตูติ อธิฏาตพฺพ ฯ สห อธิฏานา ปวีเยว
โหติ ฯ ตตฺราย ปาลิ อากาเสป ปลฺลงฺเกน กมติ เสยฺยถาป
ปกฺขี สกุโณติ ปกติยา ปวีกสิณสมาปตฺติยา ลาภี โหติ
อากาส อาวชฺชติ อาวชฺชติ ฺวา าเณน อธิฏาติ ปวี โหตูติ
ปวี โหติ โส อากาเส อนฺตลิกฺเข จงฺกมติป ติฏ ติป นิสีทติป
เสยฺยมฺป กปฺเปติ ยถา มนุสฺสา ปกติยา อนิทฺธิมนฺโต ปวิย
จงฺกมนฺติป ฯเปฯ เสยฺยมฺป กปฺเปนฺติ เอวเมว โส อิทฺธิมา
เจโตวสิปฺปตฺโต อากาเส อนฺตลิกฺเข จงฺกมติป ฯเปฯ เสยฺยมฺป
กปฺเปตีติ ฯ อากาเส คนฺตุกาเมน จ ภิกฺขุนา ทิพฺพจกฺขุลาภินาป
๑

๒

๑. ม. ยุ. อุทกกากาทโย ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๔ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ภวิตพฺพ ฯ กสฺมา ฯ อนฺตเร อุตสุ มุฏานา วา ปพฺพตรุกฺขาทโย โหนฺติ นาคสุปณฺณาทโย วา อุสฺสุยนฺตา มาเปนฺติ
เตส ทสฺสนตฺถ ฯ เต ปน ทิสฺวา กึ กาตพฺพนฺติ ฯ ปาทกชฺฌาน
สมาปชฺชิตฺวา วุฏาย อากาโส โหตูติ ปริกมฺม กตฺวา อธิฏาตพฺพ ฯ
เถโร ปนาห สมาปตฺติสมาปชฺชน อาวุโส กิมตฺถิย นนุ
สมาหิตเมวสฺส จิตฺต เตน ย ย าน อากาโส โหตูติ
อธิฏาติ อากาโสเยว โหตีติ ฯ กิฺจาป เอวมาห อถโข
ติโรกุฑฺฑปาฏิหาริเย วุตตฺ นเยเนว ปฏิปชฺชิตพฺพ ฯ อปจ โอกาเส
โอโรหณตฺถมฺป อิมินา ทิพฺพจกฺขุลาภินา ภวิตพฺพ ฯ อย หิ สเจ
อโนกาเส นฺหานติตฺเถ วา คามทฺวาเร วา โอโรหติ มหาชนสฺส
ปากโฏ โหติ ตสฺมา ทิพฺพจกฺขุนา ปสฺสิตฺวา อโนกาส วชฺเชตฺวา
โอกาเส โอตรตีติ ฯ
อิเมป จนฺทิมสูริเย เอว มหิทฺธิเก เอว มหานุภาเว ปาณินา
ปรามสติ ปริมชฺชตีติ เอตฺถ ฯ จนฺทิมสูริยาน ทฺวาจตฺตาลีสโยชนสหสฺสสฺส อุปริ จรเณน มหิทฺธิกตา ตีสุ ทีเปสุ เอกกฺขเณ อาโลกกรเณน มหานุภาวตา เวทิตพฺพา ฯ เอว อุปริจรณอาโลกกรเณหิ
วา มหิทฺธิเก เตเนว มหิทฺธิกตฺเตน มหานุภาเวน ฯ ปรามสตีติ
ปริคฺคณฺหติ เอกเทเส วา ฉุปติ ฯ ปริมชฺชตีติ สมนฺตโต อาทาสตล วิย ปริมชฺชติ ฯ อย ปนสฺส อิทฺธิ อภิฺาปาทกชฺฌานวเสเนว อิชฺฌติ ฯ นตฺเถตฺถ กสิณสมาปตฺตินิยโม ฯ วุตฺตฺเหต
๑

๑. จนฺทิมสุริเยติ ภเวยฺย ฯ เอวมุปริป ฯ
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อิทฺธิวิธนิทฺเทโส
ปฏิสมฺภิทาย อิเมป จนฺทิมสูริเย ฯเปฯ ปริมชฺชตีติ อิธ โส อิทฺธิมา
เจโตวสิปฺปตฺโต จนฺทิมสูริเย อาวชฺชติ อาวชฺชิตฺวา าเณน อธิฏาติ
หตฺถปาเส โหนฺตูติ หตฺถปาเส โหนฺติ โส นิสินฺนโก วา นิปนฺนโก
วา จนฺทิมสูริเย ปาณินา อามสติ ปรามสติ ปริมชฺชติ ยถา มนุสฺสา
ปกติยา อนิทฺธิมนฺโต กิฺจิเทว รูปคต หตฺถปาเส อามสนฺติ
ปรามสนฺติ ปริมชฺชนฺติ เอวเมว โส อิทฺธิมา ฯเปฯ ปริมชฺชตีติ ฯ
สฺวาย ยทิ อิจฺฉติ คนฺตฺวา ปารามสิตุ คนฺตฺวา ปรามสติ ยทิ ปน
อิเธว นิสินฺนโก วา นิปนฺนโก วา ปรามสิตุกาโม โหติ หตฺถปาเส
โหตูติ อธิฏ าติ ฯ อธิฏ านพเลน วณฺฏา มุตฺตตาลผล วิย อาคนฺตฺวา
หตฺถปาเส ิเต วา ปรามสติ หตฺถ วา วฑฺเฒตฺวา ฯ วฑฺเฒนฺตสฺส
ปน กึ อุปาทินฺนก วฑฺเฒติ อนุปาทินฺนกนฺติ ฯ อุปาทินฺนก นิสฺสาย
อนุปาทินฺนก วฑฺเฒติ ฯ ตตฺถ ติปฏกจูฬนาคตฺเถโร อาห กึ
ปนาวุโส อุปาทินฺนก ขุทฺทกมฺป มหนฺตมฺป น โหติ นนุ ยทา ภิกฺขุ
ตาฬจฺฉิทฺทาทีหิ นิกฺขมติ ตทา อุปาทินฺนก ขุทฺทก โหติ ยทา มหนฺต
อตฺตภาว กโรติ ตทา มหนฺต โหติ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส วิยาติ ฯ
เอกสฺมึ กิร สมเย อนาถปณฺฑิโก คหปติ ภควโต ธมฺมเทสน
สุตฺวา เสฺว ภนฺเต ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ อมฺหาก เคเห ภิกฺข
คณฺหถาติ นิมนฺเตตฺวา ปกฺกามิ ฯ ภควา อธิวาเสตฺวา ตทิวส รตฺติภาคฺจาป วีตินาเมตฺวา ปจฺจูสสมเย ทสสหสฺสโลกธาตุ โอโลเกสิ ฯ
อถสฺส นนฺโทปนนฺโท นาคราชา าณมุเข อาปาถ อาคจฺฉิ ฯ
๑

๒

๒

๓

๑. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๔ ฯ ๒. ม. ยุ. วฑฺฒติ ฯ ๓. ตทิวสาวเสส รตฺติภาคฺจ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ภควา อย นาคราชา มยฺห าณมุเข อาปาถ อาคจฺฉติ อตฺถิ
นุโข อสฺส อุปนิสฺสโยติ อาวชฺเชนฺโต อย มิจฺฉาทิฏิโก ตีสุ รตเนสุ
อปฺปสนฺโนติ ทิสฺวา โก นุ โข อิม มิจฺฉาทิฏิโต วิเวเจยฺยาติ
อาวชฺเชนฺโต มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร อทฺทส ฯ ตโต ปภาตาย รตฺติยา
สรีรปฏิชคฺคน กตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ อานนฺท
ปฺจนฺน ภิกฺขุสตาน อาโรเจหิ ตถาคโต เทวจาริก คจฺฉตีติ ฯ
ต ทิวสฺจ นนฺโทปนนฺทสฺส อาปานภูมึ สชฺชยึสุ ฯ โส
ทิพฺพรตนปลฺลงฺเก ทิพฺเพน เสตจฺฉตฺเตน ธาริยมาเน ติวิธนาฏเกหิ
เจว นาคปริสาย จ ปริวุโต ทิพฺพภาชเนสุ อุปฏาปต อนฺนปานวิธึ
โอโลกยมาโน นิสินฺโน โหติ ฯ อถ ภควา ยถา นาคราชา
ปสฺสติ ตถา กตฺวา ตสฺส วิตานมตฺถเกเนว ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ
สทฺธึ ตาวตึสเทวโลกาภิมุโข ปายาสิ ฯ
เตน โข ปน สมเยน นนฺโทปนนฺทสฺส นาคราชสฺส เอวรูป
ปาปก ทิฏิคต อุปฺปนฺน โหติ อิเม หิ นาม มุณฑ
ฺ กา สมณกา
อมฺหาก อุปรูปริภวเนน เทวาน ตาวตึสภวน ปวิสนฺติป นิกฺขมนฺติป
น อิทานิ อิโต ปฏาย อิเมส อมฺหาก มตฺถเก ปาทปสุ
โอกีรนฺตาน คนฺตุ ทสฺสามีติ ฯ อุฏาย สิเนรุปาท คนฺตฺวา ต
อตฺตภาว วิชหิตฺวา สิเนรร สตฺตกฺขตฺตุ โภเคหิ ปริกฺขิปตฺวา อุปริ
ผณ กตฺวา ตาวตึสภวน อวกุชฺเชน ผเณน คเหตฺวา อทสฺสน คเมสิ ฯ
อถโข อายสฺมา รฏปาโล ภควนฺต เอตทโวจ ปุพฺเพ
ภนฺเต อิมสฺมึ ปเทเส ิโต สิเนรร ปสฺสามิ สิเนรุปริภณฺฑ
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อิทฺธวิ ิธนิทฺเทโส
ปสฺสามิ ตาวตึส ปสฺสามิ เวชยนฺต ปสฺสามิ เวชยนฺตปาสาทสฺส อุปริ ธช ปสฺสามิ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย
ย เอตรหิ เนว สิเนรร ปสฺสามิ ฯเปฯ น เวชยนฺตปาสาทสฺส
อุปริ ธช ปสฺสามีติ ฯ อย รฏปาล นนฺโทปนนฺโท นาม
นาคราชา ตุมฺหาก กุปโต สิเนรร สตฺตกฺขตฺตุ โภเคหิ ปริกฺขิปตฺวา
อุปริ ผเณน ปฏิจฺฉาเทตฺวา อนฺธการ กตฺวา ิโตติ ฯ ทเมมิ น
ภนฺเตติ ฯ น ภควา อนุชานิ ฯ อถโข อายสฺมา ภทฺทิโย อายสฺมา
ราหุโลติ อนุกฺกเมน สพฺเพป ภิกฺขู อุฏหึสุ ฯ น ภควา อนุชานิ ฯ
อวสาเน มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร อห ภนฺเต ทเมมีติ อาห ฯ
ทเมหิ โมคฺคลฺลานาติ ภควา อนุชานิ ฯ
เถโร อตฺตภาว วิชหิตฺวา มหนฺต นาคราชวณฺณ อภินิมฺมินิตฺวา นนฺโทปนนฺท จุทฺทสกฺขตฺตุ โภเคหิ ปริกขฺ ิปตฺวา ตสฺส
ผณมตฺถเก อตฺตโน ผณ เปตฺวา สิเนรุนา สทฺธึ อภินิปฺปเฬสิ ฯ
นาคราชา ธูมาสิ ฯ เถโรป น ตุยฺหเยว สรีเร ธูโม อตฺถิ
มยฺหมฺป อตฺถีติ ธูมาสิ ฯ นาคราชสฺส ธูโม เถร น พาธติ
เถรสฺส ปน ธูโม นาคราชาน พาธติ ฯ ตโต นาคราชา ปชฺชลิ ฯ
เถโรป น ตุยฺหเยว สรีเร อคฺคิ อตฺถิ มยฺหมฺป อตฺถีติ
ปชฺชลิ ฯ นาคราชสฺส เตโช เถร น พาธติ เถรสฺส ปน เตโช
นาคราชาน พาธติ ฯ นาคราชา อย ม สิเนรุนา สทฺธึ
อภินิปฺปเฬตฺวา ธูมายติ เจว ปชฺชลติ จาติ จินฺเตตฺวา โภ ตฺว
๑

๑. ยุ. ปธูมาสิ ฯ ปธูมายีติป ฯ เอวมุปริป ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
โกสีติ ปฏิปจุ ฺฉิ ฯ อห โข นนฺท โมคฺคลฺลาโนติ ฯ ภนฺเต
อตฺตโน ภิกขฺ ุภาเวน ติฏ าหีติ ฯ เถโร ต อตฺตภาว วิชหิตฺวา
ตสฺส ทกฺขณ
ิ กณฺณโสเตน ปวิสิตฺวา วามกณฺณโสเตน นิกฺขม ฯ
วามกณฺณโสเตน ปวิสิตฺวา ทกฺขิณกณฺณโสเตน นิกฺขมิ ฯ ตถา
ทกฺขิณนาสโสเตน ปวิสติ ฺวา วามนาสโสเตน นิกฺขมิ ฯ วามนาสโสเตน ปวิสติ ฺวา ทกฺขิณนาสโสเตน นิกฺขมิ ฯ ตโต นาคราชา
มุข วิวริ ฯ เถโร มุเขน ปวิสิตฺวา อนฺโตกุจฺฉิย ปาจีเนน จ
ปจฺฉิเมน จ จงฺกมติ ฯ ภควา โมคฺคลฺลาน มนสิกโรหิ
มหิทฺธิโก เอส นาโคติ อาห ฯ เถโร มยฺห โข ภนฺเต จตฺตาโร
อิทฺธิปาทา ภาวิตา พหุลกี ตา ยานีกตา วตฺถุกตา อนุฏิตา ปริจิตา
สุสมารทฺธา ติฏตุ ภนฺเต นนฺโทปนนฺโท อห นนฺโทปนนฺทสทิสาน นาคราชาน สตมฺป สหสฺสมฺป สตสหสฺสมฺป ทเมยฺยนฺติ
อาห ฯ
นาคราชาป จินฺเตสิ ปวิสนฺโต ตาว เม น ทิฏโ นิกฺขมนกาเล อิทานิ น ทานฺตเร ปกฺขิปตฺวา สงฺขาทิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา
นิกฺขม ภนฺเต มา ม อนฺโตกุจฺฉิย อปราปร จงฺกมนฺโต พาธยิตฺถาติ
อาห ฯ เถโร นิกฺขมิตฺวา พหิ อฏาสิ ฯ นาคราชา อย โสติ
ทิสฺวา นาสวาต วิสชฺชิ ฯ เถโร จตุตฺถชฺฌาน สมาปชฺชิ ฯ
โลมกูปมฺปสสฺ วาโต จาเลตุ นาสกฺขิ ฯ อวเสสภิกฺขู กิร อาทิโต
ปฏาย สพฺพปาฏิหาริยานิ กาตุ สกฺกุเณยฺยุ อิม ปน าน
ปตฺวา เอว ขิปฺปนิสนฺติโน หุตฺวา สมาปชฺชติ ุ นาสกฺขิสฺสนฺตีติ เนส
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อิทฺธิวิธนิทฺเทโส
ภควา นาคราชทมน นานุชานิ ฯ นาคราชา อห อิมสฺส สมณสฺส
นาสวาเตน โลมกูปมฺป จาเลตุ นาสกฺขึ มหิทฺธิโก สมโณติ จินฺเตสิ ฯ
เถโร อตฺตภาว วิชหิตฺวา สุปณฺณรูป อภินิมฺมินิตฺวา สุปณฺณวาต
ทสฺเสนฺโต นาคราชาน อนุพนฺธิ ฯ นาคราชา ต อตฺตภาว วิชหิตฺวา
มาณวกวณฺณ อภินิมฺมินิตฺวา ภนฺเต ตุมฺหาก สรณ คจฺฉามีติ
วทนฺโต เถรสฺส ปาเท วนฺทิ ฯ เถโร สตฺถา นนฺท อาคโต เอหิ
คมิสฺสามาติ นาคราชาน ทมยิตฺวา นิพฺพิส กตฺวา คเหตฺวา ภควโต
สนฺติก อคมาสิ ฯ นาคราชา ภควนฺต วนฺทิตฺวา ภนฺเต ตุมฺหาก
สรณ คจฺฉามีติ อาห ฯ ภควา สุขี โหหิ นาคราชาติ วตฺวา
ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต อนาถปณฺฑิกสฺส นิเวสน อคมาสิ ฯ
อนาถปณฺฑิโก กึ ภนฺเต อติทิวา อาคตตฺถาติ อาห ฯ
โมคฺคลฺลานสฺส จ นนฺโทปนนฺทสฺส จ สงฺคาโม อโหสีติ ฯ
กสฺส ภนฺเต ชโย กสฺส ปราชโยติ ฯ โมคฺคลฺลานสฺส ชโย
นนฺโทปนนฺทสฺส ปราชโยติ ฯ อานาถปณฺฑิโก อธิวาเสตุ เม
ภนฺเต ภควา สตฺตาห เอกปฏิปาฏิยา ภตฺต สตฺตาห เถรสฺส
สกฺการ กริสฺสามีติ วตฺวา สตฺตาห พุทฺธปฺปมุขาน ปฺจนฺน
ภิกฺขุสตาน มหาสกฺการ อกาสิ ฯ
อิติ อิมสฺมึ นนฺโทปนนฺททมเน กต มหนฺต อตฺตภาว
สนฺธาเยต วุตฺต ยทา มหนฺต อตฺตภาว กโรติ ตทา มหนฺต
โหติ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส วิยาติ ฯ เอว วุตฺเตป ภิกฺขู
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
อุปาทินฺนก นิสฺสาย อนุปาทินฺนกเมว วฑฺฒตีติ อาหสุ ฯ อยเมว
เจตฺถ ยุตฺติ ฯ
โส เอว กตฺวา น เกวล จนฺทิมสูริเย ปรามสติ สเจ
อิจฺฉติ ปาทกฏลิก กตฺวา ปาเท เปติ ป กตฺวา นิสีทติ มฺจ
กตฺวา นิปชฺชติ อปสฺเสนผลก กตฺวา อปสฺสยติ ฯ ยถา จ เอโก
เอว อปโรป ฯ อเนเกสุป หิ ภิกฺขุสตสหสฺเสสุ เอว กโรนฺเตสุ
เตสฺจ เอกเมกสฺส ตเถว อิชฺฌติ จนฺทิมสูริยานฺจ คมนมฺป
อาโลกกรณมฺป ตเถว โหติ ฯ ยถา หิ จาฏิสหสฺเสสุ อุทกปูเรสุ
สพฺพจาฏีสุ จนฺทมณฺฑลานิ ทิสฺสนฺติ ปากติกเมว จนฺทสฺส คมนมฺป
อาโลกกรณฺจ โหติ ตถูปมเมต ปาฏิหาริย ฯ
ยาว พฺรหฺมโลกาปติ พฺรหฺมโลกมฺป ปริจฺเฉท กตฺวา ฯ
กาเยน วส วตฺเตตีติ ตตฺถ พฺรหฺมโลเก กาเยน อตฺตโน วส
วตฺเตตีติ ฯ ตสฺสตฺโถ ปาลึ อนุคนฺตฺวาว เวทิตพฺโพ ฯ อย เหตฺถ
ปาลิ ยาว พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตตีติ สเจ โส อิทฺธมิ า
เจโตวสิปฺปตฺโต พฺรหฺมโลก คนฺตุกาโม โหติ ทูเรป สนฺติเก
อธิฏาติ สนฺติเก โหตูติ สนฺติเก โหติ สนฺติเกป ทูเร อธิฏาติ
ทูเร โหตูติ ทูเร โหติ พหุกมฺป โถก อธิฏาติ โถก โหตูติ
โถก โหติ โถกมฺป พหุก อธิฏาติ พหุก โหตูติ พหุก
โหติ ทิพฺเพน จกฺขุนา ตสฺส พฺรหฺมโุ น รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย
๑

