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วิสุทฺธิมคฺโค นาม ปกรณวิเสโส
ตติโย ภาโค
--------ขนฺธนิทฺเทโส
อิทานิ ยสฺมา เอว อภิฺาวเสน อธิคตานิสสาย ถิรตราย
สมาธิภาวนาย สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา สีเล ปติฏาย นโร สปฺโ
จิตฺต ปฺฺจ ภาวยนฺติ เอตฺถ จิตฺตสีเสน นิทฺทิฏโ สมาธิ
สพฺพากาเรน ภาวิโต โหติ ตทนนฺตรา ปน ปฺา ภาเวตพฺพา
สา จ อติสงฺเขปเทสิตตฺตา วิฺาตุมฺป ตาว น สุกรา ปเคว
ภาเวตุ ตสฺมา ตสฺสา วิตฺถาร ภาวนานยฺจ ทสฺเสตุ อิท
ปฺหากมฺม โหติ กา ปฺา เกนฏเน ปฺา กานสฺสา
ลกฺขณรสปจฺจุปฏานปทฏานานิ กติวิธา ปฺา กถ
ภาเวตพฺพา ปฺาภาวนาย โก อานิสโสติ ฯ ตตฺรทิ  วิสชฺชน ฯ
กา ปฺาติ ปฺา พหุวิธา นานปฺปการา ต สพฺพ
วิภาวยิตุ อารพฺภมาน วิสชฺชน อธิปฺเปตฺเจว อตฺถ น สาเธยฺย
อุตฺตริฺจ วิกฺเขปาย สวตฺเตยฺย ตสฺมา อิธ อธิปฺเปตเมว สนฺธาย
วทาม กุสลจิตฺตสมฺปยุตฺต วิปสฺสนาาณ ปฺา ฯ
เกนฏเน ปฺาติ ปชานนฏเน ปฺา ฯ กิมิท ปชานน
นาม ฯ สฺชานนวิชานนาการวิสิฏ นานปฺปการโต ชานน ฯ
สฺาวิฺาณปฺาน หิ สมาเนป ชานนภาเว สฺา นีล
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วิสุทฺธิมคฺเค
ปตกนฺติ อารมฺมณสฺชานนมตฺตเมว โหติ อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตาติ
ลกฺขณปฏิเวธ ปาเปตุ น สกฺโกติ วิฺาณ นีล ปตกนฺติ
อารมฺมณฺจ ชานาติ ลกฺขณปฏิเวธฺจ ปาเปติ อุสฺสกฺกิตฺวา ปน
มคฺคปาตุภาว ปาเปตุ น สกฺโกติ ปฺา ปน วุตฺตนยวเสน
อารมฺมณฺจ ชานาติ ลกฺขณปฏิเวธฺจ ปาเปติ อุสฺสกฺกิตฺวา มคฺคปาตุภาวฺจ ปาเปติ ฯ ยถา หิ เหรฺิกผลเก ปต กหาปณราสึ
เอโก อชาตพุทฺธิทารโก เอโก คามิกปุริโส เอโก เหรฺิโกติ
ตีสุ ชเนสุ ปสฺสมาเนสุ อชาตพุทฺธิทารโก กหาปณาน จิตฺตวิจิตฺตทีฆรสฺสจตุรสฺสปริมณฺฑลภาวมตฺตเมว ชานาติ อิท มนุสฺสาน
อุปโภคปริโภค รตนสมฺมตนฺติ น ชานาติ คามิกปุริโส จิตฺตวิจิตฺตาทิภาวฺจ ชานาติ อิท มนุสฺสาน อุปโภคปริโภค รตนสมฺมตนฺติ
จ อย เฉโก อย กูโฏ อย อฑฺฒสาโรติ อิม ปน วิภาค น
ชานาติ เหรฺิโก สพฺเพป เต ปกาเร ชานาติ ชานนฺโต จ
กหาปณ โอโลเกตฺวาป ชานาติ อาโกฏิตสฺส สทฺท สุตฺวาป
คนฺธ ฆายิตฺวาป รส สายิตฺวาป หตฺเถน ธารยิตวฺ าป อสุกสฺมึ
นาม คาเม วา นิคเม วา นคเร วา ปพฺพเต วา นทีตีเร วา
กโตติป อสุกาจริเยน กโตติป ชานาติ เอว สมฺปทมิท เวทิตพฺพ ฯ
สฺา หิ อชาตพุทฺธิโน ทารกสฺส กหาปณทสฺสน วิย โหติ
นีลาทิวเสน อารมฺมณสฺส อุปฏานาการมตฺตคฺคหณโต ฯ วิฺาณ
คามิกสฺส ปุริสสฺส กหาปณทสฺสนมิว โหติ นีลาทิวเสนารมฺมณาการคฺคหณโต อุทฺธมฺป จ ลกฺขณปฏิเวธ สมฺปาปนโต ฯ ปฺา
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ขนฺธนิทฺเทโส
เหรฺิกสฺส กหาปณทสฺสนมิว โหติ นีลาทิวเสน อารมฺมณาการ
คเหตฺวา ลกฺขณปฏิเวธฺจ ปาเปตฺวา ตโต อุทฺธมฺป มคฺคปาตุภาว
ปาปนโต ฯ ตสฺมา ยเทต สฺชานนวิชานนาการวิสิฏ นานปฺปการโต
ชานน อิท ปชานนนฺติ เวทิตพฺพ ฯ อิท สนฺธาย หิ เอต วุตตฺ 
ปชานนฏเน ปฺาติ ฯ
สา ปเนสา ยตฺถ สฺาวิฺาณานิ น ตตฺถ เอกเสน
โหติ ยทา ปน โหติ ตทา อวินิพฺภุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ อย
สฺา อิท วิฺาณ อย ปฺาติ วินิพฺภุชฺชิตวฺ า อลพฺภเนยฺยนานตฺตา สุขุมา ทุทฺทสา ฯ เตนาห อายสฺมา นาคเสโน ทุกฺกร
มหาราช ภควตา กตนฺติ ฯ กึ ปน ภนฺเต นาคเสน ภควตา
ทุกฺกร กตนฺติ ฯ ทุกกฺ ร มหาราช ภควตา กต ย อิเมส อรูปน
จิตฺตเจตสิกาน ธมฺมาน เอการมฺมเณ วตฺตมานาน ววฏาน อกฺขาต
อย ผสฺโส อย เวทนา อย สฺา อย เจตนา อิท จิตฺตนฺติ ฯ
กานสฺสา ลกฺขณรสปจฺจุปฏานปทฏานานีติ เอตฺถ ปน ฯ
ธมฺมสภาวปฏิเวธลกฺขณา ปฺา ธมฺมาน สภาวปฏิจฺฉาทกโมหนฺธการวิทธสนรสา อสมฺโมหปจฺจุปฏานา ฯ สมาหิโต
ยถาภูต ชานาติ ปสฺสตีติ วจนโต ปน สมาธิ ตสฺสา ปทฏาน ฯ
กติวิธา ปฺาติ ธมฺมสภาวปฏิเวธลกฺขเณน ตาว เอกวิธา
โลกิยโลกุตฺตรวเสน ทุวธิ า ตถา สาสวานาสวาทิวเสน นามรูปววฏาปนวเสน โสมนสฺสอุเปกฺขาสหคตวเสน ทสฺสนภาวนาภูมิ๑

๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๓ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
วเสน จ ติวิธา จินฺตาสุตภาวนามยวเสน ตถา ปริตฺตมหคฺคตอปฺปมาณารมฺมณวเสน อายาปายอุปายโกสลฺลวเสน อชฺฌตฺตาภินิเวสาทิวเสน จ จตุวิธา จตุสู สจฺเจสุ าณวเสน จ จตุปฏิสมฺภิทาวเสน จาติ ฯ ตตฺถ เอกวิธโกฏาโส อุตฺตานตฺโถเยว ฯ
ทุวิธโกฏาเส ฯ โลกิยมคฺคสมฺปยุตฺตา โลกิยา โลกุตฺตรมคฺคสมฺปยุตฺตา โลกุตฺตราติ เอว โลกิยโลกุตฺตรวเสน ทุวิธา ฯ
ทุติยทุเก ฯ อาสวาน อารมฺมณภูตา สาสวา เตส อนารมฺมณา
อนาสวา ฯ อตฺถโต ปเนสา โลกิยโลกุตฺตราว โหติ ฯ อาสวสมฺปยุตฺตา สาสวา อาสววิปฺปยุตฺตา อนาสวาติอาทีสุป เอเสว
นโย ฯ เอว สาสวานาสวาทิวเสน ทุวิธา ฯ ตติยทุเก ฯ ยา
วิปสฺสน อารภิตุกามสฺส จตุนฺน อรูปกฺขนฺธาน ววฏาปเน ปฺา
อย นามววฏาปนปฺา ยา รูปกฺขนฺธสฺส ววฏาปเน ปฺา
อย รูปววฏาปนปฺาติ เอว นามรูปววฏาปน วเสน ทุวธิ า ฯ
จตุตฺถทุเก ฯ ทฺวีสุ กามาวจรกุสลจิตฺเตสุ โสฬสสุ จ ปฺจกนเยน
จตุกฺกชฺฌานิเกสุ มคฺคจิตฺเตสุ ปฺา โสมนสฺสสหคตา ทฺวีสุ
กามาวจรกุสลจิตฺเตสุ จตูสุ จ ปฺจมชฺฌานิเกสุ มคฺคจิตฺเตสุ ปฺา
อุเปกฺขาสหคตาติ เอว โสมนสฺสอุเปกฺขาสหคตวเสน ทุวิธา ฯ
ปฺจมทุเก ฯ ปมมคฺคปฺา ทสฺสนภูมิ อวเสสมคฺคตฺตยปฺา
ภาวนาภูมีติ เอว ทสฺสนภาวนาภูมิวเสน ทุวิธา ฯ
ติเกสุ ปมตฺติเก ฯ ปรโต อสฺสุตฺวา ปฏิลทฺธปฺา อตฺตโน
จินฺตาวเสน นิปฺผนฺนตฺตา จินฺตามยา ปรโต สุตฺวา ปฏิลทฺธปฺา
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ขนฺธนิทฺเทโส
สุตวเสน นิปฺผนฺนตฺตา สุตมยา ยถา ตถา วา ภาวนาวเสน
นิปฺผนฺนา อปฺปนาปฺปตฺตา ปฺา ภาวนามยา ฯ วุตฺตฺเหต
ตตฺถ กตมา จินฺตามยา ปฺา โยควิหิเตสุ วา กมฺมายตเนสุ
โยควิหิเตสุ วา สิปฺปายตเนสุ โยควิหิเตสุ วา วิชฺชาฏาเนสุ
กมฺมสฺสกต วา สจฺจานุโลมิก วา รูป อนิจฺจนฺติ วา เวทนา สฺา
สงฺขารา วิฺาณ อนิจฺจนฺติ วา ย เอวรูป อนุโลมิก ขนฺตึ
ทิฏึ รุจึ มุตึ เปกฺข ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺตึ ปรโต อสฺสุตฺวา ปฏิลภติ
อย วุจฺจติ จินฺตามยา ปฺา ฯเปฯ สุตฺวา ปฏิลภติ อย
วุจฺจติ สุตมยา ปฺา สพฺพาป สมาปนฺนสฺส ปฺา ภาวนามยา
ปฺาติ ฯ เอว จินฺตาสุตภาวนามยวเสน ติวิธา ฯ ทุติยตฺติเก ฯ
กามาวจเร ธมฺเม อารพฺภ ปวตฺตา ปฺา ปริตฺตารมฺมณา
รูปาวจรารูปาวจเร อารพฺภ ปวตฺตา มหคฺคตารมฺมณา สา
โลกิยวิปสฺสนา นิพฺพาน อารพฺภ ปวตฺตา อปฺปมาณารมฺมณา
สา โลกุตฺตรวิปสฺสนาติ เอว ปริตฺตมหคฺคตาปฺปมาณารมฺมณวเสน
ติวิธา ฯ ตติยตฺติเก ฯ อาโย นาม วุฑฺฒิ ฯ สา ทุวิธา
อนตฺถหานิโต อตฺถุปฺปตฺติโต จ ฯ ตตฺถ โกสลฺล อายโกสลฺล ฯ
ยถาห ฯ ตตฺถ กตม อายโกสลฺล อิเม เม ธมฺเม มนสิกโรโต
อนุปฺปนฺนา เจว อกุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ
อกุสลา ธมฺมา ปหียนฺติ อิเม วา ปน เม ธมฺเม มนสิกโรโต
อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปปฺ นฺนา จ กุสลา
๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๔๓๘ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ธมฺมา ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูรยิ า สวตฺตนฺตีติ ยา
ตตฺถ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อิท
วุจฺจติ อายโกสลฺลนฺติ ฯ อปาโยติ ปน อวุฑฺฒิ ฯ สาป ทุวิธา
อตฺถหานิโต อนตฺถุปฺปตฺติโต จ ฯ ตตฺถ โกสลฺล อปายโกสลฺล ฯ
ยถาห ฯ ตตฺถ กตม อปายโกสลฺล อิเม เม ธมฺเม มนสิกโรโต
อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺตีติอาทิ ฯ สพฺพตฺถ
ปน เตส เตส ธมฺมาน อุปาเยสุ นิปฺผตฺติการเณสุ ตขณปฺปวตฺต
านุปฺปตฺติก โกสลฺล อุปายโกสลฺล นาม ฯ ยถาห ฯ สพฺพาป
ตตฺรุปายา ปฺา อุปายโกสลฺลนฺติ ฯ เอว อายาปายอุปายโกสลฺลวเสน ติวิธา ฯฯ
จตุตฺถตฺติเก ฯ อตฺตโน ขนฺเธ คเหตฺวา อารทฺธา
วิปสฺสนาปฺา อชฺฌตฺตาภินิเวสา ปรสฺส ขนฺเธ พาหิร วา
อนินฺทฺริยพทฺธรูป คเหตฺวา อารทฺธา พหิทฺธาภินิเวสา อุภย คเหตฺวา
อารทฺธา อชฺฌตฺตพหิทฺธาภินิเวสาติ เอว อชฺฌตฺตาภินิเวสาทิวเสน
ติวิธา ฯ
จตุกฺเกสุ ปมจตุกฺเก ฯ ทุกฺขสจฺจ อารพฺภ ปวตฺต าณ
ทุกฺเข าณ ทุกฺขสมุทย อารพฺภ ปวตฺต าณ ทุกฺขสมุทเย
าณ ทุกฺขนิโรธ อารพฺภ ปวตฺต าณ ทุกฺขนิโรเธ าณ
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท อารพฺภ ปวตฺต าณ ทุกฺขนิโรธคามินิยา
ปฏิปทาย าณนฺติ เอว จตูสุ สจฺเจสุ าณวเสน จตุพฺพิธา ฯ
๑

๒

๒

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๔๓๙ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๔๔๐ ฯ
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ขนฺธนิทฺเทโส
ทุติยจตุกฺเก ฯ จตสฺโส ปฏิสมฺภทิ า นาม อตฺถาทีสุ ปเภทคตานิ
จตฺตาริ าณานิ ฯ วุตตฺ ฺเหต อตฺเถ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา
ธมฺเม าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา อตฺถธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป าณ
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาติ ฯ ตตฺถ
อตฺโถติ สงฺเขปโต เหตุผลสฺเสต อธิวจน ฯ เหตุผล หิ ยสฺมา
เหตุอนุสาเรน อริยติ อธิคมิยติ สมฺปาปุณิยติ ตสฺมา อตฺโถติ
วุจฺจติ ฯ ปเภทโต ปน ยงฺกิฺจิ ปจฺจยสมฺภูต นิพฺพาน ภาสิตตฺโถ
วิปาโก กิริยาติ อิเม ปฺจ ธมฺมา อตฺโถติ เวทิตพฺพา ฯ ต
อตฺถ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส ตสฺมึ อตฺเถ ปเภทคต าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ ธมฺโมติป สงฺเขปโต ปจฺจยสฺเสต อธิวจน ฯ ปจฺจโย
หิ ยสฺมา ต ต ทหติ ปวตฺเตติ วา สมฺปาปุณิตุ วา เทติ
ตสฺมา ธมฺโมติ วุจฺจติ ฯ ปเภทโต ปน โยโกจิ ผลนิพฺพตฺตโก
เหตุ อริยมคฺโค ภาสิต กุสล อกุสลนฺติ อิเม ปฺจ ธมฺมา ธมฺโมติ
เวทิตพฺพา ฯ ต ธมฺม ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส ตสฺมึ ธมฺเม ปเภทคต
าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ อยเมว หิ อตฺโถ อภิธมฺเม ทุกฺเข
าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ทุกฺขสมุทเย าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา
ทุกฺขนิโรเธ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาย
าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา เหตุมฺหิ าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา เหตุผเล
าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา เย ธมฺมา ชาตา ภูตา สฺชาตา นิพฺพตฺตา
อภินิพฺพตฺตา ปาตุภูตา อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา
๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๙๘ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ยมฺหา ธมฺมา เต ธมฺมา ชาตา ภูตา สฺชาตา นิพฺพตฺตา อภินิพฺพตฺตา
ปาตุภูตา เตสุ ธมฺเมสุ าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ชรามรเณ
าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ชรามรณสมุทเย าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา
ฯเปฯ สงฺขารนิโรเธ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา สงฺขารนิโรธคามินิยา
ปฏิปทาย าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา อิธ ภิกฺขุ ธมฺม ชานาติ
สุตฺต เคยฺย ฯเปฯ เวทลฺล อย วุจฺจติ ธมฺมปฏิสมฺภิทา โส
ตสฺส ตสฺเสว ภาสิตสฺส อตฺถ ชานาติ อย อิมสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ
อย อิมสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถติ อย วุจฺจติ อตฺถปฏิสมฺภิทา กตเม
ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ
ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา
เตส วิปาเก าณ อตฺถปฏิสมฺภิทาติอาทินา นเยน วิภชิตฺวา
ทสฺสิโต ฯ อตฺถธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป าณนฺติ ตสฺมึ อตฺเถ จ
ธมฺเม จ ยา สภาวนิรุตฺติ อพฺยาภิจาริโวหาโร ตทภิลาเป ตสฺส
ภาสเน อุทีรเณ ต ภาสิต ลปต อุทรี ิต สุตฺวาว อย สภาวนิรุตฺติ
อย น สภาวนิรุตฺตีติ เอว ตสฺสา ธมฺมนิรุตฺติสฺิตาย สภาวนิรุตฺติยา
มาคธิกาย สพฺพสตฺตาน มูลภาสาย ปเภทคต าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ฯ
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต หิ ผสฺโส เวทนาติ เอวมาทิวจน สุตฺวาว
อย สภาวนิรุตฺตีติ ชานาติ ผสฺสา เวทโนติ เอวมาทิก ปน
อย น สภาวนิรุตฺตีติ ฯ าเณสุ าณนฺติ สพฺพตฺถ าณมารมฺมณ กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส าณารมฺมณ าณ ยถาวุตฺเตสุ
๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๔๐๐ ฯ
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ขนฺธนิทฺเทโส
วา เตสุ าเณสุ สโคจรกิจฺจาทิวเสน วิตฺถารโต าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาติ อตฺโถ ฯ
จตสฺโสป เจตา ปฏิสมฺภิทา ทฺวีสุ ปเภท คจฺฉนฺติ
เสขภูมิยฺจ อเสขภูมิยฺจ ฯ ตตฺถ อคฺคสาวกาน มหาสาวกานฺจ
อเสขภูมิย ปเภท คตา อานนฺทตฺเถรจิตฺตคหปติธมฺมิกอุปาสกอุปาลิคหปติขุชฺชุตฺตราอุปาสิกาทีน เสขภูมิย ฯ
เอว ทฺวสี ุ ภูมีสุ ปเภท คจฺฉนฺติโยป เจตา อธิคเมน
ปริยตฺติยา สวเนน ปริปจุ ฺฉาย ปุพฺพโยเคน จาติ อิเมหิ ปฺจหากาเรหิ วิสทา โหนฺติ ฯ ตตฺถ อธิคโม นาม อรหตฺตปฺปตฺติ ฯ
ปริยตฺติ นาม พุทฺธวจนสฺส ปริยาปุณน ฯ สวน นาม สกฺกจฺจ
อฏึกตฺวา สทฺธมฺมสฺสวน ฯ ปริปุจฺฉา นาม ปาลิอฏกถาทีสุ
คณฺิปทอตฺถปทวินิจฺฉยกถา ฯ ปุพฺพโยโค นาม ปุพฺพพุทฺธาน สาสเน
คตปจฺจาคติกภาเวน ยาว อนุโลมโคตฺรภูสมีป ตาว วิปสฺสนานุโยโค ฯ
อปเร อาหุ
ปุพฺพโยโค พาหุสจฺจ เทสภาสา จ อาคโม
ปริปุจฺฉา อธิคโม ครุสนฺนิสฺสโย ตถา
มิตฺตสมฺปตฺติ เจวาติ ปฏิสมฺภิทปจฺจยาติ ฯ
ตตฺถ ปุพฺพโยโค วุตฺตนโยว ฯ พาหุสจฺจ นาม เตสุ เตสุ
สตฺเถสุ จ สิปฺปายตเนสุ จ กุสลตา ฯ เทสภาสา นาม เอกสตโวหารกุสลตา วิเสเสน ปน มาคธิเก โกสลฺล ฯ อาคโม นาม
อนฺตมโส โอปมฺมวคฺคมตฺตสฺสาป พุทฺธวจนสฺส ปริยาปุณน ฯ ปริปุจฺฉา
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วิสุทฺธิมคฺเค
นาม เอกคาถายป อตฺถวินิจฺฉยปุจฺฉน ฯ อธิคโม นาม โสตาปนฺนตา วา ฯเปฯ อรหตฺต วา ฯ ครุสนฺนิสฺสโย นาม สุตปฏิภาณพหุลาน ครูน สนฺติเก วาโส ฯ มิตฺตสมฺปตฺติ นาม ตถารูปนเยว
มิตฺตาน ปฏิลาโภติ ฯ ตตฺถ พุทฺธา จ ปจฺเจกพุทฺธา จ ปุพฺพโยคฺเจว อธิคมฺจ นิสฺสาย ปฏิสมฺภิทา ปาปุณนฺติ ฯ สาวกา สพฺพานิป
เอตานิ การณานิ ฯ ปฏิสมฺภิทปฺปตฺติยา จ ปาฏิเยกฺโก กมฺมฏานภาวนานุโยโค นาม นตฺถิ ฯ เสขาน ปน เสขผลวิโมกฺขนฺติกา
อเสขาน อเสขผลวิโมกฺขนฺติกาว ปฏิสมฺภิทปฺปตฺติ โหติ ฯ ตถาคตาน
หิ ทสพลานิ วิย อริยาน อริยผเลเนว ปฏิสมฺภิทา อิชฺฌนฺตีติ ฯ อิมา
ปฏิสมฺภิทา สนฺธาย วุตฺต จตุปฏิสมฺภิทาวเสน จตุพฺพิธาติ ฯ
กถ ภาเวตพฺพาติ เอตฺถ ปน ฯ ยสฺมา อิมาย ปฺาย
ขนฺธายตนธาตุอินฺทฺริยสจฺจปฏิจฺจสมุปฺปาทาทิเภทา ธมฺมา ภูมิ
สีลวิสุทฺธิ เจว จิตฺตวิสุทฺธิ จาติ อิเม เทฺว วิสุทฺธิโย มูล ทิฏิวิสุทฺธิ
กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธิ ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิ
าณทสฺสนวิสุทฺธีติ อิมา ปฺจ วิสุทฺธิโย สรีร ตสฺมา เตสุ
ภูมิภูเตสุ ธมฺเมสุ อุคฺคหปริปุจฺฉาวเสน าณปริจย กตฺวา
มูลภูตา เทฺว วิสุทฺธิโย สมฺปาเทตฺวา สรีรภูตา ปฺจ วิสุทฺธิโย
สมฺปาเทนฺเตน ภาเวตพฺพา ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ อย ปน
วิตฺถาโร ฯ
ย ตาว วุตฺต ขนฺธายตนธาตุอินฺทฺริยสจฺจปฏิจฺจสมุปฺปาทาทิเภทา ธมฺมา ภูมีติ เอตฺถ ฯ ขนฺธาติ ปฺจกฺขนฺธา รูปกฺขนฺโธ
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ขนฺธนิทฺเทโส
เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธติ ฯ
ตตฺถ ยงฺกิฺจิ สีตาทีหิ รุปฺปนลกฺขณ ธมฺมชาต สพฺพนฺต เอกโต
กตฺวา รูปกฺขนฺโธติ เวทิตพฺพ ฯ ตเทต รุปฺปนลกฺขเณน เอกวิธมฺป
ภูโตปาทายเภทโต ทุพฺพิธ ฯ
ตตฺถ ภูตรูป จตุพฺพิธ ปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ
วาโยธาตูติ ฯ ตาส ลกฺขณรสปจฺจุปฏานานิ จตุธาตุววฏาเน
วุตฺตานิ ฯ ปทฏานโต ปน ตา สพฺพาป อวเสสธาตุตฺตยปทฏานา ฯ
อุปาทายรูป จตุวีสติวิธ จกฺขุ โสต ฆาน ชิวฺหา กาโย รูป
สทฺโท คนฺโธ รโส อิตฺถินฺทฺริย ปุรสิ ินฺทฺริย ชีวติ ินฺทฺริย หทยวตฺถุ
กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ อากาสธาตุ รูปสฺส ลหุตา รูปสฺส
มุทุตา รูปสฺส กมฺมฺตา รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ รูปสฺส
ชรตา รูปสฺส อนิจฺจตา กวฬิงฺกาโร อาหาโรติ ฯ
ตตฺถ รูปาภิฆาตารหภูตปฺปสาทลกฺขณ ทฏุกามตานิทานกมฺมสมุฏานภูตปฺปสาทลกฺขณ วา จกฺขุ รูเปสุ อาวิฺฉนรสจกฺขุวิฺาณสฺส อาธารภาวปจฺจุปฏาน ทฏุกามตานิทานกมฺมชภูตปทฏาน ฯ สทฺทาภิฆาตารหภูตปฺปสาทลกฺขณ โสตุกามตานิทาน
กมฺมสมุฏานภูตปฺปสาทลกฺขณ วา โสต สทฺเทสุ อาวิฺฉนรส
โสตวิฺาณสฺส อาธารภาวปจฺจุปฏาน โสตุกามตานิทานกมฺมชภูตปทฏาน ฯ คนฺธาภิฆาตารหภูตปฺปสาทลกฺขณ ฆายิตุกามตานิทาน กมฺมสมุฏานภูตปฺปสาทลกฺขณ วา ฆาน คนฺเธสุ อาวิฺฉน รส
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ฆานวิฺาณสฺส อาธารภาวปจฺจุปฏาน ฆายิตุกามตานิทานกมฺมชภูต- ปทฏาน ฯ รสาภิฆาตารหภูตปฺปสาทลกฺขณา สายิตุกามตานิทานกมฺมสมุฏานภูตปฺปสาทลกฺขณา วา ชิวฺหา รเสสุ อาวิฺฉนรสา ชิวฺหาวิฺาณสฺส อาธารภาวปจฺจุปฏานา สายิตุกามตานิทานกมฺมชภูตปทฏานา ฯ โผฏพฺพาภิฆาตารหภูตปฺปสาทลกฺขโณ ผุสิตุกามตานิทานกมฺมสมุฏานภูตปฺปสาทลกฺขโณ วา กาโย โผฏพฺเพสุ
อาวิฺฉนรโส กายวิฺาณสฺส อาธารภาวปจฺจุปฏาโน ผุสิตุกามตานิทานกมฺมชภูตปทฏาโน ฯ
เกจิ ปน เตชาธิกาน ภูตาน ปสาโท จกฺขุ วายุปวีอาปาธิกาน ภูตาน ปสาโท โสตฆานชิวฺหา กาโย สพฺเพสนฺติ
วทนฺติ ฯ อปเร เตชาธิกาน ปสาโท จกฺขุ วิวรวายุอาปปวาธิกาน โสตฆานชิวฺหากายาติ วทนฺติ ฯ เต วตฺตพฺพา สุตฺต
อาหรถาติ ฯ อทฺธา สุตฺตเมว น ทกฺขิสฺสนฺติ ฯ เกจิ ปเนตฺถ
เตชาทีน คุเณหิ รูปาทีหิ อนุคฺคยฺหภาวโตติ การณ วทนฺติ ฯ เต
วตฺตพฺพา โก ปเนวมาห รูปาทโย เตชาทีน คุณาติ อวินิพฺโภควุตฺตีสุ หิ ภูเตสุ อย อิมสฺส คุโณ อย อิมสฺส คุโณติ น
ลพฺภา วตฺตุนฺติ ฯ อถาป วเทยฺยุ ยถา เตสุ เตสุ สมฺภาเรสุ
ตสฺส ตสฺส ภูตสฺส อธิกตาย ปวีอาทีน สนฺธารณาทีนิ กิจฺจานิ
อิจฺฉถ เอว เตชาทิอธิเกสุ สมฺภาเรสุ รูปาทีน อธิกภาวทสฺสนโต
อิจฺฉิตพฺพเมต รูปาทโย เตส คุณาติ ฯ เต วตฺตพฺพา อิจฺเฉยฺยาม
ยทิ อาปาธิกสฺส อาสวสฺส คนฺธโต ปวีอธิเก กปฺปาเส คนฺโธ
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อธิกตโร สิยา เตชาธิกสฺส จ อุณฺโหทกสฺส วณฺณโตป สีตุทกสฺส
วณฺโณ ปริหาเยถ ยสฺมา ปเนต อุภยมฺป นตฺถิ ตสฺมา ปหาเยเถตเมเตส นิสฺสยภูตาน วิเสสกปฺปน ยถา อวิเสเสป เอกกลาเป
ภูตาน รูปรสาทโยอฺมฺ วิสทิสา โหนฺติ เอว จกฺขุปฺปสาทาทโย
อวิชฺชมาเนป อฺสฺมึ วิเสสการเณติ คเหตพฺพเมต ฯ
กึ ปน ต ย อฺมฺสฺส อสาธารณ ฯ กมฺมเมว จ
เนส วิเสสการณ ตสฺมา กมฺมวิเสสโต เอเตส วิเสโส น ภูตวิเสสโต ฯ ภูตวิเสเส หิ สติ ปสาโทว น อุปฺปชฺชติ ฯ สมาน
หิ ปสาโท น วิสมานนฺติ โปราณา ฯ เอว กมฺมวิเสสโต วิเสสวนฺเตสุ จ เอเตสุ จกฺขุโสตานิ อปฺปตฺตวิสยคฺคาหกานิ อตฺตโน
นิสฺสย อนลฺลีนนิสฺสเยเอว วิสเย วิฺาณเหตุตฺตา ฯ ฆานชิวฺหากายา
สมฺปตฺตวิสยคฺคาหกา นิสฺสยวเสน เจว สยฺจ อตฺตโน นิสสฺ ย
อลฺลีเนเยว วิสเย วิฺาณเหตุตฺตา ฯ
จกฺขฺุเจตฺถ ยเทต โลเก นีลปขุมสมากิณฺณ กณฺหสุกฺกมณฺฑลวิจิตฺต นีลุปฺปลทลสนฺนภิ  จกฺขุนฺติ วุจฺจติ ตสฺส สสมฺภารจกฺขุโน
เสตมณฺฑลปริกฺขิตฺตสฺส กณฺหมณฺฑลสฺส มชฺเฌ อภิมุเข ิตาน
สรีรสณฺานุปฺปตฺติเทเส สตฺตสุ ปจปุ ฏเลสุ อาสิตฺตเตล ปจุปฏลานิ
วิย สตฺต อกฺขิปฏลานิ พฺยาเปตฺวา ธารณนฺหาปนมณฺฑนวีชนกิจฺจาหิ จตูหิ ธาตีหิ ขตฺติยกุมาโร วิย สนฺธารณาพนฺธนปริปาจนสมุทีรณกิจฺจาหิ จตูหิ ธาตูหิ กตุปการ อุตุจิตฺตาหาเรหิ อุปตฺถมฺภิยมาน อายุนา อนุปาลิยมาน วณฺณคนฺธรสาทีหิ ปริวุต ปมาณโต
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โอกาสิรมตฺต จกฺขุวิฺาณาทีน ยถารห วตฺถทุ ฺวารภาว สาธยมาน
ตฏติ ฯ วุตฺตมฺป เจต ธมฺมเสนาปตินา
เยน จกฺขุปฺปสาเทน รูปานิ มนุปสฺสติ
ปริตฺต สุขุม เอต อูกาสิรสมูปมนฺติ ฯ
สสมฺภารโสตวิลสฺส ปน อนฺโต ตนุตมฺพโลมาจิเต องฺคุลีเวธกสณฺาเน ปเทเส โสต วุตฺตปฺปการาหิ ธาตูหิ กตุปการ อุตจุ ิตฺตาหาเรหิ
อุปตฺถมฺภิยมาน อายุนา อนุปาลิยมาน วณฺณาทีหิ ปริวุต โสตวิฺาณาทีน ยถารห วตฺถุทฺวารภาว สาธยมาน ติฏติ ฯ สสมฺภารฆานวิลสฺส อนฺโต อชปทสณฺาเน ปเทเส ฆาน ยถาวุตฺตปฺปการอุปการุปตฺถมฺภนานุปาลนปริวาร ฆานวิฺาณาทีน ยถารห วตฺถุทฺวารภาว สาธยมาน ติฏติ ฯ สสมฺภารชิวฺหามชฺฌสฺส อุปริ อุปฺปลทลคฺคสณฺาเน ปเทเส ชิวฺหา ยถาวุตฺตปฺปการอุปการุปตฺถมฺภนานุปาลนปริวารา ชิวฺหาวิฺาณาทีน ยถารห วตฺถทุ ฺวารภาว สาธย
มานา ติฏติ ฯ ยาวตา ปน อิมสฺมึ กาเย อุปาทินฺนรูป นาม อตฺถิ ฯ
สพฺพตฺถ กาโย กปฺปาสปฏเล เสฺนโห วิย วุตฺตปฺปการอุปการุปตฺถมฺภนา- นุปาลนปริวาโรว หุตฺวา กายวิฺาณาทีน ยถารห วตฺถ-ุ
ทฺวารภาว สาธยมาโน ติฏติ ฯ วมฺมิกอุทกากาสคามสิวฏิกา
สงฺขาตสโคจรนินฺนา วิย จ อหิสสสุมารปกฺขีกุกฺกุรสิคาลา รูปาทิสโคจรนินฺนาว เอเต จกฺขาทโยติ ทฏพฺพา ฯ
ตโต ปเรสุ ปน รูปาทีสุ ฯ จกฺขุปฏิหนนลกฺขณ รูป จกฺขุวิฺาณสฺส วิสยภาว รส ตสฺเสว โคจรปจฺจุปฏาน จตุมหาภูต๑

๑. สีวถิกา... อิติป ฯ
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ปทฏาน ฯ ยถา เจต ตถา สพฺพานิป อุปาทายรูปานิ ฯ ยตฺถ
ปน วิเสโส อตฺถิ ตตฺถ วกฺขาม ฯ ตยิท นีล ปตกนฺติอาทิวเสน
อเนกวิธ ฯ โสตปฏิหนนลกฺขโณ สทฺโท โสตวิฺาณสฺส วิสยภาวรโส ตสฺเสว โคจรปจฺจุปฏาโน เภริสทฺโท มุทิงฺคสทฺโทติอาทินา นเยน อเนกวิโธ ฯ ฆานปฏิหนนลกฺขโณ คนฺโธ ฆานวิฺาณสฺส วิสยภาวรโส ตสฺเสว โคจรปจฺจุปฏาโน มูลคนฺโธ
สารคนฺโธติอาทินา นเยน อเนกวิโธ ฯ ชิวฺหาปฏิหนนลกฺขโณ
รโส ชิวฺหาวิฺาณสฺส วิสยภาวรโส ตสฺเสว โคจรปจฺจุปฏาโน
มูลรโส ขนฺธรโสติอาทินา นเยน อเนกวิโธ ฯ
อิตฺถภี าวลกฺขณ อิตถฺ ินฺทฺริย อิตฺถีติ ปกาสน รส อิตฺถีลงิ ฺคนิมิตฺตกุตฺตากปฺปาน กรณภาวปจฺจุปฏาน ฯ ปุรสิ ภาวลกฺขณ
ปุริสินฺทฺริย ปุริโสติ ปกาสนรส ปุรสิ ลิงฺคนิมิตฺตกุตฺตากปฺปาน กรณภาวปจฺจุปฏาน ฯ ตทุภยมฺป กายปฺปสาโท วิย สกลสรีร พฺยาปกเมว
น จ กายปฺปสาเทน ิโตกาเส ิตนฺติ วา อฏิโตกาเส ิตนฺติ วา
วตฺตพฺพต อาปชฺชติ รูปรสาทโย วิย อฺมฺ สงฺกโร นตฺถิ ฯ
สหชรูปานุปาลนลกฺขณ ชีวิตินทฺ ฺริย เตส ปวตฺตนรส เตสเยวปน ปจฺจุปฏาน ยาปยิตพฺพภูตปทฏาน ฯ สนฺเตป จ อนุปาลนลกฺขณาทิมฺหิ วิธาเน อตฺถิกฺขเณเยว ต สหชรูปานิ อนุปาเลติ
อุทก วิย อุปฺปลาทีนิ ยถาสก ปจฺจยุปฺปนฺเนป จ ธมฺเม ปาเลติ
ธาตี วิย กุมาร สย ปวตฺติตธมฺมสมฺพนฺเธเนว จ ปวตฺตติ นิยามโก
วิย น ภงฺคโต อุทฺธ ปวตฺตติ อตฺตโน จ ปวตฺตยิตพฺพาน จ
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อภาวา น ภงฺคกฺขเณ เปติ สย ภิชฺชมานตฺตา ขียมาโน วิย
วฏฏิเสนฺโห ทีปสิข น จ อนุปาลนปวตฺตนปนานุภาววิรหิต
ยถาวุตฺตกฺขเณ ตสฺส ตสฺส สาธนโตติ ทฏพฺพ ฯ
มโนธาตุมโนวิฺาณธาตูน นิสฺสยลกฺขณ หทยวตฺถุ ตาสเยว
ธาตูน อาธารณรส อุพพฺ าหนปจฺจุปฏาน ฯ หทยสฺส อนฺโต กายคตาสติกถาย วุตฺตปฺปการ โลหิต นิสฺสาย สนฺธารณาทิกิจฺเจหิ
ภูเตหิ กตุปการ อุตุจิตฺตาหาเรหิ อุปตฺถมฺภิยมาน อายุนา อนุปาลิยมาน มโนธาตุมโนวิฺาณธาตูนฺเจว ตสมฺปยุตฺตธมฺมานฺจ
วตฺถุภาว สาธยมาน ติฏติ ฯ
อติกฺกมาทิปฺปวตฺตกจิตฺตสมุฏานวาโยธาตุยา สหชรูปกายตฺถมฺภนสนฺธารณจลนสฺส ปจฺจโย อาการวิกาโร กายวิฺตฺติ
อธิปฺปายปฺปกาสนรสา กายวิปฺผนฺทนเหตุภาวปจฺจุปฏานา จิตฺตสมุฏานวาโยธาตุปทฏานา ฯ สา ปเนสา กายวิปฺผนฺทเนน อธิปฺปายวิฺาปนเหตุตฺตา สยฺจ เตน กายวิปฺผนฺทนสงฺขาเตน กาเยน
วิฺเยฺยตฺตา กายวิฺตฺตีติ วุจฺจติ ฯ ตาย จ ปน จลิเตหิ จิตฺตชรูเปหิ อภิสมฺพนฺธาน อุตุชาทีนมฺป จลนโต อภิกกฺ มปฏิกฺกมาทโย
ปวตฺตนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ วจีเภทปฺปวตฺตกจิตฺตสมุฏานปวีธาตุยา
อุปาทินฺนฆฏฏนสฺส ปจฺจโย อาการวิกาโร วจีวิฺตฺติ อธิปฺปายปฺปกาสนรสา วจีโฆสสฺส เหตุภาวปจฺจุปฏานา จิตฺตสมุฏานปวีธาตุปทฏานา ฯ สา ปเนสา วจีโฆเสน อธิปฺปายวิฺาปนเหตุตฺตา
สยฺจ ตาย วจีโฆสสงฺขาตาย วาจาย วิฺเยฺยตฺตา วจีวิฺตฺตีติ
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วุจฺจติ ฯ ยถา หิ อรฺเ อุสฺสาเปตฺวา พทฺธโคสีสาทิอุทกนิมิตฺต
ทิสฺวา อุทกเมตฺถ อตฺถตี ิ วิฺายติ เอว กายวิปฺผนฺทนฺเจว
วจีโฆสฺจ คเหตฺวา กายวจีวิฺตฺติโยป วิฺายนฺติ ฯ
รูปปริจฺเฉทลกฺขณา อากาสธาตุ รูปปริยนฺตปฺปกาสนรสา
รูปมริยาทปจฺจุปฏานา อสมฺผุฏภาวฉิทฺทวิวรภาวปจฺจุปฏานา วา
ปริจฺฉินฺนรูปปทฏานา ยาย ปริจฺฉินฺเนสุ รูเปสุ อิทมิโต อุทฺธมโธ
ติริยนฺติ จ โหติ ฯ
อทนฺธตาลกฺขณา รูปสฺส ลหุตา รูปาน ครุภาววิโนทนรสา
ลหุปริวตฺติตาปจฺจุปฏานา ลหุรูปปทฏานา ฯ อถทฺธตาลกฺขณา
รูปสฺส มุทุตา รูปาน ถทฺธภาววิโนทนรสา สพฺพกิริยาสุ อวิโรธิตาปจฺจุปฏานา มุทุรูปปทฏานา ฯ สรีรกิรยิ านุกุลกมฺมฺภาวลกฺขณา รูปสฺส กมฺมฺตา อกมฺมฺตาวิโนทนรสา อทุพพฺ ลภาวปจฺจุปฏานา กมฺมฺรูปปทฏานา ฯ เอตา ปน ติสฺโส น
อฺมฺ วิชหนฺติ ฯ เอว สนฺเตป โย อโรคิโน วิย รูปาน
ลหุภาโว อทนฺธตาลหุปริวตฺติปฺปกาโร รูปทนฺธตฺตกรธาตุกฺโขภปฏิปกฺขปจฺจยสมุฏาโน โส รูปวิกาโร รูปสฺส ลหุตา โย ปน
สุปริมทฺทิตจมฺมสฺเสว รูปาน มุทุภาโว สพฺพกิรยิ าวิเสเสสุ
วสวตฺตนภาวมทฺทวปฺปกาโร รูปตฺถทฺธตฺตกรธาตุกฺโขภปฏิปกฺขปจฺจยสมุฏาโน โส รูปวิกาโร รูปสฺส มุทุตา โย ปน สุธนฺตสุวณฺณสฺเสว
รูปาน กมฺมฺภาโว สรีรกิรยิ านุกุลภาวปฺปกาโร สรีรกิริยาน
อนนุกุลกรธาตุกฺโขภปฏิปกฺขปจฺจยสมุฏาโน โส รูปวิกาโร รูปสฺส
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
กมฺมฺตาติ เอวเมตาส วิเสโส เวทิตพฺโพ ฯ
อาจยลกฺขโณ รูปสฺส อุปจโย ปุพฺพนฺตโต รูปาน อุมฺมุชชฺ าปนรโส นิยยฺ าตนปจฺจุปฏาโน ปริปุณณ
ฺ ภาวปจฺจุปฏาโน วา
อุปจิตรูปปทฏาโน ฯ ปวตฺติลกฺขณา รูปสฺส สนฺตติ อนุปฺปพนฺธนรสา อนุปฺปจฺเฉทปจฺจุปฏานา อนุปฺปพนฺธนกรูปปทฏานา ฯ
อุภยมฺเปต ชาติรูปสฺเสวาธิวจน ฯ อาการนานตฺตโต ปน เวเนยฺยวเสน จ อุปจโย สนฺตตีติ อุทฺเทสเทสนา กตา ฯ ยสฺมา ปเนตฺถ
อตฺถโต นานตฺต นตฺถิ ตสฺมา อิเมส ปทาน นิทฺเทเส โย
อายตนาน อาจโย โส รูปสฺส อุปจโย โย รูปสฺส อุปจโย
สา รูปสฺส สนฺตตีติ วุตฺต ฯ อฏกถายมฺป อาจโย นาม
นิพฺพตฺติ อุปจโย นาม วฑฺฒิ สนฺตติ นาม ปวตฺตีติ วตฺวา
นทีตีเร ขตกูปสฺมึ หิ อุทกุคฺคมนกาโล วิย อาจโย นิพฺพตฺติ
ปริปุณฺณกาโล วิย อุปจโย วฑฺฒิ อชฺโฌตฺถริตฺวา คมนกาโล วิย
สนฺตติ ปวตฺตีติ อุปมา กตา ฯ อุปมาวสาเน จ เอว กึ กถิต
โหติ ฯ อายตเนน อาจโย กถิโต อาจเยน อายตน กถิตนฺติ
วุตฺต ฯ ตสฺมา ยา รูปาน ปมาภินิพฺพตฺติ สา อาจโย ยา
เตส อุปริ อฺเส นิพฺพตฺตมานาน นิพฺพตฺติ สา วฑฺฒิอากาเรน
อุปฏานโต อุปจโย ยา เตสมฺป อุปริ ปุนปฺปนุ  อฺเส
นิพฺพตฺตมานาน นิพฺพตฺติ สา อนุปฺปพนฺธากาเรน อุปฏานโต
สนฺตตีติ จ ปวุจฺจตีติ เวทิตพฺพา ฯ รูปปริปากลกฺขณา รูปสฺส ชรตา
๑

๑. อภิ. ส. ๓๔/๒๒๖ ฯ
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ขนฺธนิทฺเทโส
อุปนยนรสา สภาวานปคเมป นวภาวาปคมปจฺจุปฏานา วีหิปุราณภาโว วิย ปริปจฺจมานรูปปทฏานา ขณฺฑิจฺจาทิภาเวน ทนฺตาทีสุ
วิการทสฺสิตา อิท ปากฏชร สนฺธาย วุตฺต ฯ อรูปธมฺมาน ปน
ปฏิจฺฉนฺนชรา นาม โหติ ตสฺสา เอส วิกาโร นตฺถิ ยา จ
ปวีอุทกปพฺพตจนฺทิมสุริยาทีสุ อวีจิชรา นาม ฯ ปริเภทลกฺขณา
รูปสฺส อนิจฺจตา สสีทนรสา ขยวยปจฺจุปฏานา ปริภิชฺชมานรูปปทฏานา ฯ
โอชาลกฺขโณ กวฬิงฺกาโร อาหาโร รูปาหรณรโส อุปตฺถมฺภนปจฺจุปฏาโน กพฬ กตฺวา อาหริตพฺพวตฺถุปทฏาโน ฯ ยาย
โอชาย สตฺตา ยาเปนฺติ ตสฺสา เอต อธิวจนนฺติ ฯ อิมานิ ตาว
ปาลิย อาคตรูปาเนว ฯ
อฏกถาย ปน พลรูป สมฺภวรูป ชาติรูป โรครูปนฺติ
เอกจฺจาน มเตน มิทฺธรูปนฺติ เอว อฺานิป รูปานิ อาหริตฺวา
อทฺธา มุนีสิ สมฺพุทฺโธ นตฺถิ นีวรณา ตวาติอาทีนิ วตฺวา
มิทฺธรูป ตาว นตฺถิเยวาติ ปฏิกฺขิตฺต ฯ อิตเรสุ โรครูป
ชรตาอนิจฺจตาคหเณน คหิตเมว ชาติรูป อุปจยสนฺตติคฺคหเณน
สมฺภวรูป อาโปธาตุคฺคหเณน พลรูป วาโยธาตุคฺคหเณน คหิตเมว ฯ
ตสฺมา เตสุ เอกมฺป วิสุ นตฺถีติ สนฺนิฏาน คต ฯ อิติ อิท
จตุวีสติวิธ อุปาทายรูป ปุพฺเพ วุตฺตจตุพฺพิธภูตรูปฺจาติ อฏวีสติวิธ
รูป โหติ อนูนมนธิก ฯ
๑

๒

๓

๑. ม. ยุ. วิการทสฺสนโต ฯ ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ขุ. สุ. ๒๕/๔๓๕ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ต สพฺพมฺป นเหตุ อเหตุก เหตุวิปฺปยุตฺต สปฺปจฺจย โลกิย
สาสวเมวาติอาทินา นเยน เอกวิธ อชฺฌตฺติก พาหิร โอฬาริก
สุขุม ทูเร สนฺติเก นิปผฺ นฺน อนิปผฺ นฺน ปสาทรูป นปสาทรูป
อินฺทฺริย อนินฺทฺริย อุปาทินฺน อนุปาทินฺนนฺติอาทิวเสน ทุวธิ  ฯ
ตตฺถ จกฺขาทิ ปฺจวิธ อตฺตภาว อธิกิจฺจ ปวตฺตตฺตา อชฺฌตฺติก
เสส ตโต พาหิรตฺตา พาหิร ฯ จกฺขาทีนิ นว อาโปธาตุวชฺชิตา
ติสฺโส ธาตุโย จาติ ทฺวาทสวิธ ฆฏฏนวเสน คเหตพฺพโต โอฬาริก
เสส ตโต วิปรีตตฺตา สุขุม ฯ ย สุขุม ตเทว ทุปปฺ ฏิวิชฺฌสภาวตฺตา ทูเร อิตร สุปฏิวิชฺฌสภาวตฺตา สนฺติเก ฯ จตสฺโส
ธาตุโย จกฺขาทีนิ เตรส กพฬิงฺการาหาโร จาติ อฏารสวิธ รูป
ปริจฺเฉทวิการลกฺขณภาว อติกฺกมิตฺวา สภาเวเนว ปริคฺคเหตพฺพโต
นิปฺผนฺน เสส ตพฺพิปรีตตาย อนิปฺผนฺน ฯ จกฺขาทิ ปฺจวิธ
รูปาทีน คหณปจฺจยภาเวน อาทาสตล วิย วิปฺปสนฺนตฺตา ปสาทรูป
อิตร ตโต วิปรีตตฺตา นปสาทรูป ฯ ปสาทรูปเมว อิตฺถินฺทฺรยิ าทิตฺตเยน สทฺธึ อธิปติยฏเน อินฺทฺริย เสส ตโต วิปรีตตฺตา อนินฺทฺริย ฯ
ย กมฺมชนฺติ ปรโต วกฺขาม ต กมฺเมน อุปาทินฺนตฺตา อุปาทินฺน
เสส ตโต วิปรีตตฺตา อนุปาทินฺน ฯ
ปุน สพฺพเมว รูป สนิทสฺสนกมฺมชาทีน ติกาน วเสน
ติวิธ โหติ ฯ ตตฺถ โอฬาริเก รูป สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ เสส
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ สพฺพมฺป สุขุม อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ฯ เอว ตาว
สนิทสฺสนตฺติกวเสน ติวิธ ฯ กมฺมชาทิตฺติกวเสน ปน ฯ กมฺมโต ชาต
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ขนฺธนิทฺเทโส
กมฺมช ตทฺปจฺจยชาต อกมฺมช น กุโตจิ ชาต เนว
กมฺมช นากมฺมช ฯ จิตฺตโต ชาต จิตตฺ ช ตทฺปจฺจยชาต
อจิตฺตช น กุโตจิ ชาต จิตฺตช นาจิตฺตช ฯ อาหารโต
ชาต อาหารช ตทฺปจฺจยชาต อนาหารช น กุโตจิ ชาต
เนว อาหารช น อนาหารช ฯ อุตุโต ชาต อุตุช ตทฺปจฺจยชาต อนุตุช น กุโตจ ชาต เนว อุตุช น อนุตชุ นฺติ ฯ
เอว กมฺมชาติตฺติกวเสน ติวิธ ฯ
ปุน ทิฏาทิรูปรูปาทิวตฺถาทิจตุกฺกวเสน จตุพฺพิธ ฯ ตตฺถ
รูปายตน ทิฏ  นาม ทสฺสนวสยตฺตา สทฺทายตน สุต นาม
สวนวิสยตฺตา คนฺธรสโผฏพฺพตฺตย มุต นาม สมฺปตฺตคฺคาหกอินฺทฺริยวิสยตฺตา เสส วิฺาต นาม วิฺาณสฺเสว วิสยตฺตาติ
เอว ตาว ทิฏาทิจตุกฺกวเสน จตุพฺพิธ ฯ นิปฺผนฺนรูป ปเนตฺถ
รูปรูป นาม อากาสธาตุ ปริจฺเฉทรูป นาม กายวิฺตฺติอาทิ
กมฺมฺตาปริยนฺต วิการรูป นาม ชาติชราภงฺค ลกฺขณรูป
นามาติ เอว รูปรูปาทิจตุกฺกวเสน จตุพฺพิธ ฯ ย ปเนตฺถ หทยรูป
นาม ต วตฺถุ น ทฺวาร วิฺตฺติทฺวย ทฺวาร น วตฺถุ
ปสาทรูป วตฺถฺุเจว ทฺวารฺจ เสส เนว วตฺถุ น ทฺวารนฺติ
เอว วตฺถาทิจตุกฺกวเสน จตุพฺพิธ ฯ
ปุน เอกช ทฺวิช ติช จตุช น กุโตจิ ชาตนฺติ อิเมส วเสน
ปฺจวิธ ฯ ตตฺถ กมฺมชเมว จิตฺตชเมว จ เอกช นาม ฯ เตสุ
สทฺธึ หทยวตฺถุนา อินฺทรฺ ิยรูป กมฺมชเมว ฯ วิฺตฺติทฺวย จิตฺตชเมว ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
ย ปน จิตฺตโต จ อุตุโต จ ชาต ต ทฺวชิ  นาม ต
สทฺทายตนเมว ฯ ย อุตจุ ิตฺตาหาเรหิ ชาต ต ติช นาม ต ปน
ลหุตาทิตฺตยเมว ฯ ย จตูหิป กมฺมาทีหิ ชาต ต จตุช นาม
ต ลกฺขณรูปวชฺชมวเสส โหติ ฯ ลกฺขณรูป ปน น กุโตจิ
ชาต ฯ กสฺมา ฯ น หิ อุปฺปาทสฺส อุปฺปาโท อตฺถิ อุปฺปนฺนสฺส
จ ปริปากเภทมตฺต อิตรทฺวย ฯ ยมฺป รูปายตน สทฺทายตน
คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปสฺส
ลหุตา รูปสฺส มุทุตา รูปสฺส กมฺมฺตา รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส
สนฺตติ กวฬิงฺกาโร อาหาโร อิเม ธมฺมา จิตฺตสมุฏานาติอาทีสุ
ชาติยา กุโตจิ ชาตตฺต อนฺุาต ต รูปชนกปจฺจยาน
กิจฺจานุภาวลกฺขเณ ทิฏตฺตาติ เวทิตพฺพ ฯ อิท ตาว รูปกฺขนฺเธ
วิตฺถารกถามุข ฯ
อิตเรสุ ปน ฯ ยงฺกิฺจิ เวทยิตลกฺขณ สพฺพนฺต เอกโต
กตฺวา เวทนากฺขนฺโธ ฯ ยงฺกิฺจิ สฺชานนลกฺขณ สพฺพนฺต
เอกโต กตฺวา สฺากฺขนฺโธ ฯ ยงฺกิฺจิ อภิสงฺขรณลกฺขณ
สพฺพนฺต เอกโต กตฺวา สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ ยงฺกิฺจิ วิชานนลกฺขณ
สพฺพนฺต เอกโต กตฺวา วิฺาณกฺขนฺโธ เวทิตพฺโพ ฯ ตตฺถ ยสฺมา
วิฺาณกฺขนฺเธ วิฺาเต อิตเร สุวิฺเยฺยา โหนฺติ ตสฺมา
วิฺาณกฺขนฺธมาทึ กตฺวา วณฺณน กริสฺสาม ฯ
ยงฺกิฺจิ วิชานนลกฺขณ สพฺพนฺต เอกโต กตฺวา วิฺาณกฺขนฺโธ เวทิตพฺโพติ หิ วุตฺต ฯ กิฺจิ วิชานนลกฺขณ วิฺาณ ฯ
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ยถาห ฯ วิชานาติ วิชานาตีติ โข อาวุโส ตสฺมา วิฺาณนฺติ
วุจฺจตีติ ฯ วิฺาณ จิตฺต มโนติ อตฺถโต เอก ฯ ตเทต
วิชานนลกฺขเณน สภาวโต เอกวิธมฺป ชาติวเสน ติวิธ กุสล
อกุสล อพฺยากตฺจ ฯ
ตตฺถ กุสล ภูมิเภทโต จตุพฺพิธ กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร
โลกุตฺตรฺจ ฯ ตตฺถ กามาวจร โสมนสฺสุเปกฺขาาณสงฺขารเภทโต อฏวิธ ฯ เสยฺยถีท ฯ โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต
อสงฺขาร สสงฺขารฺจ ตถา าณวิปฺปยุตฺต อุเปกฺขาสหคต
าณสมฺปยุตฺต อสงฺขาร สสงฺขารฺจ ตถา าณวิปฺปยุตฺต ฯ
ยทา หิ เทยฺยธมฺมปฏิคฺคาหกาทิสมฺปตฺตึ อฺ วา โสมนสฺสเหตุ
อาคมฺม หฏปหฏโ อตฺถิ ทินฺนนฺติอาทินยปฺปวตฺต สมฺมาทิฏึ
ปุรกฺขิตฺวา อสสีทนฺโต อนุสฺสาหิโต ปเรหิ ทานาทีนิ ปฺุานิ
กโรติ ตทาสฺส จิตฺต โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต อสงฺขาร
โหติ ฯ ยทา ปน วุตฺตนเยน หฏตุฏโ สมฺมาทิฏึ ปุรกฺขิตฺวาป
อมุตฺตจาคตาทิวเสน สสีทมาโน วา ปเรหิ วา อุสฺสาหิโต กโรติ
ตทาสฺส ตเทว จิตฺต สสงฺขาร โหติ ฯ อิมสฺมึ หิ อตฺเถ สงฺขาโรติ
เอต อตฺตโน วา ปเรส วา วเสน ปวตฺตสฺส ปุพฺพโยคสฺสาธิวจน ฯ ยทา ปน าติชนสฺส ปฏิปตฺติทสฺสเนน ชาตปริจยา
พาลทารกา ภิกฺขู ทิสฺวา โสมนสฺสชาตา สหสา กิฺจิเทว หตฺถคต
ททนฺติ วา วนฺทนฺติ วา ตทา เตส ตติย จิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ
๑

๑. ม. มู. ๑๒/๕๓๗ ฯ
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ยทา ปน เทถ วนฺทถาติ าตีหิ อุสฺสาหิตา เอว ปฏิปชฺชนฺติ
ตทา จตุตฺถ จิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ ยทา ปน เทยฺยธมฺมปฏิคฺคาหกาทีน
อสมฺปตฺตึ อฺเส วา โสมนสฺสเหตูน อภาว อาคมฺม จตูสุป
วิกปฺเปสุ โสมนสฺสรหิตา โหนฺติ ตทา เสสานิ จตฺตาริ อุเปกฺขาสหคตานิ อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ เอว โสมนสฺสุเปกฺขาาณสงฺขารเภทโต
อฏวิธ กามาวจรกุสล เวทิตพฺพ ฯ รูปาวจร ปน ฌานงฺคโยคเภทโต ปฺจวิธ โหติ ฯ เสยฺยถีท ฯ วิตกฺกวิจารปติสุขสมาธิยุตฺต ปม อติกฺกนฺตวิตกฺก ทุติย ตโต อติกฺกนฺตวิจาร
ตติย ตโต วิรตฺตปติก จตุตฺถ อตฺถงฺคตสุข อุเปกฺขาสมาธิยุตฺต ปฺจมนฺติ ฯ อรูปาวจร จตุนฺน อารุปฺปาน โยควเสน
จตุพฺพิธ ฯ วุตฺตปฺปกาเรน หิ อากาสานฺจายตนชฺฌาเนน สมฺปยุตฺต
ปม วิฺาณฺจายตนาทีหิ ทุติยตติยจตุตฺถานิ ฯ โลกุตฺตร
จตุมคฺคสมฺปโยคโต จตุพฺพิธนฺติ ฯ เอว ตาว กุสลวิฺาณเมว
เอกวีสติวิธ โหติ ฯ
อกุสล ปน ภูมิโต เอกวิธ กามาวจรเมว ฯ มูลโต ติวิธ
โลภมูล โทสมูล โมหมูลฺจ ฯ ตตฺถ โลภมูล โสมนสฺสุเปกฺขาทิฏิคตสงฺขารเภทโต อฏวิธ ฯ เสยฺยถีท ฯ โสมนสฺสสหคต
ทิฏิคตสมฺปยุตฺต อสงฺขาร สสงฺขารฺจ ตถา ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต
อุเปกฺขาสหคต ทิฏิคตสมฺปยุตฺต อสงฺขาร สสงฺขารฺจ ตถา
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต ฯ ยทา หิ นตฺถิ กาเมสุ อาทีนโวติอาทินา
นเยน มิจฺฉาทิฏึ ปุรกฺขิตฺวา หฏตุฏโ กาเม วา ปริภฺุชติ
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ทิฏมงฺคลาทีนิ วา สารโต ปจฺเจติ สภาวติกฺเขเนว อนุสฺสาหิเตน
จิตฺเตน ตทา ปม อกุสลจิตฺต อุปปฺ ชฺชติ ฯ ยทา มนฺเทน
สมุสฺสาหิเตน จิตฺเตน ตทา ทุติย ฯ ยทา มิจฺฉาทิฏึ อปุรกฺขิตฺวา
เกวล หฏตุฏโ เมถุน วา เสวติ ปรสมฺปตฺตึ วา อภิชฺฌายติ
ปรภณฺฑ วา หรติ สภาวติกฺเขเนว อนุสฺสาหิเตน จิตฺเตน ตทา
ตติย ฯ ยทา มนฺเทน สมุสฺสาหิเตน จิตฺเตน ตทา จตุตฺถ ฯ
ยทา ปน กามาน วา อสมฺปตฺตึ อาคมฺม อฺเส วา โสมนสฺสเหตูน
อภาเวน จตูสุป วิกปฺเปสุ โสมนสฺสรหิตา โหนฺติ ตทา เสสานิ
จตฺตาริ อุเปกฺขาสหคตานิ อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ เอว โสมนสฺสุเปกฺขาทิฏิคตสงฺขารเภทโต อฏวิธ โลภมูล เวทิตพฺพ ฯ โทสมูล
ปน โทมนสฺสสหคต ปฏิฆสมฺปยุตฺต อสงฺขาร สสงฺขารนฺติ ทุวิธเมว
โหติ ฯ ตสฺส ปาณาติปาตาทีสุ ติกฺขมนฺทปฺปวตฺติกาเล อุปปฺ ตฺติ
เวทิตพฺพา ฯ โมหมูล อุเปกฺขาสหคต วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺต อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺตฺจาติ ทุวิธ ฯ ตสฺส อสนฺนิฏานวิกฺเขปกาเล ปวตฺติ
เวทิตพฺพาติ ฯ เอว อกุสลวิฺาณ ทฺวาทสวิธ โหติ ฯ
อพฺยากต ชาติเภทโต ทุวิธ วิปาก กิริยฺจ ฯ ตตฺถ วิปาก
ภูมิโต จตุพฺพิธ กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตฺตรฺจ ฯ
ตตฺถ กามาวจร ทุวิธ กุสลวิปาก อกุสลวิปากฺจ ฯ กุสลวิปากมฺป
ทุวิธ อเหตุก สเหตุกฺจ ฯ
ตตฺถ อโลภาทิวิปากเหตุวิรหิต อเหตุก ฯ ต จกฺขุวิฺาณ
โสตฆานชิวฺหากายวิฺาณ สมฺปฏิจฉฺ นกิจฺจา มโนธาตุ สนฺตีรณาทิ-
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กิจฺจา เทฺว มโนวิฺาณธาตุโย จาติ อฏวิธ ฯ ตตฺถ จกฺขสุ นฺนิสฺสิต
รูปวิชานนลกฺขณ จกฺขุวิฺาณ รูปมตฺตารมฺมณรส รูปาภิมุขภาว
ปจฺจุปฏาน รูปารมฺมณาย กิริยมโนธาตุยา อปคมปทฏาน ฯ โสตาทิสนฺนิสฺสิตสทฺทาทิวิชานนลกฺขณานิ โสตฆานชิวฺหากายวิฺาณานิ
สทฺทาทิมตฺตารมฺมณรสานิ สทฺทาทิอภิมุขภาวปจฺจุปฏานานิ สทฺทาทิอารมฺมณาน กิริยมโนธาตูน อปคมปทฏานานิ ฯ จกฺขุวิฺาณาทีน
อนนฺตร รูปาทิวิชานนลกฺขณา มโนธาตุ รูปาทิสมฺปฏิจฺฉน รสา
ตถาภาวปจฺจุปฏานา จกฺขุวิฺาณาทิอปคมปทฏานา ฯ อเหตุกวิปากานนฺตร ฉฬารมฺมณวิชานนลกฺขณา ทุวิธาป สนฺตรี ณาทิกิจฺจา
มโนวิฺาณธาตุ สนฺตีรณาทิรสา ตถาภาวปจฺจุปฏานา หทยวตฺถุปทฏานา ฯ โสมนสฺสุเปกฺขาโยคโต ปน ทฺวิปฺจฏานเภทโต
จ ตสฺสา เภโท ฯ เอตาสุ หิ เอกา เอกนฺตมิฏารมฺมเณ ปวตฺติสภาวโต
โสมนสฺสสมฺปยุตฺตา หุตฺวา สนฺตีรณตทารมฺมณวเสน ปฺจทฺวาเร
เจว ชวนาวสาเน จ ปวตฺตนโต ทฺวิฏานา โหติ เอกา
อิฏมชฺฌตฺตารมฺมเณ ปวตฺติสภาวโต อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตา หุตฺวา
สนฺตีรณตทารมฺมณปฏิสนฺธิภวงฺคจุติวเสน ปวตฺตนโต ปฺจฏานา
โหติ ฯ อฏวิธมฺป เจต อเหตุกวิปากวิฺาณ นิยตานิยตารมฺมณตฺตา ทุวิธ อุเปกฺขาสุขโสมนสฺสเภทโต ติวิธ ฯ วิฺาณปฺจก เหตฺถ นิยตารมฺมณ ยถากฺกม รูปาทีสุเยว ปวตฺติโต เสส
อนิยตารมฺมณ ฯ ตตฺถ หิ มโนธาตุ ปฺจสุป รูปาทีสุ ปวตฺตติ
มโนวิฺาณธาตุทฺวย ฉสูติ ฯ กายวิฺาณ ปเนตฺถ สุขยุตฺต ฯ
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ทฺวิฏานา มโนวิฺาณธาตุ โสมนสฺสยุตฺตา ฯ เสส อุเปกฺขายุตฺตนฺติ ฯ เอว ตาว กุสลวิปาเก อเหตุก อฏวิธ เวทิตพฺพ ฯ
อโลภาทิวิปากเหตุสมฺปยุตฺต ปน สเหตุก ฯ ต กามาวจรกุสล
วิย โสมนสฺสาทิเภทโต อฏวิธ ฯ ยถา ปน กุสล ทานาทิวเสน
ฉสุ อารมฺมเณสุ ปวตฺตติ น อิท ตถา ฯ อิท หิ ปฏิสนฺธิภวงฺคจุติตทารมฺมณวเสน ปริตฺตธมฺมปริยาปนฺเนสุเยว ฉสุ อารมฺมเณสุ
ปวตฺตติ ฯ สสงฺขาราสงฺขารภาโว ปเนตฺถ อาคมนาทิวเสน
เวทิตพฺโพ ฯ สมฺปยุตฺตธมฺมานฺจ วิเสเส อสติป อาทาสตลาทีสุ
มุขนิมิตฺต วิย นิรุสฺสาห วิปาก มุข วิย สอุสฺสาห กุสลนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ
เกวล หิ อกุสลวิปาก อเหตุกเมว ฯ ต จกฺขุวิฺาณ
โสตฆานชิวฺหากายวิฺาณ สมฺปฏิจฉฺ นกิจฺจา มโนธาตุ สนฺตีรณาทิกิจฺจา ปฺจฏานา มโนวิฺาณธาตูติ สตฺตวิธ ฯ ต ลกฺขณาทิโต
กุสลาเหตุวิปาเก วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ เกวล หิ กุสลวิปากานิ
อิฏอิฏมชฺฌตฺตารมฺมณานิ ฯ อิมานิ อนิฏอนิฏ มชฺฌตฺตารมฺมณานิ ฯ ตานิ จ อุเปกฺขาสุขโสมนสฺสเภทโต ติวิธานิ ฯ
อิมานิ ทุกฺขอุเปกฺขาวเสน ทุวิธานิ ฯ เอตฺถ หิ กายวิฺาณ
ทุกฺขสหคตเมว เสสานิ อุเปกฺขาสหคตานิ ฯ สา จ เตสุ อุเปกฺขา
หีนา ทุกฺข วิย นาติติขิณา ฯ อิตเรสุ อุเปกฺขา ปณีตา สุข วิย
นาติติขิณา ฯ
อิติ อิเมส สตฺตนฺน อกุสลวิปากาน ปุริมานฺจ โสฬสนฺน
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กุสลวิปากาน วเสน กามาวจรวิปากวิฺาณ เตวีสติวิธ ฯ รูปาวจร
ปน กุสล วิย ปฺจวิธ ฯ กุสล ปน สมาปตฺติวเสน ชวนวีถยิ 
ปวตฺตติ ฯ อิท อุปฺปตฺติย ปฏิสนฺธภิ วงฺคจุติวเสน ฯ ยถา จ
รูปาวจร เอว อรูปาวจรมฺป กุสล วิย จตุพฺพิธ ฯ ปวตฺติเภโทปสฺส
รูปาวจเร วุตฺตนโยเอว ฯ โลกุตฺตรวิปาก จตุมคฺคยุตฺตจิตฺตผลตฺตา
จตุพฺพิธ ฯ ต มคฺควีถิวเสน เจว ผลสมาปตฺติวเสน จ ทฺวิธา
ปวตฺตตีติ ฯ เอว สพฺพมฺป จตูสุ ภูมสี ุ ฉตฺตึสวิธ วิปากวิฺาณ
โหติ ฯ
กิริย ปน ภูมิเภทโต ติวิธ กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจรฺจ ฯ ตตฺถ กามาวจร ทุวิธ อเหตุก สเหตุกฺจ ฯ ตตฺถ
อโลภาทิกิริยเหตุวิรหิต อเหตุก ฯ ต มโนธาตุมโนวิาณธาตุเภทโต ทุวธิ  ฯ ตตฺถ จกฺขุวิฺาณาทิปุเรจรรูปาทิวิชานนลกฺขณา
มโนธาตุ อาวชฺชนรสา รูปาทิอภิมุขีภาวปจฺจุปฏานา ภวงฺควิจฺเฉทปทฏานา ฯ สา อุเปกฺขายุตฺตาว โหติ ฯ มโนวิฺาณธาตุ ปน ทุวิธา
สาธารณา อสาธารณา จ ฯ ตตฺถ สาธารณา อุเปกฺขาสหคตาเหตุกกิริยา ฉฬารมฺมณวิชานนลกฺขณา กิจฺจวเสน ปฺจทฺวารมโนทฺวาเรสุ
โวฏวนาวชฺชนรสา ตถาภาวปจฺจุปฏานา อเหตุกวิปากมโนวิฺาณธาตุภงฺคาน อฺตราปคมปทฏานา อสาธารณา โสมนสฺสสหคตาเหตุกกิริยา ฉฬารมฺมณวิชานนลกฺขณา กิจฺจวเสน อรหต
อนุฬาเรสุ วตฺถูสุ หสิตุปฺปาทนรสา ตถาภาวปจฺจุปฏานา เอกนฺตโต
หทยวตฺถุปทฏานาติ ฯ อิติ กามาวจรกิริย อเหตุก ติวิธ ฯ
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ขนฺธนิทฺเทโส
สเหตุก ปน โสมนสฺสาทิเภทโต กุสล วิย อฏวิธ ฯ เกวล หิ
กุสล เสขปุถุชชฺ นาน อุปฺปชฺชติ อิท อรหตเยวาติ อยเมตฺถ
วิเสโส ฯ เอว ตาว กามาวจร เอกาทสวิธ ฯ รูปาวจร ปน
อรูปาวจรฺจ กุสล วิย ปฺจวิธ จตุพฺพิธฺจ โหติ ฯ อรหต
อุปฺปตฺติวเสเนว จสฺส กุสลโต วิเสโส เวทิตพฺโพติ ฯ เอว
สพฺพมฺป ตีสุ ภูมีสุ วีสติวิธ กิริยวิฺาณ โหติ ฯ
อิติ เอกวีสติกุสลานิ ทฺวาทสากุสลานิ ฉตฺตึสวิปากานิ วีสติกิริยานีติ สพฺพานิป เอกูนนวุติวิฺาณานิ โหนฺติ ยานิ ปฏิสนฺธิภวงฺคาวชฺชนทสฺสน- สวนฆายนสายนผุสนสมฺปฏิจฺฉนสนฺตีรณโวฏวนชวนตทารมฺมณจุติวเสน จุทฺทสหิ อากาเรหิ ปวตฺตนฺติ ฯ กถ ฯ
ยทา หิ อฏนฺน กามาวจรกุสลาน อานุภาเวน เทวมนุสฺเสสุ
สตฺตา นิพฺพตฺตนฺติ ตทา เนส มรณกาเล ปจฺจุปฏิต
กมฺมกมฺมนิมิตฺตคตินิมิตฺตาน อฺตร อารมฺมณ กตฺวา อฏ
สเหตุกกามาวจรวิปากานิ มนุสฺเสสุ ปณฺฑกาทิภาว อาปชฺชมานาน
ทุพฺพลทฺวิเหตุกกุสลวิปากอุเปกฺขาสหคตาเหตุกวิปากมโนวิฺาณธาตุ
จาติ ปฏิสนฺธิวเสน นว วิปากจิตฺตานิ ปวตฺตนฺติ ฯ ยทา
รูปาวจรารูปาวจรกุสลานุภาเวน รูปารูปภเวสุ นิพฺพตฺตนฺติ ตทา เนส
มรณกาเล ปจฺจุปฏิต กมฺมนิมิตฺตเมว อารมฺมณ กตฺวา นว
รูปารูปาวจรวิปากานิ ปฏิสนฺธิวเสน ปวตฺตนฺติ ฯ ยทา ปน
อกุสลานุภาเวน อปาเย นิพฺพตฺตนฺติ ตทา เนส มรณกาเล ปจฺจุปฏิต
๑

๑. ม. กมฺมกมมนิมิตฺตเมว ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
กมฺมกมฺมนิมิตฺตคตินิมิตฺตาน อฺตร อารมฺมณ กตฺวา เอกา
อกุสลวิปากาเหตุมโนวิฺาณธาตุ ปฏิสนฺธิวเสน ปวตฺตตีติ ฯ เอว
ตาเวตฺถ เอกูนวีสติยา วิปากวิฺาณาน ปฏิสนฺธิวเสน ปวตฺติ
เวทิตพฺพา ฯ
ปฏิสนฺธิวิฺาเณ ปน นิรุทฺเธ ต ต ปฏิสนฺธิวิฺาณมนุพนฺธมาน ตสฺส ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากภูต ตสฺมิฺเวารมฺมเณ
ตาทิสเมว ภวงฺควิฺาณ นาม ปวตฺตติ ฯ ปุนป ตาทิส ปุนป
ตาทิสนฺติ เอว อสติ สนฺตานวินิวตฺตเก อฺสฺมึ จิตฺตุปฺปาเท
นทีโสต วิย สุปน อปสฺสโต นิทฺโทกฺกมนกาลาทีสุ อปริมาณสงฺขฺยมฺป ปวตฺตติเยวาติ ฯ เอว เตสฺเว วิฺาณาน
ภวงฺควเสนาป ปวตฺติ เวทิตพฺพา ฯ
เอว ปวตฺเต ปน ภวงฺคสนฺตาเน ยทา สตฺตาน อินฺทฺริยานิ
อารมฺมณคฺคหณกฺขมานิ โหนฺติ ตทา จกฺขุสฺสาปาถคเต รูเป รูป
ปฏิจฺจ จกฺขุปฺปสาทสฺส ฆฏฏนา โหติ ฯ ตโต ฆฏฏนานุภาเวน
ภวงฺคจลน โหติ ฯ อถ นิรุทฺเธ ภวงฺเค ตเทว รูป อารมฺมณ
กตฺวา ภวงฺค วิจฺฉินฺทมานา วิย อาวชฺชนกิจฺจ สาธยมานา
กิริยมโนธาตุ อุปฺปชฺชติ ฯ โสตทฺวาราทีสุป เอเสว นโย ฯ มโนทฺวาเร
ปน ฉพฺพิเธป อารมฺมเณ อาปาถคเต ภวงฺคจลนานนฺตร ภวงฺค
วิจฺฉินฺทมานา วิย อาวชฺชนกิจฺจ สาธยมานา อเหตุกกิริยมโนวิฺาณธาตุ อุปฺปชฺชติ อุเปกฺขาสหคตาติ ฯ เอว ทฺวินฺน
กิริยวิฺาณาน อาวชฺชนวเสน ปวตฺติ เวทิตพพา ฯ
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ขนฺธนิทฺเทโส
อาวชฺชนานนฺตร ปน จกฺขุทฺวาเร ตาว ทสฺสนกิจฺจ สาธยมาน
จกฺขุปฺปสาทวตฺถุก จกฺขุวิฺาณ โสตทฺวาราทีสุ สวนาทิกิจฺจ
สาธยมานานิ โสตฆานชิวฺหากายวิฺาณานิ ปวตฺตนฺติ ฯ ตานิ
อิฏอิฏมชฺฌตฺเตสุ วิสเยสุ กุสลวิปากานิ อนิฏ านิฏมชฺฌตฺเตสุ
วิสเยสุ อกุสลวิปากานีติ ฯ เอว ทสนฺน วิปากวิฺาณาน
ทสฺสนสวนฆายนสายนผุสนวเสน ปวตฺติ เวทิตพฺพา ฯ
จกฺขุวิฺาณธาตุยา อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุทฺธสมนนฺตรา อุปปฺ ชฺชติ
จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนธาตูติอาทิวจนโต ปน
จกฺขุวิฺาณาทีน อนนฺตรา เตสฺเว วิสย สมฺปฏิจฺฉมานา
กุสลวิปากานนฺตร กุสลวิปากา อกุสลวิปากานนฺตร อกุสลวิปากา
มโนธาตุ อุปฺปชฺชติ ฯ เอว ทฺวินฺน วิปากวิฺาณาน สมฺปฏิจฺฉนวเสน ปวตฺติ เวทิตพฺพา ฯ
มโนธาตุยาป อุปฺปชฺชิตฺวา นิรทุ ฺธสมนนฺตร อุปฺปชฺชติ จิตฺต
มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตูติ วจนโต ปน
มโนธาตุยา สมฺปฏิจฺฉิตเมว วิสย สนฺตีรยมานา อกุสลวิปากมโนธาตุยา อนนฺตรา อกุสลวิปากา กุสลวิปากาย อนนฺตรา กุสลวิปากา
อิฏารมฺมเณ โสมนสฺสสหคตา อิฏมชฺฌตฺเต อุเปกฺขาสหคตา
อุปฺปชฺชติ วิปากาเหตุกมโนวิฺาณธาตูติ ฯ เอว ติณฺณ วิปากวิฺาณาน สนฺตีรณวเสน ปวตฺติ เวทิตพฺพา ฯ
สนฺตีรณานนฺตร ปน ตเมว วิสย ววฏาปยมานา อุปฺปชฺชติ
๑

๒

๓

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๑๐ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๑๑๑ ฯ ๓. อย ปาโ อฺตฺถ น ทิสฺสติ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
กิริยาเหตุกมโนวิฺาณธาตุ อุเปกฺขาสหคตาติ ฯ เอว เอกสฺเสว
กิริยมโนวิฺาณสฺส โวฏวนวเสน ปวตฺติ เวทิตพฺพา ฯ
โวฏวนานนฺตร ปน สเจ มหนฺต โหติ รูปาทิอารมฺมณ
อถ ยถาววฏาปเต วิสเย อฏนฺน วา กามาวจรกุสลาน ทฺวาทสนฺน
วา อกุสลาน นวนฺน วา อวเสสกามาวจรกิริยาน อฺตรวเสน
ฉ สตฺต วา ชวนานิ ชวนฺติ ฯ เอส ตาว ปฺจทฺวาเร
นโย ฯ มโนทฺวาเร ปน มโนทฺวาราวชฺชนานนฺตร ตานิเยว ฯ
โคตฺรภูโต อุทฺธ รูปาวจรโต ปฺจ กุสลานิ ปฺจ กิริยานิ
อรูปาวจรโต จตฺตาริ กุสลานิ จตฺตาริ กิริยานิ โลกุตฺตรโต
จตฺตาริ มคฺคจิตฺตานิ จตฺตาริ ผลจิตฺตานีติ อิเมสุ ย ย ลทฺธปจฺจย
โหติ ต ต ชวตีติ ฯ เอว ปฺจปฺาสาย กุสลากุสลกิริยวิปากวิฺาณาน ชวนวเสน ปวตฺติ เวทิตพฺพา ฯ
ชวนาวสาเน ปน สเจ ปฺจทฺวาเร อติมหนฺต มโนทฺวาเร จ
วิภูตมารมฺมณ โหติ อถ กามาวจรสตฺตาน กามาวจรชวนาวสาเน
อิฏารมฺมณาทีน ปุริมกมฺมชวนจิตฺตาทีนฺจ วเสน โย โย ปจฺจโย
ลทฺโธ โหติ ตสฺส ตสฺส วเสน อฏสุ สเหตุกกามาวจรวิปาเกสุ
ตีสุ วิปากาเหตุมโนวิฺาณธาตูสุ จ อฺตร ปฏิโสตคต
นาว อนุพนฺธมาน กิฺจิอนฺตร อุทกมิว ภวงฺคสฺสารมฺมณโต
อฺสฺมึ อารมฺมเณ ชวิต ชวนมนุพนฺธนฺต ทฺวิกฺขตฺตุ สกึ วา
วิปากวิฺาณ อุปฺปชฺชติ ฯ ตเทต ชวนาวสาเน ภวงฺคสฺส
๑

๑. กิฺจิขณนฺตรนฺติ ฏีกา ฯ
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ขนฺธนิทฺเทโส
อารมฺมเณ ปวตฺตนารห สมาน ตสฺส ชวนสฺส อารมฺมณ อารมฺมณ
กตฺวา ปวตฺตตฺตา ตทารมฺมณนฺติ วุจฺจติ ฯ เอว เอกาทสนฺน
วิปากวิฺาณาน ตทารมฺมณวเสน ปวตฺติ เวทิตพฺพา ฯ
ตทารมฺมณาวสาเน ปน ปุน ภวงฺคเมว ปวตฺตติ ภวงฺเค
วิจฺฉินฺเน ปุน อาวชฺชนาทีนีติ เอว ลทฺธปจฺจย จิตฺตสนฺตาน
ภวงฺคานนฺตร อาวชฺชน อาวชฺชนานนฺตร ทสฺสนาทีนีติ จิตฺตนิยมวเสเนว ปุนปฺปุน ตาว ปวตฺตติ ยาว เอกสฺมึ ภเว ภวงฺคสฺส
ปริกฺขโย ฯ เอกสฺมึ หิ ภเว ย สพฺพปจฺฉิม ภวงฺคจิตฺต ต
ตโต ภวโต จวนตฺตา จุตีติ วุจฺจติ ฯ ตสฺมา ตมฺป เอกูนวีสติวิธเมว โหติ ฯ เอว เอกูนวีสติยา วิปากวิฺาณาน จุติวเสน
ปวตฺติ เวทิตพฺพา ฯ
จุติโต ปน ปุน ปฏิสนฺธิ ปฏิสนฺธิโต ปุน ภวงฺคนฺติ เอว
ภวคติิตินิวาเสสุ สสรมานาน สตฺตาน อวิจฺฉินฺน จิตฺตสนฺตาน
ปวตฺตติเยว ฯ โย ปเนตฺถ อรหตฺต ปาปุณาติ ตสฺส จุติจิตฺเต นิรุทฺเธ นิรุทฺธเมว โหตีติ ฯ อิท วิฺาณกฺขนฺเธ วิตฺถารกถามุข ฯ
อิทานิ ย วุตฺต ยงฺกิฺจิ เวทยิตลกฺขณ สพฺพนฺต เอกโต
กตฺวา เวทนากฺขนฺโธ เวทิตพฺโพติ เอตฺถาป ฯ เวทยิตลกฺขณ นาม
เวทนาว ฯ ยถาห ฯ เวทยติ เวทยตีติ โข อาวุโส ตสฺมา เวทนาติ
วุจฺจตีติ ฯ สา ปน เวทยิตลกฺขเณน สภาวโต เอกวิธาป ชาติ๑

๑. ม. มู. ๑๒/๕๓๘ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
วเสน ติวิธา โหติ กุสลา อกุสลา อพฺยากตา จ ฯ ตตฺถ
กามาวจร โสมนสฺสุเปกฺขาาณสงฺขารเภทโต อฏวิธนฺติอาทินา
นเยน วุตฺเตน กุสลวิฺาเณน สมฺปยุตฺตา กุสลา อกุสเลน
สมฺปยุตฺตา อกุสลา อพฺยากเตน สมฺปยุตฺตา อพฺยากตาติ เวทิตพฺพา ฯ
สา สภาวเภทโต ปฺจวิธา โหติ สุข ทุกฺข โสมนสฺส โทมนสฺส
อุเปกฺขาติ ฯ ตตฺถ กุสลวิปาเกน กายวิฺาเณน สมฺปยุตฺต สุข
อกุสลวิปาเกน ทุกฺข กามาวจรโต จตูหิ กุสเลหิ จตูหิ สเหตุกวิปาเกหิ เอเกน อเหตุกวิปาเกน จตูหิ สเหตุกกิริเยหิ เอเกน
อเหตุกกิริเยน จตูหิ อกุสเลหิ รูปาวจรโต เปตฺวา ปฺจมชฺฌานวิฺาณ จตูหิ กุสเลหิ จตูหิ วิปาเกหิ จตูหิ กิริเยหิ โลกุตฺตร
ปน ยสฺมา อชฺฌานิก นาม นตฺถิ ตสฺมา อฏ โลกุตฺตรานิ
ปฺจนฺน ฌานาน วเสน จตฺตาลีส โหนฺติ เตสุ เปตฺวา อฏ
ปฺจมชฺฌานิกานิ เสเสหิ ทฺวตฺตึสาย กุสลวิปาเกหีติ เอว โสมนสฺส
ทฺวาสฏิยา วิฺาเณหิ สมฺปยุตฺต โทมนสฺส ทฺวีหิ อกุสเลหิ
อุเปกฺขา อวเสสปฺจปฺาสาย วิฺาเณหิ สมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ
อิฏโผฏพฺพานุภวนลกฺขณ สุข สมฺปยุตฺตาน อุปพฺรูหนรส กายิกอสฺสาทปจฺจุปฏาน กายินฺทฺริยปทฏาน ฯ อนิฏโผฏพฺพานุภวนลกฺขณ ทุกขฺ  สมฺปยุตฺตาน มิลาปนรส กายิกาพาธปจฺจุปฏาน
กายินฺทฺริยปทฏาน ฯ อิฏารมฺมณานุภวนลกฺขณ โสมนสฺส ยถา
ตถา วา อิฏาการสมฺโภครส เจตสิกอสฺสาทปจฺจุปฏาน ปสฺสทฺธิปทฏาน ฯ อนิฏารมฺมณานุภวนลกฺขณ โทมนสฺส ยถา ตถา
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วา อนิฏาการสมฺโภครส เจตสิกาพาธปจฺจุปฏาน เอกนฺเตเนว
หทยวตฺถุปทฏาน ฯ มชฺฌตฺตเวทยิตลกฺขณา อุเปกฺขา สมฺปยุตฺตาน
นาติอุปพฺรูหนมิลาปนรสา สนฺตภาวปจฺจุปฏานา นิปฺปติกจิตฺตปทฏานาติ ฯ อิท เวทนากฺขนฺเธ วิตฺถารกถามุข ฯ
อิทานิ ย วุตฺต ยงฺก
ิ ฺจิ สฺชานนลกฺขณ สพฺพนฺต เอกโต
กตฺวา สฺากฺขนฺโธ เวทิตพฺโพติ เอตฺถาป ฯ สฺชานนลกฺขณ
นาม สฺาว ฯ ยถาห ฯ สฺชานาติ สฺชานาตีติ โข อาวุโส
ตสฺมา สฺาติ วุจฺจตีติ ฯ สา ปเนสา สฺชานนลกฺขเณน
สภาวโต เอกวิธาป ชาติวเสน ติวิธา โหติ กุสลา อกุสลา
อพฺยากตา จ ฯ ตตฺถ กุสลวิฺาณสมฺปยุตฺตา กุสลา อกุสลสมฺปยุตฺตา อกุสลา อพฺยากตสมฺปยุตฺตา อพฺยากตา ฯ น หิ ต
วฺาณ อตฺถิ ย สฺาย วิปฺปยุตฺต ตสฺมา ยตฺตโก วิฺาณสฺส
เภโท ตตฺตโก สฺายาติ ฯ สา ปเนสา เอว วิฺาเณน
สมปฺปเภทาป ลกฺขณาทิโต สพฺพาว สฺชานนลกฺขณา ตเทเวตนฺติปุนสฺชานนปจฺจยนิมิตฺตกรณรสา ทารุอาทีสุ ตจฺฉกาทโย วิย
ยถาคหิตนิมิตฺตวเสน อภินิเวสกรณปจฺจุปฺปฏานา หตฺถิทสฺสกอนฺธา
วิย ยถาอุปฏิตวิสยปทฏานา ติณปุริสเกสุ มิคโปตกาน ปุริสาติ
อุปฺปนฺนสฺา วิยาติ ฯ อิท สฺากฺขนฺเธ วิตฺถารกถามุข ฯ
ย ปน วุตฺต ยงฺกิฺจิ อภิสงฺขรณลกฺขณ สพฺพนฺต เอกโต
กตฺวา สงฺขารกฺขนฺโธ เวทิตพฺโพติ เอตฺถ ฯ อภิสงฺขรณลกฺขณ
๑

๑. ม. มู. ๑๒/๕๓๘ ฯ
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นาม ราสิกรณลกฺขณ ฯ กึ ปน ตนฺติ ฯ สงฺขาราเยว ฯ ยถาห ฯ
สงฺขตมภิสงฺขโรนฺตีติ โข ภิกฺขเว ตสฺมา สงฺขาราติ วุจฺจนฺตีติ ฯ เต
อภิสงฺขรณลกฺขณา อายูหนรสา วิปผฺ ารปจฺจุปฏานา เสสกฺขนฺธตฺตยปทฏานา ฯ เอว ลกฺขณาทิโต เอกวิธาป ชาติวเสน ติวิธา กุสลา
อกุสลา อพฺยากตาติ ฯ เตสุ กุสลวิฺาณสมฺปยุตฺตา กุสลา อกุสลสมฺปยุตฺตา อกุสลา อพฺยากตสมฺปยุตฺตา อพฺยากตา ฯ
ตตฺถ กามาวจรปมกุสลวิฺาณสมฺปยุตฺตา ตาว นิยตา
สรูเปน อาคตา สตฺตวีสติ เยวาปนกา จตฺตาโร อนิยตา ปฺจาติ
ฉตฺตึส ฯ ตตฺถ ผสฺโส เจตนา วิตกฺโก วิจาโร ปติ วิริย ชีวิต
สมาธิ สทฺธา สติ หิริ โอตฺตปฺป อโลโภ อโทโส อโมโห กายปสฺสทฺธิ จิตฺตปสฺสทฺธิ กายลหุตา จิตฺตลหุตา กายมุทุตา จิตฺตมุทุตา
กายกมฺมฺตา จิตฺตกมฺมฺตา กายปาคฺุตา จิตฺตปาคฺุตา
กายุชุกตา จิตฺตุชุกตาติ อิเม สรูเปน อาคตา สตฺตวีสติ ฯ ฉนฺโท
อธิโมกฺโข มนสิกาโร ตตฺรมชฺฌตฺตตาติ อิเม เยวาปนกา จตฺตาโร ฯ
กรุณา มุทิตา กายทุจฺจริตวิรติ วจีทุจฺจริตวิรติ มิจฺฉาชีววิรตีติ อิเม
อนิยตา ปฺจ ฯ เอเต หิ กทาจิ อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปชฺชมานาป
จ น เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
ตตฺถ ผุสตีติ ผสฺโส ฯ สฺวาย ผุสนลกฺขโณ สงฺฆฏฏนรโส
สนฺนิปาตปจฺจุปฏาโน อาปาถคตวิสยปทฏาโน ฯ อยฺหิ อรูปธมฺโมป สมาโน อารมฺมเณ ผุสนากาเรเนว ปวตฺตติ เอกเทเสน
๑

๑. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๑๐๖ ฯ
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จ อนลฺลียมาโนป รูป วิย จกฺขุ สทฺโท วิย จ โสต จิตฺตมารมฺมณฺจ สงฺฆฏเฏติ ฯ ติกสนฺนิปาตสงฺขาตสฺส อตฺตโน การณสฺส
วเสน ปเวทิตตฺตา สนฺนิปาตปจฺจุปฏาโน ฯ ตชฺชาสมนฺนาหาเรน
เจว อินฺทฺริเยน จ ปริกขฺ เต วิสเย อนนฺตราเยเนว อุปฺปชฺชนโต
อาปาถคตวิสยปทฏาโนติ วุจฺจติ ฯ เวทนาธิฏานภาวโต ปน
นิจฺจมฺมคาวี วิย ทฏพฺโพ ฯ เจตยตีติ เจตนา อภิสนฺทหตีติ
อตฺโถ ฯ สา เจตนาภาวลกฺขณา อายูหนรสา สวิทหนปจฺจุปฏานา
สกิจฺจปรกิจฺจสาธิกา เชฏสิสฺสมหาวฑฺฒกีอาทโย วิย ฯ อจฺจายิกกมฺมานุสฺสรณาทีสุ จ ปนาย สมฺปยุตฺตาน อุสฺสาหนภาเวน
ปวตฺตมานา ปากฏา โหติ ฯ วิตกฺกวิจารปตีสุ ย วตฺตพฺพ สิยา ต
สพฺพ ปวีกสิณนิทฺเทเส ปมชฺฌานวณฺณนาย วุตฺตเมว ฯ วีรภาโว
วิริย ฯ ต อุสฺสาหลกฺขณ สหชาตาน อุปตฺถมฺภนรส อสสีทนภาวปจฺจุปฏาน สวิคฺโค โยนิโส ปทหตีติ วจนโต สเวคปทฏาน
วิริยารมฺภวตฺถุปทฏาน วา สมฺมา อารทฺธ สพฺพสมฺปตฺตีน มูล
โหตีติ ทฏพฺพ ฯ ชีวนฺติ เตน สย วา ชีวติ ชีวนมตฺตเมว
วา ตนฺติ ชีวิต ฯ ลกฺขณาทีนิ ปนสฺส รูปชีวิเต วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺพานิ ฯ ต หิ รูปธมฺมาน ชีวิต อิทมรูปธมฺมานนฺติ
อิทเมเวตฺถ นานากรณ ฯ อารมฺมเณ จิตฺต สม อาธิยติ สมฺมา
วา อาธิยติ สมาธานมตฺตเมว วา เอต จิตฺตสฺสาติ สมาธิ ฯ โส
อวิสารลกฺขโณ อวิกฺเขปลกฺขโณ วา สหชาตาน สมฺปณฺฑนรโส
๑

๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๕๔ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺว (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 38

วิสุทฺธิมคฺเค
นฺหานิยจุณฺณาน อุทก วิย อุปสมปจฺจุปฏาโน วิเสสโต
สุขปทฏาโน นิวาเต ทีปจฺจีน ิติ วิย เจตโส ิตีติ ทฏพฺโพ ฯ
สทฺทหนฺติ เอตาย สย วา สทฺทหติ สทฺทหนมตฺตเมว วา เอสาติ
สทฺธา ฯ สา สทฺทหนลกฺขณา โอกปฺปนลกฺขณา วา ปสาทนรสา
อุทกปฺปสาทกมณิ วิย ปกฺขนฺทนรสา วา โอฆุตฺตรเณ วิย อกาลุสฺสิยปจฺจุปฏานา อธิมุตฺติปจฺจุปฏานา วา สทฺเธยฺยวตฺถุปทฏานา
สทฺธมฺมสวนาทิโสตาปตฺติยงฺคปทฏานา วา หตฺถวิตฺตพีชานิ วิย
ทฏพฺพา ฯ สรนฺติ เอตาย สย วา สรติ สรณมตฺตเมว วา
เอสาติ สติ ฯ สา อปลาปนลกฺขณา อสมฺโมสรสา อารกฺขปจฺจุปฏานา วิสยาภิมุขภาวปจฺจุปฏานา วา ถิรสฺาปทฏานา
กายาทิสติปฏานปทฏานา วา อารมฺมเณ ทฬฺหปติตตฺตา ปน
เอสิกา วิย จกฺขุทฺวาราทิรกฺขณโต โทวาริโก วิย จ ทฏพฺพา ฯ
กายทุจฺจริตาทีหิ หิริยตีติ หิริ ฯ ลชฺชาเยต อธิวจน ฯ เตหิเยว
โอตฺตปฺปตีติ โอตฺตปฺป ฯ ปาปโต อุพฺเพคสฺเสต อธิวจน ฯ
ตตฺถ ปาปโต ชิคุจฺฉนลกฺขณา หิริ อุตฺตาสลกฺขณ โอตฺตปฺป ฯ
ลชฺชากาเรน ปาปาน อกรณรสา หิริ อุตฺตาสากาเรน โอตฺตปฺป ฯ
วุตฺตปฺปกาเรเนว จ ปาปโต สงฺโกจนปจฺจุปฏานา เอตา อตฺตคารวปรคารวปทฏานา ฯ อตฺตาน หิ ครร กตฺวา หิริยา
ปาป ชหาติ กุลวธู วิย ปร ครร กตฺวา โอตฺตปฺเปน ปาป ชหาติ
๑

๒

๑. ยุ. โอฆุตฺตรโณ ฯ ๒. กุสลธมฺมาน อาทาเน หตฺถ วิย สพฺพสมฺปตฺติสมฺปทาเน
วิตฺต วิย อมตกสิผลผลเน พีช วิย ทฏพฺพาติ ฏีกา ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺว (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 39