๒

๓

๑. อิธป วฑฺเฒตีติ ภเวยฺย เหฏา วุตฺตวจนานุโลมโต ฯ ยุ. วฑฺฒตีติเยว ทิสฺสติ ฯ
๒. ยุ. ปาทกถลิก ฯ ๓. ยุ. ปาติ... ฯ
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อิทฺธิวิธนิทฺเทโส
โสตธาตุยา ตสฺส พฺรหฺมโุ น สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน ตสฺส
พฺรหฺมุโน จิตฺต ปชานาติ สเจ โส อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต
ทิสฺสมาเนน กาเยน พฺรหฺมโลก คนฺตุกาโม โหติ กายวเสน
จิตฺต ปริณาเมติ กายวเสน จิตฺต อธิฏาติ กายวเสน จิตฺต
ปริณาเมตฺวา กายวเสน จิตฺต อธิฏหิตฺวา สุขสฺฺจ ลหุสฺฺจ
โอกฺกมิตฺวา ทิสฺสมาเนน กาเยน พฺรหฺมโลก คจฺฉติ สเจ โส
อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต อทิสฺสมาเนน กาเยน พฺรหฺมโลก คนฺตุกาโม
โหติ จิตฺตวเสน กาย ปริณาเมติ จิตฺตวเสน กาย อธิฏาติ
จิตฺตวเสน กาย ปริณาเมตฺวา จิตฺตวเสน กาย อธิฏหิตฺวา สุขสฺฺจ ลหุสฺฺจ โอกฺกมิตฺวา อทิสฺสมาเนน กาเยน พฺรหฺมโลก
คจฺฉติ โส ตสฺส พฺรหฺมโุ น ปุรโต รูป อภินิมฺมินาติ มโนมย
สพฺพงฺคปจฺจงฺคึ อหีนินฺทฺริย สเจ โส อิทฺธิมา จงฺกมติ นิมฺมิโตป
ตตฺถ จงฺกมติ สเจ โส อิทฺธิมา ติฏ ติ นิสีทติ เสยฺย กปฺเปติ
นิมฺมิโตป ตตฺถ เสยฺย กปฺเปติ สเจ โส อิทฺธิมา ธูมายติ
ปชฺชลติ ธมฺม ภาสติ ปฺห ปุจฺฉติ ปฺห ปุฏโ วิสชฺเชติ
นิมฺมิโตป ตตฺถ ปฺห ปุฏโ วิสชฺเชติ สเจ โส อิทฺธิมา
เตน พฺรหฺมนุ า สทฺธึ สนฺติฏติ สลฺลปติ สากจฺฉ สมาปชฺชติ
นิมฺมิโตป ตตฺถ เตน พฺรหฺมุนา สทฺธึ สนฺติฏติ สลฺลปติ สากจฺฉ
สมาปชฺชติ ย ยเทว หิ โส อิทฺธิมา กโรติ ต ตเทว นิมฺมิโต
กโรตีติ ฯ
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๔ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ตตฺถ ทูเรป สนฺติเก อธิฏาตีติ ปาทกชฺฌานโต วุฏาย ทูเร
เทวโลก วา พฺรหฺมโลก วา อาวชฺชติ สนฺติเก โหตูติ อาวชฺชิตฺวา
ปริกมฺม กตฺวา ปุน สมาปชฺชิตฺวา าเณน อธิฏาติ สนฺติเก
โหตูติ สนฺติเก โหติ ฯ เอส นโย เสสปเทสุป ฯ
ตตฺถ โก ทูร คเหตฺวา สนฺติก อกาสีติ ฯ ภควา ฯ ภควา
หิ ยมกปาฏิหาริยาวสาเน เทวโลก คจฺฉนฺโต ยุคนฺธรฺจ สิเนรฺุจ
สนฺติเก กตฺวา ปวีตลโต เอก ปาท ยุคนฺธเร เปตฺวา ทุติย
สิเนรุมตฺถเก เปสิ ฯ อฺโ โกจิ อกาสิ ฯ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร ฯ เถโร หิ สาวตฺถิโต ภตฺตกิจฺจ กตฺวา นิกฺขมนฺต ทฺวาทสโยชนปริส ตึสโยชน สงฺกสฺสนครคมนมคฺค สงฺขิปตฺวา ต ขณฺเว
สมฺปาเปสิ ฯ อปจ ตามฺพปณฺณิทีเป จูฬสมุทฺทตฺเถโรป อกาสิ ฯ
ทุพฺภิกฺขสมเย กิร เถรสฺส สนฺติก ปาโตว สตฺต ภิกฺขุสตานิ อคมสุ ฯ
เถโร มหาภิกฺขุสงฺโฆ กุหึ ภิกฺขาจาโร ภวิสฺสตีติ จินฺเตนฺโต
สกลตามฺพปณฺณิทีเป อทิสฺวา ปรตีเร ปาฏลิปุตฺเต ภวิสฺสตีติ
ทิสฺวา ภิกฺขู ปตฺตจีวร คาหาเปตฺวา เอถาวุโส ภิกฺขาจาร
คมิสฺสามาติ ปวึ สงฺขิปตฺวา ปาฏลิปตุ ฺต คโต ฯ ภิกฺขู กตร
ภนฺเต อิม นครนฺติ ปุจฺฉึสุ ฯ ปาฏลิปุตฺต อาวุโสติ ฯ ปาฏลิปุตฺต
นาม ทูเร ภนฺเตติ ฯ อาวุโส มหลฺลกตฺเถรา นาม ทูเรป คเหตฺวา
สนฺติเก กโรนฺตีติ ฯ มหาสมุทฺโท กุหึ ภนฺเตติ ฯ นนุ อาวุโส
อนฺตรา เอก นีลมาติก อติกฺกมิตฺวา อาคตตฺถาติ ฯ อาม ภนฺเต
มหาสมุทฺโท ปน มหนฺโตติ ฯ อาวุโส มหลฺลกตฺเถรา นาม
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อิทฺธิวิธนิทฺเทโส
มหนฺตมฺป ขุทฺทก กโรนฺตีติ ฯ ยถา จาย เอว ติสฺสทตฺตตฺเถโรป
สายณฺหสมเยน นฺหายิตฺวา กตุตฺตราสงฺโค มหาโพธึ วนฺทิสฺสามีติ
จิตฺเต อุปฺปนฺเน สนฺติเก อกาสิ ฯ
สนฺติก ปน คเหตฺวา โก ทูรมกาสีติ ฯ ภควา ฯ ภควา หิ
อตฺตโน จ องฺคุลิมาลสฺส จ อนฺตร สนฺตกิ มฺป ทูรมกาสิ ฯ
อถ โก พหุก โถกมกาสีติ ฯ มหากสฺสปตฺเถโร ฯ ราชคเห
กิร นกฺขตฺตทิวเส ปฺจสตา กุมาริกาโย จนฺทปูเว คเหตฺวา
นกฺขตฺตกีฬนตฺถาย คจฺฉนฺติโย ภควนฺต ทิสฺวา กิฺจิ น อทสุ
ปจฺฉโต อาคจฺฉนฺต ปน เถร ทิสฺวา อมฺหาก เถโร เอติ ปูว
ทสฺสามาติ สพฺพา ปูเว คเหตฺวา เถร อุปสงฺกมึสุ ฯ เถโร ปตฺต
นีหริตฺวา สพฺพ เอกปตฺตปูรมตฺต อกาสิ ฯ ภควา เถร อาคมยมาโน
ปุรโต นิสีทิ ฯ เถโร อาหริตฺวา ภควโต อทาสีติ ฯ
อิลลฺ ิสเสฏิวตฺถุสฺมึ ปน มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร โถก พหุกมกาสิ ฯ กากวฬิยวตฺถุสมฺ ิฺจ ภควา ฯ มหากสฺสปตฺเถโร กิร
สตฺตาห สมาปตฺติยา วีตินาเมตฺวา ทลิทฺทสงฺคห กโรนฺโต กากวฬิยสฺส
นาม ทุคฺคตมนุสฺสสฺส ฆรทฺวาเร อฏาสิ ฯ ตสฺส ชายา เถร
ทิสฺวา ปติโน ปกฺก อโลณมฺพิลยาคุ ปตฺเต อากีริ ฯ เถโร ต
คเหตฺวา ภควโต หตฺเถ เปสิ ฯ ภควา มหาภิกฺขุสงฺฆสฺส ปโหนก
กตฺวา อธิฏาสิ ฯ เอกปตฺเตน อาภตา สพฺเพส ปโหสิ ฯ
กากวฬิโยป สตฺตเม ทิวเส เสฏิฏาน อลตฺถาติ ฯ น เกวลฺจ
๑

๑. ยุ. กากวลฺลยิ ... ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
โถกสฺส พหุกรณ ฯ มธุร อมธุร อมธุร มธุรนฺตอิ าทีสุป ย ย
อิจฺฉติ สพฺพ อิทฺธิมโต อิชฺฌติ ฯ ตถา หิ มหาอนุฬตฺเถโร นาม
สมฺพหุเล ภิกฺขู ปณฺฑาย จริตฺวา ลูขภตฺตเมว ลภิตฺวา คงฺคาตีเร
นิสีทิตฺวา ปริภฺุชมาเน ทิสฺวา คงฺคาย อุทก สปฺปมณฺฑนฺติ
อธิฏหิตฺวา สามเณราน สฺ อทาสิ ฯ เต ถาลเกหิ อาหริตฺวา
ภิกฺขุสงฺฆสฺส อทสุ ฯ สพฺเพ มธุเรน สปฺปมณฺเฑน ภฺุชึสูติ ฯ
ทิพฺเพน จกฺขุนาติ อิเธว ิโต อาโลก วฑฺเฒตฺวา ตสฺส
พฺรหฺมุโน รูป ปสฺสติ อิเธว จ ิโต ตสฺส ภาสโต สทฺท สุณาติ
จิตฺต ปชานาตีติ ฯ
กายวเสน จิตฺต ปริณาเมตีติ กรชกายสฺส วเสน จิตฺต
ปริณาเมติ ปาทกชฺฌานจิตฺต คเหตฺวา กาเย อาโรเปติ กายานุคติก
กโรติ ทนฺธคมน ฯ กายคมน หิ ทนฺธ โหติ ฯ สุขสฺฺจ
ลหุสฺฺจ โอกฺกมตีติ ปาทกชฺฌานารมฺมเณน อิทฺธิจิตฺเตน สหชาต
สุขสฺฺจ ลหุสฺฺจ โอกฺกมติ ปวิสติ ผุสติ สมฺปาปุณาติ ฯ
สุขสฺา นาม อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตา สฺา ฯ อุเปกฺขา หิ สนฺต
สุขนฺติ วุตฺตา ฯ สาเยว จ สฺา นีวรเณหิ เจว วิตกฺกาทิปจฺจนีเกหิ จ วิมุตฺตตฺตา ลหุสฺาติป เวทิตพฺพา ฯ ต
โอกฺกมนฺตสฺส ปนสฺส กรชกาโยป ตูลปจุ วิย สลฺลหุโก โหติ ฯ
โส เอว วาตุกฺขิตฺตตูลปจุนา วิย สลฺลหุเกน ทิสฺสมาเนน กาเยน
พฺรหฺมโลก คจฺฉติ เอว คจฺฉนฺโต จ สเจ อิจฺฉติ ปวีกสิณวเสน
๑

๑. ยุ. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ
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อิทฺธิวิธนิทฺเทโส
อากาเส มคฺค นิมฺมินิตฺวา ปทสา คจฺฉติ สเจ อิจฺฉติ วาโยกสิณวเสน วายุ อธิฏหิตฺวา ตูลปจุ วิย วายุนา คจฺฉติ ฯ
อปจ คนฺตุกามตาว เอตฺถ ปมาณ ฯ สติ หิ คนฺตุกามตาย เอว
กตจิตฺตาธิฏาโน อธิฏานเวคุกฺขิตฺโตว โส อิสสฺ าสุกฺขิตฺตสโร วิย
ทิสฺสมาโน คจฺฉติ ฯ
จิตฺตวเสน กาย ปริณาเมตีติ กาย คเหตฺวา จิตฺเต อาโรเปติ
จิตฺตานุคติก กโรติ สีฆคมน ฯ จิตฺตคมน หิ สีฆ โหติ ฯ
สุขสฺฺจ ลหุสฺฺจ โอกฺกมตีติ รูปกายารมฺมเณน อิทฺธิจิตฺเตน
สหชาต สุขสฺฺจ ลหุสฺฺจ โอกฺกมตีติ ฯ เสส วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺพ ฯ อิท ปน จิตฺตคมนเมว โหติ ฯ เอว อทิสฺสมาเนน
กาเยน คจฺฉนฺโต ปนาย กึ ตสฺส อธิฏานจิตฺตสฺส อุปฺปาทกฺขเณ
คจฺฉติ อุทาหุ ิติกฺขเณ ภงฺคกฺขเณ วาติ วุตฺเต ตีสุป ขเณสุ
คจฺฉตีติ เถโร อาห ฯ กึ ปน โส สย คจฺฉติ นิมฺมิต เปเสตีติ ฯ
ยถารุจึ กโรติ ฯ อิธ ปนสฺส สย คมนเมว อาคต ฯ มโนมยนฺติ
อธิฏานมเนน นิมฺมิตตฺตา มโนมย ฯ อหีนินฺทฺริยนฺติ อิท จกฺขุโสตาทีน สณฺานวเสน วุตฺต ฯ นิมฺมิตรูเป ปน ปสาโท นาม
นตฺถิ ฯ สเจ อิทฺธิมา จงฺกมติ นิมฺมิโตป ตตฺถ จงฺกมตีติาทิ สพฺพ สาวกนิมฺมิต สนฺธาย วุตฺต ฯ พุทฺธนิมฺมโิ ต ปน ย ย
ภควา กโรติ ต ตมฺป กโรติ ภควโต รุจิวเสน อฺมฺป
กโรตีติ ฯ
๑