ขนฺธนิทฺเทโส
เวสิยา วิย ฯ อิเม จ ปน เทฺว ธมฺมา โลกปาลกาติ ทฏพฺพา ฯ
น ลุพฺภนฺติ เตน สย วา น ลุพฺภติ อลุพฺภนมตฺตเมว วา
ตนฺติ อโลโภ ฯ อโทสาโมเหสุป เอเสว นโย ฯ เตสุ อโลโภ
อารมฺมเณ จิตฺตสฺส อเคธลกฺขโณ อลคฺคภาวลกฺขโณ วา กมลทเล
ชลวินฺทุ วิย อปริคฺคหรโส มุตฺตภิกฺขุ วิย อนลฺลนี ภาวปจฺจุปฏาโน
อสุจิมฺหิ ปติตปุริโส วิย ฯ อโทโส อจณฺฑิกฺกลกฺขโณ อวิโรธลกฺขโณ วา อนุกุลมิตฺโต วิย อาฆาตวินยรโส ปริฬาหวินยรโส
วา จนฺทน วิย โสมภาวปจฺจุปฏาโน ปุณฺณจนฺโท วิย ฯ อโมโห
ยถาสภาวปฏิเวธลกฺขโณ อกฺขลิตปฏิเวธลกฺขโณ วา กุสลิสฺสาสขิตฺตอุสุปฏิเวโธ วิย วิสโยภาสนรโส ปทีโป วิย อสมฺโมหปจฺจุ
ปฏาโน อรฺคตสุเทสโก วิย ฯ ตโยป เจเต สพฺพกุสลาน
มูลภูตาติ ทฏพฺพา ฯ กายสฺส ปสฺสมฺภน กายปสฺสทฺธิ ฯ จิตฺตสฺส
ปสฺสมฺภน จิตฺตปสฺสทฺธิ ฯ กาโยติ เจตฺถ เวทนาทโย ตโย ขนฺธา ฯ
อุโภป ปเนตา เอกโต กตฺวา กายจิตฺตทรถวูปสมลกฺขณา กายจิตฺตปสฺสทฺธิโย กายจิตฺตทรถนิมฺมทฺทนรสา กายจิตฺตาน อปริปฺผนฺทนสีติภาวปจฺจุปฏานา กายจิตฺตปทฏานา กายจิตฺตาน อวูปสมกรอุทฺธจฺจาทิกิเลสปฏิปกฺขภูตาติ ทฏพฺพา ฯ กายลหุภาโว กายลหุตา ฯ จิตฺตลหุภาโว จิตฺตลหุตา ฯ ตา กายจิตฺตครุภาววูปสมลกฺขณา กายจิตฺตครุภาวนิมฺมทฺทน รสา กายจิตฺตาน อทนฺธตาปจฺจุปฏานา กายจิตฺตปทฏานา กายจิตฺตาน ครุภาวกรถีนมิทฺธาทิกิเลสปฏิปกฺขภูตาติ ทฏพฺพา ฯ กายมุทุภาโว กายมุทุตา ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
จิตฺตมุทุภาโว จิตฺตมุทุตา ฯ ตา กายจิตฺตตฺถมฺภวูปสมลกฺขณา
กายจิตฺตถทฺธภาวนิมฺมทฺทนรสา อปฺปฏิฆาตปจฺจุปฏานา กายจิตฺตปทฏานา กายจิตฺตาน ถทฺธภาวกรทิฏิมานาทิกิเลสปฏิปกฺขภูตาติ
ทฏพฺพา ฯ กายกมฺมฺภาโว กายกมฺมฺตา ฯ จิตฺตกมฺมฺภาโว จิตฺตกมฺมฺตา ฯ ตา กายจิตฺตกมฺมฺภาววูปสมลกฺขณา
กายจิตฺตกมฺมฺภาวนิมฺมทฺทน รสา กายจิตฺตาน อารมฺมณกรณสมฺปตฺติปจฺจุปฏานา กายจิตฺตปทฏานา กายจิตฺตาน อกมฺมฺภาวกราวเสสนีวรณาทิปฏิปกฺขภูตา ปสาทนียวตฺถูสุ ปสาทาวหา
หิตกิริยาสุ วินิโยคกฺขมภาวาวหา สุวณฺณวิสุทฺธิ วิยาติ ทฏพฺพา ฯ
กายสฺส ปาคฺุภาโว กายปาคฺุตา ฯ จิตฺตสฺส ปาคฺุภาโว
จิตฺตปาคฺุตา ฯ ตา กายจิตฺตาน อเคลฺภาวลกฺขณา กายจิตฺตเคลฺนิมฺมทฺทนรสา นิราทีนวปจฺจุปฏานา กายจิตฺตปทฏานา
กายจิตฺตาน เคลฺกรอสฺสทฺธิยาทิปฏิปกฺขภูตาติ ทฏพฺพา ฯ
กายสฺส อุชกุ ภาโว กายุชุกตา ฯ จิตฺตสฺส อุชุกภาโว จิตฺตุชุกตา ฯ
ตา กายจิตฺตอาชฺชวลกฺขณา กายจิตฺตกุฏิลภาวนิมฺมทฺทนรสา
อชิมฺหตาปจฺจุปฏานา กายจิตฺตปทฏานา กายจิตฺตาน กุฏิลภาวกรมายาสาเถยฺยาทิปฏิปกฺขภูตาติ ทฏพฺพา ฯ
ฉนฺโทติ กตฺตุกมฺยตาเยต อธิวจน ตสฺมา โส กตฺตุกมฺยตาลกฺขโณ ฉนฺโท อารมฺมณปริเยสนรโส อารมฺมเณน อตฺถกิ ตาปจฺจุปฏาโน ฯ ตเทวสฺส ปทฏาน ฯ อารมฺมณคฺคหเณ จาย
เจตโส หตฺถปฺปสารณ วิย ทฏพฺโพ ฯ อธิมุจฺจน อธิโมกฺโข ฯ
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ขนฺธนิทฺเทโส
โส สนฺนิฏ านลกฺขโณ อสสปฺปนรโส นิจฺฉยปจฺจุปฏาโน สนฺนิฏฺเยฺยธมฺมปทฏาโน อารมฺมเณ นิจฺจลภาเวน อินฺทขีโล วิย
ทฏพฺโพ ฯ กิริยา กาโร มนมฺหิ กาโร มนสิกาโร ฯ
ปุริมมนโต วิสทิส มน กโรตีติป มนสิกาโร ฯ สฺวาย อารมฺมณปฏิปาทโก วีถิปฏิปาทโก ชวนปฏิปาทโกติ ติปฺปกาโร ฯ ตตฺถ
อารมฺมณปฏิปาทโก มนมฺหิ กาโรติ มนสิกาโร ฯ โส สารณลกฺขโณ
สมฺปยุตฺตาน อารมฺมเณ สโยชน รโส อารมฺมณาภิมุขภาวปจฺจุปฏาโน อารมฺมณปทฏาโน สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน อารมฺมณปฏิปาทกตฺเตน สมฺปยุตฺตาน สารถิ วิย ทฏพฺโพ ฯ วีถิปฏิปาทโกติ ปน
ปฺจทฺวาราวชฺชนสฺเสต อธิวจน ฯ ชวนปฏิปาทโกติ มโนทฺวาราวชฺชนสฺเสต อธิวจน ฯ น เต อิธ อธิปฺเปตา ฯ เตสุ ธมฺเมสุ
มชฺฌตฺตตา ตตฺรมชฺฌตฺตตา ฯ สา จิตฺตเจตสิกาน สมวาหิตลกฺขณา
โอนาธิกตานิวารณรสา ปกฺขปาตุปจฺเฉทนรสา วา มชฺฌตฺตภาวปจฺจุปฏานา จิตฺตเจตสิกาน อชฺฌุเปกฺขณภาเวน สมปฺปวตฺตาน
อาชานียาน อชฺฌุเปกฺขกสารถิ วิย ทฏพฺพา ฯ
กรุณา มุทิตา จ พฺรหฺมวิหารนิทฺเทเส วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ
เกวล หิ ตา อปฺปนาปฺปตฺตา รูปาวจรา อิมา กามาวจราติ
อยเมว วิเสโส ฯ เกจิ ปน เมตฺตูเปกฺขาโยป อนิยเตสุ อิจฺฉนฺติ ฯ
ต น คเหตพฺพ ฯ อตฺถโต หิ อโทโสเยว เมตฺตา ฯ ตตฺรมชฺฌตฺตูเปกฺขาเยว อุเปกฺขาติ ฯ กายทุจฺจริตโต วิรติ กายทุจฺจริตวิรติ ฯ เอส นโย เสสาสุป ฯ ลกฺขณาทิโต ปเนตา ติสฺโสป
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วิสุทฺธิมคฺเค
กายทุจฺจริตาทิวตฺถูน อวีติกฺกมลกฺขณา อมทฺทนลกฺขณาติ วุตฺต
โหติ ฯ กายทุจฺจริตาทิวตฺถุโต สงฺโกจนรสา อกิริยปจฺจุปฏานา
สทฺธาหิโรตฺตปฺปอปฺปจฺฉตาทิคุณปทฏานา ปาปกิริยโตป จิตฺตสฺส
วิมุขภาวภูตาติ ทฏพฺพา ฯ
อิติ อิเม ฉตฺตึส สงฺขารา ปเมน กามาวจรกุสลวิฺาเณน
สมฺปโยค คจฺฉนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ ยถา จ ปเมน เอว ทุติเยนาป ฯ
สสงฺขารภาวมตฺตเมว หิ เอตฺถ วิเสโส ฯ ตติเยน ปน เปตฺวา
อโมห อวเสสา เวทิตพฺพา ฯ ตถา จตุตฺเถน ฯ สสงฺขารภาวมตฺตเมเวตฺถ วิเสโส ฯ ปเม วุตฺเตสุ ปน เปตฺวา ปตึ อวเสสา
ปฺจเมน สมฺปโยค คจฺฉนฺติ ฯ ยถา จ ปฺจเมน เอว ฉฏเนาป ฯ
สสงฺขารภาวมตฺตเมว หิ เอตฺถ วิเสโส ฯ สตฺตเมน ปน เปตฺวา
อโมห อวเสสา เวทิตพฺพา ฯ ตถา อฏเมน ฯ สสงฺขารภาวมตฺตเมเวตฺถ วิเสโส ฯ ปเม วุตฺเตสุ ปน เปตฺวา วิรติตฺตย
เสสา รูปาวจรกุสเลสุ ปเมน สมฺปโยค คจฺฉนฺติ ฯ ทุติเยน
ตโต วิตกฺกวชฺชา ฯ ตติเยน ตโต วิจารวชฺชา ฯ จตุตฺเถน
ตโต ปติวชฺชา ฯ ปฺจเมน ตโต อนิยเตสุ กรุณามุทิตาวชฺชา ฯ
เตเยว จตูสุ อารุปฺปกุสเลสุ ฯ อรูปาวจรภาโวเยว หิ เอตฺถ
วิเสโส ฯ โลกุตฺตเรสุ ปมชฺฌานิเก ตาว มคฺควิฺาเณน
ปมรูปาวจรวิฺาเณ วุตฺตนเยน ทุติยชฺฌานิกาทิเภเท ทุติยรูปาวจรวิฺาณาทีสุ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ กรุณามุทิตาน ปน
อภาโว นิยตวิรติตา โลกุตฺตรตา จาติ อยเมตฺถ วิเสโส ฯ เอว
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ขนฺธนิทฺเทโส
ตาว กุสลาเยว สงฺขารา เวทิตพฺพา ฯ
อกุสเลสุ โลภมูเล ปมากุสลสมฺปยุตฺตา ตาว นิยตา
สรูเปนาคตา เตรส เยวาปนกา จตฺตาโรติ สตฺตรส ฯ ตตฺถ
ผสฺโส เจตนา วิตกฺโก วิจาโร ปติ วิริย ชีวิต สมาธิ อหิรกิ 
อโนตฺตปฺป โลโภ โมโห มิจฺฉาทิฏีติ อิเม สรูเปนาคตา เตรส ฯ
ฉนฺโท อธิโมกฺโข อุทฺธจฺจ มนสิกาโรติ อิเม เยวาปนกา จตฺตาโร ฯ
ตตฺถ น หิริยตีติ อหิริโก ฯ อหิริกสฺส ภาโว อหิรกิ  ฯ
น โอตฺตปฺป อโนตฺตปฺป ฯ เตสุ อหิริก กายทุจฺจริตาทีหิ อชิคุจฺฉนลกฺขณ อลชฺชาลกฺขณ วา อโนตฺตปฺป เตเหว อสารชฺช ลกฺขณ
อนุตฺตาสลกฺขณ วา ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ปน
หิริโอตฺตปฺปาน วุตฺตปฏิปกฺขวเสเนว เวทิตพฺโพ ฯ ลุพฺภนฺติ เตน
สย วา ลุพฺภติ ลุพฺภนมตฺตเมว วา ตนฺติ โลโภ ฯ มุยฺหนฺติ เตน
สย วา มุยฺหติ มุยฺหนมตฺตเมว วา ตนฺติ โมโห ฯ เตสุ โลโภ
อารมฺมณคฺคหณลกฺขโณ มกฺกฏาเลโป วิย อภิสงฺครโส ตตฺตกปาเล
ขิตฺตมสเปสิ วิย อปริจฺจาคปจฺจุปฏาโน เตลฺชนราโค วิย สโยชนิยธมฺเมสุ อสฺสาททสฺสนปทฏาโน ตณฺหานทีภาเวน วฑฺฒมาโน
สีฆโสตา นที วิย มหาสมุทฺท อปายเมว คเหตฺวา คจฺฉตีติ
ทฏพฺโพ ฯ โมโห จิตฺตสฺส อนฺธภาวลกฺขโณ อฺาณลกฺขโณ
วา อสมฺปฏิเวธรโส อารมฺมณสภาวจฺฉาทนรโส วา อสมฺมาปฏิปตฺติปจฺจุปฏาโน อนฺธการปจฺจุปฏาโน วา อโยนิโสมนสิการ๑

๑. น โอตฺตปฺปตีติ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ปทฏาโน สพฺพากุสลาน มูลนฺติ ทฏพฺโพ ฯ มิจฺฉา ปสฺสนฺติ
ตาย สย วา มิจฺฉา ปสฺสติ มิจฺฉาทสฺสนมตฺต วา เอสาติ
มิจฺฉาทิฏิ ฯ สา อโยนิโส อภินิเวสลกฺขณา ปรามาสรสา
มิจฺฉาภินิเวสปจฺจุปฏานา อริยาน อทสฺสนกามตาทิปทฏานา
ปรม วชฺชนฺติ ทฏพฺพา ฯ อุทฺธตภาโว อุทฺธจฺจ ฯ ต อวูปสมลกฺขณ
วาตาภิฆาตจลชล วิย อนวฏาน รส วาตาภิฆาตจลธชปฏากา
วิย ภนฺตตฺตปจฺจุปฏาน ปาสาณาภิฆาตสมุทฺธตภสฺม วิย เจตโส
อวูปสมอโยนิโสมนสิการปทฏาน จิตฺตวิกฺเขโปติ ทฏพฺพ ฯ
เสสา กุสเล วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ อกุสลภาโวเยว หิ
อกุสลภาเวน จ ลามกตฺต เอเตส เตหิ วิเสโส ฯ
อิติ อิเม สตฺตรส สงฺขารา ปเมน อกุสลวิฺาเณน
สมฺปโยค คจฺฉนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ ยถา จ ปเมน เอว ทุติเยนาป ฯ
สสงฺขารตา ปเนตฺถ ถีนมิทฺธสฺส จ อนิยตตา วิเสโส ฯ ตตฺถ
ถีนตา ถีน มิชฺฌนตา มิทฺธ อนุสฺสาหสหนนตา อาสตฺติวิฆาโต
จาติ อตฺโถ ฯ ถีนฺจ มิทฺธฺจ ถีนมิทฺธ ฯ ตตฺถ ถีน อนุสฺสาหลกฺขณ
วิริยาวิโนทนรส สสีทนปจฺจุปฏาน มิทฺธ อกมฺมฺตาลกฺขณ
โอทหน รส ลีนตาปจฺจุปฏาน ปจลายิกานิทฺทาปจฺจุปฏาน วา ฯ
อุภยมฺป อรติวิชมฺภิกาทีสุ อโยนิโสมนสิการปทฏาน ฯ ตติเยน
ปเม วุตฺเตสุ เปตฺวา มิจฺฉาทิฏึ อวเสสา เวทิตพฺพา ฯ มาโน
ปเนตฺถ อนิยโต โหติ อย วิเสโส ฯ โส อุณณ
ฺ ติลกฺขโณ
สมฺปคฺคหรโส เกตุกมฺยตาปจฺจุปฏาโน ทิฏิวิปฺปยุตฺตโลภปทฏาโน
๑

๒

๑. มิทฺธนตาติป ทิสฺสติ ฯ ฏีกายมฺป อีทิโสว ทิสฺสติ ฯ ๒. โอนหนรสนฺติป ฯ
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ขนฺธนิทฺเทโส
อุมฺมาโท วิย ทฏพฺโพ ฯ จตุตฺเถน ทุติเย วุตฺเตสุ เปตฺวา
มิจฺฉาทิฏึ อวเสสา เวทิตพฺพา ฯ เอตฺถาป จ มาโน อนิยเตสุ
โหติเยว ฯ ปเม วุตฺเตสุ ปน เปตฺวา ปตึ อวเสสา ปฺจเมน
สมฺปโยค คจฺฉนฺติ ฯ ยถา จ ปฺจเมน เอว ฉฏเนาป ฯ
สสงฺขารตา ปเนตฺถ ถีนมิทฺธสฺส จ อนิยตภาโว วิเสโส ฯ สตฺตเมน
ปฺจเม วุตฺเตสุ เปตฺวา ทิฏึ อวเสสา เวทิตพฺพา ฯ มาโน
ปเนตฺถ อนิยโต โหติ ฯ อฏเมน ฉฏเ วุตฺเตสุ เปตฺวา ทิฏ ึ
อวเสสา เวทิตพฺพา ฯ เอตฺถาป จ มาโน อนิยเตสุ โหติเยวาติ ฯ
โทสมูเลสุ ปน ทฺวีสุ ปมสมฺปยุตฺตา ตาว นิยตา สรูเปน
อาคตา เอกาทส เยวาปนกา จตฺตาโร อนิยตา ตโยติ อฏารส
ตตฺถ ผสฺโส เจตนา วิตกฺโก วิจาโร วิริย ชีวิต สมาธิ อหิรกิ 
อโนตฺตปฺป โทโส โมโหติ อิเม สรูเปน อาคตา เอกาทส ฯ
ฉนฺโท อธิโมกฺโข อุทฺธจฺจ มนสิกาโรติ อิเม เยวาปนกา จตฺตาโร ฯ
อิสฺสา มจฺฉริย กุกฺกุจฺจนฺติ อิเม อนิยตา ตโย ฯ
ตตฺถ ทุสฺสนฺติ เตน สย วา ทุสฺสติ ทุสฺสนมตฺตเมว วา
ตนฺติ โทโส ฯ โส จณฺฑิกฺกลกฺขโณ ปหฏาสีวิโส วิย วิสปฺปนรโส
วิสนิปาโต วิย อตฺตโน นิสฺสยทหนรโส วา ทาวคฺคิ วิย
ทุสฺสนปจฺจุปฏาโน ลทฺโธกาโส วิย สปตฺโต อาฆาตวตฺถุปทฏาโน
วิสสสฏปูติมุตฺต วิย ทฏพฺโพ ฯ อิสฺสายนา อิสฺสา ฯ สา
ปรสมฺปตฺตีน อุสฺสูยนลกฺขณา ตตฺเถว อนภิรติรสา ตโต วิมขุ ภาวปจฺจุปฏานา ปรสมฺปตฺติปทฏานา สโยชนนฺติ ทฏพฺพา ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
มจฺฉรภาโว มจฺฉริย ฯ ต ลทฺธาน วา ลภิตพฺพาน วา อตฺตโน
สมฺปตฺตีน นิคูหณลกฺขณ ตาสฺเว ปเรหิ สาธารณภาวอกฺขมนรส
สงฺโกจนปจฺจุปฏาน กฏกฺจุกตาปจฺจุปฏาน วา อตฺตสมฺปตฺติปทฏาน เจตโส วิรูปภาโวติ ทฏพฺพ ฯ กุจฺฉิต กต กุกต ตสฺส
ภาโว กุกฺกุจฺจ ฯ ต ปจฺฉานุตาปลกฺขณ กตากตานุโสจนรส
วิปฺปฏิสารปจฺจุปฏาน กตากตปทฏาน ทาสพฺยมิว ทฏพฺพ ฯ
เสสา วุตฺตปฺปการาเยวาติ ฯ
อิติ อิเม อฏารส สงฺขารา ปเมน โทสมูเลน สมฺปโยค
คจฺฉนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ ยถา จ ปเมน เอว ทุตเิ ยนาป ฯ
สสงฺขารตา ปน อนิยเตสุ จ ถีนมิทฺธสมฺภโว วิเสโส ฯ
โมหมูเลสุ ทฺวีสุ วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺเตน ตาว ผสฺโส เจตนา
วิตกฺโก วิจาโร วิริย ชีวิต จิตฺตฏิติ อหิริก อโนตฺตปฺป โมโห
วิจิกิจฺฉาติ สรูเปน อาคตา เอกาทส อุทฺธจฺจ มนสิกาโรติ
เยวาปนกา เทฺว จาติ เตรส ฯ ตตฺถ จิตฺตฏิตีติ ปวตฺติฏิติมตฺโต
ทุพฺพโล สมาธิ ฯ วิคตา จิกิจฺฉาติ วิจิกิจฺฉา ฯ สา สสยลกฺขณา
กมฺปนรสา อนิจฺฉยปจฺจุปฏานา อเนกสคฺคาหปจฺจุปฏานา วา
วิจิกิจฺฉาย อโยนิโสมนสิการปทฏานา ปฏิปตฺติอนฺตรายกราติ
ทฏพฺพา ฯ เสสา วุตฺตปฺปการาเยว ฯ
อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺเตน วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺเต วุตฺเตสุ เปตฺวา
๑

๑. กตากต ทุจจฺ ริต สุจริตฺจ กุกต ต อารพฺภ วิปฺปฏิสารวเสน ปวตฺต จิตฺตนฺติ
ฏีกา ฯ
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ขนฺธนิทฺเทโส
วิจิกิจฺฉ เสสา ทฺวาทส ฯ วิจิกิจฺฉาย อภาเวน ปเนตฺถ อธิโมกฺโข
อุปฺปชฺชติ ฯ เตน สทฺธึ เตรเสว ฯ อธิโมกฺขสภาวโต จ พลวตโร
สมาธิ โหติ ฯ ย เจตฺถ อุทฺธจฺจ ต สรูเปเนว อาคต อธิโมกฺขมนสิการา เยวาปนกวเสนาติ ฯ เอว อกุสลสงฺขารา เวทิตพฺพา ฯ
อพฺยากเตสุ วิปากาพฺยากตา ตาว อเหตุกสเหตุกเภทโต
ทุวิธา ฯ เตสุ อเหตุกวิปากวิฺาณสมฺปยุตฺตา อเหตุกา ฯ ตตฺถ
กุสลากุสลวิปากจกฺขุวิฺาณสมฺปยุตฺตา ตาว ผสฺโส เจตนา
ชีวิต จิตฺตฏิตีติ สรูเปนาคตา จตฺตาโร เยวาปนโก มนสิกาโรเยวาติ ปฺจ ฯ โสตฆานชิวฺหากายวิฺาณสมฺปยุตฺตาป เอเตเยว ฯ
อุภยวิปากมโนธาตุยา เอเต เจว วิตกฺกวิจาราธิโมกฺขา จาติ
อฏ ฯ ตถา ติวิธายป อเหตุกมโนวิฺาณธาตุยา ฯ ยา
ปเนตฺถ โสมนสฺสสหคตา ตาย สทฺธึ ปติ อธิกา โหตีติ เวทิตพฺพา ฯ
สเหตุกวิปากวิฺาณสมฺปยุตฺตา ปน สเหตุกา ฯ เตสุ อฏกามาวจรวิปากสมฺปยุตฺตา ตาว อฏหิ กามาวจรกุสเลหิ สมฺปยุตตฺ สงฺขารสทิสาเยว ฯ ยา ปน อนิยเตสุ กรุณามุทิตา ตา
สตฺตารมฺมณตฺตา วิปาเกสุ น สนฺติ ฯ เอกนฺตปริตฺตารมฺมณา หิ
กามาวจรวิปากา ฯ น เกวลฺจ กรุณามุทิตา ฯ วิรติโยป
วิปาเกสุ น สนฺติ ฯ ปฺจ สิกฺขาปทา กุสลาเยวาติ หิ วุตฺต ฯ
รูปาวจรารูปาวจรโลกุตฺตรวิปากวิฺาณสมฺปยุตฺตา ปน เตส
กุสลวิฺาณสมฺปยุตฺตสงฺขาเรหิ สทิสาเอว ฯ
กิริยาพฺยากตาป อเหตุกสเหตุกเภทโต ทุวิธา ฯ เตสุ อเหตุก๑

๑. อธิโมกฺขสมฺภาวโตติป ทิสฺสติ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
กิริยวิฺาณสมฺปยุตฺตา อเหตุกา ฯ เต กุสลวิปากมโนธาตุอเหตุกมโนวิฺาณธาตุทฺวยยุตฺเตหิ สมานา ฯ มโนวิฺาณธาตุทฺวเยน
ปน วิริย อธิก วิรยิ สภาวโต จ พลปฺปตฺโต สมาธิ โหติ ฯ อยเมตฺถ
วิเสโส ฯ สเหตุกกิริยวิฺาณสมฺปยุตฺตา ปน สเหตุกา ฯ เตสุ
อฏกามาวจรกิริยวิฺาณสมฺปยุตฺตา ตาว เปตฺวา วิรติโย
อฏหิ กามาวจรกุสเลหิ สมฺปยุตฺตสงฺขารสทิสา ฯ รูปาวจรารูปาวจรกิริยสมฺปยุตฺตา ปน สพฺพากาเรนป เตส กุสลวิฺาณ สมฺป
ยุตฺตสทิสาเยวาติ ฯ เอว อพฺยากตาป สงฺขารา เวทิตพฺพา ฯ อิท
สงฺขารกฺขนฺเธ วิตฺถารกถามุข ฯ อิท ตาว อภิธมฺเม ปทภาชนียนเยน
ขนฺเธสุ วิตฺถารกถามุข ฯ
ภควตา ปน ยงฺกิฺจิ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต
วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา สุขุม วา หีน วา ปณีต วา ย
ทูเร สนฺติเก วา ตเทกชฺฌ อภิสฺูหิตฺวา อภิสงฺขิปตฺวา อย
วุจฺจติ รูปกฺขนฺโธ ยากาจิ เวทนา ยา กาจิ สฺา เยเกจิ
สงฺขารา ยงฺกิฺจิ วิฺาณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต วา
ฯเปฯ อภิสงฺขิปตฺวา อย วุจฺจติ วิฺาณกฺขนฺโธติ เอว ขนฺธา
วิตฺถาริตา ฯ ตตฺถ ยงฺก
ิ ฺจีติ อนวเสสปริยาทาน ฯ รูปนฺติ
อติปฺปสงฺคนิยมน ฯ เอว ปททฺวเยนาป รูปสฺส อนวเสสปริคฺคโห
กโต โหติ ฯ อถสฺส อตีตาทินา วิภาค อารภติ ฯ ต จ กิฺจิ
อตีต กิฺจิ อนาคตาทิเภทนฺติ ฯ เอเสว นโย เวทนาทีสุ ฯ
๑

๒

๑. วิรยสมฺภาวโตติป ทิสฺสติ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๑ ฯ
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ขนฺธนิทฺเทโส
ตตฺถ รูป ตาว อทฺธา สนฺตติ สมย ขณวเสน จตุธา อตีต
นาม โหติ ฯ ตถา อนาคตปจฺจุปฺปนฺน ฯ
ตตฺถ อทฺธาวเสน ตาว เอกสฺส เอกสฺมึ ภเว ปฏิสนฺธโิ ต
ปุพฺเพ อตีต จุติโต อุทฺธ อนาคต อุภินฺนมนฺตเร ปจฺจุปฺปนฺน ฯ
สนฺตติวเสน สภาคเอกอุตุสมุฏาน เอกาหาร สมุฏานฺจ
ปุพฺพาปริยวเสน ปวตฺตมานมฺป ปจฺจุปฺปนฺน ตโต ปุพฺเพ
วิสภาคอุตุอาหารสมุฏาน อตีต ปจฺฉา อนาคต ฯ จิตฺตชมฺป
เอกวีถิเอกชวนเอกสมาปตฺติสมุฏาน ปจฺจุปฺปนฺน ตโต ปุพฺเพ อตีต
ปจฺฉา อนาคต ฯ กมฺมสมุฏานสฺส ปาฏิเยกฺก สนฺตติวเสน
อตีตาทิเภโท นตฺถิ ฯ เตสฺเว ปน อุตุอาหารจิตฺตสมุฏานาน
อุปตฺถมฺภกวเสน ตสฺส อตีตาทิภาโว เวทิตพฺโพ ฯ
สมยวเสน เอกมุหุตฺตปุพฺพณฺหสายณฺหรตฺติทิวาทีสุ สมเยสุ
สนฺตานวเสน ปวตฺตมาน ตตสมย ปจฺจุปฺปนฺน นาม ตโต ปุพฺเพ
อตีต ปจฺฉา อนาคต ฯ
ขณวเสน อุปฺปาทาทิขณตฺตยปริยาปนฺน ปจฺจุปฺปนฺน ตโต
ปุพฺเพ อนาคต ปจฺฉา อตีต ฯ อปจ อติกฺกนฺตเหตุปจฺจยกิจฺจมตีต
นิฏิตเหตุกิจฺจมนิฏิตปจฺจยกิจฺจ ปจฺจุปฺปนฺน อุภยกิจฺจมสมฺปตฺต
อนาคต ฯ สกิจฺจกฺขเณ วา ปจฺจุปฺปนฺน ตโต ปุพฺเพ อนาคต
ปจฺฉา อตีต ฯ
๑

๑. เอกมุทุตฺตาทิโก โส โส สมโย เอตสฺสาติ ตตสมย รูปนฺติ ฏีกา ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
เอตฺถ จ ขณาทิกถาว นิปฺปริยายา เสสา สปฺปริยายา ฯ
อชฺฌตฺตพหิทฺธาเภโท วุตฺตนโยเอว ฯ อปจ อิธ นิยกชฺฌตฺตมฺป
อชฺฌตฺต ปรปุคฺคลิกมฺป จ พหิทฺธาติ เวทิตพฺพ ฯ โอฬาริกสุขมุ เภโท
วุตฺตนโยว ฯ หีน ปณีตเภโท ทุวิโธ ปริยายโต นิปฺปริยายโต จ ฯ
ตตฺถ อกนิฏ าน รูปโต สุทสฺสีน รูป หีน ฯ ตเทว สุทสฺสาน
รูปโต ปณีต ฯ เอว ยาว นรกสตฺตาน รูป ตาว ปริยายโต
หีนปณีตตา เวทิตพฺพา ฯ นิปฺปริยายโต ปน ยตฺถ อกุสลวิปาก
อุปฺปชฺชติ ต หีน ฯ ยตฺถ กุสลวิปาก ต ปณีต ฯ ทูเร สนฺติเกติ
อิทมฺป วุตฺตนยเมว ฯ อปจ โอกาสโตเปตฺถ อุปาทายุปาทาย
ทูรสนฺติกตา เวทิตพฺพา ฯ
ตเทกชฺฌ อภิสฺูหิตฺวา อภิสงฺขิปตฺวาติ ต อตีตาทีหิ ปเทหิ
วิสุ วิสุ นิทฺทิฏ รูป สพฺพ รุปฺปนลกฺขณสงฺขาเต เอกวิธภาเว
ปฺาย ราสึ กตฺวา รูปกฺขนฺโธติ วุจฺจตีติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ เอเตน
สพฺพมฺป รูป รุปฺปนลกฺขเณ ราสีภาวุปคมเนน รูปกฺขนฺโธติ ทสฺสิต
โหติ ฯ น หิ รูปโต อฺโ รูปกฺขนฺโธ นาม อตฺถิ ฯ
ยถา จ รูป เอว เวทนาทโยป เวทยิตลกฺขณาทีสุ
ราสีภาวุปคมเนน ฯ น หิ เวทนาทีหิ อฺเ เวทนากฺขนฺธาทโย นาม
อตฺถิ ฯ อตีตาทิวิภาเค ปเนตฺถ สนฺตติวเสน ขณาทิวเสน จ
เวทนาย อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนภาโว เวทิตพฺโพ ฯ ตตฺถ สนฺตติวเสน เอกวีถิเอกชวนเอกสมาปตฺติปริยาปนฺนา เอกวิธวิสยสมาโยคปฺปวตฺตา จ ปจฺจุปฺปนฺนา ตโต ปุพฺเพ อตีตา ปจฺฉา อนาคตา ฯ
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ขนฺธนิทฺเทโส
ขณาทิวเสน ขณตฺตยปริยาปนฺนา ปุพฺพนฺตาปรนฺตมชฺฌตฺต คตา
สกิจฺจฺจ กุรุมานา เวทนา ปจฺจุปฺปนฺนา ตโต ปุพฺเพ อตีตา ปจฺฉา
อนาคตา ฯ อชฺฌตฺตพหิทฺธาเภโท นิยกชฺฌตฺตวเสน เวทิตพฺโพ ฯ
โอฬาริกสุขุมเภโท อกุสลา เวทนา โอฬาริกา กุสลาพฺยากตา
เวทนา สุขุมาติอาทินา นเยน วิภงฺเค วุตฺเตน ชาติ สภาวปุคฺคลโลกิยโลกุตฺตรวเสน เวทิตพฺโพ ฯ
ชาติวเสน ตาว อกุสลา เวทนา สาวชฺชกิรยิ เหตุโต
กิเลสสนฺตาปภาวโต จ อวูปสนฺตวุตฺตีติ กุสลเวทนาย โอฬาริกา
สพฺยาปารโต สอุสฺสาหโต สวิปากโต กิเลสสนฺตาปภาวโต สพฺยาปชฺฌโต สาวชฺชโต จ วิปากาพฺยากตาย โอฬาริกา สวิปากโต
กิเลสสนฺตาปภาวโต สพฺยาปชฺฌโต สาวชฺชโต จ กิริยาพฺยากตาย
โอฬาริกา ฯ กุสลาพฺยากตา ปน วุตตฺ วิปริยายโต อกุสลาย สุขุมา ฯ
เทฺวป กุสลากุสลเวทนา สพฺยาปารโต สอุสฺสาหโต สวิปากโต จ
ยถาโยค ทุวธิ ายป อพฺยากตาย โอฬาริกา ฯ วุตฺตวิปริยาเยน
ทุวิธาป อพฺยากตา ตาหิ สุขุมา ฯ เอว ตาว ชาติวเสน
โอฬาริกสุขุมตา เวทิตพฺพา ฯ
สภาววเสน ปน ทุกฺขา เวทนา นิรสฺสาทโต สวิปฺผารโต
อุพฺเพชนียโต อภิภวนโต จ อิตราหิ ทฺวีหิ โอฬาริกา ฯ อิตรา
ปน เทฺว สาตโต สนฺตโต ปณีตโต มนาปโต มชฺฌตฺตโต จ
ยถาโยค ทุกฺขาย สุขุมา ฯ อุโภ ปน สุขทุกฺขา สวิปฺผารโต
๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๔ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
โขภกรณโต ปากฏโต จ อทุกฺขมสุขาย โอฬาริกา ฯ สา
วุตฺตวิปริยาเยน ตทุภยโต สุขุมา ฯ เอว สภาววเสน โอฬาริกสุขุมตา เวทิตพฺพา ฯ
ปุคฺคลวเสน ปน อสมาปนฺนสฺส เวทนา นานารมฺมเณ
วิกฺขิตฺตภาวโต สมาปนฺนสฺส เวทนาย โอฬาริกา วิปริยาเยน
อิตรา สุขมุ า ฯ เอว ปุคฺคลวเสน โอฬาริกสุขุมตา เวทิตพฺพา ฯ
โลกิยโลกุตฺตรวเสน ปน สาสวา เวทนา โลกิยา ฯ สา
อาสวุปฺปตฺติเหตุโต โอฆนิยโต โยคนิยโต คณฺนิยโต นีวรณิยโต
อุปาทานิยโต สงฺกิเลสิกโต ปุถชุ ฺชนโต สาธารณโต จ อนาสวาย
โอฬาริกา ฯ สา วิปริยาเยน สาสวาย สุขุมา ฯ เอว
โลกิยโลกุตฺตรวเสน โอฬาริกสุขุมตา เวทิตพฺพา ฯ
ตตฺถ ชาติอาทิวเสน สมฺเภโท ปริหริตพฺโพ ฯ อกุสลวิปากกายวิฺาณสมฺปยุตฺตา หิ เวทนา ชาติวเสน อพฺยากตตฺตา สุขุมาป
สมานา สภาวาทิวเสน โอฬาริกา โหติ ฯ วุตฺตฺเหต อพฺยากตา
เวทนา สุขุมา ทุกฺขา เวทนา โอฬาริกา อสมาปนฺนสฺส เวทนา
โอฬาริกา สมาปนฺนสฺส เวทนา สุขมุ า สาสวา เวทนา โอฬาริกา
อนาสวา เวทนา สุขุมาติ ฯ ยถา จ ทุกฺขา เวทนา เอว สุขาทโยป
ชาติวเสน โอฬาริกา สภาวาทิวเสน สุขุมา โหนฺติ ฯ ตสฺมา
ยถา ชาติอาทิวเสน สมฺเภโท น โหติ ตถา เวทนาน โอฬาริกสุขุมตา เวทิตพฺพา ฯ เสยฺยถีท ฯ อพฺยากตา ชาติวเสน
๑

๒

๓

๑. คนฺถนิยโตติป ฯ ๒. ม. ปุถุชฺชนสาธารณโต ฯ ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๔ ฯ
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ขนฺธนิทฺเทโส
กุสลากุสลาหิ สุขุมา ฯ น ตตฺถ กตมา อพฺยากตา กึทุกฺขา กึสุขา
กึสมาปนฺนสฺส กึอสมาปนฺนสฺส กึสาสวา กึอนาสวาติ เอว สภาวาทิเภโท ปรามสิตพฺโพ ฯ เอว นโย สพฺพตฺถ ฯ อปจ ต ต วา
ปน เวทน อุปาทายุปาทาย เวทนา โอฬาริกสุขุมา ทฏพฺพาติ
วจนโต อกุสลาทีสุป โลภสหคตาย โทสสหคตา เวทนา อคฺคิ วิย
อตฺตโน นิสสฺ ยทหนโต โอฬาริกา โลภสหคตา สุขุมา ฯ
โทสสหคตาป นิยตา โอฬาริกา อนิยตา สุขุมา นิยตาป กปฺปฏิกา
โอฬาริกา อิตราป สุขุมา ฯ กปฺปฏิติกาสุป อสงฺขาริกา
โอฬาริกา อิตรา สุขุมา ฯ โลภสหคตา ปน ทิฏิสมฺปยุตฺตา
โอฬาริกา อิตรา สุขุมา ฯ สาป นิยตา กปฺปฏิติกา อสงฺขาริกา
โอฬาริกา อิตรา สุขุมา ฯ อวิเสเสน จ อกุสลา พหุวิปากา โอฬาริกา
อปฺปวิปากา สุขุมา ฯ กุสลา ปน อปฺปวิปากา โอฬาริกา
พหุวิปากา สุขุมา ฯ อปจ กามาวจรกุสลา โอฬาริกา รูปาวจรา
สุขุมา ตโต อรูปาวจรา ตโต โลกุตฺตรา ฯ กามาวจราป
ทานมยา โอฬาริกา สีลมยา สุขุมา ตโต ภาวนามยา ฯ
ภาวนามยาป ทุเหตุกา โอฬาริกา ติเหตุกา สุขุมา ฯ ติเหตุกาป
สสงฺขาริกา โอฬาริกา อสงฺขาริกา สุขุมา ฯ รูปาวจรา จ
ปมชฺฌานิกา โอฬาริกา ฯเปฯ ปฺจมชฺฌานิกา สุขุมาว ฯ
อรูปาวจรา จ อากาสานฺจายตนสมฺปยุตฺตา โอฬาริกา ฯเปฯ
เนวสฺานาสฺายตนสมฺปยุตฺตา สุขุมาว ฯ โลกุตฺตรา จ
๑

๒

๑. เอส ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๔ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
โสตาปตฺติมคฺคสมฺปยุตฺตา โอฬาริกา ฯเปฯ อรหตฺตมคฺคสมฺปยุตฺตา
สุขุมาว ฯ เอส นโย ตตภูมิวิปากกิริยเวทนาสุ จ ทุกฺขาทิอสมาปนฺนาทิสาสวาทิวเสน วุตฺตเวทนาสุ จ ฯ โอกาสวเสน จาป
นิรเย ทุกฺขา โอฬาริกา ติรจฺฉานโยนิย สุขุมา ฯเปฯ ปรนิมฺมิตวสวตฺตีสุ สุขุมาว ฯ ยถา จ ทุกฺขา เอว สุขาป สพฺพตฺถ ยถานุรูป
โยเชตพฺพา ฯ วตฺถุวเสน จาป หีนวตฺถุกา ยากาจิ เวทนา
โอฬาริกา ปณีตวตฺถุกา สุขุมา ฯ หีนปณีตเภเท ยา โอฬาริกา
สา หีนา ยา จ สุขุมา สา ปณีตาติ ทฏพฺพา ฯ ทูเรปท
ปน อกุสลา เวทนา กุสลาพฺยากตาหิ เวทนาหิ ทูเร สนฺติเกปท
อกุสลา เวทนา อกุสลาย เวทนาย สนฺติเกติ อาทินา นเยน วิภงฺเค
วิภตฺต ตสฺมา อกุสลา เวทนา วิสภาคโต อสสฏโต อสริกฺขโต
จ กุสลาพฺยากตาหิ ทูเร ตถา กุสลาพฺยากตา อกุสลาย เอส
นโย สพฺพวาเรสุ อกุสลา ปน เวทนา สภาคโต จ สริกฺขโต
จ อกุสลาย สนฺติเกติ ฯ อิท เวทนากฺขนฺธสฺส อตีตาทิวิภาเค
วิตฺถารกถามุข ฯ ตตเวทนาสมฺปยุตฺตาน ปน สฺาทีนมฺป เอต
เอวเมว เวทิตพฺพ ฯ เอว วิทิตฺวา จ ปน เอเตเสฺวว
ขนฺเธสุ าณเภทตฺถ กมโต จ วิเสสโต
อนูนาธิกโต เจว อุปมาโต ตเถว จ
ทฏพฺพโต ทฺวิธา เอว ปสฺสนฺตสฺสตฺถสิทฺธิโต
วินิจฺฉยนโย สมฺมา วิฺาตพฺโพ วิภาวินา ฯ
๑

๒

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๕ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๖ ฯ
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ขนฺธนิทฺเทโส
ตตฺถ กมโตติ อิธ อุปฺปตฺติกฺกโม ปหานกฺกโม ปฏิปตฺติกฺกโม
ภูมิกฺกโม เทสนากฺกโมติ พหุวิโธ กโม ฯ ตตฺถ ปม กลล
โหติ กลลา โหติ อพฺพุทนฺติ เอวมาทิ อุปฺปตฺติกฺกโม ฯ ทสฺสเนน
ปหาตพฺพา ธมฺมา ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมาติ เอวมาทิ
ปหานกฺกโม ฯ สีลวิสุทฺธิ จิตฺตวิสุทฺธีติ เอวมาทิ ปฏิปตฺติกฺกโม ฯ
กามาวจรา รูปาวจราติ เอวมาทิ ภูมิกฺกโม ฯ จตฺตาโร สติปฏานา
จตฺตาโร สมฺมปฺปธานาติ วา ทานกถ สีลกถนฺติ วา เอวมาทิ
เทสนากฺกโม ฯ เตสุ อิธ อุปฺปตฺติกฺกโม ตาว น ยุชฺชติ
กลลาทีน วิย ขนฺธาน ปุพฺพาจริย ววฏาเนน อนุปฺปตฺติโต น
ปหานกฺกโม กุสลาพฺยากตาน อปหาตพฺพโต น ปฏิปตฺติกฺกโม
อกุสลาน อปฺปฏิปชฺชนียโต น ภูมิกกฺ โม เวทนาทีน จตุภูมิปริยาปนฺนตฺตา เทสนากฺกโม ปน ยุชฺชติ ฯ อเภเทน หิ ปฺจสุ ขนฺเธสุ
อตฺตคฺคาหปติต เวเนยฺยชน สมูหฆนวินิพฺโภคทสฺสเนน อตฺตคฺคาหโต
โมเจตุกาโม ภควา หิตกาโม ตสฺส ชนสฺส สุขคฺคหณตฺถ
จกฺขุอาทีนมฺป วิสยีภูต โอฬาริก ปม รูปกฺขนฺธ เทเสสิ ตโต
อิฏานิฏรูปสเวทนิก เวทน ย เวทยติ ต สฺชานาตีติ เอว
เวทนาวิสยสฺส อาการคฺคาหิก สฺ สฺาวเสน อภิสงฺขารเก
สงฺขาเร เตส เวทนาทีน นิสฺสย อธิปติภูตฺจ เตส วิฺาณนฺติ ฯ
เอว ตาว กมโต วินิจฺฉยนโย วิฺาตพฺโพ ฯ
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑. ส. ส. ๑๕/๓๐๓ ฯ ๒. อภิ. ส. ๓๔/๑ ฯ ๓. ที. ปาฏิ. ๑๑/๓๒๙ ฯ
๔. อภิ. ส. ๓๔/๗ ๕. ขุ. มหา. ๒๙/๒๘๑ ฯ ๖. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๙๐ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
วิเสสโตติ ขนฺธานฺจ อุปาทานกฺขนฺธานฺจ วิเสสโต ฯ โก
ปน เตส วิเสโส ฯ เอตฺถ ขนฺธา ตาว อวิเสสโต วุตฺตา ฯ
อุปาทานกฺขนฺธา สาสวอุปาทานิยภาเวน วิเสเสตฺวา ฯ ยถาห ฯ
ปฺเจว โว ภิกฺขเว ขนฺเธ เทเสสฺสามิ ปฺจุปาทานกฺขนฺเธ ต
สุณาถ กตเม จ ภิกฺขเว ปฺจกฺขนฺธา ยงฺกิฺจิ ภิกฺขเว รูป
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ฯเปฯ สนฺติเก วา อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
รูปกฺขนฺโธ ยากาจิ เวทนา ฯเปฯ ยงฺกิฺจิ วิฺาณ ฯเปฯ
สนฺติเก วา อย วุจฺจติ ภิกฺขเว วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม วุจฺจนฺติ
ภิกฺขเว ปฺจกฺขนฺธา กตเม จ ภิกขฺ เว ปฺจุปาทานกฺขนฺธา
ยงฺกิฺจิ ภิกฺขเว รูป ฯเปฯ สนฺติเก วา สาสว อุปาทานิย อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว รูปุปาทานกฺขนฺโธ ยากาจิ เวทนา ฯเปฯ ยงฺก
ิ ฺจิ
วิฺาณ ฯเปฯ สนฺติเก วา สาสว อุปาทานิย อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว วิฺาณุปาทานกฺขนฺโธ อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว ปฺจุปาทานกฺขนฺธาติ ฯ เอตฺถ จ ยถา เวทนาทโย อนาสวาป อตฺถิ
สาสวาป น เอว รูป ฯ ยสฺมา ปนสฺส ราสฏเน ขนฺธภาโว
ยุชฺชติ ตสฺมา ขนฺเธสุ วุตฺต ฯ ยสฺมา ราสฏเน จ สาสวฏเน จ
อุปาทานกฺขนฺธภาโว ยุชฺชติ ตสฺมา อุปาทานกฺขนฺเธสุ วุตฺต ฯ
เวทนาทโย ปน อนาสวาว ขนฺเธสุ วุตฺตา สาสวา อุปาทานกฺขนฺเธสุ ฯ
อุปาทานกฺขนฺธาติ จ เอตฺถ อุปาทานโคจรา ขนฺธา อุปาทานกฺขนฺธาติ เอวมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ อิธ ปน สพฺเพเปเต เอกชฺฌ กตฺวา
๑

๑. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๕๘ ฯ
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ขนฺธนิทฺเทโส
ขนฺธาติ อธิปฺเปตา ฯ
อนูนาธิกโตติ ฯ กสฺมา ปน ภควตา ปฺเจว ขนฺธา วุตฺตา
อนูนา อนธิกาติ ฯ สพฺพสงฺขตสภาเคกสงฺคหโต อตฺตตฺตนิยคฺคาหวตฺถุสฺส เอตปรมโต อฺเสฺจ ตทวโรธโต ฯ อเนกปฺปเภเทสุ หิ
สงฺขตธมฺเมสุ สภาควเสน สงฺคยฺหมาเนสุ รูป รูปสภาเคกสงฺคหวเสน เอโก ขนฺโธ โหติ เวทนา เวทนาสภาเคกสงฺคหวเสน เอโก
ขนฺโธ โหติ เอส นโย สฺาทีสุ ตสฺมา สพฺพสงฺขตสภาเคกสงฺคหโต ปฺเจว วุตฺตา ฯ เอตปรมฺเจต อตฺตตฺตนิยคฺคาหวตฺถุ
ยทิท รูปาทโย ปฺจ ฯ วุตฺตฺเหต รูเป โข ภิกฺขเว สติ
รูป อุปาทาย รูป อภินิวิสฺส เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ เอต มม
เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ เวทนาย สฺาย สงฺขาเรสุ
วิฺาเณ สติ วิฺาณ อุปาทาย วิฺาณ อภินิวิสฺส เอว
ทิฏิ อุปฺปชฺชติ เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ฯ
ตสฺมา อตฺตตฺตนิยคฺคาหวตฺถุสฺส เอตปรมโตป ปฺเจว วุตฺตา ฯ
เยป จฺเ สีลาทโย ปฺจ ธมฺมกฺขนฺธา วุตฺตา เตป สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนตฺตา เอตฺเถว อวโรธ คจฺฉนฺติ ฯ ตสฺมา อฺเส
ตทวโรธโตป ปฺเจว วุตฺตาติ ฯ เอว อนูนาธิกโต วินิจฺฉยนโย
วิฺาตพฺโพ ฯ
อุปมาโตติ เอตฺถ หิ คิลานสาลูปโม รูปุปาทานกฺขนฺโธ
คิลานุปมสฺส วิฺาณุปาทานกฺขนฺธสฺส วตฺถุทฺวารารมฺมณวเสน
๑

๑. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๒๕๐ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
นิวาสนฏานโต ฯ เคลฺุปโม เวทนูปาทานกฺขนฺโธ อาพาธกตฺตา ฯ
เคลฺสมุฏานุปโม สฺูปาทานกฺขนฺโธ กามสฺาทิวเสน ราคาทิสฺุตฺตเวทนาสมฺภวา ฯ อสปฺปายเสวนุปโม สงฺขารุปาทานกฺขนฺโธ
เวทนาเคลฺสฺส นิทานตฺตา ฯ เวทน เวทนตฺตาย อภิสงฺขโรนฺตีติ
หิ วุตฺต ฯ ตถา อกุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก
กายวิฺาณ อุปฺปนฺน โหติ ทุกฺขสหคตนฺติ ฯ คิลานุปโม
วิฺาณุปาทานกฺขนฺโธ เวทนาเคลฺเน อปริมตุ ฺตตฺตา ฯ อปจ
จารกการณอปราธการณการกอปราธิกุปมา เอเต ภาชนโภชนพฺยฺชนปริเวสกภฺุชนกุปมา จาติ ฯ เอว อุปมาโต วินิจฺฉยนโย
วิฺาตพฺโพ ฯ
ทฏพฺพโต ทฺวิธาติ ฯ สงฺเขปโต วิตฺถารโต จาติ เอว ทฺวิธา
ทฏพฺพโต เจตฺถ วินิจฉฺ ยนโย วิฺาตพฺโพ ฯ สงฺเขปโต หิ ปฺจุปาทานกฺขนฺธา อาสีวิสุปเม วุตฺตนเยน อุกฺขิตฺตาสิกปจฺจตฺถิกโต
ภารสุตฺตวเสน ภารโต ขชฺชนียปริยายวเสน ขาทกโต ยมกสุตฺตวเสน อนิจฺจทุกฺขานตฺตสงฺขตวธกโต ทฏพฺพา ฯ วิตฺถารโต
ปเนตฺถ เผณปณฺโฑ วิย รูป ทฏพฺพ ปริมทฺทนาสหนโต
อุทกปุพฺพุฬ วิย เวทนา มุหุตฺตรมฺมณียโต มรีจิกา วิย สฺา
วิปฺปลมฺพนโต กทลิกฺขนฺโธ วิย สงฺขารา อสารกโต มายา วิย
วิฺาณ วฺจกโต ฯ วิเสสโต จ สูฬารมฺป อชฺฌตฺติกรูป
อสุภนฺติ ทฏพฺพ เวทนา ตีหิ ทุกฺขตาหิ อวินิมุตฺตโต ทุกฺขาติ
๑

๒

๑. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๑๐๖ ฯ ๒. อภิ. ส. ๓๔/๑๗๓ ฯ
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ขนฺธนิทฺเทโส
สฺา สงฺขารา อวิเธยฺยโต อนตฺตาติ วิฺาณ อุทยพฺพยธมฺมโต
อนิจฺจนฺติ ทฏพฺพ ฯ
เอว ปสฺสนฺตสฺสตฺถสิทฺธิโตติ ฯ เอวฺจ สงฺเขปวิตฺถารวเสน ทฺวิธา
ปสฺสโต ยา อตฺถสิทฺธิ โหติ ตโตป วินิจฺฉยนโย วิฺาตพฺโพ ฯ
เสยฺยถีท ฯ สงฺเขปโต ตาว ปฺจุปาทานกฺขนฺเธ อุกฺขิตฺตาสิกปจฺจตฺถิกาทิภาเวน ปสฺสนฺโต ขนฺเธหิ น วิหฺติ วิตฺถารโต ปน
รูปาทีนิ เผณปณฺฑาทิสทิสภาเวน ปสฺสนฺโต น อสาเรสุ สารทสฺสี
โหติ วิเสสโต จ อชฺฌตฺติกรูป อสุภโต ปสฺสนฺโต กวฬิงฺการาหาร
ปริชานาติ อสุเภ สุภนฺติ วิปลฺลาส ปชหติ กาโมฆ อุตฺตรติ
กามโยเคน วิสยุชฺชติ กามาสเวน อนาสโว โหติ อภิชฺฌากายคนฺถ
ภินฺทติ กามุปาทาน น อุปาทิยติ เวทน ทุกฺขโต ปสฺสนฺโต
ผสฺสาหาร ปริชานาติ ทุกฺเข สุขนฺติ วิปลฺลาส ปชหติ ภโวฆ
อุตฺตรติ ภวโยเคน วิสยุชฺชติ ภวาสเวน อนาสโว โหติ พฺยาปาทกายคนฺถ ภินฺทติ สีลพฺพตุปาทาน น อุปาทิยติ สฺ สงฺขาเร
จ อนตฺตโต ปสฺสนฺโต มโนสฺเจตนาหาร ปริชานาติ อนตฺตนิ
อตฺตาติ วิปลฺลาส ปชหติ ทิฏโฆ อุตฺตรติ ทิฏ ิโยเคน วิสยุชฺชติ
ทิฏาสเวน อนาสโว โหติ อิท สจฺจาภินิเวสกายคนฺถ ภินทฺ ติ
อตฺตวาทุปาทาน น อุปาทิยติ วิฺาณ อนิจฺจโต ปสฺสนฺโต
วิฺาณาหาร ปริชานาติ อนิจฺเจ นิจฺจนฺติ วิปลฺลาส ปชหติ
อวิชฺโชฆ อุตฺตรติ อวิชชฺ าโยเคน วิสยุชฺชติ อวิชฺชาสเวน อนาสโว
โหติ สีลพฺพตปรามาสกายคนฺถ ภินฺทติ ทิฏูปาทาน น อุปาทิยติ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
เอว มหานิสส วธกาทิวเสน ทสฺสน ยสฺมา
ตสฺมา ขนฺเธ ธีโร วธกาทิวเสน ปสฺเสยฺยาติ ฯ
อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย กเต วิสุทฺธิมคฺเค
ปฺาภาวนาธิกาเร ขนฺธนิทฺเทโส นาม จุทฺทสโม ปริจฺเฉโท ฯ
อายตนธาตุนิทฺเทโส
อายตนานีติ ทฺวาทสายตนานิ จกฺขฺวายตน รูปายตน โสตายตน
สทฺทายตน ฆานายตน คนฺธายตน ชิวฺหายตน รสายตน กายายตน
โผฏพฺพายตน มนายตน ธมฺมายตนนฺติ ฯ
ตตฺถ
อตฺถลกฺขณตาวตฺวกฺ- กม สงฺเขป วิตฺถารา
ตถา ทฏพฺพโต เจว วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
ตตฺถ วิเสสโต ตาว จกฺขตีติ จกฺขุ รูป อสฺสาเทติ วิภาเวติ
จาติ อตฺโถ ฯ รูปยตีติ รูป วณฺณวิการ อาปชฺชมาน หทยคตภาว
ปกาเสตีติ อตฺโถ ฯ สุณาตีติ โสต ฯ สปฺปตีติ สทฺโท อุทาหริยตีติ
อตฺโถ ฯ ฆายตีติ ฆาน ฯ คนฺธยตีติ คนฺโธ อตฺตโน
วตฺถุ สูจยตีติ อตฺโถ ฯ ชีวิตมวฺหยตีติ ชิวฺหา ฯ รสนฺติ ต
สตฺตาติ รโส อสฺสาเทนฺตีติ อตฺโถ ฯ กุจฺฉิตาน สาสวธมฺมาน
อาโยติ กาโย ฯ อาโยติ อุปปตฺติเทโส ฯ ผุสิยตีติ โผฏพฺพ ฯ
มุนาตีติ มโน ฯ อตฺตโน ลกฺขณ ธารยนฺตีติ ธมฺมา ฯ อวิเสสโต
ปน อายตนโต อายาน ตนนโต อายตสฺส จ นยนโต อายตนนฺติ
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อายตน ธาตุ นิทฺเทโส
เวทิตพฺพ ฯ จกฺขุรูปาทีสุ หิ ตตทฺวารารมฺมณา จิตฺตเจตสิกา
ธมฺมา เสน เสน อนุภวนาทินา กิจฺเจน อายตนฺติ อุฏหนฺติ ฆฏนฺติ
วายมนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ เต จ ปน อายภูเต ธมฺเม เอตานิ ตนนฺติ
วิตฺถาเรนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ อิทฺจ อนมตคฺเค สสาเร ปวตฺต
อตีว อายต สสารทุกฺข ยาว น นิวตฺตติ ตาว นยนฺเตว
ปวตฺตยนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ อิติ สพฺเพปเม ธมฺมา อายตนโต
อายาน ตนนโต อายตสฺส จ นยนโต อายตน อายตนนฺติ วุจฺจนฺติ ฯ
อปจ นิวาสนฏานฏเน อากรฏเน สโมสรณฏานฏเน สฺชาติเทสฏเน การณฏเน จ อายตน เวทิตพฺพ ฯ ตถาหิ โลเก
อิสฺสรายตน วาสุเทวายตนนฺติอาทีสุ นิวาสนฏาน อายตนนฺติ
วุจฺจติ ฯ สุวณฺณายตน รตนายตนนฺติอาทีสุ อากโร ฯ สาสเน ปน
มโนรเม อายตเน เสวนฺติ น วิหงฺคมาติ อาทีสุ สโมสรณฏาน ฯ
ทกฺขิณาปโถ คุนฺน อายตนนฺติอาทีสุ สฺชาติเทโส ฯ ตตฺร
ตเตฺรว สกฺขภิ พฺพต ปาปุณาติ สติ สติ อายตเนติ อาทีสุ
การณ ฯ จกฺขุอาทีสุ จาป เต เต จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา นิวสนฺติ
ตทายตฺตวุตฺติตายาติ จกฺขาทโย เนส นิวาสนฏาน ฯ จกฺขาทีสุ จ
เต อากิณฺณา ตนฺนิสฺสิตตฺตา ตทารมฺมณตฺตา จาติ จกฺขาทโย จ
เนส อากโรติ ฯ จกฺขาทโย จ เนส สโมสรณฏาน ตตฺถ ตตฺถ
วตฺถุทฺวารารมฺมณวเสน สโมสรณโต ฯ จกฺขาทโย จ เนส สฺชาติเทโส ตนฺนสิ ฺสยารมฺมณภาเวน ตตฺเถว อุปฺปตฺติโต ฯ จกฺขาทโย
๑

๒

๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๔๖ ฯ ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๓๓๑ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
จ เนส การณ เตส อภาเว อภาวโตติ ฯ อิติ นิวาสนฏานฏเน
อากรฏเน สโมสรณฏานฏเน สฺชาติเทสฏเน การณฏเน
จาติ อิเมหิป การเณหิ เอเต ธมฺมา อายตน อายตนนฺติ
วุจฺจนฺติ ฯ ตสฺมา ยถาวุตฺเตนตฺเถน จกฺขฺุจ ต อายตนฺจาติ
จกฺขายตน ฯเปฯ ธมฺมา จ เต อายตนฺจาติ ธมฺมายตนนฺติ เอว
ตาเวตฺถ อตฺถโต วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
ลกฺขณาติ จกฺขาทีน ลกฺขณโต เจตฺถ วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
ตานิ จ ปน เตส ลกฺขณานิ ขนฺธนิทฺเทเส วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ
ตาวตฺวโตติ ตาวภาวโต ฯ อิท วุตฺต โหติ จกฺขาทโยป หิ
ธมฺมาเอว เอว สติ ธมฺมายตนมิจฺเจว อวตฺวา กสฺมา ทฺวาทสายตนานิ วุตฺตานีติ เจ ฯ ฉวิฺาณกายุปฺปตฺติทฺวารารมฺมณววฏานโต อิธ ฉนฺน วิฺาณกายาน ทฺวารภาเวน อารมฺมณภาเวน
จ ววฏานโต อยเมว เตส เภโท โหตีติ ทฺวาทส วุตฺตานิ ฯ
จกฺขุวิฺาณวีถิปริยาปนฺนสฺส หิ วิฺาณกายสฺส จกฺขายตนเมว
อุปฺปตฺติทฺวาร รูปายตนเมว จารมฺมณ ฯ ตถา อิตรานิ อิตเรส ฯ
ฉฏสฺส ปน ภวงฺคมนสงฺขาโต มนายตเนกเทโสว อุปฺปตฺติทฺวาร
อสาธารณฺจ ธมฺมายตน อารมฺมณนฺติ ฯ อิติ ฉนฺน วิฺาณกายาน อุปฺปตฺติทฺวารารมฺมณววฏานโต ทฺวาทส วุตฺตานีติ
เอวเมตฺถ ตาวตฺวโต วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
กมโตติ อิธาป ปุพฺเพ วุตฺเตสุ อุปฺปตฺติกฺกมาทีสุ เทสนากฺกโมว
ยุชฺชติ ฯ อชฺฌตฺติเกสุ หิ อายตเนสุ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆวิสยตฺตา
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อายตน ธาตุ นิทฺเทโส
จกฺขายตน ปากฏนฺติ ปม เทสิต ฯ ตโต อนิทสฺสนสปฺปฏิฆวิสยานิ โสตายตนาทีนิ ฯ อถวา ฯ ทสฺสนานุตฺตริยสวนานุตฺตริยเหตุภาเวน พหูปการตฺตา อชฺฌตฺติเกสุ จกฺขายตนโสตายตนานิ ปม
เทสิตานิ ฯ ตโต ฆานายตนาทีนิ ตีณิ ฯ ปฺจนฺนมฺป โคจรวิสยตฺตา
อนฺเต มนายตน ฯ จกฺขายตนาทีน ปน โคจรตฺตา ตสฺส ตสฺส
อนนฺตรานิ พาหิเรสุ รูปายตนาทีนิ ฯ อปจ วิฺาณุปฺปตฺติการณววฏานโตป อยเมเตส กโม เวทิตพฺโพ ฯ วุตตฺ ฺเหต ภควตา
จกฺขุ จ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณ ฯเปฯ มนฺจ
ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโนวิฺาณนฺติ ฯ เอว กมโต
เจตฺถ วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
สงฺเขปวิตฺถาราติ ฯ สงฺเขปโต หิ มนายตนสฺส เจว ธมฺมายตเนกเทสสฺส จ นาเมน ตทวเสสานฺจ อายตนาน รูเปน สงฺคหิตตฺตา
ทฺวาทสาป อายตนานิ นามรูปมตฺตเมว โหนฺติ ฯ วิตฺถารโต ปน
อชฺฌตฺติเกสุ ตาว จกฺขายตน ชาติวเสน จกฺขุปฺปสาทมตฺตเมว
ปจฺจยคตินิกายปุคฺคลเภทโต ปน อนนฺตปฺปเภท ฯ ตถา โสตายตนาทีนิ จตฺตาริ ฯ มนายตน กุสลากุสลวิปากกิริยวิฺาณเภเทน
เอกูนนวุติปฺปเภท เอกวีสุตฺตรสตปฺปเภท จ วตฺถุปฏิปทาทิเภทโต
ปน อนนฺตปฺปเภท ฯ รูปสทฺทคนฺธรสายตานิ วิสภาคปจฺจยาทิเภทโต
อนนฺตปฺปเภทานิ ฯ โผฏพฺพายตน ปวีธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุวเสน ติปฺปเภท ปจฺจยาทิเภทโต อเนกปฺปเภท ฯ ธมฺมายตน
๑

๑. ม. มู. ๑๒/๔๗๖ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
เวทนาสฺาสงฺขารกฺขนฺธสุขุมรูปนิพฺพานาน สภาวนานตฺตเภทโต
อเนกปฺปเภทนฺติ ฯ เอว สงฺเขปวิตฺถารา วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
ทฏพฺพโตติ เอตฺถ ปน ฯ สพฺพาเนว สงฺขตานิ อายตนานิ
อนาคมนโต อนิคมนโต จ ทฏพฺพานิ ฯ น หิ ตานิ ปุพฺเพ
อุทยา กุโตจิ อาคจฺฉนฺติ นป อุทฺธ วยา กุหิฺจิ คจฺฉนฺติ อถโข
ปุพฺเพ อุทยา อปฺปฏิลทฺธสภาวานิ อุทฺธ วยา ปริภินฺนสภาวานิ
ปุพฺพนฺตาปรนฺตเวมชฺเฌ ปจฺจยายตฺตวุตฺติตาย อวสานิ ปวตฺตนฺติ
ตสฺมา อนาคมนโต อนิคมนโต จ ทฏพฺพานิ ฯ ตถา นิรีหกโต
อพฺยาปารโต จ ฯ น หิ จกฺขุรูปาทีน เอว โหติ อโห วต
อมฺหาก สามคฺคิย วิฺาณ นาม อุปฺปชฺเชยฺยาติ ฯ น จ ตานิ
วิฺาณุปฺปาทนตฺถ ทฺวารภาเวน วตฺถุภาเวน อารมฺมณภาเวน วา
อีหนฺติ น พฺยาปารมาปชฺชนฺติ ฯ อถโข ธมฺมตาเวสา ย จกฺขุรูปาทิสามคฺคิย จกฺขุวิฺาณาทีนิ สมฺภวนฺตีติ ฯ ตสฺมา นิรหี กโต
อพฺยาปารโต จ ทฏพฺพานิ ฯ อปจ อชฺฌตฺติกานิ สฺุาคาโม วิย
ทฏพฺพานิ ธุวสุภสุขตฺตภาววิรหิตตฺตา ฯ พาหิรานิ คามฆาตกโจรา
วิย อชฺฌตฺติกาน อภิฆาตกตฺตา ฯ วุตฺตฺเหต จกฺขุ ภิกฺขเว
หฺติ มนาปามนาเปหิ รูเปหีติ ฯ วิตฺถาโร ฯ อปจ อชฺฌตฺติกานิ
ฉปฺปาณกา วิย ทฏพฺพานิ ฯ พาหิรานิ เตส โคจรา วิยาติ ฯ
เอวเมตฺถ ทฏพฺพโต วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
๑

๒

๑. ส. สฬา. ๑๘/๒๑๙ ฯ ปาลิยมฺปน มนาปามนาเปสุ รูเปสูติ ทิสฺสติ ฯ
๒. อหิสสสุมารปกฺขิกุกฺกุรสิงฺคาลมกฺกฏา ฉปฺปาณกา วิสมพิลากาสคามสุสานวนานิ
เตส โคจราติ ฏีกา ฯ
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อายตน ธาตุ นิทฺเทโส
อิท ตาว อายตนาน วิตฺถารกถามุข ฯ
ตทนนฺตรา ปน ธาตุโยติ อฏารส ธาตุโย จกฺขุธาตุ
รูปธาตุ จกฺขุวิฺาณธาตุ โสตธาตุ สทฺทธาตุ โสตวิฺาณธาตุ
ฆานธาตุ คนฺธธาตุ ฆานวิฺาณธาตุ ชิวฺหาธาตุ รสธาตุ
ชิวฺหาวิฺาณธาตุ กายธาตุ โผฏพฺพธาตุ กายวิฺาณธาตุ
มโนธาตุ ธมฺมธาตุ มโนวิฺาณธาตูติ ฯ
ตตฺถ
อตฺถโต ลกฺขณาทีหิ กม ตาวตฺต สงฺขโต
ปจฺจยา อถ ทฏพฺพา เวทิตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
ตตฺถ อตฺถโตติ ฯ จกฺขตีติ จกฺขุ รูปยตีติ รูป จกฺขุสฺส
วิฺาณ จกฺขุวิฺาณนฺติ เอวมาทินา ตาว นเยน จกฺขาทีน
วิเสสตฺถโต เวทิตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ อวิเสเสน ปน วิทหติ ธียเต
วิธาน วิธียเต เอตาย เอตฺถ วา ธียตีติ ธาตุ ฯ โลกิยา หิ
ธาตุโย การณภาเวน ววฏิตา หุตฺวา สุวณฺณรชตาทิธาตุโย วิย
สุวณฺณรชตาทึ อเนกปฺปการ สสารทุกฺข วิทหนฺติ ภารหาเรหิ จ
ภาโร วิย สตฺเตหิ ธียนฺเต ธาริยนฺตีติ อตฺโถ ฯ ทุกฺขวิธานมตฺตเมว เจตา อวสวตฺตนโต ฯ เอตาหิ จ การณภูตาหิ สสารทุกฺข
สตฺเตหิ อนุวิธียติ ฯ ตถาวิหิตฺจ ต เอตาเสฺวว ธียติ ปยตีติ
อตฺโถ ฯ อิติ จกฺขาทีสุ เอเกโก ธมฺโม ยถาสมฺภว วิทหติ
วิธียเตติอาทินา อตฺถวเสน ธาตูติ วุจฺจติ ฯ อปจ ยถา ติตฺถิยาน
อตฺตา นาม สภาวโต นตฺถิ น เอวเมตา เอตา ปน อตฺตโน
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วิสุทฺธิมคฺเค
สภาว ธาเรนฺตีติ ธาตุโย ฯ ยถา จ โลเก วิจิตฺตา หริตาลมโนสิลาทโย เสลาวยวา ธาตุโยติ วุจฺจนฺติ เอวเมตาป ธาตุโย วิย
ธาตุโย วิจิตฺตา เหตา าณเยฺยาวยวาติ ฯ ยถา วา สรีรสงฺขาตสฺส
สมุทายสฺส อวยวภูเตสุ รสโสณิตาทีสุ อฺมฺวิสภาคลกฺขณปริจฺฉินฺเนสุ ธาตุสมฺา เอวเมเตสุป ปฺจกฺขนฺธสงฺขาตสฺส
อตฺตภาวสฺส อวยเวสุ ธาตุสมฺา เวทิตพฺพา อฺมฺวิสภาคลกฺขณปริจฺฉินฺนา เหเต จกฺขาทโยติ ฯ อปจ ธาตูติ
นิชฺชีวมตฺตสฺเสเวต อธิวจน ฯ ตถาหิ ภควา ฉธาตุโร อย
ภิกฺขุ ปุริโสติ อาทีสุ ชีวสฺาสมูหนนตฺถ ธาตุเทสน อกาสีติ ฯ
ตสฺมา ยถาวุตฺเตนฏเน จกฺขฺุจ ต ธาตุ จ จกฺขุธาตุ ฯเปฯ
มโนวิฺาณฺจ ต ธาตุ จ มโนวิฺาณธาตูติ ฯ เอว ตาเวตฺถ
อตฺถโต เวทิตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
ลกฺขณาทิโตติ ฯ จกฺขาทีน ลกฺขณาทิโต เจตฺถ เวทิตพฺโพ
วินิจฺฉโย ฯ ตานิ จ ปน เตส ลกฺขณาทีนิ ขนฺธนิทฺเทเส วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ
กมโตติ ฯ อิธาป ปุพฺเพ วุตฺเตสุ อุปฺปตฺติกฺกมาทีสุ
เทสนากฺกโมว ยุชชฺ ติ ฯ โส จ ปนาย เหตุผลานุปุพฺพววฏานวเสน วุตฺโต ฯ จกฺขุธาตุ รูปธาตูติ อิท หิ ทฺวย เหตุ ฯ
จกฺขุวิฺาณธาตูติ ผล ฯ เอว สพฺพตฺถ ฯ
ตาวตฺวโตติ ตาวภาวโต ฯ อิท วุตฺต โหติ เตสุ เตสุ
๑

๑. ม. อุ. ๑๔/๔๓๖ ฯ
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อายตน ธาตุนิทฺเทโส
หิ สุตฺตาภิธมฺมปฺปเทเสสุ อาภาธาตุ สุภธาตุ อากาสานฺจายตนธาตุ วิฺาณฺจายตนธาตุ อากิฺจฺายตนธาตุ เนวสฺานาสฺายตนธาตุ สฺาเวทยิตนิโรธธาตุ กามธาตุ พฺยาปาทธาตุ
วิหึสาธาตุ เนกฺขมฺมธาตุ อพฺยาปาทธาตุ อวิหึสาธาตุ สุขธาตุ
ทุกฺขธาตุ โสมนสฺสธาตุ โทมนสฺสธาตุ อุเปกฺขาธาตุ อวิชฺชาธาตุ
อารมฺภธาตุ นิกฺกมธาตุ ปรกฺกมธาตุ หีนธาตุ มชฺฌิมธาตุ ปณีตธาตุ ปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ
วิฺาณธาตุ สงฺขตธาตุ อสงฺขตธาตุ อเนกธาตุนานาธาตุโลโกติ เอวมาทโย อฺาป ธาตุโย ทิสฺสนฺติ เอว สติ สพฺพาส
วเสน ปริจฺเฉท อกตฺวา กสฺมา อฏารสาติ อยเมว ปริจฺเฉโท
กโตติ เจ ฯ สภาวโต วิชฺชมานาน สพฺพธาตูน ตทนฺโตคธตฺตา ฯ
รูปธาตุเยว หิ อาภาธาตุ สุภธาตุ ปน รูปาทิปฏิพทฺธา ฯ กสฺมา ฯ
สุภนิมิตฺตตฺตา ฯ สุภนิมิตฺต หิ สุภภาตุ ตฺจ รูปาทิวินิมุตฺต น
วิชฺชติ ฯ กุสลวิปาการมฺมณา วา รูปาทโยเอว สุภธาตูติ รูปาทิมตฺตเมว สา ฯ อากาสานฺจายตนธาตุอาทีสุ จิตฺต มโนวิฺาณธาตุ ฯ เสสา ธมฺมา ธมฺมธาตุ ฯ สฺาเวทยิตนิโรธธาตุ ปน
สภาวโต นตฺถิ ฯ ธาตุทฺวยนิโรธมตฺตเมว หิ สา ฯ กามธาตุ
ธมฺมธาตุมตฺต วา โหติ ฯ ยถาห ฯ ตตฺถ กตมา กามธาตุ
กามปฏิสยุตฺโต ตกโก วิตกฺโก ฯเปฯ มิจฺฉาสงฺกปฺโปติ ฯ
อฏารสาป วา ธาตุโย ฯ ยถาห ฯ เหฏโต อวีจินิรย ปริยนฺต
๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๖ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
กริตฺวา อุปริโต ปรนิมมฺ ิตวสวตฺติเทเว อนฺโต กริตฺวา ย เอตสฺมึ
อนฺตเร เอตฺถาวจรา เอตฺถ ปริยาปนฺนา ขนฺธธาตุอายตนา รูปา
เวทนา สฺา สงฺขารา วิฺาณ อย วุจฺจติ กามธาตูติ ฯ
เนกฺขมฺมธาตุ ธมฺมธาตุเอว ฯ สพฺเพป กุสลา ธมฺมา เนกฺขมฺมธาตูติ วจนโต มโนวิฺาณธาตุป โหติเยว ฯ พฺยาปาทวิหึสาอพฺยาปาท อวิหึสา สุข ทุกฺข โสมนสฺสโทมนสฺสุเปกฺขาอวิชฺชาอารมฺภ นิกฺกมปรกฺกมธาตุโย ธมฺมธาตุเยว ฯ หีนมชฺฌิมปณีตธาตุโย อฏารสธาตุมตฺตเมว ฯ หีนา หิ จกฺขาทโย หีนธาตุ มชฺฌิมปณีตา มชฺฌิมา
เจว ปณีตา จ ฯ นิปฺปริยาเยน ปน อกุสลา ธมฺมธาตุมโนวิฺาณธาตุโย หีนธาตุ ฯ โลกิยา กุสลาพฺยากตา อุโภป จกฺขุธาตุอาทโย จ
มชฺฌิมธาตุ ฯ โลกุตฺตรา ปน ธมฺมธาตุ มโนวิฺาณธาตุโย ปณีตธาตุ ฯ ปวีเตโชวาโยธาตุโย โผฏพฺพธาตุเยว ฯ อาโปธาตุ
อากาสธาตุ จ ธมฺมธาตุเยว ฯ วิฺาณธาตุ จกฺขุวิฺาณาทิสตฺตวิฺาณธาตุสงฺเขโปเยว ฯ สตฺตรส ธาตุโย ธมฺมธาตุเอกเทโส จ
สงฺขตธาตุ ฯ อสงฺขตา ปน ธาตุ ธมฺมธาตุเอกเทโสว ฯ อเนกธาตุนานาธาตุโลโก ปน อฏารสธาตุปฺปเภทมตฺตเมวาติ ฯ อิติ สภาวโต
วิชฺชมานาน สพฺพธาตูน ตทนฺโตคธตฺตา อฏารเสว วุตฺตาติ ฯ
อปจ วิชานนสภาเว วิฺาเณ ชีวสฺีน สฺาสมูหนนตฺถมฺป
อฏารเสว วุตฺตา ฯ สนฺติ หิ สตฺตา วิชานนสภาเว วิฺาเณ
ชีวสฺิโน เตส เอว จกฺขุโสตฆานชิวฺหากายมโนธาตุมโน๑

๒

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๖ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๗ ฯ
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อายตน ธาตุนิทฺเทโส
วิฺาณธาตุเภเทน ตสฺส อเนกต จกฺขุรูปาทิปจฺจยายตฺตวุตฺติตาย
อนิจฺจตฺจ ปกาเสตฺวา ทีฆรตฺตานุสยิต ชีวสฺ สมูหนิตกุ าเมน
ภควตา อฏารส ธาตุโย ปกาสิตา ฯ กิฺจิ ภิฺโย ฯ ตถา
เวเนยฺยชฺฌาสยวเสน จ เย จ อิมาย อนติสงฺเขปวิตฺถาราย เทสนาย
เวเนยฺยสตฺตา ตทชฺฌาสยวเสน จ อฏารเสว ปกาสิตา ฯ
สงฺเขปวิตฺถารนเยน ตถา ตถา หิ
ธมฺม ปกาสยติ เอส ยถา ยถาสฺส
สทฺธมฺมเตชวิหต วิลย ขเณน
เวเนยฺยสตฺตหทเยสุ ตโม ปยาตีติ ฯ
เอวเมตฺถ ตาวตฺวโต เวทิตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
สงฺขโตติ ฯ จกฺขุธาตุ ตาว ชาติโต เอโก ธมฺโมเตฺวว สงฺข
คจฺฉติ จกฺขุปฺปสาโทติ ฯ ตถา โสตฆานชิวฺหากายรูปสทฺทคนฺธรสธาตุโย โสตปฺปสาทาทิวเสน ฯ โผฏพฺพธาตุ ปน ปวีเตโชวาโยวเสน ตโย ธมฺมาติ สงฺข คจฺฉติ ฯ จกฺขุวิฺาณธาตุ กุสลากุสลวิปากวเสน เทฺว ธมฺมาติ สงฺข คจฺฉติ ฯ ตถา โสตฆานชิวฺหากายวิฺาณธาตุโย ฯ มโนธาตุ ปน ปฺจทฺวาราวชฺชนกุสลากุสลวิปากสมฺปฏิจฺฉนฺนวเสน ตโย ธมฺมาติ สงฺข คจฺฉติ ฯ ธมฺมธาตุ
ติณฺณ อรูปกฺขนฺธาน โสฬสนฺน สุขุมรูปาน อสงฺขตาย จ ธาตุยา
วเสน วีสติ ธมฺมาติ สงฺข คจฺฉติ ฯ มโนวิฺาณธาตุ เสสกุสลากุสลาพฺยากตวิฺาณวเสน ฉสตฺตติ ธมฺมาติ สงฺข คจฺฉตีติ ฯ
เอวเมตฺถ สงฺขโตป เวทิตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ปจฺจยาติ เอตฺถ ฯ จกฺขุธาตุ ตาว จกฺขุวิฺาณธาตุยา วิปฺปยุตฺตปุเรชาตอตฺถิอวิคตนิสฺสยินฺทฺริยปจฺจยาน วเสน ฉหิ ปจฺจเยหิ
ปจฺจโย โหติ รูปธาตุ ปุเรชาตอตฺถิอวิคตารมฺมณปจฺจยาน วเสน
จตูหิ ปจฺจเยหิ ปจฺจโย โหติ ฯ เอว โสตวิฺาณธาตุอาทีน
โสตธาตุสทฺทธาตุอาทโย ฯ ปฺจนฺนมฺป ปน เนส อาวชฺชนมโนธาตุ สมนนฺตรอนนฺตรนตฺถิวิคตานนฺตรุปนิสฺสยวเสน ปฺจหิ
ปจฺจเยหิ ปจฺจโย โหติ ฯ ตา จ ปฺจป สมฺปฏิจฺฉนฺนมโนธาตุยา ฯ
ตถา สมฺปฏิจฺฉนฺนมโนธาตุ สนฺตีรณมโนวิฺาณธาตุยา ฯ สา
จ โวฏวนมโนวิฺาณธาตุ ฯ โวฏวนมโนวิฺาณธาตุ จ
ชวนมโนวิฺาณธาตุยา ฯ ชวนมโนวิฺาณธาตุ ปน อนนฺตราย
อนนฺตราย ชวนมโนวิฺาณธาตุยา เตหิ เจว ปฺจหิ อาเสวนปจฺจเยน จาติ ฉหิ ปจฺจเยหิ ปจฺจโย โหติ ฯ เอส ตาว ปฺจทฺวาเร
นโย ฯ มโนทฺวาเร ปน ภวงฺคมโนวิฺาณธาตุ อาวชฺชนมโนวิฺาณธาตุยา อาวชฺชนมโนวิฺาณธาตุ จ ชวนมโนวิฺาณธาตุยา ปุริเมเหว ปฺจหิ ปจฺจเยหิ ปจฺจโย โหติ ฯ ธมฺมธาตุ
ปน สตฺตนฺนมฺป วิฺาณธาตูน สหชาตอฺมฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิ อวิคตาทีหิ พหุธา ปจฺจโย โหติ ฯ จกฺขุธาตุอาทโย ปน
เอกจฺจา จ ธมฺมธาตุ เอกจฺจาย มโนวิฺาณธาตุยา อารมฺมณปจฺจยาทีหิป ปจฺจยา โหนฺติ ฯ จกฺขุวิฺาณธาตุอาทีนฺจ น
เกวล จกฺขุรูปาทโย ปจฺจยา โหนฺติ ฯ อถโข อาโลกาทโยป ฯ
เตนาหุ ปุพฺพาจริยา จกฺขุรูปาโลกมนสิกาเร ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ
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อายตน ธาตุนิทฺเทโส
จกฺขุวิฺาณ โสตสทฺทวิวรมนสิกาเร ปฏิจฺจ อุปปฺ ชฺชติ โสตวิฺาณ ฆานคนฺธวายมนสิกาเร ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ฆานวิฺาณ
ชิวฺหารสอาปมนสิกาเร ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ชิวฺหาวิฺาณ กายโผฏพฺพปวีมนสิกาเร ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กายวิฺาณ ภวงฺคมนธมฺมมนสิกาเร ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ มโนวิฺาณนฺติ ฯ อยเมตฺถ
สงฺเขโป ฯ วิตฺถารโต ปน ปจฺจยปฺปเภโท ปฏิจฺจสมุปฺปาทนิทฺเทเส
อาวิภวิสฺสตีติ ฯ เอวเมตฺถ ปจฺจยโตป เวทิตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
ทฏพฺพาติ ทฏพฺพโต เจตฺถ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพติ อตฺโถ ฯ
สพฺพาเอว หิ สงฺขตธาตุโย ปุพฺพนฺตาปรนฺตวิวิตฺตโต ธุวสุภสุขตฺตภาวสฺุโต ปจฺจยายตฺตวุตฺติโต จ ทฏพฺพา ฯ วิเสสโต ปเนตฺถ
เภริตล วิย จกฺขุธาตุ ทฏพฺพา ทณฺโฑ วิย รูปธาตุ สทฺโท
วิย จกฺขุวิฺาณธาตุ ฯ ตถา อาทาสตล วิย จกฺขุธาตุ มุข
วิย รูปธาตุ มุขนิมิตฺต วิย จกฺขุวิฺาณธาตุ ฯ อถวา ฯ
อุจฺฉุติลา วิย จกฺขุธาตุ ยนฺตจกฺกยฏิ วิย รูปธาตุ อุจฺฉุรสเตลานิ วิย จกฺขุวิฺาณธาตุ ฯ ตถา อธราร ณี วิย จกฺขุธาตุ
อุตฺตรารณี วิย รูปธาตุ อคฺคิ วิย จกขุวิฺาณธาตุ ฯ เอส
นโย โสตธาตุอาทีสุ ฯ มโนธาตุ ปน ยถาสมฺภวโต จกฺขุวิฺาณธาตุอาทีน ปุเรจรานุจรา วิย ทฏพฺพา ฯ ธมฺมธาตุยา เวทนากฺขนฺโธ สลฺลมิว สูลมิว จ ทฏพฺโพ ฯ สฺาสงฺขารกฺขนฺธา เวทนาสลฺลสูลโยคา อาตุรา วิย ปุถชุ ฺชนาน วา สฺา อาสาทุกฺขชนนโต
๑

๑. ม. อธารณี ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ริตฺตมุฏิ วิย อยถาภุจฺจนิมิตฺตคฺคาหกโต วนมิโค วิย สงฺขารา
ปฏิสนฺธิย ปกฺขิปนโต องฺคารกาสุย ขิปนปุริสา วิย ชาติทุกฺขานุพนฺธนโต ราชปุริสานุพนฺธโจรา วิย สพฺพานตฺถาวหนสฺส ขนฺธสนฺตานสฺส เหตุโต วิสรุกฺขพีชานิ วิย ฯ รูป นานาวิธุปทฺทวนิมิตฺตโต
ขุรจกฺก วิย ทฏพฺพ ฯ อสงฺขตา ปน ธาตุ อมตโต สนฺตโต เขมโต
จ ทฏพฺพา ฯ กสฺมา ฯ สพฺพานตฺถปฏิปกฺขภูตตฺตา ฯ มโนวิฺาณธาตุ อารมฺมเณสุ ววฏานาภาวโต อรฺเ มกฺกโฏ วิย ทุทฺทมนโต
อสฺสขลุงฺโก วิย ยตฺถกามนิปาตโต เวหาสกฺขิตฺตทณฺโฑ วิย
โลภโทสาทินานปฺปการกิเลสเวสโยคโต รงฺคนโฏ วิย ทฏพฺพาติ ฯ
อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย กเต วิสุทฺธิมคฺเค
ปฺาภาวนาธิกาเรอายตนธาตุนิทฺเทโสนามปณฺณรสโมปริจฺเฉโท ฯ
อินฺทฺริยสจฺจนิทฺเทโส
ธาตูน อนนฺตร อุททฺ ิฏานิ ปน อินฺทฺริยานีติ พาวีสตินฺทฺริยานิ
จกฺขุนฺทฺริย โสตินฺทฺริย ฆานินฺทฺริย ชิวฺหินฺทฺริย กายินฺทฺริย
มนินฺทฺริย อิตฺถินฺทฺริย ปุริสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย สุขินฺทฺริย
ทุกฺขินฺทฺริย โสมนสฺสินฺทฺริย โทมนสฺสินฺทฺริย อุเปกฺขินฺทฺริย
สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย
อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย อฺินฺทฺริย อฺาตาวินฺทฺริยนฺติ ฯ
ตตฺถ
อตฺถโต ลกฺขณาทีหิ กมโต จ วิชานิยา
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อินฺทฺริย สจฺจนิทฺเทโส
เภทาเภทา ตถา กิจฺจา ภูมิโต จ วินิจฺฉย ฯ
ตตฺถ จกฺขาทีน ตาว จกฺขตีติ จกฺขูติอาทินา นเยน อตฺโถ
ปกาสิโต ฯ ปจฺฉิเมสุ ปน ตีสุ ปม ปุพฺพภาเค อนฺาต อมตปท
จตุสจฺจธมฺม วา ชานิสสฺ ามีติ เอว ปฏิปนฺนสฺส อุปฺปชฺชนโต
อินฺทฺริยฏสมฺภวโต จ อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริยนฺติ วุตฺต ทุติย
อาชานนโต อินฺทฺริยฏสมฺภวโต จ อฺินฺทฺริย ตติย อฺาตาวิโน จตูสุ สจฺเจสุ นิฏิตาณกิจฺจสฺส ขีณาสวสฺส อุปฺปชฺชนโต
อินฺทฺริยฏสมฺภวโต จ อฺาตาวินฺทฺริย ฯ โก ปน เนส อินฺทฺริยฏโ
นามาติ ฯ อินฺทลิงฺคฏโ อินฺทฺริยฏโ อินฺทเทสิตฏโ อินฺทรฺ ิยฏโ
อินฺททิฏฏโ อินฺทฺริยฏโ อินฺทสิฏ ฏโ อินฺทฺริยฏโ อินฺทชุฏฏโ อินฺทฺริยฏโ ฯ โส สพฺโพป อิธ ยถาโยค ยุชชฺ ติ ฯ
ภควา หิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปรมิสฺสริยภาวโต อินฺโท ฯ กุสลากุสลฺจ กมฺม กมฺเมสุ กสฺสจิ อิสสฺ ริยาภาวโต ฯ เตเนตฺถ
กมฺมสฺชานิตานิ ตาว อินฺทฺริยานิ กุสลากุสล กมฺม อุลลฺ ิงฺเคนฺติ
เตน จ สิฏานีติ อินฺทลิงฺคฏเน จ อินฺทสิฏฏเน จ อินฺทฺรยิ านิ ฯ
สพฺพาเนว ปเนตานิ ภควตา ยถาภูตโต ปกาสิตานิ จ อภิสมฺพุทฺธานิ
จาติ อินฺทเทสิตฏเน อินฺททิฏฏเน จ อินฺทรฺ ิยานิ ฯ เตเนว จ
ภควตา มุนนิ ฺเทน กานิจิ โคจราเสวนาย กานิจิ ภาวนาเสวนาย
เสวิตานีติ อินฺทชุฏฏเนาป อินฺทฺรยิ านิ ฯ อปจ อาธิปจฺจสงขาเตน
อิสฺสริยฏเนาป เอตานิ อินฺทฺริยานิ ฯ จกฺขุวิฺาณาทิปฺปวตฺติย
หิ จกฺขาทีน สิทฺธมาธิปจฺจ ตสฺมึ ติกฺเข ติกฺขตฺตา มนฺเท จ
๑

๒

๑-๒. สิฏ สชฺชิต อุปฺปาทิต ชุฏ เสวิตนฺติ ฏีกานโย ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
มนฺทตฺตาติ ฯ อย ตาเวตฺถ อตฺถโต วินิจฺฉโย ฯ
ลกฺขณาทีหีติ ลกฺขณรสปจฺจุปฏานปทฏาเนหิป จกฺขาทีน
วินิจฺฉย วิชานิยาติ อตฺโถ ฯ ตานิ จ เนส ลกฺขณาทีนิ
ขนฺธนิทฺเทเส วุตฺตาเนว ฯ ปฺินฺทฺริยาทีนิ หิ จตฺตาริ อตฺถโต
อโมโหเยว ฯ เสสานิ ตตฺถ สรูเปเนวาคตานีติ ฯ
กมโตติ อยมฺป เทสนากฺกโมว ฯ ตตฺถ อชฺฌตฺตธมฺม ปริฺาย
อริยภูมิปฏิลาโภ โหตีติ อตฺตภาวปริยาปนฺนานิ จกฺขุนฺทฺริยาทีนิ ปม
เทสิตานิ โส ปน อตฺตภาโว ย ธมฺม อุปาทาย อิตฺถีติ วา
ปุริโสติ วา สงฺข คจฺฉติ อย โสติ นิทสฺสนตฺถ ตโต อิตฺถินฺทรฺ ิย
ปุริสินฺทฺริยฺจ โส ทุวิโธป ชีวิตินฺทรฺ ิยปฏิพทฺธวุตฺตีติ าปนตฺถ
ตโต ชีวิตินฺทฺริย ยาว ตสฺส ปวตฺติ ตาว เอเตส เวทยิตาน
อนิวตฺติ ยฺจ กิฺจิ เวทยิต สพฺพนฺต ทุกฺขนฺติ าปนตฺถ ตโต
สุขินฺทฺริยาทีนิ ตนฺนิโรธตฺถ ปน เอเต ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ
ปฏิปตฺติทสฺสนตฺถ ตโต สทฺธาทีนิ อิมาย ปฏิปตฺติยา เอส ธมฺโม
ปม อตฺตนิ ปาตุภวตีติ ปฏิปตฺติยา อโมฆภาวทสฺสนตฺถ ตโต
อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย ตสฺเสว ผลตฺตา ตโต อนนฺตร
ภาเวตพฺพตฺตา จ ตโต อฺินฺทฺริย ตโต ปร ภาวนาย อิมสฺส
อธิคโม อธิคเต จ ปนิมสฺมึ นตฺถิ กิฺจิ อุตฺตรึ กรณี ยนฺติ าปนตฺถ
อนฺเต ปรมสฺสาสภูต อฺาตาวินฺทฺริย เทสิตนฺติ ฯ อยเมตฺถ กโม ฯ
เภทาเภทาติ ชีวิตินทฺ ฺริยสฺเสว เจตฺถ เภโท ฯ ต หิ รูปชีวิตินฺทฺริย อรูปชีวิตินฺทฺริยนฺติ ทุวิธ โหติ ฯ เสสาน อเภโทเอวาติ ฯ
๑

๑. อุตฺตริกรณียนฺติป ฯ
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อินฺทฺริย สจฺจนิทฺเทโส
เอวเมตฺถ เภทาเภทโต วินิจฺฉย วิชานิยา ฯ
กิจฺจาติ ฯ กิมินฺทฺริยาน กิจฺจนฺติ เจ ฯ จกฺขุนฺทฺริยสฺส
ตาว จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณธาตุยา ตสมฺปยุตฺตกานฺจ ธมฺมาน
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโยติ วจนโต ย ต อินฺทฺริยปจฺจยภาเวน
สาเธตพฺพ อตฺตโน ติกขฺ มนฺทาทิภาเวน จ จกฺขุวิฺาณาทิธมฺมาน
ติกฺขมนฺทาทิสงฺขาตอตฺตาการานุวตฺตาปน อิท กิจฺจ เอว โสตฆานชิวฺหากายาน มนินทฺ ฺริยสฺส ปน สหชาตธมฺมาน อตฺตโน
วสวตฺตาปน ชีวิตินฺทฺริยสฺส สหชาตธมฺมานุปาลน อิตฺถินฺทฺริยปุริสินฺทฺริยาน อิตฺถีปุริสลิงฺคนิมิตฺตกุตฺตากปฺปาการานุวิธาน สุขทุกฺขโสมนสฺสโทมนสฺสินฺทฺริยาน สหชาตธมฺเม อภิภวิตฺวา ยถาสก
โอฬาริกาการานุปาปน อุเปกฺขินฺทฺริยสฺส สนฺตปณีตมชฺฌตฺตาการานุปาปน สทฺธาทีน ปฏิปกฺขาภิภวน สมฺปยุตฺตธมฺมานฺจ ปสนฺนาการาทิภาวสมฺปาปน อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริยสฺส สโยชนตฺตยปฺปหานฺเจว สมฺปยุตฺตานฺจ ตปฺปหานาภิมุขภาวกรณ อฺินฺทฺริยสฺส กามราคพฺยาปาทาทีน ตนุกรณปฺปหานานิ เจว สหชาตานฺจ
อตฺตโน วสานุวตฺตาปน อฺาตาวินฺทฺริยสฺส สพฺพกิจฺเจสุ
อุสฺสุกฺกปฺปหานฺจ อมตาภิมุขภาวปจฺจยตา จ สมฺปยุตฺตานนฺติ ฯ
เอวเมตฺถ กิจฺจโต วินิจฺฉย วิชานิยา ฯ
ภูมิโตติ ฯ จกฺขุโสตฆานชิวฺหากายอิตฺถีปุริสสุขทุกฺขโทมนสฺสินฺทฺริยาน เจตฺถ กามาวจราเนว มนินฺทรฺ ิยชีวิตินฺทฺรยิ ๑

๒

๑. อภิ. ป. ๔๐/๑๐ ฯ ๒. จสทฺโท อฺตฺถ น ทิสฺสติ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อุเปกฺขินฺทฺริยานิ สทฺธาวิริยสติสมาธิปฺินฺทฺริยานิ จ จตุภูมิปริยาปนฺนานิ โสมนสฺสินฺทฺริย กามาวจรรูปาวจรโลกุตฺตรวเสน
ภูมิตฺตยปริยาปนฺน อวสาเน ตีณิ โลกุตฺตราเนวาติ ฯ เอวเมตฺถ
ภูมิโตป วินิจฺฉย วิชานิยา ฯ เอว หิ วิชานนฺโต
สเวคพหุโล ภิกขฺ ุ ิโต อินฺทฺริยสวเร
อินฺทฺริยานิ ปริฺาย ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสตีติ ฯ
อิท อินฺทฺริยาน วิตฺถารกถามุข ฯ๕
ตทนนฺตรานิ ปน สจฺจานีติ จตฺตาริ อริยสจฺจานิ ทุกฺข
อริยสจฺจ ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจ ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจ ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสจฺจนฺติ ฯ
ตตฺถ
วิภาคโต นิพฺพจน- ลกฺขณาทิปฺปเภทโต
อตฺถตฺถุทฺธารโต เจว อนูนาธิกโต ตถา
กมโต ชาติอาทีน นิจฺฉยา าณกิจฺจโต
อนฺโตคตาน ปเภทา อุปมาโต จตุกฺกโต
สฺุเตกวิธาทีหิ สภาควิสภาคโต
วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ วิฺุนา สาสนกฺกเม ฯ
ตตฺถ วิภาคโตติ ฯ ทุกฺขาทีน หิ จตฺตาโร จตฺตาโร อตฺถา
วิภตฺตา ตถา อวิตถา อนฺถา เย ทุกฺขาทีนิ อภิสเมนฺเตหิ
อภิสเมตพฺพา ฯ ยถาห ฯ ทุกฺขสฺส ปฬนฏโ สงฺขตฏโ สนฺตาปฏโ
วิปริณามฏโอิเม จตฺตาโร ทุกฺขสฺส ทุกฺขฏา ตถา อวิตถา อนฺถา
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อินฺทฺริย สจฺจนิทฺเทโส
สมุทยสฺส อายูหนฏโ นิทานฏโ สสโยคฏโ ปลิโพธฏโ นิโรธสฺส
นิสฺสรณฏโ วิเวกฏโ อสงฺขตฏโ อมตฏโ มคฺคสฺส
นิยฺยานฏโ เหตฺวฏโ ทสฺสนฏโ อธิปเตยฺยฏโ อิเม จตฺตาโร
มคฺคสฺส มคฺคฏา ตถา อวิตถา อนฺถาติ ฯ ตถา ทุกฺขสฺส
ปฬนฏโ สงฺขตฏโ สนฺตาปฏโ วิปริณามฏโ อภิสมยฏโติ
เอวมาทิ ฯ อิติ เอว วิภตฺตาน จตุนฺน จตุนฺน อตถาน วเสน
ทุกฺขาทีนิ เวทิตพฺพานีติ ฯ อย ตาเวตฺถ วิภาคโต วินิจฺฉโย ฯ
นิพฺพจนลกฺขณาทิปฺปเภทโตติ เอตฺถ ปน ฯ นิพฺพจนโต ตาว
อิธ ทุอิติ อย สทฺโท กุจฺฉิเต ทิสสติ ฯ กุจฺฉิต หิ ปุตฺต
ทุปฺปุตฺโตติ วทนฺติ ฯ ขสทฺโท ปน ตุจฺเฉ ฯ ตุจฉฺ  หิ อากาส ขนฺติ
วุจฺจติ ฯ อิทฺจ ปมสจฺจ กุจฺฉิต อเนกอุปทฺทวาทิฏานโต
ตุจฺฉ พาลชนปริกปฺปตธุวสุภสุขตฺตภาววิรหิตโต ตสฺมา กุจฺฉติ ตฺตา
ตุจฺฉตฺตา จ ทุกฺขนฺติ วุจฺจติ ฯ สอิติ จ อย สทฺโท สมาคโม
สเมตนฺติอาทีสุ สโยค ทีเปติ ฯ อุอติ ิ อย อุปฺปนฺน อุทิตนฺติอาทีสุ อุปฺปตฺตึ ฯ อยสทฺโท การณ ทีเปติ ฯ อิทฺจาป ทุติยสจฺจ
อวเสสปจฺจยสมาโยเค สติ ทุกฺขสฺสปุ ฺปตฺติการณ ฯ อิติ ทุกขฺ สฺส
สโยเค อุปปฺ ตฺติการณตฺตา ทุกฺขสมุทยนฺติ วุจฺจติ ฯ ตติยสจฺจ ปน
ยสฺมา นิสทฺโท อภาว โรธสทฺโท จ จารก ทีเปติ ตสฺมา
อภาโว เอตฺถ สสารจารกสงฺขาตสฺส ทุกฺขโรธสฺส สพฺพคติสฺุตฺตา
สมธิคเต วา ตสฺมึ สสารจารกสงฺขาตสฺส ทุกฺขโรธสฺส อภาโว โหติ
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๔๔๙ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺว (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 78

วิสุทฺธิมคฺเค
ตปฺปฏิปกฺขตฺตาติป ทุกฺขนิโรธนฺติ วุจฺจติ ฯ ทุกขฺ สฺส วา อนุปฺปาทนิโรธปจฺจยตฺตา ทุกฺขนิโรธนฺติ ฯ จตุตฺถสจฺจ ปน ยสฺมา เอต
ทุกฺขนิโรธ คจฺฉติ อารมฺมณวเสน ตทภิมุขีภูตตฺตา ปฏิปทา จ โหติ
ทุกฺขนิโรธปฺปตฺติยา ตสฺมา ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาติ วุจฺจติ ฯ
ยสฺมา ปเนตานิ พุทฺธาทโย อริยา ปฏิวิชฺฌนฺติ ตสฺมา อริยสจฺจานีติ
วุจฺจนฺติ ฯ ยถาห ฯ จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว อริยสจฺจานิ กตมานิ ฯเปฯ
อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ อริยสจฺจานิ อริยา อิมานิ
ปฏิวิชฺฌนฺติ ตสฺมา อริยสจฺจานีติ วุจฺจนฺตีติ ฯ อปจ อริยสฺส
สจฺจานีติป อริยสจฺจานิ ฯ ยถาห ฯ สเทวเก โลเก ฯเปฯ มนุสสฺ าย
ตถาคโต อริโย ตสฺมา อริยสจฺจานีติ วุจฺจนฺตีติ ฯ อถวา
เอเตส อภิสมฺพุทฺธตฺตา อริยภาวสิทฺธิโตป อริยสจฺจานิ ฯ ยถาห ฯ
อิเมส โข ภิกฺขเว จตุนฺน อริยสจฺจาน ยถาภูต อภิสมฺพุทฺธตฺตา
ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ อริโยติ วุจฺจตีติ ฯ อปจ โข
ปน อริยานิ สจฺจานีติป อริยสจฺจานิ ฯ อริยานีติ ตถานิ
อวิตถานิ อวิสวาทกานีติ อตฺโถ ฯ ยถาห ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ
อริยสจฺจานิ ตถานิ อวิตถานิ อนฺถานิ ตสฺมา อริยสจฺจานีติ
วุจฺจนฺตีติ ฯ เอวเมตฺถ นิพฺพจนโต วินิจฺฉโต เวทิตพฺโพ ฯ
กถ ลกฺขณาทิปฺปเภทโย ฯ เอตฺถ หิ พาธนลกฺขณ ทุกฺขสจฺจ
สนฺตาปนรส ปวตฺติปจฺจุปฏาน ปภวลกฺขณ สมุทยสจฺจ
อนุปจฺเฉทกรณรส ปลิโพธปจฺจุปฏาน สนฺติลกฺขณ นิโรธสจฺจ
๑