๑. ยุ. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
เอตฺถ จ ย โส อิทฺธิมา อิเธว ิโต ทิพฺเพน จกฺขุนา
รูป ปสฺสติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา สทฺท สุณาติ เจโตปริยาเณน
จิตฺต ปชานาติ น เอตฺตาวตา กาเยน วส วตฺเตติ ฯ ยมฺป
โส อิเธว ิโต เตน พฺรหฺมุนา สทฺธึ สนฺติฏติ สลฺลปติ
สากจฺฉ สมาปชฺชติ เอตฺตาวตาป น กาเยน วส วตฺเตติ ฯ
ยมฺปสฺส ทูเรป สนฺติเก อธิฏาตีติอาทิก อธิฏาน เอตฺตาวตาป
น กาเยน วส วตฺเตติ ฯ ยมฺป โส ทิสฺสมาเนน วา
อทิสฺสมาเนน วา กาเยน พฺรหฺมโลก คจฺฉติ เอตฺตาวตาป น
กาเยน วส วตฺเตติ ฯ ยฺจ โข โส ตสฺส พฺรหฺมโุ น ปุรโต
รูป อภินิมฺมนิ าตีติอาทินา นเยน วุตตฺ วิธาน อาปชฺชติ เอตฺตาวตา
กาเยน วส วตฺเตติ นาม ฯ เสส ปเนตฺถ กาเยน วส วตฺตนาย
ปุพฺพภาคทสฺสนตฺถ วุตฺตนฺติ ฯ อย ตาว อธิฏานาอิทฺธิ ฯ
วิกุพฺพนาย ปน มโนมยาย จ อิท นานากรณ ฯ วิกุพฺพน
ตาว กโรนฺเตน โส ปกติวณฺณ วิชหิตฺวา กุมารกวณฺณ วา
ทสฺเสติ นาควณฺณ วา ทสฺเสติ สุปณฺณวณฺณ วา ทสฺเสติ
อสุรวณฺณ วา ทสฺเสติ อินฺทวณฺณ วา ทสฺเสติ เทววณฺณ
วา ทสฺเสติ พฺรหฺมวณฺณ วา ทสฺเสติ สมุทฺทวณฺณ วา
ทสฺเสติ ปพฺพตวณฺณ วา ทสฺเสติ สีหวณฺณ วา ทสฺเสติ
พฺยคฺฆวณฺณ วา ทสฺเสติ ทีปวณฺณ วา ทสฺเสติ หตฺถิมฺป ทสฺเสติ
อสฺสมฺป ทสฺเสติ รถมฺป ทสฺเสติ ปตติมฺป ทสฺเสติ วิวิธมฺป
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อิทฺธิวิธนิทฺเทโส
เสนาพฺยูห ทสฺเสตีติ เอว วุตฺเตสุ กุมารกวณฺณาทีสุ ย ย อากงฺขติ
ต ต อธิฏาตพฺพ ฯ อธิฏหนฺเตน จ ปวีกสิณาทีสุ อฺตรามฺมณโต อภิฺาปทากชฺฌานโต วุฏาย อตฺตโน กุมารกวณฺโณ ว
อาวชฺชิตพฺโพ ฯ อาวชฺชติ ฺวา ปริกมฺมาวสาเน ปุน สมาปชฺชิตฺวา
วุฏาย เอวรูโป นาม กุมารโก โหมีติ อธิฏาตพฺพ ฯ สห
อธิฏานจิตฺเตน กุมารโก โหติ เทวทตฺโต วิย ฯ เอส นโย
สพฺพตฺถ ฯ หตฺถิมฺป ทสฺเสตีติอาทิ ปเนตฺถ พหิทฺธาป หตฺถิอาทิทสฺสนวเสน วุตฺต ฯ ตตฺถ หตฺถี โหมีติ อนธิฏหิตฺวา หตฺถี โหตูติ
อธิฏาตพฺพ ฯ อสฺสาทีสุป เอเสว นโยติ ฯ อย วิกุพฺพนาอิทฺธิ ฯ
มโนมย กาตุกาโม ปน ปาทกชฺฌานโต วุฏ าย กาย ตาว
อาวชฺชิตฺวา วุตฺตนเยเนว สุสิโร โหตูติ อธิฏาติ ฯ สุสิโร
โหติ ฯ อถสฺส อพฺภนฺตเร อฺ กาย อาวชฺชิตฺวา ปริกมฺม กตฺวา
วุตฺตนเยเนว อธิฏาติ ตสฺส อพฺภนฺตเร อฺโ กาโย โหตูติ ฯ
โส ต มฺุชมฺหา อีสิก วิย โกสิยา อสึ วิย กรณฺฑาย อหึ
วิย จ อพฺภาหติ ฯ เตน วุตฺต อิธ ภิกขฺ ุ อิมมฺหา กายา
อฺ กาย อภินิมฺมินาติ รูป มโนมย สพฺพงฺคปจฺจงฺคึ อหีนินฺทฺริย
เสยฺยถาป ปุริโส มฺุชมฺหา อีสิก ปวาเหยฺย ตสฺเสว เอวมสฺส
อย มฺุโช อย อีสิกา อฺโ มฺุโช อฺา อีสิกา
มฺุชมฺหาเตฺวว อีสิกา ปวาฬฺหาติอาทิ ฯ เอตฺถ จ ยถา อีสิกาทโย
มฺุชาทีหิ สทิสา โหนฺติ เอว มโนมย รูป อิทฺธิมตา สทิสเมว
๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๖ ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๗ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
โหตีติ ทสฺสนตฺถ เอตา อุปมา วุตฺตาติ ฯ อย มโนมยา อิทฺธิ ฯ
อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย กเต วิสุทฺธิมคฺเค
อิทฺธิวธิ นิทฺเทโส นาม ทฺวาทสโม ปริจฺเฉโท
อภิฺานิทฺเทโส
อิทานิ ทิพฺพโสตธาตุยา นิทฺเทสกฺกโม อนุปปฺ ตฺโต ฯ ตตฺถ
ตโต ปราสุ จ ตีสุ อภิฺาสุ โส เอว สมาหิเต จิตฺเตติอาทีน
อตฺโถ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ สพฺพตฺถ ปน วิเสสมตฺตเมว
วณฺณยิสฺสาม ฯ ตตฺร ทิพฺพาย โสตธาตุยาติ เอตฺถ ฯ ทิพฺพสทิสตฺตา
ทิพฺพา ฯ เทวาน หิ สุจริตกมฺมนิพฺพตฺตา ปตฺตเสมฺหรุหิราทีหิ
อปลิพุทฺธา อุปกิเลสวิมุตฺตตาย ทูเรป อารมฺมณ สมฺปฏิจฺฉนสมตฺถา
ทิพฺพา ปสาทโสตธาตุ โหติ ฯ อยฺจาป อิมสฺส ภิกฺขุโน วิริยภาวนาย พลนิพฺพตฺตา าณโสตธาตุ ตาทิสาเยวาติ ทิพฺพสทิสตฺตา
ทิพฺพา ฯ อปจ ทิพฺพวิหารวเสน ปฏิลทฺธตฺตา อตฺตโน จ ทิพฺพวิหารสนฺนิสฺสิตตฺตาป ทิพฺพา ฯ สวนฏเน นิชชฺ ีวฏเน จ โสตธาตุ
โสตธาตุกิจฺจกรเณน จ โสตธาตุ วิยาติป โสตธาตุ ฯ ตาย
ทิพฺพาย โสตธาตุยา ฯ วิสุทฺธายาติ ปริสุทฺธาย นิรุปกิเลสาย ฯ
อติกฺกนฺตมานุสิกายาติ มนุสฺสุปจาร อติกฺกมิตฺวา สทฺทสวเนน มานุสิก
มสโสตธาตุ อติกฺกนฺตาย วีติวตฺติตฺวา ิตาย ฯ อุโภ สทฺเท
สุณาตีติ เทฺว สทฺเท สุณาติ ฯ กตเม เทฺว ฯ ทิพฺเพ จ มานุเส
จ ฯ เทวานฺจ มนุสฺสานฺจ สทฺเทติ วุตฺต โหติ ฯ เอเตน
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อภิฺานิทฺเทโส
ปเทสปริยาทาน เวทิตพฺพ ฯ เย ทูเร สนฺติเก จาติ เย สทฺทา ทูเร
ปรจกฺกวาเฬป เย จ สนฺติเก อนฺตมโส สเทหสนฺนิสฺสิตปาณกสทฺทาป
เต สุณาตีติ วุตฺต โหติ ฯ เอเตน นิปฺปเทสปริยาทาน เวทิตพฺพ ฯ
กถ ปนาย อุปฺปาเทตพฺพาติ ฯ เตน ภิกฺขนุ า อภิฺาปาทกชฺฌาน สมาปชฺชิตฺวา วุฏาย ปริกมฺมสมาธิจิตฺเตน ปมตร
ปกติโสตปเถ ทูเร โอฬาริโก อรฺเ สีหาทีน สทฺโท อาวชฺชิตพฺโพ ฯ
วิหาเร ฆณฺฑิสทฺโท เภริสทฺโท สงฺขสทฺโท สามเณรทหรภิกฺขูน
สพฺพถาเมน สชฺฌายนฺตาน สชฺฌายนสทฺโท ปกติกถ กเถนฺตาน กึ
ภนฺเต กึ อาวุโสติอาทิสทฺโท สกุณสทฺโท วาตสทฺโท ปทสทฺโท
ปกฺกุฏิตอุทกสฺส จิจฺจิฏายนสทฺโท อาตเป สุสฺสมานตาลปณฺณสทฺโท
กุณฺกิปลฺลิกาทิสทฺโทติ เอว สพฺโพฬาริกโต ปภูติ ยถานุกฺกเมน
สุขุมสุขุมสทฺทา อาวชฺชิตพฺพา ฯ เตน ปุรตฺถิมาย ทิสาย สทฺทาน
สทฺทนิมิตฺต มนสิกาตพฺพ ปจฺฉิมาย อุตฺตราย ทกฺขิณาย เหฏิมาย
อุปริมาย ทิสาย ปุรตฺถมิ าย อนุทิสาย ปจฺฉิมาย อุตฺตราย
ทกฺขิณาย อนุทิสาย สทฺทาน สทฺทนิมิตฺต มนสิกาตพฺพ ฯ
โอฬาริกานมฺป สุขุมานมฺป สทฺทาน สทฺทนิมิตฺต มนสิกาตพฺพ ฯ
ตสฺส เต สทฺทา ปากติกจิตฺตสฺสาป ปาฏกา โหนฺติ ฯ ปริกมฺมสมาธิจิตฺตสฺส ปน อติวิย ปากฏา ฯ ตสฺเสว สทฺทนิมิตฺต
มนสิกโรโต อิทานิ ทิพพฺ โสตธาตุ อุปฺปชฺชิสฺสตีติ เตสุ สทฺเทสุ
อฺตร อารมฺมณ กตฺวา มโนทฺวาราวชฺชน อุปปฺ ชฺชติ ฯ ตสฺมึ
๑

๒

๑. ยุ. ฆณฺฏิสทฺโท ฯ ๒. ยุ. กุนถ... ฯ
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วิสุทฺธมิ คฺเค
นิรุทฺเธ จตฺตาริ [๑] ปฺจ วา ชวนานิ ชวนฺติ เยส ปุริมานิ
ตีณิ จตฺตาริ วา ปริกมฺมอุปจารานุโลมโคตฺรภูนามกานิ กามาวจรานิ
จตุตฺถ วา ปฺจม วา อปฺปนาจิตฺต รูปาวจร จตุตฺถชฺฌานิก ฯ
ตตฺถ ยนฺเตน อปฺปนาจิตฺเตน สทฺธึ อุปฺปนฺน าณ อย
ทิพฺพโสตธาตูติ เวทิตพฺพา ฯ ตโต ปร ตสฺมึ โสเต ปติตา
โหติ ฯ ต ถามชาต กโรนฺเตน เอตฺถนฺตเร สทฺท สุณามีติ
เอกงฺคุลมตฺต ปริจฺฉินฺทิตฺวา วฑฺเฒตพฺพ ฯ ตโต ทฺวงฺคุลจตุรงฺคุลอฏงฺคุลวิทตฺถิรตนอนฺโตคพฺภปมุขปาสาทปริเวณสงฺฆารามโคจรคามชนปทาทิวเสน ยาว จกฺกวาฬ ตโต วา ภิยโฺ ยป ปริจฺฉินฺทิตฺวา
ปริจฺฉินฺทิตฺวา วฑฺเฒตพฺพ ฯ เอว อธิคตาภิฺโ เอส ปาทกชฺฌานารมฺมเณน ผุฏโกาสพฺภนฺตรคเตป สทฺเท [๒] สุณาติเยว ฯ
เอว สุณนฺโต จ สเจป ยาว พฺรหฺมโลกา สงฺขเภริปณวาทิสทฺเทหิ
เอกโกลาหล โหติ ปาฏิเยกฺก ววฏเปตุกามตาย สติ อย สงฺขสทฺโท อย
เภริสทฺโทติ ววฏเปตุ สกฺโกติเยวาติ ฯ ทิพฺพโสตธาตุกถา นิฏิตา ฯ
เจโตปริยาณกถาย เจโตปริยาณายาติ เอตฺถ ฯ ปริยาตีติ
ปริย ปริจฺฉนิ ฺทตีติ อตฺโถ ฯ เจตโส ปริย เจโตปริย ฯ
เจโตปริยฺจ ต าณฺจาติ เจโตปริยาณ ตทตฺถายาติ วุตฺต
โหติ ฯ ปรสตฺตานนฺติ อตฺตาน เปตฺวา เสสสตฺตาน ฯ ปรปุคฺคลานนฺติ อิทมฺป อิมนิ า เอกตฺถเมว ฯ เวเนยฺยวเสน ปน
๑. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท ทิสฺสติป ฯ ๒. ม. ยุ. ปุน ปาทกชฺฌาน อสมาปชฺชิตฺวาป
อภิฺาาเณน ฯ
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อภิฺญานิทฺเทโส
เทสนาวิลาเสน จ พฺยฺชนนานตฺต กต ฯ เจตสา เจโตติ อตฺตโน
จิตฺเตน เนส จิตฺต ฯ ปริจฺจาติ ปริจฺฉินฺทิตฺวา ฯ ปชานาตีติ
สราคาทีน วเสน นานปฺปการโต ชานาติ ฯ
กถ ปเนต าณ อุปฺปาเทตพฺพนฺติ ฯ เอต หิ ทิพฺพจกฺขุวเสน
อิชฺฌติ ต เอตสฺเสว ปริกมฺม ตสฺมา เตน ภิกฺขุนา อาโลก
วฑฺเฒตฺวา ทิพฺเพน จกฺขุนา ปรสฺส หทยรูป นิสสฺ าย วตฺตมานสฺส
โลหิตสฺส วณฺณ ปสฺสิตวฺ า จิตฺต ปริเยสิตพฺพ ฯ ยทา หิ
โสมนสฺสจิตฺต ปวตฺตติ ตทา รตฺต นิโคฺรธปกฺกสทิส โหติ ฯ ยทา
โทมนสฺสจิตฺต ปวตฺตติ ตทา กาฬก ชมฺพูปกฺกสทิส ฯ ยทา
อุเปกฺขาจิตฺต ปวตฺตติ ตทา ปสนฺน ติลเตลสทิส ฯ ตสฺมา
เตน อิท รูป โสมนสฺสินทฺ ฺริยสมุฏาน อิท โทมนสฺสินฺทฺริยสมุฏาน อิท อุเปกฺขินฺทฺริยสมุฏานนฺติ ปรสฺส หทยโลหิตวณฺณ
ปสฺสิตฺวา ปริเยสนฺเตน เจโตปริยาณ ถามคต กาตพฺพ ฯ เอว
ถามคเต หิ ตสฺมึ อนุกกฺ เมน สพฺพมฺป กามาวจรจิตฺต รูปาวจรารูปาวจรจิตฺตฺจ ปชานาติ จิตฺตา จิตฺตเมว สงฺกมนฺโต วินาป
หทยรูปทสฺสเนน ฯ วุตฺตมฺป เจต อฏกถาย อารุปฺเป ปรสฺส จิตฺต
ชานิตุกาโม กสฺส หทยรูป ปสฺสติ กสฺสินฺทฺริยวิการ โอโลเกตีติ ฯ
น กสฺสจิ ฯ อิทฺธิมโต วิสโย เอส ยทิท ยตฺถกตฺถจิ จิตฺต
อาวชฺเชนฺโต โสฬสปฺปเภท จิตฺต ชานาติ ฯ อกตาภินิเวสสฺส วเสน
ปน อย กถาติ ฯ
๑

๑. ยุ. ปสฺสิตฺวา ปสฺสิตฺวา จิตฺต ปริเยสนฺเตน ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
สราค วา จิตฺตนฺติอาทีสุ ปน ฯ อฏวิธ โลภสหคต
จิตฺต สราค จิตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ อวเสส จตุภูมิก กุสลาพฺยากต
จิตฺต วีตราค ฯ เทฺว โทมนสฺสจิตฺตานิ เทฺว วิจิกจิ ฺฉุทฺธจฺจจิตฺตานีติ อิมานิ ปน จตฺตาริ จิตฺตานิ อิมสฺมึ ทุเก สงฺคห
น คจฺฉนฺติ ฯ เกจิ ปน เถรา ตานิป สงฺคณฺหนฺติ ฯ ทุวิธ ปน
โทมนสฺสจิตฺต สโทส จิตฺต นาม ฯ สพฺพมฺป จตุภูมิก กุสลาพฺยากต
วีตโทส ฯ เสสานิ ทส อกุสลจิตฺตานิ อิมสฺมึ ทุเก สงฺคห น
คจฺฉนฺติ ฯ เกจิ ปน เถรา ตานิป สงฺคณฺหนฺติ ฯ สโมห วีตโมหนฺติ
เอตฺถ ปน ฯ ปาฏิปุคฺคลิกนเยน วิจิกิจฺฉุทฺธจฺจสหคตทฺวยเมว
สโมห ฯ โมหสฺส ปน สพฺพากุสเลสุ สมฺภวโต ทฺวาทสวิธมฺป
อกุสลจิตฺต สโมห จิตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ อวเสส วีตโมห ฯ
ถีนมิทฺธานุคต ปน สงฺขิตฺต ฯ อุทฺธจฺจานุคต วิกฺขิตฺต ฯ
รูปาวรารูปาวจร มหคฺคต ฯ อวเสส อมหคฺคต ฯ สพฺพมฺป เตภูมิก
สอุตฺตร ฯ โลกุตฺตร อนุตฺตร ฯ อุปจารปฺปตฺต อปฺปนาปฺปตฺตฺจ
สมาหิต ฯ อุภยมปฺปตฺต อสมาหิต ฯ ตทงฺควิกฺขมฺภนสมุจฺเฉทปฏิปสฺสทฺธนิ ิสฺสรณวิมุตฺติปฺปตฺต วิมุตฺต ฯ ปฺจวิธมฺป เอต
วิมุตฺติมปฺปตฺต อวิมุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ อิติ เจโตปริยาณลาภี
ภิกฺขุ สพฺพปฺปการมฺป อิท สราค วา จิตฺต ฯเปฯ อวิมุตฺต วา
จิตฺตนฺติ ปชานาตีติ ฯ เจโตปริาณกถา นิฏิตา ฯ
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณกถาย ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณายาติ
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติมฺหิ ย าณ ตทตฺถาย ฯ ปุพฺเพนิวาสาติ
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อภิฺานิทฺเทโส
ปุพฺเพ อตีตชาตีสุ นิวุฏ กฺขนฺธา ฯ นิวุฏาติ อชฺฌาวุฏา อนุภูตา
อตฺตโน สนฺตาเน อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุทฺธา ฯ นิวุฏธมฺมา วา ฯ นิวุฏาติ
โคจรนิวาเสน นิวุฏา อตฺตโน วิฺาเณน วิฺาตา ปริจฺฉินฺนา
ปรวิฺาเณน วิฺาตาป วา ฉินฺนวฏฏมกานุสสฺ รณาทีสุ ฯ เต
พุทฺธานเยว ลพฺภนฺติ ฯ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสตีติ ยาย สติยา
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ สา ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ ฯ าณนฺติ
ตาย สติยา สมฺปยุตฺตาณ ฯ เอวมิมสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส อตฺถาย ฯ ปุพเฺ พนิวาสานุสฺสติาณาย เอตสฺส าณสฺส
อธิคมาย ปตฺติยาติ วุตฺต โหติ ฯ อเนกวิหิตนฺติ อเนกวิธ อเนเกหิ
วา ปกาเรหิ ปวตฺติต สวณฺณิตนฺติ อตฺโถ ฯ ปุพฺเพนิวาสนฺติ
สมนนฺตราตีต ภว อาทึ กตฺวา ตตฺถ ตตฺถ นิวุฏสนฺตาน ฯ
อนุสฺสรตีติ ขนฺธปฏิปาฏิวเสน จุติปฏิสนฺธิวเสน วา อนุคนฺตฺวา
อนุคนฺตฺวา สรติ ฯ
อิม หิ ปุพฺเพนิวาส ฉ ชนา อนุสฺสรนฺติ ติตถฺ ิยา ปกติสาวกา มหาสาวกา อคฺคสาวกา ปจฺเจกพุทฺธา พุทฺธาติ ฯ ตตฺถ
ติตฺถิยา จตฺตาลีสเยว กปฺเป อนุสฺสรนฺติ ฯ น ตโต ปร ฯ
กสฺมา ฯ ทุพฺพลปฺตฺตา ฯ เตส หิ นามรูปปริจฺเฉทวิรหิตตฺตา
ทุพฺพลา ปฺา โหติ ฯ ปกติสาวกา กปฺปสตมฺป กปฺปสหสฺสมฺป
อนุสฺสรนฺติเยว พลวปฺตฺตา ฯ อสีติมหาสาวกา สตสหสฺสกปฺเป
อนุสฺสรนฺติ ฯ เทฺว อคฺคสาวกา เอกมสงฺเขยฺย สตสหสฺสฺจ ฯ
๑

๑. ยุ. ฉินฺนวฏมกา... ฯ
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วิสุทฺธมิ คฺเค
ปจฺเจกพุทฺธา เทฺว อสงฺเขยฺยานิ สตสหสฺสฺจ ฯ เอตฺตโก หิ
เตส อภินีหาโร ฯ พุทฺธาน ปน ปริจฺเฉโท นาม นตฺถิ ฯ
ติตฺถิยา จ ขนฺธปฏิปาฏิเมว สรนฺติ ฯ ปฏิปาฏึ มฺุจิตฺวา
จุติปฏิสนฺธิวเสน สริตุ น สนฺโกนฺติ ฯ เตส หิ อนฺธาน วิย
อิจฺฉิตปฺปเทโสกฺกมน นตฺถิ ฯ ยถา ปน อนฺธา ยฏึ อมฺุจิตฺวา ว
คจฺฉนฺติ เอว เต ขนฺธปฏิปาฏึ อมฺุจิตฺวาว สรนฺติ ฯ ปกติสาวกา ขนฺธปฏิปาฏิยาป อนุสฺสรนฺติ จุติปฏิสนฺธิวเสนป สงฺกมนฺติ
ตถา อสีติมหาสาวกา ฯ ทฺวินฺน ปน อคฺคสาวกาน ขนฺธปฏิปาฏิกิจฺจ
นตฺถิ ฯ เอกสฺส อตฺตภาวสฺส จุตึ ทิสฺวา ปฏิสนฺธึ ปสฺสนฺติ
ปุน อปรสฺส จุตึ ทิสฺวา ปฏิสนฺธินฺติ เอว จุติปฏิสนฺธิวเสเนว
สงฺกมนฺตา คจฺฉนฺติ ตถา ปจฺเจกพุทฺธา ฯ พุทฺธาน ปน เนว
ขนฺธปฏิปาฏิกิจฺจ น จุติปฏิสนฺธิวเสน สงฺกมนกิจฺจ อตฺถิ ฯ
เตส หิ อเนกาสุ กปฺปโกฏีสุ เหฏา วา อุปริ วา ย ย าน
อิจฺฉนฺติ ต ต ปากฏเมว โหติ ตสฺมา อเนกาป กปฺปโกฏิโย
เปยฺยาลปาลึ วิย สงฺขิปตฺวา ย ย อิจฺฉนฺติ ตตฺถ ตตฺเถว
โอกฺกมนฺตา สีโหกฺกนฺตวเสน คจฺฉนฺติ ฯ เอว คจฺฉนฺตานฺจ
เนส าณ ยถา นาม กตวาลเวธปริจยสฺส สรภงฺคสทิสสฺส
ธนุคฺคหสฺส ขิตฺโต สโร อนฺตรา รุกฺขลตาทีสุ อสชฺชมาโน ลกฺเขเยว
ปตติ น สชฺชติ น วิรชฺฌติ เอว อนฺตรนฺตราสุ ชาตีสุ น
สชฺชติ น วิรชฺฌติ อสชฺชมาน อวิรชฺฌมาน อิจฺฉิติจฺฉิตฏานเยว
คณฺหติ ฯ
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อิเมสุ ปน ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรนฺเตสุ ติตถฺ ิยานฺจ ปุพฺเพนิวาสทสฺสน ขชฺชุปนกปฺปภาสทิส หุตฺวา อุปฏาติ ปกติสาวกาน
ทีปปฺปภาสทิส มหาสาวกาน อุกฺกปฺปภาสทิส อคฺคสาวกาน โอสธีตารกปฺปภาสทิส ปจฺเจกพุทฺธาน จนฺทปฺปภาสทิส พุทฺธาน
รสีสหสฺสปฏิมณฺฑิตสรทสหสฺสสูริยมณฺฑลสทิส หุตฺวา อุปฏาติ ฯ
ติตฺถิยานฺจ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสรณ อนฺธาน ยฏิโกฏิคมน
วิย โหติ ฯ ปกติสาวกาน ทณฺฑกเสตุคมน วิย ฯ มหาสาวกาน
ชงฺฆเสตุคมน วิย ฯ อคฺคสาวกาน สกฏเสตุคมน วิย ฯ ปจฺเจกพุทฺธาน มหาชงฺฆมคฺคคมน วิย ฯ พุทฺธาน มหาสกฏมคฺคคมน วิย ฯ
อิมสฺมึ ปน อธิกาเร สาวกาน ปุพฺเพนิวาสานุสฺสรณ อธิปเฺ ปต ฯ
เตน วุตฺต อนุสฺสรตีติ ขนฺธปฏิปาฏิวเสน จุติปฏิสนฺธิวเสน วา
อนุคนฺตฺวา อนุคนฺตฺวา สรตีติ ฯ ตสฺมา เอว อนุสฺสริตุกาเมน
อาทิกมฺมิเกน ภิกฺขุนา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺเตน รโหคเตน
ปฏิสลฺลีเลน ปฏิปาฏิยา จตฺตาริ ฌานานิ สมาปชฺชิตฺวา อภิฺาปาทกจตุตฺถชฺฌานโต วุฏาย สพฺพปจฺฉิมา นิสชฺชา อาวชฺชติ พฺพา
ตโต อาสนปฺาปน เสนาสนปฺปเวสน ปตฺตจีวรปฏิสามน โภชนกาโล คามโต อาคมนกาโล คาเม ปณฺฑาย จริตกาโล คาม
ปณฺฑาย ปวิฏกาโล วิหารโต นิกขฺ มนกาโล เจติยงฺคณโพธิยงฺคณวนฺทนกาโล ปตฺตโธวนกาโล ปตฺตปฏิคฺคหณกาโล ปตฺตปฏิคฺคหณโต
ยาว มุขโธวนา กตกิจฺจ ปจฺจูสกาเล กตกิจฺจ มชฺฌิมยาเม กตกิจฺจ
๑

๑. ยุ....สรทสุริย... ฯ
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ปมยาเม กตกิจฺจนฺติ เอว ปฏิโลมกฺกเมน สกล รตฺตินฺทิว
กตกิจฺจ อาวชฺชิตพฺพ ฯ เอตฺตก ปน ปกติจิตฺตสฺสป ปากฏ โหติ
ปริกมฺมสมาธิจิตฺตสฺส ปน อติวิย ปากฏเมว ฯ สเจ ปเนตฺถ
กิฺจิ น ปากฏ โหติ ปุน ปาทกชฺฌาน สมาปชฺชิตวฺ า วุฏาย
อาวชฺชิตพฺพ ฯ เอตฺตเกน ทีเป ชลิเต วิย ปากฏ โหติ ฯ เอว
ปฏิโลมกฺกเมเนว ทุติยทิวเสป ตติยจตุตฺถปฺจมทิวเสป ทสาเหป
อฑฺฒมาเสป มาเสป ยาว สวจฺฉราป กตกิจฺจ อาวชฺชิตพฺพ ฯ
เอเตเนวุปาเยน ทส วสฺสานิ วีสติ วสฺสานีติ ยาว อิมสฺมึ ภเว
อตฺตโน ปฏิสนฺธิ ตาว อาวชฺเชนฺเตน ปุริมภเว จุติกฺขเณ ปวตฺติตนามรูป อาวชฺชิตพฺพ ฯ ปโหติ หิ ปณฺฑิโต ภิกฺขุ ปมวาเรเนว
ปฏิสนฺธึ อุคฺฆาเฏตฺวา จุติกฺขเณ นามรูป อารมฺมณ กาตุ ฯ ยสฺมา
ปน ปุริมภเว นามรูป อนวเสส นิรทุ ฺธ อฺ อุปฺปนฺน ตสฺมา
ต าน อาหุนฺธริก อนฺธตมมิว โหติ ทุทฺทส ทุปปฺ ฺเน ฯ
เตนาป น สกฺโกมห ปฏิสนฺธึ อุคฺฆาเฏตฺวา จุติกฺขเณ ปวตฺติตนามรูป อารมฺมณ กาตุนฺติ ธุรนิกฺเขโป น กาตพฺโพ ฯ ตเทว ปน
ปาทกชฺฌาน ปุนปฺปุน สมาปชฺชิตพฺพ ฯ ตโต จ วุฏาย ต าน
อาวชฺชิตพฺพ ฯ เอว กโรนฺโต หิ เสยฺยถาป นาม พลวา ปุริโส
กูฏาคารกณฺณิกตฺถาย มหารุกฺข ฉินฺทนฺโต สาขาปลาสจฺเฉทนมตฺเตเนว ผรสุธาราย วิปนฺนาย มหารุกฺข ฉินฺทิตุ อสกฺโกนฺโตป
๑

๑. อาหุนฺธริกนฺติ สมนฺตโต อุปริมฆนสฺฉนฺน สมฺพาธฏานนฺติ ฏีกา ฯ อาหุนฺทริกนฺติป
ทิสฺสติ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 257

อภิฺานิทฺเทโส
ธุรนิกฺเขป อกตฺวา กมฺมารสาล คนฺตฺวา ผรสุ ติขิณ การาเปตฺวา
ปุน อาคนฺตฺวา ฉินฺเทยฺย ปุน วิปนฺนาย จ ปุนป ตเถว กาเรตฺวา
ฉินฺเทยฺย โส เอว ฉินฺทนฺโต ฉินฺนสฺส ปุนจฺเฉทิตพฺพาภาวโต
อจฺฉินฺนสฺส จ เฉทนโต นจิรสฺเสว มหารุกฺข ปาเตยฺย เอวเมว
ปาทกฌานา วุฏาย ปุพฺเพ อาวชฺชิต อนาวชฺชิตฺวา ปฏิสนฺธิเมว
อาวชฺเชนฺโต นจิรสฺเสว ปฏิสนฺธึ อุคฺฆาเฏตฺวา จุติกฺขเณ ปวตฺติต
นามรูป อารมฺมณ กเรยฺยาติ ฯ กฏผาลกเกโสหารกาทีหิป
อยมตฺโถ ทีเปตพฺโพ ฯ
ตตฺถ ปจฺฉิมนิสชฺชนโต ปภูติ ยาว ปฏิสนฺธิโต อารมฺมณ
กตฺวา ปวตฺต าณ ปุพฺเพนิวาสาณ นาม น โหติ ฯ ต ปน
ปริกมฺมสมาธิาณ นาม โหติ ฯ อตีตสาณนฺติป เอเก วทนฺติ ฯ
ต รูปาวจร สนฺธาย น ยุชฺชติ ฯ ยทา ปนสฺส ภิกขฺ ุโน
ปฏิสนฺธิมติกฺกมฺม จุติกฺขเณ ปวตฺติต นามรูป อารมฺมณ กตฺวา
มโนทฺวาราวชฺชน อุปฺปชฺชติ ตสฺมิฺจ นิรุทฺเธ ตเทวารมฺมณ กตฺวา
จตฺตาริ วา ปฺจ วา ชวนานิ ชวนฺติ เยส ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว
ปุริมานิ ปริกมฺมาทินามกานิ กามาวจรานิ โหนฺติ ปจฺฉิม รูปาวจร
จตุตฺถชฺฌานิก อปฺปนาจิตฺต ตทาสฺส ย เตน จิตฺเตน สห
าณ อุปฺปชฺชติ อิท ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ นาม ฯ เตน
าเณน สมฺปยุตฺตาย สติยา อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ฯ
เสยฺยถีท ฯ เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ฯเปฯ อิติ สาการ
สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรตีติ ฯ
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ตตฺถ เอกมฺป ชาตินฺติ เอกมฺป ปฏิสนฺธิมูล จุติปริโยสาน
เอกภวปริยาปนฺน ขนฺธสนฺตาน ฯ เอส นโย เทฺวป ชาติโยติอาทีสุป ฯ อเนเกป สวฏฏกปฺเปติอาทีสุ ปน ฯ ปริหายมาโน
กปฺโป สวฏฏกปฺโป วฑฺฒมาโน วิวฏฏกปฺโปติ เวทิตพฺโพ ฯ
ตตฺถ สวฏเฏน สวฏฏฏายี คหิโต โหติ ฯ กสฺมา ฯ ตมูลกตฺตา ฯ
วิวฏเฏน วิวฏฏฏายี ฯ เอว หิ สติ ยานิ จตฺตารีมานิ
ภิกฺขเว กปฺปสฺส อสงฺเขยฺยานิ กตมานิ จตฺตาริ สวฏโฏ
สวฏฏฏายี วิวฏโฏ วิวฏฏฏายีติ วุตฺตานิ ตานิ ปริคฺคหิตานิ
โหนฺติ ฯ
ตตฺถ ตโยว สวฏฏา อาโปสวฏโฏ เตโชสวฏโฏ วาโยสวฏโฏติ ฯ
ติสฺโส สวฏฏสีมา อาภสฺสรา สุภกิณฺหา เวหปฺผลาติ ฯ
ยทา กปฺโป เตเชน สวฏฏติ อาภสฺสรโต เหฏา อคฺคินา
ทยฺหติ ฯ ยทา อาเปน สวฏฏติ สุภกิณฺหโต เหฏา อุทเกน
วิลียติ ฯ ยทา วายุนา สวฏฏติ เวหปฺผลโต เหฏา วาเตน
วิทฺธสติ ฯ วิตฺถารโต ปน สทาป เอก พุทฺธกฺเขตฺต วินสฺสติ ฯ
พุทฺธกฺเขตฺต นาม ติวิธ โหติ ชาติกฺเขตฺต อาณากฺเขตฺต
วิสยกฺเขตฺตฺจ ฯ ตตฺถ ชาติกฺเขตฺต ทสสหสฺสจกฺกวาฬปริยนฺต
โหติ ย ตถาคตสฺส ปฏิสนฺธิคฺคหณาทีสุ กมฺปติ ฯ อาณากฺเขตฺต
โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬปริยนฺต ยตฺถ รตนปริตฺต ขนฺธปริตฺต
๑

๒

๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๘๐ ฯ ๒. ยุ. ฑยฺหติ ฯ
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ธชคฺคปริตฺต อาฏานาฏิยปริตฺต โมรปริตฺตฺจาติ อิเมส ปริตตฺ าน
อานุภาโว วตฺตติ ฯ วิสยกฺเขตฺต อนนฺตมปริมาณ ย ยาวตา วา
ปน อากงฺเขยฺยาติ วุตฺต ยตฺถ ย ย ตถาคโต อากงฺขติ ต ต
ชานาติ ฯ เอวเมเตสุ ตีสุ พุทฺธกฺเขตฺเตสุ เอก อาณากฺเขตฺต
วินสฺสติ ฯ ตสฺมึ ปน วินสฺสนฺเต ชาติกฺเขตฺตมฺป วินฏเมว โหติ ฯ
วินสฺสนฺตฺจ เอกโตว วินสฺสติ ฯ สณฺหนฺตมฺป เอกโตว สณฺหติ ฯ
ตสฺเสว วินาโส จ สณฺหนฺจ เวทิตพฺพ ฯ
ยสฺมึ หิ สมเย กปฺโป อคฺคินา วินสฺสติ ฯ อาทิโต ว
กปฺปวินาสกมหาเมโฆ วุฏหิตฺวา โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬ เอก
มหาวสฺส วสฺสติ ฯ มนุสฺสา ตุฏา สพฺพวีชานิ นีหริตฺวา วปฺปนฺติ ฯ
สสฺเสสุ ปน โคขายิตกมตฺเตสุ ชาเตสุ คทฺรภรว รวนฺโต เอกพินฺทุมฺป น วสฺสติ ฯ ตทา ปจฺฉินฺนเมว วสฺส โหติ ฯ อิท สนฺธาย
หิ ภควตา โหติ โข โส ภิกฺขเว สมโย ย พหูนิ วสฺสานิ
พหูนิ วสฺสสตานิ พหูนิ วสฺสสหสฺสานิ พหูนิ วสฺสสตสหสฺสานิ
เทโว น วสฺสตีติ วุตฺต ฯ วสฺสุปชีวโิ น สตฺตา กาล กตฺวา
พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตนฺติ ปุปฺผผลุปชีวิโน จ เทวตา ฯ เอว ทีเฆ
อทฺธาเน วีติวตฺเต ตตฺถ ตตฺถ อุทก ปริกฺขย คจฺฉติ ฯ อถานุปุพฺเพน มจฺฉกจฺฉปาป กาล กตฺวา พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตนฺติ
เนรยิกสตฺตาป ฯ ตตฺถ เนรยิกา สตฺตมสูริยปาตุภาเวน วินสฺสนฺตีติ
เอเก ฯ
๑

๒

๑. องฺ. ติก. ๒๐/๒๙๓ ฯ ๒. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๐๒ ฯ
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ฌาน วินา นตฺถิ พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺติ เอเตสฺจ เกจิ
ทุพฺภิกฺขปฬิตา เกจิ อภพฺพา ฌานาธิคมาย เต กถ ตตฺถ
นิพฺพตฺตนฺตีติ ฯ เทวโลเก ปฏิลทฺธชฺฌานวเสน ฯ ตทา หิ
วสฺสสตสหสฺสสฺส อจฺจเยน กปฺปวุฏ าน ภวิสฺสตีติ โลกพฺยูหา นาม
กามาวจรเทวา มุตฺตสิรา วิกฺกิณฺณเกสา รุทมุขา อสฺสูนิ หตฺเถหิ
ปฺุฉมานา รตฺตวตฺถนิวตฺถา อติวิย วิรูปเวสธาริโน หุตฺวา มนุสฺสปเถ
วิจรนฺตา เอว อาโรเจนฺติ มาริสา มาริสา อิโต วสฺสสตสหสฺสสฺส อจฺจเยน กปฺปวุฏาน ภวิสฺสติ อย โลโก วินสฺสิสฺสติ
มหาสมุทฺโทป อุสฺสุสฺสิสสฺ ติ อยฺจ มหาปวี สิเนรุปพฺพตราชา
อุฑฺฒยฺหิสฺสนฺติ วินสฺสสิ ฺสนฺติ ยาว พฺรหฺมโลกา วินาโส ภวิสฺสติ
เมตฺต มาริสา ภาเวถ กรุณ มุทิต อุเปกฺข มาริสา ภาเวถ
มาตร อุปฏหถ ปตร อุปฏหถ กุเลเชฏาปจายิโน โหถาติ ฯ
เตส วจน สุตฺวา เยภุยฺเยน มนุสฺสา จ ภุมฺมเทวตา จ มหาสเวคชาตา อฺมฺ มุทุจิตฺตา หุตฺวา เมตฺตาทีนิ ปฺุานิ
กริตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺตนฺติ ฯ ตตฺถ ทิพฺพสุธาโภชน ภฺุชิตฺวา
วาโยกสิณปริกมฺม กตฺวา ฌาน ปฏิลภนฺติ ฯ ตทฺเ ปน
อปราปริยเวทนีเยน กมฺเมน เทวโลเก นิพฺพตฺตนฺติ ฯ อปราปริยเวทนียกมฺมรหิโต หิ สสาเร สสรนฺโต สตฺโต นาม นตฺถิ ฯ
เตป ตตฺถ ตตฺเถว ฌาน ปฏิลภนฺติ ฯ เอว เทวโลเก ปฏิลทฺธชฺฌานวเสน สพฺเพป พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตนฺตีติ ฯ
๑