๒

๓

๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๕๔๕ ฯ ๒. ส. มหาวาร. ๑๙/๕๔๓ ฯ ๓. ส. มหาวาร. ๑๙/๕๔๕ ฯ
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อินฺทฺริย สจฺจนิทฺเทโส
อจฺจุติรส อนิมิตฺตปจฺจุปฏาน นิยฺยานลกฺขณ มคฺคสจฺจ กิเลสปฺปหานกรณรส วุฏานปจฺจุปฏาน ฯ อปจ ปวตฺติปวตฺตน นิวตฺตินิวตฺตนลกฺขณานิ ปฏิปาฏิยา ฯ ตถา สงฺขต ตณฺหา อสงฺขต ทสฺสนลกฺขณานิ จาติ ฯ เอวเมตฺถ ลกฺขณาทิปฺปเภทโต วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
อตฺถตฺถทุ ฺธารโต เจวาติ เอตฺถ ปน ฯ อตฺถโต ตาว ฯ โก
สจฺจฏโติ เจ ฯ โย ปฺาจกฺขุนา อุปปริกฺขมานาน มายาว
วิปรีโต มรีจิว วิสวาทโก ติตฺถิยาน อตฺตาว อนุปลพฺภสภาโว จ
น โหติ อถโข พาธนปฺปภวสนฺตินิยฺยานปฺปกาเรน ตจฺฉาวิปรีตภูตภาเวน อริยาณสฺส โคจโร โหติเยว เอส อคฺคิลกฺขณ วิย
โลกปกติ วิย จ ตจฺฉาวิปรีตภูตภาโว สจฺจฏโติ เวทิตพฺโพ ฯ
ยถาห ฯ อิท ทุกฺขนฺติ ภิกขฺ เว ตถเมต อวิตถเมต อนฺถเมตนฺติ ฯ วิตฺถาโร ฯ
อปจ
นาพาธก ยโต ทุกฺข ทุกฺขา อฺ น พาธก
พาธกตฺตนิยาเมน ตโต สจฺจมิท มต ฯ
ต วินา นาฺโต ทุกฺข น โหติ น จ ตนฺตโต
ทุกฺขเหตุนิยาเมน อิติ สจฺจ วิสตฺติกา ฯ
นาฺา นิพฺพานโต สนฺติ สนฺต น จ น ต ยโต
สนฺตภาวนิยาเมน ตโต สจฺจมิท มต ฯ
มคฺคา อฺ น นิยฺยาน อนิยฺยาโน น จาป โส
๑

๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๕๓๙ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ตจฺฉนิยฺยานภาวตฺตา อิติ โส สจฺจสมฺมโต ฯ
อิติ ตจฺฉาวิปลฺลาส- ภูตภาว จตูสฺวป
ทุกฺขาทีสุ วิเสเสน สจฺจฏ อาหุ ปณฺฑิตาติ ฯ
เอวมตฺถโต วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
กถ อตฺถุทฺธารโต ฯ อิธ อย สจฺจสทฺโท อเนเกสุ อตฺเถสุ
ทิสฺสติ ฯ เสยฺยถีท ฯ สจฺจ ภเณ น กุชฺเฌยฺยาติ อาทีสุ วาจาสจฺเจ ฯ
สจฺเจ ิตา สมณพฺราหฺมณา วาติอาทีสุ วิรติสจฺเจ ฯ
กสฺมา นุ สจฺจานิ วทนฺติ นานา
ปวาทิยาเส กุสลาวทานาติอาทีสุ ทิฏิสจฺเจ ฯ เอก หิ สจฺจ น ทุติยนฺติ อาทีสุ ปรมตฺถสจฺเจ
นิพฺพาเน เจว มคฺเค จ ฯ จตุนฺน สจฺจาน กตี กุสลาติ อาทีสุ
อริยสจฺเจ ฯ สฺวายมิธาป อริยสจฺเจ วตฺตตีติ ฯ เอวเมตฺถ
อตฺถุทฺธารโตป วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
อนูนาธิกโตติ ฯ กสฺมา ปน จตฺตาเรว อริยสจฺจานิ วุตฺตานิ
อนูนานิ อนธิกานีติ เจ ฯ อฺสฺสาสมฺภวโต อฺตรสฺส จ
อนปเนยฺยภาวโต ฯ น หิ เอเตหิ อฺ อธิก วา เอเตส วา
เอกมฺป อปเนตพฺพ สมฺโภติ ฯ ยถาห ฯ อิธ ภิกฺขเว อาคจฺเฉยฺย
สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา เนต ทุกฺข อริยสจฺจ อฺ ทุกฺข
อริยสจฺจ อหเมต ทุกฺข อริยสจฺจ เปตฺวา อฺ ทุกฺข อริยสจฺจ
ปฺาเปสฺสามีติ เนต าน วิชฺชตีติอาทิ ฯ ยถาห ฯ โย หิ
๑

๒

๓

๔

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๔๕ ฯ ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๕๐๗ ขุ. มหา. ๒๙/๓๕๓ ฯ ๓. ขุ. สุ.
๒๕/๕๐๖ ขุ. มหา. ๒๙/๓๕๒ ฯ ๔. ขุ. ป. ๔๕๕ ฯ
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อินฺทฺริย สจฺจนิทฺเทโส
โกจิ ภิกฺขเว สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา เอว วเทยฺย เนต
ทุกฺข ปม อริยสจฺจ ย สมเณน โคตเมน เทสิต อหเมต ทุกขฺ 
ปม อริยสจฺจ ปจฺจกฺขาย อฺ ทุกขฺ  ปม อริยสจฺจ ปฺาเปสฺสามีติ
เนต าน วิชฺชตีติ อาทิ ฯ อปจ ปวตฺติมาจิกฺขนฺโต ภควา
สเหตุก อาจิกฺขิ นิวตฺติฺจ สอุปาย ฯ อิติ ปวตฺติ นิวตฺติตทุภยเหตูน เอตปรมโต จตฺตาเรว วุตฺตานิ ฯ ตถา ปริฺเยฺยปหาตพฺพสจฺฉิกาตพฺพภาเวตพฺพาน ตณฺหาวตฺถุตณฺหาตณฺหานิโรธตณฺหานิโรธุปายาน อาลยอาลยารามตา อาลยสมุคฺฆาตอาลยสมุคฺฆาตกุปายานฺจ วเสนาป จตฺตาเรว วุตฺตานีติ ฯ เอวเมตฺถ
อนูนาธิกโต วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
กมโตติ อยมฺป เทสนากฺกโมว ฯ เอตฺถ จ โอฬาริกตฺตา
สพฺพสตฺตสาธารณตฺตา จ สุวิฺเยฺยนฺติ ทุกฺขสจฺจ ปม วุตฺต ฯ
ตสฺเสว เหตุทสฺสนตฺถ ตทนนฺตร สมุทยสจฺจ ฯ เหตุนิโรธา
ผลนิโรโธติ าปนตฺถ ตโต นิโรธสจฺจ ฯ ตทาธิคมุปายทสฺสนตฺถ
อนฺเต มคฺคสจฺจ ฯ ภวสุขสฺสาทคธิตาน วา สตฺตาน สเวคชนนตฺถ ปม ทุกฺขมาห ฯ ต เนว อกต อาคจฺฉติ น
อิสฺสรนิมฺมานาทิโต โหติ อิโต ปน โหตีติ าปนตฺถ ตทนนฺตร
สมุทย ฯ ตโต สเหตุเกน ทุกฺเขน อภิภูตตฺตา สวิคฺคมานสาน
ทุกฺขนิสฺสรณคเวสีน นิสฺสรณทสฺสเนน อสฺสาสชนนตฺถ นิโรธ ฯ
ตโต นิโรธาธิคมตฺถ นิโรธสมฺปาปก มคฺคนฺติ ฯ เอวเมตฺถ
๑

๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๕๓๘ ฯ ตตฺถ ปน โย หิ โกจิ ภิกฺขูติ ทิสฺสติ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
กมโต วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
ชาติอาทีน นิจฺฉยาติ ฯ เย เต อริยสจฺจานิ นิทฺทิสนฺเตน
ภควตา ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺข โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาป ทุกฺขา อปฺปเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข
ปเยหิ วิปฺปโยโค ทุกโฺ ข ยมฺปจฺฉ น ลภติ ตมฺป ทุกฺข สงฺขิตฺเตน
ปฺจุปาทานกฺขนฺธาป ทุกฺขาติ ทุกฺขนิทฺเทเส ทฺวาทส ธมฺมา ยาย
ตณฺหา โปโนพฺภวิกา นนฺทิราคสหคตา ตตฺร ตตฺราภินนฺทินี เสยฺยถีท
กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหาติ สมุทยนิทฺเทเส ติวิธา ตณฺหา
โย ตสฺสาเยว ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธ จาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ
อนาลโยติ เอว นิโรธนิทฺเทเส อตฺถโต เอกเมว นิพฺพาน กตม
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสจฺจ อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค
เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธีติ เอว มคฺคนิทฺเทเส
อฏ ธมฺมาติ อิติ จตุนฺน สจฺจาน นิทฺเทเส ชาติอาทโย ธมฺมา
วุตฺตา เตส ชาติอาทีน นิจฺฉยาติ เอตฺถ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
เสยฺยถีท ฯ อย หิ ชาติสทฺโท อเนกตฺโถ ฯ ตถาเหส เอกมฺป
ชาตึ เทฺวป ชาติโยติ เอตฺถ ภเว อาคโต ฯ อตฺถิ วิสาเข
นิคฺคณฺา นาม สมณชาตีติ เอตฺถ นิกาเย ฯ ชาติ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ
สงฺคหิตาติ เอตฺถ สงฺขตลกฺขเณ ฯ ย มาตุ กุจฺฉิสมฺ ึ ปม
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๑. ที. มหา. ๑๐/๓๔๐ ฯ ๒. ที. มหา. ๑๐/๓๔๓ ฯ ๓. ที. มหา. ๑๐/๓๔๕ ฯ
๔. อภิ. วิ. ๓๕/๑๓๖ ฯ ๕. อิติสทฺโท อติเรโก วิย ทิสฺสติ ฯ ๖. ที. สี. ๙/๑๗ ฯ
๗. องฺ. ติก. ๒๐/๒๖๔ ฯ ๘. อภิ. ธา. ๓๖/๑๔ ฯ
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จิตฺต อุปฺปนฺน ปม วิฺาณ ปาตุภูต ตทุปาทาย สาวสฺส ชาตีติ
เอตฺถ ปฏิสนฺธิย ฯ สมฺปติ ชาโต อานนฺท โพธิสตฺโตติ เอตฺถ
ปสูติย ฯ อกฺขิตฺโต อนุปกฺกุฏโ ชาติวาเทนาติ เอตฺถ กุเล ฯ
ยโตห ภคินิ อริยาย ชาติยา ชาโตติ เอตฺถ อริยสีเล ฯ สฺวายมิธ
คพฺภเสยฺยกาน ปฏิสนฺธโิ ต ปฏาย ยาว มาตุ กุจฺฉิมฺหา นิกฺขมน
ตาว ปวตฺเตสุ ขนฺเธสุ อิตเรส ปฏิสนฺธิกฺขนฺเธเสฺววาติ ทฏพฺโพ ฯ
อยมฺป จ ปริยายกถาว ฯ
นิปฺปริยายโต ปน ตตฺถ ตตฺถ นิพฺพตฺตมานาน สตฺตาน เย เย
ขนฺธา ปาตุภวนฺติ เตส เตส ปมปาตุภาโว ชาติ นาม ฯ
สา ปเนสา ตตฺถ ตตฺถ ภเว ปมาภินิพฺพตฺติลกฺขณา นิยฺยาตน รสา
อตีตภวโต อิธ อุมฺมชุ ฺชนปจฺจุปฏานา ทุกฺขวิจิตฺตตาปจฺจุปฏานา
วา ฯ กสฺมา ปเนสา ทุกขฺ าติ เจ ฯ อเนเกส ทุกฺขาน วตฺถ-ุ
ภาวโต ฯ อเนกานิ หิ ทุกฺขานิ เสยฺยถีท ทุกฺขทุกขฺ 
วิปริณามทุกฺข สงฺขารทุกฺข ปฏิจฺฉนฺนทุกฺข อปฺปฏิจฺฉนฺนทุกฺข
ปริยายทุกฺข นิปฺปริยายทุกฺขนฺติ ฯ ตตฺถ กายิกเจตสิกา ทุกฺขเวทนา
สภาวโต จ นามโต จ ทุกฺขตฺตา ทุกฺขทุกฺขนฺติ วุจฺจติ ฯ สุขเวทนาวิปริณาเมน ทุกฺขุปฺปตฺติเหตุโต วิปริณามทุกฺข ฯ อุเปกฺขาเวทนา เจว อวเสสา จ เตภูมิกา สงฺขารา อุทยพฺพยปฏิปฬิตตฺตา
สงฺขารทุกฺข ฯ กณฺณสูลทนฺตสูลราคชปริฬาหโทสชปริฬาหาทิกายิกเจตสิโก อาพาโธ ปุจฺฉิตฺวา ชานิตพฺพโต อุปกฺกมสฺส จ
๑

๒

๓

๔

๑. วิ.มหาวคฺค.๔/๑๘๗ ฯ ๒. ม.อุ.๑๔/๒๕๓ ฯ ๓. ม.ม.๑๓/๕๙๔ ฯ ๔. ม.ม.๑๓/๔๘๕ ฯ
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อปากฏภาวโต ปฏิจฺฉนฺนทุกฺข ฯ ทฺวตฺตึสกมฺมกรณาทิสมุฏาโน
อาพาโธ อปุจฺฉิตฺวา ชานิตพฺพโต อุปกฺกมสฺส จ ปากฏภาวโต
อปฺปฏิจฺฉนฺนทุกฺข ฯ เปตฺวา ทุกฺขทุกฺข เสส ทุกฺขสจฺจวิภงฺเค
อาคต ชาติอาทิ สพฺพมฺป ตสฺส ตสฺส ทุกฺขสฺส วตฺถุภาวโต
ปริยายทุกฺข ฯ ทุกฺขทุกฺข ปน นิปฺปริยายทุกฺขนฺติ วุจฺจติ ฯ
ตตฺราย ชาติ ยนฺต พาลปณฺฑิตสุตฺตาทีสุ ภควตาป อุปมาวเสน ปกาสิต อาปายิก ทุกฺข ยฺจ สุคติยมฺป มนุสฺสโลเก
คพฺโภกฺกนฺติมูลกาทิเภท ทุกฺข อุปฺปชฺชติ ตสฺส วตฺถุภาวโต ทุกฺขา ฯ
ตตฺริท คพฺโภกฺกนฺติมูลกาทิเภท ทุกขฺ  ฯ อย หิ สตฺโต มาตุ
กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพตฺตมาโน น อุปฺปลปทุมปุณฺฑริกาทีสุ นิพพฺ ตฺตติ
อถโข เหฏา อามาสยสฺส อุปริ ปกฺกาสยสฺส อุทรปฏลปฏ ิกณฺฏกาน เวมชฺเฌ ปรมสมฺพาเธ ติพฺพนฺธกาเร นานากุณปคนฺธปริภาวิตปรมทุคฺคนฺธปวนวิจริเต อธิมตฺตเชคุจฺเฉ กุจฺฉิปฺปเทเส ปูติมจฺฉปูติกุมฺมาสจนฺทนิกาทีสุ กิมิ วิย นิพพฺ ตฺตติ ฯ โส ตตฺถ นิพฺพตฺโต
ทสมาเส มาตุกุจฺฉิสมฺภเวน อุสฺมานา ปุฏปาก วิย ปจฺจมาโน
ปฏปณฺฑิ วิย เสทิยมาโน สมฺมิฺชนปสารณาทิรหิโต อธิมตฺต
ทุกฺขมนุโภตีติ ฯ อิท ตาว คพฺโภกฺกนฺติมูลก ทุกฺข ฯ
อย ปน โส มาตุ สหสา อุปกฺขลนคมนนิสีทนวุฏานปริวตฺตนาทีสุ สุราธุตฺตหตฺถคโต เอฬกโปตโก วิย อหิตุณฑ
ฺ ิกหตฺถคโต สปฺปโปตโก วิย จ อากฑฺฒนปริกฑฺฒนโอธูนนนิทฺธูนนาทินา อุปกฺกเมน อธิมตฺตทุกฺขมนุภวติ ฯ ยฺจ มาตุ
๑

๑. อุสฺมนาติป ฯ
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สีตุทกปานกาเล สีตนรกุปปนฺโน วิย อุณฺหยาคุภตฺตาทิอชฺโฌหรณกาเล องฺคารวุฏิสมฺปริกณ
ิ ฺโณ วิย โลณมฺพิลาทิอชฺโฌหรณกาเล
ขาราวตจฺฉิกาทิกมฺมกรณ ปฺปตฺโต วิย ติพฺพ ทุกขฺ มนุโภติ อิท
คพฺภปริหรณมูลก ทุกฺข ฯ
ย ปนสฺส มุฬฺหคพฺภาย มาตุยา มิตฺตามจฺจสุหชฺชาทีหิป
อทสฺสนารเห ทุกฺขุปฺปตฺติฏาเน เฉทนผาลนาทีหิ ทุกฺข อุปฺปชฺชติ
อิท คพฺภวิปตฺติมูลก ทุกขฺ  ฯ
ย วิชายมานาย มาตุยา กมฺมเชหิ วาเตหิ ปริวตฺเตตฺวา
นรกปปาต วิย อติภยานก โยนิมคฺค ปฏิปาฏิยมานสฺส ปรมสมฺพาเธน
โยนิมุเขน ตาฬจฺฉิคฺคเฬน มหาหตฺถิโน วิย นิกกฺ ฑฺฒิยมานสฺส
นรกสตฺตสฺส วิย จ สงฺฆาตปพฺพเตหิ วิจุณฺณิยมานสฺส ทุกฺข อุปฺปชฺชติ
อิท วิชายนมูลก ทุกฺข ฯ
ย ปน ชาตสฺส ตรุณวณสทิสสุขุมาลสรีรสฺส หตฺถคฺคหณนฺหาปน โธวนโจฬปริมชฺชนาทิกาเล สูจิมุข ขุรธาราหิ วิชฺฌนผาลนสทิส ทุกฺขมุปฺปชฺชติ อิท มาตุกุจฺฉิโต พหินิกฺขมนมูลก ทุกฺข ฯ
ย ตโต ปร ปวตฺตยิ  อตฺตนาว อตฺตาน วเธนฺตสฺส อเจลกวตฺตาทิวเสน อาตาปนปริตาปนานุโยคมนุยุตฺตสฺส โกธวเสน
อภฺุชนฺตสฺส อุพฺพนฺธนฺตสฺส จ ทุกฺข โหติ อิท อตฺตุปกฺกมูลก ทุกฺข ฯ
ย ปน ปรโต วธพนฺธนาทีนิ อนุภวนฺตสฺส อุปฺปชฺชติ อิท
ปรุปกฺกมมูลก ทุกฺขนฺติ ฯ
๑

๑. สรีร วาสุยาทีหิ ตจฺเฉตฺวา ขาราวเสจนกรณ ขาราวตจฺฉิกกมฺมนฺติ ฏีกา ฯ
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อิติ อิมสฺส สพฺพสฺสาป ทุกฺขสฺส อย ชาติ วตฺถุเมว โหติ ฯ
เตเนต วุจฺจติ
ชาเยถ โน เจ นรเกสุ สตฺโต
ตตฺถคฺคิทาหาทิกมปฺปสยฺห
ลเภถ ทุกฺข นุ กุหึ ปติฏ
อิจฺจาห ทุกฺขาติ มุนีธ ชาตึ
ทุกฺขนฺติรจฺเฉสุ กสาปโตททณฺฑาภิฆาตาทิภว อเนก
ยนฺต กถ ตตฺถ ภเวยฺย ชาตึ
วินา ตหึ ชาติ ตโตป ทุกฺขา
เปเตสุ ทุกฺขมฺปน ขุปฺปปาสาวาตาตปาทิปฺปภว วิจิตฺต
ยสฺมา อชาตสฺส น ตตฺถ อตฺถิ
ตสฺมาป ทุกฺข มุนิ ชาติมาห
ติพฺพนฺธกาเร จ อสยฺหสีเต
โลกนฺตเร ย อสุเรสุ ทุกฺข
น ต ภเว ตตฺถ น จสฺส ชาติ
ยโต อย ชาติ ตโตป ทุกฺขา
ยฺจาป คูถนรเก วิย มาตุคพฺเภ
สตฺโต วสฺจิรมโต พหิ นิกขฺ มฺจ
ปปฺโปติ ทุกฺขมติโฆรมิทมฺป นตฺถิ
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ชาตึ วินา อิติป ชาติ อย หิ ทุกฺขา
กึ ภาสิเตน พหุนา นนุ ย กุหิฺจิ
อตฺถีธ กิฺจิทป ทุกฺขมิท กทาจิ
เนวตฺถิ ชาติวิรเห ยทโต มเหสี
ทุกฺขาติ สพฺพปม อิมมาห ชาตินฺติ ฯ
อย ตาว ชาติย วินิจฺฉโย ฯ
ชราป ทุกฺขาติ เอตฺถ ฯ ทุวิธา ชรา สงฺขตลกฺขณฺจ
ขณฺฑิจฺจาทิสมฺมโต สนฺตติย เอกภวปริยาปนฺนกฺขนฺธปุราณภาโว จ
สา อิธ อธิปฺเปตา ฯ สา ปเนสา ชรา ขนฺธปริปาก ลกฺขณา มรณุปนยนรสา โยพฺพนวินาส ปจฺจุปฏานา ทุกฺขา สงฺขารทุกฺขภาวโต
เจว ทุกฺขวตฺถุโต จ ฯ ย หีท องฺคปจฺจงฺคสิถิลีภาวอินฺทฺริยวิการวิรูปตาโยพฺพนวินาสวิริยาปสาทสติมติวิปฺปวาสปรปริภวาทิอเนกปจฺจย
กายิกเจตสิก ทุกฺขมุปฺปชฺชติ ชรา ตสฺส วตฺถุ ฯ เตเนต วุจฺจติ
องฺคาน สิถิลีภาวา อินฺทฺริยาน วิการโต
โยพฺพนสฺส วินาเสน พลสฺส อุปฆาตโต
วิปฺปวาสา สตาทีน ปุตฺตทาเรหิ อตฺตโน
อปสฺสาทนียโต เจว ภิยฺโย พาลตฺตปตฺติยา
ปปฺโปติ ทุกขฺ  ย มจฺโจ กายิก มานส ตถา
สพฺพเมต ชราเหตุ ยสฺมา ตสฺมา ชรา ทุกฺขาติ ฯ
อย ชราย วินิจฺฉโย ฯ

๑

๑. ม. พลูปฆาต... ฯ สี. วิริยาวสาท... ฯ
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มรณมฺป ทุกฺขนฺติ เอตฺถาป ฯ ทุวิธ มรณ สงฺขตลกฺขณฺจ
ย สนฺธาย วุตฺต ชรามรณ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ สงฺคหิตนฺติ เอกภวปริยาปนฺนชีวิตินฺทฺริยปฺปพนฺธวิจฺเฉโท จ ย สนฺธาย วุตฺต นิจฺจ
มรณโต ภยนฺติ ฯ ต อิธ อธิปฺเปต ฯ ชาติปจฺจยา มรณ อุปกฺกมมรณ สรสมรณ อายุกฺขยมรณ ปฺุกฺขยมรณนฺติป ตสฺเสว
นาม ฯ ตยิท จุติลกฺขณ วิโยครส คติวิปฺปวาสปจฺจุปฏาน ทุกฺขสฺส
ปน วตฺถุภาวโต ทุกฺขนฺติ เวทิตพฺพ ฯ เตเนต วุจฺจติ
ปาปสฺส ปาปกมฺมาทิ- นิมติ ฺตมนุปสฺสโต
ภทฺทสฺสาปสหนฺตสฺส วิโยค ปยวตฺถุก
มียมานสฺส ย ทุกฺข มานส อวิเสสโต
สพฺเพสฺจาป ย สนฺธ-ิ พนฺธนจฺเฉทนาทิก
วิตชุ ฺชมานมมฺมาน โหติ ทุกฺข สรีรช
อสยฺหมปฺปฏิการ ทุกฺขสฺเสตสฺสิท ยโต
มรณ วตฺถุ เตนีท ทุกฺขมิจฺเจว ภาสิตนฺติ ฯ
อย มรเณ วินจิ ฺฉโย ฯ
โสกาทีสุ โสโก นาม าติพฺยสนาทีหิ ผุฏสฺส จิตฺตสนฺตาโป ฯ โส กิฺจาป อตฺถโต โทมนสฺสเมว โหติ เอว สนฺเตป
อนฺโตนิชฺฌานลกฺขโณ เจตโส ปริชฌ
ฺ าปนรโส อนุโสจนปจฺจุปฏาโน ทุกฺโข ปน ทุกฺขทุกขฺ โต ทุกฺขวตฺถุโต จ ฯ เตเนต วุจฺจติ
๑

๒

๓

๑. อภิ. ธา. ๓๖/๑๔ ฯ ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๔๔๘ ฯ ๓. ปยมานสฺสาติป ฯ
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อินฺทฺริย สจฺจนิทฺเทโส
สตฺตาน หทย โสโก วิสสลฺลว ตุชฺชติ
อคฺคิตตฺโตว นาราโจ ภุสฺจ ทหเต ปุน
สมาวหติ จ พฺยาธิ- ชรามรณเภทน
ทุกฺขมฺป วิวิธ ยสฺมา ตสฺมา ทุกฺโขติ วุจฺจตีติ ฯ
อย โสเก วินจิ ฺฉโย ฯ
ปริเทโว นาม าติพฺยสนาทีหิ ผุฏสฺส วจีปลาโป ฯ โส
ลาลปฺปน ลกฺขโณ คุณโทสกิตฺตนรโส สมฺภมปจฺจุปฏาโน ทุกฺโข
ปน สงฺขารทุกฺขภาวโต ทุกฺขวตฺถุโต จ ฯ เตเนต วุจฺจติ
ย โสกสลฺลวิหโต ปริเทวมาโน
กณฺโฏตาลุตลโสสชมปฺปสยฺห
ภิยโฺ ยธิมตฺตมธิคจฺฉติเยว ทุกฺข
ทุกฺโขติ เตน ภควา ปริเทวมาหาติ ฯ
อย ปริเทเว วินิจฺฉโย ฯ
ทุกฺข นาม กายิก ทุกฺข ฯ ต กายปฬนลกฺขณ ทุปฺปฺาน
โทมนสฺสกรณรส กายิกาพาธปจฺจุปฏาน ทุกฺขมฺปน ทุกฺขทุกฺขโต
มานสทุกฺขาวหนโต จ ฯ เตเนต วุจฺจติ
ปเฬติ กายิกมิท ทุกฺขฺจ มานส ภิยฺโย
ชนยติ ยสฺมา ตสฺมา ทุกฺขนฺติ วิเสสโต วุตฺตนฺติ ฯ
อย ทุกฺเข วินิจฺฉโย ฯ
โทมนสฺส นาม มานส ทุกฺข ฯ ต จิตฺตปฬนลกฺขณ
มโนวิฆาตรส มานสพฺยาธิปจฺจุปฏาน ทุกฺขมฺปน ทุกฺขทุกขฺ โต
กายิกทุกฺขาวหนโต จ ฯ เจโตทุกฺขสมปฺปตา หิ เกเส วิกิริย กนฺทนฺติ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
อุรานิ ปฏิปส นฺติ อาวฏฏนฺติ วิวฏฏนฺติ อุทฺธปาท ปปตนฺติ สตฺถ
อาหรนฺติ วิส ขาทนฺติ รชฺชุยา อุพพฺ นฺธนฺติ อคฺคึ ปวิสนฺตีติ
นานปฺปการ ทุกฺขมนุภวนฺติ ฯ เตเนต วุจฺจติ
ปเฬติ ยโต จิตตฺ  กายสฺส จ ปฬน สมาวหติ
ทุกฺขนฺติ โทมนสฺส วิโทมนสฺสา ตโต อาหูติ ฯ
อย โทมนสฺเส วินิจฺฉโย ฯ
อุปายาโส นาม าติพฺยสนาทีหิ ผุฏสฺส อธิมตฺตเจโตทุกฺขปฺปภาวิโต โทโสเยว ฯ สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน เอโก ธมฺโมติ
เอเก ฯ โส จิตฺตปริทหนลกฺขโณ นิตฺถุนนรโส วิสาทปจฺจุปฏาโน
ทุกฺโข ปน สงฺขารทุกฺขภาวโต จิตฺตปริทหนโต กายวิสาทนโต จ ฯ
เตเนต วุจฺจติ
จิตฺตสฺส จ ปริทหนา กายสฺส วิสาทนา จ อธิมตฺต
ย ทุกฺขมุปายาโส ชเนติ ทุกฺโข ตโต วุตฺโตติ ฯ
อย อุปายาเส วินิจฺฉโย ฯ
เอตฺถ จ มนฺทคฺคินา อนฺโตภาชเน ปาโก วิย โสโก
ติกฺขคฺคินา ปจฺจมานสฺส ภาชนโต พหินิกฺขมน วิย ปริเทโว
พหินิกฺขนฺตาวเสสสฺส นิกฺขมิตุมฺป อปฺปโหนฺตสฺส อนฺโตภาชเนเยว
ยาว ปริกฺขยา ปาโก วิย อุปายาโส ทฏพฺโพ ฯ
อปฺปยสมฺปโยโค นาม อมนาเปหิ สตฺตสงฺขาเรหิ สโมธาน ฯ
โส อนิฏสโมธานลกฺขโณ จิตฺตวิฆาตกรณรโส อนตฺถภาวปจฺจุปฏาโน ทุกโฺ ข ปน ทุกฺขวตฺถุโต ฯ เตเนต วุจฺจติ
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อินฺทฺริย สจฺจนิทฺเทโส
ทิสฺวาน อปฺปเย ทุกฺข ปม โหติ เจตสิ
ตทุปกฺกมสมฺภูต- มถ กาเย ยโต อิธ9
ตโต ทุกฺขทฺวยสฺสาป วตฺถุโต โส มเหสินา
ทุกฺโข วุตฺโตติ วิฺเยฺโย อปฺปเยหิ สมาคโมติ ฯ
อย อปฺปยสมฺปโยเค วินิจฺฉโย ฯ
ปยวิปฺปโยโค นาม มนาเปหิ สตฺตสงฺขาเรหิ วินาภาโว ฯ
โส อิฏวตฺถุวิโยคลกฺขโณ โสกุปฺปาทนรโส พฺยสนปจฺจุปฏาโน
ทุกฺโข ปน โสกทุกฺขสฺส วตฺถุโต ฯ เตเนต วุจฺจติ
าติธนาทิวิโยคา โสกสรสมปฺปตา วิตุชฺชนฺติ
พาลา ยโต ตโตย ทุกฺโขติ มโต ปยวิปฺปโยโคติ ฯ
อย ปยวิปฺปโยเค วินิจฺฉโย ฯ
ยมฺปจฺฉ น ลภตีติ เอตฺถ ฯ อโห วต มย น ชาติธมฺมา
อสฺสามาติ อาทีสุ อลพฺภเนยฺยวตฺถูสุ อิจฺฉาว ยมฺปจฺฉ น ลภติ
ตมฺป ทุกฺขนฺติ วุตฺตา ฯ สา อลพฺภเนยฺยวตฺถุอิจฺฉนลกฺขณา
ตปฺปริเยสนรสา เตส อปฺปตฺติปจฺจุปฏานา ทุกขฺ า ปน ทุกขฺ วตฺถุโต ฯ เตเนต วุจฺจติ
ต ต ปฏยมานาน ตสฺส ตสฺส อลาภโต
ย วิฆาตมย ทุกฺข สตฺตาน อิธ ชายติ
อลพฺภเนยฺยวตฺถูน ปฏนา ตสฺส การณ
ยสฺมา ตสฺมา ชิโน ทุกฺข อิจฺฉิตาลาภมพฺรวีติ ฯ
๑

๒

๑. ยุ. วิย วิปฺปโยโคติ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๑๓๐ ฯ
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วิสุทฺธมิ คฺเค
อย อิจฺฉิตาลาเภ วินิจฺฉโย ฯ
สงฺขิตฺเตน ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขาติ เอตฺถ ปน ฯ
ชาติปฺปภูติก ทุกฺข ย วุตฺตมิธ ตาทินา
อวุตฺต ยฺจ ต สพฺพ วินา เอเต น วิชฺชติ
ยสฺมา ตสฺมา อุปาทานกฺ- ขนฺธา สงฺเขปโต อิเม
ทุกฺขาติ วุตฺตา ทุกฺขนฺต- เทสเกน มเหสินา ฯ
ตถาหิ อินฺทนมิว ปาวโก ลกฺขมิว ปหรณานิ โครูป วิย
ฑสมกสาทโย เขตฺตมิว ลายกา คาม วิย คามฆาตกา อุปาทานกฺขนฺธปฺจกเมว ชาติอาทโย นานปฺปกาเรหิ วิพาเธนฺตา ติณลตาทีนิ
วิย ภูมิย ปุปฺผผลปลฺลวานิ วิย รุกฺเขสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุเยว
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ อุปาทานกฺขนฺธานฺจ อาทิทุกฺข ชาติ มชฺเฌทุกฺข
ชรา ปริโยสานทุกฺข มรณ ฯ มรณนฺติกทุกฺขาภิฆาเตน ปริทยฺหนทุกฺข โสโก ฯ ตทสหนโต ลาลปฺปนทุกฺข ปริเทโว ฯ ตโต
ธาตุกฺโขภสงฺขาตอนิฏโผฏพฺพสมาโยคโต กายสฺส อาพาธนทุกฺข
ทุกฺข ฯ เตน พาธิยมานาน ปุถุชชฺ นาน ตตฺถ ปฏิฆุปฺปตฺติโต เจโตพาธนทุกฺข โทมนสฺส ฯ โสกาทิวุฑฺฒิยา ชนิตวิสาทาน อนุตฺถุนนทุกฺข
อุปายาโส ฯ มโนรถวิฆาตปฺปตฺตาน อิจฺฉาวิฆาตทุกฺข อิจฺฉิตาลาโภติ
เอว นานปฺปการโต อุปปริกฺขิยมานา อุปาทานกฺขนฺธาว ทุกฺขาติ ฯ
ยเทต เอกเมก ทสฺเสตฺวา วุจฺจมาน อเนเกหิป กปฺเปหิ น สกฺกา
อเสสโต วตฺตุ ตสฺมา ต สพฺพมฺป ทุกฺข เอกชลพินฺทุมฺหิ
สกลสมุทฺทชลรส วิย เยสุเกสุจิ ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ
๑

๑. อินฺธนมิว ฯ
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อินฺทฺริย สจฺจนิทฺเทโส
สงฺขิปตฺวา ทสฺเสตุ สงฺขิตฺเตน ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขาติ ภควา
อโวจาติ ฯ อย อุปาทานกฺขนฺเธสุ วินิจฺฉโย ฯ อย ตาว
ทุกฺขนิทฺเทเส นโย ฯ
สมุทยนิทฺเทเส ปน ฯ ยาย ตณฺหาติ ยา อย ตณฺหา ฯ
โปโนพฺภวิกาติ ปุนพฺภวกรณ ปุนพฺภโว ฯ ปุนพฺภโว สีลเมติสฺสาติ
โปโนพฺภวิกา ฯ นนฺทิราเคน สหคตาติ นนฺทิราคสหคตา ฯ
นนฺทิราเคน สทฺธึ อตฺถโต เอกตฺตเมว คตาติ วุตฺต โหติ ฯ
ตตฺร ตตฺราภินนฺทินีติ ยตฺร ยตฺร อตฺตภาโว นิพฺพตฺตติ ตตฺร
ตตฺราภินนฺทินี ฯ เสยฺยถีทนฺติ นิปาโต ฯ ตสฺส สา กตราติ
เจติ อยมตฺโถ ฯ กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหาติ อิเม
ธมฺมา ปฏิจฺจสมุปฺปาทนิทฺเทเส อาวิภวิสฺสนฺติ ฯ อิธ ปนาย
ติวิธาป ทุกขฺ สจฺจสฺส นิพฺพตฺตกฏเน เอกตฺต อุปเนตฺวา ทุกฺขสมุทย
อริยสจฺจนฺติ วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ
ทุกฺขนิโรธนิทฺเทเส ฯ โย ตสฺสาเยว ตณฺหายาติอาทินา
นเยน สมุทยนิโรโธ วุตโฺ ต ฯ โส กสฺมา อิติ เจ ฯ สมุทยนิโรเธน ทุกขฺ นิโรโธ สมุทยนิโรเธน หิ ทุกฺข นิรชุ ฌ
ฺ ติ น
อฺถา ฯ เตนาห
ยถาป มูเล อนุปทฺทเว ทฬฺเห
ฉินฺโนป รุกฺโข ปุนเรว รูหติ
เอวมฺป ตณฺหานุสเย อนูหเต
นิพฺพตฺตตี ทุกฺขมิท ปุนปฺปุนนฺติ ฯ
๑

๒

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๓๓ ฯ ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๖๐ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อิติ ยสฺมา สมุทยนิโรเธเนว ทุกฺข นิรุชฺฌติ ตสฺมา ภควา
ทุกฺขนิโรธ เทเสนฺโต สมุทยนิโนเธเนว เทเสติ ฯ สีหสมานวุตฺติโน หิ
ตถาคตา ฯ เต ทุกฺข นิโรเธนฺตา ทุกฺขนิโรธฺจ เทเสนฺตา เหตุมฺหิ
ปฏิปชฺชนฺติ น ผเล ฯ สุวานวุตฺติโน ปน ติตฺถิยา ฯ เต ทุกฺข
นิโรเธนฺตา ทุกฺขนิโรธฺจ เทเสนฺตา อตฺตกิลมถานุโยคเทสนาทีหิ
ผเล ปฏิปชฺชนฺติ น เหตุมฺหีติ ฯ เอว ตาว ทุกขฺ นิโรธสฺส สมุทยนิโรธวเสน เทสนาย ปโยชน เวทิตพฺพ ฯ อย ปนตฺโถ ฯ ตสฺสาเยว
ตณฺหายาติ ตสฺสา โปโนพฺภวิกาติ วตฺวา กามตณฺหาทิวเสน
วิภตฺตตณฺหาย ฯ วิราโคติ วุจฺจติ มคฺโค ฯ วิราคา วิมุจฺจตีติ
หิ วุตฺต ฯ วิราเคน นิโรโธ วิราคนิโรโธ ฯ อนุสยสมุคฺฆาตโต
อเสโส วิราคนิโรโธ อเสสวิราคนิโรโธ ฯ อถวา วิราโคติ ปหาน
วุจฺจติ ฯ ตสฺมา อเสโส วิราโค อเสโส นิโรโธติ เอวมฺเปตฺถ
โยชนา ทฏพฺพา ฯ อตฺถโต ปน สพฺพาเนว เอตานิ นิพฺพานสฺส
เววจนานิ ฯ ปรมตฺถโต หิ ทุกฺขนิโรธ อริยสจฺจนฺติ นิพฺพาน วุจฺจติ ฯ
ยสฺมา ปน ต อาคมฺม ตณฺหา วิรชฺชติ เจว นิรชุ ฌ
ฺ ติ จ ตสฺมา
วิราโคติ จ นิโรโธติ จ วุจฺจติ ฯ ยสฺมา จ ตเทว อาคมฺม
ตสฺสา จาคาทโย โหนฺติ กามคุณาลเยสุ เจตฺถ เอโกป อาลโย
นตฺถิ ตสฺมา จาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโยติ วุจฺจติ ฯ
ตยิท สนฺตลิ กฺขณ อจฺจุติรส อสฺสาสกรณรส วา อนิมิตฺตปจฺจุ๑

๑. ส. สฬา. ๑๘/๓ ฯ
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ปฏาน นิปปฺ ปฺจปจฺจุปฏาน วา ฯ นตฺเถว นิพฺพาน สสวิสาณ
วิย อนุปลพฺภนียโต อิติ เจ ฯ น อุปาเยน อุปลพฺภนียโต ฯ
อุปลพฺภติ หิ ต ตทนุรปู ปฏิปตฺติสงฺขาเตน อุปาเยน เจโตปริยาเณน
ปเรส โลกุตฺตรจิตฺต วิย ฯ ตสฺมา อนุปลพฺภนียโต นตฺถีติ
น วตฺตพฺพ ฯ น หิ ย พาลปุถุชฺชนา น อุปลภนฺติ ต นตฺถตี ิ
วตฺตพฺพ ฯ อปจ นิพฺพาน นตฺถีติ น วตฺตพฺพ ฯ กสฺมา ฯ
ปฏิปตฺติยา วฺฌาภาวาปชฺชนโต ฯ อสติ หิ นิพฺพาเน สมฺมาทิฏิปุเรชวาย สีลาทิกฺขนฺธตฺตยสงฺคหาย สมฺมาปฏิปตฺติยา วฺฌภาโว
อาปชฺชติ ฯ น จาย วฺฌา นิพฺพานปาปนโตติ ฯ น ปฏิปตฺติยา
วฺฌาภาวาปตฺติ อภาวปาปกตฺตา อิติ เจ ฯ น อตีตานาคตาภาเวป
นิพฺพานปฺปตฺติยา อภาวโต ฯ วตฺตมานานมฺป อภาโว นิพฺพานนฺติ
เจ ฯ น เตส อภาวา สมฺภวโต อภาเว จ อวตฺตมานภาวาปชฺชนโต วตฺตมานกฺขนฺธนิสฺสิตมคฺคกฺขเณ จ โสปาทิเสสนิพฺพานธาตุปตฺติยา อภาวโทสโต ฯ ตทา กิเลสาน อวตฺตมานตฺตา น โทโส
อิติ เจ ฯ น อริยมคฺคสฺส นิรตฺถกภาวาปชฺชนโต ฯ เอว หิ สติ
อริยมคฺคกฺขณโต ปุพฺเพป กิเลสา น สนฺตีติ อริยมคฺคสฺส นิรตฺถกภาโว
อาปชฺชติ ตสฺมา อการณเมต ฯ โย โข อาวุโส ราคกฺขโยติอาทิวจนโต ขโย นิพฺพานนฺติ เจ ฯ น อรหตฺตสฺสาป ขยมตฺตาปชฺชนโต ฯ
ตมฺป หิ โย โข อาวุโส ราคกฺขโยติอาทินา นเยน นิทฺทฏิ  ฯ
กิฺจิ ภิยฺโย ฯ นิพฺพานสฺส อิตฺตรกาลาทิปฺปตฺติโทสโต ฯ เอว หิ
๑

๑. ส. สฬา. ๑๘/๓๑๑ ฯ
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สติ นิพฺพาน อิตฺตรกาล สงฺขตลกฺขณ สมฺมาวายามนิรเปกฺขาธิคมนียภาวฺจ อาปชฺชติ ฯ สงฺขตลกฺขณตฺตาเยว จ สงฺขตปริยาปนฺน
สงฺขตปริยาปนฺนตฺตา ราคาทีหิ อคฺคีหิ อาทิตฺต อาทิตฺตตฺตา
ทุกฺขฺจาติป อาปชฺชติ ฯ ยสฺมา ขยา ปฏาย น ภิยฺโย ปวตฺติ นาม
โหติ ตสฺส นิพฺพานภาวโต น โทโส อิติ เจ ฯ น ตาทิสสฺส
ขยสฺส อภาวโต ภาเวป จสฺส วุตฺตปฺปการโทสานติวตฺตนโต
อริยมคฺคสฺส จ นิพฺพานภาวาปชฺชนโต ฯ อริยมคฺโค หิ โทเส ขีเณติ
ตสฺมา ขโยติ วุจฺจติ ตโต จ ปฏาย น ภิยฺโย โทสาน
ปวตฺตีติ ฯ อนุปฺปตฺตินิโรธสงฺขาตสฺส ปน ขยสฺส ปริยาเยน
อุปนิสฺสยตฺตา ฯ ยสฺส อุปนิสฺสโย โหติ ตทุปจาเรน ขโยติ วุตฺต ฯ
สรูเปเนว กสฺมา น วุตตฺ นฺติ เจ ฯ อติสุขุมตฺตา ฯ อติสุขุมตา
จสฺส ภควโต อปฺโปสฺสกุ ฺกภาวาวหนโต อริเยน จกฺขุนา ปสฺสิตพฺพโต
จ สิทฺธาติ ฯ ตยิท มคฺคสมงฺคินา ปตฺตพฺพโต อสาธารณ ปุรมิ าย
โกฏิยา อภาวโต อปฺปภว ฯ มคฺคภาเว ภาวโต น อปฺปภวนฺติ
เจ ฯ น มคฺเคน อนุปฺปาทนียโต ฯ ปตฺตพฺพเมว เหต มคฺเคน น
อุปฺปาเทตพฺพ ตสฺมา อปฺปภวเมว ฯ อปฺปภวตฺตา อชรามรณ ฯ
ปภวชรามรณาน อภาวโต นิจฺจ ฯ นิพฺพานสฺเสว อณุอาทีนมฺป
นิจฺจภาวาปตฺตีติ เจ ฯ น เหตุโน อภาวา ฯ นิพฺพานสฺส นิจฺจตฺตา
เต นิจฺจา อิติ เจ ฯ น เหตุลกฺขณสฺส อนุปปตฺติโต ฯ นิจฺจา
อุปฺปาทาทีน อภาวโต นิพฺพาน วิยาติ เจ ฯ น อณุอาทีน
อสิทฺธตฺตา ฯ ยถาวุตฺตยุตฺติสภาวโต ปน อิทเมว นิจฺจ รูปสภาวา-
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ติกฺกมโต อรูป [๑] อสิถิลปรกฺกมสิทฺเธน าณวิเสเสน อธิคมนียโต
สพฺพฺุวจนโต จ ปรมตฺเถน [๒] นาวิชฺชมาน ฯ วุตฺตฺเหต
อตฺถิ ภิกฺขเว อชาต อภูต อกต อสงฺขตนฺติ ฯ อิท ทุกฺขนิโรธนิทฺเทเส วินิจฺฉยกถามุข ฯ
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทานิทฺเทเส วุตฺตา ปน อฏ ธมฺมา กาม
ขนฺธนิทฺเทเสป อตฺถโต ปกาสิตาเยว ฯ อิธ ปน เนส เอกกฺขเณ
ปวตฺตมานาน วิเสสาวโพธนตฺถ วทาม ฯ
สงฺเขปโต หิ จตุสจฺจปฏิเวธาย ปฏิปนฺนสฺส โยคิโน
นิพฺพานารมฺมณ อวิชฺชานุสยสมุคฺฆาตก ปฺาจกฺขุ สมฺมาทิฏิ ฯ
สา สมฺมาทสฺสนลกฺขณา ตถปฺปกาสนรสา อวิชฺชนฺธการวิทฺธสนปจฺจุปฏานา ฯ ตถา สมฺปนฺนทิฏิโน ตสมฺปยุตฺต มิจฺฉาสงฺกปฺปนิคฺฆาตก เจตโส นิพฺพานปทาภินิโรปน สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ โส
สมฺมาจิตฺตาภินิโรปนลกฺขโณ อปฺปนารโส มิจฺฉาสงฺกปฺปปฺปหานปจฺจุปฏาโน ฯ ตถา ปสฺสโต วิตกฺกยโต จ ตสมฺปยุตฺตาว
วจีทุจฺจริตสมุคฺฆาติกา มิจฺฉาวาจาย วิรติ สมฺมาวาจา นาม ฯ
๓

๔

๑. ม. พุทธาทีน นิฏาย วิเสสาภาวโต เอกาว นิฏา ฯ เยน ภาวนาย ปตฺต
ตสฺส กิเลสวูปสม อุปาทิเสสฺจ อุปาทาย ปฺาปนียตฺตา สห อุปาทิเสเสน
ปฺาปยตีติ สอุปาทิเสส ฯ โย จสฺส สมุทยปฺปหาเนน อุปาหตายติกมฺมผลสฺส
จริมจิตฺตโต จ อุทฺธ ปวตฺติกฺขนฺธาน อนุปฺปาทนโต อุปฺปนฺนานฺจ อนฺตรธานโต
อุปาทิเสสาภาโว ต อุปาทาย ปฺาปนียโต นตฺถิ เอตฺถ อุปาทิเสโสติ อนุปาทิเสส ฯ
๒. ม. สภาวโต นิพฺพาน ฯ ๓. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๐๗ ฯ ๔. ม. ธาตุปฺปกาสนรสา ฯ
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สา ปริคฺคหลกฺขณา วิรมณรสา มิจฺฉาวาจปฺปหานปจฺจุปฏานา ฯ
ตถา วิรมโต ตสมฺปยุตฺตาว มิจฺฉากมฺมนฺตสมุจฺเฉทิกา ปาณาติปาตาทิวิรติ สมฺมากมฺมนฺโต นาม ฯ โส สมุฏาปนลกฺขโณ วิรมณรโส มิจฺฉากมฺมนฺตปฺปหานปจฺจุปฏาโน ฯ ยา ปนสฺส เตส สมฺมาวาจากมฺมนฺตาน วิสุทฺธิภตู า ตสมฺปยุตฺตาว กุหนาทิอุปจฺเฉทิกา
มิจฺฉาชีวา วิรติ สา สมฺมาอาชีโว นาม ฯ โส โวทานลกฺขโณ
ายาชีวปฺปวตฺติรโส มิจฺฉาชีวปฺปหานปจฺจุปฏาโน ฯ อถสฺส โย
ตสฺสา สมฺมาวาจากมฺมนฺตาชีวสงฺขาตาย สีลภูมิย ปติฏิตสฺส
ตทนุรูโป ตสมฺปยุตฺโตว โกสชฺชสมุจฺเฉทโก วิรยิ ารมฺโภ เอส
สมฺมาวายาโม นาม ฯ โส ปคฺคหลกฺขโณ อนุปฺปนฺนอกุสลานุปฺปาทนาทิรโส มิจฺฉาวายามปฺปหานปจฺจุปฏาโน ฯ ตสฺเสว วายมโต
ตสมฺปยุตฺโตว มิจฺฉาสติวินิทฺธุนโน เจตโส อสมฺโมโส สมฺมาสติ
นาม ฯ สา อุปฏานลกฺขณา อสมฺมสุ ฺสนรสา มิจฺฉาสติปฺปหานปจฺจุปฏานา ฯ เอว อนุตฺตราย สติยา สรกฺขิยมานจิตฺตสฺส ตสมฺปยุตฺตาว มิจฺฉาสมาธิวิทฺธสิกา จิตฺเตกคฺคตา สมฺมาสมาธิ นาม ฯ
โส อวิกฺเขปลกฺขโณ สมาธานรโส มิจฺฉาสมาธิปฺปหาน ปจฺจุปฏาโนติ ฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทานิทฺเทเส นโย ฯ เอวเมตฺถชาติอาทีน8 วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
าณกิจฺจโตติ สจฺจาณสฺส กิจฺจโตป วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
ทุวิธ หิ สจฺจาณ อนุโพธาณ ปฏิเวธาณฺจ ฯ ตฺตถ
อนุโพธาณ โลกิย อนุสฺสวาทิวเสน นิโรเธ มคฺเค จ ปวตฺตติ ฯ
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ปฏิเวธาณ โลกุตฺตร นิโรธมารมฺมณ กตฺวา กิจจฺ โต จตฺตาริป
สจฺจานิ ปฏิวชฺฌติ ฯ ยถาห ฯ โย ภิกขฺ เว ทุกฺข ปสฺสติ ทุกฺขสมุทยมฺป โส ปสฺสติ ทุกขฺ นิโรธมฺป ปสฺสติ ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทมฺป ปสฺสตีติ ฯ สพฺพ วตฺตพฺพ ฯ ต ปนสฺส กิจฺจ าณทสฺสนวิสุทฺธิย อาวิภวิสฺสติ ฯ ย ปเนต โลกิย ตตฺถ ทุกฺขาณ
ปริยุฏานาภิภววเสน ปวตฺตมาน สกฺกายทิฏึ นิวตฺเตติ ฯ สมุทยาณ อุจฺเฉททิฏึ ฯ นิโรธาณ สสฺสตทิฏึ ฯ มคฺคาณ
อกิริยทิฏึ ฯ ทุกฺขาณ วา ธุวสุภสุขตฺตภาวรหิเตสุ ขนฺเธสุ
ธุวสุภสุขตฺตภาวสฺาสงฺขาตผเล วิปฺปฏิปตฺตึ ฯ สมุทยาณ
อิสฺสรปธานกาลสภาวาทีหิ โลโก ปวตฺตตีติ อการเณ การณาภิมานปฺปวตฺต เหตุมฺหิ วิปฺปฏิปตฺตึ ฯ นิโรธาณ อรูปโลกโลกถูปกาทีสุ อปฺปวตฺตคฺคาหภูต นิโรเธ วิปฺปฏิปตฺตึ ฯ มคฺคาณ กาม
สุขลฺลิกอตฺตกิลมถานุโยคปฺปเภเท อวิสุทฺธิมคฺเค วิสุทฺธิมคฺคคฺคาหวเสน ปวตฺต อุปาเย วิปฺปฏิปตฺตึ นิวตฺเตติ ฯ เตเนต วุจฺจติ
โลเก โลกปฺปภเว โลกตฺถงฺคเม สิเว จ ตทุปาเย
สมฺมุยหฺ ติ ตาว นโร น วิชานาติ ยาว สจฺจานีติ ฯ
เอวเมตฺถ าณกิจฺจโตป วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
อนฺโตคตาน ปเภทาติ ฯ ทุกฺขสจฺจสฺมึ หิ เปตฺวา ตณฺหฺเจว
อนาสวธมฺเม จ เสสา สพฺพธมฺมา อนฺโตคตา ฯ สมุทยสจฺเจ ฉตฺตึส
ตณฺหาวิจริตานิ ฯ นิโรธสจฺจมสมฺมิสฺส ฯ มคฺคสจฺเจ สมฺมาทิฏิ๑

๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๕๔๗ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
มุเขน วีมสิทฺธิปาทปฺินฺทฺริยปฺาพลธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคานิ
สมฺมาสงฺกปฺปาปเทเสน ตโย เนกฺขมฺมวิตกฺกาทโย สมฺมาวาจาปเทเสน จตฺตาริ วจีสุจริตานิ สมฺมากมฺมนฺตาปเทเสน ตีณิ
กายสุจริตานิ สมฺมาชีวมุเขน อปฺปจฺฉตา สนฺตุฏิตา จ สพฺเพสฺเว วา เอเตส สมฺมาวาจากมฺมนฺตาชีวาน อริยกนฺตสีลตฺตา
อริยกนฺตสีลสฺส จ สทฺธาหตฺเถน ปฏิคฺคเหตพฺพตฺตา เตส อตฺถิตาย
อตฺถิภาวโต สทฺธินฺทฺริยสทฺธาพลฉนฺทิทฺธิปาทา สมฺมาวายามาปเทเสน จตุพฺพิธสมฺมปฺปธานวิริยิทฺธิปาทวิริยินฺทฺริยวิริยพลวิริยสมฺโพชฺฌงฺคานิ สมฺมาสติอปเทเสน จตุพฺพิธสติปฏานสตินฺทฺริยสติพลสติสมฺโพชฺฌงฺคานิ สมฺมาสมาธิอปเทเสน สวิตกฺกสวิจาราทโย
ตโย สมาธี จิตฺตสมาธิสมาธินฺทฺริยสมาธิพลปติปสฺสทฺธิสมาธิอุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคานิ อนฺโตคตานีติ ฯ เอวเมตฺถ อนฺโตคตาน
ปเภทาป วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
อุปมาโตติ ฯ ภาโร วิย หิ ทุกขฺ สจฺจ ทฏพฺพ ฯ
ภาราทานมิว สมุทยสจฺจ ฯ ภารนิกฺเขปนมิว นิโรธสจฺจ ฯ
ภารนิกฺเขปนุปาโย วิย มคฺคสจฺจ ฯ โรโค วิย จ ทุกฺขสจฺจ ฯ
โรคนิทานมิว สมุทยสจฺจ ฯ โรควูปสโม วิย นิโรธสจฺจ ฯ เภสชฺชมิว
มคฺคสจฺจ ฯ ทุพฺภิกฺขมิว วา ทุกฺขสจฺจ ฯ ทุพฺพุฏิ วิย สมุทยสจฺจ ฯ สุภิกฺขมิว นิโรธสจฺจ ฯ สุวฏุ ิ วิย มคฺคสจฺจ ฯ อปจ
เวรีเวรมูลเวรสมุคฺฆาตเวรสมุคฺฆาตุปาเยหิ วิสรุกฺขรุกฺขมูลมูลุปจฺเฉทตทุปจฺเฉทนุปาเยหิ ภยภยมูลนิพฺภยตทธิคมุปาเยหิ โอริมตีร-
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อินฺทฺริย สจฺจนิทฺเทโส
มโหฆปาริมตีรตสมฺปาปกวายาเมหิ ปโยเชตฺวาเปตานิ อุปมาโต
เวทิตพฺพานีติ ฯ เอวเมตฺถ อุปมาโต วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
จตุกฺกโตติ ฯ อตฺถิ เจตฺถ ทุกฺข น อริยสจฺจ ฯ อตฺถิ
อริยสจฺจ น ทุกฺข ฯ อตฺถิ ทุกฺขฺเจว อริยสจฺจฺจ ฯ อตฺถิ
เนว ทุกฺข น อริยสจฺจ ฯ เอส นโย สมุทยาทีสุ ฯ ตตฺถ มคฺคสมฺปยุตฺตา ธมฺมา สามฺผลานิ จ ยทนิจฺจ ต ทุกฺขนฺติ
วจนโต สงฺขารทุกฺขตาย ทุกฺข น อริยสจฺจ ฯ นิโรโธ อริยสจฺจ
น ทุกฺข ฯ อิตร ปน อริยสจฺจทฺวย สิยา ทุกฺข อนิจฺจโต น
ปน ยสฺส ปริฺาย ภควติ พฺรหฺมจริย วุสฺสติ ตถตฺเตน ฯ
สพฺพากาเรน ปน อุปาทานกฺขนฺธปฺจก ทุกฺขฺเจว อริยสจฺจฺจ
อฺตฺร ตณฺหาย ฯ มคฺคสมฺปยุตฺตา ธมฺมา สามฺผลานิ จ
ยสฺส ปริฺตฺถ ภควติ พฺรหฺมจริย วุสฺสติ ตถตฺเตน เนว ทุกฺข
น อริยสจฺจ ฯ เอว สมุทยาทีสุป ยถาโยค โยเชตฺวา จตุกฺกโตเปตฺถ
วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
สฺุเตกวิธาทีหีติ เอตฺถ ฯ สฺุโต ตาว ฯ ปรมตฺเถน
หิ สพฺพาเนว สจฺจานิ เวทกการกนิพฺพุตคมกาภาวโต สฺุานีติ
เวทิตพฺพานิ ฯ เตเนต วุจฺจติ ฯ
ทุกฺขเมว หิ น โกจิ ทุกฺขิโต
การโก น กิริยาว วิชฺชติ
อตฺถิ นิพฺพุติ น นิพฺพุโต ปุมา
มคฺคมตฺถิ คมโก น วิชฺชตีติ ฯ
๑

๑. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๒๘ ฯ
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วิสุทฺธมิ คฺเค
อถวา
ธุวสุภสุขตฺตสฺุ ปุริมทฺวยมตฺตสฺุมมตปท
ธุวสุขอตฺต วิรหิโต มคฺโค อิติ สฺุตฺตา เตสุ
นิโรธสฺุานิ วา ตีณิ นิโรโธ จ เสสตฺตยสฺุโ ฯ
ผลสฺุโ วา เอตฺถ เหตุ สมุทเย ทุกฺขสฺสาภาวโต มคฺเค จ
นิโรธสฺส ฯ น ผเลน สคพฺโภ ปกติวาทีน ปกติ วิย ฯ เหตุสฺฺุจ
ผล ทุกฺขสมุทยาน นิโรธมคฺคานฺจ อสมวายา ฯ น เหตุสมเวต
เหตุผล สมวายวาทีน ทฺวิอณุกาทิ วิย ฯ เตเนต วุจฺจติ
ตยมิธ นิโรธสฺุ ตเยน เตนาป นิพฺพุติ สฺุา
สฺุโ ผเลน เหตุ ผลมฺป ต เหตุนา สฺุนฺติ ฯ
เอว ตาว สฺุโต วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
เอกวิธาทีหีติ ฯ สพฺพเมว เจตฺถ ทุกฺข เอกวิธ ปวตฺติภาวโต ฯ ทุวิธ นามรูปโต ฯ ติวิธ กามรูปารูปุปปตฺติภวเภทโต ฯ
จตุพฺพิธ จตุอาหารเภทโต ฯ ปฺจวิธ ปฺจุปาทานกฺขนฺธเภทโต ฯ
สมุทโยป เอกวิโธ ปวตฺตกภาวโต ฯ ทุวิโธ ทิฏ ิสมฺปยุตฺตาสมฺปยุตฺตโต ฯ ติวิโธ กามภววิภวตณฺหาเภทโต ฯ จตุพฺพิโธ
จตุมคฺคปฺปเหยฺยโต ฯ ปฺจวิโธ รูปาภินนฺทนาทิเภทโต ฯ ฉพฺพิโธ
ฉตณฺหากายเภทโต ฯ นิโรโธป เอกวิโธ อสงฺขตธาตุภาวโต ฯ
ปริยาเยน ปน ทุวิโธ สอุปาทิเสสอนุปาทิเสสเภทโต ฯ ติวิโธ
ภวตฺตยวูปสมโต ฯ จตุพฺพิโธ จตุมคฺคาธิคมนียโต ฯ ปฺจวิโธ
ปฺจาภินนฺทนาวูปสมโต ฯ ฉพฺพิโธ ฉตณฺหากายเภทโต ฯ มคฺโคป
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อินฺทฺริย สจฺจนิทฺเทโส
เอกวิโธ ภาเวตพฺพโต ฯ ทุวิโธ สมถวิปสฺสนาเภทโต ทสฺสนภาวนาเภทโต วา ฯ ติวิโธ ขนฺธตฺตยเภทโต ฯ อย หิ สปฺปเทสตฺตา
นคร วิย รชฺเชน นิปฺปเทเสหิ ตีหิ ขนฺเธหิ สงฺคหิโต ฯ ยถาห ฯ
น โข อาวุโส วิสาข อริเยน อฏงฺคิเกน มคฺเคน ตโย ขนฺธา
สงฺคหิตา ตีหิ จ โข อาวุโส วิสาข ขนฺเธหิ อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค สงฺคหิโต ยา จ อาวุโส วิสาข สมฺมาวาจา โย จ สมฺมากมฺมนฺโต โย จ สมฺมาอาชีโว อิเม ธมฺมา สีลกฺขนฺเธ สงฺคหิตา
โย จ สมฺมาวายาโม ยา จ สมฺมาสติ โย จ สมฺมาสมาธิ อิเม
ธมฺมา สมาธิกฺขนเธ สงฺคหิตา ยา จ สมฺมาทิฏ ิ โย จ สมฺมาสงฺกปฺโป อิเม ธมฺมา ปฺากฺขนฺเธ สงฺคหิตาติ ฯ เอตฺถ หิ
สมฺมาวาจาทโย ตโย สีลเมว ตสฺมา เต สชาติโต สีลกฺขนฺเธน
สงฺคหิตา ฯ กิฺจาป หิ ปาลิย สีลกฺขนฺเธติ ภุมฺเมน นิทฺเทโส
กโต อตฺโถ ปน กรณวเสเนว เวทิตพฺโพ ฯ สมฺมาวายามาทีสุ
ปน ตีสุ สมาธิ อตฺตโน ธมฺมตาย อารมฺมเณ เอกคฺคภาเวน
อปฺเปตุ น สกฺโกติ วิริเย ปน ปคฺคหกิจฺจ สาเธนฺเต สติยา จ
อปลาปนกิจฺจ สาเธนฺติยา ลทฺธุปกาโร หุตฺวา สกฺโกติ ฯ
ตตฺราย อุปมา ฯ ยถา หิ นกฺขตฺต กีฬิสฺสามาติ อุยฺยาน
ปวิฏเสุ ตีสุ สหาเยสุ เอโก สุปุปผฺ ิต จมฺปกรุกฺข ทิสฺวา หตฺถ
อุกฺขิปตฺวา คเหตุมฺป น สกฺกุเณยฺย อถสฺส ทุติโย โอนมิตฺวา ปฏึ
ทเทยฺย โส ตสฺส ปฏิย ตฺวาป กมฺปมาโน คเหตุ น สกฺกุเณยฺย
๑

๑. ม. มู. ๑๒/๕๔๙ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อถสฺส อิตโร อสกูฏ อุปนาเมยฺย โส เอกสฺส ปฏิย ตฺวา
เอกสฺส อสกูฏ โอลุพฺภ ยถารุจึ ปุปฺผานิ โอจินิตฺวา ปลนฺธิตฺวา
นกฺขตฺต กีเฬยฺย เอว สมฺปทมิท ทฏพฺพ ฯ เอกโต อุยฺยาน
ปวิฏา ตโย สหายา วิย หิ เอกโต ชาตา สมฺมาวายามาทโย
ตโย ธมฺมา ฯ สุปุปฺผิตจมฺปโก วิย อารมฺมณ ฯ หตฺถ อุกฺขิปต ฺวาป
คเหตุ อสกฺโกนฺโต วิย อตฺตโน ธมฺมตาย อารมฺมเณ เอกคฺคภาเวน
อปฺเปตุ อสกฺโกนฺโต สมาธิ ฯ ปฏึ ทตฺวา โอนตสหาโย วิย
วายาโม ฯ อสกูฏ ทตฺวา ิตสหาโย วิย สติ ฯ ยถา เตสุ
เอกสฺส ปฏ ิย ตฺวา เอกสฺส อสกูฏ โอลุพฺภ อิตโร ยถารุจึ
ปุปฺผ คเหตุ สกฺโกติ เอวเมว วิริเย ปคฺคหกิจฺจ สาเธนฺเต
สติยา จ อปลาปนกิจฺจ สาเธนฺติยา ลทฺธุปกาโร สมาธิ สกฺโกติ
อารมฺมเณ เอกคฺคภาเวน อปฺเปตุ ฯ ตสฺมา สมาธิเยเวตฺถ สชาติโต
สมาธิกฺขนฺเธน สงฺคหิโต ฯ วายามสติโย ปน กิรยิ โต สงฺคหิตา
โหนฺติ ฯ สมฺมาทิฏิสมฺมาสงฺกปฺเปสุป ปฺา อตฺตโน ธมฺมตาย
อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตาติ อารมฺมณ นิจฺเฉตุ น สกฺโกติ วิตกฺเก
ปน อาโกเฏตฺวา อาโกเฏตฺวา เทนฺเต สกฺโกติ ฯ กถ ฯ ยถา หิ
เหรฺิโก กหาปณ หตฺเถ เปตฺวา สพฺพภาเคสุ โอโลเกตุกาโม
สมาโนป น จกฺขุตเลเนว ปวตฺเตตุ สกฺโกติ องฺคุลิปพฺเพหิ ปน
ปริวตฺเตตฺวา ปริวตฺเตตฺวา อิโตจิโตจ โอโลเกตุ สกฺโกติ เอวเมว
น ปฺา อตฺตโน ธมฺมตาย อนิจฺจาทิวเสน อารมฺมณ นิจฺเฉตุ
สกฺโกติ อภินิโรปนลกฺขเณน ปน อาหนนปริโยหนนรเสน วิตกฺเกน
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อินฺทฺริย สจฺจนิทฺเทโส
อาโกเฏนฺเตน วิย ปริวตฺเตนฺเตน วิย จ อาทายาทาย ทินฺนเมว
นิจฺเฉตุ สกฺโกติ ฯ ตสฺมา อิธาป สมฺมาทิฏิเยว สชาติโต
ปฺากฺขนฺเธน สงฺคหิตา ฯ สมฺมาสงฺกปฺโป ปน กิริยวเสน สงฺคหิโต
โหติ ฯ อิติ อิเมหิ ตีหิ ขนฺเธหิ มคฺโค สงฺคห คจฺฉติ ฯ เตน
วุตฺต ติวิโธ ขนฺธตฺตยเภทโตติ ฯ จตุพฺพิโธ โสตาปตฺติมคฺคาทิวเสน ฯ
อปจ สพฺพาเนว สจฺจานิ เอกวิธานิ อวิตถตฺตา อภิฺเยฺยตฺตา
วา ฯ ทุวิธานิ โลกิยโลกุตฺตรโต สงฺขตาสงฺขตโต วา ฯ
ติวิธานิ ทสฺสนภาวนาหิ ปหาตพฺพโต อปฺปหาตพฺพโต จ ฯ
จตุพฺพิธานิ ปริฺเยฺยาทิเภทโตติ ฯ เอวเมตฺถ เอกวิธาหีหิ วินิจฺฉโย
เวทิตพฺโพ ฯ
สภาควิสภาคโตติ ฯ สพฺพาเนว สจฺจานิ อฺมฺสภาคานิ
อวิตถโต อตฺตสฺุโต ทุกฺกรปฏิเวธโต จ ฯ ยถาห ฯ ต กึ
มฺสิ อานนฺท กตม นุโข ทุกฺกรตร วา ทุรภิสมฺภวตร วา
โย วา ทูรโตว สุขุเมน ตาฬจฺฉิคฺคเฬน อสน อติปาเตยฺย
โปงฺขานุโปงฺข อวิราธิต โย วา สตฺตธา ภินฺนสฺส วาลสฺส โกฏิยา
โกฏึ ปฏิวิชเฺ ฌยฺยาติ เอตเทว ภนฺเต ทุกฺกรตรฺเจว ทุรภิสมฺภวตรฺจ โย สตฺตธา ภินฺนสฺส วาลสฺส โกฏิยา โกฏึ
ปฏิวิชฺเฌยฺยาติ ตโต โข เต อานนฺท ทุปฺปฏิวิชฌ
ฺ ตร ปฏิวิชฌ
ฺ นฺติ
เย อิท ทุกขฺ นฺติ ยถาภูต ปฏิวชิ ฺฌนฺติ ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทาติ ยถาภูต ปฏิวชิ ฺฌนฺตีติ ฯ วิสภาคานิ สลกฺขณววฏานโต ฯ
๑

๒

๑. ม. สตธา ฯ ๒. ส. มหาวาร. ๑๙/๕๖๖ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ปุริมานิ จ เทฺว สภาคานิ ทุรวคฺคาหฏเน คมฺภีรตฺตา โลกิยตฺตา
สาสวตฺตา จ ฯ วิสภาคานิ ผลเหตุเภทโต ปริฺเยฺยปฺปหาตพฺพโต
จ ฯ ปจฺฉิมานิป เทฺว สภาคานิ คมฺภีรตฺเตน ทุรวคฺคาหตฺตา
โลกุตฺตรตฺตา อนาสวตฺตา จ ฯ วิสภาคานิ วิสยวิสยีเภทโต
สจฺฉิกาตพฺพภาเวตพฺพโต จ ฯ ปมตติยานิ จาป สภาคานิ
ผลาปเทสโต ฯ วิสภาคานิ สงฺขตาสงฺขตโต ฯ ทุติยจตุตฺถานิ
จาป สภาคานิ เหตุอปเทสโต ฯ วิสภาคานิ เอกนฺตกุสลากุสลโต ฯ
ปมจตุตฺถานิ จาป สภาคานิ สงฺขตโต ฯ วิสภาคานิ โลกิยโลกุตฺตรโต ฯ ทุติยตติยานิ จาป สภาคานิ เนวเสกฺขานาเสกฺขภาวโต ฯ วิสภาคานิ สารมฺมณานารมฺมณโต ฯ
อิติ เอว ปกาเรหิ นเยหิ จ วิจกฺขโณ
วิชฺา อริยสจฺจาน สภาควิสภาคตนฺติ ฯ
อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย กเต วิสุทฺธิมคฺเค
ปฺาภาวนาธิกาเร อินฺทฺริยสจฺจนิทฺเทโส นาม โสฬสโม ปริจฺเฉโท ฯ
ปฺาภูมินิทฺเทโส
อิทานิ ขนฺธายตนธาตุอินฺทฺริยสจฺจปฏิจฺจสมุปฺปาทาทิเภทา ธมฺมา
ภูมีติ เอว วุตฺเตสุ อิมิสฺสา ปฺาย ภูมิภูเตสุ ธมฺเมสุ ยสฺมา
ปฏิจฺจสมุปฺปาโท เจว อาทิสทฺเทน สงฺคหิตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
ธมฺมา จ อวเสสา โหนฺติ ตสฺมา เตส สวณฺณนากฺกโม
อนุปฺปตฺโต ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
ตตฺถ อวิชฺชาทโย ตาว ธมฺมา ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ เวทิตพฺพา ฯ
วุตฺตฺเหต ภควตา กตโม จ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อวิชฺชาปจฺจยา ภิกฺขเว สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นามรูป นามรูปปจฺจยา สฬายตน สฬายตนปจฺจยา
ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ
ชาติปจฺจยา ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ ฯ ชรามรณาทโย ปน ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
ธมฺมาติ เวทิตพฺพา ฯ วุตฺตฺเหต ภควตา กตเม จ ภิกฺขเว
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ธมฺมา ชรามรณ ภิกฺขเว อนิจฺจ สงฺขต
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน ขยธมฺม วยธมฺม วิราคธมฺม นิโรธธมฺม ชาติ
ภิกฺขเว ฯเปฯ ภโว อุปาทาน ตณฺหา เวทนา ผสฺโส สฬายตน
นามรูป วิฺาณ สงฺขารา อวิชฺชา ภิกฺขเว อนิจฺจา สงฺขตา
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา
อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ธมฺมาติ ฯ
อย ปเนตฺถ สงฺเขโป ฯ ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ ปจฺจยธมฺมา
เวทิตพฺพา ฯ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ธมฺมาติ เตหิ เตหิ ปจฺจเยหิ
นิพฺพตฺตธมฺมา ฯ กถมิท ชานิตพฺพนฺติ เจ ฯ ภควโต วจเนน ฯ
ภควตา หิ ปฏิจฺจสมุปฺปาทปฏิจฺจสมุปฺปนฺนธมฺมเทสนาสุตฺเต กตโม จ
๑

๒

๓

๑. ม. ชรามรณ- ฯ ๒. ส. นิทาน. ๑๖/๑ ฯ ๓. ส. นิทาน. ๑๖/๓๑ ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ชาติปจฺจยา ภิกฺขเว ชรามรณ
อุปฺปาทา วา ตถาคตาน อนุปฺปาทา วา ตถาคตาน ิตาว
สา ธาตุ ธมฺมฏิตตา ธมฺมนิยามตา อิทปฺปจฺจยตา ต ตถาคโต
อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ อภิสมฺพุชฺฌติ ฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ
เทเสติ ปฺเปติ ปฏเปติ วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ ปสฺสถาติ
จาห ชาติปจฺจยา ภิกฺขเว ชรามรณ ภวปจฺจยา ภิกฺขเว ชาติ
ฯเปฯ อวิชชฺ าปจฺจยา ภิกฺขเว สงฺขารา อุปฺปาทา วา ตถาคตาน
ฯเปฯ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ ปสฺสถาติ จาห อวิชฺชาปจฺจยา
ภิกฺขเว สงฺขารา อิติโข ภิกฺขเว ยา ตตฺร ตถตา อวิตถตา
อนฺถตา อิทปฺปจฺจยตา อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ ฯ
เอว ปฏิจฺจสมุปฺปาท เทเสนฺเตน ตถตาทีหิ เววจเนหิ ปจฺจยธมฺมาว ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ วุตฺตา ฯ ตสฺมา ชรามรณาทีน
ธมฺมาน ปจฺจยลกฺขโณ ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ทุกฺขานุพนฺธนรโส
กุมฺมคฺคปจฺจุปฏาโนติ เวทิตพฺโพ ฯ โส ปนาย เตหิ เตหิ
ปจฺจเยหิ อนูนาธิเกเหว ตสฺส ตสฺส ธมฺมสฺส สมฺภวโต ตถตาติ
สามคฺคึ อุปคเตสุ ปจฺจเยสุ มุหุตฺตมฺป ตโต นิพพฺ ตฺตาน ธมฺมาน
อสมฺภวาภาวโต อวิตถตาติ อฺธมฺมปจฺจเยหิ อฺธมฺมานุปฺปตฺติโต อนฺถตาติ ยถาวุตฺตาน เอเตส ชรามรณาทีน
ปจฺจยโต วา ปจฺจยสมูหโต วา อิทปฺปจฺจยตาติ วุตฺโต ฯ
ตตฺราย วจนฏโ ฯ อิเมส ปจฺจยา อิทปฺปจฺจยา ฯ อิทปฺปจฺจยาเอว
๑

๑. ส. นิทาน. ๑๖/๓๐ ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
อิทปฺปจฺจยตา ฯ อิทปฺปจฺจยาน วา สมูโห อิทปฺปจฺจยตา ฯ
ลกฺขณ ปเนตฺถ สทฺทสตฺถโต ปริเยสิตพฺพ ฯ
เกจิ ปน ปฏิจฺจ สมฺมา จ ติตฺถิยปริกปฺปตปกติปุริสาทิการณนิรเปกฺโข อุปฺปาโท ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ เอว อุปฺปาทมตฺต
ปฏิจจฺ สมุปฺปาโทติ วทนฺติ ฯ ต น ยุชชฺ ติ ฯ กสฺมา ฯ สุตฺตาภาวโต
สุตฺตวิโรธโต คมฺภีรนยาสมฺภวโต สทฺทเภทโต จ ฯ อุปฺปาทนมตฺต
ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ หิ สุตตฺ  นตฺถิ ฯ ต ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ จ
วทนฺตสฺส ปเทสวิหารสุตฺตวิโรโธ อาปชฺชติ ฯ กถ ฯ ภควโต
หิ อถโข ภควา รตฺติยา ปม ยาม ปฏิจฺจสมุปฺปาท
อนุโลมปฏิโลม มนสากาสีติอาทิวจนโต ปฏิจจฺ สมุปฺปาทมนสิกาโร
ปมาภิสมฺพุทฺธวิหาโร ฯ ปเทสวิหาโร จ ตสฺเสกเทสวิหาโร ฯ
ยถาห ฯ เยน สฺวาห ภิกขฺ เว วิหาเรน ปมาภิสมฺพุทฺโธ วิหรามิ
ตสฺส ปเทเสน วิหาสินฺติ ฯ ตตฺร จ ปจฺจยาการทสฺสเนน วิหาสิ
น อุปฺปาทมตฺตทสฺสเนนาติ ฯ ยถาห ฯ โส เอว ปชานามิ
มิจฺฉาทิฏิปจฺจยาป เวทยิต สมฺมาทิฏิปจฺจยาป เวทยิต มิจฺฉาสงฺกปฺปปจฺจยาป เวทยิตนฺติ ฯ สพฺพวิตฺถาเรตพฺพ ฯ เอว อุปฺปาทมตฺต
ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ วทนฺตสฺส ปเทสวิหารสุตฺตวิโรโธ อาปชฺชติ ฯ
ตถา กจฺจานสุตฺตวิโรโธ ฯ กจฺจานสุตฺเตป หิ โลกสมุทย จ
โข กจฺจาน ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ปสฺสโต ยา โลเก นตฺถิตา
สา น โหตีติ ฯ อนุโลมปฏิจฺจสมุปฺปาโท โลกปจฺจยโต โลกสมุทโยติ
๑

๒

๒

๓

๑. วิ. มหาวคฺค.๔/๑ ฯ ๒. ส. มหาวาร. ๑๙/๑๖ ฯ ๓. ส. นิทาน. ๑๖/๒๑ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อุจฺเฉททิฏิสมุคฺฆาตตฺถ ปกาสิโต น อุปฺปาทมตฺต ฯ น หิ อุปฺปาทมตฺตทสฺสเนน อุจฺเฉททิฏิยา สมุคฆฺ าโต โหติ ปจฺจยานุปรมทสฺสเนน ปน โหติ ปจฺจยานุปรเม ผลานุปรมโตติ ฯ เอว อุปฺปาทมตฺต
ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ วทนฺตสฺส กจฺจานสุตฺตวิโรโธป อาปชฺชติ ฯ
คมฺภีรนยาสมฺภวโตติ ฯ วุตฺต โข ปเนต ภควตา คมฺภีโร จาย
อานนฺท ปฏิจฺจสมุปฺปาโท คมฺภีราวภาโส จาติ ฯ คมฺภีรตฺตฺจ
นาม จตุพฺพิธ ฯ ต ปรโต วณฺณยิสฺสาม ฯ ต อุปฺปาทมตฺเต
นตฺถิ ฯ จตุพฺพิธนยปฏิมณฺฑิตฺเจต ปฏิจฺจสมุปฺปาท วณฺณยนฺติ ฯ
ตมฺป นยจตุกฺก อุปฺปาทมตฺเต นตฺถิ ฯ อิติ คมฺภีรนยาสมฺภวโตป
น อุปฺปาทมตฺต ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ฯ สทฺทเภทโตติ ฯ ปฏิจฺจสทฺโท
จ ปนาย สมาเน กตฺตริ ปุพฺพกาเล ปยุชฺชมาโน อตฺถสิทฺธิกโร
โหติ ฯ เสยฺยถีท ฯ จกฺขฺุจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ
จกฺขุวิฺณาณนฺติ ฯ อิธ ปน ภาวสาธเนน อุปฺปาทสทฺเทน สทฺธึ
ปยุชฺชมาโน สมานสฺส กตฺตุ อภาวโต สทฺทเภท คจฺฉติ น จ
กิฺจิ อตฺถ สาเธตีติ สทฺทเภทโตป น อุปฺปาทมตฺต ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ ฯ ตตฺถ สิยา โหติสทฺเทน สทฺธึ โยชยิสฺสาม
ปฏิจฺจสมุปฺปาโท โหตีติ ฯ ต น ยุตฺต ฯ กสฺมา ฯ โยคาภาวโต เจว
อุปฺปาทสฺส จ อุปฺปาทปฺปตฺติโทสโต ฯ ปฏิจฺจสมุปฺปาท โว ภิกฺขเว
เทสิสฺสามิ กตโม จ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ฯเปฯ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ อิเมสุ หิ ปเทสุ เอเกนป
๑

๒

๓

๑. ที. มหา. ๑๐/๖๕ ฯ ๒. ส. นิทาน. ๑๖/๘๗ ฯ ๓. ส. นิทาน. ๑๖/๒ ฯ
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สทฺธึ โหติสทฺโท โยค น คจฺฉติ น จ อุปฺปาโท โหติ ฯ สเจ
เหยฺย อุปฺปาทสฺสาป อุปฺปาโท ปาปุเณยฺยาติ ฯ เยป มฺนฺติ
อิทปฺปจฺจยาน ภาโว อิทปฺปจฺจยตา ภาโว จ นาม โย อากาโร
อวิชฺชาทีน สงฺขาราทิปาตุภาเว เหตุ โส ตสฺมิฺจ สงฺขารวิกาเร
ปฏิจฺจสมุปฺปาทสมฺาติ เตส ต น ยุชฺชติ ฯ กสฺมา ฯ
อวิชฺชาทีน เหตุวจนโต ฯ ภควตา หิ ตสฺมาติห อานนฺท เอเสว
เหตุ เอต นิทาน เอส สมุทโย เอส ปจฺจโย ชรามรณสฺส ยทิท
ชาติ ฯเปฯ สงฺขาราน ยทิท อวิชชฺ าติ เอว อวิชชฺ าทโยว เหตูติ
วุตฺตา ฯ น เตส วิกาโร ฯ ตสฺมา ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ ปจฺจยธมฺมา
เวทิตพฺพาติ ฯ อิติ ยนฺต วุตฺต ต สมฺมา วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
ยา ปเนตฺถ ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ อิมาย พฺยฺชนจฺฉายาย
อุปฺปาโทเยวาย วุตฺโตติ สฺา อุปฺปชฺชติ สา อิมสฺส ปทสฺส
เอวมตฺถ คเหตฺวา วูปสเมตพฺพา ฯ ภควตา หิ
เทฺวธา ตโต ปวตฺเต ธมฺมสมูเห ยโต อิท วจน
ตปฺปจฺจโย ตโตย ผโลปจาเรน อิติ วุตฺโต ฯ
โย หิ อย ปจฺจยตาย ปวตฺโต ธมฺมสมูโห ตตฺถ
ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ อิท วจน เทฺวธา อิจฺฉนฺติ ฯ โส หิ ยสฺมา
ปฏิยมาโน หิตาย สุขาย จ สวตฺตติ ตสฺมา ปจฺเจตุมรหนฺติ น
ปณฺฑิตาติ ปฏิจฺโจ อุปปฺ ชฺชมาโน จ สห สมฺมา จ อุปฺปชฺชติ น
เอเกกโต นาป อเหตุโตติ สมุปฺปาโทติ ฯ เอว ปฏิจฺโจ จ โส
๑

๒

๑. ภเวยฺยาติป ทิสฺสติ ฯ ๒. ที. มหา. ๑๐/๖๗ ฯ
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สมุปฺปาโท จาติ ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ฯ อปจ สห อุปฺปชฺชตีติ
สมุปฺปาโท ฯ ปจฺจยสามคฺคึ ปน ปฏิจฺจ น ปจฺจกฺขายาติ ฯ
เอวมฺป ปฏิจฺจ จ โส สมุปฺปาโท จาติ ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ฯ
ตสฺส จาย เหตุสมูโห ปจฺจโยติ ตปฺปจฺจโย ฯ ตปฺปจฺจยตฺตา
อยมฺป ยถา โลเก เสมฺหสฺส ปจฺจโย คุโฬ เสมฺโห คุโฬติ วุจฺจติ
ยถา จ สาสเน สุขปจฺจโย พุทฺธาน อุปฺปาโท สุโข พุทฺธาน
อุปฺปาโทติ วุจฺจติ ตถา ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อิจฺเจว ผลโวหาเรน
วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ อถวา
ปฏิมุขมิโตติ วุตฺโต เหตุสมูโห อย ปฏิจฺโจติ
สหิเต อุปฺปาเทติ จ อิติ วุตฺโต โส สมุปฺปาโท ฯ
โย หิ เอส สงฺขาราทีน ปาตุภาวาย อวิชฺชาทิเอเกกเหตุสีเสน
นิทฺทิฏโ เหตุสมูโห โส สาธารณผลนิปฺผาทกฏเน อเวกลฺลฏเน จ
สามคฺคีองฺคาน อฺมฺเน ปฏิมุข อิโต คโตติ กตฺวา ปฏิจฺโจติ
วุจฺจติ ฯ สฺวาย สหิเตเยว อฺมฺ อวินิพฺโภควุตฺติธมฺเม
อุปฺปาเทตีติ สมุปฺปาโทติป วุตฺโต ฯ เอวมฺป ปฏิจฺโจ จ โส สมุปฺปาโท
จาติ ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ฯ อปโร นโย ฯ
ปจฺจยตา อฺโฺ ปฏิจฺจ ยสฺมา สม สห จ ธมฺเม
อยมุปฺปาเทติ ตโตป เอวมิธ ภาสิตา มุนินา ฯ
อวิชฺชาทิสีเสน นิทฺทิฏปจฺจเยสุ หิ เย ปจฺจยา สงฺขาราทิก ธมฺม
อุปฺปาเทนฺติ น เต อฺมฺ อปฏิจฺจ อฺมฺเวกลฺเล
สติ อุปฺปาเทตุ สมตฺถาติ ฯ ตสฺมา ปฏิจฺจ สม สห จ
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น เอเกกเทส นาป ปุพฺพาปรภาเวน อย ปจฺจยตา ธมฺเม
อุปฺปาเทตีติ อตฺถานุสารโวหารกุสเลน มุนินา เอวมิธ ภาสิตา
ปฏิจฺจสมุปฺปาโทเตฺวว ภาสิตาตฺยตฺโถ ฯ เอว ภาสมาเนน จ
ปุริเมน สสฺสตาทีน อภาโว ปจฺฉิเมน จ ปเทน
อุจฺเฉทาทิวิฆาโต ทฺวเยน ปริทีปโต าโย ฯ
ปุริเมนาติ ปจฺจยสามคฺคีปริทีปเกน ปฏิจฺจปเทน ปวตฺติธมฺมาน
ปจฺจยสามคฺคิย อายตฺตวุตฺติตฺตา สสฺสตาเหตุวิสมเหตุวสวตฺติวาทปฺปเภทาน สสฺสตาทีน อภาโว ปริทปี โต โหติ ฯ กึ หิ สสฺสตาทีน
อเหตุอาทิวเสน วา ปวตฺตาน ปจฺจยสามคฺคิยาติ ฯ ปจฺฉิเมน จ
ปเทนาติ ธมฺมาน อุปฺปาทปริทีปเกน สมุปฺปาทปเทน ปจฺจยสามคฺคิย
ธมฺมาน อุปปฺ ตฺติโต วิหตา อุจฺเฉทนตฺถิกอกิริยวาทาติ อุจฺเฉทาทิวิฆาโต ปริทีปโต โหติ ฯ ปุริมปุริมปจฺจยวเสน หิ ปุนปฺปุน
อุปฺปชฺชมาเนสุ ธมฺเมสุ กุโต อุจฺเฉทนตฺถิกากิรยิ วาทา จาติ ฯ
ทฺวเยนาติ สกเลน ปฏิจฺจสมุปฺปาทวจเนน ฯ ตสฺสา ตสฺสา ปจฺจยสามคฺคิยา สนฺตตึ อวิจฺฉินฺทิตฺวา เตส เตส ธมฺมาน สมฺภวโต
มชฺฌิมาปฏิปทา ฯ โส กโรติ โส ปฏิสเวเทติ อฺโ กโรติ
อฺโ ปฏิสเวเทตีติ วาทปฺปหาน ชนปทนิรุตฺติยา อนภินิเวโส
สมฺาย อนติธาวนนฺติ อย าโย ปริทีปโต โหตีติ ฯ อย
ตาว ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ วจนมตฺตสฺสตฺโถ ฯ
ยา ปนาย ภควตา ปฏิจฺจสมุปฺปาท เทเสนฺเตน อวิชฺชาปจฺจยา
สงฺขาราติอาทินา นเยน นิกฺขิตฺตา ตนฺติ ตสฺสา อตฺถสวณฺณน
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กโรนฺเตน วิภชฺชวาทิมณฺฑล โอตริตฺวา อาจริเย อนพฺภาจิกฺขนฺเต
สกสมย อโวกฺกมนฺเตน ปรสมย อนารูหนฺเตน สุตฺต อปฺปฏิพาหนฺเตน
วินย อนุโลเมนฺเตน มหาปเทเส โอโลเกนฺเตน ธมฺม ทีเปนฺเตน
อตฺถ สงฺคาเหนฺเตน ตเมวตฺถ ปุนราวตฺเตตฺวา อปเรหิป ปริยาเยหิ
นิทฺทิสนฺเตน จ ยสฺมา อตฺถสวณฺณนา กาตพฺพา โหติ ปกติยาป จ
ทุกฺกราว ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส อตฺถสวณฺณนา ยถาหุ โปราณา
สจฺจ สตฺโต ปฏิสนฺธิ ปจฺจยาการเมว จฌ
ทุทฺทสา จตุโร ธมฺมา เทเสตฺุจ สุทุกฺกราติ
ตสฺมา อฺตฺร อาคมาธิคมปฺปตฺเตหิ น สุกรา ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส อตฺถสวณฺณนาติ ปริตุลฺยิตฺวา
วตฺตุกาโม อห อชฺช ปจฺจยาการวณฺณน
ปติฏ นาธิคจฺฉามิ อชฺโฌคาฬฺโหว สาคร
สาสน ปนิท นานา- เทสนานยมณฺฑิต
ปุพฺพาจริยมคฺโค จ อพฺโพจฺฉินฺโน ปวตฺตติ
ยสฺมา ตสฺมา ตทุภย สนฺนิสฺสายตฺถวณฺณน
อารภิสฺสามิ เอตสฺส ต สุณาถ สมาหิตา ฯ
วุตฺตฺเหต ปุพฺพาจริเยหิ
โยโกจิม อฏึกตฺวา สุเณยฺย
ลเภถ ปุพฺพาปริย วิเสส
ลทฺธาน ปุพฺพาปริย วิเสส
๑

๑. สงฺคาหนฺเตนาติป ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ปริยายนฺตเรหิ ฯ

๒
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อทสฺสน มจฺจุราชสฺส คจฺเฉติ ฯ
อิติ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติอาทีสุ หิ อาทิโตเยว ตาว
เทสนาเภทโต อตฺถ- ลกฺขเณกวิธาทิโต
องฺคานฺจ ววฏานา วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
ตตฺถ เทสนาเภทโตติ ฯ ภควโต หิ วลฺลิหารกาน จตุนฺน
ปุริสาน วลฺลิคฺคหณ วิย อาทิโต วา มชฺฌโต วา ปฏาย ยาว
ปริโยสาน ตถา ปริโยสานโต วา มชฺฌโต วา ปฏาย ยาว อาทีติ
จตุพฺพิธา ปฏิจฺจสมุปฺปาทเทสนา ฯ ยถา หิ วลฺลิหารเกสุ จตูสุ
ปุริเสสุ เอโก วลฺลิยา มูลเมว ปม ปสฺสติ โส ต มูเล เฉตฺวา
สพฺพ อากฑฺฒิตฺวา อาทาย กมฺเม อุปเนติ เอว ภควา อิติ
โข ภิกฺขเว อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ฯเปฯ ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺติ อาทิโต ปฏาย ยาว ปริโยสานาป ปฏิจฺจสมุปฺปาท
เทเสติ ฯ ยถา ปน เตสุ ปุริเสสุ เอโก วลฺลิยา มชฺฌ ปม
ปสฺสติ โส มชฺเฌ ฉินฺทิตฺวา อุปริภาคฺเว อากฑฺฒิตฺวา อาทาย
กมฺเม อุปเนติ เอว ภควา ตสฺมึ ต เวทน อภินนฺทโต
อภิวทโต อชฺโฌสาย ติฏโต อุปฺปชฺชติ นนฺทิ ยา เวทนาสุ นนฺทิ
ตทุปาทาน ตสฺสุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาตีติ มชฺฌโต
ปฏาย ยาว ปริโยสานาป เทเสติ ฯ ยถา จ เตสุ ปุริเสสุ เอโก
วลฺลิยา อคฺค ปม ปสฺสติ โส อคฺเค คเหตฺวา อคฺคานุสาเรเนว
ยาว มูลา สพฺพ อาทาย กมฺเม อุปเนติ เอว ภควา ชาติปจฺจยา
๑

๒

๑. ม. มู. ๑๒/๔๘๐ ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๔๘๙ ฯ
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ชรามรณนฺติ อิติ โข ปเนต วุตฺต ชาติปจฺจยา นุโข ภิกฺขเว
ชรามรณ โน วา กถ วา เอตฺถ โหตีติ ชาติปจฺจยา ภนฺเต
ชรามรณ เอว โน เอตฺถ โหติ ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺติ ภวปจฺจยา
ชาติ ฯเปฯ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ อิติ โข ปเนต วุตฺต
อวิชฺชาปจฺจยา นุโข ภิกขฺ เว สงฺขารา โน วา กถ วา เอตฺถ
โหตีติ ปริโยสานโต ปฏาย ยาว อาทิโตป ปฏิจฺจสมุปฺปาท
เทเสติ ฯ ยถา ปเนเตสุ ปุริเสสุ เอโก วลฺลิยา มชฺฌเมว ปม
ปสฺสติ โส มชฺเฌ ฉินทฺ ิตฺวา เหฏา โอตรนฺโต ยาว มูลา
อาทาย กมฺเม อุปเนติ เอว ภควา อิเม จ ภิกฺขเว จตฺตาโร
อาหารา กินฺนิทานา กึสมุทยา กิฺชาติกา กิมฺปภวา อิเม จตฺตาโร
อาหารา ตณฺหานิทานา ตณฺหาสมุทยา ตณฺหาชาติกา ตณฺหาปภวา
ตณฺหา กินนฺ ิทานา เวทนา ผสฺโส สฬายตน นามรูป วิฺาณ
สงฺขารา กินฺนิทานา สงฺขารา อวิชฺชนิทานา ฯเปฯ อวิชฺชาปภวาติ
มชฺฌโต ปฏาย ยาว อาทิโต เทเสติ ฯ
กสฺมา ปเนว เทเสตีติ ฯ ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส สมนฺตภทฺทกตฺตา
สยฺจ เทสนาวิลาสปฺปตฺตตฺตา ฯ สมนฺตภทฺทโก หิ ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ฯ
ตโต ตโต ายปฏิเวธาย สวตฺตติเยว ฯ เทสนาวิลาสปฺปตฺโต จ
ภควา จตุเวสารชฺชปฏิสมฺภิทาโยเคน จตุพฺพิธคมฺภีรภาวปฺปตฺติยา จ ฯ
โส เทสนาวิลาสปฺปตฺตตฺตา นานานเยเหว ธมฺม เทเสติ ฯ วิเสสโต
ปนสฺส ยา อาทิโต ปฏาย อนุโลมเทสนา สา ปวตฺติการณ๑

๒

๑. ม. มู. ๑๒/๔๘๐ ฯ ๒. ส. นิทาน. ๑๖/๑๔ ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
วิภาคสมฺมุฬฺห เวเนยฺยชน สมนุปสฺสโต ยถาสเกหิ การเณหิ
ปวตฺติสนฺทสฺสนตฺถ อุปปฺ ตฺติกฺกมสนฺทสฺสนตฺถฺจ ปวตฺตาติ
วิฺาตพฺพา ฯ ยา ปริโยสานโต ปฏาย ปฏิโลมเทสนา สา กิจฺฉ
วตาย โลโก อาปนฺโน ชายติ จ ชิยฺยติ จ มิยฺยติ จาติอาทินา
นเยน กิจฺฉาปนฺน โลกมนุวิโลกยโต ปุพฺพภาคปฏิเวธานุสาเรน ตสฺส
ตสฺส ชรามรณาทิกสฺส ทุกฺขสฺส อตฺตนา อธิคตการณสนฺทสฺสนตฺถ ฯ
ยา มชฺฌโต ปฏาย ยาว อาทิ ปวตฺตา สา อาหารนิทานววฏาปนานุสาเรน ยาว อตีต อทฺธาน อติหริตฺวา ปุน อตีตทฺธโต
ปภูติ เหตุผลปฏิปาฏิสนฺทสฺสนตฺถ ฯ ยา ปน มชฺฌโต ปฏาย
ยาว ปริโยสานา ปวตฺตา สา ปจฺจุปฺปนฺเน อทฺธาเน อนาคตทฺธเหตุสมุฏานโต ปภูติ อนาคตทฺธสนฺทสฺสนตฺถ ฯ ตาสุ ยา ปวตฺติการณสมฺมุฬฺหสฺส เวเนยฺยชนสฺส ยถาสเกหิ การเณหิ ปวตฺติสนฺทสฺสนตฺถ
อุปฺปตฺติกฺกมสนฺทสฺสนตฺถฺจ อาทิโต ปฏาย อนุโลมเทสนา วุตฺตา
สา อิธ นิกฺขิตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ
กสฺมา ปเนตฺถ อวิชชฺ า อาทิโต วุตฺตา กึ ปกติวาทีน ปกติ
วิย อวิชฺชาป อการณ มูลการณ โลกสฺสาติ ฯ น อการณ ฯ
อาสวสมุทยา อวิชฺชาสมุทโยติ หิ อวิชฺชาย การณ วุตฺต ฯ
อตฺถิ ปน ปริยาโย เยน มูลการณ สิยา ฯ โก ปเนโสติ ฯ
วฏฏกถาย สีสภาโว ฯ ภควา หิ วฏฏกถ กเถนฺโต เทฺว ธมฺเม
สีส กตฺวา กเถติ อวิชชฺ  วา ฯ ยถาห ฯ ปุริมา ภิกฺขเว
๑

๒

๑. ส. นิทาน. ๑๖/๖ ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๑๐๐ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
โกฏิ น ปฺายติ อวิชฺชาย อิโต ปุพฺเพ อวิชชฺ า นาโหสิ
อถ ปจฺฉา สมฺภวีติ เอวฺเจต ภิกขฺ เว วุจฺจติ อถ จปน
ปฺายติ อิทปฺปจฺจยา อวิชฺชาติ ฯ ภวตณฺห วา ฯ ยถาห ฯ
ปุริมา ภิกฺขเว โกฏิ น ปฺายติ ภวตณฺหาย อิโต ปุพฺเพ
ภวตณฺหา นาโหสิ อถ ปจฺฉา สมฺภวีติ เอวฺเจต ภิกฺขเว
วุจฺจติ อถ จ ปน ปฺายติ อิทปฺปจฺจยา ภวตณฺหาติ ฯ
กสฺมา ปน ภควา วฏฏกถ กเถนฺโต อิเม เทฺว ธมฺเม สีส
กตฺวา กเถตีติ ฯ สุคติทุคฺคติคามิโน กมฺมสฺส วิเสสเหตุภูตตฺตา ฯ
ทุคฺคติคามิโน หิ กมฺมสฺส วิเสสเหตุ อวิชฺชา ฯ กสฺมา ฯ ยสฺมา
อวิชฺชาภิภูโต ปุถุชชฺ โน อคฺคิสนฺตาปลคุฬาภิฆาตปริสฺสมาภิภูตา
วชฺฌคาวี ตาย ปริสฺสมาตุรตาย นิรสฺสาทมฺป อตฺตโน อนตฺถาวหมฺป
อุณฺโหทกปาน วิย กิเลสสนฺตาปโต นิรสฺสาทมฺป ทุคฺคตินิปาตนโต
จ อตฺตโน อนตฺถาวหมฺป ปาณาติปาตาทึ อเนกปฺปการ ทุคคฺ ติคามิกมฺม
อารภติ ฯ สุคติคามิโน ปน กมฺมสฺส วิเสสเหตุ ภวตณฺหา ฯ
กสฺมา ฯ ยสฺมา ภวตณฺหาภิภูโต ปุถชุ ฺชโน สา วุตฺตปฺปการา คาวี
สีตุทกตณฺหาย สอสฺสาท อตฺตโน ปริสฺสมวิโนทนฺจ สีตุทกปาน วิย
กิเลสสนฺตาปวิรหโต สอสฺสาท สุคติสมฺปาปเนน อตฺตโน ทุคฺคติทุกฺขปริสฺสมวิโนทนฺจ ปาณาติปาตาเวรมณีอาทึ อเนกปฺปการ
สุคติคามิกมฺม อารภติ ฯ เอเตสุ ปน วฏฏกถาย สีสภูเตสุ
ธมฺเมสุ กตฺถจิ ภควา เอกธมฺมมูลิก เทสน เทเสติ ฯ เ
๑