๑. ยุ. สิเนรุ จ ปพฺพตราชา ฯ
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อภิฺานิทฺเทโส
วสฺสุปจฺเฉทโต ปน อุทฺธ ทีฆสฺส อทฺธุโน อจฺจเยน ทุติโย
สูริโย ปาตุภวติ ฯ วุตฺตฺเหต ภควตา โหติ โข โส ภิกฺขเว
สมโยติ ฯ สตฺตสูริย วิตฺถาเรตพฺพ ฯ ปาตุภูเต จ ปน ตสฺมึ
เนว รตฺติปริจฺเฉโท น ทิวาปริจฺเฉโท ปฺายติ ฯ เอโก สูรโิ ย
อุฏเติ ฯ เอโก อตฺถ คจฺฉติ ฯ อวิจฺฉินฺนสูริยสนฺตาโปว โลโก
โหติ ฯ ยถา จ ปกติสูริเย สูริยเทวปุตฺโต โหติ เอว กปฺปวินาสกสูริเย นตฺถิ ฯ ตตฺถ ปกติสูริเย วตฺตมาเน อากาเส พลาหกาป
ธูมสิขาป จรนฺติ ฯ กปฺปวินาสกสูริเย วตฺตมาเน วิคตธูมวลาหก
อาทาสมณฺฑล วิย นิมฺมล นภ โหติ ฯ เปตฺวา ปฺจ
มหานทิโย เสสกุนฺนทีอาทีสุ อุทก สุสฺสติ ฯ ตโตป ทีฆสฺส อทฺธุโน
อจฺจเยน ตติโย สูริโย ปาตุภวติ ยสฺส ปาตุภาวา มหานทิโยป
สุสฺสนฺติ ฯ ตโตป ทีฆสฺส อทฺธุโน อจฺจเยน จตุตฺโถ สูริโย
ปาตุภวติ ยสฺส ปาตุภาวา หิมวติ มหานทีน ปภวา สีหปาตโน
หสปาตโน กณฺณมุณฺฑโก รถการทโห อโนตตฺตทโห ฉทฺทนฺตทโห
กุณาลทโหติ อิเม สตฺต มหาสรา สุสฺสนฺติ ฯ ตโตป ทีฆสฺส
อทฺธุโน อจฺจเยน ปฺจโม สูรโิ ย ปาตุภวติ ยสฺส ปาตุภาวา
อนุปุพฺเพน มหาสมุทฺเท องฺคุลีปพฺพเตมนมตฺตมฺป อุทก น สณฺาติ ฯ
ตโตป ทีฆสฺส อทฺธุโน อจฺจเยน ฉฏโ สูรโิ ย ปาตุภวติ ยสฺส
ปาตุภาวา สกลจกฺกวาฬ เอกธูม โหติ ปริยาทิณฺณสิเนห ธูเมน ฯ
ยถา จิท เอว โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬานิป ฯ ตโตป ทีฆสฺส
๑

๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๐๒ ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
อทฺธุโน อจฺจเยน สตฺตโม สูรโิ ย ปาตุภวติ ยสฺส ปาตุภาวา
สกลจกฺกวาฬ เอกชาล โหติ สทฺธึ โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬหิ ฯ
โยชนสติกาทิเภทานิ สิเนรุกูฏานิป ปลุชชฺ ิตฺวา อากาเสเยว อนฺตรธายนฺติ ฯ สา อคฺคิชาลา อุฏหิตฺวา จาตุมฺมหาราชิเก คณฺหติ ฯ
ตตฺถ กนกวิมานรตนวิมานมณิวิมานานิ ฌาเปตฺวา ตาวตึสภวน
คณฺหติ ฯ เอเตเนว อุปาเยน ยาว ปมชฺฌานภูมึ คณฺหติ ฯ ตตฺถ
ตโยป พฺรหฺมโลเก ฌาเปตฺวา อาภสฺสเร อาหจฺจ ติฏติ ฯ สา
ยาว อณุมตฺตมฺป สงฺขารคต อตฺถิ ตาว น นิพฺพายติ ฯ
สพฺพสงฺขารปริกฺขยา ปน สปฺปเตลชฺฌาปนอคฺคิสิขา วิย ฉาริกมฺป
อนวเสเสตฺวา นิพฺพายติ ฯ เหฏา อากาเสน สห อุปริ อากาโส
เอโก โหติ มหนฺธกาโร ฯ
อถ ทีฆสฺส อทฺธุโน อจฺจเยน มหาเมโฆ อุฏ หิตฺวา ปม
สุขุม วสฺสติ อนุปุพฺเพน กุมุทนาฬยฏิมุสลตาลกฺขนฺธาทิปฺปมาณาหิ
ธาราหิ วสฺสนฺโต โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ สพฺพ ทฑฺฒฏาน
ปูเรตฺวา อนฺตรธายติ ฯ ต อุทก เหฏา จ ติริยฺจ วาโต
สมุฏหิตฺวา ฆน กโรติ ฯ ต ปริวฏม ปทุมินิปตฺเต อุทกวินฺทุสทิส ฯ
กถ ตาวมหนฺต อุทกราสึ ฆน กโรตีติ เจ ฯ วิวรสมฺปทานโต ฯ
ต หิสฺส ตมฺหิ ตมฺหิ วิวร เทติ ฯ ต เอว วาเตน สมฺปณฺฑิยมาน ฆน กริยมาน ปริกฺขยมาน อนุปุพฺเพน เหฏา โอตรติ ฯ
โอติณฺเณ โอติณฺเณ อุทเก พฺรหฺมโลกฏาเน พฺรหฺมโลโก
อุปริจตุกามาวจรเทวโลกฏาเน จ เทวโลกา ปาตุภวนฺติ ฯ ปุริม

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 263

อภิฺานิทฺเทโส
ปวิฏาน โอติณฺเณ ปน พลววาตา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เต ต
ปหิตทฺวาเร ธมกรเก ิตอุทกมิว นิรสฺสาส กตฺวา รุมฺภนฺติ ฯ
มธุโรทก ปริกฺขย คจฺฉมาน อุปริ รสปวึ สมุฏาเปติ ฯ สา
วณฺณสมฺปนฺนา เจว โหติ คนฺธรสสมฺปนฺนา จ นิรุทกปายาสสฺส
อุปริ ปฏล วิย ฯ
ตทา จ อาภสฺสรพฺรหฺมโลเก ปมตราภินิพฺพตฺตา สตฺตา
อายุกฺขยา วา ปฺุกฺขยา วา ตโต จวิตฺวา อุปปาติกา หุตฺวา
อิธุปฺปชฺชนฺติ ฯ เต โหนฺติ สยมฺปภา อนฺตลิกฺขจรา ฯ เต
อคฺคฺสุตฺเต วุตฺตนเยเนว ต รสปวึ สายิตฺวา ตณฺหาภิภูตา
อาลุปฺปการก ปริภฺุชิตุ อุปกฺกมนฺติ ฯ อถ เนส สยมฺปภา
อนฺตรธายติ อนฺธกาโร โหติ ฯ เต อนฺธการ ทิสวฺ า ภายนฺติ ฯ
ตโต เตส ภย นาเสตฺวา สูรภาว ชนยนฺต ปริปุณณ
ฺ ปณฺณาสโยชน
สูริยมณฺฑล ปาตุภวติ ฯ เต ต ทิสฺวา อาโลก ปฏิลภิมฺหาติ
หฏตุฏา หุตฺวา อมฺหาก ภีตาน ภย นาเสตฺวา สูรภาว ชนยนฺโต
อุฏิโต ตสฺมา สูริโย โหตูติ สูริโยเตฺววสฺส นาม กโรนฺติ ฯ
อถ สูริเย ทิวส อาโลก กตฺวา อตฺถงฺคเต ยมฺป อาโลก ลภิมหฺ า
โสป โน นฏโติ ปุน ภีตา โหนฺติ ฯ เตส เอว โหติ สาธุ
วตสฺส สเจ อฺ อาโลก ลเภยฺยามาติ ฯ เตส จิตฺต ตฺวา
วิย เอกูนปฺาสโยชน จนฺทมณฺฑล ปาตุภวนฺติ ฯ เต ต ทิสฺวา
ภิยฺโยโส มตฺตาย หฏตุฏา หุตฺวา อมฺหาก ฉนฺท ตฺวา วิย
๑

๓

๑. ยุ. นิรุสฺสาห ฯ ๒. ยุ. รุชฌ
ฺ นฺติ ฯ ๓. ที. ปาฏิ. ๑๑/๘๗ ฯ

๒
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วิสุทฺธิมคฺเค
อุฏิโต ตสฺมา จนฺโท โหตูติ จนฺโทเตฺววสฺส นาม กโรนฺติ ฯ
เอว จนฺทิมสูริเยสุ ปาตุภูเตสุ นกฺขตฺตานิ ตารกรูปานิ ปาตุภวนฺติ ฯ
ตโต ปภูติ รตฺติทิวา ปฺายนฺติ อนุกฺกเมน จ มาสอฑฺฒมาสอุตุสวจฺฉรานิ ฯ จนฺทิมสูริยาน ปน ปาตุภูตทิวเสเยว สิเนรุจกฺกวาฬหิมวนฺตปพฺพตา ปาตุภวนฺติ ฯ เต จ โข อปุพฺพ
อจริม ผคฺคุณปุณณมีทิวเสเยว ปาตุภวนฺติ ฯ กถ ฯ ยถา นาม
กงฺคุภตฺเต ปจฺจมาเน เอกปฺปหาเรเนว ปุพฺพุฬกานิ อุฏหนฺติ
เอเก ปเทสา ถูปถูปา โหนฺติ เอเก นินฺนนินฺนา เอเก สมสมา
เอวเมว ถูปถูปฏาเน ปพฺพตา โหนฺติ นินฺนนินนฺ ฏาเน สมุทฺทา
สมสมฏาเน ทีปา โหนฺติ ฯ
อถ เตส สตฺตาน รสปวึ ปริภฺุชนฺตาน กเมน เอกจฺเจ
วณฺณวนฺโต เอกจฺเจ ทุพฺพณฺณา โหนฺติ ฯ ตตฺถ วณฺณวนฺโต
ทุพฺพณฺเณ อติมฺนฺติ ฯ เตส อติมานปจฺจยา สาป รสปวี
อนฺตรธายติ ฯ ภูมิปฺปปฺปฏโก ปาตุภวติ ฯ อถ เนส เตเนว นเยน
โสป อนฺตรธายติ ฯ ปทาลตา ปาตุภวติ ฯ เตเนว นเยน สาป
อนฺตรธายติ ฯ อกฏปาโก สาลิ ปาตุภวติ อกโณ อถุโส[๒] สุคนฺโธ
ตณฺฑุลปฺผโล ฯ ตโต เนส ภาชนานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เต สาลึ
ภาชเน เปตฺวา ปาสาณปฏิยา เปนฺติ ฯ สยเมว ชาลสิขา
อุฏหิตฺวา ต ปจติ ฯ โส โหติ โอทโน สุมนชาติปุปฺผสทิโสว ฯ น
ตสฺส สูเปน วา พฺยฺชเนน วา กรณีย อตฺถิ ฯ ย ย รส
๑

๑. ยุ. พทาลตา ฯ ๒. เอตฺถนฺตเร สุทฺโธติ ภเวยฺย ฯ
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อภิฺานิทฺเทโส
ภฺุชิตุกามา โหนฺติ ต ต รโสว โหติ ฯ เตส ต โอฬาริก
อาหาร อาหรยต ตโต ปภูติ มุตฺตกรีส สฺชายติ ฯ อถ เนส
ตสฺส นิกฺขมนตฺถาย วณมุขานิ ปภิชฺชนฺติ ฯ ปุรสิ สฺส ปุริสภาโว
อิตฺถิยาป อิตฺถีภาโว ปาตุภวติ ฯ ตตฺร สุท อิตฺถี ปุริส ปุริโส
จ อิตฺถึ อติเวล อุปนิชฺฌายติ ฯ เตส อติเวล อุปนิชฺฌายนปจฺจยา
กามปริฬาโห อุปฺปชฺชติ ฯ ตโต เมถุน ธมฺม ปฏิเสวนฺติ ฯ เต
อสทฺธมฺมปฏิเสวนปจฺจยา วิฺูหิ ครหิยมานา วิเหิยมานา ตสฺส
อสทฺธมฺมสฺส ปฏิจฺฉาทนเหตุ อคารานิ กโรนฺติ ฯ
เต อคาร อชฺฌาวสมานา อนุกฺกเมน อฺตรสฺส อลสชาติกสฺส
สตฺตสฺส ทิฏ านุคตึ อาปชฺชนฺตา สนฺนิธึ กโรนฺติ ฯ ตโต ปภูติ
กโณป ถุโสป ตณฺฑุล ปริโยนทฺธติ ลายิตฏานมฺป น ปฏิวิรูหติ ฯ
เต สนฺนิปติตฺวา อนุตฺถุนนฺติ ปาปกา วต โภ ธมฺมา สตฺเตสุ
ปาตุภูตา มย ปุพฺเพ มโนมยา อหุมฺหาติ ฯ อคฺคฺสุตฺเต วุตฺตนเยน
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ ตโต มริยาท เปนฺติ ฯ อถ อฺตโร สตฺโต
อฺสฺส ภาค อทินฺนมาทิยติ ฯ ต ทฺวิกฺขตฺตุ ปริภาสิตฺวา ตติยวาเร
ปาณิเลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ ปหรนฺติ ฯ
เต เอว อทินฺนาทานครหมุสาวาททณฺฑาทาเนสุ อุปฺปนฺเนสุ
สนฺนิปติตฺวา จินฺตยนฺติ ยนฺนูน มย เอก สตฺต สมฺมนฺเนยฺยาม
โย โน สมฺมา ขียิตพฺพ ขีเยยฺย ครหิตพฺพ ครเหยฺย ปพฺพาเชตพฺพ ปพฺพาเชยฺย มย ปนสฺส สาลีน ภาคมนุปฺปทสฺสามาติ ฯ
๑

๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๙๙ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
เอว กตสนฺนิฏาเนสุ ปน สตฺเตสุ อิมสฺมึ ตาว กปฺเป อยเมว
ภควา โพธิสตฺตภูโต เตน สมเยน เตสุ สตฺเตสุ อภิรูปตโร จ
ทสฺสนียตโร จ มเหสกฺขตโร จ พุทฺธิสมฺปนฺโน ปฏิพโล นิคฺคหปคฺคห กาตุ ฯ เต ต อุปสงฺกมิตฺวา ยาจิตฺวา สมฺมนฺนึสุ ฯ โส
เตน มหาชเนน สมฺมโตติ มหาสมฺมโต เขตฺตาน อธิปตีติ ขตฺติโย
ธมฺเมน สเมน ปเร สรฺเชตีติ ราชาติ ตีหิ นาเมหิ ปฺายิตฺถ ฯ
ย หิ โลเก อจฺฉริยฏาน โพธิสตฺโตว ตตฺถ อาทิปุริโสติ ฯ
เอว โพธิสตฺต อาทึ กตฺวา ขตฺติยมณฺฑเล สณฺิเต อนุปุพฺเพน
พฺราหฺมณาทโยป วณฺณา สณฺหึสุ ฯ
ตตฺถ กปฺปวินาสกมหาเมฆโต ยาว ชาลุปจฺเฉโท อิทเมกมสงฺเขยฺย สวฏโฏติ วุจฺจติ ฯ กปฺปวินาสกชาลุปจฺเฉทโต ยาว
โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬปริปูรโก สมฺปตฺติมหาเมโฆ อิท ทุติยมสงฺเขยฺย สวฏฏฏายีติ วุจฺจติ ฯ สมฺปตฺติมหาเมโฆ ยาว
จนฺทิมสูริยปาตุภาโว อิท ตติยมสงฺเขยฺย วิวฏโฏติ วุจฺจติ ฯ
จนฺทิมสูริยปาตุภาวโต ยาว ปุน กปฺปวินาสกมหาเมโฆ อิท จตุตฺถมสงฺเขยฺย วิวฏฏฏายีติ วุจฺจติ ฯ อิมานิ จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ
เอโก มหากปฺโป โหติ ฯ เอว ตาว อคฺคินา วินาโส จ
สณฺหนฺจ เวทิตพฺพ ฯ
ยสฺมึ ปน สมเย กปฺโป อุทเกน นสฺสติ ฯ อาทิโตว
วินาสกมหาเมโฆ วุฏหิตฺวาติ ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
๑

๑. ปาลิยมฺปน ปเรส รฺเชตีติ ทิสฺสติ ฯ
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อภิฺานิทฺเทโส
อย ปน วิเสโส ฯ ยถา ตตฺถ ทุติยสูริโย เอวมิธ กปฺปวินาสโก
ขารุทกมหาเมโฆ วุฏาติ ฯ โส อาทิโต สุขุมสุขุม วสฺสนฺโต
อนุกฺกเมน มหาธาราหิ โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬาน ปูเรนฺโต วสฺสติ ฯ
ขารุทเกน ผุฏา ผุฏา ปวีปพฺพตาทโย วิลียนฺติ ฯ อุทก
สมนฺตโต วาเตหิ ธาริยติ ฯ ปวิโต ยาว ทุติยชฺฌานภูมึ อุทก
คณฺหติ ฯ ตตฺถ ตโยป พฺรหฺมโลเก วิลียาเปตฺวา สุภกิณฺเห อาหจฺจ
ติฏติ ฯ ต ยาว อณุมตฺตมฺป สงฺขารคต อตฺถิ ตาว น วูปสมฺมติ
อุทกานุคต ปน สพฺพสงฺขารคต อภิภวิตฺวา สหสา วูปสมฺมติ ฯ
อนฺตรธาน คจฺฉติ เหฏา อากาเสน สห อุปริ อากาโส เอโก โหติ
มหนฺธกาโรติ ฯ สพฺพ วุตฺตสทิส ฯ เกวล ปนิธ อาภสฺสรพฺรหฺมโลก
อาทึ กตฺวา โลโก ปาตุภวติ ฯ สุภกิณฺหโต จ จวิตฺวา อาภสฺสรฏ
านาทีสุ สตฺตา นิพฺพตฺตนฺติ ฯ ตตฺถ กปฺปวินาสกมหาเมฆโต ยาว
กปฺปวินาสกขารุทกุปจฺเฉโท อิทเมกมสงฺเขยฺย ฯ อุทกุปจฺเฉทโต ยาว
สมฺปตฺติมหาเมโฆ อิท ทุติยมสงฺเขยฺย ฯ สมฺปตฺติมหาเมโฆ ฯเปฯ
อิมานิ จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ เอโก มหากปฺโป โหติ ฯ เอว อุทเกน
วินาโส จ สณฺหนฺจ เวทิตพฺพ ฯ
ยสฺมึ สมเย กปฺโป วาเตน วินสฺสติ ฯ อาทิโตว กปฺปวินาสกมหาเมโฆ วุฏหิตฺวาติ ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ อย
ปน วิเสโส ฯ ยถา ตตฺถ ทุติยสูรโิ ย เอวมิธ กปฺปวินาสนตฺถ
วาโต สมุฏาติ ฯ โส ปม ถูลรช อุฏาเปติ ตโต สณฺหรช
สุขุมวาลิก ถูลวาลิก สกฺขรปาสาณาทโยติ ยาว กูฏาคารมตฺเต
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วิสุทฺธิมคฺเค
ปาสาเณ วิสมฏาเน ิตมหารุกฺเข จ อุฏาเปติ ฯ เต ปวิโต
นภมุคฺคตา น จ ปุน ปตนฺติ ฯ ตตฺเถว จุณฺณวิจุณฺณา หุตฺวา
อภาว คจฺฉนฺติ ฯ อถ อนุกฺกเมน เหฏา มหาปวิยา วาโต
สมุฏหิตฺวา ปวึ ปริวตฺเตตฺวา อุทฺธมูล กตฺวา อากาเส ขิปติ ฯ
โยชนสตปฺปมาณาป ปวิปฺปเทสา ทฺวิโยชนติโยชนจตุโยชนปฺจโยชนสตปฺปมาณาป ภิชชฺ ิตฺวา วาตเวคุกฺขิตฺตา อากาเสเยว จุณฺณวิจุณฺณา หุตฺวา อภาว คจฺฉนฺติ ฯ จกฺกวาฬปพฺพตมฺป สิเนรุปพฺพตมฺป
วาโต อุกฺขิปตฺวา อากาเส ขิปติ ฯ เต อฺมฺ อภิหนฺตฺวา
จุณฺณวิจุณฺณา หุตฺวา วินสฺสนฺติ ฯ เอเตเนว อุปาเยน ภุมฺมฏกวิมานานิ จ อากาสฏกวิมานานิ จ วินาเสนฺโต ฉกามาวจรเทวโลเก
วินาเสตฺวา โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬานิ วินาเสติ ฯ ตตฺถ จกฺกวาฬา
จกฺกวาเฬหิ หิมวนฺตา หิมวนฺเตหิ สิเนรู สิเนรูหิ อฺมฺ
สมาหนฺตฺวา จุณฺณวิจุณฺณา หุตฺวา วินสฺสนฺติ ฯ ปวิโต ยาว
ตติยชฺฌานภูมึ วาโต คณฺหติ ฯ ตตฺถ ตโย พฺรหฺมโลเก วินาเสตฺวา
เวหปฺผล อาหจฺจ ติฏติ ฯ เอว สพฺพสงฺขารคต วินาเสตฺวา สยมฺป
วินสฺสติ ฯ เหฏา อากาเสน สห อุปริ อากาโส เอโก โหติ
มหนฺธกาโรติ ฯ สพฺพ วุตฺตสทิส ฯ อิธ ปน สุภกิณฺหพฺรหฺมโลก
อาทึ กตฺวา โลโก ปาตุภวติ ฯ เวหปฺผลโต จ จวิตฺวา สุภกิณฺหฏานาทีสุ สตฺตา นิพฺพตฺตนฺติ ฯ ตตฺถ กปฺปวินาสกมหาเมฆโต
ยาว กปฺปวินาสกวาตุปจฺเฉโท อิทเมกมสงฺเขยฺย ฯ วาตุปจฺเฉทโต
ยาว สมฺปตฺติมหาเมโฆ อิท ทุติยมสงฺเขยฺย ฯเปฯ อิมานิ จตฺตาริ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ทุติโย ภาโค) - หนาที่ 269

อภิฺานิทฺเทโส
อสงฺเขยฺยานิ เอโก มหากปฺโป โหติ ฯ เอว วาเตน วินาโส จ
สณฺหนฺจ เวทิตพฺพ ฯ
กึการณา เอว โลโก วินสฺสตีติ ฯ อกุสลมูลการณา ฯ
อกุสลมูเลสุ หิ อุสฺสนฺเนสุ เอว โลโก วินสฺสติ ฯ โส จ โข
ราเค อุสฺสนฺนตเร อคฺคินา วินสฺสติ โทเส อุสฺสนฺนตเร อุทเกน
วินสฺสติ ฯ เกจิ ปน โทเส อุสฺสนฺนตเร อคฺคินา ราเค อุสฺสนฺนตเร
อุทเกนาติ วทนฺติ ฯ โมเห อุสฺสนฺนตเร วาเตน วินสฺสติ ฯ เอว
วินสฺสนฺโตป จ นิรนฺตรเมว สตฺตวาเร อคฺคินา วินสฺสติ อฏเม
วาเร อุทเกน ปุน สตฺตวาเร อคฺคินา อฏเม วาเร อุทเกนาติ
เอว อฏเม อฏเม วาเร วินสฺสนฺโต สตฺตกฺขตฺตุ อุทเกน
วินสฺสิตฺวา ปุน สตฺตวาเร อคฺคินา วินสฺสติ ฯ เอตฺตาวตา
เตสฏิกปฺปา อตีตา โหนฺติ ฯ เอตฺถนฺตเร อุทเกน นสฺสนวาร
สมฺปตฺตมฺป ปฏิพาหิตฺวา ลทฺโธกาโส วาโต ปริปณ
ุ ฺณจตุสฏิกปฺปายุเก สุภกิณฺเห วิทฺธเสนฺโต โลก วินาเสติ ฯ
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรนฺโตป จ กปฺปานุสฺสรโก ภิกฺขุ เอเตสุ
กปฺเปสุ อเนเกป สวฏฏกปฺเป อเนเกป วิวฏฏกปฺเป อเนเกป
สวฏฏวิวฏฏกปฺเป อนุสสฺ รติ ฯ กถ ฯ อมุตฺราสินฺติอาทินา
นเยน ฯ
ตตฺถ อมุตฺราสินฺติ อมุมฺหิ สวฏฏกปฺเป อห อมุมฺหิ ภเว
วา โยนิยา วา คติยา วา วิฺาณฏิติยา วา สตฺตาวาเส วา
สตฺตนิกาเย วา อาสึ ฯ เอวนาโมติ ติสฺโส วา ปุสโฺ ส วา ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
เอวโคตฺโตติ กจฺจายโน วา กสฺสโป วา ฯ อิทมสฺส อตีตภเว
อตฺตโน นามโคตฺตานุสฺสรณวเสน วุตฺต ฯ สเจ ปน ตสฺมึ กาเล
อตฺตโน วณฺณสมฺปตฺตึ วา ลูขปฺปณีตชีวิกภาว วา สุขทุกฺขพหุล
วา อปฺปายุกทีฆายุกภาว วา อนุสฺสริตุกาโม โหติ ตมฺป
อนุสฺสรติเยว ฯ เตนาห เอววณฺโณ ฯเปฯ เอวมายุปริยนฺโตติ ฯ
ตตฺถ เอววณฺโณติ โอทาโต วา สาโม วา ฯ เอวมาหาโรติ
สาลิมโสทนาหาโร วา ปวตฺตผลโภชโน วา ฯ เอว สุขทุกฺขปฏิสเวทีติ
อเนกปฺปกาเรน กายิกเจตสิกาน สามิสนิรามิสาทิปฺปเภทาน วา
สุขทุกฺขาน ปฏิสเวที ฯ เอวมายุปริยนฺโตติ เอว วสฺสสตปริมาณายุปริยนฺโต วา จตุราสีติกปฺปสหสฺสายุปริยนฺโต วา ฯ โส ตโต
จุโต อมุตฺร อุทปาทินฺติ โส อห ตโต ภวโต โยนิโต คติโต
วิฺาณฏิติโต สตฺตาวาสโต สตฺตนิกายโต วา จุโต ปน อมุกสฺมึ
นาม ภเว โยนิยา คติยา วิาณฏิติยา สตฺตาวาเส สตฺตนิกาเย
วา อุทปาทึ ฯ ตตฺราปาสินฺติ อถ ตตฺราป ภเว โยนิยา คติยา
วิฺาณฏิติยา สตฺตาวาเส สตฺตนิกาเย วา ปุน อโหสึ ฯ
เอวนาโมติอาทิ วุตฺตนยเมว ฯ
อปจ ยสฺมา อมุตฺราสินฺติ อิท อนุปุพฺเพน อาโรหนฺตสฺส
ยาวทิจฺฉก อนุสฺสรณ โส ตโต จุโตติ ปฏินิวตฺตนฺตสฺส ปจฺจเวกฺขณ
ตสฺมา อิธุปปนฺโนติ อิมิสฺสา อิธุปปตฺติยา อนนฺตรเมวสฺส
อุปปตฺติฏาน สนฺธาย อมุตฺร อุทปาทินฺติ อิท วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
ตตฺราปาสินฺติ เอวมาทิ ปนสฺส ตตฺร อิมิสฺสา อุปปตฺติยา อนฺตเร
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อุปปตฺติฏาเน นามโคตฺตาทีน อนุสฺสรณทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ โส
ตโต จุโต อิธุปปนฺโนติ สฺวาห ตโต อนนฺตรุปปติฏานโต
จุโต อิธ อสุกสฺมึ นาม ขตฺติยกุเล วา พฺราหฺมณกุเล วา
นิพฺพตฺโตติ ฯ อิตีติ เอว ฯ สาการ สอุทฺเทสนฺติ นามโคตฺตวเสน
สอุทฺเทส วณฺณาทิวเสน สาการ ฯ นามโคตฺเตน หิ สตฺโต
ติสฺโส กสฺสโปติ อุทฺทิสยิ ติ วณฺณาทีหิ สาโม โอทาโตติ นานตฺตโต
ปฺายติ ฯ ตสฺมา นามโคตฺต อุทฺเทโส อิตเร อาการา ฯ
อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรตีติ อิท อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณกถา นิฏิตา ฯ
สตฺตาน จุตูปปาตาณกถาย ฯ จุตูปปาตาณายาติ จุติยา
จ อุปปาเต จ าณาย ฯ เยน าเณน สตฺตาน จุติ จ
อุปปาโต จ ายติ ตทตฺถ ทิพฺพจกฺขุาณตฺถนฺติ วุตฺต โหติ ฯ
จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมตีติ ปริกมฺมจิตฺต อภินีหรติ เจว
อภินินฺนาเมติ จ ฯ โสติ โส กตจิตฺตาภินีหาโร ภิกฺขุ ฯ ทิพฺเพนาติอาทีสุ ปน ทิพฺพสทิสตฺตา ทิพฺพ ฯ เทวาน หิ สุจริตกมฺมนิพฺพตฺต ปตฺตเสมฺหรุหิราทีหิ อปลิพทุ ฺธ อุปกิเลสวิมุตฺตตาย ทูเรป
อารมฺมณสมฺปฏิจฺฉนสมตฺถ ทิพฺพ ปสาทจกฺขุ โหติ อิทฺจาป
วิริยภาวนาพลนิพฺพตฺต าณจกฺขุ ตาทิสเมวาติ ทิพฺพสทิสตฺตา
ทิพฺพ ฯ ทิพฺพวิหารวเสน ปฏิลทฺธตฺตา อตฺตนา จ ทิพฺพวิหารสนฺนิสฺสิตตฺตาป ทิพฺพ ฯ อาโลกปริคฺคเหน มหาชุติกตฺตาป ทิพฺพ ฯ
๑

๑. าณจกฺขุ อิติป ฯ
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ติโรกุฑฺฑาทิคตรูปทสฺสเนน มหาคติกตฺตาป ทิพฺพ ฯ ต สพฺพ
สทฺทสตฺถานุสาเรเนว เวทิตพฺพ ฯ ทสฺสนฏเน จกฺขุ จกฺขุกิจฺจกรเณน
จ จกฺขุมิวาติ จกฺขุ ฯ จุตูปปาตทสฺสเนน ทิฏิวิสุทฺธิเหตุตฺตา
วิสุทฺธ ฯ โย หิ จุติมตฺตเมว ปสฺสติ น อุปปาต โส
อุจฺเฉททิฏึ คณฺหติ ฯ โย อุปปาตมตฺตเมว ปสฺสติ น จุตึ โส
นวสตฺตปาตุภาวสสฺสตทิฏึ คณฺหติ ฯ โย ปน ตทุภย ปสฺสติ
โส ยสฺมา ทุวิธมฺป ต ทิฏิคต อติวตฺตติ ตสฺมาสฺส ต ทสฺสน
ทิฏิวิสุทฺธิเหตุ โหติ ฯ อุภยมฺป เจต พุทฺธปุตฺตา ปสฺสนฺติ ฯ
เตน วุตฺต จุตูปปาตทสฺสเนน ทิฏิวิสุทฺธิเหตุตฺตา วิสุทฺธนฺติ ฯ
มนุสฺสุปจาร อติกฺกมิตฺวา รูปทสฺสเนน อติกฺกนฺตมานุสก มานุสก
วา มสจกฺขุ อติกฺกนฺตตฺตา อติกฺกนฺตมานุสกนฺติ เวทิตพฺพ ฯ เตน
ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน ฯ สตฺเต ปสฺสตีติ
มานุสมสจกฺขุนา วิย สตฺเต โอโลเกติ ฯ จวมาเน อุปปชฺชมาเนติ
เอตฺถ จุติกฺขเณ อุปปตฺติกฺขเณ วา ทิพฺพจกฺขุนา ทฏุ น
สกฺกา ฯ เย ปน อาสนฺนจุติกา อิทานิ จวิสฺสนฺตีติ เต จวมานา เย จ
คหิตปฏิสนฺธิกา สมฺปติ นิพฺพตฺตา จ เต อุปปชฺชมานาติ อธิปฺเปตา ฯ
เต เอวรูเป จวมาเน อุปปชฺชมาเน จ ปสฺสตีติ ทสฺสติ ฯ หีเนติ
โมหนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา หีนาน ชาติกุลโภคาทีน วเสน หีฬิเต โอหีฬิเต
อฺุาเต อวฺาเต ฯ ปณีเตติ อโมหนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา ตพฺพิปรีเต ฯ
สุวณฺเณติ อโทสนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา อิฏกนฺตมนาปวณฺณยุตฺเต ฯ
๑

๒

๑. ปสฺสนฺติเยวาติ ภเวยฺย ฏีกาย วุตฺตวจนานุโลมโต ฯ ๒. ยุ. โอฺาเต ฯ
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ทุพฺพณฺเณติ โทสนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา อนิฏากนฺตอมนาปวณฺณยุตฺเต
อภิรูปวิรูเปติ อตฺโถ ฯ สุคเตติ สุคติคเต อโลภนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา
วา อฑฺเฒ มหทฺธเน ฯ ทุคฺคเตติ ทุคฺคติคเต โลภนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา
วา ทลิทฺเท อปฺปนฺนปาเน ฯ ยถากมฺมูปเคติ ย ย กมฺม อุปจิต
เตน เตน อุปคเต ฯ
ตตฺถ ปุริเมหิ จวมาเนติอาทีหิ ทิพฺพจกฺขุกิจฺจ วุตฺต ฯ
อิมินา ปน ปเทน ยถากมฺมูปคาณกิจฺจ ฯ ตสฺส จ าณสฺส
อยมุปฺปตฺติกฺกโม ฯ อิธ ภิกฺขุ เหฏา นิรยาภิมุข อาโลก
วฑฺเฒตฺวา เนรยิเก สตฺเต ปสฺสติ มหาทุกฺขมนุภวมาเน ต ทสฺสน
ทิพฺพจกฺขุกิจฺจเมว ฯ โส เอว มนสิกโรติ กินฺนุโข กมฺม กตฺวา
อิเม สตฺตา เอต ทุกฺขมนุภวนฺตีติ ฯ อถสฺส อิท นาม กตฺวาติ
ตกมฺมารมฺมณ าณ อุปฺปชฺชติ ฯ ตถา อุปริ เทวโลกาภิมุข
อาโลก วฑฺเฒตฺวา นนฺทวนมิสฺสกวนปารุสกวนาทีสุ สตฺเต ปสฺสติ
มหาสมฺปตฺตึ อนุภวมาเน ตมฺป ทสฺสน ทิพฺพจกฺขุกิจฺจเมว ฯ โส
เอว มนสิกโรติ กินฺนุโข กมฺม กตฺวา อิเม สตฺตา เอต
สมฺปตฺติมนุภวนฺตีติ ฯ อถสฺส อิท นาม กมฺม กตฺวาติ ตกมฺมารมฺมณ
าณ อุปฺปชฺชติ ฯ อิท ยถากมฺมุปคาณ นาม ฯ อิมสฺส วิสุ
ปริกมฺม นาม นตฺถิ ฯ ยถา จิมสฺส เอว อนาคตสาณสฺสาป ฯ
ทิพฺพจกฺขุปาทกาเนว หิ อิมินา ทิพฺพจกฺขุนา สเหว อิชฺฌนฺติ ฯ
กายทุจฺจริเตนาติอาทีสุ ฯ ทุฏุ จริต ทุฏ วา จริต
๑

๒

๓

๑. ม.ยุ. อนภิรูเป วิรูเป ฯ ๒. ยุ. อิมานิ ฯ ๓. ทุฏุ จริต ทุฏุ วาติป ทิสฺสติ ฯ
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กิเลสปูติกตฺตาติ ทุจฺจริต ฯ กาเยน ทุจฺจริต กายโต วา อุปฺปนฺน
ทุจฺจริตนฺติ กายทุจฺจริตนฺติ ฯ อิตเรสุป เอเสว นโย ฯ สมนฺนาคตาติ
สมงฺคีภูตา ฯ
อริยาน อุปวาทกาติ พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกาน อริยาน อนฺตมโส
คิหิโสตาปนฺนานมฺป อนตฺถกามา หุตฺวา อนฺติมวตฺถุนา วา
คุณปริทฺธสเนน วา อุปวาทกา อกฺโกสกา ครหกาติ วุตฺต โหติ ฯ
ตตฺถ นตฺถิ อิเมส สมณธมฺโม อสฺสมณา เอเตติ วทนฺโต
อนฺติมวตฺถุนา อุปวทติ ฯ นตฺถิ อิเมส ฌาน วา วิโมกฺโข วา
มคฺโค วา ผล วาติอาทีนิ วทนฺโต คุณปริทฺธสนวเสน อุปวทตีติ
เวทิตพฺโพ ฯ โส จ ชาน วา อุปวเทยฺย อชาน วา อุภยถาป
อริยุปวาโทว โหติ ฯ ภาริย กมฺม อนนฺตริยสทิส สคฺคาวรณฺจ
มคฺคาวรณฺจ สเตกิจฺฉ ปน โหติ ฯ ตสฺสาวิภาวนตฺถ อิท
วตฺถุ เวทิตพฺพ ฯ อฺตรสฺมึ กิร คาเม เอโก เถโร จ
ทหรภิกฺขุ จ ปณฺฑาย จรนฺติ ฯ เต ปมฆเรเยว อุฬุงฺกมตฺต
อุณฺห ยาคุ ลภึสุ ฯ เถรสฺส จ กุจฺฉิวาโต รุชชฺ ติ ฯ โส จินฺเตสิ
อย ยาคุ มยฺห สปฺปายา ยาว น สีตลา โหติ ตาว น
ปวามีติ ฯ โส มนุสฺเสหิ อุมฺมารตฺถาย อาหเฏ ทารุขณฺเฑ
นิสีทิตฺวา ปวิ ฯ อิตโร ต ชิคุจฺฉนฺโต อติขุทฺทาภิภูโต มหลฺลโก
อมฺหาก ลชฺชิตพฺพต อกาสีติ อาห ฯ เถโร คาเม จริตฺวา
วิหาร คนฺตฺวา ทหรภิกขฺ ุ อาห อตฺถิ เต อาวุโส อิมสฺมึ
๑