๒
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
อิติ โข ภิกฺขเว อวิชฺชูปนิสา สงฺขารา สงฺขารุปนิส วิฺาณนฺติ อาทิ ฯ ตถา อุปาทานิเยสุ ภิกฺขเว ธมฺเมสุ อสฺสาทานุปสฺสิโน
วิหรโต ตณฺหา ปวฑฺฒติ ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานนฺติอาทิ ฯ
กตฺถจิ อุภยมูลิกมฺป ฯ เสยฺยถีท ฯ อวิชฺชานีวรณสฺส ภิกฺขเว
พาลสฺส ตณฺหาย สมฺปยุตฺตสฺส เอวมย กาโย สมุทาคโต อิติ
อยฺเจว กาโย พหิทฺธา จ นามรูป อิตฺเถต ทฺวย ทฺวย ปฏิจฺจ
ผสฺโส ฉเฬวายตนานิ เยหิ ผุฏโ พาโล สุขทุกฺข ปฏิสเวเทตีติอาทิ ฯ ตาสุ เทสนาสุ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ อย อิเธว
อวิชฺชาวเสน เอกธมฺมมูลกิ า เทสนาติ เวทิตพฺพา ฯ เอว ตาเวตฺถ
เทสนาเภทโต วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
อตฺถโตติ อวิชฺชาทีน ปทาน อตฺถโต ฯ เสยฺยถีท ฯ ปูเรตุ
อยุตฺตฏเน กายทุจฺจริตาทิ อวินฺทิย นาม ฯ อลทฺธพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ
ต อวินฺทิย วินฺทตีติ อวิชฺชา ฯ ตพฺพิปรีตโต กายสุจริตาทิ วินฺทิย
นาม ต วินทฺ ิย น วินฺทตีติ อวิชฺชา ฯ ขนฺธาน ราสฏ อายตนาน
อายตนฏ ธาตูน สฺุฏ อินฺทรฺ ิยาน อธิปติยฏ สจฺจาน ตถฏ
อวิทิต กโรตีติ อวิชชฺ า ฯ ทุกฺขาทีน ปฬนาทิวเสน วุตฺต
จตุพฺพิธ อตฺถ อวิทิต กโรตีติ อวิชชฺ า ฯ อนฺตวิรหิเต สสาเร
สพฺพโยนิคติภววิฺาณฏิติสตฺตาวาเสสุ สตฺเต ชวาเปตีติ
อวิชฺชา ฯ ปรมตฺถโต อวิชฺชมาเนสุ อิตฺถีปุริสาทีสุ ชวติ วิชชฺ มาเนสุป
ขนฺธาทีสุ น ชวตีติ อวิชฺชา ฯ อปจ จกฺขุวิฺาณาทีน
๑

๒

๓

๑. ส. นิทาน. ๑๖/๓๗ ฯ ๒. ส. นิทาน. ๑๖/๑๐๒ ฯ ๓. ส. นิทาน. ๑๖/๒๘ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
วตฺถารมฺมณาน ปฏิจฺจสมุปฺปาทปฏิจฺจสมุปฺปนฺนานฺจ ธมฺมาน
ฉาทนโตป อวิชฺชา ฯ ย ปฏิจฺจ ผลเมติ โส ปจฺจโย ฯ ปฏิจฺจาติ
น วินา อปจฺจกฺขิตฺวาติ อตฺโถ ฯ เอตีติ อุปฺปชฺชติ เจว ปวตฺตติ
จาติ อตฺโถ ฯ อปจ อุปการกฏโ ปจฺจยฏโ ฯ อวิชฺชา จ
สา ปจฺจโย จาติ อวิชฺชาปจฺจโย ฯ ตสฺมา อวิชชฺ าปจฺจยา ฯ
สงฺขตมภิสงฺขโรนฺตีติ สงฺขารา ฯ อปจ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
สงฺขารสทฺเทน อาคตสงฺขารา จาติ ทุวิธา สงฺขารา ฯ ตตฺถ
ปฺุาปฺุาเนฺชาภิสงฺขารา ตโย กายวจีจิตฺตสงฺขารา ตโยติ อิเม
ฉ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ฯ เต สพฺเพป โลกิยกุสลากุสลเจตนามตฺตเมว โหนฺติ ฯ สงฺขตสงฺขาโร อภิสงฺขตสงฺขาโร อภิสงฺขรณกสงฺขาโร ปโยคาภิสงฺขาโรติ อิเม ปน จตฺตาโร สงฺขารสทฺเทน
อาคตสงฺขารา ฯ ตตฺถ อนิจฺจา วต สงฺขาราติอาทีสุ วุตฺตา สพฺเพป
สปฺปจฺจยธมฺมา สงฺขตสงฺขารา นาม ฯ กมฺมนิพฺพตฺตา เตภูมิกา
รูปารูปธมฺมา อภิสงฺขตสงฺขาราติ อฏกถาสุ วุตฺตา ฯ เตป อนิจฺจา วต
สงฺขาราติ เอตฺเถว สงฺคห คจฺฉนฺติ ฯ วิสุ ปน เนส อาคตฏาน น
ปฺายติ ฯ เตภูมิกกุสลากุสลเจตนา ปน อภิสงฺขรณกสงฺขาโรติ
วุจฺจติ ฯ ตสฺส อวิชฺชาคโต อย ภิกฺขเว ปุริสปุคคฺ โล ปฺฺุเจว
สงฺขาร อภิสงฺขโรตีติอาทีสุ อาคตฏาน ปฺายติ ฯ กายิก
เจตสิก ปน วิริย ปโยคาภิสงฺขาโรติ วุจฺจติ ฯ โส ยาวติกา
อภิสงฺขารสฺส คติ ตาวติก คนฺตฺวา อกฺขาหต มฺเ อฏาสีติ๑

๒
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
อาทีสุ อาคโต ฯ น เกวลฺจ เอเตเยว อฺเป สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปชฺชนฺตสฺส โข อาวุโส วิสาข ภิกฺขุโน ปม นิรุชฺฌติ
วจีสงฺขาโร ตโต กายสงฺขาโร ตโต จิตฺตสงฺขาโรติอาทินา นเยน
สงฺขารสทฺเทน อาคตา อเนกสงฺขารา ฯ เตสุ นตฺถิ โส สงฺขาโร
โย สงฺขตสงฺขาเร สงฺคห น คจฺเฉยฺย ฯ อิโต ปร สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณนฺติอาทีสุ วุตฺต วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ อวุตฺเต ปน ฯ
วิชานาตีติ วิฺาณ ฯ นมตีติ นาม ฯ รุปฺปตีติ รูป ฯ อาเย
ตนติ อายตฺจ นยตีติ อายตน ฯ ผุสตีติ ผสฺโส ฯ เวทยตีติ
เวทนา ฯ ปริตสฺสตีติ ตณฺหา ฯ อุปาทิยตีติ อุปาทาน ฯ ภวติ
ภาวยติ วาติ ภโว ฯ ชนน ชาติ ฯ ชีรณ ชรา ฯ มรนฺติ
เอเตนาติ มรณ ฯ โสจน โสโก ฯ ปริเทวน ปริเทโว ฯ
ทุกฺขยตีติ ทุกฺข ฯ อุปฺปาทฏิติวเสน วา ทฺวิธา ขณตีติป ทุกฺข ฯ
ทุมฺมนสฺส ภาโว โทมนสฺส ฯ ภุโส อายาโส อุปายาโส ฯ
สมฺภวนฺตีติ อภินิพฺพตฺตนฺติ ฯ น เกวลฺจ โสกาทีเหว อถโข
สพฺพปเทหิ สมฺภวนฺติสทฺทสฺส โยชนา กาตพฺพา ฯ อิตรถา หิ
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ วุตฺเต กึ กโรนฺตีติ น ปฺาเยยฺย ฯ
สมฺภวนฺตีติ ปน โยชนาย สติ อวิชชฺ า จ สา ปจฺจโย จาติ
อวิชฺชาปจฺจโย ตสฺมา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สมฺภวนตีติ ปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺนววฏาน กต โหติ ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ เอวนฺติ
นิทฺทิฏนยนิทสฺสน ฯ เตน อวิชฺชาทีเหว การเณหิ น อิสฺสร๑

๑. มู. ๑๒/๕๕๑ ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
นิมฺมานาทีหีติ ทสฺเสติ ฯ เอตสฺสาติ ยถาวุตฺตสฺส ฯ เกวลสฺสาติ
อสมฺมิสฺสสฺส สกลสฺส วา ฯ ทุกฺขกฺขนฺธสฺสาติ ทุกฺขสมูหสฺส น
สตฺตสฺส น สุขสุภาทีน ฯ สมุทโยติ นิพฺพตฺติ ฯ โหตีติ สมฺภวติ ฯ
เอวเมตฺถ อตฺถโต วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
ลกฺขณาทิโตติ อวิชฺชาทีน ลกฺขณาทิโต ฯ เสยฺยถีท ฯ อฺาณลกฺขณา อวิชฺชา สมฺโมหนรสา ฉาทนปจฺจุปฏานา อาสวปทฏานา ฯ
อภิสงฺขรณลกฺขณา สงฺขารา อายูหนรสา เจตนาปจฺจุปฏานา
อวิชฺชาปทฏานา ฯ วิชานนลกฺขณ วิฺาณ ปุพฺพงฺคมรส ปฏิสนฺธ-ิ
ปจฺจุปฏาน สงฺขารปทฏาน วตฺถารมฺมณปทฏาน วา ฯ นมนลกฺขณ นาม สมฺปโยครส อวินิพฺโภคปจฺจุปฏาน วิฺาณปทฏาน ฯ
รุปฺปนลกฺขณ รูป วิกริ ณรส อพฺยากตปจฺจุปฏาน วิฺาณปทฏาน ฯ อายตนลกฺขณ สฬายตน ทสฺสนาทิรส วตฺถุทวฺ ารภาวปจฺจุปฏาน นามรูปปทฏาน ฯ ผุสนลกฺขโณ ผสฺโส สงฺฆฏฏนรโส
สงฺคติปจฺจุปฏาโน สฬายตนปทฏาโน ฯ อนุภวนลกฺขณา เวทนา
วิสยรสสมฺโภครสา สุขทุกฺขปจฺจุปฏานา ผสฺสปทฏานา ฯ เหตุลกฺขณา ตณฺหา อภินนฺทนรสา อติตฺติภาวปจฺจุปฏานา เวทนา
ปทฏานา ฯ คหณลกฺขณ อุปาทาน อมฺุจนรสตณฺหาทฬฺหตฺตทิฏิปจฺจุปฏาน ตณฺหาปทฏาน ฯ กมฺมกมฺมผลลกฺขโณ ภโว ภาวานุภวนรโส กุสลากุสลาพฺยากตปจฺจุปฏาโน อุปาทานปทฏาโน ฯ
ชาติอาทีน ลกฺขณาทีนิ สจฺจนิทฺเทเส วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานีติ ฯ
๑

๒

๑. ม. ทุกฺขสมุทยสฺส ฯ ๒. ม. ภาวนภวนรโส ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
เอวเมตฺถ ลกฺขณาทิโตป วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
เอกวิธาทิโตติ เอตฺถ ฯ อวิชฺชา อฺาณาทสฺสนโมหาทิภาวโต
เอกวิธา อปฺปฏิปตฺติมิจฺฉาปฏิปตฺติโต ทุวิธา ตถา สสงฺขาราสงฺขารโต เวทนาตฺตยสมฺปโยคโต ติวิธา จตุสจฺจาปฏิเวธโต
จตุพฺพิธา คติปฺจกาทีนวจฺฉาทนโต ปฺจวิธา ทฺวารารมฺมณโต
ปน สพฺเพสุ อรูปธมฺเมสุ ฉพฺพิธตา เวทิตพฺพา ฯ สงฺขารา
สาสววิปากธมฺมธมฺมาทิภาวโต เอกวิธา กุสลากุสลโต ทุวิธา
ตถา ปริตฺตมหคฺคตหีนมชฺฌิมมิจฺฉตฺตสมฺมตฺตนิยตานิยตโต ติวิธา
ปฺุาภิสงฺขาราทิภาวโต จตุพฺพิธา จตุโยนิสวตฺตนโต ปฺจวิธา
ปฺจคติคามิโต ฯ วิฺาณ โลกิยวิปากาทิภาวโต เอกวิธ สเหตุกาเหตุกาทิโต ทุวิธ ภวตฺตยปริยาปนฺนโต เวทนาตฺตยสมฺปโยคโต
อเหตุกทุเหตุกติเหตุกโต จ ติวิธ โยนิคติวเสน จตุพฺพิธ ปฺจวิธฺจ ฯ นามรูป วิฺาณสนฺนิสฺสยโต กมฺมปจฺจยโต จ เอกวิธ
สารมฺมณานารมฺมณโต ทุวิธ อตีตาทิโต ติวิธ โยนิคติวเสน
จตุพฺพิธ ปฺจวิธฺจ ฯ สฬายตน สฺชาติสโมสรณฏานโต เอกวิธ
ภูตปฺปสาทวิฺาณาทิโต ทุวิธ สมฺปตฺตาสมฺปตฺตโนภยโคจรโต
ติวิธ โยนิคติปริยาปนฺนโต จตุพฺพิธ ปฺจวิธฺจาติ อิมินา นเยน
ผสฺสาทีนมฺป เอกวิธาทิภาโว เวทิตพฺโพติ ฯ เอวเมตฺถ เอกวิธาทิโตป
วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
องฺคานฺจ ววฏานาติ โสกาทโย เจตฺถ ภวจกฺกสฺส อวิจฺเฉท๑

๑. โนภยโคจรนฺติ มนายตนมาหาติ ฏีกา ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ทสฺสนตฺถ วุตฺตา ฯ ชรามรณพฺภาหตสฺส หิ พาลสฺส เต สมฺภวนฺติ ฯ
ยถาห ฯ อสฺสุตฺวา ภิกฺขเว ปุถชุ ฺชโน กายิกาย ทุกฺขาย เวทนาย
ผุฏโ สมาโน โสจติ กิลมติ ปริเทวติ อุรตฺตาฬี กนฺทติ
สมฺโมหมาปชฺชตีติ ฯ ยาว จ เตส ปวตฺติ ตาว อวิชฺชายาติ
ปุนป อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาราติ สมฺพนฺธเมว โหติ ภวจกฺก ฯ
ตสฺมา เตสมฺป ชรามรเณเนว เอกสงฺเขป กตฺวา ทฺวาทเสว ปฏิจฺจสมุปฺปาทงฺคานีติ เวทิตพฺพา ฯ เอวเมตฺถ องฺคาน ววฏานโตป
วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ อย ตาเวตฺถ สงฺเขปกถา ฯ อย ปน
วิตฺถารนโย ฯ
อวิชฺชาติ สุตฺตนฺตปริยาเยน ทุกขฺ าทีสุ จตูสุ าเนสุ อฺาณ ฯ
อภิธมฺมปริยาเยน ปุพฺพนฺตาทีหิ สทฺธึ อฏสุ ฯ วุตฺตฺเหต ตตฺถ
กตมา อวิชชฺ า ทุกฺเข อฺาณ ฯเปฯ ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย
อฺาณ ปุพฺพนฺเต อฺาณ อปรนฺเต อฺาณ ปุพฺพนฺตาปรนฺเต
อฺาณ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ อฺาณนฺติ ฯ
ตตฺถ กิฺจาป เปตฺวา โลกุตฺตร สจฺจทฺวย เสสฏาเนสุ อารมฺมณวเสนาป อวิชฺชา อุปฺปชฺชติ เอว สนฺเตป ปฏิจฺฉาทนวเสเนว อิธ
อธิปฺเปตา ฯ สา หิ อุปปฺ นฺนา ทุกฺขสจฺจ ปฏิจฺฉาเทตฺวา ติฏติ
ยถาวสรสลกฺขณ ปฏิวิชฌ
ฺ ิตุ น เทติ ตถา สมุทย นิโรธ มคฺค
ปุพฺพนฺตสงฺขาต อตีต ขนฺธปฺจก อปรนฺตสงฺขาต อนาคต ขนฺธ๑

๒

๑. ส. สฬา. ๑๘/๒๕๗ ฯ ๒. รสิตพฺโพ ปฏิวิชฺฌิตพฺโพ รโส ฯ อตฺตโน รโส สรโส ฯ
ยาถาโว ยถาภูโต ยาถาวสรโสติ ฏีกา ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
ปฺจก ปุพพฺ นฺตาปรนฺตสงฺขาต ตทุภย อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺนธมฺมสงฺขาต อิทปฺปจฺจยตฺเจว ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนธมฺเม จ
ปฏิจฺฉาเทตฺวา ติฏติ ฯ อย อวิชฺชา อิเม สงฺขาราติ เอว ยาถา
วสรสลกฺขณเมตฺถ ปฏิวชิ ฺฌิตุ น เทติ ตสฺมา ทุกฺเข อฺาณ ฯเปฯ
อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ อฺาณนฺติ วุจฺจติ ฯ
สงฺขาราติ ปฺุาทโย ตโย กายสงฺขาราทโย ตโยติ เอว
ปุพฺเพ สงฺเขปโต วุตฺตา ฉ ฯ วิตฺถารโต ปเนตฺถ ปฺุาภิสงฺขาโร
ทานสีลาทิวเสน ปวตฺตา อฏ กามาวจรกุสลเจตนา ภาวนาวเสเนว
ปวตฺตา ปฺจ รูปาวจรกุสลเจตนา จาติ เตรส เจตนา โหนฺติ
อปฺุาภิสงฺขาโร ปาณาติปาตาทิวเสน ปวตฺตา ทฺวาทส อกุสลเจตนา อเนฺชาภิสงฺขาโร ภาวนาวเสเนว ปวตฺตา จตสฺโส อรูปาวจรกุสลเจตนาติ ตโยป สงฺขารา เอกูนตฺตึสเจตนา โหนฺติ ฯ อิตเรสุ
ปน ตีสุ กายสฺเจตนา กายสงฺขาโร วจีสฺเจตนา วจีสงฺขาโร
มโนสฺเจตนา จิตฺตสงฺขาโร ฯ อย ติโก กมฺมายูหนกฺขเณ
ปฺุาภิสงฺขาราทีน ทฺวารโต ปวตฺติทสฺสนตฺถ วุตฺโต ฯ กายวิฺตฺตึ
สมุฏาเปตฺวา หิ กายทฺวารโต ปวตฺตา อฏ กามาวจรกุสลเจตนา
ทฺวาทส อกุสลเจตนาติ สมวีสติ เจตนา กายสงฺขาโร นาม ฯ
ตาเอว วจีวิฺตฺตึ สมุฏาเปตฺวา วจีทฺวารโต ปวตฺตา วจีสงฺขาโร
นาม ฯ อภิฺาเจตนา ปเนตฺถ ปรโต วิฺาณสฺส ปจฺจโย น
โหตีติ น คหิตา ฯ ยถา จ อภิฺาเจตนา เอว อุทธฺ จฺจเจตนาป
น โหติ ตสฺมา สาป วิฺาณสฺส ปจฺจยภาเว อปเนตพฺพา ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อวิชฺชาปจฺจยา ปน สพฺพาเปตา โหนฺติ ฯ อุโภป วิฺตฺติโย
อสมุฏาเปตฺวา มโนทฺวาเร อุปฺปนฺนา ปน สพฺพาป เอกูนตฺตึสติ
เจตนา จิตฺตสงฺขาโรติ ฯ อิติ อย ติโก ปุริมตฺติกเมว ปวิสตีติ
อตฺถโต ปฺุาภิสงฺขาราทีนเยว วเสน อวิชฺชาย ปจฺจยภาโว
เวทิตพฺโพ ฯ ตตฺถ สิยา กถ ปเนต ชานิตพฺพ อิเม สงฺขารา
อวิชฺชาปจฺจยา โหนฺตีติ ฯ อวิชชฺ าภาเว ภาวโต ฯ ยสฺส หิ
ทุกฺขาทีสุ อวิชฺชาสงฺขาต อฺาณ อปฺปหีน โหติ โส ทุกฺเข
ตาว ปุพฺพนฺตาทีสุ จ อฺาเณน สสารทุกฺข สุขสฺาย คเหตฺวา
ตสฺเสว เหตุภูเต ติวิเธป สงฺขาเร อารภติ ฯ สมุทเย อฺาเณน
ทุกฺขเหตุภูเตป ตณฺหาปริกฺขาเร สงฺขาเร สุขเหตุโต มฺมาโน
อารภติ ฯ นิโรเธ ปน มคฺเค จ อฺาเณน ทุกขฺ สฺส อนิโรธภูเตป คติวิเสเส ทุกฺขนิโรธสฺี หุตฺวา ทุกฺขนิโรธสฺส จ อมคฺคภูเตสุป ยฺามรตปาทีสุ นิโรธมคฺคสฺี หุตฺวา ทุกฺขนิโรธปฏยมาโน ยฺามรตปาทิมุเขน ติวิเธป สงฺขาเร อารภติ ฯ อปจ โส
ตาย จตูสุ สจฺเจสุ อปฺปหีนาวิชฺชตาย วิเสสโต ชาติชราโรคมรณาทิ
อเนกาทีนวโวกิณฺณมฺป ปฺุผลสงฺขาต ทุกฺข ทุกฺขโต อชานนฺโต
๑

๒

๑. อวิชฺชาภาเว ภาวโตติ อวิชชฺ าย อตฺถิภาเว สงฺขาราน ภาวโตติ ฏีกา ฯ
๒. อเนกสตปสุพทฺธภึสโน วาชเปยฺยาทิโก ยฺโ ฯ อมรณตฺถาติ คหิตา ทุกฺกรกิริยา
อมรตโป ฯ อมโร วา เทโว วา ภเวยฺย เทวฺตโร วาติ ปวตฺติตา วตจริยา
อมรตโป ฯ ทุกฺขตฺตา วา มโร มารโก ตโป อมรตโป ฯ ทิฏเ อทิฏสทฺโท วิย
มเร อมรสทฺโท ทฏพฺโพติ ฏีกา ฯ
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ตสฺส อธิคมาย กายวจีจิตฺตสงฺขารเภท ปฺุาภิสงฺขาร อารภติ
เทวจฺฉรกามโก วิย มรุปฺปปาต ฯ สุขสมฺมตสฺสาป จ เอตสฺส
ปฺุผลสฺส อนฺเต มหาปริฬาหชนิก วิปริณามทุกฺขต อปฺปสฺสาทตฺจ
อปสฺสนฺโตป ตปฺปจฺจย วุตฺตปฺปการเมว ปฺุาภิสงฺขาร อารภติ
สลโภ วิย ทีปสิขาภิปาต มธุพินฺทุคิทฺโธ วิย จ มธุลิตฺตสตฺถธาราเลหน ฯ กามุปเสวนาทีสุ จ สวิปาเกสุ อาทีนว อปสฺสนฺโต
สุขสฺาย เจว กิเลสาภิภูตตาย จ ทฺวารตฺตยปฺปวตฺตมฺป
อปฺุาภิสงฺขาร อารภติ พาโล วิย คูถกีฬน มริตุกาโม วิย
จ วิสขาทน ฯ อารุปฺปวิปาเกสุ จาป สงฺขารวิปริณามทุกฺขต
อนวพุชฺฌมาโน สสฺสตาทิวิปลฺลาเสน จิตฺตสงฺขารภูต อเนฺชาภิสงฺขาร
อารภติ ทิสามุฬฺโห วิย ปสาจนคราภิมุขมคฺคคมน ฯ เอว ยสฺมา
อวิชฺชาภาวโตว สงฺขารภาโว น อภาวโต ตสฺมา ชานิตพฺพเมต
อิเม สงฺขารา อวิชฺชาปจฺจยา โหนฺตีติ ฯ วุตฺตมฺป เจต
อวิทฺวา ภิกฺขเว อวิชฺชาคโต ปฺุาภิสงฺขารมฺป อภิสงฺขโรติ
อปฺุาภิสงฺขารมฺป อภิสงฺขโรติ อเนฺขาภิสงฺขารมฺป อภิสงฺขโรติ
ยโต จ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อวิชฺชา ปหีนา วิชฺชา อุปปฺ นฺนา โส
อวิชฺชาวิราคา วิชฺชุปฺปาทา เนว ปฺุาภิสงฺขาร อภิสงฺขโรตีติ ฯ
เอตฺถ คณฺหาม ตาว เอต อวิชฺชา สงฺขาราน ปจฺจโยติ
อิท ปน วตฺตพฺพ กตเมส สงฺขาราน กถ ปจฺจโย โหตีติ ฯ
ตตฺริท วุจฺจติ ฯ
ภควตา หิ เหตุปจฺจโย อารมฺมณปจฺจโย อธิปติปจฺจโย
๑

๒

๑. ส. นิทาน. ๑๖/๙๙ ฯ ๒. ยุ. เอตฺถาหาติ ทิสฺสติ ฯ
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อนนฺตรปจฺจโย สมนนฺตรปจฺจโย สหชาตปจฺจโย อฺมฺปจฺจโย
นิสฺสยปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจโย
อาเสวนปจฺจโย กมฺมปจฺจโย วิปากปจฺจโย อาหารปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจโย ฌานปจฺจโย มคฺคปจฺจโย สมฺปยุตฺตปจฺจโย วิปฺปยุตฺตปจฺจโย อตฺถิปจฺจโย นตฺถิปจฺจโย วิคตปจฺจโย อวิคตปจฺจโยติ
จตุวีสติ ปจฺจยา วุตฺตา ฯ
ตตฺถ เหตุ จ โส ปจฺจโย จาติ เหตุปจฺจโย เหตุ หุตฺวา
ปจฺจโย เหตุภาเวน ปจฺจโยติ วุตฺต โหติ ฯ อารมฺมณปจฺจยาทีสุป เอเสว นโย ฯ ตตฺถ เหตูติ วจนาวยวการณมูลานเมต
อธิวจน ฯ ปฏิฺา เหตูติอาทีสุ หิ โลเก วจนาวยโว เหตูติ
วุจฺจติ ฯ สาสเน ปน เย ธมฺมา เหตุปฺปภวาติอาทีสุ การณ ฯ
ตโย กุสลเหตู ตโย อกุสลเหตูติอาทีสุ มูล เหตูติ วุจฺจติ ฯ
ต อิธ อธิปฺเปต ฯ ปจฺจโยติ เอตฺถ ปน อย วจนฏโ ฯ ปฏิจฺจ
เอตสฺมา เอตีติ ปจฺจโย อปจฺจกฺขาย น วตฺตตีติ อตฺโถ ฯ
โย หิ ธมฺม ย ธมฺโม ปฏิจฺจ อปจฺจกฺขาย ติฏติ วา อุปฺปชฺชติ
วา โส ตสฺส ปจฺจโยติ วุตฺต โหติ ฯ ลกฺขณโต ปน อุปการลกฺขโณ ปจฺจโย ฯ โย หิ ธมฺโม ยสฺส ธมฺมสฺส ิติยา วา
อุปฺปตฺติยา วา อุปการโก โหติ โส ตสฺส ปจฺจโยติ วุจฺจติ ฯ
ปจฺจโย เหตุ การณ นิทาน สมฺภโว ปภโวติอาทิ อตฺถโต
เอก พฺยฺชนโต นาน ฯ อิติ มูลฏเน เหตุ อุปการฏเน
๑

๒

๓

๑. อภิ. ป. ๔๐/๑ ฯ ๒. วิ. มหาวคฺค. ๔/๗๔ ฯ ๓. อภิ. ส. ๓๔/๒๓๑ ฯ
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ปจฺจโยติ สงฺเขปโต มูลฏเน อุปการโก ธมฺโม เหตุปจฺจโย ฯ
โส สาลิอาทีน สาลิพีชาทีนิ วิย มณิปฺปภาทีน วิย จ มณิวณฺณาทโย
กุสลาทีน กุสลาทิภาวสาธโกติ อาจริยาน อธิปฺปาโย ฯ เอว
สนฺเต ปน ตสมุฏานรูเปสุ เหตุปจฺจยตา น สมฺปชฺชติ น หิ
โส เตส กุสลาทิภาว สาเธติ น จ ปจฺจโย น โหติ ฯ
วุตฺตฺเหต เหตุ เหตุสมฺปยุตฺตกาน ธมฺมาน ตสมุฏานานฺจ
รูปาน เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ อเหตุกจิตฺตานฺจ วินา เอเตน
อพฺยากตภาโว สิทโฺ ธ ฯ สเหตุกานมฺป จ โยนิโสมนสิการาทิปฏิพทฺโธ
กุสลาทิภาโว น สมฺปยุตตฺ เหตุปฏิพทฺโธ ฯ ยทิ จ สมฺปยุตฺตเหตูสุ
สภาวโตว กุสลาทิภาโว สิยา สมฺปยุตฺเตสุ เหตุปฏิพทฺโธ
อโลโภ กุสโล วา สิยา อพฺยากโต วา ฯ ยสฺมา ปน อุภยถาป
โหติ ตสฺมา ยถา สมฺปยุตฺเตสุ เอว เหตูสุป กุสลาทิตา
ปริเยสิตพฺพา ฯ กุสลาทิภาวสาธนวเสน ปน เหตูน มูลฏ
อคฺคเหตฺวา สุปติฏิตภาวสาธนวเสน คยฺหมาเน น กิฺจิ วิรุชฺฌติ ฯ
ลทฺธเหตุปจฺจยา หิ ธมฺมา วิรุฬฺหมูลา วิย ปาทปา ถิรา โหนฺติ
สุปติฏิตา ฯ อเหตุกา ติลพีชกาทิเสวาลา วิย น สุปติฏิตา ฯ
อิติ มูลฏเนุปการโกติ สุปติฏิตภาวสาธเนน อุปการโก ธมฺโม
เหตุปจฺจโยติ เวทิตพฺโพ ฯ
ตโต ปเรสุ อารมฺมณภาเวน อุปการโก ธมฺโม อารมฺมณปจฺจโย ฯ โส รูปายตน จกฺขุวิฺาณธาตุยาติ อารภิตฺวาป
๑

๑

๑. อภิ. ป. ๔๐/๑ ฯ
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ย ย ธมฺม อารพฺภ เย เย ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา
เต เต ธมฺมา เตส เตส ธมฺมาน อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยติ
โอสาปตตฺตา น โกจิ ธมฺโม น โหติ ฯ ยถา หิ ทุพฺพโล ปุรโิ ส
ทณฺฑ วา รชฺชช วา อาลมฺพิตฺวาว อุฏหติ เจว ติฏติ จ เอว
จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา รูปาทิอารมฺมณ อารพฺเภว อุปฺปชฺชนฺติ เจว
ติฏนฺติ จ ฯ ตสฺมา สพฺเพป จิตฺตเจตสิกาน อารมฺมณภูตา ธมฺมา
อารมฺมณปจฺจโยติ เวทิตพฺพา ฯ
เชฏกฏเน อุปการโก ธมฺโม อธิปติปจฺจโย ฯ โส
สหชาตารมฺมณวเสน ทุพฺพิโธ ฯ ตตฺถ ฉนฺทาธิปติ ฉนฺทสมฺปยุตฺตกาน
ธมฺมาน ตสมุฏานานจ รูปาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยติอาทิวจนโต
ฉนฺทวิริยจิตฺตวีมสาสงฺขาตา จตฺตาโร ธมฺมา สหชาตาธิปติปจฺจโยติ
เวทิตพฺพา ฯ โน จ โข เอกโต ฯ ยทา หิ ฉนฺท ธุร ฉนฺท
เชฏก กตฺวา จิตฺต ปวตฺตติ ตทา ฉนฺโทว อธิปติ น อิตเร ฯ
เอส นโย เสสสุ ฯ ย ปน ธมฺม ครร กตฺวา อรูปธมฺมา
ปวตฺตนฺติ โส เนส อารมฺมณาธิปติ ฯ เตน วุตฺต ย ย
ธมฺม ครร กตฺวา เย เย ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา
เต เต ธมฺมา เตส เตส ธมฺมาน อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ
อนนฺตรภาเวน อุปการโก ธมฺโม อนนฺตรปจฺจโย ฯ สมนนฺตรภาเวน อุปการโก ธมฺโม สมนนฺตรปจฺจโย ฯ อิทฺจ ปจฺจยทฺวย
พหุธา ปปฺจยนฺติ ฯ อย ปเนตฺถ สาโร ฯ โย หิ เอส
๑

๑

๑. อภิ. ป. ๔๐/๒ ฯ

๑
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จกฺขุวิฺาณานนฺตรา มโนธาตุ มโนธาตุอนนฺตรา มโนวิฺาณธาตูติอาทิจิตฺตนิยโม โส ยสฺมา ปุรมิ ปุริมจิตฺตวเสเนว อิชฺฌติ
น อฺา ตสฺมา อตฺตโน อตฺตโน อนนฺตร อนุรูปสฺส จิตตฺ ุปฺปาทสฺส
อุปฺปาทนสมตฺโถ ธมฺโม อนนฺตรปจฺจโย ฯ เตเนวาห อนนฺตรปจฺจโยติ จกฺขุวิฺาณธาตุ ตสมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมา มโนธาตุยา
ตสมฺปยุตฺตกานฺจ ธมฺมาน อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยติอาทิ ฯ
โย อนนฺตรปจฺจโย เสฺวว สมนนฺตรปจฺจโย ฯ พฺยฺชนมตฺตเมว
เหตฺถ นาน อุปจยสนฺตตีสุ วิย อธิวจนนิรุตฺติทุกาทีสุ วิย จ ฯ
อตฺถโต ปน นาน นตฺถิ ฯ ยมฺป อตฺถานนฺตรตาย อนนฺตรปจฺจโย
กาลานนฺตรตาย สมนนฺตรปจฺจโยติ อาจริยาน มต ต นิโรธา
วุฏหนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตนกุสล ผลสมาปตฺติยา สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยติอาทีหิ วิรุชฺฌติ ฯ ยมฺป ตตฺถ วทนฺติ
ธมฺมาน สมุฏาปนสมตฺถตา น ปริหายติ ภาวนาพเลน ปน วาริตตฺตา
ธมฺมา สมนนฺตรา นุปฺปชฺชนฺตีติ ตมฺป กาลานนฺตรตาย อภาวเมว
สาเธติ ภาวนาพเลน หิ ตตฺถ กาลานนฺตรตา นตฺถีติ มยมฺป
เอตเทว วทาม ฯ ยสฺมา จ กาลานนฺตรตา นตฺถิ ตสฺมา สมนนฺตรปจฺจยตา น ยุชฺชติ ฯ กาลานนฺตรตาย หิ เตส สมนนฺตรปจฺจโย
โหตีติ โว ลทฺธิ ฯ ตสฺมา อภินิเวส อกตฺวา พฺยฺชนมตฺตโตเวตฺถ นานากรณ ปจฺเจตพฺพ น อตฺถโต ฯ กถ ฯ
นตฺถิ เอเตส อนฺตรนฺติ หิ อนนฺตรา สณฺานาภาวโต สุฏ ุ
๑

๒

๑. อภิ. ป. ๔๐/๓ ฯ ๒. อย ปาโ อฺตฺถ น ทิสฺสติ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อนนฺตราติ สมนนฺตรา ฯ
อุปฺปชฺชมาโนว สห อุปฺปาทนภาเวน อุปการโก ธมฺโม
สหชาตปจฺจโย ปกาสสฺส ปทีโป วิย ฯ โส อรูปกฺขนฺธาทิวเสน ฉพฺพิโธ
โหติ ฯ ยถาห ฯ จตฺตาโร ขนฺธา อรูปโน อฺมฺ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย จตฺตาโร มหาภูตา อฺมฺ โอกฺกนฺติกฺขเณ
นามรูป อฺมฺ จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
มหาภูตา อุปาทายรูปาน รูปโน ธมฺมา อรูปน ธมฺมาน กิฺจิกาเล
สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กิฺจิกาเล น สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ
อิท หทยวตฺถุเมว สนฺธาย วุตฺต ฯ
อฺมฺ อุปฺปาทนุปตฺถมฺภนภาเวน อุปการโก ธมฺโม
อฺมฺปจฺจโย อฺมฺุปตฺถมฺภก ติทณฺฑก วิย ฯ โส
อรูปกฺขนฺธาทิวเสน ติวิโธ โหติ ฯ ยถาห ฯ จตฺตาโร ขนฺธา
อรูปโน อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย จตฺตาโร มหาภูตา ฯเปฯ
โอกฺกนฺติกฺขเณ นามรูป อฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ
อธิฏานากาเรน นิสฺสยากาเรน จ อุปการโก ธมฺโม นิสฺสยปจฺจโย ตรุจิตฺตกมฺมาทีน ปวีปฏาทโย วิย ฯ โส จตฺตาโร
ขนฺธา อรูปโน อฺมฺ นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยติ เอว สหชาเต
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ ฉฏโ ปเนตฺถ โกฏาโส จกฺขายตน
จกฺขุวิฺาณธาตุยา ฯเปฯ โสตฆานชิวฺหากายายตน กายวิฺาณธาตุยา ตสมฺปยุตฺตกานฺจ ธมฺมาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย ย
๑

๑

๑

๑. อภิ. ป. ๔๐/๖ ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
รูป นิสฺสาย มโนธาตุ จ มโนวิฺาณธาตุ จ ปวตฺตนฺติ ต
รูป มโนธาตุยา จ มโนวิฺาณธาตุยา จ ต สมฺปยุตฺตกานฺจ
ธมฺมาน นิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยติ เอว วิภตฺโต ฯ
อุปนิสฺสยปจฺจโยติ เอตฺถ ปน อย ตาว วจนฏโ ฯ
ตทธีนวุตฺติตาย อตฺตโน ผเลน นิสฺสโิ ต น ปฏิกขฺ ิตฺโตติ นิสฺสโย ฯ
ยถา ปน ภุโส อายาโส อุปายาโส เอว ภุโส นิสสฺ โย อุปนิสสฺ โย ฯ
พลวการณสฺเสต อธิวจน ฯ ตสฺมา พลวการณภาเวน อุปการโก
ธมฺโม อุปนิสฺสยปจฺจโยติ เวทิตพฺโพ ฯ โส อารมฺมณุปนิสฺสโย
อนนฺตรุปนิสฺสโย ปกตุปนิสฺสโยติ ติวิโธ โหติ ฯ ตตฺถ ทาน
ทตฺวา สีล สมาทิยิตฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา ต ครร กตฺวา
ปจฺจเวกฺขติ ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ครร กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ ฌานา
วุฏหิตฺวา ฌาน ครร กตฺวา ปจฺจเวกฺขติ เสกฺขา โคตฺรภุ ครุ กตฺวา
ปจฺจเวกฺขนฺติ โวทาน ครร กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺติ เสกฺขา มคฺคา
วุฏหิตฺวา มคฺค ครร กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺตีติ เอวมาทินา นเยน
อารมฺมณุปนิสฺสโย ตาว อารมฺมณาธิปตินา สทฺธึ นานตฺต อกตฺวาว
วิภตฺโต ฯ ตตฺถ ย อารมฺมณ ครร กตฺวา จิตฺตเจตสิกา อุปฺปชฺชนฺติ
ต นิยมโต เตสุ อารมฺมเณสุ พลวารมฺมณ โหติ ฯ อิติ
ครุกาตพฺพมตฺตฏเน อารมฺมณาธิปติ พลวการณฏเน อารมฺมณุปนิสฺสโยติ เอวเมเตส นานตฺต เวทิตพฺพ ฯ อนนฺตรุปนิสฺสโยป
ปุริมา ปุริมา กุสลา ขนฺธา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน กุสลาน ขนฺธาน
๑

๒

๑. อภิ. ป. ๔๐/๖ ฯ ๒. อภิ. ป. ๔๐/๑๗๓ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยติอาทินา นเยน อนนฺตรปจฺจเยน สทฺธึ
นานตฺต อกตฺวาว วิภตฺโต ฯ
มาติกานิกฺเขเป ปน เตส จกฺขวุ ิฺาณธาตุ ตสมฺปยุตฺตกา จ
ธมฺมา มโนธาตุยา ตสมฺปยุตฺตกานฺจ ธมฺมาน อนนฺตรปจฺจเยน
ปจฺจโยติอาทินา นเยน อนนฺตรสฺส ปุริมา ปุริมา กุสลา
ธมฺมา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน กุสลาน ธมฺมาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโยติอาทินา นเยน อุปนิสฺสยสฺส อาคตตฺตา นิกฺเขเป
วิเสโส อตฺถิ ฯ โสป อตฺถโต เอกีภาวเมว คจฺฉติ ฯ เอว
สนฺเตป อตฺตโน อตฺตโน อนนฺตรานุรูปสฺส จิตฺตุปฺปาทสฺส ปวตฺตนสมตฺถตาย อนนฺตรตา ปุริมจิตฺตสฺส ปจฺฉิมจิตฺตุปฺปาทเน พลวตาย
อนนฺตรุปนิสฺสยตา เวทิตพฺพา ฯ ยถา หิ เหตุปจฺจยาทีสุ กิฺจิ
ธมฺม วินาป จิตฺต อุปปฺ ชฺชติ น เอว อนนฺตรจิตฺต วินา จิตฺตสฺส
อุปฺปตฺติ นาม อตฺถิ ตสฺมา พลวปจฺจโย โหติ ฯ อิติ อตฺตโน
อตฺตโน อนนฺตรานุรูปจิตฺตุปฺปาทวเสน อนนฺตรปจฺจโย พลวการณวเสน อนนฺตรุปนิสฺสโยติ เอวเมเตส นานตฺต เวทิตพฺพ ฯ ปกตุปนิสฺสโย
ปน ปกโต อุปนิสฺสโย ปกตุปนิสฺสโย ฯ ปกโต นาม อตฺตโน
สนฺตาเน นิปฺผาทิโต วา สทฺธาสีลาทิ อุปเสวิโต วา อุตุโภชนาทิ ฯ
ปกติยาเอว วา อุปนิสฺสโย ปกตุปนิสโย ฯ อารมฺมณานนฺตเรหิ
อสมฺมิสฺโสติ อตฺโถ ฯ ตสฺส ปกตุปนิสฺสโย สทฺธ อุปนิสฺสาย ทาน
เทติ สีล สมาทิยติ อุโปสถกมฺม กโรติ ฌาน อุปฺปาเทติ วิปสฺสน
๑

๒

๓

๑. อภิ. ป. ๔๐/๑๗๓ ฯ ๒. อภิ. ป. ๔๐/๓ ฯ ๓. อภิ. ป. ๔๐/๗ ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
อุปฺปาเทติ มคฺค อุปฺปาเทติ อภิฺ อุปฺปาเทติ สมาปตฺตึ
อุปฺปาเทติ สีล สุต จาค ปฺ อุปนิสฺสาย ทาน เทติ ฯเปฯ
สมาปตฺตึ อุปฺปาเทติ สทฺธา สีล สุต จาโค ปฺา สทฺธาย
สีลสฺส สุตสฺส จาคสฺส ปฺาย อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโยติ อาทินา นเยน อเนกปฺปการโต ปเภโท เวทิตพฺโพ ฯ อิติ
อิเม สทฺธาทโย ปกตา เจว พลวการณฏเน อุปนิสฺสยา จาติ
ปกตุปนิสฺสโยติ ฯ
ปมตร อุปฺปชฺชิตฺวา วตฺตมานภาเวน อุปาการโก ธมฺโม
ปุเรชาตปจฺจโย ฯ โส ปฺจทฺวาเร วตฺถารมฺมณหทยวตฺถุวเสน
เอกาทสวิโธ โหติ ฯ ยถาห ฯ จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณธาตุยา
ตสมฺปยุตฺตกานฺจ ธมฺมาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย โสตฆานชิวฺหากายายตน รูปายตน สทฺทคนฺธรสโผฏพฺพายตน
กายวิฺาณธาตุยา ตสมฺปยุตฺตกานฺจ ธมฺมาน ปุเรชาตปจฺจเยน
ปจฺจโย รูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพายตน มโนธาตุยา ย รูป
นิสฺสาย มโนธาตุ จ มโนวิฺาณธาตุ จ ปวตฺตนฺติ ต รูป
มโนธาตุยา ตสมฺปยุตฺตกานฺจ ธมฺมาน ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
มโนวิฺาณธาตุยา ตสมฺปยุตฺตกานฺจ ธมฺมาน กิฺจิกาเล
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กิฺจิกาเล น ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ
ปุเรชาตาน รูปธมฺมาน อุปตฺถมฺภกตฺเตน อุปการโก อรูปธมฺโม
ปจฺฉาชาตปจฺจโย คิชฺฌโปตกสรีราน อาหาราสา เจตนา วิย ฯ
๑

๒

๑. อภิ. ป. ๔๐/๑๗๓ ฯ ๒. อภิ. ป. ๔๐/๘ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
เตน วุตฺต ปจฺฉาชาตา จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส
กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ
อาเสวนฏเน อนนฺตราน ปคุณพลวภาวาย อุปการโก ธมฺโม
อาเสวนปจฺจโย คณฺาทีสุ ปุริมปุรมิ าภิโยโค วิย ฯ โส กุสลากุสลกิริยชวนวเสน ติวิโธ โหติ ฯ ยถาห ฯ ปุรมิ า ปุริมา
กุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน กุสลาน ธมฺมาน อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโย ปุรมิ า ปุริมา อกุสลา ฯเปฯ กิริยาพฺยากตา ธมฺมา
ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน กิรยิ าพฺยากตาน ธมฺมาน อาเสวนปจฺจเยน
ปจฺจโยติ ฯ
จิตฺตปฺปโยคสงฺขาเตน กิริยภาเวน อุปการโก ธมฺโม กมฺมปจฺจโย ฯ โส นานกฺขณิกาย เจว กุสลากุสลเจตนาย สหชาตาย จ
สพฺพายป เจตนาย วเสน ทุวิโธ โหติ ฯ ยถาห ฯ กุสลากุสล
กมฺม วิปากาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย
สหชาตา เจตนาสมฺปยุตฺตกาน ธมฺมาน ตสมุฏานานฺจ รูปาน
กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ
นิรุสฺสาหสนฺตภาเวน นิรุสฺสาหสนฺตภาวาย อุปการโก วิปากธมฺโม วิปากปจฺจโย ฯ โส ปวตฺเต ตสมุฏานาน ปฏิสนฺธิย กฏตฺตา
จ รูปาน สพฺพตฺถ จ สมฺปยุตฺตธมฺมาน ปจฺจโย โหติ ฯ ยถาห ฯ
วิปากาพฺยากโต เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน จิตฺตสมุฏานานฺจ
รูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ฯเปฯ ปฏิสนฺธิกขฺ เณ วิปากา๑

๒

๑

๓

๔

๑. อภิ. ป. ๔๐/๙ ฯ ๒. คนฺถาทีสุ ฯ ๓. ปาลิย สหชาตาติ ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. อภิ. ป. ๔๐/๙ ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
พฺยากโต เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน
ตโย ขนฺธา เอกสฺส ขนฺธสฺส เทฺว ขนฺธา ทฺวินฺน ขนฺธาน
กฏตฺตา จ รูปาน วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย ขนฺธา วตฺถุสฺส
วิปากปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ
รูปารูปาน อุปตฺถมฺภกฏเน อุปการกา จตฺตาโร อาหารา
อาหารปจฺจโย ฯ ยถาห ฯ กพฬิงฺกาโร อาหาโร อิมสฺส กายสฺส
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย อรูปโ น อาหารา สมฺปยุตฺตกาน ธมฺมาน
ตสมุฏานานฺจ รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ ปฺหาวาเร
ปน ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตา อาหารา ตสมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน อาหารปจฺจเยน ปจฺจโยติป วุตฺต ฯ
อธิปติยฏเน อุปการกา อิตฺถนิ ฺทฺริยปุริสินทฺ ฺริยวชฺชา
วีสตินฺทฺริยา อินฺทฺริยปจฺจโย ฯ ตตฺถ จ จกฺขุนฺทฺริยาทโย ปฺจ
อรูปธมฺมานเยว เสสา รูปารูปาน ปจฺจโย โหนฺติ ฯ ยถาห ฯ
จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุวิฺาณธาตุยา ฯเปฯ โสตฆานชิวฺหากายินฺทฺริย
กายวิฺาณธาตุยา ตสมฺปยุตฺตกานฺจ ธมฺมาน อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย รูปชีวิตินฺทฺริย กฏตฺตารูปาน อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโย
อรูปโน อินทฺ ฺริยา สมฺปยุตฺตกาน ธมฺมาน ตสมุฏานานฺจ รูปาน
อินฺทฺริยปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ ปฺหาวาเร ปน ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วิปากาพฺยากตา อินฺทฺริยา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ
รูปาน อินฺทฺรยิ ปจฺจเยน ปจฺจโยติป วุตฺต ฯณ
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๑. อภิ. ป. ๔๐/๑๘๗ ฯ ๒. อภิ. ป. ๔๐/๙ ฯ ๓. อภิ. ป. ๔๐/๑๘๙ ฯ
๔. อย ปาโ อฺตฺถ น ทิสฺสติ ฯ ๕. อภิ. ป. ๔๐/๑๙๐ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อุปนิชฌ
ฺ านฏเน อุปการกานิ เปตฺวา ทฺวิปฺจวิฺาเณ
สุขทุกฺขเวทนาทฺวย สพฺพานิป กุสลาทิเภทานิ สตฺต ฌานงฺคานิ
ฌานปจฺจโย ฯ ยถาห ฯ ฌานงฺคานิ ฌานสมฺปยุตฺตกาน ธมฺมาน
ตสมุฏานานฺจ รูปาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ ปฺหาวาเร
ปน ปฏิสนฺธิกฺขเณ วิปากาพฺยากตานิ ฌานงฺคานิ สมฺปยุตฺตกาน
ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน ฌานปจฺจเยน ปจฺจโยติป วุตฺต ฯ
ยโต ตโต วา นิยฺยานฏเน อุปการกานิ กุสลาทิเภทานิ
ทฺวาทส มคฺคงฺคานิ มคฺคปจฺจโย ฯ ยถาห ฯ มคฺคงฺคานิ มคฺคสมฺปยุตฺตกาน ธมฺมาน ตสมุฏานานฺจ รูปาน มคฺคปจฺจเยน
ปจฺจโยติ ฯ ปฺหาวาเร ปน ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ วิปากาพฺยากตานิ
มคฺคงฺคานิ สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน กฏตฺตา จ รูปาน มคฺคปจฺจเยน
ปจฺจโยติป วุตฺต ฯ เอเต ปน เทฺวป ฌานมคฺคปจฺจยา ทฺวิปฺจวิฺาณาเหตุกจิตฺเตสุ น ลพฺภนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ
เอกวตฺถุกเอการมฺมณเอกุปฺปาเทกนิโรธสงฺขาเตน สมฺปยุตฺตภาเวน อุปการกา อรูปธมฺมา สมฺปยุตฺตปจฺจโย ฯ ยถาห ฯ จตฺตาโร
ขนฺธา อรูปโน อฺมฺ สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ
เอกวตฺถุกาทิภาวานุปคเมน อุปการกา รูปโน ธมฺมา อรูปน
ธมฺมาน อรูปโนป รูปน วิปฺปยุตฺตปจฺจโย ฯ โส สหชาตปจฺฉาชาตปุเรชาตวเสน ติวิโธ โหติ ฯ วุตฺตฺเหต สหชาตา กุสลา
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๑. อภิ. ป.๔๐/๑๐ ฯ ๒. อภิ. ป. ๔๐/๑๙๑ ฯ ๓. อภิ. ป. ๔๐/๑๙๓ ฯ
๔. อภิ ป. ๔๐/๑๐ ฯ.
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
ขนฺธา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน วิปปฺ ยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย ปจฺฉาชาตา กุสลา ขนฺธา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน
ปจฺจโยติ ฯ อพฺยากตปทสฺส ปน สหชาตวิภงฺเค ปฏิสนฺธิกฺขเณ
วิปากาพฺยากตา ขนฺธา กฏตฺตารูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย
ขนฺธา วตฺถสุ ฺส วตฺถุ ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยติป
วุตฺต ฯ ปุเรชาต ปน จกฺขุนฺทฺริยาทิวตฺถุวเสเนว เวทิตพฺพ ฯ ยถาห ฯ
ปุเรชาต จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณสฺส ฯเปฯ กายายตน กายวิฺาณสฺส วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย วตฺถุ วิปากาพฺยากตาน
กิริยาพฺยากตาน ขนฺธาน ฯเปฯ วตฺถุ กุสลาน ขนฺธาน ฯเปฯ
วตฺถุ อกุสลาน ขนฺธาน วิปฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ
ปจฺจุปฺปนฺนลกฺขเณน อตฺถิภาเวน ตาทิสสฺเสว ธมฺมสฺส
อุปตฺถมฺภกตฺเตน อุปการโก ธมฺโม อตฺถิปจฺจโย ฯ ตสฺส อรูปกฺขนฺธมหาภูตนามรูปจิตฺตเจตสิกมหาภูตอายตนวตฺถุวเสน สตฺตธา
มาติกา นิกขฺ ิตฺตา ฯ ยถาห ฯ จตฺตาโร ขนฺธา อรูปโน อฺมฺ
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย จตฺตาโร มหาภูตา โอกฺกนฺติกฺขเณ
นามรูป อฺมฺ จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา จิตฺตสมุฏานาน รูปาน
มหาภูตา อุปาทายรูปาน จกฺขายตน จกฺขุวิฺาณธาตุยา ฯเปฯ
กายายตน ฯเปฯ รูปายตน ฯเปฯ โผฏพฺพายตน กายวิฺาณธาตุยา ตสมฺปยุตฺตกานฺจ ธมฺมาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย รูปายตน
ฯเปฯ โผฏพฺพายตน มโนธาตุยา ตสมฺปยุตฺตกานฺจ ธมฺมาน ย
๑
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๑. อภิ. ป. ๔๐/๑๙๔ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
รูป นิสฺสาย มโนธาตุ จ มโนวิฺาณธาตุ จ ปวตฺตนฺติ ต
รูป มโนธาตุยา จ มโนวิฺาณธาตุยา จ ตสมฺปยุตฺตกานฺจ
ธมฺมาน อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ ปฺหาวาเร ปน สหชาต
ปุเรชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺริยนฺติป นิกฺขิปตฺวา สหชาเต
ตาว เอโก ขนฺโธ ติณฺณนฺน ขนฺธาน ตสมุฏานานฺจ รูปาน
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยติอาทินา นเยน นิทฺเทโส กโต ฯ ปุเรชาเต
ปุเรชาตาน จกฺขาทีน วเสน นิทฺเทโส กโต ฯ ปจฺฉาชาเต ปุเรชาตสฺส
อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตาน จิตฺตเจตสิกาน ปจฺจยวเสน นิทฺเทโส
กโต ฯ อาหารินฺทฺริเยสุ กพฬิงฺกาโร อาหาโร อิมสฺส กายสฺส
อตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโย รูปชีวิตินฺทฺริย กฏตฺตารูปาน อตฺถิปจฺจเยน
ปจฺจโยติ เอว นิทฺเทโส กโตติ ฯ
อตฺตโน อนนฺตรา อุปฺปชฺชมานาน อรูปธมฺมาน ปวตฺติโอกาสทาเนน อุปการกา สมนนฺตรนิรุทฺธา อรูปธมฺมา นตฺถิปจฺจโย ฯ
ยถาห ฯ สมนนฺตรนิรุทฺธา จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา ปจฺจุปฺปนฺนาน
จิตฺตเจตสิกาน ธมฺมาน นตฺถิปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ
เตเอว วิคตภาเวน อุปการกตฺตา วิคตปจฺจโย ฯ ยถาห ฯ
สมนนฺตรวิคตา จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา ปจฺจุปฺปนฺนาน จิตฺตเจตสิกาน
ธมฺมาน วิคตปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ
อตฺถิปจฺจยธมฺมาเอว จ อวิคตภาเวน อุปการกตฺตา อวิคต๑
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๑. อภิ. ป. ๔๐/๑๐ ฯ ๒. อภิ. ป. ๔๐/๑๙๖ ฯ ๓. อภิ. ป. ๔๐/๑๙๕ ฯ
๔. อภิ. ป. ๔๐/๑๒ ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
ปจฺจโยติ เวทิตพฺพา ฯ เทสนาวิลาเสน ปน ตถาวิเนตพฺพเวเนยฺยวเสน วา อย ทุโก วุตฺโต อเหตุกทุก วตฺวาป เหตุวิปฺปยุตฺตทุโก
วิยาติ ฯ
เอวมิเมสุ จตุวีสติยา ปจฺจเยสุ อย อวิชฺชา
ปจฺจโย โหติ ปฺุาน ทุวิธาเนกธา ปน
ปเรส ปจฺฉิมาน สา เอกธา ปจฺจโย มตาติ ฯ
ตตฺถ ปฺุาน ทุวิธาติ อารมฺมณปจฺจเยน จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน จาติ เทฺวธา ปจฺจโย โหติ ฯ สา หิ อวิชฺช ขยโต วยโต
สมฺมสนกาเล กามาวจราน ปฺุาภิสงฺขาราน อารมฺมณปจฺจเยน
ปจฺจโย โหติ อภิฺาจิตฺเตน สโมหจิตฺตชานนกาเล รูปาวจราน ฯ
อวิชฺชาสมติกฺกมตฺถาย ปน ทานาทีนิ เจว กามาวจรปฺุกิริยาวตฺถูนิ
ปูเรนฺตสฺส รูปาวจรชฺฌานานิ จ อุปฺปาเทนฺตสฺส ทฺวินฺนมฺป เตส
อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย โหติ ฯ ตถา อวิชชฺ าสมฺมุฬฺหตฺตา กามภวรูปภวสมฺปตฺติโย ปฏเตฺวา ตาเนว ปฺุานิ กโรนฺตสฺส ฯ อเนกธา
ปน ปเรสนฺติ อปฺุาภิสงฺขาราน อเนกธา ปจฺจโย โหติ ฯ กถ ฯ
เอสา หิ อวิชฺช อารพฺภ ราคาทีน อุปฺปชฺชนกาเล อารมฺมณปจฺจเยน ครร กตฺวา อสฺสาทนกาเล อารมฺมณาธิปติอารมฺมณุปนิสฺสเยหิ อวิชฺชาสมฺมุฬหฺ สฺส อนาทีนวทสฺสาวิโน ปาณาติปาตาทีนิ
กโรนฺตสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ทุติยชวนาทีน อนนฺตรสมนนฺตรานนฺตรุปนิสฺสยาเสวนนตฺถิวิคตปจฺจเยหิ ยงฺกิฺจิ อกุสล กโรนฺตสฺส
เหตุสหชาตอฺมฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตปจฺจเยหีติ อเนกธา
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
ปจฺจโย โหติ ฯ ปจฺฉิมาน สา เอกธา ปจฺจโย มตาติ อเนฺชาภิสงฺขาราน อุปนิสฺสยปจฺจเยเนว เอกธา ปจฺจโย มตา ฯ โส
ปนสฺสา อุปนิสฺสยภาโว ปฺุาภิสงฺขาเร วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺโพ ฯ
เอตฺถาห กิมฺปนายเมกาว อวิชชฺ า สงฺขาราน ปจฺจโย
อุทาหุ อฺเป ปจฺจยา สนฺตีติ ฯ กิมฺปเนตฺถ ยทิ ตาว เอกาว
เอกการณวาโท อาปชฺชติ อถ อฺเป สนฺติ อวิชฺชาปจฺจยา
สงฺขาราติ เอกการณนิทฺเทโส นุปปชฺชตีติ ฯ น นุปปชฺชติ ฯ
กสฺมา ฯ ยสฺมา
เอก น เอกโต อิธ นาเนกมเนกโตป โน เอก
ผลมตฺถิ อตฺถิ ปน เอกเหตุผลทีปเน อตฺโถ ฯ
เอกโต หิ การณโต น อิธ กิฺจิ เอก ผลมตฺถิ น อเนก
นาป อเนเกหิ การเณหิ เอก ฯ อเนเกหิ ปน การเณหิ อเนกเมว
โหติ ฯ ตถาหิ อเนเกหิ อุตุปวีพีชสลิลสงฺขาเตหิ การเณหิ
อเนกเมว รูปคนฺธรสาทิองฺกุรสงฺขาต ผลมุปฺปชฺชมาน ทิสฺสติ ฯ ย
ปเนต อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺาณนฺติ เอเกกเหตุผลทีปน กต ตตฺถ อตฺโถ อตฺถิ ปโยชน วิชชฺ ติ ฯ ภควา หิ กตฺถจิ
ปธานตฺตา กตฺถจิ ปากฏตฺตา กตฺถจิ อสาธารณตฺตา เทสนาวิลาสสฺส
จ เวเนยฺยานฺจ อนุรูปโต เอกเมว เหตุ วา ผล วา ทีเปติ ฯ
ผสฺสปจฺจยา เวทนาติ หิ ปธานตฺตา เอกเมว เหตุ ผลฺจาห ฯ
๑

๑. ส. นิทาน. ๑๖/๑ ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
ผสฺโส หิ เวทนาย ปธานเหตุ ยถาผสฺส เวทนาววฏานโต ฯ เวทนา
จ ผสฺสสฺส ปธานผล ยถาเวทน ผสฺสววฏานโต ฯ เสมฺหสมุฏานา
อาพาธาติ ปากฏตฺตา เอก เหตุมาห ฯ ปากโฏ หิ เอตฺถ เสมฺโห
น กมฺมาทโย ฯ เยเกจิ ภิกฺขเว อกุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อโยนิโสมนสิการมูลกาติ อสาธารณตฺตา เอก เหตุมาห ฯ อสาธารโณ หิ
อโยนิโสมนสิกาโร อกุสลาน สาธารณานิ วตฺถารมฺมณาทีนีติ ฯ
ตสฺมา อยมิธ อวิชฺชา วิชฺชมาเนสุป อฺเสุ วตฺถารมฺมณสหชาตธมฺมาทีสุ สงฺขารการเณสุ อสฺสาทานุปสฺสิโน ตณฺหา ปวฑฺฒตีติ
จ อวิชฺชาสมุทยา อาสวสมุทโยติ จ วจนโต อฺเสมฺป
ตณฺหาทีน สงฺขารเหตูน สงฺขารเหตูติ ปธานตฺตา อวิทฺวา ภิกฺขเว
อวิชฺชาคโต ปฺุาภิสงฺขารมฺป อภิสงฺขโรตีติ ปากฏตฺตา อสาธารณตฺตา จ สงฺขาราน เหตุภาเวน ทีปตาติ เวทิตพฺพา ฯ เอเตเนว จ
เอเกกเหตุผลทีปนปริหารวจเนน สพฺพตฺถ เอเกกเหตุผลทีปเน ปโยชน
เวทิตพฺพนฺติ ฯ
เอตฺถาห เอว สนฺเตป เอกนฺตานิฏผลาย สาวชฺชาย อวิชฺชาย
กถ ปฺุาเนฺชาภิสงฺขารปจฺจยตฺต ยุชชฺ ติ น หิ นิมฺพพีชโต
อุจฺฉุ อุปฺปชฺชตีติ ฯ กถ น ยุชชฺ ิสฺสติ โลกสฺมึ หิ
วิรทุ ฺโธ จาวิรุทฺโธ จ สทิสาสทิโส ตถา
ธมฺมาน ปจฺจโย สิทฺโธ วิปากาเอว เต จ น ฯ
ธมฺมาน หิ านสภาวกิจฺจาทิวิรุทฺโธ จาวิรุทฺโธ จ ปจฺจโย โลเก
๑

๒

๓

๑. อง. ทสก. ๒๔/๑๑๗ ฯ ๒. ส. นิทาน. ๑๖/๑๐๒ ฯ ๓. ม. มู. ๑๒/๑๐๑ ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
สิทฺโธ ฯ ปุริมจิตฺต หิ อปรจิตฺตสฺส านวิรุทฺโธ ปจฺจโย
ปุริมสิปฺปาทิสิกฺขา จ ปจฺฉา ปวตฺตมานาน สิปฺปาทิกิริยาน ฯ กมฺม
รูปสฺส สภาววิรุทฺโธ ปจฺจโย ขีราทีนิ จ ทธิอาทีน ฯ อาโลโก
จกฺขุวิฺาณสฺส กิจฺจวิรุทฺโธ คุฬาทโย จ อาสวาทีน ฯ จกฺขุรูปาทโย ปน จกฺขุวิฺาณาทีน านาวิรุทฺธา ปจฺจยา ปุรมิ ชวนาทโย ปจฺฉิมชวนาทีน สภาวาวิรุทฺธา กิจจฺ าวิรุทฺธา จ ฯ ยถา จ
วิรุทฺธาวิรุทฺธา ปจฺจยา สิทฺธา เอว สทิสาสทิสาป ฯ สทิสเมว หิ
อุตุอาหารสงฺขาต รูป รูปสฺส ปจฺจโย โหติ สาลีพีชาทีนิ จ
สาลีผลาทีน ฯ อสทิสมฺป รูปมรูปสฺส อรูปฺจ รูปสฺส ปจฺจโย
โหติ โคโลมาวิโลมวิสาณทธิติลปฏ าทีนิ จ ทุพฺพาภูตินกาทีน ฯ
เยสฺจ ธมฺมาน เต วิรุทฺธาวิรุทฺธสทิสาสทิสา ปจฺจยา น เต
ธมฺมา เตส ธมฺมาน วิปากาเอว ฯ อิติ อย อวิชฺชาวิปากวเสน
เอกนฺตานิฏผลา สภาววเสน จ สาวชฺชาป สมานา สพฺเพสมฺป
เอเตส ปฺุาภิสงฺขาราทีน ยถานุรปู  านกิจฺจสภาววิรุทฺธาวิรุทฺธปจฺจยวเสน สทิสาสทิสปจฺจยวเสน จ ปจฺจโย โหตีติ เวทิตพฺพา ฯ
โส จสฺสา ปจฺจยภาโว ยสฺส หิ ทุกขฺ าทีสุ อวิชชฺ าสงฺขาต
อฺาณ อปฺปหีน โหติ โส ทุกฺเข ตาว ปุพฺพนฺตาทีสุ จ
อฺาเณน สสารทุกฺข สุขสฺาย คเหตฺวา ตสฺส เหตุภูเต ติวิเธป
๑

๑. โคโลมาวิโลมานิ ทุพฺพาย ฯ อวีติ จ รตฺตา เอฬกา เวทิตพฺพา ฯ วิสาณ สรสฺส ฯ
ทธิติลปฏคุฬานิ ภูตินกสฺส ฯ เสวาล ตณฺฑุเลยฺยกสฺส ขรวฬวา อสฺสตรสฺสาติ
เอวมาทิ อาทิสทฺเทน สงฺคหิโตติ ฏีกา ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
สงฺขาเร อารภตีติอาทินา นเยน วุตฺโตเยว ฯ
อปจ อย อฺโป ปริยาโย
จุตูปปาเต สสาเร สงฺขารานฺจ ลกฺขเณ
โย ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน- ธมฺเมสุ จ วิมุยฺหติ
อภิสงฺขโรติ โส เอเต สงฺขาเร ติวิเธ ยโต
อวิชฺชา ปจฺจโย เตส ติวิธานมย ตโตติ ฯ
กถ ปน โย เอเตสุ วิมุยฺหติ โส ติวิเธเปเต สงฺขาเร กโรตีติ
เจ ฯ จุติยา ตาว วิมุฬฺโห สพฺพตฺถ ขนฺธาน เภโท มรณนฺติ
จุตึ อคฺคณฺหนฺโต สตฺโต มรติ สตฺตสฺส เทหนฺตรสงฺกมนนฺติอาทีนิ
วิกปฺเปติ ฯ อุปปาเต วิมุฬฺโห สพฺพตฺถ ขนฺธาน ปาตุภาโว ชาตีติ
อุปปาต อคฺคณฺหนฺโต สตฺโต อุปฺปชฺชติ สตฺตสฺส นวสรีรปาตุภาโวติอาทีนิ วิกปฺเปติ ฯ สสาเร วิมุฬฺโห โย เอส
ขนฺธานฺจ ปฏิปาฏิ ธาตุ อายตนาน จ
อพฺโพจฺฉินฺน วตฺตมานา สสาโรติ ปวุจฺจตีติ ฯ
เอว วณฺณิโต สสาโร ต เอว อคฺคณฺหนฺโต อย สตฺโต อสฺมา
โลกา ปร โลก คจฺฉติ ปรสฺมา โลกา อิม โลกมาคจฺฉตีติอาทีนิ
วิกปฺเปติ ฯ สงฺขาราน ลกฺขเณ วิมฬุ ฺโห สงฺขาราน สภาวลกฺขณ
สามฺลกฺขณฺจ อคฺคณฺหนฺโต สงฺขาเร อตฺตโต อตฺตนิยโต ธุวโต
สุภโต สุขโต จ วิกปฺเปติ ฯ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนธมฺเมสุ วิมุฬฺโห
อวิชฺชาทีหิ สงฺขาราทีน ปวตฺตึ อคฺคณฺหนฺโต อตฺตา ชานาติ วา
น ชานาติ วา โสเอว กโรติ จ กาเรติ จ โสเอว ปฏิสนฺธิย
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วิสุทฺธิมคฺเค
อุปฺปชฺชติ ตสฺส อณุอิสฺสราทโย กลลาทิภาเวน สรีร สณฺเปนฺตา
อินฺทฺริยานิ สมฺปาเทนฺติ โส อินฺทรฺ ยิ สมฺปนฺโน ผุสติ เวทิยติ
ตณฺหิยติ อุปาทิยติ ฆฏิยติ โส ปุน ภวนฺตเร ภวตีติ วา สพฺเพ
สตฺตา นิยติสงฺคติภาวปริณตาติ วา วิกปฺเปติ ฯ โส อวิชฺชาย
อนฺธีกโต เอว วิกปฺเปนฺโต ยถา นาม อนฺโธ ปวิย วิจรนฺโต
มคฺคมฺป อมคฺคมฺป ถลมฺป นินฺนมฺป สมมฺป วิสมมฺป ปฏิปชฺชติ
เอว ปฺุมฺป อปฺุมฺป อเนฺชมฺป สงฺขาร อภิสงฺขโรตีติ ฯ
เตเนต วุจฺจติ
ยถาป นาม ชจฺจนฺโธ นโร อปริณายโก
เอกทา ยาติ มคฺเคน อุมฺมคฺเคนาป เอกทา
สสาเร สสร พาโล ตถา อปริณายโก
กโรติ เอกทา ปฺุ อปฺุมฺป เอกทา
ยถา จ ตฺวา โส ธมฺม สจฺจานิ อภิสเมสฺสติ
ตทา อวิชฺชูปสมา อุปสนฺโต จริสฺสตีติ ฯ
อย อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ ปทสฺมึ วิตฺถารกถามุข ฯ
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณปเท ฯ วิฺาณนฺติ จกฺขุวิฺาณาทิ
ฉพฺพิธ ฯ ตตฺถ จกฺขุวิฺาณ กุสลวิปาก อกุสลวิปากนฺติ ทุวิธ
โหติ ฯ ตถา โสตฆานชิวฺหากายวิฺาณานิ ฯ มโนวิฺาณ
กุสลากุสลวิปากา เทฺว มโนธาตุโย ติสฺโส อเหตุกมโนวิฺาณธาตุโย อฏ สเหตุกานิ กามาวจรวิปากจิตฺตานิ ปฺจ รูปาวจรานิ จตฺตาริ อรูปาวจรานีติ พาวีสติวิธ โหติ ฯ อิติ อิเมหิ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
ฉหิ วิฺาเณหิ สพฺพานิป พตฺตึส โลกิยวิปากวิฺาณานิ สงฺคหิตานิ
โหนฺติ ฯ โลกุตฺตรานิ ปน วฏฏกถาย น ยุชชฺ นฺตีติ น คหิตานิ ฯ
ตตฺถ สิยา กถ ปเนต ชานิตพฺพ อิท วุตฺตปฺปการ
วิฺาณ สงฺขารปจฺจยา โหตีติ ฯ อุปจิตกมฺมาภาเว วิปากาภาวโต ฯ
วปาก เหต วิปากฺจ น อุปจิตกมฺมาภาเว อุปปฺ ชฺชติ ยทิ
อุปฺปชฺเชยฺย สพฺเพส สพฺพวิปากานิ อุปฺปชฺเชยฺยุ น จ อุปฺปชฺชนฺตีติ
ชานิตพฺพเมต สงฺขารปจฺจยา อิท วิฺาณ โหตีติ ฯ
กตรสงฺขารปจฺจยา กตร วิฺาณนฺติ เจ ฯ กามาวจรปฺุาภิสงฺขารปจฺจยา ตาว กุสลวิปากานิ ปฺจ จกฺขุวิฺาณาทีนิ
มโนวิฺาเณ เอกา มโนธาตุ เทฺว มโนวิฺาณธาตุโย อฏ
กามาวจรวิปากานีติ โสฬส ฯ ยถาห ฯ กามาวจรสฺส กุสลสฺส
กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก จกฺขุวิฺาณ อุปฺปนฺน โหติ
โสตฆานชิวฺหากายวิฺาณ วิปากา มโนธาตุ อุปฺปนฺนา โหติ
โสมนสฺสสหคตา มโนวิฺาณธาตุ อุปฺปนฺนา โหติ อุเปกฺขาสหคตา
มโนวิฺาณธาตุ อุปฺปนฺนา โหติ โสมนสฺสสหคตา าณสมฺปยุตฺตา
โสมนสฺสสหคตา าณสมฺปยุตฺตา สสงฺขาเรน โสมนสฺสสหคตา
าณวิปฺปยุตฺตา โสมนสฺสหสคตา าณวิปฺปยุตฺตา สสงฺขาเรน
อุเปกฺขาสหคตา าณสมฺปยุตฺตา อุเปกฺขาสหคตา าณสมฺปยุตฺตา
สสงฺขาเรน อุเปกฺขาสหคตา าณวิปฺปยุตฺตา อุเปกฺขาสหคตา
าณวิปฺปยุตฺตา สสงฺขาเรนาติ ฯ รูปาวจรปฺุาภิสงฺขารปจฺจยา ปน
๑

๑. อภิ. ส. ๑๔/๑๒๘. ๑๔๓ ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
ปฺจ รูปาวจรวิปากานิ ฯ ยถาห ฯ ตสฺเสว รูปาวจรสฺส กุสลสฺส
กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ
ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ฯ เอว
ปฺุาภิสงฺขารปจฺจยา เอกวีสติวิธ วิฺาณ โหติ ฯ อปฺุาภิสงฺขารปจฺจยา ปน อกุสลวิปากานิ ปฺจ จกฺขุวิฺาณาทีนิ
เอกา มโนธาตุ เอกา มโนวิฺาณธาตูติ เอว สตฺตวิธ วิฺาณ
โหติ ฯ ยถาห ฯ อกุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก
จกฺขุวิฺาณ อุปฺปนฺน โหติ โสตฆานชิวฺหากายวิฺาณ วิปาก
มโนธาตุ วิปากมโนวิฺาณธาตุ อุปฺปนฺนา โหตีติ ฯ อเนฺชาภิสงฺขารปจฺจยา ปน จตฺตาริ อรูปวิปากานีติ เอว จตุพฺพิธ วิฺาณ
โหติ ฯ ยถาห ฯ ตสฺเสว อรูปาวจรสฺส กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา
อุปจิตตฺตา วิปาก สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา อากาสานฺจายตนสฺาสหคต วิฺาณ วิฺาณฺจายตนอากิฺจฺายตนเนวสฺานาสฺายตนสฺาสหคต สุขสฺส จ ทุกฺขสฺส จ ปหานา
จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ฯ เอว ยสงฺขารปจฺจยา ย
วิฺาณ โหติ ต ตฺวา อิทานิสฺส เอว ปวตฺติ เวทิตพฺพา ฯ
สพฺพเมว หิ อิท ปวตฺติปฏิสนฺธิวเสน เทฺวธา ปวตฺตติ ฯ
ตตฺถ เทฺว ปฺจวิฺาณานิ เทฺว มโนธาตุโย โสมนสฺสสหคตา
อเหตุกมโนวิฺาณธาตูติ อิมานิ เตรส ปฺจโวการภเว ปวตฺติยเยว
ปวตฺตนฺติ ฯ เสสานิ เอกูนวีสติ ตีสุ ภเวสุ ยถานุรูป ปวตฺติยมฺป
๑

๒

๓

๑. อภิ. ส. ๓๔/๑๔๔ ฯ ๒. อภิ. ส. ๓๔/๑๗๓ ฯ ๓. อภิ. ส. ๓๔/๑๔๕ ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
ปฏิสนฺธิยมฺป ปวตฺตนฺติ ฯ กถ ฯ กุสลวิปากานิ ตาว จกฺขุวิฺาณาทีนิ ปฺจ กุสลวิปาเกน อกุสลวิปาเกน วา นิพฺพตฺตสฺส
ยถากฺกม ปริปากมุปคตินฺทฺริยสฺส จกฺขาทีน อาปาถคต อิฏ วา
อิฏมชฺฌตฺต วา รูปาทิมารมฺมณ อารพฺภ จกฺขาทิปสาท นิสฺสาย
ทสฺสนสวนฆายนสายนผุสนกิจฺจ สาธยมานานิ ปวตฺตนฺติ ฯ ตถา
อกุสลวิปากานิ ปฺจ ฯ เกวล หิ เตส อนิฏ อนิฏมชฺฌตฺต
วา อารมฺมณ โหติ ฯ อยเมว วิเสโส ฯ ทสาป เจตานิ นิยตทฺวารารมฺมณวตฺถุฏานานิ นิยตกิจจฺ าเนว จ ภวนฺติ ฯ ตโต
กุสลวิปากาน จกฺขุวิฺาณาทีนิอนนฺตรา กุสลวิปากา มโนธาตุ เตสเยว
อารมฺมณ อารพฺภ หทยวตฺถุ นิสฺสาย สมฺปฏิจฺฉนกิจฺจ สาธยมานา
ปวตฺตติ ฯ ตถา อกุสลวิปากาน อนนฺตรา อกุสลวิปากา ฯ อิทฺจ
ปน ทฺวย อนิยตทฺวารารมฺมณ นิยตวตฺถุฏาน นิยตกิจฺจฺจ โหติ ฯ
โสมนสฺสสหคตา ปน อเหตุกมโนวิฺาณธาตุ กุสลวิปากมโนธาตุยา
อนนฺตรา ตสฺสาเยว อารมฺมณ อารพฺภ หทยวตฺถุ นิสฺสาย สนฺตีรณกิจฺจ
สาธยมานา ฉสุ ทฺวาเรสุ พลวารมฺมเณ กามาวจรสตฺตาน เยภุยฺเยน
โลภสมฺปยุตตฺ ชวนาวสาเน ภวงฺควีถึ ปจฺฉินฺทิตฺวา ชวเนน คหิตารมฺมเณ
ตทารมฺมณวเสน จ สกึ วา ทฺวิกฺขตฺตุ วา ปวตฺตตีติ มชฺฌิมฏกถาย วุตฺต ฯ อภิธมฺมฏกถาย ปน ตทารมฺมเณ เทฺว จิตฺตวารา
อาคตา ฯ อิท ปน จิตฺต ตทารมฺมณนฺติ จ ปฏ ิภวงฺคนฺติ จาติ
เทฺว นามานิ ลภติ ฯ อนิยตทฺวารารมฺมณ นิยตวตฺถุก อนิยตฏานกิจฺจฺจ โหตีติ ฯ เอว ตาว เตรส ปฺจโวการภเว ปวตฺติยเยว
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
ปวตฺตนฺตีติ เวทิตพฺพานิ ฯ เสเสสุ เอกูนวีสติยา น กิฺจิ อตฺตโน
อนุรูปาย ปฏิสนฺธิยา น ปวตฺตติ ฯ ปวตฺติย ปน กุสลากุสลวิปากา
ตาว เทฺว อเหตุกมโนวิฺาณธาตุโย ปฺจทฺวาเร กุสลากุสลวิปากมโนธาตูน อนนฺตรา สนฺตีรณกิจฺจ ฉสุ ทฺวาเรสุ ปุพฺเพ
วุตฺตนเยเนว ตทารมฺมณกิจฺจ อตฺตนา ทินฺนปฏิสนฺธิโต อุทฺธ อสติ
ภวงฺคุปจฺเฉทเก จิตฺตุปฺปาเท ภวงฺคกิจฺจ อนฺเต จุติกจิ ฺจฺจาติ
จตฺตาริ กิจฺจานิ สาธยมานา นิยตวตฺถุกา อนิยตทฺวารารมฺมณฏานกิจฺจา หุตฺวา ปวตฺตนฺติ ฯ อฏ กามาวจรสเหตุกจิตฺตานิ
วุตฺตนเยเนว ฉสุ ทฺวาเรสุ ตทารมฺมณกิจฺจ อตฺตนา ทินฺนปฏิสนฺธิโต
อุทฺธ อสติ ภวงฺคุปจฺเฉทเก จิตฺตุปฺปาเท ภวงฺคกิจฺจ อนฺเต
จุติกิจฺจฺจาติ ตีณิ กิจจฺ านิ สาธยมานานิ นิยตวตฺถุกานิ อนิยตทฺวารารมฺมณฏานกิจฺจานิ หุตฺวา ปวตฺตนฺติ ฯ ปฺจ รูปาวจรานิ
จตฺตาริ จ อารุปฺปานิ อตฺตนา ทินฺนปฏิสนฺธิโต อุทฺธ อสติ
ภวงฺคุปจฺเฉทเก จิตฺตุปฺปาเท ภวงฺคกิจฺจ อนฺเต จุติกิจฺจฺจาติ
กิจฺจทฺวย สาธยมานานิ ปวตฺตนฺติ ฯ เตสุ รูปาวจรานิ
นิยตวตฺถุทฺวารารมฺมณานิ อนิยตฏานกิจฺจานิ อิตรานิ นิยตวตฺถุกานิ
นิยตารมฺมณานิ อนิยตฏานกิจฺจานิ หุตฺวา ปวตฺตนฺตีติ ฯ เอว
ตาว พตฺตึสวิธมฺป วิฺาณ ปวตฺติย สงฺขารปจฺจยา ปวตฺตติ ฯ
ตตฺรสฺส เต เต สงฺขารา กมฺมปจฺจเยน จ อุปนิสฺสยปจฺจเยน
จ ปจฺจยา โหนฺติ ฯ ย ปน วุตฺต เสเสสุ เอกูนวีสติยา น
กิฺจิ อตฺตโน อนุรูปาย ปฏิสนฺธิยา น ปวตฺตตีติ ต
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
อติสงฺขิตฺตตฺตา ทุพฺพิชาน เตนสฺส วิตฺถารนยทสฺสนตฺถ วุจฺจติ กตี
ปฏิสนฺธิโย กตี ปฏิสนฺธิจติ ฺตานิ เกน กตฺถ ปฏิสนฺธิ โหติ
กึ ปฏิสนฺธิยา อารมฺมณนฺติ ฯ อสฺีปฏิสนฺธิยา สทฺธึ วีสติ
ปฏิสนฺธิโย วุตฺตปฺปการาเนว เอกูนวีสติ ปฏิสนฺธจิ ิตฺตานิ ตตฺถ
อกุสลวิปากาย อเหตุกมโนวิฺาณธาตุยา อปาเยสุ ปฏิสนฺธิ โหติ
กุสลวิปากาย มนุสฺสโลเก ชจฺจนฺธชาติพธิรชาติอุมฺมตฺตกชาติเอฬมูคนปปสกาทีน อฏหิ สเหตุกกามาวจรวิปาเกหิ กามาวจรเทเวสุ เจว
มนุสฺเสสุ จ ปฺุวนฺตาน ปฏิสนฺธิ โหติ ปฺจหิ รูปาวจรวิปาเกหิ
รูปพฺรหฺมโลเก จตูหิ อรูปาวจรวิปาเกหิ อรูปโลเกติ เยน จ
ยตฺถ ปฏิสนฺธิ โหติ สาเอว ตสฺส อนุรูปา ปฏิสนฺธิ นาม ฯ
สงฺเขปโต ปน ปฏิสนฺธิยา ตีณิ อารมฺมณานิ โหนฺติ อตีต
ปจฺจุปฺปนฺน นวตฺตพฺพฺจ อสฺีปฏิสนฺธิ อนารมฺมณาติ ฯ
ตตฺถ วิฺาณฺจายตนเนวสฺานาสฺายตนปฏิสนฺธีน อตีตเมว
อารมฺมณ ทสนฺน กามาวจราน อตีต วา ปจฺจุปฺปนฺน วา เสสาน
นวตฺตพฺพเมว ฯ เอว ตีสุ อารมฺมเณสุ ปวตฺตมานา ปน ปฏิสนฺธิ
ยสฺมา อตีตารมฺมณสฺส วา นวตฺตพฺพารมฺมณสฺส วา จุติจิตฺตสฺส
อนนฺตรเมว ปวตฺตติ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ ปน จุติจิตฺต นาม นตฺถิ
ตสฺมา ทฺวีสุ อารมฺมเณสุ อฺตรารมฺมณาย จุติยา อนนฺตรา
ตีสุ อารมฺมเณสุ อฺตรารมฺมณาย ปฏิสนฺธิยา สุคติทุคฺคติวเสน
ปวตฺตนากาโร เวทิตพฺโพ ฯ เสยฺยถีท ฯ
กามาวจรสุคติย ตาว ิตสฺส ปาปกมฺมิโน ปุคฺคลสฺส ตานิสฺส

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺว (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 152

วิสทุ ฺธิมคฺเค
ตสฺมึ สมเย โอลมฺพนฺตีติอาทิวจนโต มรณมฺเจ นิปนฺนสฺส
ยถูปจิต ปาปกมฺม วา กมฺมนิมิตฺต วา มโนทฺวาเร อาปาถ
อาคจฺฉติ ฯ ต อารพฺภ อุปฺปนฺนาย ตทารมฺมณปริโยสานาย ชวนวีถิยา
อนนฺตร ภวงฺควิสย อารมฺมณ กตฺวา จุติจิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ ตสฺมึ
นิรุทฺเธ ตเทว อาปาถคต กมฺม วา กมฺมนิมิตฺต วา อารพฺภ
อนุปจฺฉินฺนกิเลสพลวินมิต ทุคฺคติปริยาปนฺน ปฏิสนฺธิจิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ
อย อตีตารมฺมณาย จุติยา อนนฺตรา อตีตารมฺมณา ปฏิสนฺธิ ฯ
อปรสฺส มรณสมเย วุตฺตปฺปการกมฺมวเสน นรกาทีสุ
อคฺคิชาลวณฺณาทิก ทุคฺคตินิมิตฺต มโนทฺวาเร อาปาถ อาคจฺฉติ
ตสฺส ทฺวิกขฺ ตฺตุ ภวงฺเค อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุทฺเธ ต อารมฺมณ
อารพฺภ เอก อาวชฺชน มรณสฺสาสนฺนภาเวน มนฺทีภูตเวคตฺตา ปฺจ
ชวนานิ เทฺว ตทารมฺมณานีติ ตีณิ วีถิจิตฺตานิ อุปฺปชฺชนฺติ ตโต
ภวงฺควิสยมารมฺมณ กตฺวา เอก จุติจิตฺต ฯ เอตฺตาวตา เอกาทส
จิตฺตกฺขณา อตีตา โหนฺติ ฯ อถสฺส อวเสสปฺจจิตฺตกฺขณายุเก
ตสฺมึเยว อารมฺมเณ ปฏิสนฺธิจิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ อย อตีตารมฺมณาย
จุติยา อนนฺตรา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ปฏิสนฺธิ ฯ
อปรสฺส มรณสมเย ปฺจนฺน ทฺวาราน อฺตรสฺมึ ราคาทิเหตุภูต หีนมารมฺมณ อาปาถ อาคจฺฉติ ฯ ตสฺส ยถากฺกเมน
อุปฺปนฺนโวฏวนาวสาเน มรณสฺสาสนฺนภาเวน มนฺทีภูตเวคตฺตา ปฺจ
ชวนานิ เทฺว ตทารมฺมณานิ จ อุปฺปชฺชนฺติ ตโต ภวงฺค๑

๒

๑. ม. อุ. ๑๔/๓๑๓ ฯ ๒. ม. ตสฺมา ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
วิสยมารมฺมณ กตฺวา เอก จุติจิตฺต ฯ เอตฺตาวตา จ เทฺว ภวงฺคานิ
อาวชฺชน ทสฺสน สมฺปฏิจฺฉนฺน สนฺตีรณ โวฏวน ปฺจ ชวนานิ
เทฺว ตทารมฺมณานิ เอก จุติจิตฺตนฺติฒ ปฺจทส จิตฺตกฺขณา อตีตา
โหนฺติ ฯ อถโข อวเสสเอกจิตฺตกฺขณายุเก ตสฺมึเยว อารมฺมเณ
ปฏิสนฺธิจิตฺตมุปฺปชฺชติ ฯ อยมฺป อตีตารมฺมณาย จุติยา อนนฺตรา
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ปฏิสนฺธิ ฯ
เอส ตาว อตีตารมฺมณาย สุคติจุติยา อนนฺตรา อตีตปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาย ทุคฺคติปฏิสนฺธิยา ปวตฺตนากาโร ฯ
ทุคฺคติย ิตสฺส ปน อุปจิตานวชฺชกมฺมสฺส วุตฺตนเยเนว ต
อนวชฺชกมฺม วา กมฺมนิมิตฺต วา มโนทฺวาเร อาปาถ อาคจฺฉตีติ
กณฺหปกฺเข สุกฺกปกฺข เปตฺวา สพฺพ ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
อย อตีตารมฺมณาย ทุคคฺ ติจุติยา อนนฺตรา อตีตปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาย
สุคติปฏิสนฺธิยา ปวตฺตนากาโร ฯ
สุคติย ิตสฺส ปน อุปจิตานวชฺชกมฺมสฺส ตานิสฺส ตสฺมึ
สมเย โอลมฺพนฺตีติอาทิวจนโต มรณมฺเจ นิปนฺนสฺส ยถูปจิต
อนวชฺชกมฺม วา กมฺมนิมิตฺต วา มโนทฺวาเร อาปาถ อาคจฺฉติ
ตฺจ โข อุปจิตกามาวจรานวชฺชกมฺมสฺเสว ฯ อุปจิตมหคฺคตกมฺมสฺส
ปน กมฺมนิมิตฺตเมว อาปาถ อาคจฺฉติ ต อารพฺภ อุปฺปนฺนาย
ตทารมฺมณปริโยสานาย สุทฺธาย วา ชวนวีถิยา อนนฺตร ภวงฺควิสย
อารมฺมณ กตฺวา จุติจิตฺตมุปฺปชฺชติ ฯ ตสฺมึ นิรุทฺเธ ตเทว
๑

๑. ม. อุ. ๑๔/๓๒๓ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
อาปาถคต กมฺม วา กมฺมนิมิตฺต วา อารพฺภ อนุปจฺฉินฺนกิเลสพลวินมิต สุคติปริยาปนฺน ปฏิสนฺธจิ ิตฺตมุปฺปชฺชติ ฯ อย อตีตารมฺมณาย จุติยา อนนฺตรา อตีตารมฺมณา วา นวตฺตพฺพารมฺมณา
วา ปฏิสนฺธิ ฯ
อปรสฺส มรณสมเย กามาวจรานวชฺชกมฺมวเสน มนุสสฺ โลเก
มาตุกุจฺฉิวณฺณสงฺขาต วา เทวโลเก อุยฺยานวิมานกปฺปรุกฺขาทิวณฺณสงฺขาต วา สุคตินิมิตฺต มโนทฺวาเร อาปาถ อาคจฺฉติ ฯ
ตสฺส ทุคฺคตินิมิตฺเต ทสฺสิตานุกฺกเมเนว จุติจิตฺตานนฺตร ปฏิสนฺธิจิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ อย อตีตารมฺมณาย จุติยา อนนฺตรา
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ปฏิสนฺธิ ฯ
อปรสฺส มรณสมเย าตกา อย ตาต ตวตฺถาย พุทฺธปูชา
กริยติ จิตฺต ปสาเทหีติ วตฺวา ปุปฺผทามธชปฏากาทิวเสน รูปารมฺมณ วา ธมฺมสฺสวนตุริยปูชาทิวเสน สทฺทารมฺมณ วา ธูปวาสคนฺธาทิวเสน คนฺธารมฺมณ วา อิท ตาต สายสฺสุ ตวตฺถาย
ทาตพฺพ เทยฺยธมฺมนฺติ วตฺวา มธุผาณิตาทิวเสน รสารมฺมณ วา
อิท ตาต ผุสสฺสุ ตวตฺถาย ทาตพฺพ เทยฺยธมฺมนฺติ วตฺวา จีนปฏ
โสมารปฏาทิวเสน โผฏพฺพารมฺมณ วา ปฺจทฺวาเร อุปสหรนฺติ ฯ
ตสฺส ตสฺมึ อาปาถคเต รูปาทิอารมฺมเณ ยถากฺกเมน อุปฺปนฺนโวฏวนาวสาเน มรณสฺสาสนฺนภาเวน มนฺทีภูตเวคตฺตา ปฺจ
ชวนานิ เทฺว ตทารมฺมณานิ จ อุปปฺ ชฺชนฺติ ตโต ภวงฺควิสย
อารมฺมณ กตฺวา เอก จุติจิตฺต ตทวสาเน ตสฺมึเยว
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
เอกจิตฺตกฺขณฏิติเก อารมฺมเณ ปฏิสนฺธิจิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ อยมฺป
อตีตารมฺมณาย จุติยา อนนฺตรา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ปฏิสนฺธิ ฯ
อปรสฺส ปน ปวีกสิณชฺฌานาทิวเสน ปฏิลทฺธมหคฺคตสฺส สุคติย
ิตสฺส มรณสมเย กามาวจรกุสลกมฺมกมฺมนิมิตฺตคตินมิ ิตฺตาน วา
อฺตร ปวีกสิณาทินิมิตฺต วา มหคฺคตจิตฺต วา มโนทฺวาเร
อาปาถ อาคจฺฉติ จกฺขุโสตาน วา อฺตรสฺมึ กุสลุปฺปตฺติเหตุภูต
ปณีตมารมฺมณ อาปาถ อาคจฺฉติ ฯ ตสฺส ยถากฺกเมน อุปฺปนฺนโวฏวนาวสาเน มรณสฺสาสนฺนภาเวน มนฺทีภูตเวคตตฺตา ปฺจ ชวนานิ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ มหคฺคตคติกาน ปน ตทารมฺมณ นตฺถิ ตสฺมา ชวนานนฺตรเยว ภวงฺควิสย อารมฺมณ กตฺวา เอก จุติจิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ
ตสฺสาวสาเน กามาวจรมหคฺคตสุคตีน อฺตรสุคติปริยาปนฺน
ยถูปฏิเตสุ อารมฺมเณสุ อฺตรารมฺมณ ปฏิสนฺธิจิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ
อย นวตฺตพฺพารมฺมณาย สุคติจุติยา อนนฺตรา อตีตปจฺจุปฺปนฺนนวตฺตพฺพารมฺมณาน อฺตรารมฺมณา ปฏิสนฺธิ ฯ เอเตนานุสาเรน
อารุปฺปจุติยาป อนนฺตรา ปฏิสนฺธิ เวทิตพฺพา ฯ
อย อตีตนวตฺตพฺพารมฺมณาย สุคติจุติยา อนนฺตรา อตีตนวตฺตพฺพปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาย ปฏิสนฺธิยา ปวตฺตนากาโร ฯ
ทุคฺคติย ิตสฺส ปน ปาปกมฺมิโน วุตฺตนเยเนว ต กมฺม
กมฺมนิมิตฺต คตินิมิตฺต วา มโนทฺวาเร ปฺจทฺวาเร วา ปน
อกุสลุปฺปตฺติเหตุภูต อารมฺมณ อาปาถ อาคจฺฉติ ฯ อถสฺส
ยถากฺกเมน จุติจิตฺตาวสาเน ทุคฺคติปริยาปนฺน เตสุ อารมฺมเณสุ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
อฺตรารมฺมณ ปฏิสนฺธิจิตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ อย อตีตารมฺมณาย
ทุคฺคติจุติยา อนนฺตรา อตีตปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาย ปฏิสนฺธิยา
ปวตฺตนากาโรติ ฯ
เอตฺตาวตา เอกูนวีสติวิธสฺสาป วิฺาณสฺส ปฏิสนฺธวิ เสน
ปวตฺติ ทีปตา โหติ ฯ ตยิท สพฺพมฺป เอว
ปวตฺตมาน สนฺธิมฺหิ เทฺวธา กมฺเมน วตฺตติ
มิสฺสาทีหิ จ เภเทหิ เภทสฺส ทุวิธาทิโก ฯ
อิท หิ เอกูนวีสติวิธมฺป วิปากวิฺาณ ปฏิสนฺธิมฺหิ
ปวตฺตมาน เทฺวธา กมฺเมน วตฺตติ ฯ ยถาสก หิ เอตสฺส
ชนกกมฺม นานาขณิกกมฺมปจฺจเยน เจว อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน จ ปจฺจโย
โหติ ฯ วุตตฺ ฺเหต กุสลากุสลกมฺม วิปากสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโยติ ฯ
เอว ปวตฺตมานสฺส ปนสฺส มิสสฺ าทีหิ เภเทหิ ทุวิธาทิโกป
เภโท เวทิตพฺโพ ฯ เสยฺยถีท ฯ อิท หิ ปฏิสนฺธิวเสน เอกธา
ปวตฺตมานมฺป รูเปน สห มิสฺสามิสสฺ เภทโต ทุวิธ กามรูปารูปภวเภทโต ติวิธ อณฺฑชชลาพุชสเสทชโอปปาติกโยนิวเสน จตุพฺพิธ
คติวเสน ปฺจวิธ วิฺาณฏิติวเสน สตฺตวิธ สตฺตาวาสวเสน
อฏวิธ โหติ ฯ ตตฺถ
มิสฺส ทฺวิธา ภาวเภทา สภาว ตตฺถ จ ทฺวธิ า
เทฺว วา ตโย วา ทสกา โอมโต อาทินา สห ฯ
๑

๑. อภิ. ป. ๔๐/๔๖๐ ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
มิสฺส ทฺวิธา ภาวเภทาติ ย เหตเมตฺถ อฺตฺร อรูปภวา
รูปมิสฺส ปฏิสนฺธิวิฺาณ อุปฺปชฺชติ ต รูปภเว อิตฺถินฺทฺริยปุริสินฺทฺริยสงฺขาเตน ภาเวน วินา อุปฺปตฺติโต กามภเว อฺตฺร
ชาติปณฺฑกปฏิสนฺธิยา ภาเวน สห อุปฺปตฺติโต สภาว อภาวนฺติ
ทุวิธ โหติ ฯ สภาว ตตฺถ จ ทฺวิธาติ ตตฺถาป จ ย สภาว
ต อิตฺถีปรุ ิสภาวาน อฺตเรน สห อุปฺปตฺติโต ทุวิธเมว โหติ ฯ
เทฺว วา ตโย วา ทสกา โอมโต อาทินา สหาติ ย เหตเมตฺถ
มิสฺส อมิสฺสนฺติ ทฺวเย อาทิภูต รูปมิสฺส ปฏิสนฺธิวิฺาณ
เตน สห วตฺถุกายทสกวเสน เทฺว วา วตฺถุกายภาวทสกวเสน
ตโย วา ทสกา โอมโต อุปปฺ ชฺชนฺติ นตฺถิ อิโต ปร
รูปปริหานีติ ฯ
ตมฺปเนต เอว โอมกปริมาณ อุปฺปชฺชมาน อณฺฑชลาพุชนามิกาสุ ทฺวีสุ โยนีสุ ชาติอุณฺณาย เอเกน อสุนา
อุทฺธฏสปฺปมณฺฑปฺปมาณ กลลนฺติ ลทฺธสงฺข หุตฺวา อุปฺปชฺชติ ฯ
ตตฺถ โยนีน คติวเสน สมฺภวเภโท เวทิตพฺโพ ฯ เอตาสุ หิ
นิรเย ภุมฺมวชฺเชสุ เทเวสุ จ น โยนิโย
ติสฺโส ปุริมกิ า โหนฺติ จตสฺโสป คติตฺตเย ฯ
ตตฺถ เทเวสุ จาติ จสทฺเทน ยถา นิรเย จ ภุมฺมวชฺเขสุ จ
เทเวสุ เอว นิชฺฌามตณฺหิกเปเตสุ จ ปุริมิกา ติสฺโส โยนิโย
น สนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ โอปปาติกาเอว หิ เต โหนฺติ ฯ
เสเส ปน ติรจฺฉานปตฺติวิสยมนุสฺสสงฺขาเต คติตฺตเย ปุพฺเพ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺว (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 158