๑. ยุ. ทารุกฺขนฺเธ ฯ
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สาสเน ปติฏาติ ฯ อาม ภนฺเต โสตาปนฺโน อหนฺติ ฯ
เตนหาวุโส อุปริมคฺคตฺถาย มา วายาม อกาสีติ ฯ กสฺมา
ภนฺเตติ ฯ ขีณาสโว ตยา อุปวทิโตติ ฯ โส ต ขมาเปสิ ฯ
เตนสฺส ต กมฺม ปากติก อโหสิ ฯ ตสฺมา โย อฺโป อริย
อุปวทติ เตน คนฺตฺวา สเจ อตฺตนา วุฑฺฒตโร โหติ อุกฺกุฏกิ 
นิสีทิตฺวา อห อายสฺมนฺต อิทฺจิทฺจ อวจ ตมฺเม ขมาหีติ
ขมาเปตพฺโพ ฯ สเจ นวกตโร โหติ วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทติ ฺวา
อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา อห ภนฺเต ตุมฺเห อิทฺจิทฺจ อวจ ตมฺเม
ขมถาติ ขมาเปตพฺโพ ฯ สเจป ทิสาปกฺกนฺโต โหติ สย วา
คนฺตฺวา สทฺธิวิหาริกาทิเก วา เปเสตฺวา ขมาเปตพฺโพ สเจ จ
นาป คนฺตุ น เปเสตุ สกฺกา โหติ เย ตสฺมึ วิหาเร ภิกฺขู
วสนฺติ เตส สนฺติก คนฺตฺวา สเจ นวกตรา โหนฺติ อุกฺกุฏกิ 
นิสีทิตฺวา สเจ วุฑฺฒตรา วุฑฺเฒ วุตฺตนเยเนว ปฏิปชฺชิตฺวา
อห ภนฺเต อสุก นาม อายสฺมนฺต อิทฺจิทฺจ อวจ ขมตุ เม
โส อายสฺมาติ วตฺวา ขมาเปตพฺพ ฯ สมฺมุขา อขมนฺเตป เอตเทว
กาตพฺพ ฯ สเจ เอกจาริกภิกฺขุ โหติ เนวสฺส วสนฏาน น
คตฏาน ปฺายติ เอกสฺส ปณฺฑิตสฺส ภิกฺขุโน สนฺติก คนฺตฺวา
อห ภนฺเต อสุก นามายสฺมนฺต อิทฺจิทฺจ อวจ ตมฺเม อนุสฺสรโต
อนุสฺสรโต วิปฺปฏิสาโร โหติ กึ กโรมีติ วตฺตพฺพ ฯ โส วกฺขติ
ตุมฺเห มา จินฺตยิตฺถ เถโร ตุมฺหาก ขมติ จิตฺต วูปสเมถาติ ฯ
เตนาป อริยสฺส คตทิสาภิมุเขน อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา ขมตูติ
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วตฺตพฺพ ฯ สเจ โส ปรินิพฺพุโต โหติ ปรินิพฺพุตมฺจฏาน
คนฺตฺวา ยาว สิวฏิก คนฺตฺวาป ขมาเปตพฺพ ฯ เอว กเต เนว
สคฺคาวรณ น มคฺคาวรณ โหติ ปากติกเมว โหตีติ ฯ
มิจฺฉาทิฏิกาติ วิปรีตทสฺสนา ฯ มิจฺฉาทิฏิกมฺมสมาทานาติ
มิจฺฉาทิฏิวเสน สมาทินนฺ นานาวิธกมฺมา เย จ มิจฺฉาทิฏิมูลเกสุ
กายกมฺมาทีสุ อฺเป สมาทเปนฺติ ฯ เอตฺถ จ วจีทุจฺจริตคฺ
คหเณเนว อริยุปวาเท มโนทุจฺจริตคฺคหเณน จ มิจฺฉาทิฏิยา
สงฺคหิตายป อิเมส ทฺวินนฺ  ปุน วจน มหาสาวชฺชภาวทสฺสนตฺถนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ มหาสาวชฺโช หิ อริยุปวาโท อนนฺตริยสทิสตฺตาว ฯ
วุตฺตมฺป เจต เสยฺยถาป สารีปุตฺต ภิกฺขุ สีลสมฺปนฺโน สมาธิสมฺปนฺโน ปฺาสมฺปนฺโน ทิฏเว ธมฺเม อฺ อาราเธยฺย เอว
สมฺปทมิท สารีปุตฺต วทามิ ต วาจ อปฺปหาย ต จิตฺต อปฺปหาย
ต ทิฏึ อปฺปฏินิสฺสชฺชติ ฺวา ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเยติ ฯ
มิจฺฉาทิฏิโต จ มหาสาวชฺชตร นาม อฺ นตฺถิ ฯ ยถาห ฯ
นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมมฺป สมนุปสฺสามิ ย เอว มหาสาวชฺชตร ยถยิท ภิกฺขเว มิจฺฉาทิฏิ มิจฺฉาทิฏิปรมานิ ภิกฺขเว
วชฺชานีติ ฯ
กายสฺส เภทาติ อุปาทินฺนกฺขนฺธปริจฺจาคา ฯ ปรมฺมรณาติ
ตทนนฺตร อภินิพฺพตฺตกฺขนฺธคฺคหเณ ฯ อถวา กายสฺส เภทาติ
ชีวิตินฺทฺริยสฺสุปจฺเฉทา ฯ ปรมฺมรณาติ จุติจิตฺตโต อุทฺธ ฯ อปายนฺติ
๑

๒

๑. ม. มุ. ๑๒/๑๔๕ ฯ ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๔๔ ฯ
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อภิฺานิทฺเทโส
เอวมาทิ สพฺพ นิรยเววจนเมว ฯ นิรโย หิ สคฺคโมกฺขเหตุภูตา
ปฺุสมฺมตา อายา อเปตตฺตา สุขาน วา อายสฺส อภาวา
อปาโย ฯ ทุกฺขสฺส คติ ปฏิสรณนฺติ ทุคฺคติ ฯ โทสพหุลตาย วา
ทุฏเน กมฺมุนา นิพฺพตฺตา คตีติ ทุคฺคติ ฯ วิวสา นิปตนฺติ ตตฺถ
ทุกฺกฏการิโนติ วินิปาโต วินสฺสนฺตา วา เอตฺถ นิปตนฺติ
สภิชฺชมานงฺคปจฺจงฺคาติป วินิปาโต ฯ นตฺถิ เอตฺถ อสฺสาทสฺิโต
อาโยติ นิรโย ฯ อถวา อปายคฺคหเณน ติรจฺฉานโยนึ ทีเปติ ฯ
ติรจฺฉานโยนิ หิ อปาโย สุคติโต อเปตตฺตา น ทุคฺคติ
มเหสกฺขาน นาคราชาทีน สมฺภวโต ฯ ทุคฺคติคฺคหเณน เปตวิสย ฯ
โส หิ อปาโย เจว ทุคฺคติ จ สุคติโต อเปตตฺตา ทุกฺขสฺส จ
คติภูตตฺตา ฯ น ตุ วินปิ าโต อสุรสทิส อวินิปาติตตฺตา ฯ
วินิปาตคฺคหเณน อสุรกาย ฯ โส หิ ยถาวุตฺเตน อตฺเถน อปาโย
เจว ทุคฺคติ จ สพฺพสมุสฺสเยหิ จ วินปิ าติตตฺตา วินิปาโตติ
วุจฺจติ ฯ นิรยคฺคหเณน อวีจิอาทิมเนกปฺปการ นิรยเมวาติ ฯ
อุปปนฺนาติ อุปคตา ตตฺถ อภินิพฺพตฺตาติ อธิปฺปาโย ฯ
วุตฺตวิปริยาเยเนว สุกฺกปกฺโข เวทิตพฺโพ ฯ อย ปน วิเสโส ฯ
ตตฺถ สุคติคฺคหเณน มนุสฺสคติป สงฺคยฺหติ ฯ สคฺคคฺคหเณน
เทวคติเยว ฯ ตตฺถ สุนฺทรา คตีติ สุคติ ฯ รูปาทีหิ วิสเยหิ
สุฏุ อคฺโคติ สคฺโค ฯ โส สพฺโพป ปลุชชฺ นฏเน โลโกติ อย
วจนฏโ ฯ อิติ ทิพฺเพน จกฺขุนาติอาทิ สพฺพ นิคมวจน ฯ เอว
ทิพฺเพน จกฺขุนา ปสฺสตีติ อยเมตฺถ สงฺเขปตฺโถ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
เอว ปสฺสิตุกาเมน ปน อาทิกมฺมิเกน กุลปุตฺเตน กสิณารมฺมณ อภิฺาปาทกชฺฌาน สพฺพากาเรน อภินีหารกฺขม กตฺวา
เตโชกสิณ โอทาตกสิณ อาโลกกสิณนฺติ อิเมสุ ตีสุ กสิเณสุ
อฺตร อาสนฺน กาตพฺพ ฯ อุปจารชฺฌาน โคจร กตฺวา
วฑฺเฒตฺวา เปตพฺพ ฯ น ตตฺถ อปฺปนา อุปฺปาเทตพฺพาติ
อธิปฺปาโย ฯ สเจ หิ อุปปฺ าเทติ ฯ ปาทกชฺฌานนิสฺสย โหติ
น ปริกมฺมนิสฺสย ฯ อิเมสุ ปน ตีสุ อาโลกกสิณเยว เสฏตร
ตสฺมา ต วา อิตเรส วา อฺตร กสิณนิทฺเทเส วุตฺตนเยน
อุปฺปาเทตฺวา อุปจารภูมิยเยว ตฺวา วฑฺเฒตพฺพ ฯ วฑฺฒนานโยป
จสฺส ตตฺถ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ วฑฺฒิตวฑฺฒิตฏานสฺส
อนฺโตเยว รูปคต ปสฺสิตพฺพ ฯ รูปคต ปสฺสโต ปนสฺส ปริกมฺมสฺส
วาโร อติกฺกมติ ฯ ตโต อาโลโก อนฺตรธายติ ฯ ตสฺมึ อนฺตรหิเต
รูปคตมฺป น ทิสฺสติ ฯ อถาเนน ปุนปฺปุน ปาทกชฺฌานเมว
ปวิสิตฺวา ตโต วุฏาย อาโลโก ผริตพฺโพ ฯ เอว อนุกฺกเมน
อาโลโก ถามคโต โหตีติ ฯ เอตฺถ อาโลโก โหตูติ ยตฺตก าน
ปริจฺฉินฺทติ ตตฺถ อาโลโก ติฏติเยว ฯ ทิวสมฺป นิสีทิตฺวา
ปสฺสโต รูปทสฺสน โหติ ฯ รตฺตึ ติณุกฺกาย มคฺคปฏิปนฺโน เจตฺถ
ปุริโส โอปมฺม ฯ
เอโก กิร รตฺตึ ติณกุ ฺกาย มคฺค ปฏิปชฺชิ ฯ ตสฺส สา
ติณุกฺกา วิชฌ
ฺ ายิ ฯ อถสฺส สมวิสมานิ น ปฺายึสุ ฯ โส ต
ติณุกฺก ภูมิย ฆสิตฺวา ปุน อุชชฺ าเลสิ ฯ สา จ อุชชฺ ลิตฺวา
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อภิฺานิทฺเทโส
ปุริมาโลกโต มหนฺตตรมาโลกมกาสิ ฯ เอว ปุนปฺปุน วิชฌ
ฺ าตวิชฺฌาต
อุชฺชาลยโต กเมน สูรโิ ย อุฏาสิ ฯ สูริเย อุฏิเต อุกฺกาย กมฺม
นตฺถีติ ต ฉฑฺเฑตฺวา ทิวสมฺป อคมาสิ ฯ ตตฺถ อุกฺกาโลโก วิย
ปริกมฺมกาเล กสิณาโลโก ฯ อุกฺกาย วิชฌ
ฺ าตาย สมวิสมาน
อทสฺสน วิย รูปคต ปสฺสโต ปริกมฺมวาราติกฺกเมน อาโลเก
อนฺตรหิเต รูปคตาน อทสฺสน ฯ อุกฺกาฆสน วิย ปุนปฺปุน
ปเวสน ฯ อุกฺกาย ปุริมาโลกโต มหนฺตตราโลกกรณ วิย ปุน
ปริกมฺม กโรโต พลวตราโลกผรณ ฯ สูรยิ ุฏาน วิย ถามคตาโลกสฺส
ยถาปริจฺเฉเทน าน ฯ ติณุกฺก ฉฑฺเฑตฺวา ทิวสมฺป คมน วิย
ปริตฺตาโลก ฉฑฺเฑตฺวา ถามคเตนาโลเกน ทิวสมฺป รูปทสฺสน ฯ
ตตฺถ ยทา ตสฺส ภิกฺขุโน มสจกฺขุสฺส อนาปาถคต อนฺโตกุจฺฉิคต
หทยวตฺถุนิสฺสิต เหฏา ปวีตลนิสฺสิต ติโรกุฑฑ
ฺ ปพฺพตปาการคต
ปรจกฺกวาฬคตนฺติ อิท รูป าณจกฺขุสฺส อาปาถ อาคจฺฉติ มสจกฺขุโน
ทิสฺสมาน วิย โหติ ตทา ทิพฺพจกฺขุ อุปฺปนฺน โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ
ตเทว เจตฺถ รูปทสฺสนสมตฺถ น ปุพพฺ ภาคจิตฺตานิ ฯ ต ปเนต
ปุถุชชฺ นสฺส ปริปนฺโถ โหติ ฯ กสฺมา ฯ โส หิ ยสฺมา ยตฺถ ยตฺถ
อาโลโก โหตูติ อธิฏาติ ต ต ปวีสมุทฺทปพฺพเต วินิวิชฺฌิตวฺ าป
เอกาโลก โหติ อถสฺส ตตฺถ ภยานกานิ ยกฺขรกฺขสาทิรูปานิ
ปสฺสโต ภย อุปฺปชฺชติ เยน จิตฺตวิกฺเขป ปตฺวา ฌานวิพฺภนฺตโก
โหติ ตสฺมา รูปทสฺสเน อปฺปมตฺเตน ภวิตพฺพ ฯ
ตตฺราย ทิพฺพจกฺขุโน อุปฺปตฺติกฺกโม ฯ วุตฺตปฺปการเมต
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
รูปารมฺมณ กตฺวา มโนทฺวาราวชฺชเน อุปฺปชฺชิตวฺ า นิรุทฺเธ ตเทว
รูป อารมฺมณ กตฺวา จตฺตาริ ปฺจ วา ชวนานิ อุปฺปชฺชนฺตีติ
สพฺพ ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ อิธาป ปุพฺพภาคจิตฺตานิ สวิตกฺกสวิจารานิ กามาวจรานิ ปริโยสาเน อตฺถสาธกจิตฺต จตุตฺถชฺฌานิก
รูปาวจร เตเนว สหชาต าณ สตฺตาน จุตูปปาตาณนฺติป
ทิพฺพจกฺขุาณนฺติป วุจฺจตีติ ฯ จุตูปปาตาณกถา นิฏิตา ฯ
อิติ ปฺจขนฺธวิทู ปฺจ อภิฺา อโวจ ยา นาโถ จ
ตา ตฺวา ตาสุ อย ปกิณฺณกกถาป วิฺเยฺยา ฯ
เอตาสุ หิ ยเทต จุตูปปาตาณสงฺขาต ทิพฺพจกฺขุ ตสฺส
อนาคตสาณ ยถากมฺมปู คาณฺจาติ เทฺวป ปริภณฺฑาณานิ
โหนฺติ ฯ อิติ อิมานิ จ เทฺว อิทฺธิวิธาทีนิ จ ปฺจาติ สตฺต
อภิฺาาณานิ อิธาคตานิ ฯ อิทานิ เตส อารมฺมณวิภาเค
อสมฺโมหตฺถ
อารมฺมณตฺติกา วุตฺตา เย จตฺตาโร มเหสินา
สตฺตนฺนมภิาณาน ปวตฺตินฺเตสุ ทีปเย ฯ
ตตฺราย ทีปนา ฯ
จตฺตาโร หิ อารมฺมณตฺติกา มเหสินา วุตฺตา กตเม
จตฺตาโร ปริตฺตารมฺมณตฺติโก มคฺคารมฺมณตฺติโก อตีตารมฺมณตฺติโก
อชฺฌตฺตารมฺมณตฺติโกติ ฯ
ตตฺถ อิทฺธิวิธาณ ปริตฺตมหคฺคตอตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน๑