วิสุทฺธิมคฺเค
วชฺชิตภุมฺมเทเวสุ จ จตสฺโสป โยนิโย โหนฺติ ฯ
ตตฺถ
ตึส นว เจว รูปสุ สตฺตติ อุกฺกสโตถ รูปานิ
สเสทุปปาตโยนีสุ อถ วา อวกสโต ตึส ฯ
รูปพฺรหฺเมสุ ตาว โอปปาติกโยนิเกสุ จกฺขุโสตวตฺถุทสกาน
ชีวติ นวกสฺส จาติ จตุตฺน กลาปาน วเสน ตึส จ นว จ
ปฏิสนฺธิวิฺาเณน สห รูปานิ อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ รูปพฺรหฺเม ปน
เปตฺวา อฺเสุ สเสทชโอปปาติเกสุ อุกฺกสโต จกฺขุโสตฆานิวฺหากายวตฺถุภาวทสกาน วเสน สตฺตติ ตานิ จ นิจฺจ
เทเวสุ ฯ ตตฺถ วณฺโณ คนฺโธ รโส โอชา จตสฺโส จาป ธาตุโย
จกฺขุปฺปสาโท ชีวิตนฺติ อย ทสรูปปริมาโณ รูปปฺุโช จกฺขุทสโก
นาม ฯ เอว เสสา เวทิตพฺพา ฯ อวกสโต ปน ขจฺจนฺธพธิรอฆานกนปปสกสฺส ชิวฺหากายวตฺถุทสกาน วเสน ตึส รูปานิ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อุกฺกสาวกสาน ปน อนฺตเร อนุรูปโต วิกปฺโป
เวทิตพฺโพ ฯ เอว วิทิตฺวา ปุน
ขนฺธารมฺมณคติเหตุ- เวทนาปติวิตกฺกวิจาเรหิ
เภทาเภทวิเสโส จุติสนฺธีน ปริฺเยฺโย ฯ
ยา เหสา มิสฺสามิสฺสโต ทุวิธา ปฏิสนฺธิ ยา จสฺสา
อตีตานนฺตรา จุติ ตาส อิเมหิ ขนฺธาทีหิ เภทาเภทวิเสโส าตพฺโพติ
อตฺโถ ฯ กถ ฯ กทาจิ หิ จตุกฺขนฺธาย อารุปฺปจุติยา อนนฺตรา
จตุกฺขนฺธาว อารมฺมณโตป อภินฺนา ปฏิสนฺธิ โหติ กทาจิ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
อมหคฺคตพหิทฺธารมฺมณาย มหคฺคตอชฺฌตฺตารมฺมณา ฯ อย ตาว
อรูปภูมีสุเยว นโย ฯ กทาจิ ปน จตุกฺขนฺธาย อารุปฺปจุติยา อนนฺตรา
ปฺจกฺขนฺธา กามาวจรปฏิสนฺธิ กทาจิ ปฺจกฺขนฺธาย กามาวจรจุติยา
วา รูปาวจรจุติยา วา อนนฺตรา จตุกฺขนฺธา อารุปฺปปฏิสนฺธิ ฯ เอว
อตีตารมฺมณจุติยา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ปฏิสนฺธิ ฯ เอกจฺจสุคติจุติยา
เอกจฺจทุคฺคติปฏิสนฺธิ อเหตุกจุติยา สเหตุกปฏิสนฺธิ ทุเหตุกจุติยา
ติเหตุกปฏิสนฺธิ อุเปกฺขาสหคตจุติยา โสมนสฺสสหคตปฏิสนฺธิ
อปฺปติกจุติยา สปฺปติกปฏิสนฺธิ อวิตกฺกจุติยา สวิตกฺกปฏิสนฺธิ
อวิจารจุติยา สวิจารปฏิสนฺธิ อวิตกฺกาวิจารจุติยา สวิตกฺกสวิจารปฏิสนฺธีติ ตสฺส ตสฺส วิปรีตโต จ ยถาโยค โยเชตพฺพ ฯ
ลทฺธปจฺจยมิติ ธมฺมมตฺตเมต ภวนฺตรมุเปติ
นาสฺส ตโต สงฺกนฺติ น ตโต เหตุ วินา โหติ ฯ
อิติ เหต ลทฺธปจฺจย รูปารูปธมฺมมตฺต อุปปฺ ชฺชมาน ภวนฺตร
อุเปตีติ วุจฺจติ น สตฺโต น ชีโว ตสฺส จ นาป อตีตภวโต
อิธ สงฺกนฺติ อตฺถิ นาป ตโต เหตุ วินา อิธ ปาตุภาโว ฯ ตยิท
ปากเฏน มนุสฺสจุติปฏิสนฺธิกฺกเมน ปกาสยิสฺสาม ฯ
อตีตภวสฺมึ หิ สรเสน อุปกฺกเมน วา สมาสนฺนมรณสฺส
อสยฺหาน สพฺพงฺคปจฺจงฺคสนฺธิพนฺธนจฺเฉทกาน มารณนฺติกเวทนาสตฺถาน สนฺนิปาต อสหนฺตสฺส อาตเป ปกฺขิตฺตหริตตาลปณฺณมิว
กเมน อุปสุสฺสมาเน สรีเร นิรุทฺเธสุ จกฺขาทีสุ อินฺทฺริเยสุ หทยวตฺถุมตฺเต ปติฏิเตสุ กายินฺทฺริยมนินฺทฺริยชีวิตนิ ฺทฺริเยสุ ตขณา-
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วิสุทฺธิมคฺเค
วเสสหทยวตฺถุสนฺนิสฺสิต วิฺาณ ครุกสมาเสวิตาสนฺนปุพฺพกตาน
อฺตร ลทฺธาวเสสปจฺจยสงฺขารสงฺขาต กมฺม ตทุปฏาปต วา
กมฺมนิมิตฺตคตินิมิตฺตสงฺขาต วิสยมารพฺภ ปวตฺตติ ตเทว
ปวตฺตมาน ตณฺหาวิชฺชาน อปฺปหีนตฺตา อวิชชฺ าปฏิจฺฉาทิตาทีนเว
ตสฺมึ วิสเย ตณฺหา นเมติ สหชาตสงฺขารา ขิปนฺติ ต สนฺตติวเสน
ตณฺหาย นมิยมาน สงฺขาเรหิ ขิปยมาน โอริมตีรรุกฺขวินิพนฺธรชฺชุมาลมฺพติ ฺวา มาติกาติกฺกมโก วิย ปุริมฺจ นิสฺสย ชหติ อปรฺจ
กมฺมสมุฏาปต นิสฺสย อสฺสาทยมาน วา อนสฺสาทยมาน วา
อารมฺมณาทีหิเยว ปจฺจเยหิ ปวตฺตตีติ ฯ เอตฺถ จ ปุริม จวนโต
จุติ ปจฺฉิม ภวนฺตราทิปฏิสนฺธานโต ปฏิสนฺธีติ วุจฺจติ ฯ ตเทต
นาป ปุริมภวา อิธาคต นาป ตโต กมฺมสงฺขารนติวิสยาทิเหตุ
วินา ปาตุภูตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
สิยุ นิทสฺสนาเนตฺถ ปฏิโฆสาทิกา อถ
สนฺตานพนฺธโต นตฺถิ เอกตา นาป นานตา ฯ
เอตฺถ เจตสฺส วิฺาณสฺส ปุริมภวโต อิธ อนาคมเน อตีตภวปริยาปนฺนเหตูหิ จ อุปฺปาเท ปฏิโฆสปทีปมุทฺทาปฏิพิมฺพปฺปการา
ธมฺมา นิทสฺสนานิ สิยุ ฯ ยถา หิ ปฏิโฆสปทีปมุทฺทาฉายา
สทฺทาทิเหตุกา โหนฺติ อฺตฺร อคนฺตฺวา โหนฺติ เอวเมว อิท
จิตฺต ฯ เอตฺถ จ สนฺตานพนฺธโต นตฺถิ เอกตา นาป นานตา
๑

๑. กมฺมนฺติ ปฏิสนฺธิชนก กมฺม ฯ สงฺขาราติ จุติอาสนฺนชวนวิฺาณสหคตา
ขิปนกสงฺขารา ฯ นตีติ นมนวเสน ปวตฺตา ตณฺหา ฯ วิสโย กมฺมาทีติ ฏีกา ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
ยทิ หิ สนฺตานพนฺเธ สติ เอกนฺตเมกตา ภเวยฺย น ขีรโต ทธิ
สมฺภูต สิยา อถาป เอกนฺตนานตา ภเวยฺย น ขีรสฺสาธีโน ทธิ
สิยา ฯ เอส นโย สพฺพเหตุเหตุสมุปฺปนฺเนสุ ฯ เอว จ สติ
สพฺพโลกโวหารโลโป สิยา โส จ อนิฏโ  ตสฺมา เอตฺถ น
เอกนฺตเมกตา วา นานตา วา อุปคนฺตพฺพาติ ฯ
เอตฺถาห นนุ เอว อสงฺกนฺติปาตุภาเว สติ เย อิมสฺมึ
มนุสฺสตฺตภาเว ขนฺธา เตส นิรุทฺธตฺตา ผลปจฺจยสฺส จ กมฺมสฺส
ตตฺถ อคมนโต อฺสฺส อฺโต จ ต ผล สิยา อุปภฺุชเก
จ อสติ กสฺส ต ผล สิยา ตสฺมา น สุนฺทรมิท วิธานนฺติ ฯ
ตตฺริท วุจฺจติ
สนฺตาเน ย ผล เอต นาฺสฺส น จ อฺโต
พีชาน อภิสงฺขาโร เอตสฺสตฺถสฺส สาธโก ฯ
เอกสนฺตานสฺมึ หิ ผลมุปฺปชฺชมาน ตตฺถ เอกนฺตเอกตฺตนานตฺตาน ปฏิสิทฺธตฺตา อฺสฺสาติ วา อฺโตติ วา น
โหติ ฯ เอตสฺส จ วจนตฺถสฺส พีชาน อภิสงฺขาโร สาธโก ฯ
อมฺพพีชาทีน หิ อภิสงฺขาเรสุ กเตสุ ตสฺส พีชสฺส สนฺตาเน
ลทฺธปจฺจยา กาลนฺตเร ผลวิเสโส อุปปฺ ชฺชมาโน น อฺพีชาน
นาป อฺาภิสงฺขารปจฺจยา อุปฺปชฺชติ น จ ตานิ พีชานิ
อภิสงฺขารา [๑] ผลฏาน ปาปุณนฺติ เอว สมฺปทมิท เวทิตพฺพ ฯ
วิชฺชาสิปฺโปสถาทีหิ จาป พาลสรีเร อุปยุตฺเตหิ กาลนฺตเร วุฑฺฒสรีราทีสุ ผลเทหิ อยมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
๑. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท ปกฺขิตฺโตว ทิสฺสติ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ยมฺป วุตฺต อุปภฺุชเก จ อสติ กสฺส ต ผล สิยาติ
ตตฺถ ฯ
ผลสฺสุปฺปตฺติยา เอว สิทฺธา ภฺุชก สมฺมติ
ผลุปฺปาเทน รุกฺขสฺส ยถา ผลติสมฺมติ ฯ
ยถา หิ รุกฺขสงฺขาตาน ธมฺมาน เอกเทสภูตสฺส รุกฺขผลสฺส
อุปฺปตฺติยาเอว รุกฺโข ผลตีติ วา ผลิโตติ วา วุจฺจติ ตถา
เทวมนุสฺสสงฺขาตาน ขนฺธาน เอกเทสภูตสฺส อุปโภคสงฺขาตสฺส
สุขทุกฺขผลสฺส อุปฺปาเทเนว เทโว วา มนุสฺโส วา อุปภฺุชตีติ
วา สุขิโต ทุกฺขิโตติ วา วุจฺจติ ตสฺมา น เอตฺถ อฺเน
อุปภฺุชเกน นาม โกจิ อตฺโถ อตฺถีติ ฯ โยป วเทยฺย เอว
สนฺเตป เอเต สงฺขารา วิชฺชมานา วา ผลสฺส ปจฺจยา สิยุ
อวิชฺชมานา วา ยทิ จ วิชฺชมานา ปวตฺติกฺขเณเยว เนส
วิปาเกน ภวิตพฺพ อถาป อวิชฺชมานา ปวตฺติโต ปุพฺเพ ปจฺฉา
จ นิจฺจ ผลาวหา สิยุนฺติ โส เอว วตฺตพฺโพ
กตตฺตา ปจฺจยา เอเต น จ นิจฺจ ผลาวหา
ปาฏิโภคาทิก ตตฺถ เวทิตพฺพ นิทสฺสน ฯ
กตตฺตาเยว หิ สงฺขารา อตฺตโน ผลสฺส ปจฺจยา โหนฺติ
น วิชฺชมานตฺตา อวิชฺชมานตฺตา วา ฯ ยถาห ฯ กามาวจรสฺส
กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก จกฺขุวิฺาณ อุปฺปนฺน
โหตีติอาทิ ฯ ยถารหสฺส จ อตฺตโน ผลสฺส ปจฺจยา หุตฺวา
๑

๑. อภิ. ส. ๓๔/๑๒๘ ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
น ปุน ผลาวหา โหนฺติ วิปกฺกวิปากตฺตา ฯ เอตสฺส จตฺถสฺส
วิภาวเน อิท ปาฏิโภคาทิก นิทสฺสน เวทิตพฺพ ฯ ยถา หิ โลเก
โย กสฺสจิ อตฺถสฺส นิยฺยาตนตฺถ ปาฏิโภโค โหติ ภณฺฑ วา
กีณาติ อิณ วา คณฺหาติ ตสฺส ตกิริยา กรณมตฺตเมว ตทตฺถนิยฺยาตนาทิมฺหิ ปจฺจโย โหติ น กิริยาย วิชฺชมานตฺตมวิชฺชมานตฺต วา น จ ตทตฺถนิยยฺ าตนาทิโต ปรมฺป ธารโกว โหติ
กสฺมา นิยฺยาตนาทีน กตตฺตา เอว กตตฺตาว สงฺขาราป
อตฺตโน ผลสฺส ปจฺจยา โหนฺติ น จ ยถารห ผลทานโต ปรมฺป
ผลาวหา โหนฺตีติ ฯ
เอตฺตาวตา มิสฺสามิสฺสวเสน เทฺวธาป ปวตฺตมานสฺส ปฏิสนฺธ-ิ
วิฺาณสฺส สงฺขารปจฺจยา ปวตฺติ ทีปตา โหติ ฯ
อิทานิ สพฺเพเสฺวเวเตสุ พตฺตึสวิปากวิฺาเณสุ สมฺโมหวิฆาตตฺถ
ปฏิสนฺธิปฺปวตฺตีน วเสเนเต ภวาทิสุ
วิชานิตพฺพา สงฺขารา ยถา เยสฺจ ปจฺจยา ฯ
ตตฺถ ตโย ภวา จตสฺโส โยนิโย ปฺจ คติโย สตฺต
วิฺาณฏิติโย นว สตฺตาวาสาติ เอเต ภวาทโย นาม เอเตสุ
ภวาทีสุ ปฏิสนฺธิย ปวตฺเต เจเต เยส วิปากวิฺาณาน ปจฺจยา
ยถา จ ปจฺจยา โหนฺติ ตถา วิชานิตพฺพาติ อตฺโถ ฯ
ตตฺถ ปฺุาภิสงฺขาเร ตาว กามาวจรอฏเจตนาเภโท
ปฺุาภิสงฺขาโร อวิเสเสน กามภเว สุคติย นวนฺน วิปากวิฺาณาน
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ปฏิสนฺธิย นานาขณิกฺกมฺมปจฺจเยน เจว อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน จาติ
เทฺวธา ปจฺจโย ฯ รูปาวจรปฺจกุสลเจตนาเภโท ปฺุาภิสงฺขาโร
รูปภเวป ปฏิสนฺธิยเอว ปฺจนฺน ฯ วุตฺตปฺปเภทกามาวจโร
ปน กามภเว สุคติย อุเปกฺขาสหคตาเหตุมโนวิฺาณธาตุวชฺชาน
สตฺตนฺน ปริตฺตวิปากวิฺาณาน วุตฺตนเยเนว เทฺวธา ปจฺจโย
ปวตฺเต โน ปฏิสนฺธิย ฯ เสฺวว รูปภเว ปฺจนฺน วิปากวิฺาณาน
ตเถว ปจฺจโย ปวตฺเต โน ปฏิสนฺธิย ฯ กามภเว ปน ทุคฺคติย
อฏนฺนมฺป ปริตฺตวิปากวิฺาณาน ตเถว ปจฺจโย ปวตฺเต โน
ปฏิสนฺธิย ฯ ตตฺถ นิรเย มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส นรกจาริกาทีสุ
อิฏารมฺมณสมาโยเค โส ปจฺจโย โหติ ฯ ติรจฺฉาเนสุ ปน
เปตมหิทฺธิเกสุ จ อิฏารมฺมณ ลพฺภติเยว ฯ เสฺวว กามภเว สุคติย
โสฬสนฺนมฺป กุสลวิปากวิฺาณาน ตเถว ปจฺจโย ปวตฺเต จ
ปฏิสนฺธิยฺจ ฯ อวิเสเสน ปน ปฺุาภิสงฺขาโร รูปภเว ทสนฺน
วิปากวิฺาณาน ตเถว ปจฺจโย ปวตฺเต จ ปฏิสนฺธิยฺจ ฯ
ทฺวาทสากุสลเจตนาเภโท อปฺุาภิสงฺขาโร กามภเว ทุคฺคติย
เอกสฺส วิฺาณสฺส ตเถว ปจฺจโย ปฏิสนฺธิย โน ปวตฺเต ฉนฺน
ปวตฺเต โน ปฏิสนฺธิย สตฺตนฺนมฺป อกุสลวิปากวิฺาณาน ปวตฺเต
จ ปฏิสนฺธิยฺจ ฯ กามภเว ปน สุคติย เตสเยว สตฺตนฺนมฺป
ตเถว ปจฺจโย ปวตฺเต โน ปฏิสนฺธิย ฯ รูปภเว จตุนฺน
วิปากวิฺาณาน ตเถว ปจฺจโย ปวตฺเต โน ปฏิสนฺธิย ฯ โส
จ โข กามาวจเร อนิฏ รูปทสฺสนสทฺทสวนวเสน ฯ พฺรหฺมโลเก
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
ปน อนิฏรูปาทโย นาม นตฺถิ ตถา กามาวจรเทวโลเกป ฯ
อเนฺชาภิสงฺขาโร ปน อรูปภเว จตุนฺน วิปากวิฺาณาน
ตเถว ปจฺจโย ปวตฺเต จ ปฏิสนฺธิยฺจ ฯ เอว ตาว ภเวสุ
ปฏิสนฺธิปฺปวตฺตีน วเสน เอเต สงฺขารา เยส ปจฺจยา ยถา จ
ปจฺจยา โหนฺติ ตถา ชานิตพฺพา ฯ เอเตเนว นเยน โยนิอาทีสุป
เวทิตพฺพา ฯ ตตฺริท อาทิโต ปฏาย มุขมตฺตปฺปกาสน ฯ
อิเมสุ หิ สงฺขาเรสุ ยสฺมา ปฺุาภิสงฺขาโร ตาว ทฺวีสุ ภเวสุ
ปฏิสนฺธึ ทตฺวา สพฺพมตฺตโน วิปาก ชเนติ ตถา อณฺฑชาทีสุ
จตูสุ โยนีสุ เทวมนุสฺสสงฺขาตาสุ ทฺวีสุ คตีสุ นานตฺตกายนานตฺตสฺีนานตฺตกายเอกตฺตสฺีเอกตฺตกายนานตฺตสฺีเอกตฺตกายเอกตฺตสฺีสงฺขาตาสุ จตูสุ วิฺาณฏิตีสุ อสฺีสตฺตาวาเส
ปเนส รูปมตฺตเมวาภิสงฺขโรตีติ จตูสุเยว สตฺตาวาเสสุ จ ปฏิสนฺธึ
ทตฺวา สพฺพมตฺตโน วิปาก ชเนติ ตสฺมา เอส เอเตสุ ทฺวีสุ ภเวสุ
จตูสุ โยนีสุ ทฺวีสุ คตีสุ จตูสุ วิฺาณฏิตีสุ จตูสุ สตฺตาวาเสสุ จ
เอกวีสติยา วิปากวิฺาณาน วุตฺตนเยเนว ปจฺจโย โหติ ยถาสมฺภว
ปฏิสนฺธิย ปวตฺเต จ ฯ
อปฺุาภิสงฺขาโร ปน ยสฺมา เอกสฺมึเยว กามภเว จตูสุ โยนีสุ
อวเสสาสุ ตีสุ คตีสุ นานตฺตกายเอกตฺตสฺีสงฺขาตาย เอกิสฺสา
วิฺาณฏิติยา ตาทิเสเยว จ เอกสฺมึ สตฺตาวาเส ปฏิสนฺธิวเสน
วิปจฺจติ ตสฺมา เอส เอกสฺมึ ภเว จตูสุ โยนีสุ ตีสุ คตีสุ
เอกิสฺสา วิฺาณฏิติยา เอกมฺหิ จ สตฺตาวาเส สตฺตนฺน
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
วิปากวิฺาณาน วุตฺตนเยเนว ปจฺจโย ปฏิสนฺธิย ปวตฺเต จ ฯ
อเนฺชาภิสงฺขาโร ปน ยสฺมา เอกสฺมึเยว อรูปภเว เอกิสฺสา
โอปปาติกโยนิยา เอกิสสฺ า เทวคติยา อากาสานฺจายตนาทิกาสุ
ตีสุ วิฺาณฏิตีสุ อากาสานฺจายตนาทิเกสุ จตูสุ สตฺตาวาเสสุ
ปฏิสนฺธิวเสน วิปจฺจติ ตสฺมา เอส เอกสฺมึ ภเว เอกิสฺสา โยนิยา
เอกิสฺสา คติยา ตีสุ วิฺาณฏิตีสุ จตูสุ สตฺตาวาเสสุ จตุนฺน
วิฺาณาน วุตฺตนเยเนว ปจฺจโย โหติ ปฏิสนฺธิย ปวตฺเต จาติ ฯ
เอว
ปฏิสนฺธิปฺปวตฺตีน วเสเนเต ภวาทิสุ
วิชานิตพฺพา สงฺขารา ยถา เยสฺจ ปจฺจยาติ ฯ
อย สงฺขารปจฺจยา วิฺาณนฺติ ปทสฺมึ วิตฺถารกถา ฯ
วิฺาณปจฺจยา นามรูปปเท
วิภาคา นามรูปาน ภวาทีสุ ปวตฺติโต
สงฺคหา ปจฺจยนยา วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
วิภาคา นามรูปานนฺติ เอตฺถ หิ ฯ นามนฺติ อารมฺมณาภิมุข
นมนโต เวทนาทโย ตโย ขนฺธา ฯ รูปนฺติ จตฺตาริ มหาภูตานิ
จตุนฺนฺจ มหาภูตาน อุปาทายรูป ฯ เตส วิภาโค ขนฺธนิทฺเทเส
วุตฺโตเยวาติ ฯ เอว ตาเวตฺถ วิภาคา นามรูปาน วิฺาตพฺโพ
วินิจฺฉโย ฯ
ภวาทีสุ ปวตฺติโตติ เอตฺถ จ ฯ นาม เอก สตฺตาวาส
เปตฺวา สพฺพภวโยนิคติวิฺาณฏิติเสสสตฺตาวาเสสุ ปวตฺตติ ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
รูป ทฺวีสุ ภเวสุ จตูสุ โยนีสุ ปฺจสุ คตีสุ ปุริมาสุ จตูสุ
วิฺาณฏิตีสุ ปฺจสุ สตฺตาวาเสสุ ปวตฺตติ ฯ เอว ปวตฺตมาเน
เจตสฺมึ นามรูเป ยสฺมา อภาวกคพฺภเสยฺยกาน อณฺฑชานฺจ
ปฏิสนฺธิกฺขเณ วตฺถกุ ายทสกวเสน รูปโต เทฺว สนฺตติสีสานิ ตโย จ
อรูปโน ขนฺธา ปาตุภวนฺติ ตสฺมา เตส วิตฺถาเรน รูปรูปโต วีสติ
ธมฺมา ตโย จ อรูปโ น ขนฺธาติ เอเต เตวีสติ ธมฺมา วิฺาณปจฺจยา นามรูปนฺติ เวทิตพฺพา ฯ อคฺคหิตคฺคหเณน ปน เอกสนฺตติสีสโต นว รูปธมฺเม อปเนตฺวา จุทฺทส ฯ สภาวกาน ภาวทสก
ปกฺขิปตฺวา เตตฺตึส ฯ เตสมฺป อคฺคหิตคฺคหเณน สนฺตติสีสทฺวยโต
อฏารส รูปธมฺเม อปเนตฺวา ปณฺณรส ฯ ยสฺมา ปน โอปปาติกสตฺเตสุ
พฺรหฺมกายิกาทีน ปฏิสนฺธิกฺขเณ จกฺขุโสตวตฺถุทสกาน ชีวิตินฺทฺริยนวกสฺส จ วเสน รูปโต จตฺตาริ สนฺตติสีสานิ ตโย จ อรูปโ น
ขนฺธา ปาตุภวนฺติ ตสฺมา เตส วิตฺถาเรน รูปรูปโต เอกูนจตฺตาลีส
ธมฺมา ตโย จ อรูปโน ขนฺธาติ เอเต พาจตฺตาลีส ธมฺมา วิฺาณปจฺจยา นามรูปนฺติ เวทิตพฺพา ฯ อคฺคหิตคฺคหเณน ปน สนฺตติสีสตฺตยโต สตฺตวีสติ ธมฺเม อปเนตฺวา ปณฺณรส ฯ กามภเว ปน
ยสฺมา เสสโอปปาติกาน สเสทชาน วา สภาวกปริปุณฺณายตนาน
ปฏิสนฺธิกฺขเณ รูปโต สตฺต สนฺตติสีสานิ ตโย จ อรูปโน ขนฺธา
ปาตุภวนฺติ ตสฺมา เตส วิตฺถาเรน รูปารูปโต สตฺตติ ธมฺมา
ตโย จ อรูปโน ขนฺธา เอเต เตสตฺตติ ธมฺมา วิฺาณปจฺจยา
๑

๑. สนฺตติสีสานีติ กลาปลนฺตานมูลานีติ ฏีกา ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
นามรูปนฺติ เวทิตพฺพา ฯ อคฺคหิตคฺคหเณน ปน รูปสนฺตติสีสจฺฉกฺกโต
จตุปฺาส ธมฺเม อปเนตฺวา เอกูนวีสติ ฯ เอส อุกฺกสโต ฯ
อวกเสน ปน ตตรูปสนฺตติสีสวิกลาน ตสฺส ตสฺส วเสน หาเปตฺวา
หาเปตฺวา สงฺเขปโต วิตฺถารโต จ ปฏิสนฺธิย วิฺาณปจฺจยา
นามรูปสงฺขา เวทิตพฺพา ฯ อรูปน ปน ตโยว อรูปโน ขนฺธา
อสฺีน รูปโต ชีวิตินทฺ ฺริยนวกเมวาติ ฯ เอส ตาว ปฏิสนฺธิย
นโย ฯ ปวตฺเต ปน สพฺพตฺถ รูปปฺปวตฺติเทเส ปฏิสนฺธิจิตฺตสฺส
ิติกฺขเณ ปฏิสนฺธิจิตฺเตน สห ปวตฺตอุตุโต อุตุสมุฏาน สุทฺธฏก
ปาตุภวติ ฯ ปฏิสนฺธิจิตฺต ปน รูป น สมุฏาเปติ ฯ ต หิ ยถา
ปปาเต ปติตปุริโส ปรสฺส ปจฺจโย โหตุ น สกฺโกติ เอว วตฺถ-ุ
ทุพฺพลตาย ทุพฺพลตฺตา รูป สมุฏาเปตุ น สกฺโกติ ฯ ปฏิสนฺธิจิตฺตโต ปน อุทฺธ ปมภวงฺคโต ปภูติ จิตฺตสมุฏาน สุทฺธฏก ฯ
สทฺทปาตุภาวกาเล ปฏิสนฺธิกฺขณโตว อุทฺธ ปวตฺตอุตุโต เจว
จิตฺตโต จ สทฺทนวก ฯ เย ปน กพฬิงฺการาหารุปชีวิโน คพฺภเสยฺยกสตฺตา เตส
ยฺจสฺส ภฺุชตี มาตา อนฺน ปานฺจ โภชน
เตน โส ตตฺถ ยาเปติ มาตุกุจฺฉิคโต ติโรติ
วจนโต มาตรา อชฺโฌหริตาหาเรนานุคเต สรีเร โอปปาติกาน สพฺพปม อตฺตโน มุขคต เขฬ อชฺโฌหรณกาเล อาหารสมุฏาน
สุทฺธฏกนฺติ ฯ อิท อาหารสมุฏานสฺส สุทฺธฏกสฺส อุตุจิตฺตสมุฏานานฺจ
๑

๑. ส. สคาถ. ๑๕/๓๐๓ ฯ ปาลิยมฺปน มาตุกจุ ฺฉิคโต นโรติ ทิสฺสติ ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
อุกฺกสโต ทฺวินฺน นวกาน วเสน ฉพฺพีสติวิธ ปุพฺเพ เกกจิตฺตกฺขเณ
ติกฺขตฺตุ อุปฺปชฺชมาน วุตฺต กมฺมสมุฏานฺจ สตฺตติวิธนฺติ ฉนฺนวุติวิธ รูป ตโย จ อรูปโน ขนฺธาติ สมาสโต นวนวุติ ธมฺมา ฯ
ยสฺมา วา สทฺโท อนิยโต กทาจิเทว ปาตุภาวโต ตสฺมา ทุวิธมฺป
ต อปเนตฺวา อิเม สตฺตนวุติ ธมฺมา ยถาสมฺภาว สพฺพสตฺตาน
วิฺาณปจฺจยา นามรูปนฺติ เวทิตพฺพา ฯ เตส หิ สตฺตานมฺป
ปมตฺตานมฺป ขาทนฺตานมฺป ปวนฺตานมฺป ทิวา จ รตฺติฺจ เอเต
วิฺาณปจฺจยา ปวตฺตนฺติ ฯ ตฺจ เนส วิฺาณปจฺจยภาว ปรโต
วณฺณยิสฺสาม ฯ ยมฺปเนตเมตฺถ กมฺมชรูป ต ภวโยนิคติิติสตฺตาวาเสสุ สพฺพปม ปติฏหนฺตมฺป ติสมุฏานิกรูเปน อนุปตฺถทฺธ น สกฺโกติ สณฺาตุ นาป ติสมุฏานิก เตน อนุปตฺถทฺธ ฯ
อถโข วาตพฺภาหตาป จตุทฺทิสววฏาปตา นฬกลาปโน วิย
อุมฺมิเวคพฺภาหตาป มหาสมุทฺเท กตฺถจิ ลทฺธปติฏา ภินฺนวหนิกา วิย
จ อฺมฺุปตฺถทฺธาเนเวตานิ อปตมานานิ สณฺหิตฺวา เอกมฺป
วสฺส เทฺวป วสฺสานิ ฯเปฯ วสฺสสตมฺป ยาว เตส สตฺตาน
อายุกฺขโย วา ปฺุกฺขโย วา ตาว ปวตฺตนฺตีติ ฯ เอว ภวาทีสุ
ปวตฺติโต เจตฺถ วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
สงฺคหาติ เอตฺถ จ ฯ ย อรูเป ปวตฺติปฏิสนฺธีสุ ปฺจโวการภเว จ ปวตฺติย วิฺาณปจฺจยา นามเมว ยฺจ อสฺเสุ
สพฺพตฺถ ปฺจโวการภเว จ ปวตฺตยิ  วิฺาณปจฺจยา รูปเมว
ยฺจ ปฺจโวการภเว สพฺพตฺถ วิฺาณปจฺจยา นามรูป ต
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วิสุทฺธิมคฺเค
สพฺพ นามฺจ รูปฺจ นามรูปฺจ นามรูปนฺติ เอว เอกเทสสรูเปกเสสนเยน สงฺคเหตฺวา วิฺาณปจฺจยา นามรูปนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
อสฺเสุ วิฺาณาภาวา อยุตฺตนฺติ เจ ฯ นายุตฺต ฯ อิท หิ
นามรูปสฺส ย เหตุ วิฺาณ ต ทฺวิธา มต
วิปากมวิปากฺจ ยุตฺตเมว ยโต อิท ฯ
ย หิ นามรูปสฺส เหตุ วิฺาณ ต วิปากาวิปากเภทโต เทฺวธา
มต ฯ อิทฺจ อสฺีสตฺเตสุ กมฺมสมุฏานตฺตา ปฺจโวการภเว
ปวตฺตอภิสงฺขารวิฺาณปจฺจยา รูป ตถา ปฺจโวกาเร ปวตฺติย
กุสลาทิจิตฺตกฺขเณ กมฺมสมุฏานนฺติ ยุตฺตเมว อิท ฯ เอว สงฺคหโต
เจตฺถ วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
ปจฺจยนยาติ เอตฺถ หิ
นามสฺส ปากวิฺาณ นวธา โหติ ปจฺจโย
วตฺถุรูปสฺส นวธา เสสรูปสฺส อฏธา
อภิสงฺขารวิฺาณ โหติ รูปสฺส เอกธา
ตทฺ ปน วิฺาณ ตสฺส ตสฺส ยถารห ฯ
ย เหต ปฏิสนฺธิย ปวตฺติย วา วิปากสงฺขาต นาม ตสฺส
รูปมิสฺสสฺส วา อมิสฺสสฺส วา ปฏิสนฺธิก วา อฺ วา วิปากวิฺาณ สหชาตอฺมฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตวิปากอาหารอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตปจฺจเยหิ นวธา ปจฺจโย โหติ วตฺถรุ ูปสฺส ปฏิสนฺธิย
สหชาตอฺมฺนิสฺสยวิปากอาหารอินฺทฺริยวิปปฺ ยุตฺตอตฺถิอวิคตปจฺจเยหิ นวธา ปจฺจโย โหติ เปตฺวา ปน วตฺถุรูป เสสรูปสฺส
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
อิเมสุ นวสุ อฺมฺปจฺจย อปเนตฺวา เสเสหิ อฏหิ
ปจฺจเยหิ ปจฺจโย โหติ ฯ อภิสงฺขารวิฺาณ ปน อสฺีสตฺตรูปสฺส วา ปฺจโวการภเว วา กมฺมชรูปสฺส สุตฺตนฺติกปริยายโต
อุปนิสฺสยวเสน เอกธาว ปจฺจโย โหติ ฯ อวเสส ปมภวงฺคโต
ปภูติ สพฺพมฺป วิฺาณ ตสฺส ตสฺส นามรูปสฺส ยถารห ปจฺจโย
โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ วิตฺถารโต ปน ตสฺส ปจฺจยนเย ทสฺสิยมาเน
สพฺพาป ปฏานกถา วิตฺถาเรตพฺพา โหตีติ น น อารภาม ฯ ตตฺถ
สิยา กถ ปเนต ชานิตพฺพ ปฏิสนฺธินามรูป วิฺาณปจฺจยา
โหตีติ ฯ สุตฺตโต ยุตฺตโิ ต จ ฯ สุตฺเต หิ จิตฺตานุปริวตฺติโน
ธมฺมาติอาทินา นเยน พหุธา เวทนาทีน วิฺาณปจฺจยตา
สิทฺธา ฯ ยุตฺติโต ปน
จิตฺตเชน หิ รูเปน อิธ ทิฏเน สิชฺฌติ
อทิฏสฺสาป รูปสฺส วิฺาณ ปจฺจโย อิติ ฯ
จิตฺเต หิ ปสนฺเน อปฺปสนฺเน วา ตทนุรูปานิ รูปานิ อุปฺปชฺชมานานิ
ทิฏานิ ทิฏเ น จ อทิฏสฺสานุมาน โหตีติ อิมินา อิธ ทิฏเน
จิตฺตชรูเปน อทิฏสฺสาป ปฏิสนฺธริ ูปสฺส วิฺาณ ปจฺจโย โหตีติ
ชานิตพฺพเมต ฯ กมฺมสมุฏานสฺสาป หิ ตสฺส จิตฺตสมุฏานสฺเสว
วิฺาณปจฺจยตา ปฏาเน อาคตาติ ฯ เอว ปจฺจยนยโต เจตฺถ
วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโยติ ฯ อย วิฺาณปจฺจยา นามรูปนฺติ ปทสฺมึ
วิตฺถารกถา ฯ
๑

๑. อภิ. ส. ๓๔/๓๖๘ ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
นามรูปปจฺจยา สฬายตน ปเท
นาม ขนฺธตฺตย รูป ภูตวตฺถาทิก มต
กเตกเสส ต ตสฺส ตาทิสสฺเสว ปจฺจโย ฯ
ย เหต สฬายตนสฺส ปจฺจยภูต นามรูป ตตฺถ ฯ นามนฺติ เวทนาทิกฺขนฺธตฺตย ฯ รูป ปน สสนฺตติปริยาปนฺน นิยมโต จตฺตาริ ภูตานิ
ฉ วตฺถูนิ ชีวิตินฺทฺริยนฺติ เอว ภูตวตฺถาทิก มตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
ต ปน นามฺจ รูปฺจ นามรูปฺจ นามรูปนฺติ เอว กเตกเสส
ฉฏายตนฺจ สฬายตนฺจ สฬายตนนฺติ เอว กเตกเสสสฺเสว
สฬายตนสฺส ปจฺจโยติ เวทิตพฺพ ฯ กสฺมา ฯ ยสฺมา อารุปฺเป
นามเมว ปจฺจโย ตฺจ ฉฏายตนสฺเสว น อฺสฺส ฯ
นามปจฺจยา ฉฏายตนนฺติ หิ วิภงฺเค วุตฺต ฯ ตตฺถ สิยา กถ
ปเนต ชานิตพฺพ นามรูป สฬายตนสฺส ปจฺจโย ฯ นามรูปภาเว
ภาวโต ฯ ตสฺส ตสฺส หิ นามสฺส รูปสฺส จ ภาเว ต ต
อายตน โหติ น อฺถา ฯ สา ปนสฺส ตพฺภาวภาวิตา
ปจฺจยนยสฺมึเยว อาวิภวิสฺสติ ฯ ตสฺมา
ปฏิสนฺธิยา ปวตฺเต วา โหติ ย ยสฺส ปจฺจโย
ยถา จ ปจฺจโย โหติ ตถา เนยฺย วิภาวินา ฯ
ตตฺราย อตฺถทีปนา
นามเมว หิ อารุปฺเป ปฏิสนฺธิปฺปวตฺติสุ
ปจฺจโย สตฺตธา ฉธา โหติ ต อวกสโต ฯ
๑

๒

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๒๑๐ ฯ ๒. เนยฺยนฺติ เยฺยนฺติ ฏีกา ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
กถ ฯ ปฏิสนฺธิย ตาว อวกสโต สหชาตอฺมฺนิสฺสยสมฺปยุตฺต- วิปากอตฺถิอวิคตปจฺจเยหิ สตฺตธา นาม ฉฏายตนสฺส
ปจฺจโย โหติ ฯ กิฺจิ ปเนตฺถ เหตุปจฺจเยน กิฺจิ อาหารปจฺจเยนาติ
เอว อฺถาป ปจฺจโย โหติ ฯ ตสฺส วเสน อุกกฺ สาวกโส
เวทิตพฺโพ ฯ ปวตฺเตป วิปาก วุตฺตานเยเนว ปจฺจโย โหติ ฯ
อิตร ปน อวกสโต วุตฺตปฺปกาเรสุ ปจฺจเยสุ วิปากปจฺจยวชฺเชหิ
ฉหิ ปจฺจเยหิ ปจฺจโย โหติ ฯ กิฺจิ ปเนตฺถ เหตุปจฺจเยน กิฺจิ
อาหารปจฺจเยนาติ เอว อฺถาป ปจฺจโย โหติ ฯ ตสฺส วเสน
อุกฺกสาวกโส เวทิตพฺโพ ฯ
อฺสฺมิมฺป ภเว นาม ตเถว ปฏิสนฺธิย
ฉฏสฺส อิตเรสนฺต ฉหากาเรหิ ปจฺจโย ฯ
อารุปฺปโต หิ อฺสฺมิมฺป ปฺจโวการภเว ต วิปากนาม
หทยวตฺถุโน สหาย หุตวฺ า ฉฏสฺส มนายตนสฺส ยถา อารุปฺเป
วุตฺต ตเถว อวกสโต สตฺตธา ปจฺจโย โหติ ฯ อิตเรส ปน
ต ปฺจนฺน จกฺขายตนาทีน จตุมหาภูตสหาย หุตฺวา สหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตวเสน ฉหากาเรหิ ปจฺจโย โหติ ฯ กิฺจิ
ปเนตฺถ เหตุปจฺจเยน กิฺจิ อาหารปจฺจเยนาติ เอว อฺถาป
ปจฺจโย โหติ ฯ ตสฺส วเสน อุกฺกสาวกโส เวทิตพฺโพ ฯ
ปวตฺเตป ตถา โหติ ปาก ปากสฺส ปจฺจโย
อปาก อวิปากสฺส ฉธา ฉฏสฺส ปจฺจโย ฯ
ปวตฺเตป หิ ปฺจโวการภเว ยถา ปฏิสนฺธิย ตเถว วิปากนามท
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วิสุทฺธิมคฺเค
วิปากสฺส ฉฏายตนสฺส อวกสโต สตฺตธา ปจฺจโย โหติ ฯ อวิปาก
ปน อวิปากสฺส ฉฏสฺส อวกสโตว ตโต วิปากปจฺจย อปเนตฺวา ฉธา
ปจฺจโย โหติ ฯ วุตฺตนเยเนว ปเนตฺถ อุกกฺ สาวกโส เวทิตพฺโพ ฯ
ตตฺเถว เสสปฺจนฺน วิปาก ปจฺจโย ภเว
จตุธา อวิปากมฺป เอวเมว ปกาสิต ฯ
ตตฺเถว หิ ปวตฺเต เสสาน จกฺขายตนาทีน ปฺจนฺน จกฺขุปฺปสาทาทิ
วตฺถุกมฺป อิตรมฺป วิปากนาม ปจฺฉาชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตปจฺจเยหิ จตุธา ปจฺจโย โหติ ฯ ยถา จ วิปาก อวิปากมฺปเอวเมว ปกาสิต ตสฺมา กุสลาทิเภทมฺป เตส จตุธา ปจฺจโย โหตีติ
เวทิตพฺพ ฯ เอว ตาว นามเมว ปฏิสนฺธิย ปวตฺเต วา ยสฺส
ยสฺสายตนสฺส ปจฺจโย โหติ ยถา จ ปจฺจโย โหติ ตถา เวทิตพฺพ ฯ
รูป ปเนตฺถ อารุปฺป- ภเว ภวติ ปจฺจโย
น เอกายตนสฺสาป ปฺจกฺขนฺธภเว ปน ฯ
รูปโต สนฺธิย วตฺถุ ฉธา ฉฏสฺส ปจฺจโย
ภูตานิ จตุธา โหนฺติ ปฺจนฺน อวิเสสโต ฯ
รูปโต หิ ปฏิสนฺธิย วตฺถุรูป ฉฏสฺส มนายตนสฺส สหชาตอฺมฺนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตปจฺจเยหิ ฉธา ปจฺจโย
โหติ ฯ จตฺตาริ ปน ภูตานิ อวิเสสโต ปฏิสนฺธยิ  ปวตฺเต จ ย ย
อายตน อุปฺปชฺชติ ตสฺส ตสฺส วเสน ปฺจนฺนมฺป จกฺขายตนาทีน
สหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตปจฺจเยหิ จตุธา ปจฺจยา โหนฺติ ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
ติธา ชีวิตเมเตส อาหาโร จ ปวตฺติย
ตาเนว ฉธา ฉฏสฺส วตฺถุ ตสฺเสว ปฺจธา ฯ
เอเตส ปน จกฺขาทีน ปฺจนฺน ปฏิสนฺธยิ  ปวตฺเต จ อตฺถิอวิคตอินฺทฺริยวเสน รูปชีวิต ติธา ปจฺจโย โหติ ฯ (อาหาโร จาติ)
อาหาโร จ อตฺถิอวิคตาหารวเสน ติธา ปจฺจโย โหติ ฯ โส จ
โข เย จ สตฺตา อาหารุปชีวิโน เตส อาหารานุคเต กาเย
ปวตฺติยเยว โน ปฏิสนฺธิย ฯ ตานิ ปน ปฺจ จกฺขายตนาทีนิ
ฉฏสฺส จกฺขุโสตฆานชิวฺหากายวิฺาณสงฺขาตสฺส มนายตนสฺส
นิสฺสยปุเรชาตอินฺทฺริยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตวเสน ฉหิ อากาเรหิ
ปจฺจยา โหนฺติ ปวตฺเต โน ปฏิสนฺธิย ฯ เปตฺวา ปน ปฺจ
วิฺาณานิ ตสฺเสว อวเสสมนายตนสฺส วตฺถุรูป นิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺต- อตฺถิอวิคตวเสน ปฺจธา ปจฺจโย โหติ ปวตฺเตเยว โน
ปฏิสนฺธิย ฯ เอว รูปเมว ปฏิสนฺธิย ปวตฺเต วา ยสฺส ยสฺสายตนสฺส
ปจฺจโย โหติ ยถา จ ปจฺจโย โหติ ตถา เวทิตพฺพ ฯ
นามรูป ปนูภย โหติ ย ยสฺส ปจฺจโย
ยถา จ ตมฺป สพฺพตฺถ วิฺาตพฺพ วิภาวินา ฯ
เสยฺยถีท ฯ ปฏิสนฺธิย ตาว ปฺจโวการภเว ขนฺธตฺตยวตฺถุรูปสงฺขาตบ นามรูป ฉฏายตนสฺส สหชาตอฺมฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺต- วิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตปจฺจยาทีหิ ปจฺจโย โหตีติ อิทเมตฺถ
มุขมตฺต วุตฺตนยานุสาเรน ปน สกฺกา สพฺพ โยเชตุนฺติ น
เอตฺถ วิตฺถาโร ทสฺสโิ ตติ ฯ อย นามรูปปจฺจยา สฬายตนนฺต
ปทสฺมึ วิตฺถารกถา ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
สฬายตนปจฺจยา ผสฺสปเท
สเฬว ผสฺสา สงฺเขปา จกฺขุสมฺผสฺสอาทโย
วิฺาณมิว พตฺตึส วิตฺถาเรน ภวนฺติ เต ฯ
สงฺเขเปน หิ สฬายตนปจฺจยา ผสฺโสติ จกฺขุสมฺผสฺโส
โสตสมฺผสฺโส ฆานสมฺผสฺโส ชิวฺหาสมฺผสฺโส กายสมฺผสฺโส มโนสมฺผสฺโสติ อิเม จกฺขุสมฺผสฺสาทโย ฉเอว ผสฺสา ภวนฺติ ฯ วิตฺถาเรน
ปน จกฺขุสมฺผสฺสาทโย ปฺจ กุสลวิปากา ปฺจ อกุสลวิปากาติ
ทส เสสพาวีสติโลกิยวิปากวิฺาณสมฺปยุตฺตา จ พาวีสตีติ เอว
สพฺเพป สงฺขารปจฺจยา วุตฺตวิฺาณมิว พตฺตึส โหนฺติ ฯ ย
ปเนตสฺส พตฺตึสวิธสฺสาป ผสฺสสฺส ปจฺจโย สฬายตน ตตฺถ
ฉฏเน สห อชฺฌตฺต จกฺขาทึ พาหิเรหิป
สฬายตนมิจฺฉนฺติ ฉหิ สทฺธึ วิจกฺขณา ฯ
ตตฺถ เย ตาว อุปาทินฺนกปฺปวตฺติกถา อยนฺติ สกสนฺตติปริยาปนฺนเมว ปจฺจย ปจฺจยุปฺปนฺนฺจ ทีเปนฺติ เต ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโสติ ปาลิอนุสารโต อารุปฺเป ฉฏายตนฺจ อฺตฺถ
สพฺพสงฺคหโต สฬายตนฺจ ผสฺสสฺส ปจฺจโยติ เอกเทสสรูเปกเสส
กตฺวา ฉฏเน สห อชฺฌตฺต จกฺขาทึ สฬายตนนฺติ อิจฺฉนฺติ ฯ ต
หิ ฉฏายตนฺจ สฬายตนฺจ สฬายตนนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ
เย ปน ปจฺจยุปฺปนฺนเมว เอกสนฺตติปริยาปนฺน ทีเปนฺติ ปจฺจย ปน
ภินฺนสนฺตานมฺป เต ย ย อายตน ผสฺสสฺส ปจฺจโย โหติ ต สพฺพมฺป
๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๒๑๐ ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
ทีเปนฺตา พาหิรมฺป ปริคฺคเหตฺวา ตเทว ฉฏเน สห อชฺฌตฺต
พาหิเรหิป รูปายตนาทีหิ สทฺธึ สฬายตนนฺติ อิจฺฉนฺติ ฯ ตมฺป หิ
ฉฏายตนฺจ สฬายตนฺจ สฬายตนนฺติ เอเตส เอกเสเส กเต
สฬายตนนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ เอตฺถาห น สพฺพายตเนหิ
เอโก ผสฺโส สมฺโภติ นาป เอกมฺหา อายตนา สพฺเพ ผสฺสา
อยฺจ สฬายตนปจฺจยา ผสฺโสติ เอโกว วุตฺโต โส กสฺมาติ ฯ
ตตฺริท วิสชฺชน สจฺจเมต สพฺเพหิ เอโก เอกมฺหา วา สพฺเพ
น สมฺโภนฺติ สมฺโภติ ปน อเนเกหิ เอโก ยถา จกฺขุสมฺผสฺโส
จกฺขายตนา รูปายตนา จกฺขุวิฺาณสงฺขาตา มนายตนา อวเสสสมฺปยุตฺตธมฺมายตนา จาติ เอว สพฺพตฺถ ยถานุรูป โยเชตพฺพ ฯ
ตสฺมาเอว หิ
เอโก ปเนกายตนปฺ- ปภโว อิติ ทีปโต
ผสฺโสย เอกวจน- นิทฺเทเสนิธ ตาทินา ฯ
เอกวจนนิทฺเทเสนาติ สฬายตนปจฺจยา ผสฺโสติ อิมินา
เอกวจนนิทฺเทเสน อเนเกหิ อายตเนหิ เอโก ผสฺโส โหตีติ
ตาทินา ทีปโตติ อตฺโถ ฯ อายตเนสุ ปน
ฉธา ปฺจ ตโต เอก นวธา พาหิรานิ ฉ
ยถาสมฺภวเมตสฺส ปจฺจยตฺเต วิภาวเย ฯ
ตตฺราย วิภาวนา ฯ จกฺขายตนาทีนิ ตาว ปฺจ จกฺขุสมฺผสฺสาทิเภทโต ปฺจวิธสฺส ผสฺสสฺส นิสฺสยปุเรชาตินฺทฺริยวิปฺปยุตฺต อตฺถิอวิคตวเสน ฉธา ปจฺจยา โหนฺติ ฯ ตโต ปร เอก วิปากมนายตน
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วิสุทฺธิมคฺเค
อเนกเภทสฺส วิปากมโนสมฺผสฺสสฺส สหชาตอฺมฺนิสฺสยวิปากอาหาร อินฺทฺริยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตวเสน นวธา ปจฺจโย โหติ ฯ
พาหิเรสุ ปน รูปายตน จกฺขุสมฺผสฺสสฺส อารมฺมณปุเรชาตอตฺถิอวิคตวเสน จตุธา ปจฺจโย โหติ ตถา สทฺทายตนาทีนิ โสตสมฺผสฺสาทีน
มโนสมฺผสฺสสฺส ปน ตานิ จ ธมฺมารมฺมณฺจ ตถา จ อารมฺมณปจฺจยมตฺเตเนว จาติ เอว พาหิรานิ ฉ ยถาสมฺภวเมตสฺส ปจฺจยตฺเต
วิภาวเยติ ฯ อย สฬายตนปจฺจยา ผสฺโสติ ปทสฺมึ วิตฺถารกถา ฯ
ผสฺสปจฺจยา เวทนาปเท
ทฺวารโต เวทนา วุตฺตา จกฺขุสมฺผสฺสชาทิกา
สเฬว ตา ปเภเทน เอกูนนวุตี มตา ฯ
เอตสฺส หิ ปทสฺส วิภงฺเค จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา โสตฆานชิวฺหากายมโนสมฺผสฺสชา เวทนาติ เอว ทฺวารโต สเฬว เวทนา
วุตฺตา ฯ ตา ปน ปเภเทน เอกูนนวุติยา จิตฺเตหิ สมฺปยุตฺตตฺตา
เอกูนนวุติ มตา ฯ
เวทนาสุ ปเนตาสุ อิธ พตฺตึส เวทนา
วิปากจิตฺตยุตฺตาว อธิปฺเปตาติ ภาสิตา ฯ
อฏธา ตตฺถ ปฺจนฺน ปฺจทฺวารมฺหิ ปจฺจโย
เสสาน เอกธา ผสฺโส มโนทฺวาเรป โส ตถา ฯ
ตตฺถ หิ ปฺจทฺวาเร จกฺขุปฺปสาทาทิวตฺถุกาน ปฺจนฺน เวทนาน
จกฺขุสมฺผสฺสาทิโก ผสฺโส สหชาตอฺมฺนิสฺสยวิปากอาหาร๑

๑. ม. วิปากสมฺปยุตฺตาว ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
สมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตวเสน อฏธา ปจฺจโย โหติ ฯ เสสาน ปน
เอเกกสฺมึ ทฺวาเร สมฺปฏิจฺฉนสนฺตีรณตทารมฺมณวเสน ปวตฺตาน
กามาวจรวิปากเวทนาน โส จกฺขุสมฺผสฺสาทิโก ผสฺโส อุปนิสฺสยวเสน
เอกธาว ปจฺจโย โหติ ฯ มโนทฺวาเรป โส ตถาติ มโนทฺวาเรป
หิ ตทารมฺมณวเสน ปวตฺตาน กามาวจรวิปากเวทนาน โส
สหชาตมโนสมฺผสฺสสงฺขาโต ผสฺโส ตเถว อฏธา ปจฺจโย โหติ
ปฏิสนฺธิภวงฺคจุติวเสน จ ปวตฺตาน เตภูมิกวิปากเวทนานมฺป ฯ ยา
ปเนตา มโนทฺวาเร ตทารมฺมณวเสน ปวตฺตา กามาวจรเวทนา ตาส
มโนทฺวาราวชฺชนสมฺปยุตโฺ ต มโนสมฺผสฺโส อุปนิสฺสยวเสน เอกธาว
ปจฺจโย โหตีติ ฯ อย ผสฺสปจฺจยา เวทนาติ ปทสฺมึ วิตฺถารกถา ฯ
เวทนาปจฺจยา ตณฺหาปเท
รูปตณฺหาทิเภเทน ฉ ตณฺหา อิธ ทีปตา
เอเกกา ติวิธา ตตฺถ ปวตฺตาการโต มตา ฯ
อิมสฺมึ หิ ปเท เสฏิปุตฺโต พฺราหฺมณปุตฺโตติ ปติโต
นามวเสน ปุตฺโต วิย รูปตณฺหาสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพธมฺมตณฺหาติ
อารมฺมณโต นามวเสน วิภงฺเค ฉ ตณฺหา ทีปตา ฯ ตาสุ ปน
ตณฺหาสุ เอเกกา ตณฺหา ปวตฺติอาการโต กามตณฺหา ภวตณฺหา
วิภวตณฺหาติ เอว ติวิธา มตา ฯ รูปตณฺหาเยว หิ ยทา
จกฺขุสฺสาปาถมาคต รูปารมฺมณ กามสฺสาทวเสน อสฺสาทยมานา
ปวตฺตติ ตทา กามตณฺหา นาม โหติ ยทา ตเทวารมฺมณ
ธุว สสฺสตนฺติ ปวตฺตาย สสฺสตทิฏิยา สทฺธึ ปวตฺตติ ตทา
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ภวตณฺหา นาม โหติ ฯ สสฺสตทิฏิสหคโต หิ ราโค ภวตณฺหาติ
วุจฺจติ ฯ ยทา ปน ตเทวารมฺมณ อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสตีติ ปวตฺตาย
อุจฺเฉททิฏิยา สทฺธึ ปวตฺตติ ตทา วิภวตณฺหา นาม โหติ ฯ
อุจฺเฉททิฏิสหคโต หิ ราโค วิภวตณฺหาติ วุจฺจติ ฯ เอส นโย
สทฺทตณฺหาทีสุปติ ฯ เอตา อฏารส ตณฺหา โหนฺติ ฯ ตา
อชฺฌตฺตรูปาทีสุ อฏารส พหิทฺธา อฏารสาติ ฉตฺตึส ฯ อิติ อตีตา
ฉตฺตึส อนาคตา ฉตฺตึส ปจฺจุปฺปนฺนา ฉตฺตึสาติ อฏสตตณฺหา
โหนฺติ ฯ ตา ปุน สงฺขิปฺปมานา รูปาทิอารมฺมณวเสน ฉ กามตณฺหาทิวเสน วา ติสฺโสว ตณฺหา โหนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ ยสฺมา
ปนิเม สตฺตา ปุตฺต อสฺสาเทตฺวา ปุตฺเต มมตฺเตน ธาติยา วิย
รูปาทิอารมฺมณวเสน อุปปฺ ชฺชมาน เวทน อสฺสาเทตฺวา เวทนาย
มมตฺเตน รูปาทิอารมฺมณทายกาน จิตฺตการคนฺธพฺพคนฺธิกสูทตนฺตวาย รสายนวิธายกเวชฺชาทีน มหาสกฺการ กโรนฺติ ตสฺมา
สพฺพาเปสา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา โหตีติ เวทิตพฺพา ฯ
ยสฺมา เจตฺถ อธิปฺเปตา วิปากสุขเวทพา
เอกาว เอกธาเวสา ตสฺมา ตณฺหาย ปจฺจโย ฯ
เอกธาติ อุปนิสฺสยปจฺจเยเนว ปจฺจโย โหติ ฯ ยสฺมา วา
ทุกฺขี สุข ปฏยติ สุขี ภิยโฺ ยป อิจฺฉติ
อุเปกฺขา ปน สนฺตตฺตา สุขมิจฺเจว ภาสิตา
ตณฺหาย ปจฺจยา ตสฺมา โหนฺติ ติสฺโสป เวทนา
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา อิติ วุตฺตา มเหสินา
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
เวทนาปจฺจยา จาป ยสฺมา นานุสย วินา
โหติ ตสฺมา น สา โหติ พฺราหฺมณสฺส วุสีมโตติ ฯ
อย เวทนาปจฺจยา ตณฺหาติ ปทสฺมึ วิตฺถารกถา ฯ
ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานปเท
อุปาทานานิ จตฺตาริ ตานิ อตฺถวิภาคโต
ธมฺมสงฺเขปวิตฺถารา กมโต จ วิภาวเย ฯ
ตตฺราย วิภาวนา ฯ กามุปาทาน ทิฏูปาทาน สีลพฺพตุปาทาน
อตฺตวาทุปาทานนฺติ อิมานิ ตาเวตฺถ จตฺตาริ อุปาทานานิ ฯ เตส
อยมตฺถวิภาโค ฯ วตฺถุสงฺขาต กาม อุปาทิยตีติ กามุปาทาน ฯ
กาโม จ โส อุปาทานฺจาติป กามุปาทาน ฯ อุปาทานนฺติ
ทฬฺหคฺคหณ ฯ ทฬฺหฏโ หิ เอตฺถ อุปสทฺโท อุปายาสอุปกฏาทีสุ
วิย ฯ ตถา ทิฏิ จ สา อุปาทานฺจาติ ทิฏูปาทาน ฯ ทิฏ ึ
อุปาทิยตีติ วา ทิฏูปาทาน ฯ สสฺสโต อตฺตา จ โลโก จาติอาทีสุ หิ ปุริมทิฏึ อุตฺตรทิฏิ อุปาทิยติ ฯ ตถา สีลพฺพต
อุปาทิยตีติ สีลพฺพตุปาทาน ฯ สีลพฺพตฺจ ต อุปาทานฺจาติป
สีลพฺพตุปาทาน ฯ โคสีลโควตาทีนิ หิ เอว สุทธฺ ีติ อภินิเวสโต
สยเมว อุปาทานานิ ฯ ตถา วทนฺติ เอเตนาติ วาโท อุปาทิยนฺติ
เอเตนาป อุปาทาน กึ วทนฺติ อุปาทิยนฺติ วา อตฺตาน อตฺตโน
วาทุปาทาน อตฺตวาทุปาทาน ฯ อตฺตวาทมตฺตเมว วา อตฺตาติ
อุปาทิยนฺติ เอเตนาติ อตฺตวาทุปาทาน ฯ อย ตาว เตส อตฺถวิภาโค ฯ

๑

๑....อุปกุฏ...อิติ ภเวยฺย ฏีกาย ภุส กุฏ อุปกุฏนฺติ ทิสฺสมานตฺตา ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ธมฺมสงฺเขปวิตฺถาเร ปน ฯ กามุปาทาน ตาว ตตฺถ กตม
กามุปาทาน โย กาเมสุ กามจฺฉนฺโท กามราโค กามนนฺทิ กามตณฺหา กามเสฺนโห กามปริฬาโห กามมุจฺฉา กามชฺโฌสาน อิท
วุจฺจติ กามุปาทานนฺติ อาคตตฺตา สงฺเขปโต ตณฺหาทฬฺหตฺต วุจฺจติ ฯ
ตณฺหาทฬฺหตฺต นาม ปุริมตณฺหา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ทฬฺหสมฺภูตา
อุตฺตรตณฺหาว ฯ เกจิ ปนาหุ อปฺปตฺต วิสยปฏนา ตณฺหา
อนฺธกาเร โจรสฺส หตฺถปฺปสารณ วิย สมฺปตฺตวิสยคฺคหณ
อุปาทาน ตสฺเสว ภณฺฑคฺคหณ วิย อปฺปจฺฉตาสนฺตุฏิตาปฏิปกฺขา
จ เต ธมฺมา ตถา ปริเยสนารกฺขทุกฺขมูลาติ ฯ เสสุปาทานตฺตย ปน
สงฺเขปโต ทิฏิมตฺตเมว ฯ วิตฺถารโต ปน ปุพฺเพ รูปาทีสุ วุตฺตอฏสตปฺปเภทายป ตณฺหาย ทฬฺหภาโว กามุปาทาน ทสวตฺถุกา
มิจฺฉาทิฏิ ทิฏูปาทาน ฯ ยถาห ฯ ตตฺถ กตม ทิฏูปาทาน นตฺถิ
ทินฺน นตฺถิ ยิฏ ฯเปฯ สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ ยา เอวรูปา
ทิฏิ ฯเปฯ วิปริเยสคฺคาโห อิท วุจฺจติ ทิฏูปาทานนฺติ ฯ
สีลพฺพเตหิ สุทฺธีติ ปรามสน ปน สีลพฺพตุปาทาน ฯ ยถาห ฯ
ตตฺถ กตม สีลพฺพตุปาทาน สีเลน สุทฺธิ วเตน สุทฺธิ สีลพฺพเตน
สุทฺธีติ ยา เอวรูปา ทิฏ ิ ฯเปฯ วิปริเยสคฺคาโห อิท วุจฺจติ
สีลพฺพตุปาทานนฺติ ฯ วีสติวตฺถุกา สกฺกายทิฏิ อตฺตวาทุปาทาน ฯ
ยถาห ฯ ตตฺถ กตม อตฺตวาทุปาทาน อิธ อสฺสตุ วา ปุถุชฺชโน
ฯเปฯ สปฺปุรสิ ธมฺเม อวินีโต รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯเปฯ
๑

๒

๑. อภิ. ส. ๓๔/๓๐๖ ฯ ๒. อภิ. ส. ๓๔/๓๐๗ ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
วิปริเยสคฺคาโห อิท วุจฺจติ อตฺตวาทุปาทานนฺติ ฯ อยเมตฺถ
ธมฺมสงฺเขปวิตฺถาโร ฯ
กมโตติ เอตฺถ ปน ฯ ติวิโธ กโม อุปฺปตฺติกฺกโม ปหานกฺกโม
เทสนากฺกโม จ ฯ
ตตฺถ อนมตคฺเค สสาเร อิมสฺส ปม อุปฺปตฺตีติ อภาวโต
กิเลสาน นิปฺปริยาเยน อุปฺปตฺติกฺกโม น วุจฺจติ ฯ ปริยาเยน ปน
เยภุยฺเยน เอกสฺมึ ภเว อตฺตคฺคาหปุพฺพงฺคโม สสฺสตุจฺเฉทาภินิเวโส
ตโต สสฺสโต อย อตฺตาติ คณฺหโต อตฺตวิสุทฺธตฺถ สีลพฺพตุปาทาน
อุจฺฉิชฺชตีติ คณฺหโต ปรโลกนิรเปกฺขสฺส กามุปาทานนฺติ เอว ปม
อตฺตวาทุปาทาน ตโต ทิฏิสีลพฺพตกามุปาทานานีติ อยเมเตส
เอกสฺมึ ภเว อุปฺปตฺติกฺกโม ฯ
ทิฏูปาทานาทีนิ เจตฺถ ปม ปหียนฺติ โสตาปตฺติมคฺควชฺฌตฺตา กามุปาทาน ปจฺฉา อรหตฺตมคฺควชฺฌตฺตาติ อยเมเตส
ปหานกฺกโม ฯ
มหาวิสยตฺตา ปน ปากฏตฺตา จ เอเตสุ กามุปาทาน ปม
เทสิต ฯ มหาวิสย หิ ต อฏจิตฺตสมฺปโยคา อปฺปวิสยานิ
อิตรานิ จตุจิตฺตสมฺปโยคา ฯ เยภุยฺเยน จ อาลยรามตาย ปชาย
ปากฏ กามุปาทาน น อิตรานิ ฯ กามุปาทานวา กามาน
สมธิคมตฺถ โกตุหลมงฺคลาทิพหุโล โหติ น สสฺสตทิฏีติ ตทนนฺตร
ทิฏูปาทาน ฯ ต ภิชชฺ มาน สีลพฺพตอตฺตวาทุปาทานวเสน ทุวิธ
๑

๑. อภิ. ส. ๓๔/๓๐๘ ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
โหติ ฯ ตสฺมึ ทฺวเย โคกิริย วา กุกฺกุรกิริย วา ทิสฺวาป
เวทิตพฺพโต โอฬาริกนฺติ สีลพฺพตุปาทาน ปม เทสิต สุขุมตฺตา
อนฺเต อตฺตวาทุปาทานนฺติ ฯ อยเมเตส เทสนากฺกโม ฯ
ตณฺหา จ ปุริมสฺเสตฺถ เอกธา โหติ ปจฺจโย
สตฺตธา อฏธา วาป โหติ เสสตฺตยสฺส สา ฯ
เอตฺถ จ เอว เทสิเต อุปาทานจตุกฺเก ปุริมสฺส กามุปาทานสฺส
กามตณฺหา อุปนิสฺสยวเสน เอกธาว ปจฺจโย โหติ ตณฺหาภินนฺทิเตสุ
วิสเยสุ อุปฺปตฺติโต ฯ เสสตฺตยสฺส ปน สหชาตอฺมฺนิสฺสยสมฺปยุตฺต- อตฺถอิ วิคตเหตุวเสน สตฺตธา วา อุปนิสฺสเยน สห
อฏธาวาป๚ ปจฺจโย โหติ ฯ ยทา ปน สา อุปนิสฺสยวเสน ปจฺจโย
โหติ ตทา อสหชาตาว โหตีติ ฯ อย ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานนฺติ
ปทสฺมึ วิตฺถารกถา ฯ
อุปาทานปจฺจยา ภวปเท
อตฺถโต ธมฺมโต เจว สาตฺถโต เภทสงฺคหา
อย ยสฺส ปจฺจโย เจว วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
ตตฺถ ภวตีติ ภโว ฯ โส กมฺมภโว อุปปตฺติภโว จาติ
ทุวิโธ โหติ ฯ ยถาห ฯ ภโว ทุวิเธน อตฺถิ กมฺมภโว อตฺถิ
อุปปตฺติภโวติ ฯ ตตฺถ กมฺมเมว ภโว กมฺมภโว ฯ ตถา
อุปปตฺติเยว ภโว อุปปตฺติภโว ฯ เอตฺถ จ อุปปตฺติ ภวตีติ ภโว
กมฺม ปน ยถา สุขการณตฺตา สุโข พุทฺธานมุปฺปาโทติ วุตฺโต
๑

๒

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๘๓ ฯ ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๔๑ ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
เอว ภวการณตฺตา ผลโวหาเรน ภโวติ เวทิตพฺพนฺติ ฯ เอว
ตาเวตฺถ อตฺถโต วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
ธมฺมโต ปน ฯ กมฺมภโว ตาว สงฺเขปโต เจตนา เจว
เจตนาสมฺปยุตฺตา จ อภิชฌ
ฺ าทโย กมฺมสงฺขาตา ธมฺมา ฯ ยถาห ฯ
ตตฺถ กตโม กมฺมภโว ปฺุาภิสงฺขาโร อปฺุาภิสงฺขาโร
อเนฺชาภิสงฺขาโร ปริตตฺ ภูมโก วา มหาภูมโก วา อย วุจฺจติ
กมฺมภโว สพฺพมฺป ภวคามิกมฺม กมฺมภโวติ ฯ เอตฺถ หิ
ปฺุาภิสงฺขาโรติ เตรส เจตนา อปฺุาภิสงฺขาโรติ ทฺวาทส
อเนฺชาภิสงฺขาโรติ จตสฺโส เจตนา ฯ เอว ปริตฺตภูมโก วา
มหาภูมโก วาติ เอเตน ตาสเยว เจตนาน มนฺทพหุวิปากตา วุตฺตา ฯ
สพฺพมฺป ภวคามิกมฺมนฺติ อิมินา ปน เจตนาสมฺปยุตฺตา อภิชฺฌาทโย
วุตฺตา ฯ อุปปตฺติภโว ปน สงฺเขปโต กมฺมาภินิพฺพตฺตา ขนฺธา
ปเภทโต นววิโธ โหติ ฯ ยถาห ฯ ตตฺถ กตโม อุปปตฺติภโว
กามภโว รูปภโว อรูปภโว สฺาภโว อสฺาภโว เนวสฺานาสฺาภโว เอกโวการภโว จตุโวการภโว ปฺจโวการภโว อย
วุจฺจติ อุปปตฺติภโวติ ฯ ตตฺถ กามสงฺขาโต ภโว กามภโว ฯ
เอส นโย รูปารูปภเวสุ ฯ สฺาวต ภโว สฺา วา เอตฺถ
ภเว อตฺถีติ สฺาภโว ฯ วิปริยาเยน อสฺาภโว ฯ โอฬาริกสฺาย อภาวา สุขุมาย จ ภาวา เนวสฺานาสฺา อสฺมึ
ภเวติ เนวสฺานาสฺาภโว ฯ เอเกน รูปกฺขนฺเธน โวกิณฺโณ
๑

๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๘๓ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ภโว เอกโวการภโว เอโก วา โวกาโร อสฺส ภวสฺสาติ เอกโวการภโว ฯ เอส นโย จตุโวการปฺจโวการภเวสุ ฯ ตตฺถ กามภโว
ปฺจ อุปาทินฺนกฺขนฺธา ฯ ตถา รูปภโว ฯ อรูปภโว จตฺตาโร ฯ
สฺาภโว ปฺจ ฯ อสฺาภโว เอโก อุปาทินฺนกฺขนฺโธ ฯ
เนวสฺานาสฺาภโว จตฺตาโร ฯ เอกโวการภวาทโย เอกจตุปฺจกฺขนฺธา อุปาทินฺนกฺขนฺเธหีติ ฯ เอวเมตฺถ ธมฺมโตป
วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
สาตฺถโตติ ฯ ยถา จ ภวนิทฺเทเส ตเถว กาม สงฺขารนิทฺเทเสป ปฺุาภิสงฺขาราทโยว วุตตฺ า เอว สนฺเตป ปุริมา อตีตกมฺมวเสน อิธ ปฏิสนฺธิยา ปจฺจยตฺตา วุตฺตา อิเม ปจฺจุปฺปนฺนกมฺมวเสน อายตึ ปฏิสนฺธิยา ปจฺจยตฺตาติ ปุน วจน สาตฺถกเมว ฯ
ปุพฺเพ วา ตตฺถ กตโม ปฺุาภิสงฺขาโร กุสลา เจตนา กามาวจราติ เอวมาทินา นเยน เจตนาว สงฺขาราติ วุตฺตา อิธ ปน
สพฺพมฺป ภวคามิกมฺมนฺติ วจนโต เจตนาสมฺปยุตฺตาป ฯ ปุพฺเพ
จ วิฺาณปจฺจยเมว กมฺม สงฺขาราติ วุตฺต อิทานิ อสฺาภวนิพฺพตฺตกมฺป ฯ กึ วา พหุนา ฯ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ
เอตฺถ ปฺุาภิสงฺขาราทโยว กุสลากุสลา ธมฺมา วุตฺตา ฯ อุปาทานปจฺจยา ภโวติ อิธ ปน อุปปตฺติภวสฺสาป สงฺคหิตตฺตา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา วุตตฺ า ฯ ตสฺมา สพฺพถาป สาตฺถกเมวิท
ปุน วจนนฺติ ฯ เอวเมตฺถ สาตฺถโตป วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
๑

๒

๓

๑. ม. จตุ ปฺจ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๑๘๑ ฯ ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๑๘๓ ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
เภทสงฺคหาติ อุปาทานปจฺจยา ภวสฺส เภทโต เจว
สงฺคหโต จ ฯ
ย หิ กามุปาทานปจฺจยา กามภวนิพฺพตฺตก กมฺม กริยติ
โส กมฺมภโว ตทภินิพพฺ ตฺตา ขนฺธา อุปปตฺติภโว ฯ เอส นโย
รูปารูปภเวสุ ฯ เอว กามุปาทานปจฺจยา เทฺว กามภวา ตทนฺโตคธา จ สฺาภวปฺจโวการภวา เทฺว รูปภวา ตทนฺโตคธา จ
สฺาภวอสฺาภวเอกโวการภวปฺจโวการภวา เทฺว อรูปภวา
ตทนฺโตคธา จ สฺาภวเนวสฺานาสฺาภวจตุโวการภวาติ
สทฺธึ อนฺโตคเธหิ ฉ ภวา ฯ ยถา จ กามุปาทานปจฺจยา สทฺธึ
อนฺโตคเธหิ ฉ ภวา ตถา เสสุปาทานปจฺจยาปติ ฯ เอว อุปาทานปจฺจยา เภทโต สทฺธึ อนฺโตคเธหิ จตุวีสติ ภวา ฯ
สงฺคหโต ปน กามภว อุปปตฺติภวฺจ เอกโต กตฺวา
กามุปาทานปจฺจยา สทฺธึ อนฺโตคเธหิ เอโก กามภโว ตถา รูปารูปภวาติ ตโย ภวา ตถา เสสุปาทานปจฺจยาปติ ฯ เอว อุปาทานปจฺจยา สงฺคหโต สทฺธึ อนฺโตคเธหิ ทฺวาทส ภวา ฯ อปจ อวิเสเสน
อุปาทานปจฺจยา กามภวุปค กมฺม กมฺมภโว ตทภินิพฺพตฺตา ขนฺธา
อุปปตฺติภโว ฯ เอส นโย รูปารูปภเวสุ ฯ เอว อุปาทานปจฺจยา
สทฺธึ อนฺโตคเธหิ เทฺว กามภวา เทฺว รูปภวา เทฺว อรูปภวาติ
อปเรน ปริยาเยน สงฺคหโต ฉ ภวา ฯ กามภวอุปปตฺติภวเภท
วา อนุปคมฺม สทฺธึ อนฺโตคเธหิ กามภวาทิวเสน ตโย ภวา
โหนฺติ ฯ กามภวาทิเภทฺจาป อนุปคมฺม กมฺมภวอุปปตฺติภวว-
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
เสน เทฺว ภวา โหนฺติ ฯ กมฺมุปปตฺติเภทฺจาป อนุปคมฺม
อุปาทานปจฺจยา ภโวติ ภววเสน เอโกว ภโว โหตีติ ฯ
เอวเมตฺถ อุปาทานปจฺจยสฺส ภวสฺส เภทสงฺคหาป วิฺาตพฺโพ
วินิจฺฉโย ฯ
ย ยสฺส ปจฺจโย จาติ ยฺเจตฺถ อุปาทาน ยสฺส ปจฺจโย
โหติ ตโตป วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโยติ อตฺโถ ฯ กึ ปเนตฺถ กสฺส
ปจฺจโย โหติ ฯ ยงฺกิฺจิ ยสฺส กสฺสจิ ปจฺจโย โหติเยว ฯ
อุมฺมตฺตโก วิย หิ ปุถชุ ชฺ โน ฯ โส อิท ยุตฺตมิท อยุตฺตนฺติ
อวิจาเรตฺวา ยสฺส กสฺสจิ อุปาทานสฺส วเสน ยงฺกิฺจิ ภว ปฏเตฺวา
ยงฺกิฺจิ กมฺม กโรติเยว ฯ ตสฺมา ยเทกจฺเจ สีลพฺพตุปาทาเนน
รูปารูปภวา น โหนฺตีติ วทนฺติ ต น คเหตพฺพ ฯ สพฺเพน ปน
สพฺโพ โหตีติ คเหตพฺพ ฯ เสยฺยถีท ฯ
อิเธกจฺโจ อนุสฺสววเสน วา ทิฏ านุสาเรน วา กามา นาเมเต
มนุสฺสโลเก เจว ขตฺติยมหาสาลกุลาทีสุ ฉกามาวจรเทวโลเก จ
สมิทฺธาติ จินฺเตตฺวา เตส อธิคมตฺถ อสทฺธมฺมสฺสวนาทีหิ วฺจิโต
อิมินา กมฺเมน กามา สมฺปชฺชนฺตีติ มฺมาโน กามุปาทานวเสน กายทุจฺจริตาทีนิป กโรติ ฯ โส ทุจฺจริตปาริปูริยา อปาเย
อุปฺปชฺชติ ฯ สนฺทิฏิเก วา ปน กาเม ปฏยมาโน ปฏิลทฺเธ
วา โคปยมาโน กามุปาทานวเสน กายทุจฺจริตาทีนิ กโรติ ฯ โส
ทุจฺจริตปาริปูริยา อปาเย อุปฺปชฺชติ ฯ ตตฺรสฺส อุปปตฺติเหตุภูต
กมฺม กมฺมภโว ฯ กมฺมาภินิพฺพตฺตา ขนฺธา อุปปตฺติภโว ฯ
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สฺาภวปฺจโวการภวา ปน ตทนฺโตคธาเอว ฯ
อปโร ปน สทฺธมฺมสฺสวนาทีหิ อุปพฺรูหิตาโณ อิมินา
กมฺเมน กามา สมฺปชฺชนฺตีติ มฺมาโน กามุปาทานวเสน กายสุจริตาทีนิ กโรติ ฯ โส สุจริตปาริปูริยา เทเวสุ วา มนุสฺเสสุ
วา อุปฺปชฺชติ ฯ ตตฺรสฺส อุปปตฺติเหตุภูต กมฺม กมฺมภโว ฯ
กมฺมาภินิพฺพตฺตา ขนฺธา อุปปตฺติภโว ฯ สฺาภวปฺจโวการภวา
ปน ตทนฺโตคธาเอว ฯ
อิติ กามุปาทาน สปฺปเภทสฺส สานฺโตคธสฺส กามภวสฺส
ปจฺจโย โหติ ฯ
อปโร รูปารูปภเวสุ ตโต สมิทธฺ ตรา กามาติ สุตฺวา วา
ปริกปฺเปตฺวา วา กามุปาทานวเสเนว รูปารูปสมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตตฺวา
สมาปตฺติพเลน รูปารูปพฺรหฺมโลเก อุปฺปชฺชติ ฯ ตตฺรสฺส อุปปตฺติเหตุภูต กมฺม กมฺมภโว ฯ กมฺมาภินพิ ฺพตฺตา ขนฺธา อุปปตฺติภโว ฯ
สฺาอสฺาเนวสฺานาสฺาเอกจตุปฺจโวการภวา ปน
ตทนฺโตคธาเอว ฯ อิติ กามุปาทาน สปฺปเภทาน สานฺโตคธาน
รูปารูปภวานมฺป ปจฺจโย โหติ ฯ
อปโร อย อตฺตา นาม กามาวจรสมฺปตฺติภเว วา รูปารูปภวาน
วา อฺตรสฺมึ อุจฺฉินฺเน สุอุจฺฉินฺโน โหตีติ อุจฺเฉททิฏึ อุปาทาย
ตทุปค กมฺม กโรติ ฯ ตสฺส ต กมฺม กมฺมภโว ฯ กมฺมาภินิพฺพตฺตา
ขนฺธา อุปปตฺติภโว ฯ สฺาภวาทโย ปน ตทนฺโตคธาเอว ฯ
อิติ ทิฏูปาทาน สปฺปเภทาน สานฺโตคธาน ติณฺณมฺป กามรูปารูป-
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ภวาน ปจฺจโย โหติ ฯ
อปโร อย อตฺตา นาม กามาวจรสมฺปตฺติภเว วา รูปารูปภวาน วา อฺตรสฺมึ สุขี โหติ วิคตปริฬาโหติ อตฺตวาทุปาทาเนน ตทุปค กมฺม กโรติ ฯ ตสฺส ต กมฺม กมฺมภโว ฯ
ตทภินิพฺพตฺตา ขนฺธา อุปปตฺติภโว ฯ สฺาภวาทโย ปน
ตทนฺโตคธาเอว ฯ อิติ อตฺตวาทุปาทาน สปฺปเภทาน สานฺโตคธาน
ติณฺณ ภวาน ปจฺจโย โหติ ฯ
อปโร อิท สีลพฺพต นาม กามาวจรสมฺปตฺติภเว วา
รูปารูปภวาน วา อฺตรสฺมึ ปริปเู รนฺตสฺส สุข ปาริปูรึ คจฺฉตีติ
สีลพฺพตุปาทานวเสน ตทุปค กมฺม กโรติ ฯ ตสฺส ต กมฺม
กมฺมภโว ฯ ตทภินิพฺพตฺตา ขนฺธา อุปปตฺติภโว ฯ สฺาภวาทโย
ปน ตทนฺโตคธาเอว ฯ อิติ สีลพฺพตุปาทานมฺป สปฺปเภทาน
สานฺโตคธาน ติณฺณ ภวาน ปจฺจโย โหตีติ ฯ เอวเมตฺถ
ย ยสฺส ปจฺจโย โหติ ตโตป วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ
กึ ปเนตฺถ กสฺส ภวสฺส กถ ปจฺจโย โหตีติ เจ ฯ
รูปารูปภวาน อุปนิสฺสยปจฺจโย อุปาทาน
สหชาตาทีหิป ต กามภวสฺสาติ วิฺเยฺย ฯ
รูปารูปภวาน หิ กามภวปริยาปนฺนสฺส จ กมฺมภเว กุสลกมฺมสฺเสว อุปปตฺติภวสฺส เจต จตุพฺพิธมฺป อุปาทาน อุปนิสฺสยปจฺจเยน
เอกธาว ปจฺจโย โหติ ฯ กามภเว อตฺตนา สมฺปยุตฺตอกุสลกมฺมภวสฺส สหชาตอฺมฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตเหตุปจฺจยปฺปเภเทหิ
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สหชาตาทีหิ ปจฺจโย โหติ วิปฺปยุตฺตสฺส ปน อุปนิสฺสยปจฺจเยเนวาติ ฯ อย อุปาทานปจฺจยา ภโวติ ปทสฺมึ วิตฺถารกถา ฯ
ภวปจฺจยา ชาตีติอาทีสุ ชาติอาทีน วินิจฺฉโย สจฺจนิทฺเทเส
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ ภโวติ ปเนตฺถ กมฺมภโวว อธิปฺเปโต ฯ
โส หิ ชาติยา ปจฺจโย น อุปปตฺติภโว ฯ โส จ ปน กมฺมปจฺจยอุปนิสฺสยปจฺจยวเสน เทฺวธาว ปจฺจโย โหตีติ ฯ
ตตฺถ สิยา กถ ปเนต ชานิตพฺพ ภโว ชาติยา ปจฺจโยติ เจ ฯ
พาหิรปจฺจยสมตฺเตปหีนปณีตตาทิวิเสสทสฺสนโต ฯ พาหิราน หิ ชนกชนนีสุกฺกโสณิตาหาราทีน ปจฺจยาน สมตฺเตป สตฺตาน ยมกานมฺป
สต หีนปณีตตาทิวิเสโส ทิสฺสติ ฯ โส จ น อเหตุโก สพฺพทา จ
สพฺเพสฺจ อภาวโต น กมฺมภวโต อฺเหตุโก ตทภินิพฺพตฺตกสตฺตาน อชฺฌตฺตสนฺตาเน อฺสฺส การณสฺส อภาวโตติ กมฺมภวเหตุโกว ฯ กมฺม หิ สตฺตาน หีนปณีตตาทิวิเสสสฺส เหตุ ฯ
เตนาห ภควา กมฺม สตฺเต วิภชติ ยทิท หีนปฺปณีตตายาติ ฯ
ตสฺมา ชานิตพฺพเมต ภโว ชาติยา ปจฺจโยติ ฯ
ยสฺมา จ อสติ ชาติยา ชรามรณ นาม โสกาทโย วา
ธมฺมา น โหนฺติ ชาติยา ปน สติ ชรามรณฺเจว ชรามรณสงฺขาตทุกฺขธมฺมผุฏสฺส จ พาลสฺส ชรามรณาภิสมฺพนฺธา วา
เตน เตน ทุกฺขธมฺเมน ผุฏสฺส อนภิสมฺพนฺธา วา โสกาทโย จ
ธมฺมา โหนฺติ ตสฺมา อยมฺป ชาติ ชรามรณสฺส เจว โสกาทีนฺจ
๑

๑. ม. อุ. ๔๑/๓๘๕ ฯ
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ปจฺจโย โหตีติ เวทิตพฺพา ฯ สา ปน อุปนิสฺสยโกฏิยา เอกธาว
ปจฺจโย โหตีติ ฯ อย ภวปจฺจยา ชาตีติอาทีสุ วิตฺถารกถา ฯ
ยสฺมา ปเนตฺถ โสกาทโย อวสาเน วุตฺตา ตสฺมา ยา สา
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ เอวเมตสฺส ภวจกฺกสฺส อาทิมฺหิ วุตฺตา สา
โสกาทีหิ อวิชฺชา สิทฺธา ภวจกฺกมวิทิตาทิมิท การกเวทกรหิต
ทฺวาทสวิธสฺุตาสฺุ สตต สมิต ปวตฺตตีติ เวทิตพฺพ ฯ
กถ ปเนตฺถ โสกาทีหิ อวิชชฺ า สิทฺธา กถมิท ภวจกฺก อวิทิตาทิ
กถ การกเวทกรหิต กถ ทฺวาทสวิธสฺุตาสฺุนฺติ เจ ฯ
เอตฺถ หิ โสกทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา อวิชฺชาย อวิโยคิโน
ปริเทโว จ นาม มุฬฺหสฺสาติ เตสุ ตาว สิทฺเธสุ สิทฺธาว โหติ
อวิชฺชา ฯ อปจ อาสวสมุทยา อวิชชฺ าสมุทโยติ วุตฺต ฯ
อาสวสมุทยา เจเต โสกาทโย โหนฺติ ฯ กถ ฯ วตฺถุกามวิโยเค
ตาว โสโก กามาสวสมุทโย โหติ ฯ ยถาห ฯ
ตสฺส เจ กามยานสฺส ฉนฺทชาตสฺส ชนฺตุโน
เต กามา ปริหายนฺติ สลฺลวิทโฺ ธว รุปฺปตีติ ฯ
ยถา จาห ฯ กามโต ชายตี โสโกติ ฯ สพฺเพป เจเต ทิฏาสวสมุทยา โหนฺติ ฯ ยถาห ฯ ตสฺส อห รูป มม รูปนฺติ
ปริยุฏายิโน รูปวิปริณามฺถาภาวา อุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ ยถา จ ทิฏาสวสมุทยา เอว
๑

๒

๓

๔

๑. ม. มู. ๑๒/๑๐๐ ฯ ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๔๘๔ ฯ ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๔๓ ฯ
๔. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๔ ฯ ปาลิยมฺปน ปริยุฏฏายิโนติ ทิสฺสติ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺว (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 193

ปฺาภูมินิทฺเทโส
ภวาสวสมุทยาป ฯ ยถาห ฯ เยป เต เทวา ทีฆายุกา วณฺณวนฺโต
สุขพหุลา อุจฺเจสุ วิมาเนสุ จิร ทีฆมทฺธาน ติฏนฺติ เตป
ตถาคตสฺส ธมฺมเทสน สุตฺวา ภย สนฺตาส สเวคมาปชฺชนฺตีติ ฯ
ปฺจ ปุพฺพนิมิตฺตานิ ทิสฺวา มรณภเยน สนฺตชฺชิตาน เทวาน วิย
ยถา จ ภวาสวสมุทยา เอว อวิชชฺ าสวสมุทยาป ฯ ยถาห ฯ
สโข โส ภิกฺขเว พาโล ทิฏเว ธมฺเม ติวิธ ทุกขฺ  โทมนสฺส
ปฏิสเวเทตีติ ฯ อิติ ยสฺมา อาสวสมุทยา เอเต ธมฺมา โหนฺติ
ตสฺมา เอเต สิชฺฌมานา อวิชชฺ าย เหตุภูเต อาสเว สาเธนฺติ
อาสเวสุ จ สิทฺเธสุ ปจฺจยภาเว ภาวโต อวิชฺชาป สิทฺธาว โหตีติ ฯ
เอว ตาเวตฺถ โสกาทีหิ อวิชฺชาสิทฺธา โหตีติ เวทิตพฺพา ฯ
ยสฺมา ปน เอว ปจฺจยภาเว ภาวโต อวิชชฺ าย สิทฺธาย ปุน
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺาณนฺติ เอว เหตุผลปรมฺปราย ปริโยสาน นตฺถิ ตสฺมา ต เหตุผลสมฺพนฺธวเสน ปวตฺต
ทฺวาทสงฺค ภวจกฺก อวิทิตาทีติ สิทฺธ โหติ ฯ เอว สติ
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ อิท อาทิมตฺตกถน วิรุชฌ
ฺ ตีติ เจ ฯ นยิท
อาทิมตฺตกถน ฯ ปธานธมฺมกถน ปเนต ฯ ติณฺณนฺน หิ วฏฏาน
อวิชฺชา ปธานา ฯ อวิชชฺ าคฺคหเณน หิ อวเสสกิเลสวฏฏฺจ
กมฺมาทีนิ จ พาล ปลิโพเธนฺติ สปฺปสิรคฺคหเณน เสสสปฺปสรีร
วิย พาห ฯ อวิชฺชาสมุจฺเฉเท ปน กเต เตหิ วิโมกฺโข โหติ
สปฺปสิรจฺเฉเท กเต ปลิโพธิตพาหาวิโมกฺโข วิย ฯ ยถาห ฯ อวิชฺชาย
๑

๒

๓

๑. ส. ขนุธวาร. ๑๗/๑๐๔ ฯ ๒. ม. อุ. ๑๔/๓๑๑ ฯ ๓. ม. ปฏานธมฺมกถน ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธติอาทิ ฯ อิติ ย คณฺหโต
พนฺโธ มฺุจโต จ วิโมกฺโข โหติ ตสฺส ปธานธมฺมสฺส กถนมิท
น อาทิมตฺตกถนนฺติ ฯ เอวมิท ภวจกฺก อวิทิตาทีติ เวทิตพฺพ ฯ
ตยิท ยสฺมา อวิชชฺ าทีหิ การเณหิ สงฺขาราทีน ปวตฺติ
ตสฺมา ตโต อฺเน พฺรหฺมา มหาพฺรหฺมา เสฏโ สชฺชิตาติ
เอว ปริกปฺปเตน พฺรหฺมาทินา วา สสารสฺส การเกน โส โข
ปน เม อย อตฺตา วโท เวเทยฺโยติ เอว ปริกปฺปเตน อตฺตนา
วา สุขทุกฺขาน เวทเกน รหิต ฯ อิติ การกเวทกรหิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
ยสฺมา ปเนตฺถ อวิชฺชา อุทยพฺพยธมฺมกตฺตา ธุวภาเวน
สงฺกิลิฏตฺตา สงฺกิเลสิกตฺตา จ สุภภาเวน อุทยพฺพยปฏิปฬติ ตฺตา
สุขภาเวน ปจฺจยายตฺตวุตฺติตฺตา วสวตฺตนภูเตน อตฺตภาเวน จ สฺุา
ตถา สงฺขาราทีนิป องฺคานิ ยสฺมา วา อวิชฺชา น อตฺตา น
อตฺตโน น อตฺตนิ น อตฺตวตี ตถา สงฺขาราทีนิป องฺคานิ
ตสฺมา ทฺวาทสวิธสฺุตาสฺุเมต ภวจกฺกนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
เอวฺจ วิทิตฺวา ปุน
ตสฺสาวิชฺชาตณฺหา มูลมตีตาทโย ตโย กาลา
เทฺว อฏ เทฺวเอว จ สรูปโต เตสุ องฺคานิ ฯ
ตสฺส โข ปเนตสฺส ภวจกฺกสฺส อวิชฺชา ตณฺหา จาติ เทฺว
๑

๒

๑. ส. นิทาน. ๑๖/๒ ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๑๔ ฯ วโท เวเทยฺโยติอาทโย ปน
สสฺสตทิฏิยาเอว อภินเิ วสาการา ฯ ตตฺถ วทตีติ วโท วจีกมฺมสฺส การโกติ วุตฺต
โหติ ฯ เวทยตีติ เวเทยฺโย ชานาติ อนุภวติ จาติ วุตฺต โหตีติ มูลปณฺณาสเก
สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนา ฯ
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ธมฺมา มูลนฺติ เวทิตพฺพา ฯ ตเทต ปุพฺพนฺตาหรณโต อวิชชฺ ามูล
เวทนาวสาน อปรนฺตสนฺธานโต ตณฺหามูล ชรามรณาวสานนฺติ
ทุวิธ โหติ ฯ ตตฺถ ปุริม ทิฏิจริตวเสน วุตฺต ปจฺฉิม ตณฺหาจริตวเสน ฯ ทิฏิจริตาน หิ อวิชชฺ า ตณฺหาจริตานฺจ ตณฺหา
สสารนายิกา ฯ อุจฺเฉททิฏิสมุคฺฆาตาย วา ปม ผลุปฺปตฺติยา เหตูน
อนุปจฺเฉทปฺปกาสนโต สสฺสตทิฏิสมุคฺฆาตาย ทุติย อุปฺปนฺนาน
ชรามรณปฺปกาสนโต คพฺภเสยฺยกวเสน วา ปุริม อนุปุพฺพปฺปวตฺติทีปนโต โอปปาติกวเสน ปจฺฉิม สหุปฺปตฺติทีปนโต ฯ
อตีตปจฺจุปฺปนฺนานาคตา จสฺส ตโย กาลา ฯ เตสุ ปาลิย
สรูปโต อาคตวเสน อวิชฺชา สงฺขารา จาติ เทฺว องฺคานิ อตีตกาลานิ
วิฺาณาทีนิ ภวาวสานานิ อฏ ปจฺจุปฺปนฺนกาลานิ ชาติ เจว
ชรามรณฺจ เทฺว อนาคตกาลานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ ปุน
เหตุผลเหตุปุพฺพกติสนฺธิ จตุเภทสงฺคหฺเจต
วีสติอาการาร ติวฏฏมนวฏิต ภมติ
อิติป เวทิตพฺพ ฯ
ตตฺถ สงฺขารานฺจ ปฏิสนฺธิว
ิ ฺาณสฺส จ อนฺตรา เอโก
เหตุผลสนฺธิ นาม เวทนาย จ ตณฺหาย จ อนฺตรา เอโก
ผลเหตุสนฺธิ นาม ภวสฺส จ ชาติยา จ อนฺตรา เอโก
เหตุผลสนฺธีติ เอวมิท เหตุผลเหตุปุพฺพกติสนฺธีติ เวทิตพฺพ ฯ
สนฺธีน อาทิปริโยสานววฏิตา ปนสฺส จตฺตาโร สงฺคหา
โหนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ อวิชฺชาสงฺขารา เอโก สงฺคโห
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วิสุทฺธิมคฺเค
วิฺาณนามรูปสฬายตนผสฺสเวทนา ทุติโย ตณฺหูปาทานภวา ตติโย
ชาติชรามรณ จตุตฺโถติ เอวมิท จตุเภทสงฺคหนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
อตีเต เหตโว ปฺจ อิทานิ ผลปฺจก
อิทานิ เหตโว ปฺจ อายตึ ผลปฺจกนฺติ
เอเตหิ ปน วีสติยา อาการสงฺขาเตหิ อเรหิ วีสติอาการารนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ
ตตฺถ อตีเต เหตโว ปฺจาติ อวิชฺชา สงฺขารา จาติ อิเม
ตาว เทฺว วุตฺตาเอว ฯ ยสฺมา ปน อวิทฺวา ปริตสฺสติ ปริตสฺสโิ ต
อุปาทิยติ ตสฺสุปาทานปจฺจยา ภโว ตสฺมา ตณฺหูปาทานภวาป
สงฺคหิตา โหนฺติ ฯ เตนาห ปุริมกมฺมภวสฺมึ โมโห อวิชฺชา
อายูหนา สงฺขารา นิกนฺติ ตณฺหา อุปคมน อุปาทาน เจตนา
ภโว อิติ อิเม ปฺจ ธมฺมา ปุริมกมฺมภวสฺมึ อิธ ปฏิสนฺธิยา
ปจฺจยาติ ฯ ตตฺถ ปุริมกมฺมภวสฺมินฺติ ปุริเม กมฺมภเว อตีตชาติย
กมฺมภเว กริยมาเนติ อตฺโถ ฯ โมโห อวิชฺชาติ โย ตทา
ทุกฺขาทีสุ โมโห เยน มุฬฺโห กมฺม กโรติ สา อวิชฺชา ฯ
อายูหนา สงฺขาราติ ต กมฺม กโรโต ยา ปุริมเจตนาโย ยถา ทาน
ทสฺสามีติ จิตฺต อุปฺปาเทตฺวา มาสมฺป สวจฺฉรมฺป ทานุปกรณานิ
สชฺเชนฺตสฺส อุปฺปนฺนา ปุริมเจตนาโย ฯ ปฏิคฺคาหกาน ปน หตฺเถ
ทกฺขิณ ปติฏาปยโต เจตนา ภโวติ วุจฺจติ ฯ เอกาวชฺชเนสุ วา
ฉสุ ชวเนสุ เจตนา อายูหนา สงฺขารา นาม สตฺตมา เจตนา ภโว
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๗๕ ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
ยากาจิ วา ปน เจตนา ภโว สมฺปยุตฺตา อายูหนา สงฺขารา
นาม ฯ นิกนฺติ ตณฺหาติ ยา กมฺม กโรนฺตสฺส ตสฺส ผเล
อุปปตฺติภเว นิกามนา ปฏนา สา ตณฺหา นาม ฯ อุปคมน
อุปาทานนฺติ ย กมฺมภวสฺส ปจฺจยภูต อิท กตฺวา อสุกสฺมึ นาม
าเน กาเม เสวิสฺสามิ อุจฺฉิชฺชิสฺสามีติอาทินา นเยน ปวตฺต
อุปคมน คหณ ปรามสน อิท อุปาทาน นาม ฯ เจตนา ภโวติ
อายูหนาวสาเน วุตฺตเจตนา ภโวติ ฯ เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
อิทานิ ผลปฺจกนฺติ วิฺาณาทิ เวทนาวสาน ปาลิย
อาคตเมว ฯ ยถาห ฯ อิธ ปฏิสนฺธิ วิฺาณ โอกฺกนฺติ นามรูป
ปสาโท อายตน ผุฏโ ผสฺโส เวทยิต เวทนา อิติ อิเม
ปฺจ ธมฺมา อิธุปปตฺติภวสฺมึ ปุเร กตสฺส กมฺมสฺส ปจฺจยาติ ฯ
ตตฺถ ปฏิสนฺธิ วิฺาณนฺติ ย ภวนฺตรปฏิสนฺธานวเสน อุปฺปนฺนตฺตา
ปฏิสนฺธีติ วุจฺจติ ต วิฺาณ ฯ โอกฺกนฺติ นามรูปนฺติ ยา
คพฺเภ รูปารูปธมฺมาน โอกฺกนฺติ อาคนฺตฺวา ปวิสน วิย อิท
นามรูป ฯ ปสาโท อายตนนฺติ อิท จกฺขาทิปฺจายตนวเสน วุตฺต ฯ
ผุฏโ ผสฺโสติ โย อารมฺมณ ผุฏโ ผุสนฺโต อุปปฺ นฺโน อย
ผสฺโส ฯ เวทยิต เวทนาติ ย ปฏิสนฺธิวิฺาเณน วา สฬายตนปจฺจเยน วา ผสฺเสน สห อุปฺปนฺน วิปากเวทยิต สา เวทนาติ ฯ
เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
อิทานิ เหตโว ปฺจาติ ตณฺหาทโย ฯ ปาลิย อาคตา
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๗๕ ฯ
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ตณฺหูปาทานภวา ฯ ภเว ปน คหิเต ตสฺส ปุพฺพภาคา ตสมฺปยุตฺตา
วา สงฺขารา คหิตาว โหนฺติ ฯ ตณฺหูปาทานคฺคหเณน จ
ตสมฺปยุตฺตา ยาย วา มุฬฺโห กมฺม กโรติ สา อวิชฺชา คหิตาว
โหตีติ เอว ปฺจ ฯ เตนาห อิธ ปริปกฺกตฺตา อายตนาน
โมโห อวิชชฺ า อายูหนา สงฺขารา นิกนฺติ ตณฺหา อุปคมน
อุปาทาน เจตนา ภโว อิติ อิเม ปฺจ ธมฺมา อิธ กมฺมภวสฺมึ
อายตึ ปฏิสนฺธิยา ปจฺจยาติ ฯ ตตฺถ อิธ ปริปกฺกตฺตา อายตนานนฺติ
ปริปกฺกายตนสฺส กมฺมกรณกาเล สมฺโมโห ทสฺสิโต ฯ เสส
อุตฺตานตฺถเมว ฯ
อายตึ ผลปฺจกนฺติ วิฺาณาทีนิ ปฺจ ฯ ตานิ ชาติคฺคหเณน
วุตฺตานิ ฯ ชรามรณ ปน เตสเยว ชรามรณ ฯ เตนาห อายตึ
ปฏิสนฺธิ วิฺาณ โอกฺกนฺติ นามรูป ปสาโท อายตน ผุฏโ
ผสฺโส เวทยิต เวทนา อิติ อิเม ปฺจ ธมฺมา อายตึ อุปฺปตฺติภวสฺมึ อิธ กตสฺส กมฺมสฺส ปจฺจยาติ ฯ เอวมิท วีสติอาการาร โหติ ฯ
ติวฏฏมนวฏิต ภมตีติ เอตฺถ ปน ฯ สงฺขารภวา กมฺมวฏฏ
อวิชฺชาตณฺหูปาทานานิ กิเลสวฏฏ วิฺาณนามรูปสฬายตนผสฺสเวทนา วิปากวฏฏนฺติ อิเมหิ ตีหิ วฏเฏหิ ติวฏฏมิท ภวจกฺก ยาว
กิเลสวฏฏ น อุปจฺฉิชฺชติ ตาว อนุปจฺฉินฺนปจฺจยตฺตา อนวฏิต
ปุนปฺปุน ปริวตฺตนโต ภมติเยวาติ เวทิตพฺพ ฯ
ตยิทเมว ภมมาน
๑

๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๗๖ ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
สจฺจปฺปภวโต กิจฺจา วารณา อุปมาหิ จ
คมฺภีรนยเภทา จ วิฺาตพฺพ ยถารห ฯ
ตตฺถ ยสฺมา กุสลากุสลกมฺม อวิเสเสน สมุทยสจฺจนฺติ
สจฺจวิภงฺเค วุตฺต ตสฺมา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ อวิชฺชาย
สงฺขารา ทุติยสจฺจปฺปภว ทุติยสจฺจ สงฺขาเรหิ วิฺาณ
ทุติยสจฺจปฺปภว ปมสจฺจ วิฺาณาทีหิ นามรูปาทีนิ วิปากเวทนาปริโยสานานิ ปมสจฺจปฺปภว ปมสจฺจ เวทนาย ตณฺหา ปมสจฺจปฺปภว ทุติยสจฺจ ตณฺหาย อุปาทาน ทุติยสจฺจปฺปภว ทุติยสจฺจ อุปาทานโต ภโว ทุติยสจฺจปฺปภว ปมทุติยสจฺจทฺวย ภวโต
ชาติ ทุติยสจฺจปฺปภว ปมสจฺจ ชาติยา ชรามรณ ปมสจฺจปฺปภว
ปมสจฺจนฺติ เอว ตาวิท สจฺจปฺปภวโต วิฺาตพฺพ ยถารห ฯ
ยสฺมา ปเนตฺถ อวิชฺชา วตฺถูสุ จ สตฺเต สมฺโมเหติ
ปจฺจโย จ โหติ สงฺขาราน ปาตุภาวาย ตถา สงฺขารา สงฺขตฺจ
อภิสงฺขโรนฺติ ปจฺจยา จ โหนฺติ วิฺาณสฺส วิฺาณมฺป วตฺถฺุจ
ปฏิชานาติ ปจฺจโย จ โหติ นามรูปสฺส นามรูปมฺป อฺมฺฺจ
อุปตฺถมฺเภติ ปจฺจโย จ โหติ สฬายตนสฺส สฬายตนมฺป สวิสเย จ
ปวตฺตติ ปจฺจโย จ โหติ ผสฺสสฺส ผสฺโสป อารมฺมณฺจ
ผุสติ ปจฺจโย จ โหติ เวทนาย เวทนาป อารมฺมณรสฺจ
อนุภวติ ปจฺจโย จ โหติ ตณฺหาย ตณฺหาป รชฺชนีเย จ ธมฺเม
รชฺชติ ปจฺจโย จ โหติ อุปาทานสฺส อุปาทานมฺป อุปาทานิเย จ
ธมฺเม อุปาทิยติ ปจฺจโย จ โหติ ภวสฺส ภโวป นานาคตีสุ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
จ วิกฺขิปติ ปจฺจโย จ โหติ ชาติยา ชาติป ขนฺเธ จ ชเนติ
เตส อภินิพฺพตฺติภาเวน ปวตฺตตฺตา ปจฺจโย จ โหติ ชรามรณสฺส
ชรามรณมฺป ขนฺธาน ปากเภทภาวฺจ อธิติฏติ ปจฺจโย จ โหติ
ภวนฺตรปาตุภาวาย โสกาทีน อธิฏานตฺตา ตสฺมา สพฺพปเทสุ
เทฺวธา ปวตฺติกิจฺจโตป อิท วิฺาตพฺพ ยถารห ฯ
ยสฺมา เจตฺถ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ อิท การกทสฺสนนิวารณ สงฺขารปจฺจยา วิฺาณนฺติ อตฺตสงฺกนฺติทสฺสนนิวารณ
วิฺาณปจฺจยา นามรูปนฺติ อตฺตาติ ปริกปฺปตวตฺถุเภททสฺสนโต
ฆนสฺานิวารณ นามรูปปจฺจยา สฬายตนนฺติอาทิ อตฺตา
ปสฺสติ ฯเปฯ วิชานาติ ผุสติ เวทิยติ ตณฺหิยติ อุปาทิยติ
ภวติ ชายติ ชิยฺยติ มิยฺยตีติ เอวมาทิทสฺสนนิวารณ ตสฺมา
มิจฺฉาทสฺสนนิวารณโตเปต ภวจกฺก วิฺาตพฺพ ยถารห ฯ
ยสฺมา ปเนตฺถ สลกฺขณสามฺลกฺขณวเสน ธมฺมาน
อทสฺสนโต อนฺโธ วิย อวิชฺชา อนฺธสฺส อุปกฺขลน วิย อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขารา อุปกฺขลิตสฺส ปตน วิย สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ
ปติตสฺส คณฺฑปาตุภาโว วิย วิฺาณปจฺจยา นามรูป คณฺฑเภทปฬกา วิย นามรูปปจฺจยา สฬายตน คณฺฑปฬกาฆฏฏน วิย
สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส ฆฏฏนทุกฺข วิย ผสฺสปจฺจยา เวทนา
ทุกฺขสฺส ปฏิการาภิลาโส วิย เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ปฏิการาภิ
ลาเสน อสปฺปายคฺคหณ วิย ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทินฺนอสปฺปายาเลปน วิย อุปาทานปจฺจยา ภโว อสปฺปายาเลปเนน
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
คณฺฑวิการปาตุภาโว วิย ภวปจฺจยา ชาติ คณฺฑวิการโต คณฺฑเภโท วิย ชาติปจฺจยา ชรามรณ ยสฺมา วา ปเนตฺถ อวิชฺชาอปฺปฏิปตฺติมิจฺฉาปฏิปตฺติภาเวน สตฺเต อภิภวติ ปฏล วิย อกฺขีนิ
ตทภิภูโต จ พาโล โปนพฺภวิเกหิ สงฺขาเรหิ อตฺตาน เวเติ
โกสการกิมิ วิย โกสปฺปเทเสหิ สงฺขารปริคฺคหิต วิฺาณ คตีสุ
ปติฏ ลภติ ปริณายกปริคฺคหิโต วิย ราชกุมาโร รชฺเช อุปปตฺตินิมิตฺตปริกปฺปนโต วิฺาณ ปฏิสนฺธิย อเนกปฺปการ นามรูป
อภินิพฺพตฺเตติ มายากาโร วิย มาย นามรูเป ปติฏิต สฬายตน
วุฑฺฒึ วิรฬุ หฺ ึ เวปุลลฺ  ปาปุณาติ สุภูมิย ปติฏิโต วนปฺปคุมฺโพ
วิย อายตนฆฏฏนโต ผสฺโส ชายติ อรณิสหิตาภิมตฺถนโต อคฺคิ
วิย ผสฺเสน ผุฏสฺส เวทนา ปาตุภวติ อคฺคินา ผุฏสฺส ทาโห
วิย เวทิยมานสฺส ตณฺหา ปวฑฺฒติ โลณุทก ปวโต ปปาสา วิย
ตสิโต ภเวสุ อภิลาส กโรติ ปปาสิโต วิย ปานีเย ตทสฺสุปาทาน
อุปาทาเนน ภว อุปาทิยติ อามิสโลเภน มจฺโฉ พลิส วิย ภเว
สติ ชาติ โหติ พีเช สติ องฺกุโร วิย ชาตสฺส อวสฺส ชรามรณ
อุปฺปนฺนสฺส รุกฺขสฺส ปตน วิย ตสฺมา เอว อุปมาหิเปต ภวจกฺก
วิฺาตพฺพ ยถารห ฯ
ยสฺมา จ ภควตา อตฺถโตป ธมฺมโตป เทสนโตป ปฏิเวธโตป
คมฺภีรภาว สนฺธาย คมฺภีโร จาย อานนฺท ปฏิจฺจสมุปฺปาโท
คมฺภีราวภาโส จาติ วุตฺต ตสฺมา คมฺภีรเภทโตเปต ภวจกฺก
๑

๑. ส. นิทาน. ๑๖/๑๑๑ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
วิฺาตพฺพ ยถารห ฯ
ตตฺถ ยสฺมา น ชาติโต ชรามรณ น โหติ น จ ชาตึ วินา
อฺโต โหติ อิตฺถฺจ ชาติโต สมุทาคจฺฉตีติ เอว ชาติปจฺจยสมุทาคตฏสฺส ทุรวโพธนียโต ชรามรณสฺส ชาติปจฺจยสมฺภูตสมุทาคตฏโ คมฺภีโร ตถา ชาติยา ภวปจฺจยา ฯเปฯ สงฺขาราน
อวิชฺชาปจฺจยสมฺภูตสมุทาคตฏโ คมฺภีโร ตสฺมา อิท ภวจกฺก
อตฺถคมฺภีรนฺติ อย ตาเวตฺถ อตฺถคมฺภีรตา ฯ เหตุผล หิ อตฺโถติ
วุจฺจติ ฯ ยถาห ฯ เหตุผเล าณ อตฺถปฏิสมฺภิทาติ ฯ ยสฺมา
ปน เยนากาเรน ยทวฏา จ อวิชฺชา เตส เตส สงฺขาราน ปจฺจโย
โหติ ตสฺส ทุรวโพธนียโต อวิชชฺ าย สงฺขาราน ปจฺจยฏโ คมฺภีโร
ตถา สงฺขาราน ฯเปฯ ชาติยา ชรามรณสฺส ปจฺจยฏโ คมฺภีโร
ตสฺมา อิท ภวจกฺก ธมฺมคมฺภีรนฺติ อยเมตฺถ ธมฺมคมฺภีรตา ฯ
เหตุโน หิ ธมฺโมติ นาม ฯ ยถาห ฯ เหตุมฺหิ าณ
ธมฺมปฏิสมฺภิทาติ ฯ ยสฺมา จสฺส เตน เตน การเณน ตถา ตถา
ปวตฺเตตพฺพตฺตา เทสนาป คมฺภีรา น ตตฺถ สพฺพฺุตาณโต
อฺ าณ ปติฏ ลภติ ตถาเหต กตฺถจิ สุตฺเต อนุโลมโต
กตฺถจิ ปฏิโลมโต กตฺถจิ อนุโลมปฏิโลมโต กตฺถจิ เวมชฺฌโต
ปฏาย อนุโลมโต วา ปฏิโลมโต วา กตฺถจิ ติสนฺธิ จตุสงฺเขป
กตฺถจิ ทฺวิสนฺธิ ติสงฺเขป กตฺถจิ เอกสนฺธิ ทฺวิสงฺเขป เทสิต
ตสฺมา อิท ภวจกฺก เทสนาคมฺภีรนฺติ อย เทสนาคมฺภีรตา ฯ ยสฺมา
๑

๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๙๙ ฯ
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ปฺาภูมินิทฺเทโส
ปเนตฺถ โย โส อวิชฺชาทีน สภาโว เยน จ ปฏิวิทฺเธน อวิชฺชาทโย
สมฺมา สลกฺขณโต ปฏิวิทฺธา โหนฺติ โส ทุปฺปริโยคาหตฺตา คมฺภีโร
ตสฺมา อิท ภวจกฺก ปฏิเวธคมฺภีร ฯ ตถาเหตฺถ ยสฺมา อวิชฺชาย
อฺาณาทสฺสนสจฺจาสมฺปฏิเวธฏโ คมฺภีโร สงฺขาราน อภิสงฺขรณายูหน สราควิราคฏโ วิฺาณสฺส สฺุตอพฺยาปารอสงฺกนฺติปฏิสนฺธิ ปาตุภาวฏโ นามรูปสฺส เอกุปฺปาทวินิพฺโภคาวินิพฺโภคนมนรุปฺปนฏโ สฬายตนสฺส อธิปติโลกทฺวารเขตฺตวิสยีภาวฏโ
ผสฺสสฺส ผุสนสงฺฆฏฏนสงฺคติสนฺนิปาตฏโ เวทนาย อารมฺมณรสานุภวน- สุขทุกฺขมชฺฌตฺตภาวนิชฺชีวเวทยิตฏโ ตณฺหาย อภินนฺทิอชฺโฌสานสริตา- ลตานทีตณฺหาสมุทฺททุปฺปูรณฏโ อุปาทานสฺส
อาทานคฺคหณาภินิเวสปรามาสทุรติกฺกมฏโ ภวสฺส อายูหนาภิสงฺขรณโยนิคติิตินิวาเสสุ ขิปนฏโ ชาติยา ชาติสฺชาติโอกฺกนฺตินิพฺพตฺติปาตุภาวฏโ ชรามรณสฺสขยวยเภทวิปริณามฏโ
คมฺภีโรติ อยเมตฺถ ปฏิเวธคมฺภีรตา ฯ
ยสฺมา ปเนตฺถ เอกตฺตนโย นานตฺตนโย อพฺยาปารนโย
เอวธมฺมตานโยติ จตฺตาโร อตฺถนยา โหนฺติ ตสฺมา นยเภทโตเปต
ภวจกฺก วิฺาตพฺพ ยถารห ฯ
ตตฺถ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺาณนฺติ
เอว พีชสฺส องฺกุราทิภาเวน รุกฺขภาวปฺปตฺติ วิย สนฺตานานุปจฺเฉโท
เอกตฺตนโย นาม ฯ ย สมฺมา ปสฺสนฺโต เหตุผลสมฺพนฺเธน ปวตฺตมานสฺส สนฺตานสฺส อนุปจฺเฉทาวโพธโต อุจฺเฉททิฏึ ปชหติ มิจฺฉา
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วิสุทฺธิมคฺเค
ปสฺสนฺโต เหตุผลสมฺพนฺเธน ปวตฺตมานสฺส สนฺตานานุปจฺเฉทสฺส
เอกตฺตคฺคหณโต สสฺสตทิฏึ อุปาทิยติ ฯ
อวิชชฺ าทีน ปน ยถาสก ลกฺขณววฏาน นานตฺตนโย นาม ฯ
ย สมฺมา ปสฺสนฺโต นวนวาน อุปฺปาททสฺสนโต สสฺสตทิฏ ึ
ปชหติ มิจฺฉา ปสฺสนฺโต เอกสนฺตานปติตสฺส ภินฺนสนฺตานสฺเสว
นานตฺตคฺคหณโต อุจฺเฉททิฏึ อุปาทิยติ ฯ
อวิชชฺ าย สงฺขารา มยา อุปฺปาเทตพฺพา สงฺขาราน วา
วิฺาณ อมฺเหหีติ เอวมาทิพฺยาปาราภาโว อพฺยาปารนโย นาม ฯ
ย สมฺมา ปสฺสนฺโต การกสฺส อภาวาวโพธโต อตฺตทิฏึ ปชหติ
มิจฺฉา ปสฺสนฺโต โย อสติป พฺยาปาเร อวิชฺชาทีน สภาวนิยมสิทฺโธ
เหตุภาโว ตสฺส อคฺคหณโต อกิริยทิฏ ึ อุปาทิยติ ฯ
อวิชชฺ าทีหิ ปน การเณหิ สงฺขาราทีนเยว สมฺภโว ขีราทีหิ
ทธิอาทีน วิย น อฺเสนฺติ อย เอวธมฺมตานโย นาม ฯ
ย สมฺมา ปสฺสนฺโต ปจฺจยานุรูปโต ผลาวโพธา อเหตุกทิฏิฺจ
อกิริยทิฏิฺจ ปชหติ มิจฺฉา ปสฺสนฺโต ปจฺจยานุรูป ผลปฺปวตฺตึ
อคฺคเหตฺวา ยโตกุโตจิ ยสฺสกสฺสจิ อสมฺภวคฺคหณโต อเหตุกทิฏิฺเจว นิยตวาทฺจ อุปาทิยตีติ ฯ เอวมิท ภวจกฺก
สจฺจปฺปภวโต กิจฺจา วารณา อุปมาหิ จ
คมฺภีรนยเภทา จ วิฺาตพฺพ ยถารห ฯ
อิท หิ คมฺภีรโต อคาธ นานานยคฺคหณโต ทุรภิยาน าณาสินา สมาธิปวรสิลาย สุนิสิเตน ภวจกฺกมปทาเลตฺวา อสนีวิจกฺกมิว
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นิจฺจนิมฺมถน สสารภยมตีโต น โกจิ สุปนนฺตเรปฺยตฺถิ ฯ วุตตฺ มฺป
เจต ภควตา คมฺภีโร จาย อานนฺท ปฏิจฺจสมุปฺปาโท คมฺภีราวภาโส จ เอตสฺส จานนฺท ธมฺมสฺส อฺาณา อนนุโพธา
เอวมย ปชา ตนฺตากุลกชาตา คุณิคณฺิกชาตา มฺุชปพฺพชภูตา
อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต สสาร นาติวตฺตตีติ ฯ ตสฺมา อตฺตโน
วา ปเรส วา หิตาย จ สุขาย จ ปฏิปนฺโน อวเสสกิจฺจานิ
ปหาย
คมฺภีเร ปจฺจยาการปฺ- ปเภเท อิธ ปณฺฑิโต
ยถาคาธ ลเภเถว- มนุยฺุเช สทา สโตติ ฯ
อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย กเต วิสุทฺธิมคฺเค
ปฺาภาวนาธิกาเร ปฺาภูมินิทฺเทโส นาม สตฺตรสโม ปริจเฺ ฉโท ฯ
ทิฏ ิวิสุทฺธินิทฺเทโส
อิทานิ ยา อิเมสุ ภูมิภูเตสุ ธมฺเมสุ อุคฺคหปริปุจฺฉาวเสน
าณปริจย กตฺวา สีลวิสุทฺธิ เจว จิตฺตวิสุทฺธิ จาติ เทฺว มูลภูตา
วิสุทฺธิโย สมฺปาเทตพฺพาติ วุตฺตา ตตฺถ สีลวิสุทธฺ ิ นาม สุปริสุทฺธ
ปาฏิโมกฺขสวราทิ จตุพฺพิธ สีล ฯ ตฺจ สีลนิทฺเทเส วิตฺถาริตเมว ฯ
จิตฺตวิสุทฺธิ นาม สอุปจารา อฏ สมาปตฺติโย ฯ ตาป จิตฺตสีเสน
วุตฺตสมาธินิทฺเทเส สพฺพากาเรน วิตฺถาริตาเอว ตสฺมา ตา ตตฺถ
วิตฺถาริตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ ย ปน วุตฺต ทิฏิวิสุทฺธิ
๑

๑. ที. มหา. ๑๐/๖๕ ฯ
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กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธิ ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิ าณทสฺสนวิสุทฺธีติ อิมา ปฺจ วิสุทฺธิโย สรีรนฺติ
ตตฺถ นามรูปาน ยาถาวทสฺสน ทิฏิวิสุทฺธิ นาม ฯ
ต สมฺปาเทตุกาเมน สมถยานิเกน ตาว เปตฺวา เนวสฺานาสฺายตน อวเสสรูปารูปาวจรชฺฌานาน อฺตรโต วุฏาย
วิตกฺกาทีนิ ฌานงฺคานิ ตสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา ลกฺขณรสาทิวเสน
ปริคฺคเหตพฺพา ฯ ปริคฺคเหตฺวา สพฺพมฺเปต อารมฺมณาภิมุขนมนโต
นมนฏเน นามนฺติ ววฏเปตพฺพ ฯ ตโต ยถา นาม ปุรโิ ส
อนฺโตเคเห สปฺป ทิสฺวา ต อนุพนฺธมาโน ตสฺส อาสย ปสฺสติ
เอวเมว อยมฺป โยคาวจโร ต นาม อุปปริกฺขนฺโต อิท นาม กึ
นิสฺสาย ปวตฺตตีติ ปริเยสมาโน ตสฺส นิสฺสย หทยรูป ปสฺสติ ฯ
ตโต หทยรูปสฺส นิสฺสยภูตานิ ภูตนิสฺสิตานิ จ เสสุปาทายรูปานีติ รูป
ปริคฺคณฺหติ ฯ โส สพฺพมฺเปต รุปฺปนโต รูปนฺติ ววฏเปติ ฯ ตโต
นมนลกฺขณ นาม รุปฺปนลกฺขณ รูปนฺติ สงฺเขปโต นามรูป ววฏเปติ ฯ
สุทฺธวิปสฺสนายานิโก ปน อยเมว วา สมถยานิโก จตุธาตุววฏาเน วุตฺตาน เตส เตส ธาตุปริคฺคหมุขาน อฺตรมุขวเสน
สงฺเขปโต วา วิตฺถารโต วา จตสฺโส ธาตุโย ปริคฺคณฺหติ ฯ
อถสฺส ยาถาวสรสลกฺขณโต อาวิภูตาสุ ธาตูสุ กมฺมสมุฏานมฺหิ
ตาว เกเส จตสฺโส ธาตุโย วณฺโณ คนฺโธ รโส โอชา ชีวิต
กายปฺปสาโทติ เอว กายทสกวเสน ทส รูปานิ ตตฺเถว ภาวสฺส
อตฺถิตาย ภาวทสกวเสน ทส ตตฺเถว อาหารสมุฏาน โอชฏมก
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อุตุสมุฏาน จิตฺตสมุฏานนฺติ อปรานิป จตุวีสตีติ เอว
จตุสมุฏาเนสุ จตุวีสติโกฏาเสสุ จตุจตฺตาลีส จตุจตฺตาลีส รูปานิ
เสโท อสฺสุ เขโฬ สิงฺฆาณิกาติ อิเมสุ ปน จตูสุ อุตุจิตฺตสมุฏาเนสุ
ทฺวินฺน โอชฏมกาน วเสน โสฬส โสฬส รูปานิ อุทริย กรีส
ปุพฺโพ มุตฺตนฺติ อิเมสุ จตูสุ อุตุสมุฏาเนสุ อุตุสมุฏานสฺเสว
โอชฏมกสฺส วเสน อฏ อฏ รูปานิ ปากฏานิ โหนฺตีติ ฯ เอส
ตาว ทฺวตฺตึสากาเร นโย ฯ
เย ปน อิมสฺมึ ทฺวตฺตึสากาเร อาวิภูเต อปรา ทส อาการา
อาวิภวนฺติ ตตฺถ อสิตาทิปริปาจเก ตาว กมฺมเช เตโชโกฏาสมฺหิ
โอชฏมกฺเจว ชีวิตฺจาติ นว รูปานิ ตถา จิตฺตเช อสฺสาสปสฺสาสโกฏาสมฺหิ โอชฏมกฺเจว สทฺโท จาติ นว เสเสสุ
จตุสมุฏาเนสุ อฏสุ ชีวิตนวกฺเจว ตีณิ จ โอชฏมกานีติ
เตตฺตึส เตตฺตึส รูปานิ ปากฏานิ โหนฺติ ฯ ตสฺเสว วิตฺถารโต
ทฺวาจตฺตาลีสาการวเสน อิเมสุ ภูตุปาทายรูเปสุ ปากเฏสุ ชาเตสุ
วตฺถุทฺวารวเสน ปฺจ จกฺขุทสกาทโย หทยวตฺถุทสกฺจาติ อปรานิป
สฏี รูปานิ ปากฏานิ โหนฺติ ฯ
โส สพฺพานิป ตานิ รุปฺปนลกฺขเณน เอกโต กตฺวา เอต
รูปนฺติ ปสฺสติ ฯ ตสฺเสว ปริคฺคหิตรูปสฺส ทฺวารวเสน อรูปธมฺมา
ปากฏา โหนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ เทฺว ปฺจวิฺาณานิ ติสฺโส
มโนธาตุโย อฏสฏี มโนวิฺาณธาตุโยติ เอกาสีติ โลกิยจิตฺตานิ ฯ อวิเสเสน จ เตหิ จิตฺเตหิ สหชาตา ผสฺโส เวทนา
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สฺา เจตนา ชีวิต จิตฺตฏิติ มนสิกาโรติ อิเม สตฺต เจตสิกาติ ฯ
โลกุตฺตรจิตฺตานิ ปน เนว สุทฺธวิปสฺสกสฺส น สมถยานิกสฺส
ปริคฺคห คจฺฉนฺติ อนธิคตตฺตาติ ฯ โส สพฺเพป เต อรูปธมฺเม
นมนลกฺขเณน เอกโต กตฺวาว เอต นามนฺติ ปสฺสติ ฯ เอวเมโก
จตุธาตุววฏานมุเขน วิตฺถารโต นามรูป ววฏเปติ ฯ
อปโร อฏารสธาตุวเสน ฯ กถ ฯ อิธ ภิกขฺ ุ อตฺถิ
อิมสฺมึ อตฺตภาเว จกฺขุธาตุ ฯเปฯ มโนวิฺาณธาตูติ ธาตุโย
อาวชฺชิตฺวา ย โลโก เสตกณฺหอติกณฺหมณฺฑลวิจิตฺต อายตวิตฺถต
อกฺขกิ ูปเก นฺหารุสุตฺตเกน อาพนฺธ มสปณฺฑ จกฺขูติ สฺชานาติ
ต อคฺคเหตฺวา ขนฺธนิทฺเทเส อุปาทายรูเปสุ วุตตฺ ปฺปการ
จกฺขุปฺปสาท จกฺขุธาตูติ ววฏเปติ ฯ ยานิ ปนสฺส นิสฺสยภูตา
จตสฺโส ธาตุโย ปริวารกานิ จตฺตาริ วณฺณคนฺธรสโอชารูปานิ
อนุปาลก ชีวิตินฺทฺริยนฺติ นว สหชาตรูปานิ ตตฺเถว ิตานิ
กายทสกภาวทสกวเสน วีสติ กมฺมชรูปานิ อาหารสมุฏานาทีน
ติณฺณ โอชฏมกาน วเสน จตุวีสติ อนุปาทินฺนรูปานีติ เอว เสสานิ
เตปณฺณาส รูปานิ โหนฺติ น ตานิ จกฺขุธาตูติ ววฏเปติ ฯ
เอส นโย โสตธาตุอาทีสุป ฯ กายธาตุย ปน อวเสสานิ เตจตฺตาลีส
รูปานิ โหนฺติ ฯ เกจิ ปน อุตุจิตฺตสมุฏานานิ สทฺเทน สห
นว นว กตฺวา ปฺจจตฺตาลีสาติ วทนฺติ ฯ อิติ อิเม ปฺจ
ปสาทา เตสฺจ วิสยา รูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพา ปฺจาติ ทส
รูปานิ ทส ธาตุโย โหนฺติ ฯ อวเสสรูปานิ ธมฺมธาตุโยว โหนฺติ ฯ
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จกฺขุ ปน นิสฺสาย รูป อารพฺภ ปวตฺต จิตฺต จกฺขุวิฺาณธาตุ
นามาติ เอว เทฺว ปฺจวิฺาณานิ ปฺจ วิฺาณธาตุโย โหนฺติ ฯ
ตีณิ มโนธาตุจิตฺตานิ เอกา มโนธาตุ ฯ อฏสฏี มโนวิฺาณธาตุจิตฺตานิ มโนวิฺาณธาตูติ ฯ สพฺพานิป เอกาสีติ โลกิยจิตฺตานิ สตฺต วิฺาณธาตุโย ตสมฺปยุตฺตา ผสฺสาทโย ธมฺมธาตูติ ฯ
เอวเมตฺถ อฑฺเฒกาทส ธาตุโย รูป อฑฺฒฏมา ธาตุโย นามนฺติ ฯ
เอวเมโก อฏารสธาตุวเสน นามรูป ววฏเปติ ฯ
อปโร ทฺวาทสายตนวเสน ฯ กถ ฯ จกฺขุธาตุย วุตฺตนเยเนว
เปตฺวา เตปณฺณาส รูปานิ จกฺขุปฺปสาทมตฺต จกฺขายตนนฺติ
ววฏเปติ ตตฺถ วุตฺตนเยเนว จ โสตฆานชิวฺหากายธาตุโย โสตฆานชิวฺหากายายตนานีติ เตส วิสยภูเต ปฺจ ธมฺเม รูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพายตนานีติ โลกิยสตฺตวิฺาณธาตุโย มนายตนนฺติ
ตสมฺปยุตฺเต ผสฺสาทโย เสสรูปฺจ ธมฺมายตนนฺติ ฯ เอวเมตฺถ
อฑฺเฒกาทสอายตนานิ รูป ทิยฑฺฒอายตนานิ นามนฺติ ฯ เอวเมโก
ทฺวาทสายตนวเสน นามรูป ววฏเปติ ฯ
อปโร ตโต สงฺขิตฺตตร ขนฺธวเสน ววฏเปติ ฯ กถ ฯ อิธ
ภิกฺขุ อิมสฺมึ สรีเร จตุสมุฏานา จตสฺโส ธาตุโย ตนฺนิสสฺ ิโต
วณฺโณ คนฺโธ รโส โอชา จกฺขุปฺปสาทาทโย ปฺจ ปสาทา วตฺถุรูป ภาโว ชีวิตินฺทฺริย ทฺวิสมุฏาโน สทฺโทติ อิมานิ สตฺตรส รูปานิ
สมฺมสนุปคานิ นิปฺผนฺนานิ รูปรูปานิ กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ
๑

๑. ม. ตสมฺปยุตฺตา ฯ
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อากาสธาตุ รูปสฺส ลหุตา มุทุตา กมฺมฺตา อุปจโย สนฺตติ
ชรตา อนิจฺจตาติ อิมานิ ปน ทส รูปานิ น สมฺมสนุปคานิ อาการวิการ อนฺตรปริจฺเฉทมตฺตกานิ น นิปฺผนฺนานิ น รูปรูปานิ อปจ
โข รูปาน อาการวิการอนฺตรปริจฺเฉทมตฺตโต รูปนฺติ สงฺข คตานิ
อิติ สพฺพานิเปตานิ สตฺตวีสติ รูปานิ รูปกฺขนฺโธ เอกาสีติยา
โลกิยจิตฺเตหิ สทฺธึ อุปปฺ นฺนา เวทนา เวทนากฺขนฺโธ ตสมฺปยุตฺตา
สฺา สฺากฺขนฺโธ สงฺขารา สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณ
วิฺาณกฺขนฺโธติ อิติ รูปกฺขนฺโธ รูป จตฺตาโร อรูปโ น ขนฺธา
นามนฺติ ฯ เอวเมโก ปฺจกฺขนฺธวเสน นามรูป ววฏเปติ ฯ
อปโร ยงฺกิฺจิ รูป สพฺพ รูป จตฺตาริ จ มหาภูตานิ
จตุนฺนฺจ| มหาภูตาน อุปาทายรูปนฺติ เอว สงฺขิตฺเตเนว อิมสฺมึ
อตฺตภาเว รูป ปริคฺคเหตฺวา ตถา มนายตนฺเจว ธมฺมายตเนกเทสฺจ นามนฺติ ปริคฺคเหตฺวา อิติ อิทฺจ นาม อิทฺจ รูป
อิท วุจฺจติ นามรูปนฺติ สงฺเขปโต นามรูป ววฏเปติ ฯ
สเจ ปนสฺส เตน เตน มุเขน รูป ปริคฺคเหตฺวา อรูป
ปริคฺคณฺหโต สุขุมตฺตา อรูป น อุปฏาติ เตน ธุรนิกฺเขป อกตฺวา
รูปเมว ปุนปฺปุน สมฺมสิตพฺพ มนสิกาตพฺพ ปริคฺคเหตพฺพ ววฏเปตพฺพ ฯ ยถา ยถา หิสฺส รูป สุวิกฺขาลิต โหติ นิชฺชฏ สุปริสุทฺธ
ตถา ตถา ตทารมฺมณา อรูปธมฺมา สยเมว ปากฏา โหนฺติ ฯ
ยถา หิ จกฺขุมโต ปุริสสฺส อปริสทุ ฺเธ อาทาเส มุขนิมิตฺต
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โอโลเกนฺตสฺส นิมิตฺต น ปฺายติ โส นิมติ ฺต น ปฺายตีติ
น อาทาส ฉฑฺเฑติ อถโข น ปุนปฺปุน ปริมชฺชติ ตสฺส วิสทุ ฺเธ
อาทาเส นิมติ ฺต สยเมว ปากฏ โหติ ยถา จ เตลตฺถิโก
ติลปฏ โทณิย อากีริตฺวา อุทเกน ปริปฺโผสิตฺวา เอกวาร เทฺววาร
ปฬนมตฺเตน เตเล อนิกขฺ มนฺเต น ติลปฏ ฉฑฺเฑติ อถโข น
ปุนปฺปุน อุณฺโหทเกน ปริปฺโผสิตฺวา มทฺเทตฺวา ปเฬติ ตสฺเสว
กโรโต วิปฺปสนฺนมฺป ติลเตล นิกขฺ มติ ยถา วา ปน อุทก
ปสาเทตุกาโม กตกฏึ คเหตฺวา อนฺโตฆเฏ หตฺถ โอตาเรตฺวา
เอกเทฺว วาเร ฆสนมตฺเตน อุทเก อวิปฺปสีทนฺเต น กตกฏึ ฉฑฺเฑติ
อถโข น ปุนปฺปุน ฆสติ ตสฺเสว กโรนฺตสฺส กลลกทฺทม
สนฺนิสีทติ อุทก อจฺฉ โหติ วิปฺปสนฺน เอวเมว เตน ภิกฺขุนา
ธุรนิกฺเขป อกตฺวา รูปเมว ปุนปฺปนุ  สมฺมสิตพฺพ มนสิกาตพฺพ
ปริคฺคเหตพฺพ ววฏเปตพฺพ ยถา ยถา หิสฺส รูป สุวิกฺขาลิต
โหติ นิชชฺ ฏ สุปริสุทฺธ ตถา ตถา ตปฺปจฺจนีกา กิเลสา สนฺนสิ ีทนฺติ
กทฺทมุปริ อุทก วิย จิตฺต ปสนฺน โหติ ตทารมฺมณา อรูปธมฺมา
สยเมว ปากฏา โหนฺติ ฯ เอว อฺาหิป อุจฺฉุโจรโคณทธิมจฺฉาทีหิ
อุปมาหิ อยมตฺโถ ปกาเสตพฺโพ ฯ
เอว สุวิสุทฺธรูปปริคฺคหสฺส ปนสฺส อรูปธมฺมา ตีหิ อากาเรหิ
อุปฏหนฺติ ผสฺสวเสน วา เวทนาวเสน วา วิฺาณวเสน วา ฯ กถ ฯ
เอกสฺส ตาว ปวีธาตุ กกฺขฬลกฺขณาติอาทินา นเยน
ธาตุโย ปริคฺคณฺหนฺตสฺส ปมาภินิปาโต ผสฺโส ตสมฺปยุตฺตา
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เวทนา เวทนากฺขนฺโธ สฺา สฺากฺขนฺโธ สทฺธึ ผสฺเสน
เจตนา สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺต วิฺาณกฺขนฺโธติ อุปฏาติ ฯ ตถา
เกเส ปวีธาตุ กกฺขฬลกฺขณา ฯเปฯ อสฺสาสปสฺสาเส ปวีธาตุ
กกฺขฬลกฺขณาติ ปมาภินิปาโต ผสฺโส ตสมฺปยุตฺตา เวทนา
เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ จิตฺต วิฺาณกฺขนฺโธติ อุปฏาติ ฯ เอว
อรูปธมฺมา ผสฺสวเสน อุปฏหนฺติ ฯ
เอกสฺส ปวีธาตุ กกฺขฬลกฺขณาติ ตสฺส รสานุภวนกเวทนา เวทนากฺขนฺโธ ตสมฺปยุตฺตา สฺา สฺากขนฺโธ ตสมฺปยุตฺโต ผสฺโส จ เจตนา จ สงฺขารกฺขนฺโธ ตสมฺปยุตฺต จิตฺต
วิฺาณกฺขนฺโธติ อุปฏาติ ฯ ตถา เกเส ปวีธาตุ กกฺขฬลกฺขณา
ฯเปฯ อสฺสาสปสฺสาเส ปวีธาตุ กกฺขฬลกฺขณาติ ตสฺส รสานุภวนกเวทนา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ ตสมฺปยุตฺต จิตฺต วิฺาณกฺขนฺโธติ
อุปฏาติ ฯ เอว เวทนาวเสน อรูปธมฺมา อุปฏหนฺติ ฯ
อปรสฺส ปวีธาตุ กกฺขฬลกฺขณาติ อารมฺมณปฏิวิชานน
วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตสมฺปยุตฺตา เวทนา เวทนากฺขนฺโธ
สฺา สฺากฺขนฺโธ ผสฺโส จ เจตนา จ สงฺขารกฺขนฺโธติ
อุปฏาติ ฯ ตถา เกเส ปวีธาตุ กกฺขฬลกฺขณา ฯเปฯ
อสฺสาสปสฺสาเส ปวีธาตุ กกฺขฬลกฺขณาติ อารมฺมณปฏิวิชานน
วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตสมฺปยุตฺตา เวทนา เวทนากฺขนฺโธ
สฺา สฺากฺขนฺโธ ผสฺโส จ เจตนา จ สงฺขารกฺขนฺโธติ
อุปฏาติ ฯ เอว วิฺาณวเสน อรูปธมฺมา อุปฏหนฺติ ฯ
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เอเตเนว อุปาเยน กมฺมสมุฏาเน เกเส ปวีธาตุ กกฺขฬลกฺขณาติอาทินา นเยน พาจตฺตาลีสาย ธาตุโกฏาเสสุ จตุนฺน
จตุนฺน ธาตูน วเสน เสเสสุ จ จกฺขุธาตุอาทีสุ รูปปริคฺคหมุเขสุ
สพฺพ นยเภท อนุคนฺตฺวา โยชนา กาตพฺพา ฯ
ยสฺมา จ เอว สุวสิ ุทธรูปปริคฺคหสฺเสว ตสฺส อรูปธมฺมา
ตีหากาเรหิ ปากฏา โหนฺติ ตสฺมา สุวิสุทฺธรูปปริคฺคเหเนว อรูปปริคฺคหาย โยโค กาตฺพฺโพ น อิตเรน ฯ สเจ หิ เอกสฺมึ วา
รูปธมฺเม อุปฏิเต ทฺวสี ุ วา รูป ปหาย อรูปปริคฺคห อารภติ
กมฺมฏานโตป ปริหายติ ปวีกสิณภาวนาย วุตฺตปฺปการา ปพฺพเตยฺยา
คาวี วิย ฯ สุวิสุทธรูปปริคฺคหวเสน ปน อรูปปริคฺคหาย โยค
กโรโต กมฺมฏาน วุฑฒ
ฺ ึ วิรุฬฺหึ เวปุลล ปาปุณาติ ฯ โส เอว
ผสฺสาทีน วเสน อุปฏิเต จตฺตาโร อรูปโน ขนฺเธ นามนฺติ เตส
อารมฺมณภูตานิ จตฺตาริ มหาภูตานิ จตุนฺน จ มหาภูตาน อุปาทายรูป
รูปนฺติ ววฏเปติ ฯ
อิติ อฏารสธาตุโย ทฺวาทสายตนานิ ปฺจกฺขนฺเธติ สพฺเพป
เตภูมิเก ธมฺเม ขคฺเคน สมุคฺค วิวรมาโน วิย ยมกตาลกนฺท
ผาลยมาโน วิย จ นามฺจ รูปฺจาติ เทฺวธา ววฏเปติ
นามรูปมตฺตโต อุทฺธ อฺโ สตฺโต วา ปุคฺคโล วา
เทโว วา พฺรหฺมา วา นตฺถีติ นิฏ คจฺฉติ ฯ
โส เอว ยาถาวสรสโต นามรูป ววฏเปตฺวา สุฏุตร สตฺโต
ปุคฺคโลติ อิมิสฺสา โลกสมฺาย ปหานตฺถาย สตฺตสมฺโมหสุ
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สมติกฺกมตฺถาย อสมฺโมหภูมิย จิตฺต ปนตฺถาย สมฺพหุลสุตฺตนฺตวเสน นามรูปมตฺตเมวิท น สตฺโต น ปุคฺคโล อตฺถีติ เอตมตฺถ
สสนฺเทตฺวา ววฏเปติ ฯ วุตฺตฺเหต
ยถา หิ องฺคสมฺภารา โหติ สทฺโท รโถ อิติ
เอว ขนฺเธสุ สนฺเตสุ โหติ สตฺโตติ สมฺมตีติ ฯ
อปรมฺป วุตฺต เสยฺยถาป อาวุโส กฏฺจ ปฏิจจฺ วลฺลิฺจ
ปฏิจฺจ มตฺติกฺจ ปฏิจฺจ ติณฺจ ปฏิจฺจ อากาโส ปริวาริโต
อคารนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ เอวเมว โข อาวุโส อฏิฺจ ปฏิจฺจ
นฺหารฺุจ ปฏิจฺจ มสฺจ ปฏิจฺจ จมฺมฺจ ปฏิจฺจ อากาโส
ปริวาริโต รูปนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉตีติ ฯ อปรมฺป วุตตฺ 
ทุกฺขเมว หิ สมฺโภติ ทุกฺข ติฏติ เวติ จ
นาฺตฺร ทุกฺขา สมฺโภติ นาฺตฺร ทุกฺขา นิรุชฺฌตีติ ฯ
เอว อเนกสเตหิ สุตฺตนฺเตหิ นามรูปเมว ทีปต น สตฺโต
น ปุคฺคโล ฯ ตสฺมา ยถา อกฺขจกฺกปฺชรอีสาทีสุ องฺคสมฺภาเรสุ
เอเกนากาเรน สณฺิเตสุ รโถติ โวหารมตฺต โหติ ปรมตฺถโต
เอเกกสฺมึ องฺเค อุปปริกขฺ ิยมาเน รโถ นาม นตฺถิ ยถา จ
กฏาทีสุ เคหสมฺภาเรสุ เอเกนากาเรน อากาส ปริวาเรตฺวา ิเตสุ
เคหนฺติ โวหารมตฺต โหติ ปรมตฺถโต เคห นาม นตฺถิ ยถา จ
องฺคุลิองฺคุฏาทีสุ เอเกนากาเรน ิเตสุ มุฏีติ โวหารมตฺต โหติ
โทณิตนฺติอาทีสุ วีณาติ หตฺถิอสฺสาทีสุ เสนาติ ปาการเคห๑

๒

๓

๑. ส. ส. ๑๕/๑๙๘ ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๓๕๘ ฯ ๓. ส. ส. ๑๕/๑๙๙ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺว (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 215

ทิฏิวิสุทฺธินิทฺเทโส
โคปุราทีสุ นครนติ ขนฺธ สาขา ปลาสาทีสุ เอเกนากาเรน ิเตสุ
รุกฺโขติ โวหารมตฺต โหติ ปรมตฺถโต เอเกกสฺมึ อวยเว
อุปปริกฺขิยมาเน รุกโฺ ข นาม นตฺถิ เอวเมว ปฺจสุอุปาทานกฺขนฺเธสุ
สติ สตฺโต ปุคฺคโลติ โวหารมตฺต โหติ ปรมตฺถโต เอเกกสฺมึ
ธมฺเม อุปปริกฺขิยมาเน อสฺมีติ วา อหนฺติ วา คาหสฺส วตฺถุภโู ต
สตฺโต นาม นตฺถิ ปรมตฺถโต ปน นามรูปมตฺตเมว อตฺถีติ ฯ
เอว ปสฺสโต หิสฺส ทสฺสน ยถาภูตทสฺสน นาม โหติ ฯ
โย ปเนต ยถาภูตทสฺสน ปหาย สตฺโต อตฺถีติ คณฺหาติ
โส ตสฺส วินาส อนุชาเนยฺย อวินาส วา อวินาส อนุชานนฺโต
สสฺสเต ปตติ วินาส อนุชานนฺโต อุจฺเฉเท ปตติ ฯ กสฺมา ฯ
ขีรนฺวยสฺส ทธิโน วิย ตทนฺวยสฺส อฺสฺส อภาวโต ฯ โส
สสฺสโต สตฺโตติ คณฺหนฺโต โอลียติ นาม อุจฉฺ ิชฺชตีติ คณฺหนฺโต
อติธาวติ นาม ฯ เตนาห ภควา ทฺวีหิ ภิกฺขเว ทิฏิคเตหิ ปริยุฏิตา
เทวมนุสฺสา โอลียนฺติ เอเก อติธาวนฺติ เอเก จกฺขุมนฺโต จ
ปสฺสนฺติ กถฺจ ภิกฺขเว โอลียนฺติ เอเก ภวารามา ภิกฺขเว
เทวมนุสฺสา ภวรตา ภวสมฺมุทิตา เตส ภวนิโรธาย ธมฺเม เทสิยมาเน จิตฺต น ปกฺขนฺทติ นปฺปสีทติ น สนฺติฏติ นาธิมุจฺจติ เอว
โข ภิกฺขเว โอลียนฺติ เอเก กถฺจ ภิกฺขเว อติธาวนฺติ เอเก
ภเวเนว โข ปเนเก อฏฏิยมานา หรายมานา ชิคุจฺฉมานา วิภว
อภินนฺทนฺติ ยโต กิร โภ อย อตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณา เอต สนฺต เอต ปณีต
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เอต ยาถาวนฺติ เอว โข ภิกฺขเว อติธาวนฺติ เอเก กถฺจ
ภิกฺขเว จกฺขุมนฺโต จ ปสฺสนติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ภูต ภูตโต
ปสฺสติ ภูต ภูตโต ทิสฺวา ภูตสฺส นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย
ปฏิปนฺโน โหติ เอว โข ภิกฺขเว จกฺขุมนฺโต จ ปสฺสนฺตีติ ฯ ตสฺมา
ยถา ทารุยนฺต สฺุ นิชชฺ ีว นิรีหก อถ จ ปน ทารุรชฺชกุ สมาโยควเสน คจฺฉติป ติฏติป สอีหก สพฺยาปาร วิย ขายติ
เอวมิท นามรูปมฺป สฺุ นิชชฺ ีว นิรีหก อถ จ ปน อฺมฺ
สมาโยควเสน คจฺฉติป ติฏติป สอีหก สพฺยาปาร วิย ขายตีติ
ทฏพฺพ ฯ เตนาหุ โปราณา
นามฺจ รูปฺจ อิธตฺถิ สจฺจโต
น เหตฺถ สตฺโต มนุโชว วิชฺชติ
สฺุ อิท ยนฺตมิวาภิสงฺขต
ทุกฺขสฺส ปฺุโช ติณกฏสาทิโสติ ฯ
น เกวลฺเจต ทารุยนฺตุปมาย อฺาหิป นฬกลาปอาทีหิ
อุปมาหิ วิภาเวตพฺพ ฯ ยถา หิ ทฺวสี ุ นฬกลาปสุ อฺมฺ
นิสฺสาย ปตาสุ เอกา เอกิสฺสา อุปตฺถมฺโภ โหติ เอกิสฺสา
ปตมานาย อิตราป ปตติ เอวเมว ปฺจโวการภเว นามรูป
อฺมฺ นิสฺสาย ปวตฺตติ เอก เอกสฺส อุปตฺถมฺโภ โหติ
มรณวเสน เอกสฺมึ ปตมาเน อิตรมฺป ปตติ ฯ เตนาหุ โปราณา
ยมก นามรูปฺจ อุโภ อฺโฺนิสฺสิตา
๑

๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๖๓ ฯ
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เอกสฺมึ ภิชชฺ มานสฺมึ อุโภ ภิชฺชนฺติ ปจฺจยาติ ฯ
ยถา จ ทณฺฑาภิหต เภรึ นิสฺสาย สทฺเท ปวตฺตมาเน อฺา
เภรี อฺโ สทฺโท เภรีสทฺทา อสมฺมิสฺสา เภรี สทฺเทน สฺุา
สทฺโท เภริยา สฺุโ เอวเมว วตฺถุทฺวารารมฺมณสงฺขาต รูป
นิสฺสาย นาเม ปวตฺตมาเน อฺ รูป อฺ นาม นามรูปา
อสมฺมิสฺสา นาม รูเปน สฺุ รูป นาเมน สฺุ ฯ อปจ โข
เภรึ ปฏิจฺจ สทฺโท วิย รูป ปฏิจฺจ นาม ปวตฺตติ ฯ เตนาหุ โปราณา
น จกฺขุโต ชายเร ผสฺสปฺจมา
น รูปโต โน จ อุภินฺนมนฺตรา
เหตุ ปฏิจฺจ ปภวนฺติ สงฺขตา
ยถาป สทฺโท ปหฏาย เภริยา
น โสตโต ชายเร ผสฺสปฺจมา
น สทฺทโต โน จ อุภินฺนมนฺตรา ฯเปฯ
น ฆานโต ชายเร ผสฺสปฺจมา
น คนฺธโต โน จ อุภินฺนมนฺตรา ฯเปฯ
น ชิวฺหโต ชายเร ผสฺสปฺจมา
น รสโต โน จ อุภินฺนมนฺตรา ฯเปฯ
น กายโต ชายเร ผสฺสปฺจมา
น ผสฺสโต โน จ อุภินฺนมนฺตรา ฯเปฯ
น วตฺถุรูปา ปภวนฺติ สงฺขตา
น จาป ธมฺมายตเนหิ นิคฺคตา
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เหตุ ปฏิจฺจ ปภวนฺติ สงฺขตา
ยถาป สทฺโท ปหฏาย เภริยาติ ฯ
อปเจตฺถ นาม นิตเฺ ตช น สเกน เตเชน ปวตฺติตุ สกฺโกติ
น ขาทติ น ปวติ น พฺยาหรติ น อิริยาปถ กปฺเปติ รูปมฺป
นิตฺเตช น สเกน เตเชน ปวตติตุ สกฺโกติ น หิ ตสฺส
ขาทิตุกามตา นป ปวิตกุ ามตา น พฺยาหริตุกามตา น อิรยิ าปถ
กปฺเปตุกามตา อถโข นาม นิสฺสาย รูป ปวตฺตติ รูป นิสฺสาย
นาม ปวตฺตติ ฯ นามสฺส ปน ขาทิตุกามตาย ปวิตุกามตาย
พฺยาหริตุกามตาย อิริยาปถ กปฺเปตุกามตาย สติ รูป ขาทติ
ปวติ พฺยาหรติ อิริยาปถ กปฺเปติ ฯ
อิมสฺส ปนตฺถสฺส วิภาวนตฺถาย อิม อุปม อุทาหรนฺติ ฯ
ยถา จ ขจฺจนฺโธ จ ปสปฺป จ ทิสา ปกฺกมิตุกามา อสฺสุ
ชจฺจนฺโธ ปสปฺป เอวมาห อห โข ภเณ สกฺโกมิ ปาเทหิ
ปาทกรณีย กาตุ นตฺถิ จ เม จกฺขูนิ เยหิ สมวิสม ปสฺเสยฺยนฺติ
ปสปฺปป ขจฺจนฺธ เอวมาห อห โข ภเณ สกฺโกมิ จกฺขุนา
จกฺขุกรณีย กาตุ นตฺถิ จ เม ปาทานิ เยหิ อภิกฺกเมยฺย วา
ปฏิกฺกเมยฺย วาติ โส ตุฏหฏโ ชจฺจนฺโธ ปสปฺป อสกูฏ
อาโรเปสิ ปสปฺป ชจฺจนฺธสฺส อสกูเฏ นิสีทิตวฺ า เอวมาห วาม
มฺุจ ทกฺขิณ คณฺห ทกฺขิณ มฺุจ วาม คณฺหาติ ตตฺถ
ชจฺจนฺโธป นิตฺเตโช ทุพฺพโล น สเกน เตเชน น สเกน พเลน คจฺฉติ
๑

๑. เต ตุฏหฏาติ ภวิตพฺพ ฯ
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ปสปฺปป นิตฺเตโช ทุพฺพโล น สเกน เตเชน น สเกน พเลน
คจฺฉติ น จ เตส อฺมฺ นิสฺสาย คมน นปฺปวตฺตติ
เอวเมว นามมฺป นิตฺเตช น สเกน เตเชน อุปฺปชฺชติ น ตาสุ ตาสุ
กิริยาสุ ปวตฺตติ รูปมฺป นิตฺเตช น สเกน เตเชน อุปฺปชฺชติ
น ตาสุ ตาสุ กิริยาสุ ปวตฺตติ น จ เนส อฺมฺ นิสฺสาย
อุปฺปตฺติ วา ปวตฺติ วา น โหติ ฯ เตเนต วุจฺจติ
น สเกน พเลน ชายเร โนป สเกน พเลน ติฏเร
ปรธมฺมวสานุวตฺติโน ชายเร สงฺขตา อตฺตทุพฺพลา
ปรปจฺจยโต จ ชายเร ปรอารมฺมณโต สมุฏิตา
อารมฺมณปจฺจเยหิ จ ปรธมฺเมหิ จิเม ปภาวิตา
ยถาป นาว นิสฺสาย มนุสฺสา ยนฺติ อณฺณเว
เอวเมว รูป นิสสฺ าย นามกาโย ปวตฺตติ
ยถา มนุสฺเส นิสฺสาย นาวา คจฺฉติ อณฺณเว
เอวเมว นาม นิสฺสาย รูปกาโย ปวตฺตติ
อุโภ นิสฺสาย คจฺฉนฺติ มนุสฺสา นาวา จ อณฺณเว
เอว นามฺจ รูปฺจ อุโภ อฺโฺนิสฺสิตาติ ฯ
เอว นานานเยหิ นามรูป ววฏาปยโต สตฺตสฺ อภิภวิตฺวา
อสมฺโมหภูมิยิต นามรูปานยาถาวทสฺสน ทิฏิวิสุทฺธีติเวทิตพฺพ ฯ
นามรูปววฏานนฺติป สงฺขารปริจฺเฉโทติป เอตสฺเสว อธิวจน ฯ
อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย กเต วิสุทฺธิมคฺเค
ปฺาภาวนาธิกาเร ทิฏิวิสุทฺธินิทฺเทโส นาม อฏารสโม ปริจฺเฉโท ฯ
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กงฺขาวิตรณวิสุทฺธินิทฺเทโส
เอตสฺเสว ปน นามรูปสฺส ปจฺจยปริคฺคหเณน ตีสุ อทฺธาสุ
กงฺข วิตริตฺวา ิต าณ กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ นาม ฯ
ต สมฺปาเทตุกาโม ภิกฺขุ ยถา นาม กุสโล ภิสกฺโก โรค
ทิสฺวา ตสฺส สมุฏาน ปริเยสติ ยถา วา ปน อนุกมฺปโก
ปุริโส มนฺท กุมาร ทหร อุตฺตานเลยฺยก รถิกาย นิปนฺน ทิสวฺ า
กสฺส นุโข อย ปุตฺตโกติ ตสฺส มาตาปตโร อาวชฺชติ เอวเมว
ตสฺส นามรูปสฺส เหตุปจฺจยปริเยสน อาวชฺชติ ฯ
โส อาทิโตว อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ น ตาวิท นามรูป อเหตุก
สพฺพตฺถ สพฺพทา สพฺเพสฺจ เอกสทิสภาวาปตฺติโต น อิสฺสราทิเหตุก นามรูปโต อุทฺธ อิสฺสราทีน อภาวโต เยป นามรูปมตฺตเมว
อิสฺสราทโยติ วทนฺติ เตส อิสฺสราทิสงฺขาตสฺส นามรูปสฺส อเหตุกภาวาปตฺติโต ตสฺมา ภวิตพฺพมสฺส เหตุปจฺจเยหิ เก นุโข เตติ ฯ
โส เอว นามรูปสฺส เหตุปจฺจเย อาวชฺชิตฺวา อิมสฺส ตาว
รูปกายสฺส เอว เหตุปจฺจเย ปริคฺคณฺหาติ อย กาโย นิพฺพตฺตมาโน
เนว อุปฺปลปทุมปุณฺฑรีกโสคนฺธิกาทีน อพฺภนฺตเร นิพฺพตฺตติ
น มณิมุตฺตาหาราทีน อถโข อามาสยปกฺกาสยาน อนฺตเร
อุทรปฏล ปจฺฉโต ปฏิกณฺฏก ปุรโต กตฺวา อนฺต อนฺตคุณปริวาริโต
สยมฺป ทุคฺคนฺธเชคุจฺฉปฏิกูโล ทุคฺคนฺธเชคุจฺฉปฏิกูเล ปรมสมฺพาเธ
โอกาเส ปูติมจฺฉปูติกุมฺมาสโอฬิคลฺล จนฺทนิกาทีสุ กิมิ วิย นิพฺพตฺตติ
ตสฺเสว นิพฺพตฺตมานสฺส อวิชฺชา ตณฺหา อุปาทาน กมฺมนฺติ อิเม
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จตฺตาโร ธมฺมา นิพฺพตฺตกตฺตา เหตุ อาหาโร อุปตฺถมฺภกตฺตา
ปจฺจโยติ ปฺจ ธมฺมา เหตุปจฺจยา โหนฺติ เตสุป อวิชชฺ าทโย
ตโย อิมสฺส กายสฺส มาตา วิย ทารกสฺส อุปนิสฺสยา โหนฺติ
กมฺม ปตา วิย ปุตฺตสฺส ชนก อาหาโร ธาตี วิย ทารกสฺส
สนฺธารโกติ ฯ เอว รูปกายสฺส ปจฺจยปริคฺคห กตฺวา ปุน
จกฺขฺุจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณนฺติอาทินา
นเยน นามกายสฺส ปจฺจยปริคฺคห กโรติ ฯ
โส เอว ปจฺจยโต นามรูปสฺส ปวตฺตึ ทิสวฺ า ยถา
อิท เอตรหิ เอว อตีเตป อทฺธาเน ปจฺจยโต ปวตฺติตฺถ
อนาคเตป ปจฺจยโต ปวตฺติสฺสตีติ สมนุปสฺสติ ฯ ตสฺเสว
สมนุปสฺสโต ยา สา ปุพฺพนฺต อารพฺภ อโหสึ นุโข อห
อตีตมทฺธาน น นุโข อโหสึ อตีตมทฺธาน กินฺนโุ ข อโหสึ
อตีตมทฺธาน กถ นุโข อโหสึ อตีตมทฺธาน กึ หุตฺวา กึ อโหสึ
นุโข อห อตีตมทฺธานนฺติ ปฺจวิธา วิจิกิจฺฉา วุตฺตา ยาป
อปรนฺต อารพฺภ ภวิสฺสามิ นุโข อห อนาคตมทฺธาน น นุโข
ภวิสฺสามิ อนาคตมทฺธาน กินฺนุโข ภวิสฺสามิ อนาคตมทฺธาน
กถ นุโข ภวิสฺสามิ อนาคตมทฺธาน กึ หุตฺวา กึ ภวิสฺสามิ
นุโข อห อนาคตมทฺธานนฺติ ปฺจวิธา วิจิกิจฺฉา วุตฺตา ยาป
ปจฺจุปนฺน อารพฺภ เอตรหิ วา ปน ปจฺจุปฺปนฺน อทฺธาน อารพฺภ
อชฺฌตฺต กถงฺกถี โหติ อห นุโขสฺมิ โน นุโขสฺมิ กินฺนโุ ขสฺมิ
๑

๒

๓

๑. ส. สฬา. ๑๘/๓๙ ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๑๔ ฯ ๓. ม. นุโขสฺมึ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
กถ นุโขสฺมิ อย นุโข สตฺโต กุโต อาคโต โส กุหึ คามี
ภวิสฺสตีติ ฉพฺพิธา วิจิกิจฺฉา วุตฺตา สา สพฺพาป ปหียติ ฯ
อปโร สาธารณาสาธารณวเสน ทุวิธ นามสฺส ปจฺจย ปสฺสติ
กมฺมาทิวเสน จตุพฺพิธ รูปสฺส ฯ ทุวโิ ธ หิ นามสฺส ปจฺจโย
สาธารโณ อสาธารโณ จ ฯ ตตฺถ จกฺขาทีนิ ฉ ทฺวารานิ รูปาทีนิ
ฉ อารมฺมณานิ นามสฺส สาธารโณ ปจฺจโย กุสลาทิเภทโต
สพฺพปฺปการสฺสาป ตโต ปวตฺติโต มนสิการาทิโก อสาธารโณ ฯ
โยนิโสมนสิการสทฺธมฺมสฺสวนาทิโก หิ กุสลสฺเสว โหติ วิปรีโต
อกุสลสฺส กมฺมาทิโก วิปากสฺส ภวงฺคาทิโก กิรยิ สฺสาติ ฯ รูปสฺส
ปน กมฺม จิตฺต อุตุ อาหาโรติ อย กมฺมาทิโก จตุพฺพิโธ ปจฺจโย ฯ
ตตฺถ กมฺม อตีตเมว กมฺมสมุฏานสฺส รูปสฺส ปจฺจโย โหติ ฯ
จิตฺต จิตฺตสมุฏานสฺส อุปฺปชฺชมาน ฯ อุตุอาหารา อุตุอาหารสมุฏานสฺส ิติกฺขเณ ปจฺจยา โหนฺตีติ ฯ เอวเมโก นามรูปสฺส
ปจฺจยปริคฺคห กโรติ ฯ โส เอว ปจฺจยโต นามรูปสฺส ปวตฺตึ
ทิสฺวา ยถา อิท เอตรหิ เอว อตีเตป อทฺธาเน ปจฺจยโต
ปวตฺติตฺถ อนาคเตป ปจฺจยโต ปวตฺติสฺสตีติ สมนุปสฺสติ ฯ ตสฺเสว
สมนุปสฺสโต วุตฺตนเยเนว ตีสุป อทฺธาเนสุ วจิกิจฺฉา ปหียติ ฯ
อปโรเตสเยว นามรูปสงฺขาตาน สงฺขาราน ชราปตฺตึชิณฺณานฺจ
ภงฺค ทิสฺวา อิท สงฺขาราน ชรามรณ นาม ชาติยา สติ โหติ
ชาติ ภเว สติ ภโว อุปาทาเน สติ อุปาทาน ตณฺหาย สติ ตณฺหา
เวทนาย สติ เวทนา ผสฺเส สติ ผสฺโส สฬายตเน สติ สฬายตน
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กงฺขาวิตรณวิสุทฺธินิทฺเทโส
นามรูเป สติ นามรูป วิฺาเณ สติ วิฺาณ สงฺขาเรสุ สติ
สงฺขารา อวิชฺชาย สตีติ เอว ปฏิโลมปฏิจฺจสมุปฺปาทวเสน นามรูปสฺส ปจฺจยปริคฺคห กโรติ ฯ อถสฺส วุตฺตนเยเนว วิจิกิจฺฉา ปหียติ ฯ
อปโร อิติ โข อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาราติ ปุพฺเพ วิตฺถาเรตฺวา
ทสฺสิตานุโลมปฏิจฺจสมุปฺปาทวเสเนว นามรูปสฺส ปจฺจยปริคฺคห
กโรติ ฯ อถสฺส วุตฺตนเยเนว กงฺขา ปหียติ ฯ
อปโร ปุริมกมฺมภวสฺมึ โมโห อวิชฺชา อายูหนา สงฺขารา
นิกนฺติตณฺหา อุปคมน อุปาทาน เจตนา ภโวติ อิเม ปฺจ ธมฺมา
ปุริมกมฺมภวสฺมึ อิธ ปฏิสนฺธิยา ปจฺจยา อิธ ปฏิสนฺธิ วิฺาณ
โอกฺกนฺติ นามรูป ปสาโท อายตน ผุฏโ ผสฺโส เวทยิต เวทนาติ
อิเม ปฺจ ธมฺมา อิธุปปตฺติภวสฺมึ ปุเรกตสฺส กมฺมสฺส ปจฺจยา
อิธ ปริปกฺกตฺตา อายตนาน โมโห อวิชฺชา ฯเปฯ เจตนา ภโวติ
อิเม ปฺจ ธมฺมา อิธ กมฺมภวสฺมึ อายตึ ปฏิสนฺธิยา ปจฺจยาติ
เอว กมฺมวฏฏวิปากวฏฏวเสน นามรูปสฺส ปจฺจยปริคฺคห กโรติ ฯ
ตตฺถ จตุพฺพิธ กมฺม ทิฏธมฺมเวทนีย อุปปชฺชเวทนีย
อปราปริยเวทนีย อโหสิกมฺมนฺติ ฯ เตสุ เอกชวนวีถิย สตฺตสุ จิตฺเตสุ
กุสลา วา อกุสลา วา ปมชวนเจตนา ทิฏธมฺมเวทนียกมฺม นาม ฯ
ต อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว วิปาก เทติ ฯ ตถา อสกฺโกนฺต ปน
อโหสิกมฺม นาม ฯ นาโหสิ กมฺมวิปาโก น ภวิสสฺ ติ กมฺมวิปาโก
นตฺถิ กมฺมวิปาโกติ อิมสฺส ติกสฺส วเสน อโหสิกมฺม นาม โหติ ฯ
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๔๑๔ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อตฺถสาธิกา ปน สตฺตมชวนเจตนา อุปปชฺชเวทนียกมฺม นาม ฯ ต
อนนฺตเร อตฺตภาเว วิปาก เทติ ฯ ตถา อสกฺโกนฺต วุตฺตนเยเนว
อโหสิกมฺม นาม โหติ ฯ อุภินฺน อนฺตเร ปฺจ ชวนเจตนา อปราปริยเวทนียกมฺม นาม ฯ ต อนาคเต ยทา โอกาส ลภติ ตทา
วิปาก เทติ ฯ สติ สงฺขารปฺปวตฺติยา อโหสิกมฺม นาม น โหติ ฯ
อปรมฺป จตุพฺพิธ กมฺม ย ครุก ย พหุล ยทาสนฺน
กฏตฺตาวาปนกมฺมนฺติ ฯ ตตฺถ กุสล วา โหตุ อกุสล วา
ครุกาครุเกสุ ย ครุก มาตุฆาตาทิก กมฺม วา มหคฺคตกมฺม วา
ตเทว ปม วิปจฺจติ ฯ ตถา พหุลาพหุเลสุป ย พหุล โหติ สุสีลฺย
วา ทุสฺสีลฺย วา ตเทว ปม วิปจฺจติ ฯ ยทาสนฺน นาม
มรณกาเล อนุสฺสริตกมฺม ฯ ยฺหิ อาสนฺนมรโณ อนุสฺสริตุ สกฺโกติ
เตเนว อุปฺปชฺชติ ฯ เอเตหิ ปน ตีหิ มุตฺต ปุนปฺปุน ลทฺธาเสวน
กฏตฺตาวาปนกมฺม นาม โหติ ฯ เตส อภาเว ต ปฏิสนฺธึ
อากฑฺฒติ ฯ
อปรมฺป จตุพฺพิธ กมฺม ชนก อุปตฺถมฺภก อุปปฬก
อุปฆาตกนฺติ ฯ ตตฺถ ชนก นาม กุสลมฺป โหติ อกุสลมฺป ฯ ต
ปฏิสนฺธิยมฺป ปวตฺเตป กามรูปารูปวิปากกฺขนฺเธ ชเนติ ฯ อุปตฺถมฺภก
ปน วิปาก ชเนตุ น สกฺโกติ อฺเน กมฺเมน ทินฺนาย
ปฏิสนฺธิยา ชนิเต วิปาเก อุปฺปชฺชนกสุขทุกฺข อุปตฺถมฺเภติ อทฺธาน
ปวตฺเตติ ฯ อุปปฬก อฺเน กมฺเมน ทินฺนาย ปฏิสนฺธิยา ชนิเต
วิปาเก อุปฺปชฺชนกสุขทุกขฺ  ปเฬติ พาธติ อทฺธาน ปวตฺติตุ น เทติ ฯ
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อุปฆาตก ปน สย กุสลมฺป อกุสลมฺป สมาน อฺ ทุพฺพล กมฺม
ฆาเตตฺวา ตสฺส วิปาก ปฏิพาหิตฺวา อตฺตโน วิปากสฺส โอกาส
กโรติ ฯ เอว ปน กมฺเมน กเต โอกาเส ต วิปาก อุปฺปนฺน
นาม วุจฺจติ ฯ
อิติ อิเมส ทฺวาทสนฺน กมฺมาน กมฺมนฺตรฺเจว วิปากนฺตรฺจ
พุทฺธาน กมฺมวิปากาณสฺเสว ยาถาวสรสโต ปากฏ โหติ
อสาธารณ สาวเกหิ ฯ วิปสฺสเกน ปน กมฺมนฺตรฺจ วิปากนฺตรฺจ
เอกเทสโต ชานิตพฺพ ฯ ตสฺมา อย มุขมตฺตทสฺสเนน กมฺมวิเสโส
ปกาสิโตติ ฯ
อิติ อิม ทฺวาทสวิธ กมฺม กมฺมวฏเฏ ปกฺขิปตฺวา เอวเมโก
กมฺมวฏฏวิปากวฏฏวเสน นามรูปสฺส ปจฺจยปริคฺคห กโรติ ฯ โส
เอว กมฺมวฏฏวิปากวฏฏวเสน ปจฺจยโต นามรูปสฺส ปวตฺตึ ทิสฺวา
ยถา อิท เอตรหิ เอว อตีเตป อทฺธาเน กมฺมวฏฏวิปากวฏฏวเสน
ปจฺจยโต ปวตฺติตฺถ อนาคเตป กมฺมวฏฏวิปากวฏฏวเสเนว
ปจฺจยโต ปวตฺติสฺสติ อิติ กมฺมฺเจว กมฺมวิปาโก จ กมฺมวฏฏฺจ
วิปากวฏฏฺจ กมฺมปฺปวตฺตฺจ วิปากปฺปวตฺตฺจ กมฺมสนฺตติ จ
วิปากสนฺตติ จ กิริยา จ กิรยิ าผลฺจ
กมฺมวิปากา วตฺตนฺติ วิปาโก กมฺมสมฺภโว
กมฺมา ปุนพฺภโว โหติ เอว โลโก ปวตฺตตีติ
สมนุปสฺสติ ฯ ตสฺเสว สมนุปสฺสโต ยา สา ปุพฺพนฺตาทโย อารพฺภ
๑

๑. ม. ยุ. กมฺมา วิปากา ฯ ฏีกายมฺป กมฺมาติ กมฺมโตติ วุตฺต ฯ
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อโหสึ นุ โข อหนฺติอาทินา นเยน วุตฺตา โสฬสวิธา วิจิกิจฺฉา สา
สพฺพา ปหียติ ฯ สพฺพภวโยนิคติิตินิวาเสสุ เหตุผล สมฺพนฺธวเสน
ปวตฺตมาน นามรูปมตฺตเมว ขายติ ฯ โส เนว การณโต อุทฺธ การก
ปสฺสติ น วิปากปฺปวตฺติโต อุทธ วิปากปฏิสเวทก การเณ ปน สติ
การโกติ วิปากปฺปวตฺติยา สติ ปฏิสเวทโกติ สมฺามตฺเตน ปณฺฑิตา
โวหรนฺติจฺเจวสฺส สมฺมปฺปฺาย สุทิฏ โหติ ฯ เตนาหุ โปราณา
กมฺมสฺส การโก นตฺถิ วิปากสฺส จ เวทโก
สุทฺธธมฺมา ปวตฺตนฺติ เอเวต สมฺมทสฺสน
เอว กมฺเม วิปาเก จ วตฺตมาเน สเหตุเก
พีชรุกฺขาทิกานว ปุพฺพา โกฏิ น นายติ
อนาคเตป สสาเร อปฺปวตฺต น ทิสฺสติ
เอตมตฺถ อนฺาย ติตฺถิยา อสยวสี
สตฺตสฺ คเหตฺวาน สสฺสตุจฺเฉททสฺสิโน
ทฺวาสฏิทิฏึ คณฺหนฺติ อฺมฺ วิโรธิตา
ทิฏิพนฺธนพนฺธา เต ตณฺหาโสเตน วุยฺหเร
ตณฺหาโสเตน วุยฺหนฺตา น เต ทุกฺขา ปมุจฺจเร
เอวเมต อภิฺาย ภิกฺขุ พุทธฺ สฺส สาวโก
คมฺภีร นิปุณ สฺุ ปจฺจย ปฏิวิชฺฌติ
กมฺม นตฺถิ วิปากมฺหิ ปาโก กมฺเม น วิชฺชติ
อฺมฺ อุโภ สฺุา น จ กมฺม วินา ผล
๑

๑. ม. มู. ๑๒/๑๔ ฯ
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กงฺขาวิตรณวิสุทฺธินิทฺเทโส
ยถา น สุริเย อคฺคิ น มณิมฺหิ น โคมเย
น เตส พหิ โส อตฺถิ สมฺภาเรหิ จ ชายติ
ตถา น อนฺโต กมฺมสฺส วิปาโก อุปลพฺภติ
พหิทฺธาป น กมฺมสฺส น กมฺม ตตฺถ วิชชฺ ติ
ผเลน สฺุ ต กมฺม ผล กมฺเม น วิชฺชติ
กมฺมฺจ โข อุปาทาย ตโต นิพฺพตฺตตี ผล
น เหตฺถ เทโว พฺรหฺมา วา สสารสฺสตฺถิ การโก
สุทฺธธมฺมา ปวตฺตนฺติ เหตุสมฺภารปจฺจยาติ ฯ
ตสฺเสว กมฺมวฏฏวิปากวฏฏวเสน นามรูปสฺส ปจฺจยปริคฺคห
กตฺวา ตีสุ อทฺธาสุ ปหีนวิจิกิจฺฉสฺส สพฺเพ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา
ธมฺมา จุติปฏิสนฺธิวเสน วิทิตา โหนฺติ ฯ สาสฺส โหติ าตปริฺา ฯ
โส เอว ปชานาติ เย อตีเต กมฺมปจฺจยา นิพฺพตฺตา ขนฺธา
เต ตตฺเถว นิรุทฺธา อตีตกมฺมปจฺจยา ปน อิมสฺมึ ภเว อฺเ
ขนฺธา นิพฺพตฺตา อตีตภวโต อิม ภว อาคโต เอกธมฺโมป นตฺถิ
อิมสฺมิมฺป ภเว กมฺมปจฺจเยน นิพฺพตฺตา ขนฺธา นิรชุ ฺฌิสฺสนฺติ
ปุนพฺภเว อฺเ นิพฺพตฺติสฺสนฺติ อิมมฺหา ภวา ปุนพฺภว เอกธมฺโมป
น คมิสฺสติ อปจ โข ยถา น อาจริยมุขโต สชฺฌาโย อนฺเตวาสิกสฺส
มุข ปวิสติ น จ ตปฺปจฺจยา ตสฺส มุเข สชฺฌาโย น วตฺตติ
น ทูเตน มนฺโตทก ปต โรคิโน อุทร ปวิสติ น จ ตสฺส ตปฺปจฺจยา
โรโค น วูปสมฺมติ น มุเข มณฺฑนวิธาน อาทาสตลาทีสุ มุขนิมิตฺต
คจฺฉติ น จ ตตฺถ ตปฺปจฺจยา มณฺฑนวิธาน น ปฺายติ
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วิสุทฺธิมคฺเค
น เอกิสฺสา วฏฏิยา ทีปสิขา อฺ วฏฏึ สงฺกมติ น จ ตตฺถ
ตปฺปจฺจยา ทีปสิขา น นิพฺพตฺตติ เอวเมว น อตีตภวโต อิม
ภว อิโต วา ปุนพฺภว โกจิ ธมฺโม สงฺกมติ น จ อตีตภเว
ขนฺธายตนธาตุปจฺจยา อิธ อิธ วา ขนฺธายตนธาตุปจฺจยา ปุนพฺภเว
ขนฺธายตนธาตุโย น นิพฺพตฺตนฺตีติ ฯ
ยเถว จกฺขุวิฺาณ มโนธาตุอนนฺตร
น เจว อาคต นาป น นิพฺพตฺต อนนฺตร
ตเถว ปฏิสนฺธมิ ฺหิ วตฺตเต จิตฺตสนฺตติ
ปุริม ภิชชฺ ตี จิตฺต ปจฺฉิม ชายตี ตโต
เตส อนฺตริกา นตฺถิ วีจิ เตส น วิชชฺ ติ
น จิโต คจฺฉติ กิฺจิ ปฏิสนฺธิ จ ชายตีติ ฯ
เอว จุติปฏิสนฺธิวเสน วิทิตสพฺพธมฺมสฺส สพฺพากาเรน
นามรูปสฺส ปจฺจยปริคฺคหาณ ถามคต โหติ ฯ โสฬสวิธา กงฺขา
สุฏุตร ปหียติ ฯ น เกวลฺจ สาเอว สตฺถริ กงฺขตีติอาทินยปฺปวตฺตา อฏวิธาป กงฺขา ปหียติเยว ฯ ทฺวาสฏี
ทิฏิคตานิ วิกฺขมฺภนฺติ ฯ
เอว นานานเยหิ นามรูปสฺส ปจฺจยปริคฺคหเณน ตีสุ
อทฺธาสุ กงฺข วิตริตฺวา ิต าณ กงฺขาวิตรณวิสุทฺธีติ
เวทิตพฺพ ฯ ธมฺมฏิติาณนฺติป ยถาภูตาณนฺติป สมฺมาทสฺสนนฺติป
เอตสฺเสว เววจน ฯ วุตฺตฺเหต อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ปจฺจย๑

๒

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๔๙๓ ฯ ๒. ปาลิยมฺปน อวิชชฺ า ปจฺจโยติ ทิสฺสติ ฯ
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กงฺขาวิตรณวิสุทฺธินิทฺเทโส
สมุปฺปนฺนา อุโภเปเต ธมฺมา ปจฺจยสมุปฺปนฺนาติ ปจฺจยปริคฺคเห
ปฺา ธมฺมฏิติาณนฺติ อนิจฺจโต มนสิกโรนฺโต กตเม ธมฺเม
ยถาภูต ชานาติ ปสฺสติ กถ สมฺมาทสฺสน โหติ กถ ตทนฺวเยน
สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจโต สุทฏิ า โหนฺติ กตฺถ กงฺขา ปหียติ
ทุกฺขโต อนตฺตโต มนสิกโรนฺโต กตเม ธมฺเม ยถาภูต ชานาติ
ปสฺสติ ฯเปฯ กตฺถ กงฺขา ปหียตีติ อนิจฺจโต มนสิกโรนฺโต
นิมิตฺต ยถาภูต ชานาติ ปสฺสติ เตน วุจฺจติ สมฺมาทสฺสน เอว
ตทนฺวเยน สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจโต สุทิฏา โหนฺติ เอตฺถ กงฺขา
ปหียติ ทุกฺขโต มนสิกโรนฺโต ปวตฺต ยถาภูต ชานาติ ปสฺสติ
อนตฺตโต มนสิกโรนฺโต นิมิตฺตฺจ ปวตฺตฺจ ยถาภูต ชานาติ ปสฺสติ
เตน วุจฺจติ สมฺมาทสฺสน เอว ตทนฺวเยน สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตโต
สุทิฏา โหนฺติ เอตฺถ กงฺขา ปหียติ ยฺจ ยถาภูตาณ
ยฺจ สมฺมาทสฺสน ยา จ กงฺขาวิตรณา อิเม ธมฺมา นานตฺถา
นานาพฺยฺชนา อุทาหุ เอกตฺถา พฺยฺชนเมว นานนฺติ ยฺจ
ยถาภูตาณ ยฺจ สมฺมาทสฺสน ยา จ กงฺขาวิตรณา อิเม ธมฺมา
เอกตฺถา พฺยฺชนเมว นานนฺติ ฯ
อิมินา ปน าเณน สมนฺนาคโต วิปสฺสโก พุทฺธสาสเน
ลทฺธสฺสาโส ลทฺธปติฏโ นิยตคติโก จูฬโสตาปนฺโน นาม โหติ ฯ
ตสฺมา ภิกฺขุ สทา สโต นามรูปสฺส สพฺพโส
ปจฺจเย ปริคฺคณฺเหยฺย กงฺขาวิตรณตฺถิโกติ ฯ
๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๗๒ ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๓๙๔ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย กเต วิสุทฺธิมคฺเค ปฺาภาวนาธิกาเร
กงฺขาวิตรณวิสุทฺธินิทฺเทโส นาม เอกูนวีสติโม ปริจฺเฉโท ฯ
มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
อย มคฺโค อย น มคฺโคติ เอว มคฺคฺจ อมคฺคฺจ ตฺวา
ิต าณ ปน มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธิ นาม ฯ
ต สมฺปาเทตุกาเมน กลาปสมฺมสนสงฺขาตาย นยวิปสฺสนาย
ตาว โยโค กรณีโย ฯ กสฺมา ฯ อารทฺธวิปสฺสกสฺส โอภาสาทิสมฺภเว มคฺคามคฺคาณทสฺสนสมฺภวโต ฯ อารทฺธวิปสฺสกสฺส หิ
โอภาสาทีสุ สมฺภูเตสุ มคฺคามคฺคาณ โหติ ฯ วิปสฺสนาย จ
กลาปสมฺมสน อาทิ ฯ ตสฺมา เอต กงฺขาวิตรณานนฺตร อุทฺทิฏ  ฯ
อปจ ยสฺมา ตีรณปริฺาย วตฺตมานาย มคฺคามคฺคาณ อุปฺปชฺชติ
ตีรณปริฺา จ าตปริฺานนฺตรา ตสฺมาป ต มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธึ สมฺปาเทตุกาเมน กลาปสมฺมสเน ตาว โยโค กาตพฺโพ ฯ
ตตฺราย วินิจฺฉโย ฯ ติสฺโส หิ โลกิยปริฺา าตปริฺา
ตีรณปริฺา ปหานปริฺา จ ยา สนฺธาย วุตฺต อภิฺาปฺา าตฏเน าณ ปริฺาปฺา ตีรณฏเน าณ
ปหานปฺา ปริจฺจาคฏเน าณนฺติ ฯ ตตฺถ รุปฺปนลกฺขณ รูป
เวทยิตลกฺขณา เวทนาติ เอว เตส เตส ธมฺมาน ปจฺจตฺตลกฺขณสลฺลกฺขณวเสน ปวตฺตา ปฺา าตปริฺา นาม ฯ รูป อนิจฺจ
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๑๒๘ ฯ
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มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
เวทนา อนิจฺจาติอาทินา ปน นเยน เตสเยว ธมฺมาน สามฺลกฺขณ อาโรเปตฺวา ปวตฺตา ลกฺขณารมฺมณิยวิปสฺสนา ปฺา
ตีรณปริฺา นาม ฯ เตสุเยว ปน ธมฺเมสุ นิจฺจสฺาทิปชหนวเสน
ปวตฺตา ลกฺขณารมฺมณิยวิปสฺสนาว ปหานปริฺา นาม ฯ
ตตฺถ สงฺขารปริจฺเฉทโต ปฏาย ยาว ปจฺจยปริคฺคหา
าตปริฺาย ภูมิ ฯ เอตสฺมึ หิ อนฺตเร ธมฺมาน ปจฺจตฺตลกฺขณปฏิเวธสฺเสว อาธิปจฺจ โหติ ฯ กลาปสมฺมสนโต ปน ปฏาย
ยาว อุทยพฺพยานุปสฺสนา ตีรณปริฺาย ภูมิ ฯ เอตสฺมึ หิ อนฺตเร
สามฺลกฺขณปฏิเวธสฺเสว อาธิปจฺจ โหติ ฯ ภงฺคานุปสฺสน อาทึ
กตฺวา อุปริ ปหานปริฺาย ภูมิ ฯ ตโต ปฏาย หิ อนิจฺจโต
อนุปสฺสนฺโต นิจฺจสฺ ปชหติ ทุกฺขโต อนุปสฺสนฺโต สุขสฺ
อนตฺตโต อนุปสฺสนฺโต อตฺตสฺ นิพฺพินฺทนฺโต นนฺทึ วิรชฺชนฺโต
ราค นิโรเธนฺโต สมุทย ปฏินิสฺสชฺชนฺโต อาทาน ปชหตีติ เอว
นิจฺจสฺาทิปฺปหานสาธิกาน สตฺตนฺน อนุปสฺสนาน อาธิปจฺจ ฯ อิติ
อิมาสุ ตีสุ ปริฺาสุ สงฺขารปริจฺเฉทสฺส เจว ปจฺจยปริคฺคหสฺส จ
สาธิตตฺตา อิมินา โยคินา าตปริฺาว อธิคตา โหติ อิตรา จ
อธิคนฺตพฺพา ฯ เตน วุตฺต ยสฺมา ตีรณปริฺาย วตฺตมานาย
มคฺคามคฺคาณ อุปฺปชฺชติ ตีรณปริฺา จ าตปริฺานนฺตรา
ตสฺมาป ต มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธึ สมฺปาเทตุกาเมน
กลาปสมฺมสเน ตาว โยโค กาตพฺโพติ ฯ
ตตฺราย ปาลิ กถ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน ธมฺมาน
๑

๑

๑. ลกฺขณารมฺมณิกวิปสฺสนาติป ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
สงฺขิปตฺวา ววฏาเน ปฺา สมฺมสเน าณ ยงฺกิฺจิ รูป
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต วา ฯเปฯ ย ทูเร สนฺติเก วา สพฺพ
รูป อนิจฺจโต ววฏเปติ เอก สมฺมสน ทุกฺขโต ววฏเปติ เอก
สมฺมสน อนตฺตโต ววฏเปติ เอก สมฺมสน ยากาจิ เวทนา
ฯเปฯ ยงฺก
ิ ฺจิ วิฺาณ ฯเปฯ อนตฺตโต ววฏเปติ เอก สมฺมสน
จกฺขุ ฯเปฯ ชรามรณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อนิจฺจโต ววฏเปติ
เอก สมฺมสน ทุกฺขโต ฯเปฯ อนตฺตโต ววฏเปติ เอก สมฺมสน
รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อนิจฺจ ขยฏเน ทุกขฺ  ภยฏเน อนตฺตา
อสารกฏเนาติ สงฺขิปตฺวา ววฏาเน ปฺา สมฺมสเน าณ
เวทนา ฯเปฯ วิฺาณ จกฺขุ ฯเปฯ ชรามรณ ฯเปฯ สมฺมสเน
าณ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อนิจฺจ สงฺขต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน ขยธมฺม วยธมฺม วิราคธมฺม นิโรธธมฺมนฺติ สงฺขิปตฺวา
ววฏาเน ปฺา สมฺมสเน าณ เวทนา ฯเปฯ วิฺาณ
จกฺขุ ฯเปฯ ชรามรณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อนิจฺจ ฯเปฯ
นิโรธธมฺมนฺติ สงฺขิปตฺวา ววฏาเน ปฺา สมฺมสเน าณ
ชาติปจฺจยา ชรามรณ อสติ ชาติยา นตฺถิ ชรามรณนฺติ สงฺขิปตฺวา
ววฏาเน ปฺา สมฺมสเน าณ อตีตมฺป อทฺธาน อนาคตมฺป
อทฺธาน ชาติปจฺจยา ชรามรณ อสติ ชาติยา นตฺถิ ชรามรณนฺติ
สงฺขิปตฺวา ววฏาเน ปฺา สมฺมสเน าณ ภวปจฺจยา ชาติ
ฯเปฯ อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขารา อสติ อวิชฺชาย นตฺถิ สงฺขาราติ
สงฺขิปตฺวา ววฏาเน ปฺา สมฺมสเน าณ อตีตมฺป อทฺธาน
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อนาคตมฺป อทฺธาน อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อสติ อวิชฺชาย นตฺถิ
สงฺขาราติ สงฺขิปตฺวา ววฏาเน ปฺา สมฺมสเน าณ ต
าตฏเน าณ ปชานนฏเน ปฺา เตน วุจฺจติ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน ธมฺมาน สงฺขิปตฺวา ววฏาเน ปฺา สมฺมสเน
าณนฺติ ฯ
เอตฺถ จ จกฺขุ ฯเปฯ ชรามรณนฺติ อิมินา เปยฺยาเลน
ทฺวารารมฺมเณหิ สทฺธึ ทฺวารปฺปวตฺตา ธมฺมา ปฺจกฺขนฺธา ฉ
ทฺวารานิ ฉ อารมฺมณานิ ฉ วิฺาณานิ ฉ ผสฺสา ฉ เวทนา
ฉ สฺา ฉ เจตนา ฉ ตณฺหา ฉ วิตกฺกา ฉ วิจารา
ฉ ธาตุโย ทส กสิณานิ ทฺวตฺตึส โกฏาสา ทฺวาทสายตนานิ
อฏารส ธาตุโย พาวีสตินฺทฺริยานิ ติสฺโส ธาตุโย ตโย ภวา
อปเรป ตโย ภวา อปเรป ตโย ภวา จตฺตาริ ฌานานิ จตสฺโส
อปฺปมฺาโย จตสฺโส สมาปตฺติโย ทฺวาทส ปฏิจฺจสมุปฺปาทงฺคานีติ
อิเม ธมฺมราสโย สงฺขิตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ
วุตฺตฺเหต อภิฺเยฺยนิทฺเทเส สพฺพ ภิกฺขเว อภิฺเยฺย
กิฺจ ภิกฺขเว สพฺพ อภิฺเยฺย จกฺขุ ภิกฺขเว อภิฺเยฺย รูปา
อภิฺเยฺยา จกฺขุวิฺาณ อภิฺเยฺย จกฺขุสมฺผสฺโส อภิฺเยฺโย
ยมฺปท จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา
อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อภิฺเยฺย โสต ฯเปฯ ยมฺปท มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๗๖ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ตมฺป อภิฺเยฺย รูป ฯเปฯ วิฺาณ จกฺขุ มโน รูปา
ธมฺมา จกฺขุวิฺาณ มโนวิฺาณ จกฺขุสมฺผสฺโส มโนสมฺผสฺโส
จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา มโนสมฺผสฺสชา เวทนา รูปสฺา
ธมฺมสฺา รูปสฺเจตนา ธมฺมสฺเจตนา รูปตณฺหา ธมฺมตณฺหา
รูปวิตกฺโก ธมฺมวิตกฺโก รูปวิจาโร ธมฺมวิจาโร ปวีธาตุ
วิฺาณธาตุ ปวีกสิณ วิฺาณกสิณ เกสา ฯเปฯ มตฺถลุงคฺ 
จกฺขายตน ธมฺมายตน จกฺขุธาตุ จกฺขุวิฺาณธาตุ มโนธาตุ
มโนวิฺาณธาตุ จกฺขุนฺทฺริย อฺาตาวินฺทฺริย กามธาตุ รูปธาตุ
อรูปธาตุ กามภโว รูปภโว อรูปภโว สฺาภโว อสฺภโว
เนวสฺานาสฺาภโว เอกโวการภโว จตุโวการภโว ปฺจโวการภโว ปมชฺฌาน ฯเปฯ จตุตฺถชฺฌาน เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ
ฯเปฯ อุเปกฺขา เจโตวิมุตฺติ อากาสานฺจายตนสมาปตฺติ ฯเปฯ
เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติ อวิชฺชา อภิฺเยฺยา ฯเปฯ
ชรามรณ อภิฺเยฺยนฺติ ฯ ต ตตฺถ เอว วิตฺถาเรตฺวา วุตฺตตฺตา
อิธ สพฺพเปยฺยาเลน สงฺขิตฺต ฯ เอว สงฺขิตฺเต ปเนตฺถ เย
โลกุตฺตรธมฺมา อาคตา เต อสมฺมสนุปคตฺตา อิมสฺมึ อธิกาเร น
คเหตพฺพา ฯ เยป จ สมฺมสนุปคา เตสุ เย ยสฺส ปากฏา โหนฺติ
สุเขน ปริคฺคห คจฺฉนฺติ เตสุ เตน สมฺมสน อารภิตพฺพ ฯ
ตตฺราย ขนฺธวเสน อารพฺภ วิธานโยชนา ยงฺกิฺจิ รูป ฯเปฯ
สพฺพ รูป อนิจฺจโต ววฏเปติ เอก สมฺมสน ทุกฺขโต อนตฺตโต
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๖ ฯ
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ววฏเปติ เอก สมฺมสนนฺติ ฯ เอตฺตาวตา อย ภิกฺขุ ยงฺกิฺจิ
รูปนฺติ เอว อนิยมนิทฺทิฏ สพฺพมฺป รูป อตีตติเกน เจว จตูหิ
จ อชฺฌตฺตาทิทุเกหีติ เอกาทสหิ โอกาเสหิ ปริจฉฺ ินฺทิตฺวา สพฺพ
รูป อนิจฺจโต ววฏเปติ อนิจฺจนฺติ สมฺมสติ ฯ กถ ฯ ปรโต
วุตฺตนเยเนว ฯ วุตฺตฺเหต รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อนิจฺจ
ขยฏเนาติ ฯ ตสฺมา เอส ย อตีต รูป ต ยสฺมา อตีเตเยว
ขีณ นยิม ภว สมฺปตฺตนฺติ อนิจฺจ ขยฏเน ย อนาคต อนนฺตรภเว
นิพฺพตฺติสฺสติ ตมฺป ตตฺเถว ขียิสสฺ ติ น ตโต ปร ภว คมิสฺสตีติ
อนิจฺจ ขยฏเน ย ปจฺจุปฺปนฺน รูป ตมฺป อิเธว ขียติ น อิโต
คจฺฉตีติ อนิจฺจ ขยฏเน ย อชฺฌตฺต ตมฺป อชฺฌตฺตเมว ขียติ
น พหิทฺธาภาว คจฺฉตีติ อนิจฺจ ขยฏเน ย พหิทฺธา ฯเปฯ
โอฬาริก สุขุม หีน ปณีต ทูเร สนฺติเก ตมฺป ตตฺเถว ขียติ
น ทูรภาว คจฺฉตีติ อนิจฺจ ขยฏเนาติ สมฺมสติ ฯ อิท สพฺพมฺป
อนิจฺจ ขยฏเนาติ เอตสฺส วเสน เอก สมฺมสน เภทโต ปน
เอกาทสวิธ โหติ ฯ สพฺพเมว เจต ทุกฺข ภยฏเน ฯ ภยฏเนาติ
สปฺปฏิภยตาย ฯ ย หิ อนิจฺจ ต ภยาวห โหติ สีโหปมสุตฺเต
เทวาน วิย ฯ อิติ อิทมฺป ทุกฺข ภยฏเนาติ เอตสฺส วเสน เอก
สมฺมสน เภทโต ปน เอกาทสวิธ โหติ ฯ ยถา จ ทุกฺข เอว
สพฺพมฺป ต อนตฺตา อสารกฏเน ฯ อสารกฏเนาติ อตฺตา นิวาสี
การโก เวทโก สยวสีติ เอว ปริกปฺปต สฺส อตฺตสารสฺส อภาเวน ฯ
๑

๒

๓

๑. ขุ. ป. ๓๑/๗๖ ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๗๗ ฯ ๓. ส. ขนฺธ. ๑๗/๑๐๓ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ย หิ อนิจฺจ ต ทุกฺข อตฺตโนป อนิจฺจต วา อุทยพฺพยปฏิปฬน
วา วาเรตุ น สกฺโกติ กุโต ตสฺส การกาทิภาโว ฯ เตนาห
รูปฺจ หีท ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺส นยิท รูป อาพาธาย
สวตฺเตยฺยาติอาทิ ฯ อิติ อิทมฺป อนตฺตา อสารกฏเนาติ เอตสฺส
วเสน เอก สมฺมสน เภทโต ปน เอกาทสวิธ โหติ ฯ เอส
นโย เวทนาทีสุ ฯ
ย ปน อนิจฺจ ต ยสฺมา นิยมโต สงฺขตาทิเภท โหติ เตนสฺส
ปริยายทสฺสนตฺถ นานากาเรหิ วา มนสิการปฺปวตฺติทสฺสนตฺถ รูป
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อนิจฺจ สงฺขต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน ขยธมฺม วยธมฺม
วิราคธมฺม นิโรธธมฺมนฺติ ปุน ปาลิ วุตฺตา ฯ เอส นโย เวทนาทีสูติ ฯ โส ตสฺเสว ปฺจสุ ขนฺเธสุ อนิจฺจทุกฺขอนตฺตาสมฺมสนสฺส ถิรภาวตฺถาย ย ต ภควตา กตเมหิ จตฺตาลีสาย อากาเรหิ
อนุโลมิก ขนฺตึ ปฏิลภติ กตเมหิ จตฺตาลีสาย อากาเรหิ สมฺมตฺตนิยาม
โอกฺกมตีติ เอตสฺส วิภงฺเค ปฺจกฺขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต
คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต อาพาธโต ปรโต ปโลกโต อีติโต อุปทฺทวโต
ภยโต อุปสคฺคโต จลโต ปภงฺคุโต อทฺธุวโต อตาณโต อเลณโต
อสรณโต ริตฺตโต ตุจฺฉโต สฺุโต อนตฺตโต อาทีนวโต วิปริณามธมฺมโต
อสารกโต อฆมูลโต วธกโต วิภวโต สาสวโต สงฺขตโต
มารามิสโต ชาติธมฺมโต ชราธมฺมโต พฺยาธิธมฺมโต มรณธมฺมโต
โสกธมฺมโต ปริเทวธมฺมโต อุปายาสธมฺมโต สงฺกิเลสิกธมฺมโตติ
๑

๒

๑. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๘๒ ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๗๗ ฯ
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จตฺตาลีสาย อากาเรหิ ปฺจกฺขนฺเธ อนิจฺจโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิก
ขนฺตึ ปฏิลภติ ปฺจนฺน ขนฺธาน นิโรโธ นิจฺจ นิพฺพานนฺติ ปสฺสนฺโต
สมฺมตฺตานิยาม โอกฺกมตีติอาทินา นเยน อนุโลมาณ วิภชนฺเตน
ปเภทโต อนิจฺจาทิสมฺมสน วุตฺต ตสฺสาป วเสน อิเม ปฺจกฺขนฺเธ
สมฺมสติ ฯ กถ ฯ โส หิ เอเกก ขนฺธ อนจฺจนฺติกตาย อาทิอนฺตวนฺตตาย จ อนิจฺจโต อุปฺปาทวยปฏิปฬนตาย ทุกฺขวตฺถุตาย
จ ทุกฺขโต ปจฺจยยาปนียตาย โรคมูลตาย จ โรคโต ทุกฺขตาสูลโยคิตาย กิเลสาสุจิปคฺฆรณตาย อุปฺปาทชราภงฺเคหิ อุทฺธุมาตกปริปกฺกปภินนฺ ตาย จ คณฺฑโต ปฬาชนกตาย อนฺโตตุทนตาย
ทุนฺนีหรณียตาย จ สลฺลโต วิครหณียตาย อวฑฺฒิอาวหนตาย
อฆวตฺถุตาย จ อฆโต อเสริภาวชนกตาย อาพาธปทฏานตาย
จ อาพาธโต อวสตาย อวิเธยฺยตาย จ ปรโต พฺยาธิชรามรเณหิ
ปลุชชฺ นตาย ปโลกโต อเนกพฺยสนาวหนตาย อีติโต อวิทิตานเยว
วิปุลาน อนตฺถาน อาวหนโต สพฺพปุ ทฺทววตฺถุตาย จ อุปทฺทวโต
สพฺพภยาน อากรตาย ทุกฺขวูปสมสงฺขาตสฺส ปรมสฺสาสสฺส ปฏิปกฺขภูตตาย จ ภยโต อเนเกหิ อนตฺเถหิ อนุพนฺธตาย โทสุปสฏตาย อุปสคฺโค วิย อนธิวาสนารหตาย จ อุปสคฺคโต พฺยาธิชรามรเณหิ เจว ลาภาลาภาทีหิ จ โลกธมฺเมหิ จลิตตาย จลโต
อุปกฺกเมน เจว สรเสน จ ปภงฺคุปคมนสีลตาย ปภงฺคุโต สพฺพาวตฺถานิปาติตาย ถิรภาวสฺส จ อภาวตาย อทฺธุวโต อตายนตาย
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๖๒๙ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
เจว อลพฺภเนยฺยกฺเขมตาย จ อตาณโต อลฺลียิตุ อนรหตาย อลฺล-ี
นานมฺป จ เลณกิจฺจาการิตาย อเลณโต นิสฺสิตาน ภยสารณตฺตาภาเวน อสรณโต ยถาปริกปฺปเตหิ ธุวสุภสุขตฺตภาเวหิ ริตฺตตาย
ริตฺตโต ริตฺตตฺตาเยว ตุจฺฉโต อปฺปกตฺตา วา ฯ อปฺปกมฺป หิ
โลเก ตุจฺฉนฺติ วุจฺจติ ฯ สามินิวาสิการกเวทกาธิฏายกวิรหิตตาย
สฺุโต สยฺจ อสฺสามิกภาวาทิตาย อนตฺตโต ปวตฺติทุกฺขตาย
ทุกฺขสฺส จ อาทีนวตาย อาทีนวโต ฯ อถวา อาทีน วาติ
คจฺฉติ ปวตฺตีติ อาทีนโว ฯ กปณมนุสฺสสรสต อธิวจน ฯ ขนฺธาป
จ กปณาเยวาติ อาทีนวสทิสตาย อาทีนวโต ชราย เจว มรเณน
จาติ เทฺวธา ปริณามปกติตาย วิปริณามธมฺมโต ทุพฺพลตาย
เผคฺคุ วิย สุขภฺชนียตาย จ อสารกโต อฆเหตุตาย อฆมูลโต
มิตฺตมุขสปตฺโต วิย วิสสฺ าสฆาติตาย วธกโต วิคตภวตาย วิภวสมฺภูตตาย จ วิภวโต อาสวปทฏานตาย สาสวโต เหตุปจฺจเยหิ
อภิสงฺขตตาย สงฺขตโต มจฺจุมารกิเลสมาราน อามิสภูตตาย
มารามิสโต ชาติชราพฺยาธิมรณปกติตาย ชาติชราพฺยาธิมรณธมฺมโต โสกปริเทวอุปายาสเหตุตาย โสกปริเทวอุปายาสธมฺมโต
ตณฺหาทิฏิทุจฺจริตสงฺกิเลสาน วิสยธมฺมตาย สงฺกิเลสิกธมฺมโตติ
เอว ปเภทโต วุตฺตสฺส อนิจฺจาทิสมฺมสนสฺส วเสน สมฺมสติ ฯ
เอตฺถ หิ อนิจฺจโต ปโลกโต จลโต ปภงฺคุโต อทฺธุวโต
วิปริณามธมฺมโต อสารกโต วิภวโต สงฺขตโต มรณธมฺมโตติ
เอเกกสฺมึ ขนฺเธ ทส ทส กตฺวา ปฺาส อนิจฺจานุปสฺสนานิ ฯ
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มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
ปรโต ริตฺตโต ตุจฺฉโต สฺุโต อนตฺตโตติ เอเกกสฺมึ ขนฺเธ
ปฺจ ปฺจ กตฺวา ปฺจวีสติ อนตฺตานุปสสนานิ ฯ เสสานิ
ทุกฺขโต โรคโตติอาทีนิ เอเกกสฺมึ ขนฺเธ ปฺจวีสติ ปฺจวีสติ
กตฺวา ปจวีสติสต ทุกขฺ านุปสฺสนานีติ ฯ อิจฺจสฺส อิมินา ทฺวิสตเภเทน อนิจฺจาทิสมฺมสเนน ปฺจกฺขนฺเธ สมฺมสโต ต นยวิปสฺสนาสงฺขาต อนิจฺจทุกฺขานตฺตสมฺมสน ถิร โหติ ฯ อิท ตาเวตฺถ
ปาลินยานุสาเรน สมฺมสนารมฺภวิธาน ฯ
ยสฺส ปน เอว นยวิปสฺสนาย โยค กโรโตป นยวิปสฺสนา
น สมฺปชฺชติ เตน นวหากาเรหิ อินฺทฺริยานิ ติกฺขานิ ภวนฺติ
อุปฺปนฺนุปฺปนฺนาน สงฺขาราน ขยเมว ปสฺสติ ตตฺถ จ สกฺกจฺจกิริยาย สมฺปาเทติ สาตจฺจกิริยาย สมฺปาเทติ สปฺปายกิริยาย
สมฺปาเทติ สมาธิสฺส จ นิมิตฺตคฺคาเหน โพชฺฌงฺคานฺจ อนุปฺปวตฺตนตาย กาเย จ ชีวิเต จ อนเปกฺขต อุปฏาเปติ ตตฺถ
จ อภิภุยฺย เนกฺขมฺเมน อนฺตรา จ อพฺโพสาเนนาติ เอว วุตฺตาน
นวนฺน อาการาน วเสน อินฺทฺริยานิ ติกฺขานิ กตฺวา ปวีกสิณนิทฺเทเส วุตฺตนเยน สตฺต อสปฺปายานิ วชฺเชตฺวา สตฺต สปฺปายานิ
เสวมาเนน กาเลน รูป สมฺมสิตพฺพ กาเลน อรูป ฯ
รูป สมฺมสนฺเตน รูปสฺส นิพฺพตฺติ ปสฺสิตพฺพา ฯ เสยฺยถีท ฯ
อิท รูป นาม กมฺมาทิวเสน จตูหิ การเณหิ นิพฺพตฺตติ ฯ ตตฺถ
สพฺเพส สตฺตาน รูป นิพฺพตฺตมาน ปม กมฺมโต นิพพฺ ตฺตติ ฯ
ปฏิสนฺธิกฺขเณเยว หิ คพฺภเสยฺยกาน ตาว ติสนฺตติวเสน
๑