๑. ยุ. จสทฺโทย นตฺถิ ฯ

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

อภิฺานิทฺเทโส
อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณวเสน สตฺตสุ อารมฺมเณสุ ปวตฺตติ ฯ กถ ฯ
ตฺหิ ยทา กาย จิตฺตสนฺนิสฺสิต กตฺวา อทิสฺสมาเนน กาเยน คนฺตุกาโม
จิตฺตวเสน กาย ปริณาเมติ รูปกาย มหคฺคตจิตฺเต สโมทหติ
สมาโรเปติ ตทา อุปโยคลทฺธ อารมฺมณ โหตีติ กตฺวา
รูปกายารมฺมณโต ปริตฺตารมฺมณ โหติ ยทา จิตฺต กายสนฺนิสสฺ ิต
กตฺวา ทิสฺสมาเนน กาเยน คนฺตุกาโม กายวเสน จิตฺต ปริณาเมติ
ปาทกชฺฌานจิตฺต รูปกาเย สโมทหติ สมาโรเปติ ตทา อุปโยคลทฺธ
อารมฺมณ โหตีติ กตฺวา มหคฺคตจิตฺตารมฺมณโต มหคฺคตารมฺมณ
โหติ ยสฺมา ปน ตเทว จิตฺต อตีต นิรุทฺธมารมฺมณ กโรติ
ตสฺมา อตีตารมฺมณ โหติ มหาธาตุนิธาเน มหากสฺสปตฺเถราทีน
วิย อนาคต อธิฏหนฺตาน อนาคตารมฺมณ โหติ ฯ มหากสฺสปตฺเถโร
กิร มหาธาตุนิธาน กโรนฺโต อนาคเต อฏารสวสฺสาธิกานิ เทฺว
วสฺสสตานิ อิเม คนฺธา มา สุสฺสึสุ ปุปฺผานิ มา มิลายึสุ
ทีปา มา นิพฺพายึสูติ อธิฏหิ ฯ ต สพฺพ ตเถว อโหสิ ฯ
อสฺสคุตฺตตฺเถโร วตฺตนิยเสนาสเน ภิกฺขุสงฺฆ สุกฺกภตฺต ภฺุชมาน
ทิสฺวา อุทกโสณฺฑิ ทิวเส ทิวเส ปุเรภตฺเต ทธิรส โหตูติ
อธิฏาสิ ฯ ปุเรภตฺเต คหิต ทธิรส โหติ ปจฺฉาภตฺเต ปากติกอุทกเมว ฯ กาย ปน จิตตฺ สนฺนิสฺสิต กตฺวา อทิสฺสมาเนน กาเยน
คมนกาเล ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ โหติ ฯ กายวเสน จิตฺต จิตฺตวเสน
วา กาย ปริณามนกาเล อตฺตโน กุมารกวณฺณาทินิมฺมานกาเล จ
สกายจิตฺตาน อารมฺมณกรณโต อชฺฌตฺตารมฺมณ โหติ ฯ พหิทฺธา-
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
หตฺถิอสฺสาทิทสฺสนกาเล ปน พหิทฺธารมฺมณนฺติ เอว ตาว
อิทฺธิวิธาณสฺส สตฺตสุ อารมฺมเณสุ ปวตฺติ เวทิตพฺพา ฯ
ทิพฺพโสตธาตุาณ ปริตฺตปจฺจุปฺปนฺนอชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณวเสน จตูสุ อารมฺมเณสุ ปวตฺตติ ฯ กถ ตฺหิ ยสฺมา สทฺท
อารมฺมณ กโรติ สทฺโท จ ปริตโฺ ต ตสฺมา ปริตตฺ ารมฺมณ
โหติ วิชฺชมานเยว ปน สทฺท อารมฺมณ กตฺวา ปวตฺตนโต
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ โหติ ต อตฺตโน กุจฺฉิสทฺทสวนกาเล
อชฺฌตฺตารมฺมณ ปเรส สทฺทสวนกาเล พหิทฺธารมฺมณนฺติ เอว
ทิพฺพโสตธาตุาณสฺส จตูสุ อารมฺมเณสุ ปวตฺติ เวทิตพฺพา ฯ
เจโตปริยาณ ปริตฺตมหคฺคตอปฺปมาณมคฺคอตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนพหิทฺธารมฺมณวเสน อฏสุ อารมฺมเณสุ ปวตฺตติ ฯ กถ ฯ
ตฺหิ ปเรส กามาวจรจิตฺตชานนกาเล ปริตฺตารมฺมณ โหติ รูปาวจรอรูปาวจรจิตฺตชานนกาเล มหคฺคตารมฺมณ โหติ มคฺคผลชานนกาเล
อปฺปมาณารมฺมณ โหติ ฯ เอตฺถ จ ปุถุชชฺ โน โสตาปนฺนสฺส
จิตฺต น ชานาติ โสตาปนฺโน วา สกทาคามิสฺสาติ เอว ยาว
อรหโต เนตพฺพ ฯ อรหา ปน สพฺเพส จิตฺต ชานาติ ฯ อฺโป
อุปริโม เหฏิมสฺสาติ อย วิเสโส เวทิตพฺโพ ฯ มคฺคจิตฺตารมฺมณกาเล มคฺคารมฺมณ โหติ ฯ ยทา ปน อตีเต สตฺตทิวสพฺภนฺตเร
อนาคเต สตฺตทิวสพฺภนฺตเร จ ปเรส จิตฺต ชานาติ ตทา
อตีตารมฺมณ อนาคตารมฺมณฺจ โหติ ฯ กถ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ
โหติ ฯ ปจฺจุปฺปนฺน นาม ติวิธ ขณปจฺจุปฺปนฺน สนฺตติปจฺจุปฺปนฺน
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อภิฺานิทฺเทโส
อทฺธาปจฺจุปฺปนฺนฺจ ฯ ตตฺถ อุปฺปาทิติภงฺคปฺปตฺต ขณปจฺจุปฺปนฺน ฯ
เอกเทฺวสนฺตติวารปริยาปนฺน สนฺตติปจฺจุปฺปนฺน ฯ
ตตฺถ อนฺธกาเร นิสที ิตฺวา อาโลกฏาน คตสฺส น ตาว
อารมฺมณ ปากฏ โหติ ยาว ปน ต ปากฏ โหติ เอตฺถนฺตเร
เอก เทฺว สนฺตติวารา เวทิตพฺพา ฯ อาโลกฏาเน จริตฺวา โอวรก
ปวิฏสฺสาป น ตาว สหสา รูป ปากฏ โหติ ยาว ปน ต
ปากฏ โหติ เอตฺถนฺตเร เอก เทฺว สนฺตติวารา เวทิตพฺพา ฯ
ทูเร ตฺวา ปน รชกาน หตฺถวิการ ฆณฺฑิเภริอาทิอาโกฏนวิการฺจ
ทิสฺวาป น ตาว สทฺท สุณาติ ยาว ปน ต สุณาติ ตสฺมิมฺป
อนฺตเร เอก เทฺว สนฺตติวารา เวทิตพฺพา ฯ เอว ตาว มชฺฌิมภาณกา ฯ สยุตฺตภาณกา ปน รูปสนฺตติ อรูปสนฺตีติ เทฺว
สนฺตติโย วตฺวา อุทก อกฺกมิตฺวา คตสฺส ยาว ตีเร อกฺกนฺตอุทกเลขา น วิปฺปสีทติ อทฺธานโต อาคตสฺส ยาว กาเย อุสมุ ภาโว
น วูปสมฺมติ อาตปา อาคนฺตฺวา คพฺภ ปวิฏสฺส ยาว อนฺธการภาโว น วิคจฺฉติ อนฺโตคพฺเภ กมฺมฏาน มนสิกริตฺวา ทิวา
วาตปาน วิวริตฺวา โอโลเกนฺตสฺส ยาวกฺขีน ผนฺทนภาโว น วูปสมฺมติ
อย รูปสนฺตติ นาม เทฺว ตโย ชวนวารา อรูปสนฺตติ นามาติ
วตฺวา ตทุภยมฺป สนฺตติปจฺจุปฺปนฺน นามาติ วทนฺติ ฯ
เอกภวปริจฺฉินฺน ปน อทฺธาปจฺจปฺปนฺน นาม ย สนฺธาย
ภทฺเทกรตฺตสุตฺเต โย จาวุโส มโน เย จ ธมฺมา อุภยเมว ต
ปจฺจุปฺปนฺน ตสฺมึ ปจฺจุปฺปนฺเน ฉนฺทราคปฏิพทฺธ โหติ วิฺาณ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
ฉนฺทราคปฏิพทฺธตฺตา วิฺาณสฺส ตทภินนฺทติ ตทภินนฺทนฺโต
ปจฺจุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ สหิรตีติ วุตฺต ฯ สนฺตติปจฺจุปฺปนฺน เจตฺถ
อฏกถาสุ อาคต อทฺธาปจฺจุปฺปนฺน สุตฺเต ฯ
ตตฺถ เกจิ ขณปจฺจุปฺปนฺน จิตฺต เจโตปริยาณสฺส อารมฺมณ
โหตีติ วทนฺติ ฯ กึการณา ฯ ยสฺมา อิทฺธิมสฺส จ ปรสฺส จ
เอกกฺขเณ จิตฺต อุปฺปชฺชตีติ ฯ อิทฺจ เนส โอปมฺม ยถา อากาเส
ขิตฺเต ปุปฺผมุฏิมฺหิ อวสฺส เอก ปุปฺผ เอกสฺส วณฺเฏน วณฺฏ
ปฏิวิชฺฌติ เอว ปรสฺส จิตฺต ชานิสฺสามีติ ราสิวเสน มหาชนสฺส
จิตฺเต อาวชฺชิเต อวสฺส เอกสฺส จิตฺต เอเกน จิตฺเตน อุปฺปาทกฺขเณ
วา ิติกฺขเณ วา ภงฺคกฺขเณ วา ปฏิวิชฺฌตีติ ฯ ต ปน
วสฺสสตมฺป วสฺสสหสฺสมฺป อาวชฺเชนฺโต เยน จ จิตฺเตน อาวชฺชติ
เยน จ ชานาติ เตส ทฺวินฺน สหฏานาภาวโต อาวชฺชนชวนานฺจ
อนฏฏาเน นานารมฺมณภาวปฺปตฺติโทสโต อยุตฺตนฺติ อฏกถาสุ
ปฏิกฺขิตฺต ฯ สนฺตติปจฺจุปฺปนฺน ปน อทฺธาปจฺจุปฺปนฺนฺจ อารมฺมณ
โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ ตตฺถ ย วตฺตมานชวนวีถิโต อตีตานาคตวเสน
ทฺวิตฺติชวนวีถิปริมาเณ กาเล ปรสฺส จิตฺต ต สพฺพมฺป สนฺตติปจฺจุปฺปนฺน นาม อทฺธาปจฺจุปฺปนฺน ปน ชวนวาเรน ทีเปตพฺพนฺติ
สยุตฺตฏกถาย วุตฺต ฯ ต สุฏุ วุตฺต ฯ ตตฺราย ทีปนา ฯ
อิทฺธิมา ปรสฺส จิตฺต ชานิตุกาโม อาวชฺชติ ฯ อาวชฺชน ขณ๑

๒

๓

๑. ม. อุ. ๑๔/๓๖๖ ฯ ๒. ยุ. อิทฺธิมโต ฯ ๓. ยุ. อนิฏฏาเน ฯ อฏสาลินิยมฺป
อนิฏเ ธาเนติ ทิสฺสติ ฯ อกิฏเติ ฏีกาปาโ วิรุทฺโธ ภเวยุ ฯ
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อภิฺานิทฺเทโส
ปจฺจุปฺปนฺน อารมฺมณ กตฺวา เตเนว สห นิรชุ ฺฌติ ฯ ตโต จตฺตาริ
ปฺจ วา ชวนานิ เยส ปจฺฉิม อิทฺธิจิตฺต เสสานิ กามาวจรานิ
เตส สพฺเพสมฺป ตเทว นิรุทฺธ จิตฺตมารมฺมณ โหติ น จ ตานิ
นานารมฺมณานิ โหนฺติ อทฺธาวเสน ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณตฺตา ฯ
เอการมฺมณตฺเตป จ อิทธฺ ิจิตฺตเมว ปรสฺส จิตฺต ชานาติ น
อิตรานิ ยถา จกฺขุทฺวาเร จกฺขุวิฺาณเมว รูป ปสฺสติ น
อิตรานีติ ฯ อิติ อิท สนฺตติปจฺจุปฺปนฺนสฺส เจว อทฺธาปจฺจุปฺปนฺนสฺส จ วเสน ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ โหติ ฯ ยสฺมา วา
สนฺตติปจฺจุปฺปนฺนมฺป อทฺธาปจฺจุปฺปนฺเนเยว ปวตฺตติ ตสฺมา
อทฺธาปจฺจุปฺปนฺนวเสเนเวต ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
ปรสฺส จิตฺตารมฺมณตฺตาเยว ปน พหิทฺธารมฺมณ โหตีติ ฯ เอว
เจโตปริยาณสฺส อฏสุ อารมฺมเณสุ ปวตฺติ เวทิตพฺพา ฯ
ปุพฺเพนิวาสาณ ปริตฺตมหคฺคตอปฺปมาณมคฺคอตีตอชฺฌตฺตพหิทฺธานวตฺตพฺพารมฺมณวเสน อฏสุ อารมฺมเณสุ ปวตฺตติ ฯ
กถ ฯ ตฺหิ กามาวจรกฺขนฺธานุสฺสรณกาเล ปริตฺตารมฺมณ โหติ
รูปาวจรารูปาวจรกฺขนฺธานุสฺสรณกาเล มหคฺคตารมฺมณ อตีเต
อตฺตนา ปเรหิ วา ภาวิตมคฺค สจฺฉิกตผลฺจ อนุสฺสรณกาเล
อปฺปมาณารมฺมณ ภาวิตมคฺคเมว อนุสฺสรณกาเล มคฺคารมฺมณ ฯ
นิยมโต ปเนต อตีตารมฺมณเมว ฯ ตตฺถ กิฺจาป เจโตปริยาณยถากมฺมูปคาณานิป อตีตารมฺมณานิ โหนฺติ อถโข เตส เจโตปริยาณสฺส สตฺตทิวสพฺภนฺตราตีต จิตฺตเมว อารมฺมณ ฯ ต หิ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
อฺ ขนฺธ วา ขนฺธปฏิพทฺธ วา น ชานาติ มคฺคสมฺปยุตฺตจิตฺตารมฺมณตฺตา ปน ปริยายโต มคฺคารมฺมณนฺติ วุตฺต ฯ ยถากมฺมูปคาณสฺส จ อตีต เจตนามตฺตเมว อารมฺมณ ฯ ปุพฺเพนิวาสาณสฺส ปน อตีตา ขนฺธา ขนฺธปฏิพทฺธฺจ กิฺจิ อนารมฺมณ
นาม นตฺถิ ฯ ตฺหิ อตีตกฺขนฺธขนฺธปฏิพทฺเธสุ ธมฺเมสุ สพฺพฺุตาณสมานคติก โหตีติ อย วิเสโส เวทิตพฺโพติ ฯ อยเมตฺถ
อฏกถานโย ฯ ยสฺมา ปน กุสลา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส
เจโตปริยาณสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณสฺส ยถากมฺมูปคาณสฺส
อนาคตสาณสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยติ ปฏาเน วุตฺต
ตสฺมา จตฺตาโรป ขนฺธา เจโตปริยาณยถากมฺมูปคาณาน อารมฺมณ
โหนฺติ ฯ ตตฺราป ยถากมฺมูปคาณสฺส กุสลากุสลาเอวาติ ฯ อตฺตโน
ขนฺธานุสฺสรณกาเล ปเนต อชฺฌตฺตารมฺมณ ปรสฺส ขนฺธานุสฺสรณกาเล พหิทฺธารมฺมณ ฯ อตีเต วิปสฺสี ภควา อโหสิ ตสฺส มาตา
พนฺธุมตี นาม ปตา พนฺธุมา นามาติอาทินา นเยน นามโคตฺตปวีนิมิตฺตาทิอนุสฺสรณกาเล นวตฺตพฺพารมฺมณ โหติ ฯ นามโคตฺตนฺติ
เจตฺถ ขนฺธปฏิพทฺโธ สมฺมติสิทฺโธ พฺยฺชนฏโ ทฏพฺโพ น
พฺยฺชน ฯ พฺยฺชน หิ สทฺทายตนสงฺคหิตตฺตา ปริตฺต โหติ ฯ
ยถาห ฯ นิรตุ ฺติปฏิสมฺภิทา ปริตฺตารมฺมณาติ ฯ อยเมตฺถ อมฺหาก
ขนฺติ ฯ เอว ปุพฺเพนิวาสาณสฺส อฏสุ อารมฺมเณสุ ปวตฺติ
เวทิตพฺพา ฯ
๑

๒

๑. อภิ. ป. ๔๐/๑๕๖ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๔๑๖ ฯ
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อภิฺานิทฺเทโส
ทิพฺพจกฺขุาณ ปริตฺตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต พหิทฺธารมฺมณวเสน จตูสุ อารมฺมเณสุ ปวตฺตติ ฯ กถ ฯ ตฺหิ ยสฺมา รูป
อารมฺมณ กโรติ รูปฺจ ปริตฺต ตสฺมา ปริตฺตารมฺมณ โหติ
วิชฺชมาเนเยว จ รูเป ปวตฺตตฺตา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ อตฺตโน
กุจฺฉิคตาทิรูปทสฺสนกาเล อชฺฌตฺตารมฺมณ ปรสฺส รูปทสฺสนกาเล
พหิทฺธารมฺมณนฺติ ฯ เอว ทิพฺพจกฺขุาณสฺส จตูสุ อารมฺมเณสุ
ปวตฺติ เวทิตพฺพา ฯ
อนาคตสาณ ปริตฺตมหคฺคตอปฺปมาณมคฺคอนาคตอชฺฌตพหิทฺธานวตฺตพฺพารมฺมณวเสน อฏสุ อารมฺมเณสุ ปวตฺตติ ฯ
กถ ฯ ตฺหิ อย อนาคเต กามาวจเร นิพฺพตฺติสฺสตีติ ชานนกาเล
ปริตฺตารมฺมณ โหติ รูปาวจเร อรูปาวจเร วา นิพฺพตฺติสฺสตีติ
ชานนกาเล มหคฺคตารมฺมณ มคฺค ภาเวสฺสติ ผล สจฺฉิกริสฺสตีติ
ชานนกาเล อปฺปมาณารมฺมณ มคฺค ภาเวสฺสติจฺเจว ชานนกาเล
มคฺคารมฺมณ ฯ นิยมโต ปเนต อนาคตารมฺมณเมว ฯ ตตฺถ กิฺจาป
เจโตปริยาณมฺป อนาคตารมฺมณ โหติ อถโข ตสฺส สตฺตทิวสพฺภนฺตรา อนาคต จิตฺตเมว อารมฺมณ ฯ ต หิ อฺ ขนฺธ
วา ขนฺธปฏิพทฺธ วา น ชานาติ ฯ อนาคตสาณสฺส ปุพฺเพนิวาสาเณ วุตฺตนเยน อนาคเต อนารมฺมณ นาม นตฺถิ ฯ อห
อมุตฺร นิพฺพตฺติสฺสามีติ ชานนกาเล อชฺฌตฺตารมฺมณ ฯ อสุโก อมุตฺร
นิพฺพตฺติสฺสตีติ ชานนกาเล พหิทฺธารมฺมณ ฯ อนาคเต เมตฺเตยฺโย
๑

๑. ยุ. สตฺตทิวสพฺภนฺตรานาคต ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ภควา อุปฺปชฺชิสฺสติ สุพรฺ หฺมา นามสฺส พฺราหฺมโณ ปตา ภวิสฺสติ
พฺรหฺมวตี นาม พฺราหฺมณี มาตาติอาทินา นเยน นามโคตฺตชานนกาเล ปุพฺเพนิวาสาเณ วุตตฺ นเยเนว นวตฺตพฺพารมฺมณ
โหตีติ ฯ เอว อนาคตสาณสฺส อฏสุ อารมฺมเณสุ ปวตฺติ
เวทิตพฺพา ฯ
ยถากมฺมูปคาณ ปริตฺตมหคฺคตอตีตอชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณวเสน ปฺจสุ อารมฺมเณสุ ปวตฺตติ ฯ กถ ฯ ตฺหิ กามาวจรกมฺมชานนกาเล ปริตฺตารมฺมณ โหติ รูปาวจรารูปาวจรกมฺมชานนกาเล
มหคฺคตารมฺมณ อตีตเมว ชานาตีติ อตีตารมฺมณ อตฺตโน
กมฺมชานนกาเล อชฺฌตฺตารมฺมณ ปรสฺส กมฺมชานนกาเล
พหิทฺธารมฺมณ โหตีติ ฯ เอว ยถากมฺมูปคาณสฺส ปฺจสุ
อารมฺมเณสุ ปวตฺติ เวทิตพฺพา ฯ
ยฺเจตฺถ อชฺฌตฺตารมฺมณฺเจว พหิทฺธารมฺมณฺจาติ วุตฺต
ต กาเลน อชฺฌตฺต กาเลน พหิทฺธา ชานนกาเล อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณมฺป โหติเยวาติ ฯ
อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย กเต วิสุทฺธิมคฺเค
อภิฺานิทฺเทโส นาม เตรสโม ปริจฺเฉโท ฯ