๑. อพฺโยสาเนนาติป ทิสฺสติ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺว (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 240

วิสทุ ฺธิมคฺเค
วตฺถุกายภาวทสกสงฺขาตานิ ตึส รูปานิ นิพฺพตฺตนฺติ ฯ ตานิ จ โข
ปฏิสนฺธิจิตฺตสฺส อุปฺปาทกฺขเณเยว ฯ ยถา จ อุปปฺ าทกฺขเณเยว
ตถา ิติกฺขเณป ภงฺคกฺขเณป ฯ ตตฺถ รูป ทนฺธนิโรธ ครุปริวตฺติ
จิตฺต ขิปฺปนิโรธ ลหุปริวตฺติ ฯ เตนาห นาห ภิกขฺ เว อฺ เอก
ธมฺมมฺป สมนุปสฺสามิ ย เอว ลหุปริวตฺต ยถยิท ภิกฺขเว จิตฺตนฺติ ฯ
รูเป ธรนฺเตเยว หิ โสฬสวาเร ภวงฺคจิตฺต อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฌ
ฺ ติ ฯ
จิตฺตสฺส อุปฺปาทกฺขโณป ิติกฺขโณป ภงฺคกฺขโณป เอกสทิสา ฯ
รูปสฺส ปน อุปฺปาทภงฺคกฺขณาเยว ลหุกา เตหิ สทิสา ฯ
ิติกฺขโณ ปน มหา ยาว โสฬส จิตฺตานิ อุปฺปชฺชิตฺวา นิรชุ ฌ
ฺ นฺติ
ตาว วตฺตติ ฯ ปฏิสนฺธิจติ ฺตสฺส อุปฺปาทกฺขเณ อุปฺปนฺน านปฺปตฺต
ปุเรชาต วตฺถุ นิสฺสาย ทุติยภวงฺค อุปฺปชฺชติ ฯ เตน สทฺธึ อุปฺปนฺน
านปฺปตฺต ปุเรชาต วตฺถุ นิสฺสาย ตติยภวงฺค อุปฺปชฺชติ ฯ อิมินา
นเยน ยาวตายุก จิตฺตปฺปวตฺติ เวทิตพฺพา ฯ
อาสนฺนมรณสฺส ปน เอกเมว านปฺปตฺต ปุเรชาต วตฺถุ นิสฺสาย
โสฬส จิตฺตานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ปฏิสนฺธิจิตฺตสฺส อุปฺปาทกฺขเณ อุปฺปนฺน
รูป ปฏิสนฺธิจิตฺตโต อุทฺธ โสฬสเมน จิตฺเตน สทฺธึ นิรุชฌ
ฺ ติ ฯ
านกฺขเณ อุปฺปนฺน สตฺตรสมสฺส อุปฺปาทกฺขเณน สทฺธึ นิรุชฺฌติ ฯ
ภงฺคกฺขเณ อุปฺปนฺน สตฺตรสมสฺส านกฺขณ ปตฺวา นิรุชฌ
ฺ ติ ฯ
ยาว ปวตฺติ นาม อตฺถิ เอวเมว ปวตฺตติ ฯ
โอปปาติกานมฺป สตฺต สนฺตติวเสน สตฺตติ รูปานิ เอวเมว
๑

๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๑ ฯ
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มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
ปวตฺตนฺติ ฯ
ตตฺถ กมฺม กมฺมสมุฏาน กมฺมปจฺจย กมฺมปจฺจยจิตฺตสมุฏาน กมฺมปจฺจยอาหารสมุฏาน กมฺมปจฺจยอุตุสมุฏานนฺติ
เอส วิภาโค เวทิตพฺโพ ฯ
ตตฺถ กมฺม นาม กุสลากุสลเจตนา ฯ กมฺมสมุฏาน นาม
วิปากกฺขนฺธา จ จกฺขุทสกาทิสมสตฺตติรูปฺจ ฯ กมฺมปจฺจย นาม
ตเทว ฯ กมฺม หิ กมฺมสมุฏานสฺส อุปตฺถมฺภกปจฺจโยป โหติ ฯ
กมฺมปจฺจยจิตฺตสมุฏาน นาม วิปากจิตฺตสมุฏานรูป ฯ กมฺมปจฺจยอาหารสมุฏาน นาม กมฺมสมุฏานรูเปสุ านปฺปตฺตา
โอชา อฺ โอชฏมก สมุฏาเปติ ตตฺราป โอชา านปฺปตฺตา
อฺนฺติ เอว จตสฺโส วา ปฺจ วา ปวตฺติโย ฆเฏติ ฯ
กมฺมปจฺจยอุตุสมุฏาน นาม กมฺมชเตโชธาตุ านปฺปตฺตา
อุตุสมุฏาน โอชฏมก สมุฏาเปติ ตตฺราป อุตุ อฺ
โอชฏมกนฺติ เอว จตสฺโส วา ปฺจ วา ปวตฺติโย ฆเฏติ ฯ
เอว ตาว กมฺมชรูปสฺส นิพฺพตฺติ ปสฺสิตพฺพา ฯ
จิตฺตเชสุป จิตฺต จิตฺตสมุฏาน จิตฺตปจฺจย จิตฺตปจฺจยอาหารสมุฏาน จิตฺตปจฺจยอุตุสมุฏานนฺติ เอส วิภาโค เวทิตพฺโพ ฯ
ตตฺถ จิตฺต นาม เอกูนนวุติ จิตฺตานิ ฯ เตสุ
ทฺวตฺตึส จิตฺตานิ ฉพฺพีเส- กูนวีสติ โสฬส
รูปริยาปถวิฺตฺติ- ชนกาชนกา มตา ฯ
กามาวจรโต หิ อฏ กุสลานิ ทฺวาทส อกุสลานิ
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วิสุทฺธิมคฺเค
มโนธาตุวชฺชา ทส กิรยิ า กุสลกิรยิ โต เทฺว อภิฺาจิตฺตานีติ
ทฺวตฺตึส จิตฺตานิ รูป อิริยาปถ วิฺตฺติฺจ ชนยนฺติ ฯ
วิปากวชฺชานิ เสสทสรูปาวจรานิ อฏ อรูปาวจรานิ อฏป
โลกุตฺตรานีติ ฉพฺพีสติ จิตฺตานิ รูป อิริยาปถฺจ ชนยนฺติ น
วิฺตฺตึ ฯ กามาวจเร ทส ภวงฺคจิตฺตานิ รูปาวจเร ปฺจ ติสฺโส
มโนธาตุโย เอกา วิปากาเหตุกมโนวิฺาณธาตุ โสมนสฺสสหคตาติ
เอกูนวีสติ จิตฺตานิ รูปเมว ชนยนฺติ น อิริยาปถ น วิฺตฺตึ ฯ
เทฺว ปฺจวิฺาณานิ สพฺพสตฺตาน ปฏิสนฺธจิ ิตฺต ขีณาสวาน
จุติจิตฺต จตฺตาริ อารุปปฺ วิปากานีติ โสฬส จิตฺตานิ เนว รูป
ชนยนฺติ น อิริยาปถ น วิฺตฺตึ ฯ ยานิ เจตฺถ รูป ชนยนฺติ
ตานิ นตฺถิ ิติกฺขเณ ภงฺคกฺขเณ วา ฯ ตทา หิ จิตฺต ทุพฺพล โหติ
อุปฺปาทกฺขเณ ปน พลว ตสฺมา ต ตทา ปุเรชาต วตฺถุ นิสฺสาย รูป
สมุฏาเปติ ฯ จิตฺตสมุฏาน นาม ตโย อรูปโน ขนฺธา สทฺทนวก
กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ อากาสธาตุ ลหุตา มุทตุ า กมฺมฺตา
อุปจโย สนฺตตีติ สตฺตรสวิธรูปฺจ ฯ จิตฺตปจฺจย นาม ปจฺฉาชาตา
จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺสาติ เอว วุตฺต
จตุสมุฏานรูป ฯ จิตฺตปจฺจยอาหารสมุฏาน นาม จิตฺตสมุฏานรูเปสุ านปฺปตฺตา โอชา อฺ โอชฏมก สมุฏาเปติ เอว
เทฺว ติสฺโส ปวตฺติโย ฆเฏติ ฯ จิตฺตปจฺจยอุตุสมุฏาน นาม
จิตฺตสมุฏาโน อุตุ านปฺปตฺโต อฺ โอชฏมก สมุฏาเปติ
๑

๑. อภิ. ป. ๔๐/๙ ฯ
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มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
เอว เทฺว ติสฺโส ปวตฺติโย ฆเฏติ ฯ เอว จิตฺตชรูปสฺส
นิพฺพตฺติ ปสฺสิตพฺพา ฯ
อาหารเชสุป อาหาโร อาหารสมุฏาน อาหารปจฺจย
อาหารปจฺจยอาหารสมุฏาน อาหารปจฺจยอุตุสมุฏานนฺติ เอส
วิภาโค เวทิตพฺโพ ฯ
ตตฺถ อาหาโร นาม กพฬิงฺกาโร อาหาโร ฯ อาหารสมุฏาน นาม อุปาทินฺน กมฺมชรูป ปจฺจย ลภิตฺวา ตตฺถ ปติฏ าย
านปฺปตฺตาย โอขาย สมุฏาปต โอชฏมก อากาสธาตุ ลหุตา
มุทุตา กมฺมฺตา อุปจโย สนฺตตีติ จุทฺทสวิธ รูป ฯ อาหารปจฺจย
นาม กพฬิงฺกาโร อาหาโร อิมสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน
ปจฺจโยติ เอว วุตฺต จตุสมุฏานรูป ฯ อาหารปจฺจยอาหารสมุฏาน
นาม อาหารสมุฏานรูเปสุ านปฺปตฺตา โอชา อฺ โอชฏมก
สมุฏาเปติ ตตฺราป โอชา อฺนฺติ เอว ทส ทฺวาทสวาเร ปวตฺตึ
ฆเฏติ ฯ เอกทิวส ปริภตุ ฺตาหาโร สตฺตาหมฺป อุปตฺถมฺเภติ ฯ
ทิพฺพา ปน โอชา เอกมาส เทฺวมาสมฺป อุปตฺถมฺเภติ มาตรา
ปริภุตฺตาหาโรป ทารกสฺส สรีร ผริตวฺ า รูป สมุฏ าเปติ ฯ สรีเร
มกฺขิตาหาโรป รูป สมุฏาเปติ ฯ กมฺมชาหาโร อุปาทินฺนกาหาโร
นาม ฯ โสป านปฺปตฺโต รูป สมุฏ าเปติ ตตฺราป โอชา อฺ
สมุฏาเปตีติ เอว จตสฺโส วา ปฺจ วา ปวตฺติโย ฆเฏติ ฯ
อาหารปจฺจยอุตุสมุฏาน นาม อาหารสมุฏานา เตโชธาตุ
๑

๑. อภิ. ป. ๔๐/๙ ฯ
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านปฺปตฺตา อุตุสมุฏาน โอชฏมก สมุฏาเปติ ฯ ตตฺราย อาหาโร
อาหารสมุฏาน ชนโก หุตฺวา ปจฺจโย โหติ เสสาน นิสฺสยาหารอตฺถิ อวิคตวเสนาติ ฯ เอว อาหารชรูปสฺส นิพฺพตฺติ ปสฺสิตพฺพา ฯ
อุตุเชสุป อุตุ อุตุสมุฏาน อุตุปจฺจย อุตุปจฺจยอุตุสมุฏาน
อุตุปจฺจยอาหารสมุฏานนฺติ เอส วิภาโค เวทิตพฺโพ ฯ
ตตฺถ อุตุ นาม จตุสมุฏานา เตโชธาตุ ฯ อุณฺหอุตุ สีตอุตูติ
เอว ปเนส ทุพฺพิโธ โหติ ฯ อุตุสมุฏาน นาม จตุสมุฏาโน อุตุ
อุปาทินฺนก ปจฺจย ลภิตฺวา านปฺปตฺโต สรีเร รูป สมุฏาเปติ ฯ
ต สทฺทนวก อากาสธาตุ ลหุตา มุทุตา กมฺมฺตา อุปจโย สนฺตตีติ
ปณฺณรสวิธ โหติ ฯ อุตุปจฺจย นาม อุตุ จตุสมุฏานิกรูปาน
ปวตฺติยา จ วินาสสฺส จ ปจฺจโย โหติ ฯ อุตุปจฺจยอุตุสมุฏาน
นาม อุตุสมุฏานา เตโชธาตุ านปฺปตฺตา อฺ โอชฏมก
สมุฏาเปติ ตตฺราป อุตุ อฺนฺติ เอว ทีฆมฺป อทฺธาน
อนุปาทินฺนปกฺเข ตฺวาป อุตุสมุฏาน ปวตฺตติเยว ฯ อุตุปจฺจยอาหารสมุฏาน นาม อุตุสมุฏานา านปฺปตฺตา โอชา อฺ
โอชฏมก สมุฏาเปติ ตตฺราป โอชา อฺนฺติ เอว ทส ทฺวาทสวาเร ปวตฺติโย ฆเฏติ ฯ ตตฺราย อุตุ อุตุสมุฏานาน ชนโก
หุตฺวา ปจฺจโย โหติ เสสาน นิสฺสย อตฺถิ อวิคต วเสนาติ ฯ เอว
อุตุชรูปสฺส นิพฺพตฺติ ปสฺสิตพฺพา ฯ เอว หิ รูปสฺส นิพฺพตฺตึ
ปสฺสนฺโต กาเลน รูป สมฺมสติ นาม ฯ
ยถา จ รูป สมฺมสนฺเตน รูปสฺส เอว อรูป สมฺมสนฺเตนาป
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อรูปสฺส นิพพฺ ตฺติ ปสฺสิตพฺพา ฯ สา จ โข เอกาสีติโลกิยจิตฺตุปฺปาท วเสเนว ฯ เสยฺยถีท ฯ อิท หิ อรูป นาม ปุริมภเว
อายูหิต กมฺม วเสน ปฏิสนฺธิย ตาว เอกูนวีสติจิตฺตุปฺปาทปฺปเภท
นิพฺพตฺตติ ฯ นิพฺพตฺตนากาโร ปนสฺส ปฏิจฺจสมุปฺปาทนิทฺเทเส
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ ตเทว ปฏิสนฺธิจิตฺตสฺส อนนฺตรจิตฺตโต
ปฏาย ภวงฺควเสน อายุหปริโยสาเน จุติวเสน ฯ ย ตตฺถ กามาวจร
ต ฉสุ ทฺวาเรสุ พลวารมฺมเณ ตทารมฺมณวเสน ฯ ปวตฺเต ปน
อสมฺภินฺนตฺตา จกฺขุสฺส อาปาถคตตฺตา รูปาน อาโลกสนฺนิสสฺ ิต
มนสิการเหตุก จกฺขุวิฺาณ นิพฺพตฺตติ สทฺธึ สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ ฯ
จกฺขุปฺปสาทสฺส หิ ิติกฺขเณ ิติปฺปตฺตเมว รูป จกฺขุ ฆฏเฏติ ฯ
ตสฺมึ ฆฏฏิเต ทฺวิกฺขตฺตุ ภวงฺค อุปปฺ ชฺชิตฺวา นิรุชฺฌติ ฯ ตโต
ตสฺมึเยว อารมฺมเณ กิรยิ มโนธาตุ อาวชฺชนกิจฺจ สาธยมานา
อุปฺปชฺชติ ฯ ตทนนฺตร ตเทว รูป สมฺปสฺสมาน กุสลวิปาก วา
อกุสลวิปาก วา จกฺขุวิฺาณ ฯ ตโต ตเทว รูป สมฺปฏิจฺฉมานา
วิปากมโนธาตุ ฯ ตโต ตเทว รูป สนฺตีรยมานา วิปากาเหตุกมโนวิฺาณธาตุ ฯ ตโต ตเทว รูป ววฏาปยมานา กิริยาเหตุกมโนวิฺาณธาตุ อุเปกฺขาสหคตา ฯ ตโต ปร กามาวจรกุสลากุสลกิริยจิตฺเตสุ เอก วา อุเปกฺขาสหคตาเหตุกจิตฺต ปฺจ สตฺต วา
ชวนานิ ฯ ตโต กามาวจรจิตฺตาน เอกาทสสุ ตทารมฺมณจิตฺเตสุ
ชวนานุรูป ยงฺกิฺจิ ตทารมฺมณนฺติ ฯ เอส นโย เสสทฺวาเรสุป ฯ
มโนทฺวาเร ปน มหคฺคตจิตฺตานิป อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ เอว ฉสุ ทฺวาเรสุ
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อรูปสฺส นิพฺพตฺติ ปสฺสิตพฺพา ฯ เอว หิ อรูปสฺส นิพฺพตฺตึ
ปสฺสนฺโต กาเลน อรูป สมฺมสติ นาม ฯ
เอว กาเลน รูป กาเลน อรูป สมฺมสิตฺวาป ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา
อนุกฺกเมน ปฏิปชฺชมาโน เอโก ปฺาภาวน สมฺปาเทติ ฯ
อปโร รูปสตฺตก อรูปสตฺตกวเสน ติลกฺขณ อโรเปตฺวา
สงฺขาเร สมฺมสติ ฯ ตตฺถ อาทานนิกฺเขปนโต วโยวุฑฺฒตฺถคมโต
อาหารมยโต อุตุมยโต กมฺมชโต จิตฺตสมุฏานโต ธมฺมตารูปโตติ
อิเมหิ อากาเรหิ อาโรเปตฺวา สมฺมสนฺโต รูปสตฺตกวเสน อาโรเปตฺวา
สมฺมสติ นาม ฯ เตนาหุ โปราณา
อาทานนิกฺเขปนโต วโยวุฑฒ
ฺ ตฺถคามิโต
อาหารโต จ อุตุโต กมฺมโต จาป จิตฺตโต
ธมฺมตารูปโต สตฺต วิตฺถาเรน วิปสฺสตีติ ฯ
ตตฺถ อาทานนฺติ ปฏิสนฺธิ ฯ นิกฺเขปนนฺติ จุติ ฯ อิติ โยคาวจโร
อิเมหิ อาทานนิกฺเขเปหิ เอก วสฺสสต ปริจฺฉินฺทิตฺวา สงฺขาเรสุ
ติลกฺขณ อาโรเปติ ฯ กถ ฯ เอตฺถนฺตเร สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา ฯ
กสฺมา ฯ อุปฺปาทวยปฺปวตฺติโต วิปริณามโต ตาวกาลิกโต นิจฺจปฏิกฺเขปโต จ ฯ ยสฺมา ปน อุปฺปนฺนา สงฺขารา ิตึ ปาปุณนฺติ
ิติย ชราย กิลมนฺติ ชร ปตฺวา อวสฺส ภิชฺชนฺติ ตสฺมา อภิณฺหสมฺปติปฬนโต ทุกฺขโต ทุกฺขมโต ทุกฺขวตฺถุโต สุขปฏิเขปโต จ
ทุกฺขา ฯ ยสฺมา จ อุปฺปนฺนา สงฺขารา ิตึ มา ปาปุณนฺตุ
๑

๑. สี. ม. นตฺถิ ฯ
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านปฺปตฺตา มา ชีรนฺตุ ชรปฺปตฺตา มา ภิชฺชนฺตตู ิ อิเมสุ ตีสุ
าเนสุ กสฺสจิ วสวตฺติภาโว นตฺถิ สฺุตา เตเนว วสวตฺตนากาเรน
ตสฺมา สฺุโต อสฺสามิกโต อวสวตฺติโต อตฺตปฏิกเฺ ขปโต จ
อนตฺตาติ ฯ
เอว อาทานนิกฺเขปนวเสน วสฺสสตปริจฺฉินฺเน รูเป ติลกฺขณ
อาโรเปตฺวา ตโต ปร วโยวุฑฺฒตฺถคมโต อาโรเปติ ฯ ตตฺถ
วโยวุฑฺฒตฺถคโม นาม วยวเสน วุฑฺฒสฺส วุฑฒ
ฺ ิตสฺส รูปสฺส
อตฺถงฺคโม ฯ ตสฺส วเสน ติลกฺขณ อาโรเปตีติ อตฺโถ ฯ กถ ฯ
โส ตเมว วสฺสสต ปมวเยน มชฺฌิมวเยน ปจฺฉิมวเยนาติ ตีหิ
วเยหิ ปริจฺฉินฺทติ ฯ ตตฺถ อาทิโต เตตฺตึส วสฺสานิ ปมวโย
นาม ตโต จตุตฺตึส มชฺฌิมวโย นาม ตโต เตตฺตึส ปจฺฉิมวโย
นามาติ ฯ อิติ อิเมหิ ตีหิ วเยหิ ปริจฺฉินฺทิตฺวา ปมวเยน
ปวตฺตรูป มชฺฌิมวย อปฺปตฺวา ตตฺเถว นิรุชฺฌติ ตสฺมา ต
อนิจฺจ ยทนิจฺจ ต ทุกฺข ย ทุกฺข ตทนตฺตา มชฺฌิมวเย
ปวตฺตรูปมฺป ปจฺฉิมวย อปฺปตฺวา ตตฺเถว นิรุชฌ
ฺ ติ ตสฺมา ตมฺป
อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตา ปจฺฉิมวเย เตตฺตึส วสฺสานิ ปวตฺตรูปมฺป
มรณโต ปร คมนสมตฺถ นาม นตฺถิ ตสฺมา ตมฺป อนิจฺจ
ทุกฺขมนตฺตาติ ติลกฺขณ อาโรเปติ ฯ
เอว ปมวยาทิวเสน วโยวุฑฺฒตฺถคมโต ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา
ปุน มนฺททสก ขิฑฺฑาทสก วณฺณทสก พลทสก ปฺาทสก
หานิทสก ปพฺภารทสก วงฺกทสก โมมูหทสก สยนทสกนฺติ อิเมส
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ทสนฺน ทสกาน วเสน วโยวุฑฺฒตฺถคมโต ติลกฺขณ อาโรเปติ ฯ
ตตฺถ ทสเกสุ ตาว วสฺสสตชีวิโน ปุคฺคลสฺส ปมานิ ทส
วสฺสานิ มนฺททสก นาม ฯ ตทา หิ โส มนฺโท โหติ จปโล
กุมารโก ฯ ตโต ปรานิ ทส ขิฑฺฑาทสก นาม ฯ ตทา หิ โส
ขิฑฺฑารติพหุโล โหติ ฯ ตโต ปรานิ ทส วณฺณทสก นาม ฯ
ตทา หิสฺส วณฺณายตน เวปุลฺล ปาปุณาติ ฯ ตโต ปรานิ ทส
พลทสก นาม ฯ ตทา หิสฺส พลฺจ ถาโม จ เวปุลฺล ปาปุณาติ ฯ
ตโต ปรานิ ทส ปฺาทสก นาม ฯ ตทา หิสสฺ ปฺา สุปติฏิตา
โหติ ฯ ปกติยา กิร ทุปฺปฺสฺสาป ตสฺมึ กาเล อปฺปมตฺตกาป
ปฺา อุปฺปชฺชติเยว ฯ ตโต ปรานิ ทส หานิทสก นาม ฯ ตทา
หิสฺส ขิฑฺฑารติ วณฺณ พล ปฺา ปริหายนฺติ ฯ ตโต ปรานิ ทส
ปพฺภารทสก นาม ฯ ตทา หิสฺส อตฺตภาโว ปุรโต ปพฺภาโร
โหติ ฯ ตโต ปรานิ ทส วงฺกทสก นาม ฯ ตทา หิสฺส
อตฺตภาโว นงฺคลโกฏิ วิย วงฺโก โหติ ฯ ตโต ปรานิ ทส
โมมูหทสก นาม ฯ ตทา หิ โส โมมูโห โหติ กต กต
ปมฺมุสฺสติ ฯ ตโต ปรานิ ทส สยนทสก นาม ฯ วสฺสสติโก หิ
สยนพหุโลว โหติ ฯ
ตตฺราย โยคี เอเตส ทสกาน วเสน วโยวุฑฺฒตฺถคมโต
ติลกฺขณ อาโรเปตุ อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ ปมทสเก ปวตฺตรูป ทุติยทสก อปฺปตฺวา ตตฺเถว นิรุชฺฌติ ตสฺมา ต อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตา
ทุติย ทสเก ฯเปฯ นวม ทสเก ปวตฺตรูป ทสม ทสก อปฺปตฺวา ตตฺเถว
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นิรุชฺฌติ ทสม ทสเก ปวตฺตรูป ปุนพฺภว อปฺปตฺวา อิเธว นิรุชฺฌติ
ตสฺมา ตมฺป อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ ติลกฺขณ อาโรเปติ ฯ
เอว ทส ทสก วเสน วโยวุฑฺฒตฺถคมโต ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา
ปุน ตเทว วสฺสสต ปฺจปฺจวสฺสวเสน วีสติ โกฏาเส กตฺวา
วโยวุฑฺฒตฺถคมโต ติลกฺขณ อาโรเปติ ฯ กถ ฯ โส หิ อิติ
ปฏิสฺจิกฺขติ ปเม วสฺสปฺจเก ปวตฺตรูป ทุตยิ  วสฺสปฺจก
อปฺปตฺวา ตตฺเถว นิรุชฌ
ฺ ติ ตสฺมา ต อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตา ทุติเย
วสฺสปฺจเก ปวตฺตรูป ตติย ฯเปฯ เอกูนวีสติเม วสฺสปฺจเก
ปวตฺตรูป วีสติม วสฺสปฺจก อปฺปตฺวา ตตฺเถว นิรชุ ฺฌติ วีสติเม
วสฺสปฺจเก ปวตฺตรูป มรณโต ปร คมนสมตฺถ นาม นตฺถิ ตสฺมา
ตมฺป อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ ฯ
เอว วีสติโกฏาสวเสน วโยวุฑฺฒตฺถคมโต ติลกฺขณ
อาโรเปตฺวา ปุน ปฺจวีสติ โกฏาเส กตฺวา จตุนฺน จตุนฺน วสฺสาน
วเสน อาโรเปติ ฯ ตถา เตตฺตึส โกฏาเส กตฺวา ติณฺณ ติณฺณ
วสฺสาน วเสน ปฺาส โกฏาเส กตฺวา ทฺวนิ ฺน ทฺวินฺน
วสฺสาน วเสน สต โกฏาเส กตฺวา เอเกกวสฺสวเสน ฯ ตโต
เอเกก วสฺส ตโย โกฏาเส กตฺวา วสฺสานเหมนฺตคิมฺเหสุ ตีสุ อุตูสุ
เอเกก อุตุ วเสน ตสฺมึ วโยวุฑฺฒตฺถคมรูเป ติลกฺขณ อาโรเปติ ฯ
กถ ฯ วสฺสาเน จตุมาส ปวตฺตรูป เหมนฺต อปฺปตฺวา ตตฺเถว
นิรุทฺธ เหมนฺเต ปวตฺตรูป คิมฺห อปฺปตฺวา ตตฺเถว นิรุทฺธ คิมฺเห
๑

๑. ม. ตโต ฯ
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ปวตฺตรูป ปุน วสฺสาน อปฺปตฺวา ตตฺเถว นิรุทฺธ ตสฺมา ต อนิจฺจ
ทุกฺขมนตฺตาติ ฯ
เอว อาโรเปตฺวา ปุน เอก วสฺส ฉ โกฏาเส กตฺวา
วสฺสาเน เทฺวมาส ปวตฺตรูป สรท อปฺปตฺวา ตตฺเถว นิรุทฺธ สรเท
ปวตฺตรูป เหมนฺต เหมนฺเต ปวตฺตรูป สิสิร สิสิเร ปวตฺตรูป
วสฺสนฺต วสฺสนฺเต ปวตฺตรูป คิมฺห คิมฺเห ปวตฺตรูป ปุน วสฺสาน
อปฺปตฺวา ตตฺเถว นิรุทธฺ  ตสฺมา อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ เอว
ตสฺมึ วโยวุฑฺฒตฺถคมรูเป ติลกฺขณ อาโรเปติ ฯ
เอว อาโรเปตฺวา ตโต กาฬชุณหฺ วเสน กาเฬ ปวตฺตรูป
ชุณฺห อปฺปตฺวา ชุณฺเห ปวตฺตรูป กาฬ อปฺปตฺวา ตตฺเถว นิรุทฺธ
ตสฺมา อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ ติลกฺขณ อาโรเปติ ฯ ตโต
รตฺตินฺทิววเสน รตฺตึ ปวตฺตรูป ทิวส อปฺปตฺวา ตตฺเถว นิรุทธฺ 
ทิวส ปวตฺตรูปมฺป รตฺตึ อปฺปตฺวา ตตฺเถว นิรุทธฺ  ตสฺมา อนิจฺจ
ทุกฺขมนตฺตาติ ติลกฺขณ อาโรเปติ ฯ ตโต ตเทว รตฺตินฺทิว
ปุพฺพณฺหาทิวเสน ฉ โกฏาเส กตฺวา ปุพฺพณฺเห ปวตฺตรูป มชฺฌณฺห
อปฺปตฺวา มชฺฌณฺเห ปวตฺตรูป สายณฺห สายณฺเห ปวตฺตรูป
ปมยาม ปมยาเม ปวตฺตรูป มชฺฌิมยาม มชฺฌิมยาเม ปวตฺตรูป
ปจฺฉิมยาม อปฺปตฺวา ตตฺเถว นิรุทธฺ  ปจฺฉิมยาเม ปวตฺตรูป ปุน
ปุพฺพณฺห อปฺปตฺวา ตตฺเถว นิรุทฺธ ตสฺมา อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ
ติลกฺขณ อาโรเปติ ฯ
เอว อาโรเปตฺวา ปุน ตสฺมึเยว รูเป อภิกฺกมปฏิกฺกมอาโลกน-

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺว (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 251

มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
วิโลกนสมฺม
ิ ฺชนปสารณวเสน อภิกฺกเม ปวตฺตรูป ปฏิกกฺ ม
อปฺปตฺวา ตตฺเถว นิรุชฌ
ฺ ติ ปฏิกฺกเม ปวตฺตรูป อาโลกน อาโลกเน
ปวตฺตรูป วิโลกน วิโลกเน ปวตฺตรูป สมฺมิฺชน สมฺมิฺชเน
ปวตฺตรูป ปสารณ อปฺปตฺวา ตตฺเถว นิรุชฌ
ฺ ติ ตสฺมา อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ ติลกฺขณ อาโรเปติ ฯ ตโต เอกปทวาร อุทฺธรณอติหรณวีติหรณโวสฺสชฺชนสนฺนกิ ฺเขปนสนฺนิรุมฺภนวเสน ฉ โกฏาเส กโรติ ฯ
ตตฺถ อุทฺธรณ นาม ปาทสฺส ภูมิโต อุกฺขิปน ฯ อติหรณ นาม ปุรโต
หรณ ฯ วีตหิ รณ นาม ขาณุ กณฺฏกทีฆชาติอาทีสุ กิฺจิเทว ทิสฺวา
อิโต จิโต จ ปาทสฺจารณ ฯ โวสฺสชฺชน นาม ปาทสฺส เหฏา
โอโรปน ฯ สนฺนิกฺเขปน นาม ปวีตเล ปน ฯ สนฺนิรุมฺภน นาม ปุน
ปาทุทฺธรณกาเล ปาทสฺส ปวิยา สทฺธึ อภินิปฺปฬน ฯ ตตฺถ อุทฺธรเณ
ปวีธาตุ อาโปธาตูติ เทฺว ธาตุโย โอมตฺตา โหนฺติ มนฺทา อิตรา
เทฺว อธิมตฺตา โหนฺติ พลวติโย ฯ ตถา อติหรณวีติหรเณสุ ฯ
โวสฺสชฺชเน เตโชธาตุ วาโยธาตูติ เทฺว ธาตุโย โอมตฺตา โหนฺติ มนฺทา
อิตรา เทฺว อธิมตฺตา โหนฺติ พลวติโย ฯ ตถา สนฺนกิ ฺเขปน สนฺนิรุมฺภเนสุ ฯ
เอว ฉ โกฏาเส กตฺวา เตส วเสน ตสฺมึ วโยวุฑฺฒตฺถคมรูเป
ติลกฺขณ อาโรเปติ ฯ กถ ฯ โส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ ยา จ อุทฺธรเณ
ปวตฺตา ธาตุโย ยานิ จ ตทุปาทายรูปานิ สพฺเพ เต ธมฺมา
อติหรณ อปฺปตฺวา เอตฺเถว นิรชุ ฺฌนฺติ ตสฺมา อนิจฺจา ทุกฺขา อนตฺตา
ตถา อติหรเณ ปวตฺตา วีติหรณ วีติหรเณ ปวตฺตา โวสฺสชฺชน
โวสฺสชฺชเน ปวตฺตา สนฺนิกฺเขปน สนฺนิกฺเขปเน ปวตฺตา สนฺนิรุมฺภน

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺว (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 252

วิสุทฺธิมคฺเค
อปฺปตฺวา เอตฺเถว นิรุชฌ
ฺ นฺติ อิติ ตตฺถ ตตฺถ อุปฺปนฺนา อิตร
อิตร โกฏาส อปฺปตฺวา ตตฺถ ตตฺเถว ปพฺพปพฺพ สนฺธิสนฺธิ
โอธิโอธิ หุตฺวา ตตฺตกปาเล ปกฺขิตฺตติลา วิย ตฏตฏายนฺตา สงฺขารา
ภิชฺชนฺติ ตสฺมา อนิจฺจา อนิจฺจตฺตา ทุกฺขา ทุกฺขตฺตา อนตฺตาติ ฯ
ตสฺเสว ปพฺพปพฺพคเต สงฺขาเร วิปสฺสโต รูปสมฺมสน สุขุม
โหติ ฯ สุขุมตฺเต จ ปนสฺส อิท โอปมฺม ฯ เอโก กิร ทารุติณุกฺกาทีสุ กตปริจโย อทิฏปุพฺพปทีโป ปจฺจนฺตวาสิโก นครมาคมฺม
อนฺตราปเณ ชลมาน ปทีป ทิสฺวา เอก ปุริส ปุจฺฉิ อมฺโภ
กินฺนาเมต เอว มนาปนฺติ ฯ ตเมน โส อาห กิเมตฺถ มนาป ปทีโป
นาเมส เตลกฺขเยน วฏฏกิ ฺขเยน จ คตมคฺโคปสฺส น ปฺายิสฺสตีติ ฯ
ตมฺโ เอวมาห อิท โอฬาริก อิมสิ ฺสา หิ วฏฏิยา อนุปุพฺเพน
ทยฺหมานาย ตติยภาเค ตติยภาเค ชาลา อิตริตร ปเทส อปฺปตฺวาว
นิรุชฺฌิสฺสตีติ ฯ ตมฺโ เอวมาห อิทมฺป โอฬาริก อิมิสฺสา
หิ องฺคุลงฺคุลนฺตเร อฑฺฒงฺคุลฑฺฒงฺคุลนฺตเร ตนฺตมุ ฺหิ ตนฺตุมฺหิ อสุมฺหิ
อสุมฺหิ ชาลา อิตริตร อสุ อปฺปตฺวาว นิรชุ ฺฌิสสฺ ติ อสุ ปน
มฺุจิตฺวา น สกฺกา ชาล ปฺาเปตุนฺติ ฯ
ตตฺถ เตลกฺขเยน วฏฏิกฺขเยน จ ปทีปสฺส คตมคฺโคป
น ปฺายิสฺสตีติ ปุริสสฺส าณ วิย โยคิโน อาทานนิกฺเขปนโต
วสฺสสเตน ปริจฺฉินฺนรูเป ติลกฺขณาโรปน วฏฏิยา ตติยภาเค ตติยภาเค ชาลา อิตริตร ปเทส อปฺปตฺวาว นิรชุ ฺฌสิ ฺสตีติ ปุริสสฺส าณ
๑

๑. ม. นตฺถิ ฯ

๑
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วิย โยคิโน วสฺสสตสฺส ตติยตติยโกฏาสปริจฺฉินฺเน วโยวุฑฒ
ฺ ตฺถคมรูเป ติลกฺขณาโรปน องฺคุลงฺคุลนฺตเร ชาลา อิตริตร อปฺปตฺวาว
นิรุชฺฌิสฺสตีติ ปุริสสฺส าณ วิย โยคิโน ทสวสฺสปฺจวสฺส
จตุวสฺสติวสฺสทฺวิวสฺสเอกวสฺสปริจฺฉินฺเน รูเป ติลกฺขณาโรปน
อฑฺฒงฺคุลฑฺฒงฺคุลนฺตเร ชาลา อิตริตร อปฺปตฺวาว นิรชุ ฺฌิสสฺ ตีติ
ปุริสสฺส าณ วิย โยคิโน เอเกกอุตุวเสน เอก วสฺส ติธา ฉธา จ
วิภชิตฺวา จตุมาสทฺวิมาสปริจฺฉินฺเน รูเป ติลกฺขณาโรปน ตนฺตุมฺหิ
ตนฺตุมฺหิ ชาลา อิตริตร อปฺปตฺวาว นิรุชฺฌิสฺสตีติ ปุริสสฺส าณ
วิย โยคิโน กาฬชุณฺหวเสน รตฺตินฺทวิ วเสน จ เอก รตฺตินฺทวิ  ฉ
โกฏาเส กตฺวา ปุพฺพณฺหาทิวเสน จ ปริจฺฉินฺเน รูเป ติลกฺขณาโรปน
อสุมฺหิ อสุมฺหิ ชาลา อิตริตร อปฺปตฺวาว นิรชุ ฺฌิสฺสตีติ ปุริสสฺส
าณ วิย โยคิโน อภิกฺกมาทิวเสน เจว อุทฺธรณาทีสุ จ
เอเกกโกฏาสวเสน ปริจฺฉินฺเน รูเป ติลกฺขณาโรปนนฺติ ฯ
โส เอว นานากาเรหิ วโยวุฑฒ
ฺ ตฺถคมรูเป ติลกฺขณ
อาโรเปตฺวา ปุน ตเทว รูป วิสงฺขริตฺวา อาหารมยาทิวเสน จตฺตาโร
โกฏาเส กตฺวา เอเกกโกฏาเส ติลกฺขณ อาโรเปติ ฯ ตตฺรสฺส
อาหารมยรูป ฉาตสุหิตวเสน ปากฏ โหติ ฯ ฉาตกาเล สมุฏิตรูป
หิ ชตฺต โหติ กิลนฺต ฌามขาณุโก วิย องฺคารปจฺฉิย นิลีนกาโก
วิย จ ทุพฺพณฺณ ทุสฺสณฺิต ฯ สุหิตกาเล สมุฏิต ธาต ปณติ  มุทุ
สินิทฺธ ผสฺสวนฺต โหติ ฯ โส ต ปริคฺคเหตฺวา ฉาตกาเล
ปวตฺตรูป สุหิตกาล อปฺปตฺวา เอตฺเถว นิรชุ ฺฌติ สุหิตกาเล
๑

๑. ฌตฺตนฺติป ทิสฺสติ ฉาตชฺฌตฺโตติอาทีสุ วิย ฯ
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สมุฏิตมฺป ฉาตกาล อปฺปตฺวา เอตฺเถว นิรุชฌ
ฺ ติ ตสฺมา ตมฺป
อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ เอว ตตฺถ ติลกฺขณ อาโรเปติ ฯ
อุตุมย สีตุณฺหวเสน ปากฏ โหติ ฯ อุณฺหกาเล สมุฏิตรูป หิ
ชตฺต โหติ กิลนฺต ทุพพฺ ณฺณ ฯ สีตอุตุนา สมุฏิตรูป ธาต ปณิต
สินิทฺธ โหติ ฯ โส ต ปริคฺคเหตฺวา อุณฺหกาเล ปวตฺตรูป สีตกาล
อปฺปตฺวา เอตฺเถว นิรุชฌ
ฺ ติ สีตกาเล ปวตฺตรูป อุณฺหกาล
อปฺปตฺวา เอตฺเถว นิรุชฌ
ฺ ติ ตสฺมา ต อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ
เอว ตตฺถ ติลกฺขณ อาโรเปติ ฯ
กมฺมช อายตนทฺวารวเสน ปากฏ โหติ ฯ จกฺขุทฺวารสฺมึ หิ
จกฺขุกายภาวทสกวเสน ตึส กมฺมชรูปานิ อุปตฺถมฺภกานิ ปน เตส
อุตุจิตฺตาหารสมุฏานานิ จตุวีสตีติ จตุปณฺณาส โหนฺติ ฯ ตถา
โสต ฆาน ชิวฺหาทฺวาเรสุ ฯ กายทฺวาเร กายภาวทสกวเสน เจว
อุตุสมุฏานาทิวเสน จ จตุจตฺตาลีส ฯ มโนทฺวาเร หทยวตฺถุกายภาวทสกวเสน เจว อุตุสมุฏานาทิวเสน จ จตุปณฺณาสเมว ฯ
โส สพฺพมฺป ต รูป ปริคฺคเหตฺวา จกฺขุทฺวาเร ปวตฺตรูป โสตทฺวาร
อปฺปตฺวา เอตฺเถว นิรุชฌ
ฺ ติ โสตทฺวาเร ปวตฺตรูป ฆานทฺวาร
ฆานทฺวาเร ปวตฺตรูป ชิวฺหาทฺวาร ชิวฺหาทฺวาเร ปวตฺตรูป กายทฺวาร
กายทฺวาเร ปวตฺตรูป มโนทฺวาร อปฺปตฺวา เอตฺเถว นิรชุ ฺฌติ ตสฺมา
ต อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ เอว ตตฺถ ติลกฺขณ อาโรเปติ ฯ
จิตฺตสมุฏาน รูป โสมนสฺสิตโทมนสฺสสิตวเสน ปากฏ โหติ ฯ
โสมนสฺสิตกาเล อุปฺปนฺน หิ รูป สินทิ ฺธ มุทุ ปณติ  ผสฺสวนฺต โหติ ฯ
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โทมนสฺสิตกาเล อุปฺปนฺน ชตฺต กิลนฺต ทุพฺพณฺณ โหติ ฯ โส ต
ปริคฺคเหตฺวา โสมนสฺสติ กาเล ปวตฺตรูป โทมนสฺสิตกาล อปฺปตฺวา
เอตฺเถว นิรชุ ฺฌติ โทมนสฺสิตกาเล ปวตฺตรูป โสมนสฺสิตกาล
อปฺปตฺวา เอตฺเถว นิรุชฌ
ฺ ติ ตสฺมา ตมฺป อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ
เอว ตตฺถ ติลกฺขณ อาโรเปติ ฯ ตสฺเสว จิตฺตสมุฏาน รูป
ปริคฺคเหตฺวา ตตฺถ ติลกฺขณ อาโรปยโต อยมตฺโถ ปากโฏ โหติ
ชีวิต อตฺตภาโว จ สุขทุกฺขา จ เกวลา
เอกจิตฺตสมายุตฺตา ลหุโส วตฺตเต ขโณ
จุลลฺ าสีติสหสฺสานิ กปฺป ติฏนฺติ เย มรู
น เตฺวว เตป ติฏนฺติ ทฺวหี ิ จิตฺเตหิ สโมหิตา
เย นิรุทฺธา มรนฺตสฺส ติฏมานสฺส วา อิธ
สพฺเพว สทิสา ขนฺธา คตา อปฺปฏิสนฺธิกา
อนนฺตรา จ เย ภคฺคา เย จ ภคฺคา อนาคเต
ตทนฺตรา นิรุทธฺ าน เวสม นตฺถิ ลกฺขเณ
อนิพฺพตฺเตน น ชาโต ปจฺจุปฺปนฺเนน ชีวติ
จิตฺตภงฺคา มโต โลโก ปฺตฺติ ปรมตฺถิยา
อนิธานคตา ภคฺคา ปฺุโช นตฺถิ อนาคเต
นิพฺพตฺตา เยป ติฏนฺติ อารคฺเค สาสปูปมา
นิพฺพตฺตานฺจ ธมฺมาน ภงฺโค เนส ปุรกฺขโต
ปโลกธมฺมา ติฏนฺติ โปราเณหิ อมิสฺสิตา
อทสฺสนโต อายนฺติ ภคฺคา คจฺฉนฺตฺยทสฺสน
วิชชฺ ุปฺปาโทว อากาเส อุปฺปชฺชนฺติ วยนฺติ จาติ ฯ
๑

๑. ขุ. มหา. ๒๙/๔๘,๑๔๑.
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เอว อาหารมยาทีสุ ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา ปุน ธมฺมตารูเป
ติลกฺขณ อาโรเปติ ฯ ธมฺมตารูป นาม พหิทฺธา อนินฺทฺริยพทฺธ อยโลหติปุสีสสุวณฺณรชตมุตฺตามณิเวฬุริยสงฺขสิลาปวาฬโลหิตงฺคมสารคลฺล- ภูมิปาสาณปพฺพตติณรุกฺขลตาทิเภท วิวฏฏกปฺปโต
ปฏาย อุปฺปชฺชนกรูป ฯ ตทสฺส อโสกงฺกุราทิวเสน ปากฏ โหติ ฯ
อโสกงฺกุร หิ อาทิโตว ตนุรตฺต โหติ ตโต ทฺวีหตฺตีหจฺจเยน
ฆนรตฺต ปุน ทฺวีหตฺตีหจฺจเยน มนฺทรตฺต ตโต ตรุณปลฺลววณฺณ
ตโต ปริณตปลฺลววณฺณ ตโต หริตปณฺณวณฺณ ตโต นีลปณฺณวณฺณ ตโต นีลปณฺณวณฺณกาลโต ปฏาย สภาครูปสนฺตตึ
อนุปฺปพนฺธาปยมาน สวจฺฉรมตฺเตน ปณฺฑุปลาส หุตฺวา วณฺฏโต
ฉิชฺชิตฺวา ปตติ ฯ โส ต ปริคฺคเหตฺวา ตนุรตฺตกาเล ปวตฺตรูป
ฆนรตฺตกาล อปฺปตฺวาว นิรุชฌ
ฺ ติ ฆนรตฺตกาเลปวตฺตรูปมนฺทรตฺตกาล
มนฺทรตฺตกาเล ปวตฺตรูป ตรุณปลฺลววณฺณกาล ตรุณปลฺลววณฺณกาเล ปวตฺต ปริณตปลฺลววณฺณกาล ปริณตปลฺลววณฺณกาเล
ปวตฺต หริตปณฺณวณฺณกาล หริตปณฺณวณฺณกาเล ปวตฺต
นีลปณฺณวณฺณกาล นีลปณฺณวณฺณกาเล ปวตฺต ปณฺฑุปลาสกาล
ปณฺฑุปลาสกาเล ปวตฺต วณฺฏโต ฉิชฺชิตฺวา ปตนกาล อปฺปตฺวาว
นิรุชฺฌติ ตสฺมา ต อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ เอว ตตฺถ ติลกฺขณ
อาโรเปตฺวา อิมินา นเยน สพฺพมฺป ธมฺมตารูป สมฺมสติ ฯ เอว
ตาว รูปสตฺตกวเสน ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา สงฺขาเร สมฺมสติ ฯ
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ย ปน วุตฺต อรูปสตฺตกวเสนาติ ตตฺถ อย มาติกา กลาปโต
ยมกโต ขณิกโต ปฏิปาฏิโต ทิฏิอุคฺฆาฏนโต มานสมุคฺฆาฏนโต
นิกนฺติปริยาทานโตติ ฯ
ตตฺถ กลาปโตติ ฯ ผสฺสปฺจมกา ธมฺมา ฯ กถ กลาปโต
สมฺมสตีติ ฯ อิธ ภิกฺขุ อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ เย อิเม เกสา อนิจฺจา
ทุกฺขา อนตฺตาติ สมฺมสเน อุปฺปนฺนา ผสฺสปฺจมกา ธมฺมา เย
จ โลมา ฯเปฯ มตฺถลุงฺค อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ สมฺมสเน อุปฺปนฺนา
ผสฺสปฺจมกา ธมฺมา สพฺเพ เต อิตริตร อปฺปตฺวา ปพฺพปพฺพ
โอธิโอธิ หุตฺวา ตตฺตกปาเล ปกฺขิตฺตติลา วิย ตฏตฏายนฺตา วินฏา
ตสฺมา อนิจฺจา ทุกฺขา อนตฺตาติ ฯ อย ตาว วิสุทธฺ ิกถาย นโย ฯ
อริยวสกถาย ปน เหฏา รูปสตฺตเก สตฺตสุ าเนสุ รูป อนิจฺจ
ทุกฺขมนตฺตาติ ปวตฺตจิตฺต อปเรน จิตฺเตน อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ
สมฺมสนฺโต กลาปโต สมฺมสตีติ วุตฺต ฯ ต ยุตฺตตร ฯ ตสฺมา
เสสานิป เตเนว นเยน วิภชิสฺสาม ฯ
ยมกโตติ ฯ อิธ ภิกขฺ ุ อาทานนิกฺเขปรูป อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ สมฺมสิตฺวา ตมฺป จิตฺต อปเรน จิตฺเตน อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ สมฺมสติ ฯ วโยวุฑฺฒตฺถคมรูป อาหารมย อุตุมย กมฺมช
จิตฺตสมุฏาน ธมฺมตารูป อนิจฺจ ทุกขมนตฺตาติ สมฺมสิตฺวา ตมฺป
จิตฺต อปเรน จิตฺเตน อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ สมฺมสติ ฯ เอว
ยมกโต สมฺมสติ นาม ฯ
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ขณิกโตติ ฯ อิธ ภิกขฺ ุ อาทานนิกฺเขปรูป อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ สมฺมสิตฺวา ต ปมจิตฺต ทุติยจิตฺเตน ทุติย ตติเยน
ตติย จตุตฺเถน จตุตฺถ ปฺจเมน เอตมฺป อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ สมฺมสติ ฯ วโยวุฑฺฒตฺถคมรูป อาหารมย อุตุมย กมฺมช
จิตฺตสมุฏาน ธมฺมตารูป อนิจฺจ ทุกขฺ มนตฺตาติ สมฺมสิตฺวา ต
ปมจิตฺต ทุติยจิตฺเตน ทุติย ตติเยน ตติย จตุตฺเถน จตุตฺถ
ปฺจเมน เอตมฺป อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ สมฺมสติ ฯ เอว
รูปปริคฺคหกจิตฺตโต ปฏาย จตฺตาริ จตฺตาริ จิตฺตานิ สมฺมสนฺโต
ขณิกโต สมฺมสติ นาม ฯ
ปฏิปาฏิโตติ ฯ อาทานนิกฺเขปรูป อนิจฺจ ทุกขฺ มนตฺตาติ
สมฺมสิตฺวา ต ปมจิตฺต ทุติยจิตฺเตน ทุติย ตติเยน ตติย
จตุตฺเถน ฯเปฯ ทสม เอกาทสเมน เอตมฺป อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ
สมฺมสติ ฯ วโยวุฑฺฒตฺถคมรูป อาหารมย อุตุมย กมฺมช จิตฺตสมุฏาน ธมฺมตารูป อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ สมฺมสิตฺวา ต
ปมจิตฺต ทุติยจิตฺเตน ทุติย ตติเยน ฯเปฯ ทสม เอกาทสเมน
เอตมฺป อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ ฯ เอว วิปสฺสนาปฏิปาฏิยา สกลมฺป
ทิวสภาค สมฺมสิตุ วฏเฏยฺย ฯ ยาว ทสมจิตฺตสมฺมสนา ปน
รูปกมฺมฏานมฺป อรูปกมฺมฏานมฺป ปคุณ โหติ ฯ ตสฺมา ทสเมเยว
เปตพฺพนฺติ วุตฺต ฯ เอว สมฺมสนฺโต ปฏิปาฏิโต สมฺมสติ นาม ฯ
ทิฏิอุคฺฆาฏนโต มานสมุคฺฆาฏนโต นิกนฺติปริยาทานโตติ อิเมสุ
๑

๑. ม. รูปปริคฺคหโต ฯ
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ตีสุ วิสุ สมฺมสนนโย นาม นตฺถิ ฯ ยมฺปเนต เหฏา รูป อิธ จ
อรูป ปริคฺคหิต ต ปสฺสนฺโต รูปารูปโต อุทฺธ อฺ สตฺต นาม
น ปสฺสติ ฯ สตฺตสฺส อทสฺสนโต ปฏาย สตฺตสฺา อุคฺฆาฏิตา
โหติ ฯ สตฺตสฺ อุคฺฆาฏิตจิตฺเตน สงฺขาเร ปริคฺคณฺหโต
ทิฏิ นุปฺปชฺชติ ฯ ทิฏ ิยา อนุปฺปชฺชมานาย ทิฏิ อุคฺฆาฏิตา
นาม โหติ ฯ ทิฏิอุคฺฆาฏิตจิตฺเตน สงฺขาเร ปริคฺคณฺหโต มาโน
นุปฺปชฺชติ ฯ มาเน อนุปปฺ ชฺชนฺเต มาโน สมุคฺฆาฏิโต นาม โหติ ฯ
มานสมุคฺฆาฏิตจิตฺเตน สงฺขาเร ปริคฺคณฺหโต ตณฺหา นุปฺปชฺชติ ฯ
ตณฺหาย อนุปฺปชฺชนฺติยา นิกนฺติ ปริยาทิณฺณา นาม โหตีติ ฯ อิท
ตาว วิสุทฺธิกถาย วุตฺต ฯ อริยวสกถาย ปน ทิฏิอุคฺฆาฏนโต
มานสมุคฺฆาฏนโต นิกนฺติปริยาทานโตติ มาติก เปตฺวา อย นโย
ทสฺสิโต อห วิปสฺสามิ มม วิปสฺสนาติ คณฺหโต หิ ทิฏิอุคฺฆาฏน นาม น โหติ สงฺขาราว สงฺขาเร วิปสฺสนฺติ สมฺมสนฺติ
ววฏเปนฺติ ปริคฺคณฺหนติ ปริจฺฉินฺทนฺตีติ คณฺหโต ปน ทิฏ ิอุคฺฆาฏน นาม โหติ สุฏุ วิปสฺสามิ มนาป วิปสฺสามีติ คณฺหโต
มานสมุคฺฆาโฏ นาม น โหติ สงฺขาราว สงฺขาเร วิปสฺสนฺติ
สมฺมสนฺติ ววฏเปนฺติ ปริคฺคณฺหนฺติ ปริจฺฉินฺทนฺตีติ คณฺหโต
ปน มานสมุคฺฆาโฏ นาม โหติ วิปสฺสิตุ สกฺโกมีติ วิปสฺสน
อสฺสาเทนฺตสฺส นิกนฺติปริยาทาน นาม น โหติ สงฺขาราว สงฺขาเร
วิปสฺสนฺติ สมฺมสนฺติ ววฏเปนฺติ ปริคฺคณฺหนฺติ ปริจฺฉินฺทนฺตีติ
คณฺหโต ปน นิกนฺติปริยาทาน นาม โหติ สเจ สงฺขารา อตฺตา ภเวยฺยุ
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อตฺตาติ คเหตุ วฏเฏยฺยุ อนตฺตาว ปน อตฺตาติ คหิตา ตสฺมา
เต อวสวตฺตนฏเน อนตฺตา หุตฺวา อภาวฏเน อนิจฺจา อุปฺปาทวยปฏิปฬนฏเน ทุกฺขาติ ปสฺสโต ทิฏิอุคฺฆาฏน นาม โหติ สเจ
สงฺขารา นิจฺจา ภเวยฺยุ นิจฺจาติ คเหตุ วฏเฏยฺยุ อนิจฺจาว ปน
นิจฺจาติ คหิตา ตสฺมา เต หุตฺวา อภาวฏเน อนิจฺจา อุปฺปาทวยปฏิปฬนฏเน ทุกฺขา อวสวตฺตนฏเน อนตฺตาติ ปสฺสโต
มานสมุคฺฆาโฏ นาม โหติ สเจ สงฺขารา สุขา ภเวยฺยุ สุขาติ
คเหตุ วฏเฏยฺยุ ทุกฺขาว ปน สุขาติ คหิตา ตสฺมา เต
อุปฺปาทวยปฏิปฬนฏเน ทุกฺขา หุตฺวา อภาวฏเน อนิจฺจา
อวสวตฺตนฏเน อนตฺตาติ ปสฺสโต นิกนฺติปริยาทาน นาม โหติ
เอว สงฺขาเร อนตฺตโต ปสฺสนฺตสฺส ทิฏิอุคฺฆาฏน นาม โหติ
อนิจฺจโต ปสฺสนฺตสฺส มานสมุคฺฆาฏน นาม โหติ ทุกฺขโต
ปสฺสนฺตสฺส นิกนฺติปริยาทาน นาม โหติ อิติ อย วิปสฺสนา
อตฺตโน อตฺตโน าเนเยว ติฏตีติ ฯ เอว อรูปสตฺตกวเสน
ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา สงฺขาเร สมฺมสติ ฯ เอตฺตาวตา ปนสฺส
รูปกมฺมฏานมฺป อรูปกมฺมฏานมฺป ปคุณ โหติ ฯ
โส เอว ปคุณรูปารูปกมฺมฏาโน ยา อุปริภงฺคานุปสฺสนโต
ปฏาย ปหานปริฺาวเสน สพฺพาการโต ปตฺตพฺพา อฏารส
มหาวิปสฺสนา ตาส อิเธว ตาว เอกเทส ปฏิวิชฌ
ฺ นฺโต ตปฺปฏิปกฺขธมฺเม ปชหติ ฯ อฏารส มหาวิปสฺสนา นาม อนิจฺจานุปสฺสนาทิกา ปฺา ฯ ยาสุ อนิจฺจานุปสฺสน ภาเวนฺโต นิจฺจสฺ
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มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
ปชหติ ทุกขฺ านุปสฺสน ภาเวนฺโต สุขสฺ ปชหติ อนตฺตานุปสฺสน
ภาเวนฺโต อตฺตสฺ ปชหติ นิพฺพิทานุปสฺสน ภาเวนฺโต นนฺทึ
ปชหติ วิราคานุปสฺสน ภาเวนฺโต ราค ปชหติ นิโรธานุปสฺสน
ภาเวนฺโต สมุทย ปชหติ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสน ภาเวนฺโต อาทาน
ปชหติ ขยานุปสฺสน ภาเวนฺโต ฆนสฺ ปชหติ วยานุปสฺสน
ภาเวนฺโต อายูหน ปชหติ วิปริณามานุปสฺสน ภาเวนฺโต ธุวสฺ
ปชหติ อนิมิตฺตานุปสฺสน ภาเวนฺโต นิมิตฺต ปชหติ อปฺปณิหิตานุปสฺสน ภาเวนฺโต ปณิธึ ปชหติ สฺุตานุปสฺสน ภาเวนฺโต
อภินิเวส ปชหติ อธิปฺปฺาธมฺมวิปสฺสน ภาเวนฺโต สาราทานาภินิเวส ปชหติ ยถาภูตาณทสฺสน ภาเวนฺโต สมฺโมหาภินิเวส ปชหติ
อาทีนวานุปสฺสน ภาเวนฺโต อาลยาภินิเวส ปชหติ ปฏิสงฺขานุปสฺสน
ภาเวนฺโต อปฺปฏิสงฺข ปชหติ วิวฏฏานุปสฺสน ภาเวนฺโต สโยคาภินิเวส ปชหติ ตาสุ ยสฺมา อิมินา อนิจฺจาทิลกฺขณตฺตยวเสน
สงฺขารา ทิฏา ตสฺมา อนิจฺจาทุกฺขาอนตฺตานุปสฺสนา ปฏิวิทฺธา
โหนฺติ ฯ ยสฺมา จ ยา จ อนิจฺจานุปสฺสนา ยา จ อนิมิตฺตานุปสฺสนา อิเม ธมฺมา เอกตฺถา พฺยฺชนเมว นาน ตถา ยา
จ ทุกฺขานุปสฺสนา ยา จ อปฺปณิหิตานุปสฺสนา อิเม ธมฺมา
เอกตฺถา พฺยฺชนเมว นาน ยา จ อนตฺตานุปสฺสนา ยา จ
สฺุตานุปสฺสนา อิเม ธมฺมา เอกตฺถา พฺยฺชนเมว นานนฺติ
วุตฺต ตสฺมา ตาป ปฏิวทิ ฺธา โหนฺติ ฯ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนา
ปน สพฺพาป วิปสฺสนา ยถาภูตาณทสฺสน กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิยาเอว
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สงฺคหิต อิติ อิทมฺป ทฺวย ปฏิวิทฺธเมว โหติ ฯ เสเสสุ วิปสฺสนาาเณสุ กิฺจิ ปฏิวิทฺธ กิฺจิ อปฺปฏิวิทฺธ เตส วิภาค ปรโต
อาวิกริสฺสาม ฯ ยเทว หิ ปฏิวิทฺธ ต สนฺธาย อิท วุตฺต เอว
ปคุณรูปารูปกมฺมฏาโน ยา จ อุปริภงฺคานุปสฺสนา ตโต ปฏาย
ปหานปริฺาวเสน สพฺพาการโต ปตฺตพฺพา อฏารส มหาวิปสฺสนา
ตาส อิเธว ตาว เอกเทส ปฏิวิชฺฌนฺโต ตปฺปฏิปกฺขธมฺเม ปชหตีติ ฯ
โส เอว อนิจฺจานุปสฺสนาทิปฏิปกฺขาน นิจฺจสฺาทีน ปหาเนน
วิสุทฺธาโณ สมฺมสนาณสฺส ปาร คนฺตฺวา ย ต สมฺมสนาณานนฺตร ปจฺจุปฺปนฺนาน ธมฺมาน วิปริณามานุปสฺสเน ปฺา
อุทยพฺพยานุปสฺสเน าณนฺติ อุทยพฺพยานุปสฺสน วุตฺต ตสฺส
อธิคมาย โยค อารภติ อารภมาโน จ สงฺเขปโต ตาว อารภติ ฯ
ตตฺราย ปาลิ กถ ปจฺจุปฺปนฺนาน ธมฺมาน วิปริณามานุปสฺสเน
ปฺา อุทยพฺพยานุปสฺสเน าณ ชาต รูป ปจฺจุปฺปนฺน ตสฺส
นิพฺพตฺติลกฺขณ อุทโย วิปริณามลกฺขณ วโย อนุปสฺสนา าณ
ชาตา เวทนา สฺา สงฺขารา วิฺาณ ชาต จกฺขุ ฯเปฯ
ชาโต ภโว ปจฺจุปฺปนฺโน ตสฺส นิพฺพตฺติลกฺขณ อุทโย วิปริณามลกฺขณ วโย อนุปสฺสนา าณนฺติ ฯ โส อิมินา ปาลินเยน
ชาตสฺส นามรูปสฺส นิพฺพตฺติลกฺขณ ชาตึ อุปฺปาท อภินวาการ
อุทโยติ วิปริณามลกฺขณ ขย ภงฺค วโยติ สมนุปสฺสติ ฯ
โส เอว ปชานาติ อิมสฺส นามรูปสฺส อุปฺปตฺติโต ปุพฺเพ
๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๑ ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๗๘ ฯ
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อนุปฺปนฺนสฺส ราสิ วา นิจโย วา นตฺถิ อุปฺปชฺชมานสฺสาป ราสิโต
วา นิจยโต วา อาคมน นาม นตฺถิ นิรุชฺฌมานสฺสาป ทิสาวิทิสาคมน
นาม นตฺถิ นิรุทฺธสฺสาป เอกสฺมึ าเน ราสิโต นิจยโต นิธานโต
อวฏาน นาม นตฺถิ ยถา ปน วีณาย วาทิยมานาย อุปฺปนฺนสฺส
สทฺทสฺส เนว อุปฺปตฺติโต ปุพฺเพ สนฺนิจโย อตฺถิ น อุปฺปชฺชมาโน
สนฺนิจยโต อาคโต น นิรุชฺฌมานสฺส ทิสาวิทิสาคมน อตฺถิ
น นิรุทฺโธ กตฺถจิ สนฺนิจิโต ติฏติ อถโข วีณฺจ อุปวีณฺจ
ปุริสสฺส จ ตชฺช วายาม ปฏิจฺจ อหุตฺวา สมฺโภติ หุตฺวา
ปฏิเวติ เอว สพฺเพป รูปารูปโน ธมฺมา อหุตฺวา สมฺโภนฺติ หุตฺวา
ปฏิเวนฺตีติ ฯ
เอว สงฺเขปโต อุทยพฺพยมนสิการ กตฺวา ปุน ยานิ
เอตสฺเสว อุทยพฺพยาณสฺส วิภงฺเค อวิชฺชาสมุทยา รูปสมุทโยติ
ปจฺจยสมุทยฏเน รูปกฺขนฺธสฺส อุทย ปสฺสติ ตณฺหาสมุทยา
กมฺมสมุทยา อาหารสมุทยา รูปสมุทโยติ ปจฺจยสมุทยฏเน
รูปกฺขนฺธสฺส อุทย ปสฺสติ นิพฺพตฺติลกฺขณ ปสฺสนฺโตป รูปกฺขนฺธสฺส
อุทย ปสฺสติ รูปกฺขนฺธสฺส อุทย ปสฺสนฺโต อิมานิ ปฺจ
ลกฺขณานิ ปสฺสติ อวิชชฺ านิโรธา รูปนิโรโธติ ปจฺจยนิโรธฏเน
รูปกฺขนฺธสฺส วย ปสฺสติ ตณฺหานิโรธา กมฺมนิโรธา อาหารนิโรธา รูปนิโรโธติ ปจฺจยนิโรธฏเน รูปกฺขนฺธสฺส วย ปสฺสติ
วิปริณามลกฺขณ ปสฺสนฺโตป รูปกฺขนฺธสฺส วย ปสฺสติ รูปกฺขนฺธสฺส
๑

๑. อุปวีเณติ เอเตนาติ อุปวีณ วีณาวาทนนฺติ ฏีกา ฯ
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วย ปสฺสนฺโต อิมานิ ปฺจ ลกฺขณานิ ปสฺสติ ตถา อวิชชฺ าสมุทยา เวทนาสมุทโยติ ปจฺจยสมุทยฏเน เวทนากฺขนฺธสฺส อุทย
ปสฺสติ ตณฺหาสมุทยา กมฺมสมุทยา ผสฺสสมุทยา เวทนาสมุทโยติ
ปจฺจยสมุทยฏเน เวทนากฺขนฺธสฺส อุทย ปสฺสติ นิพฺพตฺติลกฺขณ
ปสฺสนฺโตป เวทนากฺขนฺธสฺส อุทย ปสฺสติ เวทนากฺขนฺธสฺส อุทย
ปสฺสนฺโต อิมานิ ปฺจ ลกฺขณานิ ปสฺสติ อวิชฺชานิโรธา ตณฺหานิโรธา กมฺมนิโรธา ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธติ ปจฺจยนิโรธฏเน
เวทนากฺขนฺธสฺส วย ปสฺสติ วิปริณามลกฺขณ ปสฺสนฺโตป เวทนากฺขนฺธสฺส วย ปสฺสติ เวทนากฺขนฺธสฺส วย ปสฺสนฺโต อิมานิ
ปฺจ ลกฺขณานิ ปสฺสติ เวทนากฺขนฺธสฺส วิย จ สฺาสงฺขารวิฺาณกฺขนฺธาน อย ปน วิเสโส วิฺาณกฺขนฺธสฺส ผสฺสฏาเน
นามรูปสมุทยา นามรูปนิโรธาติ เอว เอเกกสฺส ขนฺธสฺส อุทยพฺพยทสฺสเนน ทส ทส กตฺวา ปฺาส ลกฺขณานิ วุตฺตา เตส
วเสน เอวมฺป รูปสฺส อุทโย เอวมฺป รูปสฺส วโย เอวมฺป รูป
อุเทติ เอวมฺป รูป ปฏิเวตีติ ปจฺจยโต เจว ขณโต จ วิตฺถาเรน
มนสิการ กโรติ ฯ ตสฺเสว มนสิกโรโต อิติ กิริเม ธมฺมา อหุตฺวา
สมฺโภนฺติ หุตฺวา ปฏิเวนฺตีติ าณ วิสทตร โหติ ฯ
ตสฺเสว ปจฺจยโต เจว ขณโต จ เทฺวธา อุทยพฺพย ปสฺสโต
สจฺจปฏิจฺจสมุปฺปาทนยลกฺขณเภทา ปากฏา โหนฺติ ฯ ย หิ โส
อวิชฺชาทิสมุทยา ขนฺธาน สมุทย อวิชฺชาทินิโรธา จ ขนฺธาน นิโรธ
ปสฺสติ อิทมสฺส ปจฺจยโต อุทยพฺพยทสฺสน ฯ ย ปน นิพฺพตฺติ๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๗๙ ฯ
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ลกฺขณวิปริณามลกฺขณานิ ปสฺสนฺโต ขนฺธาน อุทยพฺพย ปสฺสติ
อิทมสฺส ขณโต อุทยพฺพยทสฺสน ฯ อุปฺปตฺติกฺขเณเยว หิ นิพฺพตฺติลกฺขณ ภงฺคกฺขเณ จ วิปริณามลกฺขณ ฯ อิจฺจสฺเสว ปจฺจยโต
เจว ขณโต จ เทฺวธา อุทยพฺพย ปสฺสโต ปจฺจยโต อุทยทสฺสเนน
สมุทยสจฺจ ปากฏ โหติ ชนกาวโพธโต ขณโต อุทยทสฺสเนน
ทุกฺขสจฺจ ปากฏ โหติ ชาติทุกฺขาวโพธโต ปจฺจยโต วยทสฺสเนน
นิโรธสจฺจ ปากฏ โหติ ปจฺจยานุปฺปาเทน ปจฺจยวต อนุปฺปาทาวโพธโต
ขณโต วยทสฺสเนน ทุกขฺ สจฺจเมว ปากฏ โหติ มรณทุกฺขาวโพธโต ฯ
ยฺจสฺส อุทยพฺพยทสฺสน มคฺโควาย โลกิโกติ มคฺคสจฺจ ปากฏ
โหติ ตตฺร สมฺโมหวิฆาตโต ฯ ปจฺจยโต จสฺส อุทยทสฺสเนน
อนุโลโม ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ปากโฏ โหติ อิมสฺมึ สติ อิท
โหตีติ อวโพธโต ฯ ปจฺจยโต วยทสฺสเนน ปฏิโลโม ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ปากโฏ โหติ อิมสฺส นิโรธา อิท นิรุชฺฌตีติ
อวโพธโต ฯ ขณโต ปน อุทยพฺพยทสฺสเนน ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ธมฺมา
ปากฏา โหนฺติ สงฺขตลกฺขณาวโพธโต ฯ อุทยพฺพยวนฺโต หิ สงฺขตา
เต จ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนาติ ฯ ปจฺจยโต จสฺส อุทยทสฺสเนน เอกตฺตนโย
ปากโฏ โหติ เหตุผลสมฺพนฺเธน สนฺตานสฺส อนุปฺปจฺเฉทาวโพธโต ฯ
อถ สุฏ ุตร อุจฺเฉททิฏึ ปชหติ ฯ ขณโต อุทยทสฺสเนน
นานตฺตนโย ปากโฏ โหติ นวนวาน อุปฺปาทาวโพธโต ฯ อถ สุฏุตร
สสฺสตทิฏึ ปชหติ ฯ ปจฺจยโต จสฺส อุทยพฺพยทสฺสเนน อพฺยาปารนโย
ปากโฏ โหติ ธมฺมาน อวสวตฺติภาวาวโพธโต ฯ อถ สุฏุตร
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อตฺตทิฏึ ปชหติ ฯ ปจฺจยโต ปน อุทยทสฺสเนน เอวธมฺมตานโย
ปากโฏ โหติ ปจฺจยานุรูเปน ผลสฺส อุปฺปาทาวโพธโต ฯ อถ
สุฏุตร อกิรยิ ทิฏึ ปชหติ ฯ ปจฺจยโต จสฺส อุทยทสฺสเนน
อนตฺตลกฺขณ ปากฏ โหติ ธมฺมาน นิรีหกตฺตปจฺจยปฏิพนฺธวุตฺติตาวโพธโต ฯ ขณโต อุทยพฺพยทสฺสเนน อนิจฺจลกฺขณ ปากฏ
โหติ หุตฺวา อภาวาวโพธโต ปุพฺพนฺตาปรนฺตวิเวกาวโพธโต จ ฯ
ทุกฺขลกฺขณมฺป ปากฏ โหติ อุทยพฺพเยหิ ปฏิปฬ นาวโพธโต ฯ สภาวลกฺขณมฺป ปากฏ โหติ อุทยพฺพยปริจฺฉินฺนาวโพธโต ฯ สภาวลกฺขเณ
สงฺขตลกฺขณสฺส ตาวกาลิกตฺตมฺป ปากฏ โหติ อุทยลกฺขเณ วยสฺส
วยลกฺขเณ จ อุทยสฺส อภาวาวโพธโตติ ฯ ตสฺเสว ปากฏีภูตสจฺจปฏิจฺจสมุปฺปาทนยลกฺขณเภทสฺส เอว กิร นามิเม ธมฺมา
อนุปฺปนฺนปุพฺพา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา นิรุชฌ
ฺ นฺตีติ นิจฺจนวาว
หุตฺวา สงฺขารา อุปฏหนฺติ ฯ น เกวลฺจ นิจฺจนวา สุริยุคฺคมเน
อุสฺสาวพินฺทุ วิย อุทกปุพฺพุโฬ วิย อุทเก ทณฺฑราชิ วิย อารคฺเค
สาสโป วิย วิชฺชุปฺปาโท วิย จ ปริตตฺ ฏายิโน มายามรีจิสุปนนฺตอลาตจกฺก- คนฺธพฺพนครเผณกทลิอาทโย วิย อสารา นิสฺสารา จาติป
อุปฏหนฺติ ฯ เอตฺตาวตาเนน วยธมฺมเมว อุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺนฺจ วย
อุเปตีติ อิมินา อากาเรน สมปฺาส ลกฺขณานิ ปฏิวิชฺฌิตวฺ า ิต
๑

๑. ตตฺถ มนฺโตสถภาวิตา อินทฺ ชาลาทิกา มายา ฯ มิคตณฺหกิ า มรีจิ ฯ สุปน เมว
สุปนนฺต ฯ มณฺฑลากาเรน อาวิชฺฌิยมาน อลาตเมว อลาตจกฺก ฯ คนฺธพฺพเทวปุตตฺ าน
กีฬนิจฺฉาวเสน นคร วิย อากาเส อุปฏานมตฺต คนฺธพพนครนฺติ ฏีกา ฯ
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อุทยพฺพยานุปสฺสน นาม ปม ตรุณวิปสฺสนาาณ อธิคต โหติ
ยสฺสาธิคมา อารทฺธวิปสฺสโกติ สงฺข คจฺฉติ ฯ
อถสฺส อิมาย ตรุณวิปสฺสนาย อารทฺธวิปสฺสกสฺส ทส
วิปสฺสนูปกิเลสา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ วิปสฺสนูปกิเลสา หิ ปฏิเวธปฺปตฺตสฺส
อริยสาวกสฺส เจว วิปปฺ ฏิปนฺนกสฺส จ นิกฺขิตฺตกมฺมฏานสฺส
กุสีตปุคฺคลสฺส นุปฺปชฺชนฺติ สมฺมาปฏิปนฺนกสฺส ปน ยุตฺตปยุตฺตสฺส
อารทฺธวิปสฺสกสฺส กุลปุตฺตสฺส อุปฺปชฺชนฺติเยว ฯ กตเม ปน เต ทส
อุปกิเลสาติ ฯ โอภาโส าณ ปติ ปสฺสทฺธิ สุข อธิโมกฺโข
ปคฺคาโห อุปฏาน อุเปกฺขา นิกนฺตีติ ฯ วุตฺตฺเหต กถ ธมฺมุทฺธจฺจวิคฺคหิตมานส โหติ อนิจฺจโต มนสิกโรโต โอภาโส อุปฺปชฺชติ
โอภาโส ธมฺโมติ โอภาส อาวชฺชติ ตโต วิกฺเขโป อุทฺธจฺจ เตน
อุทฺธจฺเจน วิคฺคหิตมานโส อนิจฺจโต อุปฏาน ยถาภูต นปฺปชานาติ
ทุกฺขโต อนตฺตโต อุปฏาน ยถาภูต นปฺปชานาติ ตถา อนิจฺจโต
มนสิกโรโต าณ อุปฺปชฺชติ ปติ ปสฺสทฺธิ สุข อธิโมกฺโข ปคฺคาโห
อุปฏาน อุเปกฺขา นิกนฺติ อุปฺปชฺชติ นิกนฺติ ธมฺโมติ นิกนฺตึ
อาวชฺชติ ตโต วิกฺเขโป อุทฺธจฺจ เตน อุทฺธจฺเจน วิคฺคหิตมานโส
อนิจฺจโต อุปฏาน ยถาภูต นปฺปชานาติ ทุกฺขโต อนตฺตโต
อุปฏาน ยถาภูต นปฺปชานาตีติ ฯ
ตตฺถ โอภาโสติ วิปสฺสโนภาโส ฯ ตสฺมึ อุปปฺ นฺเน โยคาวจโร
น วต เม อิโต ปุพฺเพ เอวรูโป โอภาโส อุปฺปนฺนปุพฺโพ อทฺธา
๑

๒

๑. ม. ปคฺคโห ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๔๔๕ ฯ
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มคฺคปฺปตฺโตสฺมิ ผลปฺปตฺโตสฺมีติ อมคฺคเมว มคฺโคติ อผลเมว จ
ผลนฺติ คณฺหาติ ฯ ตสฺส อมคฺค มคฺโคติ อผล ผลนฺติ คณฺหโต
วิปสฺสนาวีถิ อุกฺกนฺตา นาม โหติ ฯ โส อตฺตโน มูลกมฺมฏาน
วิสชฺเชตฺวา โอภาสเมว อสฺสาเทนฺโต นิสีทติ ฯ โส โข ปนาย
โอภาโส กสฺสจิ ภิกฺขุโน ปลฺลงฺกฏานมตฺตเมว โอภาเสนฺโต
อุปฺปชฺชติ กสฺสจิ อนฺโตคพฺภ กสฺสจิ พหิคพฺภมฺป กสฺสจิ สกลวิหาร
คาวุต อฑฺฒโยชน โยชน ทฺวิโยชน ติโยชน ฯเปฯ กสฺสจิ ปวีตลโต
ยาว อกนิฏ พฺรหฺมโลกา เอกาโลก กุรุมาโน ฯ ภควโต ปน ทสสหสฺสีโลกธาตุ โอภาเสนฺโต อุทปาทิ ฯ เอว เวมตฺตตาย จสฺส อิท วตฺถุ ฯ
จิตฺตลปพฺพเต กิร ทฺวิกุฑฺฑเคหสฺส อนฺโต เทฺว เถรา นิสที ึสุ ฯ
ตทิวสฺจ กาฬปกฺขุโปสโถ โหติ ฯ เมฆปฏลจฺฉนฺนา ทิสา รตฺติภาเค
จตุรงฺคสมนฺนาคต ตม ปวตฺตติ ฯ อเถโก เถโร อาห ภนฺเต
มยฺห อิทานิ เจติยงฺคณมฺหิ สีหาสเน ปฺจวณฺณานิ กุสุมานิ
ปฺายนฺตีติ ฯ ตมิตโร อาห อนจฺฉริย อาวุโส กเถสิ มยฺห
ปเนตรหิ มหาสมุทฺทมฺหิ โยชนฏาเน มจฺฉกจฺฉปา ปฺายนฺตีติ ฯ
อย ปน วิปสฺสนูปกิเลโส เยภุยฺเยน สมถวิปสฺสนาลาภิโน อุปปฺ ชฺชติ ฯ
โส สมาปตฺติวิกฺขมฺภิตาน กิเลสาน อสมุทาจารโต อรหา อหนฺติ
จตฺต อุปฺปาเทติ อุจฺจงฺกวาลิกวาสี มหานาคตฺเถโร วิย หงฺกนกวาสี
มหาทตฺตตฺเถโร วิย จิตฺตลปพฺพเต นิงฺกเปณฺณกปธานฆรวาสี
๑

๒

๓

๑. เวมตฺตายาติ อปฺปวิปุลตาวเสน วิสทิสตายาติ ฏีกา ฯ ๒. ม. อุจฺจวาฬงฺก... ฯ
๓. นิงฺการวณฺณก... ฯ
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จูฬสุมนตฺเถโร วิย จ ฯ ตตฺริท เอกวตฺถุปริทีปน ฯ ตลงฺครวาสี ธมฺมทินฺนตฺเถโร กิร นาม เอโก ปภินฺนปฏิสมฺภิโท มหาขีณาสโว มหโต
ภิกฺขุสงฺฆสฺส โอวาททายโก อโหสิ ฯ โส เอกทิวส อตฺตโน ทิวาสเน
นิสีทิตฺวา กินฺนุโข อมฺหาก อาจริยสฺส อุจฺจงฺกวาลิกวาสีมหานาคตฺเถรสฺส สมณภาวกิจฺจ มตฺถก ปตฺต โนติ อาวชฺเชนฺโต ปุถชุ ฺชนภาวเมวสฺส ทิสฺวา มยิ อคจฺฉนฺเต ปุถุชชฺ นกาลกิริยเมว กริสฺสตีติ
จ ตฺวา อิทฺธิยา เวหาส อุปฺปติตฺวา ทิวาสเน นิสินฺนสฺส เถรสฺส
สมีเป โอโรหิตฺวา วนฺทิตฺวา วตฺต ทสฺเสตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ กึ
อาวุโส ธมฺมทินฺน อกาเล อาคโตสีติ จ วุตฺโต ปฺห ภนฺเต ปุจฺฉิตุ
อาคโตมฺหีติ อาห ฯ ตโต ปุจฺฉาวุโส ชานมานา กถยิสฺสามาติ
วุตฺเต ปฺหสหสฺส ปุจฉฺ ิ ฯ เถโร ปุจฺฉิตปุจฺฉิต อสชฺชมาโนว
กเถสิ ฯ ตโต อติติกฺข โว ภนฺเต าณ กทา ตุมฺเหหิ อย
ธมฺโม อธิคโตติ วุตฺเต อิโต สฏิวสฺสกาเล อาวุโสติ อาห ฯ
สมาธิฺหิ ภนฺเต วลฺเชถาติ ฯ นยิท อาวุโส ภาริยนฺติ ฯ เตนหิ
ภนฺเต เอก หตฺถึ มาเปถาติ ฯ เถโร สพฺพเสต หตฺถึ มาเปสิ ฯ
อิทานิ ภนฺเต ยถา อย หตฺถี อฺจิตกณฺโณ ปสาริตนงฺคุฏโ
โสณฺฑ มุเข ปกฺขิปตฺวา เภรว โกฺจนาท กโรนฺโต ตุมฺหาก
อภิมุโข อาคจฺฉติ ตถา น กโรถาติ ฯ เถโร ตถา กตฺวา เวเคน
อาคจฺนโต หตฺถิสฺส เภรว อาการ ทิสฺวา อุฏาย ปลายิตุ อารทฺโธ ฯ
ตเมน ขีณาสวตฺเถโร หตฺถ ปสาเรตฺวา จีวรกณฺเณ คเหตฺวา ภนฺเต
๑

๒

๑. ม. วาฬงฺก... ฯ ๒. อฺจิตกณฺโณติ นิจฺจลฏปตกณฺณปุโฏติ ฏีกา ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ขีณาสวสฺส สารชฺช นาม โหตีติ อาห ฯ โส ตมฺหิ กาเล อตฺตโน
ปุถุชชฺ นภาว ตฺวา อวสฺสโย เม อาวุโส ธมฺมทินฺน โหหีติ
วตฺวา ปาทมูเล อุกฺกุฏกิ  นิสีทิ ฯ ภนฺเต ตุมฺหาก อวสฺสโย
ภวิสฺสามิจฺเจวาห อาคโต มา จินฺตยิตฺถาติ กมฺมฏาน กเถสิ ฯ
เถโร กมฺมฏาน คเหตฺวา จงฺกม อารุยฺห ตติเย ปทวาเร อคฺคผล
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เถโร กิร โทสจริโต อโหสิ ฯ เอวรูปา ภิกฺขู
โอภาเส กมฺปนฺติ ฯ
าณนฺติ วิปสฺสนาาณ ฯ ตสฺส กิร รูปารูปธมฺเม ตุลยนฺตสฺส
ตีรยนฺตสฺส วิสฏอินฺทวชิรมิว อวิหตเวค ติขิณ สูรมติวิสท าณ
อุปฺปชฺชติ ฯ
ปตีติ วิปสฺสนาปติ ฯ ตสฺส กิร ตสฺมึ สมเย ขุทฺทกาปติ
ขณิกาปติ โอกฺกนฺติกาปติ อุพฺเพงฺคาปติ ผรณาปตีติ อย ปฺจวิธา
ปติ สกลสรีร ปูรยมานา อุปฺปชฺชติ ฯ
ปสฺสทฺธีติ วิปสฺสนาปสฺสทฺธิ ฯ ตสฺส กิร ตสฺมึ สมเย
รตฺติฏาเน วา ทิวาฏาเน วา นิสินนฺ สฺส กายจิตฺตาน เนว ทรโถ
น คารว น กกฺขลตา น อกมฺมฺตา น เคลฺ น วงฺกตา
โหติ ฯ อถโข ปนสฺส กายจิตฺตานิ ปสฺสทฺธานิ ลหูนิ มุทูนิ
กมฺมฺานิ สุวิสทานิ อุชุกานิเยว โหนฺติ ฯ โส อิเมหิ ปสฺสทฺธาทีหิ
อนุคฺคหิตกายจิตฺโต ตสฺมึ สมเย อมานุสึ นาม รตึ อนุภวติ ย
สนฺธาย วุตฺต
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มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
สฺุาคาร ปวิฏสฺส สนฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน
อมานุสี รตี โหติ สมฺมา ธมฺม วิปสฺสโต
ยโต ยโต สมฺมสติ ขนฺธาน อุทยพฺพย
ลภตี ปติปาโมชฺช อมต ต วิชานตนฺติ ฯ
เอวมสฺส อิม อมานุสึ รตึ สาธยมานา ลหุตาทิสมฺปยุตฺตา
ปสฺสทฺธิ อุปฺปชฺชติ ฯ
สุขนฺติ วิปสฺสนาสุข ฯ ตสฺส กิร ตสฺมึ สมเย สกลสรีเร
อภิสนฺทยมาน อติปณีต สุขมุปฺปชฺชติ ฯ
อธิโมกฺโขติ สทฺธา ฯ วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตาเยว หิสฺส จิตฺตจตสิกาน อติสยปฺปสาทภูตา พลวตี สทฺธา อุปฺปชฺชติ ฯ
ปคฺคาโหติ วิริย ฯ วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตเมว หิสฺส
อสิถิลมนจฺจารทฺธ สุปคฺคหิต วิริย อุปปฺ ชฺชติ ฯ
อุปฏานนฺติ สติ ฯ วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตาเยว หิสฺส สุปฏิตา
สุปติฏิตา นิขาตา อจลา ปพฺพตราชสทิสา สติ อุปฺปชฺชติ ฯ โส
ย ย าน อาวชฺชติ สมนฺนาหรติ มนสิกโรติ ปจฺจเวกฺขติ ต
ต านมสฺส โอกฺกนฺทิตวฺ า ปกฺขนฺทิตฺวา ทิพฺพจกฺขุโน ปรโลโก
วิย สติยา อุปฏาติ ฯ
อุเปกฺขาติ วิปสฺสนูเปกฺขา เจว อาวชฺชนูเปกฺขา จ ฯ ตสฺมึ
หิสฺส สมเย สพฺพสงฺขาเรสุ มชฺฌตฺตภูตา วิปสฺสนูเปกฺขาป พลวตี
อุปฺปชฺชติ มโนทฺวาเร อาวชฺชนูเปกฺขาป ฯ สา หิสฺส ต ต าน
อาวชฺชนฺตสฺส วิสฏอินฺทวชิรมิว ปตฺตปุเฏ ปกฺขิตฺตตตฺตนาราโจ วิย
๑

๒

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๖๖ ฯ ๒. โอกฺขนฺทิตฺวาติป ทิสฺสติ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
สูรา ติขิณา หุตฺวา วหติ ฯ
นิกนฺตตี ิ วิปสฺสนานิกนฺติ ฯ เอว โอภาสาทิปฏิมณฺฑิตาย หิสฺส
วิปสฺสนาย อาลย กุรุมานา สุขุมา สนฺตาการา นิกนฺติ อุปฺปชฺชติ
ยา กิเลโสติ ปริคฺคเหตุมฺป น สกฺกา โหติ ฯ
ยถา จ โอภาเส เอว เอเตสุป อฺตรสฺมึ อุปฺปนฺเน
โยคาวจโร น วต เม อิโต ปุพฺเพ เอวรูป าณ อุปฺปนฺนปุพฺพ
เอวรูปา ปติ ปสฺสทฺธิ สุข อธิโมกฺโข ปคฺคาโห อุปฏาน อุเปกฺขา
นิกนฺติ อุปปฺ นฺนปุพฺพา อทฺธา มคฺคปฺปตฺโตสฺมิ ผลปฺปตฺโตสฺมีติ
อมคฺคเมว มคฺโคติ อผลเมว ผลนฺติ คณฺหาติ ฯ ตสฺส อมคฺค มคฺโคติ
อผล ผลนฺติ คณฺหโต วิปสฺสนาวีถิ อุกฺกนฺตา นาม โหติ ฯ โส
อตฺตโน มูลกมฺมฏาน วิสชฺเชตฺวา นิกนฺติเมว อสฺสาเทนฺโต นิสีทตีติ ฯ
เอตฺถ จ โอภาสาทโย อุปกิเลสวตฺถุตาย อุปกิเลสาติ วุตฺตา น
อกุสลตฺตา ฯ นิกนฺติ ปน อุปกิเลโส เจว อุปกิเลสวตฺถุ จ ฯ
วตฺถุวเสเนว เจเต ทส คาหวเสน ปน สมตึส โหนฺติ ฯ กถ ฯ
มม โอภาโส อุปฺปนฺโนติ คณฺหโต หิ ทิฏิคฺคาโห โหติ มนาโป
วต โอภาโส อุปฺปนฺโนติ คณฺหโต มานคฺคาโห โอภาส
อสฺสาทยโต ตณฺหาคาโห อิติ โอภาเส ทิฏิมานตณฺหาวเสน
ตโย คาหา ตถา เสเสสุปติ เอว คาหวเสน สมตึส อุปกิเลสา
โหนฺติ ฯ เตส วเสน อกุสโล อพฺยตฺโต โยคาวจโร โอภาสาทีสุ
กมฺปติ วิกฺขปิ ติ ฯ โอภาสาทีสุ เอเกก เอต มม เอโสหมสฺมิ
เอโส เม อตฺตาติ สมนุปสฺสติ ฯ
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มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
เตนาหุ โปราณา
โอภาเส เจว าเณ จ ปติยา จ วิกมฺปติ
ปสฺสทฺธิยา สุเข เจว เยหิ จิตฺต ปเวธติ
อธิโมกฺเข จ ปคฺคาเห อุปฏาเน จ กมฺปติ
อุเปกฺขาวชฺชนายฺจ อุเปกฺขาย นิกนฺติยาติ ฯ
กุสโล ปน ปณฺฑิโต พฺยตฺโต พุทฺธิสมฺปนฺโน โยคาวจโร
โอภาสาทีสุ อุปฺปนฺเนสุ อย โข เม โอภาโส อุปฺปนฺโน โส
โข ปนาย อนิจฺโจ สงฺขโต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน ขยธมฺโม วยธมฺโม
วิราคธมฺโม นิโรธธมฺโมติ อิติ วา ต ปฺาย ปริจฺฉินฺทติ
อุปปริกฺขติ อถ วา ปนสฺส เอว โหติ สเจ โอภาโส อตฺตา
ภเวยฺย อตตาติ คเหตุ วฏเฏยฺย อนตฺตาว ปนาย อตฺตาติ
คหิโต ตสฺมา โส อวสวตฺตนฏเน อนตฺตา หุตฺวาอภาวฏเน
อนิจฺโจ อุปปฺ าทวยปฏิปฬนฏเน ทุกฺโขติ ฯ สพฺพ อรูปสตฺตเก
วุตฺตนเยน วิตฺถาเรตพฺพ ฯ ยถา จ โอภาเส เอว เสเสสุป ฯ โส
เอว อุปปริกขฺ ิตฺวา โอภาส เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ
สมนุปสฺสติ าณ ฯเปฯ นิกนฺตึ เนต มม เนโสหมสฺมิ น
เมโส อตฺตาติ สมนุปสฺสติ ฯ เอว สมนุปสฺสนฺโต โอภาสาทีสุ น
กมฺปติ น เวธติ ฯ เตนาหุ โปราณา
อิมานิ ทส านานิ ปฺา ยสฺส ปรีจิตา
ธมฺมุทฺธจฺจกุสโล โหติ น จ วิกฺเขป คจฺฉตีติ ฯ
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๔๔๘ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
โส เอว วิกฺเขป อคจฺฉนฺโต ต สมตึสวิธ อุปกิเลสชฏ
วิชเฏตฺวา โอภาสาทโย ธมฺมา น มคฺโค อุปกิเลสวิมุตฺต ปน
วีถิปฏิปนฺน วิปสฺสนาาณ มคฺโคติ มคฺคฺจ อมคฺคฺจ ววฏเปติ ฯ
ตสฺเสว อย มคฺโค อย น มคฺโคติ มคฺคฺจ อมคฺคฺจ ตฺวา ิต
าณ มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธีติ เวทิตพฺพ ฯ
เอตฺตาวตา จ ปน เตน ติณฺณ สจฺจาน ววฏาน กต โหติ ฯ
กถ ฯ ทิฏิวิสุทฺธิย ตาว นามรูปสฺส ววฏาปเนน ทุกฺขสจฺจสฺส
ววฏาน กต กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิย ปจฺจยปริคฺคหเณน สมุทยจฺจสฺส ววฏาน อิมิสฺส มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธิย สมฺมา
มคฺคสฺส อวธารเณน มคฺคสจฺจสฺส ววฏาน กตนฺติ เอว โลกิเยเนว
ตาว าเณน ติณฺณ สจฺจาน ววฏาน กต โหติ ฯ
อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย กเต วิสุทฺธิมคฺเค ปฺาภาวนาธิาเร มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส นาม วีสติโม ปริจฺเฉโท ฯ
ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
อฏนฺน ปน าณาน วเสน สิขาปฺปตฺตา วิปสฺสนา นวมฺจ
สจฺจานุโลมิกาณนฺติ อย ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิ นาม ฯ
อฏนฺนนติ เจตฺถ อุปกิเลสวิมุตฺต วีถิปฏิปนฺน วิปสฺสนาสงฺขาต
อุทยพฺพยานุปสฺสนาาณ ภงฺคานุปสฺสนาาณ ภยตุปฏานาณ
อาทีนวานุปสฺสนาาณ นิพฺพิทานุปสฺสนาาณ มฺุจิตุกมฺยตาาณ
ปฏิสงฺขานุปสฺสนาาณ สงฺขารุเปกฺขาาณนฺติ อิมานิ อฏ าณานิ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺว (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 275

ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
เวทิตพฺพานิ ฯ นวม สจฺจานุโลมิกาณนฺติ อนุโลมสฺเสต อธิวจน ฯ
ตสฺมา ต สมฺปาเทตุกาเมน อุปกิเลสวิมุตฺต อุทยพฺพยาณ อาทึ
กตฺวา เอเตสุ าเณสุ โยโค กรณีโย ฯ
ปุน อุทยพฺพยาเณ โยโค กิมตฺถิโยติ เจ ฯ ลกฺขณลฺลกฺขณตฺโถ ฯ อุทยพฺพยาณ หิ เหฏา ทสหิ อุปกิเลเสหิ
อุปกิลิฏ หุตฺวา ยาถาวสรสโต ติลกฺขณ สลฺลกฺเขตุ นาสกฺขิ
อุปกิเลสวิมุตฺต ปน สกฺโกติ ตสฺมา ลกฺขณสลฺลกฺขณตฺถเมตฺถ
ปุน โยโค กรณีโย ฯ ลกฺขณานิ ปน กิสฺส อมนสิการา เกน
ปฏิจฺฉนฺนตฺตา น อุปฏหนฺติ ฯ อนิจฺจลกฺขณ ตาว อุทยพฺพยาน
อมนสิการา สนฺตติยา ปฏิจฺฉนฺนตฺตา น อุปฏาติ ทุกฺขลกฺขณ
อภิณฺหสมฺปติปฬนสฺส อมนสิการา อิริยาปเถหิ ปฏิจฺฉนฺนตฺตา น
อุปฏาติ อนตฺตลกฺขณ นานาธาตุวินิพฺโภคสฺส อมนสิการา ฆเนน
ปฏิจฺฉนฺนตฺตา น อุปฏาติ ฯ อุทยพฺพย ปน ปริคฺคเหตฺวา
สนฺตติยา วิโกปตาย อนิจฺจลกฺขณ ยาถาวสรสโต อุปฏาติ
อภิณฺหสมฺปติปฬน มนสิกริตฺวา อิริยาปเถ อุคฺฆาฏิเต ทุกขฺ ลกฺขณ
ยาถาวสรสโต อุปฏาติ นานาธาตุโย วินิพฺภุชฺชติ ฺวา ฆนวินิพฺโภเค
กเต อนตฺตลกฺขณ ยาถาวสรสโต อุปฏาติ ฯ
เอตฺถ จ อนิจฺจ อนิจฺจลกฺขณ ทุกฺข ทุกฺขลกฺขณ อนตฺตา
อนตฺตลกฺขณนฺติ อย วิภาโค เวทิตพฺโพ ฯ ตตฺถ อนิจฺจนฺติ ขนฺธฺจก ฯ กสฺมา ฯ อุปฺปาทวยฺถตฺตภาวา หุตฺวา อภาวโต วา ฯ
อุปฺปาทวยฺถตฺต อนิจฺจลกฺขณ หุตฺวาอภาวสงฺขาโต วา อาการ-
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วิกาโร ฯ ยทนิจฺจ ต ทุกฺขนฺติ วจนโต ปน ตเทว ขนฺธปฺจก
ทุกฺข ฯ กสฺมา ฯ อภิณฺหปฏิปฬนา ฯ อภิณฺหปฏิปฬนากาโร
ทุกฺขลกฺขณ ฯ ย ทุกฺข ตทนตฺตาติ ปน วจนโต ตเทว ขนฺธปฺจก
อนตฺตา ฯ กสฺมา ฯ อวสวตฺตนโต ฯ อวสวตฺตนากาโร อนตฺตลกฺขณ ฯ ตยิท สพฺพมฺป อย โยคาวจโร อุปกิเลสวินิมุตฺเตน วีถิปฏิปนฺนวิปสฺสนาสงฺขาเตน อุทยพฺพยานุปสฺสนาาเณน ยาถาวสรสโต
สลฺลกฺเขติ ฯ ตสฺเสว สลฺลกฺเขตฺวา ปุนปฺปุน อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ
รูปารูปธมฺเม ตุลยโต ตีรยโต ต าณ ติกฺข หุตฺวา วหติ
สงฺขารา ลหุ อุปฏหนฺติ ฯ าเณ ติกฺเข วหนฺเต สงฺขาเรสุ
ลหุ อุปฏหนฺเตสุ อุปฺปาท วา ิตึ วา ปวตฺต วา นิมิตฺต วา น
สมฺปาปุณาติ ฯ ขยวยเภทนิโรเธเยว สติ สนฺตฏิ ติ ฯ
ตสฺส เอว อุปฺปชฺชติ ฺวา เอว นาม สงฺขารคต นิรชุ ฺฌตีติ
ปสฺสโต เอตสฺมึ (๒) าเน ภงฺคานุปสฺสน นาม วิปสฺสนาาณ
อุปฺปชฺชติ ย สนฺธาย วุตฺต กถ อารมฺมณปฏิสงฺขา ภงฺคานุปสฺสเน
ปฺา วิปสฺสเน าณ รูปารมฺมณตา จิตฺต อุปฺปชฺชิตฺวา ภิชฺชติ
ต อารมฺมณ ปฏิสงฺขา ตสฺส จิตฺตสฺส ภงฺค อนุปสฺสติ อนุปสฺสตีติ
กถ อนุปสฺสติ อนิจฺจโต อนุปสฺสติ โน นิจฺจโต ทุกฺขโต
อนุปสฺสติ โน สุขโต อนตฺตโต อนุปสฺสติ โน อตฺตโต นิพฺพินฺทติ
โน นนฺทติ วิรชฺชติ โน รชฺชติ นิโรเธติ โน สมุเทติ
ปฏินิสฺสชฺชติ โน อาทิยติ อนิจฺจโต อนุปสฺสนฺโต นิจฺจสฺ ปชหติ
๑

๑

๑. ส. สฬา. ๑๘/๑ ฯ ๒. ม. เอกสฺมึ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺว (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 277

ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
ทุกฺขโต อนุปสฺสนฺโต สุขสฺ อนตฺตโต อนุปสฺสนฺโต อตฺตสฺ นิพฺพินฺทนฺโต นนฺทึ วิรชฺชนฺโต ราค นิโรเธนฺโต สมุทย
ปฏินิสฺสชฺชนฺโต อาทาน ปชหติ เวทนารมฺมณตา สฺารมฺมณตา
สงฺขารารมฺมณตา วิฺาณารมฺมณตา จกฺขารมฺมณตา ฯเปฯ ชรามรณารมฺมณตา จิตฺต อุปฺปชฺชิตฺวา ภิชฺชติ ฯเปฯ ปฏินิสฺสชฺชนฺโต
อาทาน ปชหติ
วตฺถุสงฺกมนา เจว สฺาย จ วิวฏฏนา
อาวชฺชนาพลฺเจว ปฏิสงฺขา วิปสฺสนา
อารมฺมณานฺวเยเนว อุโภ เอกววฏนา
นิโรเธ อธิมุตฺตตา วยลกฺขณวิปสฺสนา
อารมฺมณฺจ ปฏิสงฺขา ภงฺคฺจ อนุปสฺสติ
สฺุโต จ อุปฏาน อธิปฺา วิปสฺสนา
กุสโล ตีสุ อนุปสฺสนาสุ จตสฺโส จ วิปสฺสนาสุ
ตโย อุปฏาเน กุสลตา นานาทิฏีสุ น กมฺปตีติ
ต าตฏเน าณ ปชานนฏเน ปฺา เตน วุจฺจติ
อารมฺมณปฏิสงฺขา ภงฺคานุปสฺสเน ปฺา วิปสฺสเน าณนฺติ ฯ
ตตฺถ อารมฺมณปฏิสงฺขาติ ยงฺก
ิ ฺจิ อารมฺมณ ปฏิสงฺขาย
ชานิตฺวา ขยโต วยโต ทิสฺวาติ อตฺโถ ฯ ภงฺคานุปสฺสเน ปฺาติ
ตสฺส อารมฺมณ ขยโต วยโต ปฏิสงฺขาย อุปฺปนฺนสฺส าณสฺส
ภงฺค อนุปสฺสเน ยา ปฺา อิท วิปสฺสเน าณนฺติ วุตฺต ต
๑

๒

๑. ม. ปฺาย ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๘๓ ฯ
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กถ โหตีติ อยนฺตาว กเถตุกมยตาปุจฺฉาย อตฺโถ ฯ ตโต ยถา
ต โหติ ต ทสฺเสตุ รูปารมฺมณตาติอาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ รูปารมฺมณตา จิตฺต อุปฺปชฺชิตวา ภิชชฺ ตีติ รูปารมฺมณ จิตฺต อุปฺปชฺชิตฺวา
ภิชฺชติ ฯ อถวา ฯ รูปารมฺมณภาเว จิตฺต อุปฺปชฺชติ ฺวา ภิชฺชตีติ
อตฺโถ ฯ ต อารมฺมณ ปฏิสงฺขาติ ต รูปารมฺมณ ปฏิสงขาย ชานิตฺวา
ขยโต วยโต ทิสฺวาติ อตฺโถ ฯ ตสฺส จิตฺตสฺส ภงฺค อนุปสฺสตีติ
เยน จิตฺเตน ต รูปารมฺมณ ขยโต วยโต ทิฏ ตสุ จิตฺตสฺส
อปเรน จิตฺเตน ภงฺค อนุปสฺสตีติ อตฺโถ ฯ เตนาหุ โปราณา
าตฺจ าณฺจ อุโภป วิปสฺสตีติ ฯ เอตฺถ จ อนุปสฺสตีติ
อนุอนุปสฺสติ อเนเกหิ อากาเรหิ ปุนปฺปุน ปสฺสตีติ อตฺโถ ฯ
เตนาห อนุปสฺสตีติ กถ อนุปสฺสติ อนิจฺจโต อนุปสฺสตีติอาทึ ฯ
ตตฺถ ยสฺมา ภงฺโค นาม อนิจฺจตาย ปรมา โกฏิ ตสฺมา โส
ภงฺคานุปสฺสโก โยคาวจโร สพฺพ สงฺขารคต อนิจฺจโต อนุปสฺสติ
โน นิจฺจโต ตโต อนิจจฺ สฺส ทุกฺขตฺตา ทุกขสฺส จ อนตฺตตฺตา
ตเทว ทุกฺขโต อนุปสฺสติ โน สุขโต อนตฺตโต อนุปสฺสติ โน
อตฺตโต ฯ ยสฺมา ปน ย อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตา น ต อภินนฺทิตพฺพ
ยฺจ น อภินนฺทิตพฺพ น ตตฺถ รชฺชิตพฺพ ตสฺมา เอตสฺมึ
ภงฺคานุปสฺสนานุสาเรน อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ ทิฏเ สงฺขารคเต
นิพฺพินฺทติ โน นนฺทติ วิรชฺชติ โน รชฺชติ ฯ โส เอว อรชฺชนฺโต
โลกิเกเนว ตาว าเณน ราค นิโรเธติ โน สมุเทติ สมุทย น
กโรตีติ อตฺโถ ฯ อถวา โส เอว วิรตฺโต ยฺถา ทิฏ
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สงฺขารคต ตถา อทิฏมฺป อนฺวยาณวเสน นิโรเธติ โน สมุเทติ
นิโรธโตว มนสิกโรติ นิโรธเมวสฺส ปสฺสติ โน สมุทยนฺติ อตฺโถ ฯ
โส เอว ปฏิปนฺโน ปฏินสิ ฺสชฺชติ โน อาทิยติ ฯ กึ วุตฺต โหติ ฯ
อยมฺป อนิจจฺ าทิอนุปสฺสนา ตทงฺควเสน สทฺธึ ขนฺธาภิสงฺขาเรหิ
กิเลสาน ปริจฺจชนโต สงฺขตโทสทสฺสเนน จ ตพพิปรีเต นิพฺพาเน
ตนฺนินฺนตาย ปกฺขนฺทนโต ปริจฺจาคปฏินิสฺสคฺโค เจว ปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคฺโค จาติ วุจฺจติ ตสฺมา ตาย สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ยถาวุตฺเตน
นเยน กิเลเส จ ปริจฺจชติ นิพฺพาเน จ ปกฺขนฺทติ นาป นิพฺพตฺตนวเสน กิเลเส อาทิยติ น อโทสทสฺสติ าวเสน สงฺขตารมฺมณ เตน
วุจฺจติ ปฏินิสฺสชฺชติ โน อาทิยตีติ ฯ
อิทานิสฺส เตหิ าเณหิ เสสธมฺมาน ปหาน โหติ ต
ทสฺเสตุ อนิจฺจโต อนุปสฺสนฺโต นิจฺจสฺ ปชหตีติอาทิ วุตฺต ฯ
ตตฺถ นนฺทินฺติ สปฺปติก ตณฺห ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ
คาถาสุ ปน ฯ วตฺถสุ งฺกมนาติ รูปสฺส ภงฺค ทิสฺวา ปุน
เยน จิตฺเตน ภงฺโค ทิฏโ ตสฺสาป ภงฺคทสฺสนวเสน ปุริมวตฺถุโต
อฺวตฺถุสงฺกมนา ฯ สฺาย จ วิวฏฏนาติ อุทย ปหาย วเย
สนฺติฏนา ฯ อาวชฺชนาพลฺเจวาติ รูปสฺส ภงฺค ทิสฺวา ปุน
ภงฺคารมฺมณสฺส จิตฺตสฺส ภงฺคทสฺสนตฺถ อนนฺตรเมว อาวชฺชนสมตฺถตา ฯ ปฏิสงฺขา วิปสฺสนาติ เอสา อารมฺมณปฏิสงฺขา
ภงฺคานุปสฺสนา นาม ฯ อารมฺมณานฺวเยเนว อุโภ เอกววฏนาติ
๑

๑. ม. เยส ธมฺมาน ฯ
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ปจฺจกฺขโต ทิฏสฺส อารมฺมณสฺส อนฺวเยน อนุกฺกมเนน ยถา อิท
ตถา อตีเตป สงฺขารคต ภิชฺชิ อนาคเตป ภิชชฺ ิสฺสตีติ เอว อุภินฺน
เอกสภาเวเนว ววฏาปนนฺติ อตฺโถ ฯ วุตฺตมฺป เจต โปราเณหิ
สวิชฺชมานมฺหิ วิสุทฺธทสฺสโน
ตทนฺวย เนติ อตีตนาคเต
สพฺเพป สงฺขารคตา ปโลกิโน
อุสฺสาวพินฺทู สุริเยว อุคฺคเตติ ฯ
นิโรเธ อธิมตุ ฺตตาติ เอว อุภินฺน ภงควเสน เอกววฏาน กตฺวา
ตสฺมึเยว ภงฺคสงฺขาเต นิโรเธ อธิมุตฺตตา ตคฺครุตา ตนฺนินฺนตา
ตปฺโปณตา ตปฺปพฺภารตาติ อตฺโถ ฯ วยลกฺขณวิปสฺสนาติ เอสา
วยลกฺขณวิปสฺสนา นามาติ วุตฺต โหติ ฯ อารมฺมณฺจ ปฏิสงฺขาติ
ปุริมฺจ รูปาทิอารมฺมณ ชานิตฺวา ฯ ภงฺคฺจ อนุปสฺสตีติ ตสฺสารมฺมณสฺส ภงฺค ทิสฺวา ตทารมฺมณสฺส จิตฺตสฺส ภงฺคมนุปสฺสติ ฯ
สฺุโต จ อุปฏานนฺติ ตสฺเสว ภงฺคมนุปสฺสโต สงฺขาราว ภิชฺชนฺติ
เตส เภโท มรณ น อฺโ โกจิ อตฺถีติ สฺุโต อุปฏาน
อิชฺฌติ ฯ เตนาหุ โปราณา
ขนฺธา นิรุชฺฌนฺติ น จตฺถิ อฺโ
ขนฺธาน เภโท มรณนฺติ วุจฺจติ
เตส ขย ปสฺสติ อปฺปมตฺโต
มณึว วิชฺฌ วชิเรน โยนิโสติ ฯ
อธิปฺา วิปสฺสนาติ ยา จ อารมฺมณปฏิสงฺขา ยา จ ภงฺคานุ-
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ปสฺสนา ยฺจ สฺุโต อุปฏาน อย อธิปฺา วิปสฺสนา นามาติ
วุตฺต โหติ ฯ กุสโล ตีสุ อนุปสฺสนาสูติ อนิจฺจานุปสฺสนาทีสุ ตีสุ
เฉโก ภิกฺขุ ฯ จตสฺโส จ วิปสฺสนาสูติ นิพฺพิทาทีสุ จตูสุ จ
วิปสฺสนาสุ ฯ ตโย อุปฏาเน กุสลตาติ ขยโต วยโต สฺุโตติ
อิมสฺมิฺจ ติวิเธ อุปฏาเน กุสลตาย ฯ นานาทิฏีสุ น กมฺปตีติ
สสฺสตทิฏิอาทีสุ นานปฺปการาสุ ทิฏ ีสุ น เวธติ ฯ
โส เอว อเวธมาโน อนิรุทฺธเมว นิรุชฌ
ฺ ติ อภินฺนเมว
ภิชฺชตีติ ปวตฺตมนสิกาโร ทุพฺพลภาชนสฺส วิย ภิชฺชมานสฺส สุขุมรชสฺเสว วิปปฺ กีริยมานสฺส ติลาน วิย ภชฺชยิ มานาน สพฺพสงฺขาราน
อุปฺปาทิติปวตฺตนิมิตฺต วิสชฺเชตฺวา เภทเมว ปสฺสติ ฯ โส ยถา
นาม จกฺขุมา ปุรโิ ส โปกฺขรณีตีเร วา นทีตีเร วา ิโต ถูลผุสิตเก
เทเว วสฺสนฺเต อุทกปฏเ มหนฺตานิ มหนฺตานิ อุทกปุพฺพุฬกานิ
อุปฺปชฺชิตฺวา อุปฺปชฺชิตฺวา สีฆ สีฆ ภิชชฺ มานานิ ปสฺเสยฺย
เอวเมว สพฺเพ สงฺขารา ภิชฺชนฺติ ภิชชฺ นฺตีติ ปสฺสติ ฯ เอวรูป หิ
โยคาวจร สนฺธาย วุตฺต ภควตา
ยถา ปุพฺพุฬก ปสฺเส ยถา ปสฺเส มรีจิก
เอว โลก อเวกฺขนฺต มจฺจุราชา น ปสฺสตีติ ฯ
ตสฺเสว สพฺเพ สงฺขารา ภิชฺชนฺติ ภิชชฺ นฺตีติ อภิณฺห ปสฺสนฺโต
อฏานิสสปริวาร ภงฺคานุปสฺสนาาณ พลปฺปตฺต โหติ ฯ ตตฺริเม
อฏานิสสา ภวทิฏิปฺปหาน ชีวิตนิกนฺติปริจฺจาโค สทา ยุตฺต๑

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๘ ฯ
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ปยุตฺตตา วิสุทฺธาชีวิตา อุสฺสุกฺกปฺปหาน วิคตภยตา ขนฺติโสรจฺจปฏิลาโภ อรติรติสหนตาติ ฯ เตนาหุ โปราณา
อิมานิ อฏคฺคุณมุตฺตมานิ
ทิสฺวา ตหึ สมฺมสตี ปุนปฺปุน
อาทิตฺตเจลสฺสิรสูปโม มุนิ
ภงฺคานุปสฺสี อมตสฺส ปตฺตยิ าติ ฯ
ภงฺคานุปสฺสนาาณ นิฏิต ฯ
ตสฺเสว สพฺพสงฺขาราน ขยวยเภทนิโรธารมฺมณ ภงฺคานุปสฺสน
อาเสวนฺตสฺส ภาเวนฺตสฺส พหุลีกโรนฺตสฺส สพฺพภวโยนิคติิติสตฺตาวาเสสุ สเภทกา สงฺขารา สุเขน ชีวิตุกามสฺส ภีรุกปุริสสฺส
สีห พฺยคฺฆ ทีป อจฺฉ ตรจฺฉ ยกฺข รกฺขส จณฺฑโคณ จณฺฑกุกฺกุร ปภินฺนมทจณฺฑหตฺถิ โฆรอาสีวิส อสนีวิจกฺก สุสาน รณภูมิ ชลิตองฺคารกาสุอาทโย วิย มหาภย หุตฺวา อุปฏหนฺติ ฯ ตสฺส อตีตา สงฺขารา
นิรุทฺธา ปจฺจุปฺปนฺนา นิรุชฺฌนฺติ อนาคเต นิพฺพตฺตนกสงฺขาราป
เอวเมว นิรชุ ฺฌิสฺสนฺตีติ ปสฺสโต เอตสฺมึ าเน ภยตุปฏานาณ
นาม อุปฺปชฺชติ ฯ
ตตฺราย อุปมา ฯ เอกิสฺสา กิร อิตฺถิยา ตโย ปุตฺตา ราชาปราธิกา ฯ เตส ราชา สีสจฺเฉท อาณาเปสิ ฯ สา ปุตฺเตหิ สทฺธึ
อาฆาตน อคมาสิ ฯ อถสฺสา เชฏปุตฺตสฺส สีส ฉินฺทิตฺวา
มชฺฌิมสฺส ฉินฺทิตุ อารภึสุ ฯ สา เชฏสฺส สีส ฉินฺน มชฺฌมิ สฺส
จ ฉิชชฺ มาน ทิสฺวา กนิฏมฺหิ อาลย วิสชฺชิ อยมฺป เอเตสเยว
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สทิโส ภวิสสฺ ตีติ ฯ ตตฺถ ตสฺสา อิตฺถิยา เชฏปุตฺตสฺส ฉินฺนสีสทสฺสน วิย โยคิโน อตีตสงฺขาราน นิโรธทสฺสน มชฺฌิมสฺส ฉิชฺชมานสีสทสฺสน วิย ปจฺจุปฺปนฺนาน นิโรธทสฺสน อยมฺป เอเตสเยว
สทิโส ภวิสสฺ ตีติ กนิฏปุตฺตมฺหิ อาลยวิสชฺชน วิย อนาคเตป
นิพฺพตฺตนกสงฺขารา ภิชฺชิสฺสนฺตีติ อนาคตาน นิโรธทสฺสน ฯ ตสฺเสว
ปสฺสโต เอตสฺมึ าเน อุปฺปชฺชติ ภยตุปฏานาณ ฯ
อปราป อุปมา ฯ เอกา กิร ปูตปิ ชา อิตฺถี ทส ทารเก
วิชายิ ฯ เตสุ นว มตา เอโก หตฺถคโต มรติ ฯ อปโร กุจฺฉิย ฯ
สา นว ทารเก มเต ทสมฺจ มิยฺยมาน ทิสฺวา กุจฺฉิคเต อาลย
วิสชฺชิ อยมฺป เอเตสเยว สทิโส ภวิสสฺ ตีติ ฯ ตตฺถ ตสฺสา อิตฺถิยา
นวนฺน ทารกาน มรณานุสฺสรณ วิย โยคิโน อตีตสงฺขาราน นิโรธทสฺสน หตฺถคตสฺส มิยฺยมานภาวทสฺสน วิย โยคิโน ปจฺจุปฺปนฺนาน
นิโรธทสฺสน กุจฺฉิคเต อาลยวิสชฺชน วิย อนาคตาน นิโรธทสฺสน ฯ
ตสฺเสว ปสฺสโต เอตสฺมึ ขเณ อุปฺปชฺชติ ภยตุปฏานาณ ฯ
ภยตุปฏานาณ ปน ภายติ น ภายตีติ ฯ น ภายติ ฯ
ตฺหิ อตีตา สงฺขารา นิรุทฺธา ปจฺจุปฺปนฺนา นิรุชฺฌนฺติ อนาคตา
นิรุชฺฌิสฺสนฺตีติ ตีรณมตฺตเมว โหติ ตสฺมา ยถา นาม จกฺขุมา
ปุริโส นครทฺวาเร ติสฺโส องฺคารกาสุโย โอโลกยมาโน สย น
ภายติ เกวล หิสฺส เย เย เอตฺถ นิปติสฺสนฺติ สพฺเพ อนปฺปก
ทุกฺขมนุภวิสฺสนฺตีติ ตีรณมตฺตเมว โหติ ยถา วา ปน จกฺขุมา
ปุริโส ขทิรสูล อโยสูล สุวณฺณสูลนฺติ ปฏิปาฏิยา ปต สูลตฺตย
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โอโลกยมาโน สย น ภายติ เกวล หิสฺส เย เย อิเมสุ สูเลสุ
นิปติสฺสนฺติ สพฺเพ อนปฺปก ทุกฺขมนุภวิสฺสนฺตีติ ตีรณมตฺตเมว
โหติ เอวเมว ภยตุปฏานาณ สย น ภายติ เกวล หิสฺส
องฺคารกาสุตฺตยสทิเสสุ สูลตฺตยสทิเสสุ จ ตีสุ ภเวสุ อตีตา
สงฺขารา นิรุทฺธา ปจฺจุปฺปนฺนา นิรชุ ฌ
ฺ นฺติ อนาคตา นิรุชฺฌิสสฺ นฺตีติ
ตีรณมตฺตเมว โหติ ฯ ยสฺมา ปนสฺส เกวล สพฺพภวโยนิ คติิตินิวาสคตา สงฺขารา พฺยสนาปนฺนา สปฺปฏิภยา หุตฺวา ภยโต
อุปฏหนฺติ ตสฺมา ภยตุปฏานนฺติ วุจฺจติ ฯ
เอว ภยโต อุปฏาเน ปนสฺส อย ปาลิ อนิจฺจโต
มนสิกโรโต กึ ภยโต อุปฏาติ ทุกขฺ โต อนตฺตโต มนสิกโรโต กึ
ภยโต อุปฏาตีติ อนิจฺจโต มนสิกโรโต นิมิตตฺ  ภยโต อุปฏาติ
ทุกฺขโต มนสิกโรโต ปวตฺต ภยโต อุปฏาติ อนตฺตโต มนสิกโรโต
นิมิตฺตฺจ ปวตฺตฺจ ภยโต อุปฏาตีติ ฯ
ตตฺถ นิมิตฺตนฺติ สงฺขารนิมิตฺต ฯ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน
สงฺขารานเมเวต อธิวจน ฯ อนิจฺจโต มนสิกโรนฺโต หิ สงฺขาราน
มรณเมว ปสฺสติ เตนสฺส นิมิตฺต ภยโต อุปฏาติ ฯ ปวตฺตนฺติ
รูปารูปภวปฺปวตฺติ ฯ ทุกฺขโต มนสิกโรนฺโต หิ สุขสมฺมตายป
ปวตฺติยา อภิณฺหปฏิปฬนภาวเมว ปสฺสติ เตนสฺส ปวตฺต ภยโต
อุปฏาติ ฯ อนตฺตโต มนสิกโรนฺโต ปน อุภยมฺเปต สฺุคาม วิย
มรีจิคนฺธพฺพนคราทีนิ วิย จ ริตฺต ตุจฺฉ สฺุ อสฺสามิก อปริณายก
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๓๖๙ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺว (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 285

ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
ปสฺสติ เตนสฺส นิมิตฺตฺจ ปวตฺตฺจ อุภย ภยโต อุปฏาตีติ ฯ
ภยตุปฏานาณ นิฏิต ฯ
ตสฺส ต ภยตุปฏานาณ อาเสวนฺตสฺส ภาเวนฺตสฺส
พหุลีกโรนฺตสฺส สพฺพภวโยนิคติิติสตฺตาวาเสสุเนว ตาณ น เลณ
น คติ น ปฏิสรณ ปฺายติ สพฺพภวโยนิคติิตินิวาสคเตสุ
สงฺขาเรสุ เอกสงฺขาเรป ปฏนา วา ปรามาโส วา น โหติ ฯ
ตโย ภวา วีตจฺจิตงฺคารปุณฺณองฺคารกาสุโย วิย จตฺตาโร มหาภูตา โฆรวิสาสีวิสา วิย ปฺจกฺขนฺธา อุกฺขิตฺตาสิกวธกา วิย
ฉ อชฺฌตฺติกายตนานิ สฺุคาโม วิย ฉ พาหิรายตนานิ
คามฆาตโจรา วิย สตฺต วิฺาณฏิติโย นว จ สตฺตาวาสา
เอกาทสหิ อคฺคีหิ อาทิตฺตา สมฺปชฺชลิตา สโชติภูตา วิย จ สพฺเพ
สงฺขารา คณฺฑภูตา วิย โรคภูตา สลฺลภูตา อฆภูตา อาพาธภูตา
วิย จ นิรสฺสาทา นิรสา มหาอาทีนวราสีภูตา หุตฺวา อุปฏหนฺติ ฯ
กถ ฯ สุเขน ชีวิตุกามสฺส ภีรุกปุริสสฺส รมณียาการสณฺิตมฺป
สวาฬกมิว วนคฺคหณ สสทฺทูลา วิย คุหา สคาหรกฺขส วิย
อุทก สมุสสฺ ิตขคฺคา วิย ปจฺจตฺถิกา สวิส วิย โภชน สโจโร
วิย มคฺโค อาทิตฺตมิว อคาร อุยฺยุตตฺ เสนา วิย รณภูมิ ฯ
ยถา หิ โส ปุริโส เอตานิ สวาฬกวนคฺคหนาทีนิ อาคมฺม ภีโต
สวิคฺโค โลมหฏชาโต สมนฺตโต อาทีนวเมว ปสฺสติ เอวเมวาย
โยคาวจโร ภงฺคานุปสฺสนาวเสน สพฺพสงฺขาเรสุ ภยโต อุปฏิเตสุ
๑

๒

๑. ยุ. วีตจฺจกิ งฺคาร... ฯ ๒. สสทฺทูลาติ สพฺยคฺฆาติ ฏีกา ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
สมนฺตโต นิรส นิรสฺสาท อาทีนวเมว ปสฺสติ ฯ ตสฺเสว ปสฺสโต
อาทีนวาณ นาม อุปฺปนฺน โหติ ย สนฺธาย อิท วุตฺต กถ
ปฏาเน ปฺา อาทีนเว าณ อุปฺปาโท ภยนฺติ ภยตุภยตุปฏาเน ปฺา อาทีนเว าณ ปวตฺต ภยนฺติ นิมิตฺต ภยนฺติ
อายูหนา ภยนฺติ ปฏิสนฺธิ ภยนฺติ คติ ภยนฺติ นิพฺพตฺติ ภยนฺติ
อุปปตฺติ ภยนฺติ ชาติ ภยนฺติ ชรา ภยนฺติ พฺยาธิ ภยนฺติ
มรณ ภยนฺติ โสโก ภยนฺติ ปริเทโว ภยนฺติ อุปายาโส
ภยนฺติ ภยตุปฏาเน ปฺา อาทีนเว าณ อนุปฺปาโท เขมนฺติ
สนฺติปเท าณ อปฺปวตฺต ฯเปฯ อนุปายาโส เขมนฺติ สนฺติปเท
าณ อุปฺปาโท ภย อนุปฺปาโท เขมนฺติ สนฺติปเท าณ ปวตฺต
ฯเปฯ อุปายาโส ภย อนุปายาโส เขมนฺติ สนฺติปเท าณ อุปฺปาโท
ทุกฺขนฺติ ภยตุปฏาเน ปฺา อาทีนเว าณ ปวตฺต ฯเปฯ
อุปายาโส ทุกฺขนฺติ ภยตุปฏาเน ปฺา อาทีนเว าณ อนุปฺปาโท
สุขนฺติ สนฺติปเท าณ อปฺปวตฺต ฯเปฯ อนุปายาโส สุขนฺติ
สนฺติปเท าณ อุปฺปาโท ทุกฺข อนุปฺปาโท สุขนฺติ สนฺตปิ เท
าณ ปวตฺต ฯเปฯ อุปายาโส ทุกขฺ  อนุปายาโส สุขนฺติ
สนฺติปเท าณ อุปฺปาโท สามิสนฺติ ภยตุปฏาเน ปฺา อาทีนเว
าณ ปวตฺต ฯเปฯ อุปายาโส สามิสนฺติ ภยตุปฏาเน ปฺา
อาทีนเว าณ อนุปฺปาโท นิรามิสนฺติ สนฺติปเท าณ อปฺปวตฺต
ฯเปฯ อนุปายาโส นิรามิสนฺติ สนฺติปเท าณ อุปฺปาโท สามิส
อนุปฺปาโท นิรามิสนฺติ สนฺติปเท าณ ปวตฺต ฯเปฯ อุปายาโส
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ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
สามิส อนุปายาโส นิรามิสนฺติ สนฺติปเท าณ อุปฺปาโท สงฺขาราติ
ภยตุปฏาเน ปฺา อาทีนเว าณ ปวตฺต ฯเปฯ อุปายาโส
สงฺขาราติ ภยตุปฏาเน ปฺา อาทีนเว าณ อนุปฺปาโท
นิพฺพานนฺติ สนฺติปเท าณ อปฺปวตฺต ฯเปฯ อนุปายาโส
นิพฺพานนฺติ สนฺติปเท าณ อุปฺปาโท สงฺขารา อนุปฺปาโท
นิพฺพานนฺติ สนฺติปเท าณ ปวตฺต ฯเปฯ อุปายาโส สงฺขารา
อนุปายาโส นิพฺพานนฺติ สนฺติปเท าณ
อุปฺปาทฺจ ปวตฺตฺจ นิมติ ฺต ทุกฺขนฺติ ปสฺสติ
อายูหน ปฏิสนฺธึ าณ อาทีนเว อิท
อนุปฺปาท อปฺปวตฺต อนิมติ ฺต สุขนฺติ จ
อนายูหน อปฺปฏิสนฺธึ าณ สนฺติปเท อิท
อิท อาทีนเว าณ ปฺจฏาเนสุ ชายติ
ปฺจฏาเน สนฺติปเท ทส าเณ ปชานาติ
ทฺวินฺน าณาน กุสลตา นานาทิฏีสุ น กมฺปตีติ
ต าตฏเน าณ ปชานนฏเน ปฺา เตน วุจฺจติ
ภยตุปฏาเน ปฺา อาทีนเว าณนฺติ ฯ
ตตฺถ อุปฺปาโทติ ปุริมกมฺมปจฺจยา อิธ อุปปฺ ตฺติ ฯ ปวตฺตนฺติ
ตถา อุปฺปนฺนสฺส ปวตฺติ ฯ นิมิตฺตนฺติ สพฺพมฺป สงฺขารนิมิตฺต ฯ
อายูหนาติ อายตึ ปฏิสนฺธิเหตุภูต กมฺม ฯ ปฏิสนฺธีติ อายตึ
อุปฺปตฺติ ฯ คตีติ ยาย คติยา สา ปฏิสนฺธิ โหติ ฯ นิพฺพตฺตีติ
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๘๔ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺว (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 288

วิสทุ ฺธิมคฺเค
ขนฺธาน นิพฺพตฺตน ฯ อุปปตฺตีติ สมาปนฺนสฺส วา อุปปนฺนสฺส
วาติ เอว วุตฺตา วิปากปฺปวตฺติ ฯ ชาตีติ ชราทีน ปจฺจยภูตา
ภวปจฺจยา ชาติ ฯ ชรามรณาทโย ปากฏาเอว ฯ เอตฺถ จ
อุปฺปาทาทโย ปฺเจว อาทีนวาณสฺส วตฺถุวเสน วุตฺตา เสสา
เตส เววจนวเสน ฯ นิพฺพตฺติ ชาตีติ อิท หิ ทฺวย อุปฺปาทสฺส เจว
ปฏิสนฺธิยา จ เววจน คติ อุปปตฺตีติ อิท ทฺวย ปวตฺตสฺส
ชราทโย นิมติ ฺตสฺสาติ ฯ เตนาห
อุปฺปาทฺจ ปวตฺตฺจ นิมติ ฺต ทุกฺขนฺติ ปสฺสติ
อายูหน ปฏิสนฺธึ าณ อาทีนเว อิทนฺติ จ
อิท อาทีนเว าณ ปฺจฏาเนสุ ชายตีติ จ ฯ
อนุปฺปาโท เขมนฺติ สนฺติปเท าณนฺติอาทิ ปน อาทีนวาณสฺส ปฏิปกฺขาณ ทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ ภยตุปฏาเนน วา อาทีนว
ทิสฺวา อุพฺพิคฺคหทยาน อภยมฺป อตฺถิ เขม นิราทีนวนฺติ อสฺสาสชนนตฺถมฺป เอต วุตฺต ฯ ยสฺมา วา ปนสฺส อุปฺปาทาทโย ภยโต
สุปติฏิตา โหนฺติ ตสฺส ตปฺปฏิปกฺขนินฺน จิตฺต โหติ ตสฺมา
ภยตุปฏานวเสน สิทฺธสฺส อาทีนวาณสฺส อานิสสทสฺสนตฺถ เจต
วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ เอตฺถ จ ย ภย ต ยสฺมา นิยมโต ทุกฺข
ยฺจ ทุกฺข ต วฏฏามิสโลกามิสกิเลสามิเสหิ อวิปฺปมุตฺตตฺตา
สามิสเมว ยฺจ สามิส ต สงฺขารมตฺตเมว ตสฺมา อุปฺปาโท
ทุกฺขนฺติ ภยตุปฏาเน ปฺา อาทีนเว าณนฺติอาทิ วุตฺต ฯ
เอว สนฺเตป ภยากาเรน ทุกฺขากาเรน สามิสากาเรนาติ เอว
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อาการนานตฺตโต ปวตฺตวิ เสเนตฺถ นานตฺต เวทิตพฺพ ฯ ทส าเณ
ปชานาตีติ อาทีนวาณ ปชานนฺโต อุปฺปาทาทิวตฺถุกานิ ปฺจ
อนุปฺปาทาทิวตฺถุกานิ ปฺจาติ ทส าณานิ ปชานาติ ปฏิวิชฺฌติ
สจฺฉิกโรติ ฯ ทฺวินฺน าณาน กุสลตาติ อาทนวาณสฺส เจว
สนฺติปทาณสฺส จาติ อิเมส ทฺวินนฺ  กุสลตาย ฯ นานาทิฏ ีสุ น
กมฺปตีติ ปรมทิฏธมฺมนิพฺพานาทิวเสน ปวตฺตาสุ ทิฏีสุ น เวธติ ฯ
เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
อาทีนวานุปสฺสนาาณ นิฏิต ฯ
โส เอว สพฺพสงฺขาเร อาทีนวโต ปสฺสนฺโต สพฺพภวโยนิคติ วิฺาณฏิติสตฺตาวาสคเต สเภทเก สงฺขารคเต นิพฺพินฺทติ
อุกฺกณฺติ นาภิรมติ ฯ เสยฺยถาป นาม จิตฺตกูฏปพฺพตปาทาภิรโต
สุวณฺณราชหโส อสุจิมฺหิ จณฺฑาลคามทฺวาเร อาวาเฏ นาภิรมติ
สตฺตสุ มหาสเรสุเยว อภิรมติ เอวเมว อยมฺป โยคิราชหโส
สุปริทิฏาทีนเว สเภทเก สงฺขารคเต นาภิรมติ ภาวนารามตาย
ปน ภาวนารติยา สมนฺนาคตตฺตา สตฺตสุ อนุปสฺสนาสุเยว รมติ ฯ
ยถา จ สุวณฺณปฺชเรป ปกฺขิตฺโต สีโห มิคราชา นาภิรมติ
ติโยชนสหสฺสวิตฺถเต ปน หิมวนฺเตเยว รมติ เอวมย โยคิสีโห
ติวิเธ สุคติภเวป นาภิรมติ ตีสุ ปน อนุปสฺสนาสุเยว รมติ ฯ
ยถา จ สพฺพเสโต สตฺตปฺปติฏโ อิทธฺ ิมา เวหาสงฺคโม ฉทฺทนฺโต
นาคราชา นครมชฺเฌ นาภิรมติ หิมวติ ฉทฺทนฺตทหคหเนเยว
อภิรมติ เอวมย โยคิวรวารโณ สพฺพสฺมิมฺป สงฺขารคเต นาภิรมติ
๑

๑.หตฺถปาทวาลวตฺถิโกเสหิ ภูมิผุสเนหิ สตฺตหิ ปติฏิโตติ สตฺตปฺปติฏโติ ฏีกา ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อนุปฺปาโท เขมนฺติอาทินา นเยน ทิฏเ สนฺตปิ เทเยว อภิรมติ
ตนฺนินฺนตปฺโปณตปฺปพฺภารมานโส โหตีติ ฯ
นิพฺพิทานุปสฺสนาาณ นิฏิต ฯ
ต ปเนต ปุริเมน าณทฺวเยน อตฺถโต เอก ฯ เตนาหุ
โปราณา ภยตุปฏาน เอกเมว ตีณิ นามานิ ลภติ สพฺพสงฺขาเร
ภยโต อทฺทสาติ ภยตุปฏาน นาม ชาต เตสุเยว สงฺขาเรสุ
อาทีนว อุปฺปาเทตีติ อาทีนวานุปสฺสนา นาม ชาต เตสุเยว
สงฺขาเรสุ นิพฺพินฺทมาน อุปฺปนฺนนฺติ นิพฺพิทานุปสฺสนา นาม ชาตนฺติ ฯ
ปาลิยมฺป วุตฺต ยา จ ภยตุปฏาเน ปฺา ยฺจ อาทีนเว
าณ ยา จ นิพฺพิทา อิเม ธมฺมา เอกตฺถา พฺยฺชนเมว
นานนฺติ ฯ อิมินา ปน นิพฺพิทาาเณน อิมสฺส กุลปุตฺตสฺส
นิพฺพินฺทนฺตสฺส อุกฺกณฺนฺตสฺส อนภิรมนฺตสฺส สพฺพภวโยนิคติวิฺาณฏิติสตฺตาวาสคเตสุ สเภทเกสุ สงฺขาเรสุ เอกสงฺขาเรป จิตฺต
น สชฺชติ น ลคฺคติ น พชฺฌติ สพฺพสฺมา สงฺขารคตา มฺุจิตุกาม
นิสฺสริตุกาม โหติ ฯ ยถา กึ ฯ ยถา นาม ชาลพฺภนฺตรคโต
มจฺโฉ สปฺปมุขคโต มณฺฑูโก ปฺชรปกฺขิตฺโต วนกุกฺกุโฏ
ทฬฺหปาสวสคโต มิโค อหิตุณฺฑิกหตฺถคโต สปฺโป มหาปงฺกปกฺขนฺโต กฺุชโร สุปณฺณมุขคโต นาคราชา ราหุมุขปฺปวิฏโ
จนฺโท สปตฺตปริวาริโต ปุริโสติ เอวมาทโย ตโต ตโต มฺุจิตุกามา
นิสฺสริตุกามาว โหนฺติ เอว ตสฺส โยคิโน จิตฺต สพฺพสฺมา
๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๓๙๖ ฯ ๒. มหาปงฺกปกฺขนฺโน ฯ
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สงฺขารคตา มฺุจิตุกาม นิสฺสริตุกาม โหติ ฯ อถสฺส เอว
สพฺพสงฺขาเรสุ วิคตาลยสฺส สพฺพสฺมา สงฺขารคตา มฺุจิตุกามสฺส
อุปฺปชฺชติ มฺุจิตุกมฺยตาาณนฺติ ฯ
มฺุจิตุกมฺยตาาณ นิฏิต ฯ
โส เอว สพฺพภวโยนิคติิตินิวาสคเตหิ สเภทเกหิ สงฺขาเรหิ
มฺุจิตุกาโม สพฺพสฺมา สงฺขารคตา มฺุจิตุ ปุน เตเอว สงฺขาเร
ปฏิสงฺขานุปสฺสนาาเณน ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา ปริคฺคณฺหติ ฯ โส
สพฺพสงฺขาเร อนจฺจนฺติกโต ตาวกาลิกโต อุปฺปาทวยปริจฺฉินฺนโต
ปโลกโต ขณิกโต จลโต ปภงฺคุโต อทฺธุวโต วิปริณามธมฺมโต
อสารกโต วิภวโต สงฺขตโต มรณธมฺมโตติอาทีหิ การเณหิ อนิจฺจาติ
ปสฺสติ อภิณฺหปฏิปฬนโต ทุกฺขมโต ทุกฺขวตฺถโุ ต โรคโต คณฺฑโต
สลฺลโต อฆโต อาพาธโต อีติโต อุปทฺทวโต ภยโต อุปสคฺคโต
อตาณโต อเลณโต อสรณโต อาทีนวโต อฆมูลโต วธกโต สาสวโต
มารามิสโต ชาติธมฺมโต ชราธมฺมโต พฺยาธิธมฺมโต มรณธมฺมโต
โสกธมฺมโต ปริเทวธมฺมโต อุปายาสธมฺมโต สงฺกิเลสิกธมฺมโตติอาทีหิ การเณหิ ทุกฺขาติ ปสฺสติ อชฺโต ทุคฺคนฺธโต เชคุจฺฉโต
ปฏิกูลโต อมณฺฑนหตโต วิรูปโต วิภจฺฉโตติอาทีหิ การเณหิ
ทุกฺขลกฺขณสฺส ปริวารภูตโต อสุภโต ปสฺสติ ปรโต ริตฺตโต ตุจฺฉโต
สฺุโต อสฺสามิกโต อนิสฺสรโต อวสวตฺติโตติอาทีหิ การเณหิ
อนตฺตโต ปสฺสติ ฯ เอว หิ ปสฺสตาเนน ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา
๑

๑

๒

๑. ม. นตฺถิ ฯ ๒. ม. วิคจฺฉโต ฯ
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สงฺขารา ปริคฺคหิตา นาม โหนฺติ ฯ กสฺมา ปนายเมเต เอว
ปริคฺคณฺหตีติ ฯ มฺุจนสฺสอุปายสมฺปาทนตฺถ ฯ ตตฺราย อุปมา ฯ
เอโก กิร ปุริโส มจฺเฉ คณฺหิสฺสามีติ มจฺฉขิปฺป คเหตฺวา
อุทเก โอสาเปสิ ฯ โส ขิปฺปมุเขน หตฺถ โอตาเรตฺวา อนฺโตอุทเก
สปฺป คีวาย คเหตฺวา มจฺโฉ เม คหิโตติ อตฺตมโน อโหสิ ฯ
โส มหา วต มยา มจฺโฉ ลทฺโธติ อุกฺขิปตฺวา ปสฺสนฺโต
โสวตฺถิกตฺตยทสฺสเนน สปฺโปติ สฺชานิตฺวา ภีโต อาทีนว ทิสฺวา
คหเณ นิพฺพิณฺโณ มฺุจิตุกาโม หุตฺวา มฺุจนสฺส อุปาย กโรนฺโต
อคฺคนงฺคุฏโต ปฏาย หตฺถ นิพฺเพเธตฺวา พาห อุกฺขิปตฺวา
อุปริสีเส เทฺว ตโย วาเร อาวิชฺฌิตฺวา สปฺป ทุพฺพล กตฺวา คจฺฉ
ทุฏสปฺปาติ นิสฺสชฺชิตฺวา เวเคน ตฬากปาฬึ อารุยฺห มหนฺตสฺส
วต โภ สปฺปสฺส มุขโต มุตฺโตมฺหีติ อาคตมคฺค โอโลกยมาโน
อฏาสิ ฯ ตตฺถ ตสฺส ปุริสสฺส มจฺโฉติ สปฺป คีวาย คเหตฺวา
ตุฏกาโล วิย อิมสฺสาป โยคิโน อาทิโตว อตฺตภาว ปฏิลภิตฺวา
ตุฏกาโล ฯ ตสฺส ขิปฺปมุขโต สีส นีหริตฺวา โสวตฺถิกตฺตยทสฺสน
วิย อิมสฺส ฆนวินิพฺโภค กตฺวา สงฺขาเรสุ ติลกฺขณทสฺสน ฯ ตสฺส
ภีตกาโล วิย อิมสฺส ภยตุปฏานาณ ฯ ตโต อาทีนวทสฺสน วิย
อาทีนวานุปสฺสนาาณ ฯ คหเณ นิพฺพินฺทน วิย นิพฺพิทานุปสฺสนาาณ ฯ สปฺป มฺุจิตุกมฺยตา วิย มฺุจิตุกมฺยตาาณ ฯ
มฺุจนสฺส อุปายกรณ วิย ปฏิสงฺขานุปสฺสนาาเณน สงฺขาเรสุ
ติลกฺขณาโรปน ฯ ยถา หิ โส ปุริโส สปฺป อาวิชฺฌิตฺวา ทุพฺพล
๑

๑. นิพฺเพเตฺวา ฯ
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กตฺวา นิวตฺติตฺวา ฑสิตุ อสมตฺถภาว ปาเปตฺวา สุมุตฺต มฺุจติ
เอวมย โยคาวจโร ติลกฺขณาโรปเนน สงฺขาเร อาวิชฺฌิตฺวา ทุพพฺ เล
กตฺวา ปุน นิจฺจสุขสุภอตฺตากาเรน อุปฏาตุ อสมตฺถต ปาเปตฺวา
สุมุตฺต มฺุจติ ฯ เตน วุตฺต มฺุจนสฺส อุปายสมฺปาทนตฺถ เอว
ปริคฺคณฺหตีติ ฯ เอตฺตาวตาสฺส อุปฺปนฺน โหติ ปฏิสงฺขาาณ ย
สนฺธาย วุตตฺ  อนิจฺจโต มนสิกโรโต กึ ปฏิสงฺขา าณ อุปฺปชฺชติ
ทุกฺขโต อนตฺตโต มนสิกโรโต กึ ปฏิสงฺขา าณ อุปฺปชฺชติ
อนิจฺจโต มนสิกโรโต นิมิตฺต ปฏิสงฺขา าณ อุปฺปชฺชติ ทุกฺขโต
มนสิกโรโต ปวตฺต ปฏิสงฺขา าณ อุปฺปชฺชติ อนตฺตโต
มนสิกโรโต นิมิตฺตฺจ ปวตฺตฺจ ปฏิสงฺขา าณ อุปฺปชฺชตีติ ฯ
เอตฺถ จ นิมิตฺต ปฏิสงฺขาติ สงฺขารนิมิตฺต อทฺธุว ตาวกาลิกนฺติ อนิจฺจลกฺขณวเสน ชานิตฺวา ฯ กามฺจ ปน ปม ชานิตฺวา
ปจฺฉา าณ อุปฺปชฺชติ โวหารวเสน ปน มนฺจ ปฏิจฺจ ธมฺเม
จ อุปฺปชฺชติ มโนวิฺาณนฺติอาทีนิ วิย เอว วุจฺจติ ฯ
เอกตฺตนเยน วา ปุริมฺจ ปจฺฉิมฺจ เอก กตฺวา เอว วุตฺตนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ อิมินา นเยน อิตรสฺมิมฺป ปททฺวเย อตฺโถ เวทิตพฺโพติ ฯ
ปฏิสงฺขานุปสฺสนาาณ นิฏิต ฯ
โส เอว ปฏิสงฺขานุปสฺสนาาเณน สพฺเพ สงฺขารา สฺุาติ
ปริคฺคเหตฺวา ปุน สฺุมิท อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วาติ
ทฺวิโกฏิก สฺุต ปริคฺคณฺหติ ฯ โส เอว เนว อตฺตาน น ปร
๑

๒

๓

๑. ขุ. ป. ๓๑/๓๙๖ ฯ ๒. ส. สฬา. ๑๘/๔๐ ฯ ๓. ขุ. ป. ๓๑/๓๕๔ ฯ
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กิฺจิ อตฺตโน ปริกฺขารภาเว ิต ทิสฺวา ปุน นาห กฺวจนิ
กสฺสจิ กิฺจนตสฺมึ น จ มม กฺวจนิ กิสฺมิฺจิ กิฺจนตตฺถีติ
ยา เอตฺถ จตุโกฏิกา สฺุตา กถิตา ต ปริคฺคณฺหติ ฯ กถ ฯ
อย หิ นาห กฺวจนีติ กฺวจิ อตฺตาน น ปสฺสติ ฯ กสฺสจิ
กิฺจนตสฺมินฺติ อตฺตโน อตฺตาน กสฺสจิ ปรสฺส กิฺจนภาเว
อุปเนตพฺพ น ปสฺสติ ภาติกฏาเน ภาตร สหายฏาเน วา สหาย
ปริกฺขารฏาเน วา ปริกฺขาร มฺิตฺวา อุปเนตพฺพ น ปสฺสตีติ
อตฺโถ ฯ น จ มม กฺวจนีติ เอตฺถ มมสทฺท ตาว เปตฺวา น จ
กฺวจนีติ ปรสฺส จ อตฺตาน กฺวจิ น ปสฺสตีติ อยมตฺโถ ฯ อิทานิ
มมสทฺท อาหริตฺวา มม กิสฺมิฺจิ กิฺจนตตฺถีติ โส ปรสฺส อตฺตา
มม กิสฺมิฺจิ กิฺจนภาเว อตฺถีติ น ปสฺสติ อตฺตโน ภาติกฏาเน
ภาตร สหายฏาเน วา สหาย ปริกขฺ ารฏาเน วา ปริกฺขารนฺติ
กสฺมิฺจิ าเน ปรสฺส อตฺตาน อิมินา กิฺจนภาเวน อุปเนตพฺพ
น ปสฺสตีติ อตฺโถ ฯ เอวมย ยสฺมา เนว กตฺถจิ อตฺตาน ปสฺสติ
น ต ปรสฺส กิฺจนภาเว อุปเนตพฺพ ปสฺสติ น ปรสฺส อตฺตาน
ปสฺสติ น ปรสฺส อตฺตาน อตฺตโน กิฺจนภาเว อุปเนตพฺพ ปสฺสติ
ตสฺมาเนน จตุโกฏิกา สฺุตา ปริคฺคหิตา โหตีติ ฯ
เอว จตุโกฏิก สฺุต ปริคฺคเหตฺวา ปุน ฉหากาเรหิ สฺุต
ปริคฺคณฺหติ ฯ กถ ฯ จกฺขุ สฺุ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา
นิจฺเจน วา ธุเวน วา สสฺสเตน วา อวิปริณามธมฺเมน วา ฯเปฯ
มโน สฺุโ รูปา สฺุา ฯเปฯ ธมฺมา สฺุา จกฺขุวิฺาณ
๑

๑

๑. กุวจินีติป ทิสฺสติ ฯ
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ฯเปฯ มโนวิฺาณ จกฺขุสมฺผสฺโสติ เอว ยาว ชรามรณานโย
เนตพฺโพ ฯ
เอว ฉหากาเรหิ สฺุต ปริคฺคเหตฺวา ปุน อฏหากาเรหิ
ปริคฺคณฺหติ ฯ เสยฺยถีท ฯ รูป อสาร นิสฺสาร สาราปคต นิจฺจสารสาเรน วา ธุวสารสาเรน วา สุขสารสาเรน วา อตฺตสารสาเรน
วา นิจฺเจน วา ธุเวน วา สสฺสเตน วา อวิปริณามธมฺเมน วา
เวทนา สฺา สงฺขารา วิฺาณ จกฺขุ ชรามรณ อสาร นิสฺสาร
สาราปคต นิจฺจสารสาเรน วา ธุวสารสาเรน วา สุขสารสาเรน
วา อตฺตสารสาเรน วา นิจฺเจน วา ธุเวน วา สสฺสเตน วา
อวิปริณามธมฺเมน วา ยถา นโฬ อสาโร นิสสฺ าโร สาราปคโต
ยถา เอรณฺโฑ ยถา อุทมุ ฺพโร ยถา เสตวจฺโฉ ยถา ปาลิภทฺทโก
ยถา เผณปณฺโฑ ยถา อุทกปุพฺพุฬ ยถา มรีจิ ยถา กทลิกฺขนฺโธ
ยถา มายา อสารา นิสฺสารา สาราปคตา เอวเมว รูป ฯเปฯ
ชรามรณ อสาร นิสฺสาร สาราปคต นิจฺจสารสาเรน วา ฯเปฯ
อวิปริณามธมฺเมน วาติ ฯ
โส เอว อฏหากาเรหิ สฺุต ปริคฺคเหตฺวา ปุน
ทสหากาเรหิ ปริคฺคณฺหติ ฯ กถ ฯ รูป ริตฺตโต ปสฺสติ
ตุจฺฉโต สฺุโต อนตฺตโต อนิสฺสริยโต อกามการิยโต อลพฺภนียโต
อวสวตฺตกโต ปรโต วิวิตฺตโต ปสฺสติ เวทน ฯเปฯ วิฺาณ
ริตฺตโต ปสฺสติ ฯเปฯ วิวิตฺตโต ปสฺสตีติ ฯ
เอว ทสหากาเรหิ สฺุต ปริคฺคเหตฺวา ปุน ทฺวาทสหากาเรหิ
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ปริคฺคณฺหติ ฯ เสยฺยถีท ฯ รูป น สตฺโต น ชีโว น นโร
น มาณโว น อิตฺถี น ปุรโิ ส น อตฺตา น อตฺตนิย
นาห น มม น อฺสฺส น กสฺสจิ เวทนา ฯเปฯ
วิฺาณ ฯเปฯ น กสฺสจีติ ฯ
เอว ทฺวาทสหากาเรหิ สฺุต ปริคฺคเหตฺวา ปุน ตีรณปริฺาวเสน ทฺวาจตฺตาลีสาย อากาเรหิ สฺุต ปริคฺคณฺหติ
รูป อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต อาพาธโต
ปรโต ปโลกโต อีติโต อุปทฺทวโต ภยโต อุปสคฺคโต จลโต ปภงฺคุโต
อทฺธุวโต อตาณโต อเลณโต อสรณโต อสรณีภูตโต ริตตฺ โต
ตุจฺฉโต สฺุโต อนตฺตโต อนสฺสาทโต อาทีนวโต วิปริณามธมฺมโต
อสารกโต อฆมูลโต วธกโต วิภวโต สาสวโต สงฺขตโต
มารามิสโต ชาติธมฺมโต ชราธมฺมโต พฺยาธิธมฺมโต มรณธมฺมโต
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมโต สมุทยโต อตฺถงฺคมโต
นิสฺสรณโต ปสฺสติ เวทน ฯเปฯ วิฺาณ อนิจฺจโต ฯเปฯ
นิสฺสรณโต ปสฺสติ ฯ วุตฺตมฺป เจต รูป อนิจฺจโต ฯเปฯ นิสสฺ รณโต
ปสฺสนฺโต สฺุโต โลก อเวกฺขติ เวทน ฯเปฯ วิฺาณ
อนิจฺจโต ฯเปฯ นิสฺสรณโต ปสฺสนฺโต สฺุโต โลก อเวกฺขติ
สฺุโต โลก อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต
อตฺตานุทิฏึ โอหจฺจ เอว มจฺจุตโร สิยา
เอว โลก อเวกฺขนฺต มจฺจุราชา น ปสฺสตีติ ฯ
๑

๒

๑. อูหจฺจ. ๒. ขุ. จู. ๓๐/๒๔๕ ฯ
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ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
เอว สฺุโต ทิสวฺ า ติลกฺขณ อาโรเปตฺวา สงฺขาเร
ปริคฺคณฺหนฺโต ภยฺจ นนฺทิฺจ วิปฺปหาย สงฺขาเรสุ อุทาสิโน
โหติ มชฺฌตฺโต อหนฺติ วา มมนฺติ วา น คณฺหาติ วิสฏภริโย
วิย ปุรโิ ส ฯ ยถา นาม ปุริสสฺส ภริยา ภเวยฺย อิฏา กนฺตา มนาปา
โส ตาย วินา มุหุตฺตมฺป อธิวาเสตุ น สกฺกุเณยฺย อติวิย น
มมาเยยฺย โส ต อิตฺถึ อฺเน ปุริเสน สทฺธึ ิต วา นิสินนฺ 
วา (นิปนฺน วา) กเถนฺตึ วา หสนฺตึ วา ทิสฺวา กุปโต อสฺส
อนตฺตมโน อธิมตฺต โทมนสฺส ปฏิสเวเทยฺย โส อปเรน สมเยน
ตสฺสา อิตฺถยิ า โทส ทิสฺวา มฺุจิตุกาโม หุตฺวา ต วิสชฺเชยฺย
น น มมาติ คณฺเหยฺย ตโต ปฏาย ต เยนเกนจิ สทฺธึ
ยงฺกิฺจิ กุรมุ าน ทิสฺวาป เนว กุปฺเปยฺย น โทมนสฺส อาปชฺเชยฺย
อฺทตฺถุ อุทาสิโน ภเวยฺย มชฺฌตฺโต เอวเมวาย สพฺพสงฺขาเรหิ
มฺุจิตุกาโม หุตฺวา ปฏิสงฺขานุปสฺสนาย สงฺขาเร ปริคฺคณฺหนฺโต
อห มมาติ คเหตพฺพต อทิสฺวา ภยฺจ นนฺทิฺจ วิปฺปหาย
สพฺพสงฺขาเรสุ อุทาสิโน โหติ มชฺฌตฺโต ฯ ตสฺส เอว ชานโต
เอว ปสฺสโต ตีสุ ภเวสุ จตูสุ โยนีสุ ปฺจสุ คตีสุ สตฺตสุ
วิฺาณฏิตีสุ นวสุ สตฺตาวาเสสุ จิตฺต ปฏิลยี ติ ปฏิกฏุ ติ
ปฏิวฏฏติ น สมฺปสาริยติ อุเปกฺขา วา ปาฏิกุลฺยตา วา สณฺาติ ฯ
เสยฺยถาป นาม ปทุมปลาเส อีสกโปเณ อุทกผุสติ านิ ปฏิลียนฺติ
ปฏิกุฏนฺติ ปฏิวฏฏนฺติ น สมฺปสาริยนฺติ เอวเมว ฯ เสยฺยถาป
นาม กุกกฺ ุฏปตฺต วา นฺหารุททฺทุล วา อคฺคิมฺหิ ปกฺขิตฺต ปฏิลียติ
๑

๑. อุทาสีโนติป ทิสฺสติ ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
ปฏิกุฏติ ปฏิวฏฏติ น สมฺปสาริยติ เอวเมว ตสฺส ตีสุ ภเวสุ
จิตฺต ฯเปฯ อุเปกฺขา วา ปฏิกลุ ฺยตา วา สณฺาติ ฯ อิจฺจสฺส
สงฺขารุเปกฺขาาณ นาม อุปฺปนฺน โหติ ฯ
ต ปเนต สเจ สนฺติปท นิพฺพาน สนฺตโต ปสฺสติ สพฺพ
สงฺขารปฺปวตฺต วิสชฺเชตฺวา นิพฺพานเมว ปกฺขนฺทติ โน เจ นิพฺพาน
สนฺตโต ปสฺสติ ปุนปฺปุน สงฺขารารมฺมณเมว หุตฺวา ปวตฺตติ
สามุทฺทิกาน กาโก วิย ฯ สามุทฺทิกา กิร วาณิชกา นาว อาโรหนฺตา
ทิสากาก นาม คณฺหนฺติ ฯ เต ยทา นาวา วาตุกฺขิตฺตา วิเทส
ปกฺขนฺทติ ตีร น ปฺายติ ตทา ทิสากาก วิสชฺเชนฺติ ฯ โส
กูปกยฏิโต อากาส ลงฺฆิตฺวา สพฺพา ทิสา จ วิทิสา จ อนุคนฺตฺวา
สเจ ตีร ปสฺสติ ตทภิมุโขว คจฺฉติ โน เจ ปสฺสติ ปุนปฺปุน
อาคนฺตฺวา กูปกยฏึเยว อลฺลียติ เอวเมว สเจ สงฺขารุเปกฺขาาณ
สนฺติปท นิพฺพาน สนฺตโต ปสฺสติ สพฺพ สงฺขารปฺปวตฺต วิสชฺเชตฺวา
นิพฺพานเมว ปกฺขนฺทติ โน เจ ปสฺสติ ปุนปฺปุน สงฺขารารมฺมณเมว
หุตฺวา ปวตฺตติ ฯ ตยิท สุปฺปคฺเค ปฏ วฏฏยมาน วิย นิพฺพฏฏติ กปฺปาส วิหตมาน วิย นานปฺปการโต สงฺขาเร ปริคฺคเหตฺวา ภยฺจ
นนฺทิฺจ ปหาย สงฺขารวิจินเน มชฺฌตฺต หุตฺวา ติวิธานุปสฺสนาวเสน
ติฏติ ฯ เอว ติฏมาน ติวิธวิโมกฺขมุขภาว อาปชฺชิตฺวา สตฺตอริยปุคฺคลวิภาคาย ปจฺจโย โหติ ฯ
ตตฺริท ติวิธานุปสฺสนาวเสน ปวตฺตนโต ติณฺณ อินฺทฺรยิ าน
๑

๒

๑. ม. ทิสากาโก ฯ ๒. ฏีกาปาโป อีทิโส ฯ วิหฏมานนฺตปิ  ทิสฺสติ ฯ
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ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
อธิปเตยฺยวเสน ติวิธวิโมกฺขมุขภาว อาปชฺชติ นาม ฯ ติสฺโส หิ
อนุปสฺสนา ตีณิ วิโมกฺขมุขานีติ วุจฺจนฺติ ฯ ยถาห ฯ ตีณิ โข
ปนิมานิ วิโมกฺขมุขานิ โลกนิยฺยานาย สวตฺตนฺติ สพฺพสงฺขาเร
ปริจฺเฉทปริวฏมโต สมนุปสฺสนตาย อนิมิตฺตาย จ ธาตุยา จิตฺตสมฺปกฺขนฺทนตาย สพฺพสงฺขาเรสุ มโนสมุตฺเตชนตาย อปฺปณิหิตาย
จ ธาตุยา จิตฺตสมฺปกฺขนฺทนตาย สพฺพธมฺเม ปรโต สมนุปสฺสนตาย
สฺุตาย จ ธาตุยา จิตฺตสมฺปกฺขนฺทนตาย อิมานิ ตีณิ
วิโมกฺขมุขานิ โลกนิยฺยานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ
ตตฺถ ปริจฺเฉทปริวฏมโตติ อุทยพฺพยวเสน ปริจฺเฉทโต เจว
ปริวฏมโต จ ฯ อนิจฺจานุปสฺสน หิ อุทยโต ปุพฺเพ สงฺขารา นตฺถีติ
ปริจฺฉินฺทิตฺวา เตสคตึ สมเนฺวสมาน วยโต ปร น คจฺฉนฺติเอตฺเถว
อนฺตรธายนฺตีติ ปริวฏมโต สมนุปสฺสติ ฯ มโนสมุตฺเตชนตายาติ
จิตฺตสเวชนตาย ฯ ทุกฺขานุปสฺสเนน หิ สงฺขาเรสุ จิตฺต สเวเชติ ฯ
ปรโต สมนุปสฺสนตายาติ นาห น มมาติ เอว อนตตโต
สมนุปสฺสนตาย ฯ อิติ อิมานิ ตีณิ ปทานิ อนิจฺจานุปสฺสนาทีน
วเสน วุตฺตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ เตเนว ตทนนฺตเร ปฺหวิสชฺชเน
วุตฺต อนิจฺจโต มนสิกโรโต ขยโต สงฺขารา อุปฏหนฺติ ทุกขฺ โต
มนสิกโรโต ภยโต สงฺขารา อุปฏหนฺติ อนตฺตโต มนสิกโรโต
สฺุโต สงฺขารา อุปฏหนฺตีติ ฯ กตเม ปน เต วิโมกฺขา เยส
อิมานิ อนุปสฺสนานิ มุขานีติ ฯ อนิมิตฺโต อปฺปณิหิโต สฺุโตติ
๑

๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๓๗๓ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
เอเต ตโย ฯ วุตฺตฺเหต อนิจฺจโต มนสิกโรนฺโต อธิโมกฺขพหุโล
อนิมิตฺตวิโมกฺข ปฏิลภติ ทุกฺขโต มนสิกโรนฺโต ปสฺสทฺธิพหุโล
อปฺปณิหิตวิโมกฺข ปฏิลภติ อนตฺตโต มนสิกโรนฺโต เวทพหุโล
สฺุตวิโมกฺข ปฏิลภตีติ ฯ เอตฺถ จ อนิมิตฺโต วิโมกฺโขติ
อนิมิตฺตากาเรน นิพฺพาน อารมฺมณ กตฺวา ปวตฺโต อริยมคฺโค ฯ โส
หิ อนิมิตฺตาย ธาตุยา อุปฺปนฺนตฺตา อนิมิตฺโต กิเลเสหิ จ วิมตุ ฺตตฺตา
วิโมกฺโข ฯ เอเตเนว นเยน อปฺปณิหติ ากาเรน นิพฺพาน อารมฺมณ
กตฺวา ปวตฺโต อปฺปณิหิโต สฺุตากาเรน นิพฺพาน อารมฺมณ
กตฺวา ปวตฺโต สฺุโตติ เวทิตพฺโพ ฯ ย ปน อภิธมฺเม ยสฺมึ สมเย
โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย
ปมาย ภูมยิ า ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อปฺปณิหิต สฺุตนฺติ เอว วิโมกฺขทฺวยเมว วุตฺต ต
นิปฺปริยายโต วิปสฺสนาคมน สนฺธาย ฯ วิปสฺสนาาณ หิ กฺจาป
ปฏิสมฺภิทามคฺเค อนิจฺจานุปสฺสน าณ นิจฺจโต อภินิเวส
มฺุจตีติ สฺุโต วิโมกฺโข ทุกฺขานุปสฺสน าณ สุขโต อภินิเวส
อนตฺตานุปสฺสน าณ อตฺตโต อภินิเวส มฺุจตีติ สฺุโต
วิโมกฺโขติ เอว อภินิเวสมฺุจนวเสน สฺุโต วิโมกฺโขติ จ
อนิจฺจานุปสฺสน าณ นิจฺจโต นิมติ ฺต มฺุจตีติ อนิมิตฺโต
วิโมกฺโข ทุกฺขานุปสฺสน าณ สุขโต นิมิตฺต อนตฺตานุปสฺสน
าณ อตฺตโต นิมิตฺต มฺุจตีติ อนิมิตฺโต วิโมกฺโขติ เอว
๑

๒

๓

๔

๑. ขุ.ป. ๓๑/๓๘๘ ฯ ๒. อภิ.ส. ๓๔/๑๐๕ ฯ ๓. ขุ.ป. ๓๑/๔๐๐ ฯ ๔. ขุ.ป. ๓๑/๔๐๒ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺว (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 301

ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
นิมิตฺตมฺุจนวเสน อนิมิตฺโต วิโมกฺโขติ จ อนิจฺจานุปสฺสน
าณ นิจฺจโต ปณิธึ มฺุจตีติ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข ทุกฺขานุปสฺสน าณ สุขโต ปณิธึ อนตฺตานุปสฺสน าณ อตฺตโต
ปณิธึ มฺุจตีติ อปฺปณิหโิ ต วิโมกฺโขติ เอว ปณิธิมฺุจนวเสน
อปฺปณิหิโต วิโมกฺโขติ จ วุตฺต ตถาป ต สงฺขารนิมิตฺตสฺส
อวิชหนโต น นิปฺปริยาเยน อนิมิตตฺ  นิปฺปริยาเยน ปน
สฺุตฺเจว อปฺปณิหิตฺจ ฯ ตสฺส จ อาคมนวเสน อริยมคฺคกฺขเณ
วิโมกฺโข อุทฺธโฏ ฯ ตสฺมา อปฺปณิหิต สฺุตนฺติ วิโมกฺขทฺวยเมว
วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ อย ตาเวตฺถ วิโมกฺขกถา ฯ
ย ปุน วุตฺต สตฺตอริยปุคฺคลวิภาคาย ปจฺจโย โหตีติ ตตฺถ ฯ
สทฺธานุสารี สทฺธาวิมุตฺโต กายสกฺขี อุภโตภาควิมุตฺโต ธมฺมานุสารี
ทิฏิปฺปตฺโต ปฺาวิมุตฺโตติ อิเม ตาว สตฺต อริยปุคฺคลา ฯ เตส
วิภาคาย อิท สงฺขารุเปกฺขาาณ ปจฺจโย โหติ ฯ โย หิ อนิจฺจโต
มนสิกโรนฺโต อธิโมกฺขพหุโล สทฺธินฺทฺริย ปฏิลภติ โส โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ สทฺธานุสารี โหติ ฯ เสเสสุ สตฺตสุ าเนสุ สทฺธาวิมุตฺโต ฯ โย ปน ทุกขฺ โต มนสิกโรนฺโต ปสฺสทฺธิพหุโล
สมาธินฺทฺริย ปฏิลภติ โส สพฺพตฺถ กายสกฺขี นาม โหติ ฯ
อรูปชฺฌาน ปน ปตฺวา อคฺคผลปฺปตฺโต อุภโตภาควิมุตฺโต นาม โหติ ฯ
โย ปน อนตฺตโต มนสิกโรนฺโต เวทพหุโล ปฺินฺทฺริย ปฏิลภติ
โส โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ ธมฺมานุสารี โหติ ฯ ฉสุ าเนสุ
๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๔๐๓ฯ ๒. สี. ม. ทิฏปฺปตฺโต ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ทิฏิปฺปตฺโต ฯ อคฺคผเล ปฺาวิมุตฺโตติ ฯ วุตฺตฺเหต อนิจฺจโต
มนสิกโรโต สทฺธินฺทฺรยิ  อธิมตฺต โหติ สทฺธินทฺ ฺริยสฺส อธิมตฺตตฺตา
โสตาปตฺติมคฺค ปฏิลภติ เตน วุจฺจติ สทฺธานุสารีติ ฯ ตถา
อนิจฺจโต มนสิกโรโต สทฺธินฺทฺริย อธิมตฺต โหติ สทฺธินฺทรฺ ิยสฺส
อธิมตฺตตฺตา โสตาปตฺติผล สจฺฉิกต โหติ เตน วุจฺจติ สทฺธาวิมุตฺโตติอาทิ ฯ อปรมฺป วุตฺต สทฺทหนฺโต วิมุตฺโตติ สทฺธาวิมุตฺโต ผุฏ นฺต สจฺฉิกโตติ กายสกฺขี ทิฏนฺต ปตฺโตติ
ทิฏิปฺปตฺโต สทฺทหนฺโต วิมุจฺจตีติ สทฺธาวิมุตฺโต ฌานผสฺส
ปม ผุสติ ปจฺฉา นิโรธ นิพฺพาน สจฺฉิกโรตีติ กายสกฺขี ทุกฺขา
สงฺขารา สุโข นิโรโธติ าณ โหติ าต ทิฏ วิทิต สจฺฉิกต ผุสิต
ปฺายาติ ทิฏิปฺปตฺโตติ ฯ อิตเรสุ ปน จตูสุ สทฺธ อนุสรติ
สทฺธาย วา อนุสรติ คจฺฉตีติ สทฺธานุสารี ตถา ปฺาสงฺขาต
ธมฺม อนุสรติ ธมฺเมน วา อนุสรตีติ ธมฺมานุสารี อรูปชฺฌาเนน
เจว อริยมคฺเคน จาติ อุภโตภาเคน วิมุตฺโตติ อุภโตภาควิมุตฺโต
ปชานนฺโต วิมุตฺโตติ ปฺาวิมุตฺโตติ เอว วจนฏโ เวทิตพฺโพติ ฯ
สงฺขารุเปกฺขาาณ ฯ
ต ปเนต ปุริเมน าณทฺวเยน อตฺถโต เอก ฯ เตนาหุ โปราณา
อิท สงฺขารุเปกฺขาาณ เอกเมว ตีณิ นามานิ ลภติ เหฏา
มฺุจิตุกมฺยตาาณ นาม ชาต มชฺเฌ ปฏิสงฺขานุปสฺสนาาณ
นาม อนฺเต จ สิขาปฺปตฺต สงฺขารุเปกฺขาาณ นาม ฯ ปาลิยมฺป
๑

๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๓๘๐ ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๓๗๘ ฯ
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ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
วุตฺต กถ มฺุจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา ปฺา สงฺขารุเปกฺขาสุ าณ อุปฺปาท มฺุจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา ปฺา
สงฺขารุเปกฺขาสุ าณ ปวตฺต นิมิตฺต ฯเปฯ อุปายาส มฺุจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา ปฺา สงฺขารุเปกฺขาสุ าณ อุปฺปาโท
ทุกฺขนฺติ ฯเปฯ ภยนฺติ สามิสนฺติ ฯเปฯ อุปฺปาโท สงฺขาราติ ฯเปฯ
อุปายาโส สงฺขาราติ มฺุจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา ปฺา
สงฺขารุเปกฺขาสุ าณนฺติ ฯ ตตฺถ มฺุจิตุกมฺยตา จ สา ปฏิสงฺขา จ
สนฺติฏนา จาติ มฺุจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา ฯ อิติ ปุพฺพภาเค
นิพฺพิทาาเณน นิพฺพิณฺณสฺส อุปฺปาทาทีนิ ปริจฺจชิตุกามตา มฺุจิตุกามตา ฯ มฺุจนสฺส อุปายกรณตฺถ มชฺเฌ ปฏิสงฺขาน ปฏิสงฺขา ฯ
มฺุจิตฺวา อวสาเน อชฺฌุเปกฺขน สนฺติฏนา ย สนฺธาย อุปฺปาโท
สงฺขารา เต สงฺขาเร อชฺฌุเปกฺขตีติ สงฺขารุเปกฺขาติอาทิ
วุตฺต ฯ เอว เอกเมวิท าณ ฯ อปจ อิมายป ปาลิยา อิท
เอกเมวาติ เวทิตพฺพ ฯ วุตฺตฺเหต ยา จ มฺุจิตุกมฺยตา
ยา จ ปฏิสงฺขานุปสฺสนา ยา จ สงฺขารุเปกฺขา อิเม ธมฺมา
เอกตฺถา พฺยฺชนเมว นานนฺติ ฯ
เอว อธิคตสงฺขารุเปกฺขสฺส ปน อิมสฺส กุลปุตฺตสฺส วิปสฺสนา
สิขาปฺปตฺตา วุฏานคามินี โหติ ฯ สิขาปฺปตฺตวิปสฺสนาติ วา
วุฏานคามินีติ วา สงฺขารุเปกฺขาทิาณตฺตยสฺเสว เอต นาม ฯ สา
หิ สิข อุตฺตมภาว ปตฺตตฺตา สิขาปฺปตฺตา วุฏ าน คจฺฉตีติ
๑

๒

๓

๑. ขุ. ป. ๓๑/๘๗ ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๘๘ ฯ ๓. ขุ. ป. ๓๑/๓๙๖ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
วุฏานคามินี ฯ วุฏาน วุจฺจติ พหิทฺธา นิมิตฺตภูตโต อภินิวิฏวตฺถุโต เจว อชฺฌตฺตปฺปวตฺตโต จ วุฏ หนโต มคฺโค ต คจฺฉตีติ
วุฏานคามินี มคฺเคน สทฺธึ ฆฏิยตีติ อตฺโถ ฯ
ตตฺราย อภินิเวสวุฏานาน อาวิภาวตฺถาย มาติกา อชฺฌตฺต
อภินิวิสิตฺวา อชฺฌตฺตา วุฏาติ อชฺฌตฺต อภินวิ ิสิตฺวา พหิทฺธา
วุฏาติ พหิทฺธา อภินิวิสิตฺวา พหิทฺธา วุฏาติ พหิทฺธา
อภินิวิสิตฺวา อชฺฌตฺตา วุฏาติ รูเป อภินิวิสิตฺวา รูปา วุฏาติ รูเป
อภินิวิสิตฺวา อรูปา วุฏ าติ อรูเป อภินิวิสิตฺวา อรูปา วุฏาติ
อรูเป อวินิวสิ ิตฺวา รูปา วุฏาติ เอกปฺปหาเรน ปฺจหิ ขนฺเธหิ
วุฏาติ อนิจฺจโต อภินิวิสิตฺวา อนิจฺจโต วุฏาติ อนิจฺจโต
อภินิวิสิตฺวา ทุกฺขโต อนตฺตโต วุฏ าติ ทุกฺขโต อภินิวิสิตฺวา
ทุกฺขโต อนิจฺจโต อนตฺตโต วุฏาติ อนตฺตโต อภินิวิสิตฺวา
อนตฺตโต อนิจฺจโต ทุกฺขโต วุฏาติ ฯ กถ ฯ อิเธกจฺโจ อาทิโตว
อชฺฌตฺตสงฺขาเรสุ อภินิวิสติ อภินิวิสติ ฺวา เต ปสฺสติ ฯ ยสฺมา
ปน น สุทธฺ อชฺฌตฺตทสฺสนมตฺเตเนว มคฺควุฏาน โหติ พหิทฺธาป
ทฏพฺพเมว ตสฺมา ปรสฺส ขนฺเธป อนุปาทินฺนกสงฺขาเรป อนิจฺจ
ทุกฺขมนตฺตาติ ปสฺสติ ฯ โส กาเลน อชฺฌตฺต สมฺมสติ กาเลน
พหิทฺธา ฯ ตสฺเสว สมฺมสโต อชฺฌตฺต สมฺมสนกาเล วิปสฺสนา
มคฺเคน สทฺธึ ฆฏิยติ ฯ อย อชฺฌตฺต อภินิวิสิตฺวา อชฺฌตฺตา วุฏาติ
นาม ฯ สเจ ปนสฺส พหิทฺธา สมฺมสน กาเล วิปสฺสนา มคฺเคน สทฺธึ
ฆฏิยติ ฯ อย อชฺฌตฺต อภินิวิสิตฺวา พหิทฺธา วุฏ าติ นาม ฯ เอส
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ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
นโย พหิทฺธา อภินิวิสิตฺวา พหิทฺธา จ อชฺฌตฺตา จ วุฏาเนป ฯ
อปโร อาทิโตว รูเป อภินิวิสติ อภินิวิสิตฺวา ภูตรูปฺจ
อุปาทายรูปฺจ ราสึ กตฺวา ปสฺสติ ฯ ยสฺมา ปน น สุทฺธรูปทสฺสนมตฺเตเนว วุฏาน โหติ อรูปมฺป ทฏพฺพเมว ตสฺมา ต
รูปมารมฺมณ กตฺวา อุปฺปนฺน เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณฺจ
อิท อรูปนฺติ อรูป ปสฺสติ ฯ โส กาเลน รูป สมฺมสติ กาเลน
อรูป ฯ ตสฺเสว สมฺมสโต รูปสมฺมสนกาเล วิปสฺสนา มคฺเคน
สทฺธึ ฆฏิยติ ฯ อย รูเป อภินิวิสิตฺวา รูปา วุฏ าติ นาม ฯ
สเจ ปนสฺส อรูปสมฺมสนกาเล วิปสฺสนา มคฺเคน สทฺธึ ฆฏิยติ อย
รูเป อภินิวิสิตฺวา อรูปา วุฏาติ นาม ฯ เอส นโย อรูเป
อภินิวิสิตฺวา อรูปา จ รูปา จ วุฏาเนป ฯ ยงฺก
ิ ฺจิ สมุทยธมฺม
สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ เอว อภินิวิสิตฺวา เอวเมว วุฏานกาเล
ปน เอกปฺปหาเรน ปฺจหิ ขนฺเธหิ วุฏาติ นาม ฯ
เอโก อาทิโตว อนิจฺจโต สงฺขาเร สมฺมสติ ฯ ยสฺมา ปน น
อนิจฺจโต สมฺมสนมตฺเตเนว วุฏาน โหติ ทุกฺขโตป อนตฺตโตป
สมฺมสิตพฺพเมว ตสฺมา ทุกฺขโตป อนตฺตโตป สมฺมสติ ฯ ตสฺเสว
ปฏิปนฺนสฺส อนิจฺจโต สมฺมสนกาเล วุฏาน โหติ ฯ อย อนิจฺจโต
อภินิวิสิตฺวา อนิจฺจโต วุฏาติ นาม ฯ สเจ ปนสฺส ทุกฺขโต
อนตฺตโต สมฺมสนกาเล วุฏาน โหติ อย อนิจฺจโต อภินิวิสติ ฺวา
ทุกฺขโต อนตฺตโต วุฏาติ นาม ฯ เอส นโย ทุกฺขโต อนตฺตโต
๑

๑. วิ. มหาวคฺค ๔/๒๒ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
อภินิวิสิตฺวา เสสวุฏาเนสุป ฯ
เอตฺถ จ โยป อนิจฺจโต อภินิวิฏโ โยป ทุกฺขโต โยป
อนตฺตโต วุฏานกาเล จ อนิจฺจโต วุฏาน โหติ ตโยป ชนา
อธิโมกฺขพหุลา โหนฺติ สทฺธินฺทฺริย ปฏิลภนฺติ อนิมิตฺตวิโมกฺเขน
วิมุจฺจนฺติ ปมมคฺคกฺขเณ สทฺธานุสาริโน โหนฺติ สตฺตสุ าเนสุ
สทฺธาวิมุตฺตา สเจ ปน ทุกฺขโต วุฏาน โหติ ตโยป ชนา
ปสฺสทฺธิพหุลา โหนฺติ สมาธินฺทฺริย ปฏิลภนฺติ อปฺปณิหิตวิโมกฺเขน
วิมุจฺจนฺติ สพฺพตฺถ กายสกฺขิโน โหนฺติ ยสฺส ปเนตฺถ อรูปชฺฌาน
ปาทก โส อคฺคผเล อุภโตภาควิมุตฺโต โหติ อถ เนส
อนตฺตโต วุฏาน โหติ ตโยป ชนา เวทพหุลา โหนฺติ
ปฺินฺทฺริย ปฏิลภนฺติ สฺุตวิโมกฺเขน วิมุจฺจนฺติ ปมมคฺคกฺขเณ ธมฺมานุสาริโน โหนฺติ ฉสุ าเนสุ ทิฏิปฺปตฺตา
อคฺคผเล ปฺาวิมุตฺตาติ ฯ
อิทานิ สทฺธึ ปุริมปจฺฉิมาเณหิ อิมิสฺสา วุฏานคามินิยา
วิปสฺสนาย อาวิภาวตฺถ ทฺวาทส อุปมา เวทิตพฺพา ฯ ตาส อิท อุทฺทาน
วคฺคุลี กณฺหสปฺโป จ ฆร โค ยกฺขิ ทารโก
ขุทฺท ปปาส สีตุณฺห อนฺธการ วิเสน จาติ ฯ
อิมา จ อุปมา ภยตุปฏานโต ปภูติ ยตฺถกตฺถจิ าเณ
ตฺวา อาหริตุ วฏเฏยฺยุ ฯ อิมสฺมึ ปน าเน อาหริยมานาสุ
ภยตุปฏานโต ยาว ผลาณา สพฺพ ปากฏ โหติ ฯ ตสฺมา
อิเธว อาหริตพฺพาติ วุตฺตา ฯ
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วคฺคุลีติ ฯ เอกา กิร วคฺคุลี เอตฺถ ปุปฺผ วา ผล วา
ลภิสฺสามีติ ปฺจสาเข มธุกรุกฺเข นิลยี ิตฺวา เอก สาข ปริมสิตฺวา
น ตตฺถ กิฺจิ ปุปฺผ วา ผล วา คยฺหุปค อทฺทส ฯ ยถา จ
เอก เอว ทุติย ตติย จตุตฺถ ปฺจมมฺป สาข ปริมสิตฺวา
นาทฺทส ฯ สา อผโล วตาย รุกฺโข นตฺเถตฺถ กิฺจิ คยฺหุปคนฺติ
ตสฺมึ รุกฺเข อาลย วิสชฺเชตฺวา อุชุกาย สาขาย อารุยฺห วิฏปนฺตเรน
สีส นีหริตฺวา อุทฺธ อุลโฺ ลเกตฺวา อากาเส อุปฺปติตฺวา อฺสฺมึ
ผลรุกฺเข นิลียิ ฯ ตตฺถ วคฺคุลี วิย โยคาวจโร ทฏพฺโพ ฯ
ปฺจสาโข มธุกรุกฺโข วิย ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ฯ ตตฺถ วคฺคุลิยา
นิลียน วิย โยคิโน ขนฺธปฺจเก อภินิเวโส ฯ ตสฺสา เอเกก สาข
ปริมสิตฺวา กิฺจิ คยฺหุปค อทิสฺวา อวเสสสาขาปริมสน วิย โยคิโน
รูปกฺขนฺธ สมฺมสิตฺวา ตตฺถ กิฺจิ คยฺหุปค อทิสฺวา อวเสสกฺขนฺธสมฺมสน ฯ ตสฺสา อผโล วตาย รุกโฺ ขติ รุกฺเข อาลยวิสชฺชน วิย
โยคิโน ปฺจสุป ขนฺเธสุ อนิจฺจลกฺขณาทิทสฺสนวเสน นิพพฺ ิณฺณสฺส
มฺุจิตุกมฺยตาทิาณตฺตย ฯ ตสฺสา อุชุกาย สาขาย อุปริ อาโรหน
วิย โยคิโน อนุโลม ฯ สีส นีหริตฺวา อุทฺธ อุลโฺ ลกน วิย
โคตฺรภูาณ ฯ อากาเส อุปฺปตน วิย มคฺคาณ ฯ อฺสฺมึ
ผลรุกฺเข นิลยี น วิย ผลาณ ฯ
กณฺหสปฺปุปมา ปฏิสงฺขาาเณ วุตฺตาว ฯ อุปมาสสนฺทเน
ปเนตฺถ สปฺปวิสชฺชน วิย โคตฺรภูาณ มฺุจิตฺวา อาคตมคฺค
๑

๑. ปรามสิตฺวา ฯ
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โอโลเกนฺตสฺส าน วิย มคฺคาณ คนฺตฺวา อภยฏาเน าน
วิย ผลาณนฺติ อย วิเสโส ฯ
ฆรนฺติ ฯ ฆรสามิเก กิร สาย ภฺุชิตฺวา สยน อารุยฺห
นิทฺท โอกฺกนฺเต ฆร อาทิตฺต ฯ โส ปพุชฺฌิตฺวา อคฺคึ ทิสฺวา ภีโต
สาธุ วตสฺส สเจ อทยฺหมาโน นิกฺขเมยฺยนฺติ โอโลกยมาโน มคฺค
ทิสฺวา นิกฺขมิตฺวา เวเคน เขมฏาน คนฺตฺวา ิโต ฯ ตตฺถ
ฆรสามิกสฺส ภฺุชิตฺวา สยน อารุยฺห นิทฺโทกฺกมน วิย พาลปุถุชชฺ นสฺส ขนฺธปฺจเก อห มมาติ คหณ ฯ ปพุชฺฌิตฺวา อคฺคึ
ทิสฺวา ภีตกาโล วิย สมฺมาปฏิปท ปฏิปชฺชิตฺวา ติลกฺขณ ทิสวฺ า
ภยตุปฏานาณ ฯ นิกขฺ มนมคฺค โอโลกน วิย มฺุจิตุกมฺยตาาณ ฯ
มคฺคทสฺสน วิย อนุโลม ฯ นิกฺขมน วิย โคตฺรภูาณ ฯ
เวเคน คมน วิย มคฺคาณ ฯ เขมฏาเน าน วิย ผลาณ ฯ
โคติ ฯ เอกสฺส กิร กสกสฺส รตฺติภาเค นิทฺท โอกฺกนฺตสฺส
วช ภินฺทิตฺวา โคณา ปลาตา ฯ โส ปจฺจูสสมเย ตตฺถ คนฺตฺวา
โอโลเกนฺโต เตส ปลาตภาว ตฺวา อนุปท คนฺตฺวา รฺโ โคเณ
อทฺทส ฯ เต มยฺห โคณาติ สลฺลกฺเขตฺวา อาหรนฺโต ปภาตกาเล
นยิเม มยฺห โคณา ราชโคณาติ สฺชานิตฺวา ยาว ม โจโร
อยนฺติ คเหตฺวา ราชปุรสิ า น อนยพฺยสน ปาเปนฺติ ตาวเทว
ปลายิสฺสามีติ ภีโต โคเณ ปหาย เวเคน ปลายิตฺวา นิพฺภยฏาเน
อฏาสิ ฯ ตตฺถ มยฺห โคณาติ ราชโคณาน คหณ วิย พาลปุถุชชฺ นสฺส อห มมาติ ขนฺธาน คหณ ฯ ปภาเต ราชโคณาติ
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สฺชานน วิย โยคิโน ติลกฺขณวเสน ขนฺธาน อนิจฺจา ทุกขฺ า
อนตฺตาติ สฺชานน ฯ ภีตกาโล วิย ภยตุปฏานาณ ฯ วิสชฺเชตฺวา
คนฺตุกามตา วิย มฺุจิตุกมฺยตา ฯ วิสชฺชน วิย โคตฺรภู ฯ ปลายน
วิย มคฺโค ฯ ปลายิตฺวา อภยเทเส าน วิย ผล ฯ
ยกฺขีติ ฯ เอโก กิร ปุริโส ยกฺขินิยา สทฺธึ สวาส กปฺเปสิ ฯ
สา รตฺติภาเค สุตฺโต อยนฺติ มนฺตฺวา อามกสุสาน คนฺตฺวา
มนุสฺสมส ขาทติ ฯ โส กุหึ เอสา คจฺฉตีติ อนุพนฺธิตฺวา มนุสฺสมส
ขาทมาน ทิสฺวา ตสฺสา อมนุสฺสีภาว ตฺวา ยาว ม น ขาทติ
ตาว ปลายิสฺสามีติ ภีโต เวเคน ปลายิตฺวา เขมฏาเน อฏาสิ ฯ
ตตฺถ ยกฺขินิยา สทฺธึ สวาโส วิย ขนฺธาน อห มมาติ คหณ ฯ
สุสาเน มนุสฺสมส ขาทมาน ทิสฺวา ยกฺขินี อยนฺติ ชานน วิย
ขนฺธาน ติลกฺขณ ทิสฺวา อนิจฺจาทิภาวชานน ฯ ภีตกาโล วิย
ภยตุปฏาน ฯ ปลายิตุกามตา วิย มฺุจิตุกมฺยตา ฯ สุสานวิชหน
วิย โคตฺรภู ฯ เวเคน ปลายน วิย มคฺโค ฯ อภยเทเส าน
วิย ผล ฯ
ทารโกติ ฯ เอกา กิร ปุตฺตคิทฺธินี อิตฺถี ฯ สา อุปริปาสาเท
นิสินฺนาว อนฺตรวีถิย ทารกสทฺท สุตฺวา ปุตฺโต นุโข เม เกนจิ
วิเหิยตีติ เวคสา คนฺตฺวา อตฺตโน ปุตฺโตติ สฺาย ปรปุตฺต
อคฺคเหสิ ฯ สา ปรปุตฺโต อยนฺติ สฺชานิตฺวา โอตฺตปฺปมานา
อิโต จิโต จ โอโลเกตฺวา มา เหว ม โกจิ ทารกโจรี อยนฺติ วเทยฺยาติ
ทารก ตตฺเถว โอโรเปตฺวา ปุน เวคสา ปาสาท อารุยฺห นิสที ิ ฯ
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ตตฺถ อตฺตโน ปุตฺตสฺาย ปรปุตตฺ สฺส คหณ วิย อห มมาติ
ปฺจกฺขนฺธคฺคหณ ฯ ปรปุตฺโต อยนฺติ สฺชานน วิย ติลกฺขณวเสน
นาห น มมาติ สฺชานน ฯ โอตฺตปฺปน วิย ภยตุปฏาน ฯ
อิโต จิโต จ โอโลกน วิย มฺุจิตุกมฺยตาาณ ฯ ตตฺเถว ทารกสฺส
โอโรปน วิย อนุโลม ฯ โอโรเปตฺวา อนฺตรวีถยิ  ิตกาโล วิย
โคตฺรภู ฯ ปาสาทาโรหน วิย มคฺโค ฯ อารุยฺห นิสีทน วิย ผล ฯ
ขุทฺท ปปาส สีตณ
ุ ฺห อนฺธการ วิเสน จาติ อิมา ปน
ฉ อุปมา วุฏานคามินิยา วิปสฺสนาย ิตสฺส โลกุตฺตรธมฺมาภิมุขนินฺนโปณปพฺภารภาวทสฺสนตฺถ วุตฺตา ฯ
ยถา หิ ขุทฺทาย อภิภูโต สุชิฆจฺฉิโต ปุริโส สาธุรส โภชน
ปฏเติ เอวเมวาย สสารวฏฏชิฆจฺฉาย ผุฏโ  โยคาวจโร อมตรส
กายคตาสติโภชน ปฏเติ ฯ
ยถา จ ปปาสิโต ปุริโส ปริสุสสฺ มานกณฺมุโข อเนกงฺคสมฺภาร
ปานก ปฏเติ เอวเมวาย สสารวฏฏปปาสาย ผุฏโ โยคาวจโร
อริย อฏงฺคิกมคฺคปานก ปฏเติ ฯ
ยถา ปน สีตสมฺผุฏโ ปุรโิ ส อุณฺห ปฏเติ เอวเมวาย
สสารวฏเฏ ตณฺหาสิเนหสีเตน ผุฏโ โยคาวจโร กิเลสสนฺตาปก
มคฺคเตช ปฏเติ ฯ
ยถา จ อุณฺหสมฺผุฏโ ปุรโิ ส สีต ปฏเติ เอวเมวาย
สสารวฏเฏ เอกาทสคฺคิสนฺตาปสนฺตตฺโต โยคาวจโร เอกาทสคฺคิวูปสม นิพฺพาน ปฏเติ ฯ
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ยถา ปน อนฺธการปเรโต ปุริโส อาโลก ปฏเติ เอวเมวาย
อวิชฺชนฺธกาเรน โอนทฺธปริโยนทฺโธ โยคาวจโร าณาโลก
มคฺคภาวน ปฏเติ ฯ
ยถา จ วิสสมฺผุฏโ ปุริโส วิสนิฆาตน เภสชฺช ปฏเติ
เอวเมวาย กิเลสวิสสมฺผุฏโ โยคาวจโร กิเลสวิสนิมฺมถน อมโตสถ
นิพฺพาน ปฏเติ ฯ เตน วุตฺต ตสฺเสว ชานโต เอว ปสฺสโต
ตีสุ ภเวสุ ฯ ป ฯ นวสุ สตฺตาวาเสสุ จิตฺต ปฏิลยี ติ ปฏิกุฏติ
ปฏิวฏฏติ น สมฺปสาริยติ อุเปกฺขา วา ปาฏิกลุ ยฺ ตา วา สณฺาติ
เสยฺยถาป นาม ปทุมปลาเส อีสกโปเณติ ฯ สพฺพ ปุพฺเพ
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ เอตฺตาวตา จ ปเนส ปฏิลีนจโร นาม โหติ
ย สนฺธาย วุตฺต
ปฏิลีนจรสฺส ภิกฺขุโน
ภชมานสฺส วิวิตฺตมาสน
สามคฺคิยมาหุ ตสฺส ต
โย อตฺตาน ภวเน น ทสฺสเยติ ฯ
เอวมิท สงฺขารุเปกฺขาาณ โยคิโน ปฏิลนี จรภาว นิยเมตฺวา
อุตฺตรึ อริยมคฺคสฺสาป โพชฺฌงฺคมคฺคงฺคฌานงฺคปฏิปทาวิโมกฺขวิเสส
นิยเมติ ฯ เกจิ หิ เถรา โพชฺฌงฺคมคฺคงฺคฌานงฺคาน วิเสส
ปาทกชฺฌาน นิยเมตีติ วทนฺติ ฯ เกจิ วิปสฺสนาย อารมฺมณภูตา
ขนฺธา นิยเมนฺตีติ วทนฺติ ฯ เกจิ ปุคคฺ ลชฺฌาสโย นิยเมตีติ วทนฺติ ฯ
๑

๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๙๓ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺว (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 312

วิสุทฺธิมคฺเค
เตสมฺป วาเทสุ อย ปุพฺพภาควุฏานคามินีวิปสฺสนาวนิยเมติเยวาติ
เวทิตพฺพา ฯ ตตฺราย อนุปุพฺพิกถา ฯ
วิปสฺสนานิยเมน หิ สุกฺขวิปสฺสกสฺส อุปฺปนฺนมคฺโคป สมาปตฺติลาภิโน ฌาน ปาทก อกตฺวา อุปฺปนฺนมคฺโคป ปมชฺฌาน ปาทก
กตฺวา ปกิณฺณกสงฺขาเร สมฺมสิตฺวา อุปฺปาทิตมคฺโคป ปมชฺฌานิกาว
โหนฺติ ฯ สพฺเพสุ สตฺต โพชฺฌงฺคานิ อฏ มคฺคงฺคานิ ปฺจ ฌานงฺคานิ
โหนฺติ ฯ เตสมฺป หิ ปุพพฺ ภาควิปสฺสนา โสมนสฺสสหคตาป อุเปกฺขาสหคตาป หุตฺวา วุฏานกาเล สงฺขารุเปกฺขาภาว ปตฺวา โสมนสฺสสหคตา โหติ ฯ ปฺจกนเย ทุติยตติยจตุตฺถชฺฌานานิ ปาทกานิ กตฺวา
อุปฺปาทิตมคฺเคสุ ยถากฺกเมเนว ฌาน จตุรงฺคิก ติวงฺคิก ทุวงฺคิกฺจ
โหติ ฯ สพฺเพสุ ปน สตฺต มคฺคงฺคานิ โหนฺติ ฯ จตุตฺเถ ฉ โพชฺฌงฺคานิ ฯ
อย วิเสโส ปาทกชฺฌานนิยเมน เจว วิปสฺสนานิยเมน จ โหติ ฯ
เตสมฺป หิ ปุพฺพภาควิปสฺสนา โสมนสฺสสหคตาป อุเปกฺขาสหคตาป
โหติ ฯ วุฏ านคามินี โสมนสฺสสหคตาว ฯ ปฺจมชฺฌาน ปาทก
กตฺวา นิพฺพตฺติตมคฺเค ปน อุเปกฺขาจิตฺเตกคฺคตาวเสน เทฺว
ฌานงฺคานิ โพชฺฌงฺคมคฺคงฺคานิ ฉ สตฺต เจว ฯ อยมฺป วิเสโส
อุภยนิยมวเสน โหติ ฯ อิมสฺมึ หิ นเย ปุพฺพภาควิปสฺสนา
โสมนสฺสสหคตา วา อุเปกฺขาสหคตา วา โหติ ฯ วุฏานคามินี
อุเปกฺขาสหคตาว ฯ อรูปชฺฌานานิ ปาทกานิ กตฺวา อุปฺปาทิตมคฺเคป
เอเสว นโย ฯ
เอว ปาทกชฺฌานโต วุฏาย เยเกจิ สงฺขาเร สมฺมสิตฺวา
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นิพฺพตฺติตมคฺคสฺส อาสนฺนปฺปเทเส วุฏิตสมาปตฺติ อตฺตโน สทิสภาว
กโรติ ภูมวณฺโณ วิย โคธาวณฺณสฺส ฯ ทุติยตฺเถรวาเท ปน ยโต ยโต
สมาปตฺติโต วุฏาย เย เย สมาปตฺติธมฺเม สมฺมสิตฺวา
มคฺโค นิพฺพตฺติโต โหติ ตตสมาปตฺติสทิโสว โหติ ฯ สมฺมสิตสมาปตฺติสทิโสตฺยตฺโถ ฯ สเจ ปน กามาวจรธมฺเม สมฺมสติ
ปมชฺฌานิโกว โหติ ฯ ตตฺราป จ อย วิปสฺสนานิยโม วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺโพ ฯ ตติยตฺเถรวาเท ปน อตฺตโน อตฺตโน อชฺฌาสยานุรูเปน
ย ย ฌาน ปาทก กตฺวา เย เย ฌานธมฺเม สมฺมสิตฺวา
มคฺโค นิพพฺ ตฺติโต ตตฌานสทิโสว โหติ ฯ ปาทกชฺฌาน ปน
สมฺมสิตชฺฌาน วา วินา อชฺฌาสยมตฺเตเนว ต น อิชฌ
ฺ ติ ฯ
สฺวายมตฺโถ นนฺทโกวาทกสุตฺเตน ทีเปตพฺโพ ฯ
วุตฺตมฺป เจต เสยฺยถาป ภิกฺขเว ตทหุโปสเถ ปณฺณรเส
น โหติ พหุชนสฺส กงฺขา วา วิมติ วา อูโน นุโข จนฺโท ปุณฺโณติ
อถโข ปุณโฺ ณ จนฺโทเตฺวว โหติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ตา ภิกฺขุนิโย
นนฺทกสฺส ธมฺมเทสนาย อตฺตมนา เจว ปริปุณฺณสงฺกปฺปา จ ตาส
ภิกฺขเว ปฺจนฺน ภิกฺขุนีสตาน ยา ปจฺฉิมกา ภิกฺขุนี สา โสตาปนฺนา
อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ ฯ ตาสุ หิ ยสฺสา
ภิกฺขุนิยา โสตาปตฺติผลสฺส อุปนิสฺสโย สา โสตาปตฺติผเลเนว
ปริปุณฺณสงฺกปฺปา อโหสิ ยสฺสา สกทาคามิ... ฯเปฯ อนาคามิ...
อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสโย สา อรหตฺเตเนว เอวเมว อตฺตโน อตฺตโน
๑

๑. ม. อุ. ๑๔/๕๐๒ ฯ
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อชฺฌาสยานุรูเปน ย ย ฌาน ปาทก กตฺวา ฯเปฯ วินา
อชฺฌาสยมตฺเตเนว ต น อิชฺฌตีติ ฯ เอตฺถาป จ วิปสฺสนานิยโม
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ
เอว ตาว สงฺขารุเปกฺขา โพชฺฌงฺคมคฺคงฺคฌานงฺคานิ นิยเมตีติ
เวทิตพฺพา ฯ
สเจ ปนาย อาทิโต กิเลเส วิกฺขมฺภยมานา ทุกฺเขน
สปฺปโยเคน สสงฺขาเรน วิกฺขมฺเภตุ อสกฺขิ ทุกฺขาปฏิปทา นาม
โหติ ฯ วิปริยาเยน สุขาปฏิปทา ฯ กิเลเส ปน วิกฺขมฺเภตฺวา
วิปสฺสนาปริวาส มคฺคปาตุภาว สณิก กุรุมานา ทนฺธาภิฺา นาม
โหติ ฯ วิปริยาเยน ขิปปฺ าภิฺา ฯ อิติ อย สงฺขารุเปกฺขา
อาคมนียฏาเน ตฺวา อตฺตโน อตฺตโน มคฺคสฺส นาม เทติ ฯ เตน
มคฺโค จตฺตาริ นามานิ ลภติ ฯ สา ปนาย ปฏิปทา กสฺสจิ
ภิกฺขุโน นานา โหติ กสฺสจิ จตูสุป มคฺเคสุ เอกาว ฯ พุทฺธาน
ปน จตฺตาโรป มคฺคา สุขาปฏิปทา ขิปฺปาภิฺาว อเหสุ ฯ
ตถา ธมฺมเสนาปติสฺส ฯ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส ปน ปมมคฺโค
สุขาปฏิปโท ขิปฺปาภิฺโ อโหสิ อุปริ ตโย ทุกฺขาปฏิปทา
ทนฺธาภิฺา ฯ ยถา จ ปฏิปทา เอว อธิปตโยป กสฺสจิ ภิกฺขุโน
จตูสุ มคฺเคสุ นานา โหนฺติ กสฺสจิ จตูสุป เอโกว ฯ เอว
สงฺขารุเปกฺขา ปฏิปทาวิเสส นิยเมติ ฯ ยถา ปน วิโมกฺขวิเสส
นิยเมติ ต ปุพฺเพ วุตฺตเมว ฯ
อปจ มคฺโค นาม ปฺจหิ การเณหิ นาม ลภติ สรเสน วา
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ปจฺจนีเกน วา สคุเณน วา อารมฺมเณน วา อาคมเนน วา ฯ
สเจ หิ สงฺขารุเปกฺขา อนิจฺจโต สงฺขาเร สมฺมสิตฺวา วุฏาติ
อนิมิตฺตวิโมกฺเขน วิมุจฺจติ ฯ สเจ ทุกฺขโต สมฺมสิตฺวา วุฏาติ
อปฺปณิหิตวิโมกฺเขน วิมจุ ฺจติ ฯ สเจ อนตฺตโต สมฺมสิตฺวา วุฏาติ
สฺุตวิโมกฺเขน วิมุจฺจติ ฯ อิท สรสโต นาม นาม ฯ
ยสฺมา ปเนส อนิจฺจานุปสฺสนาย สงฺขาราน ฆนวินิพฺโภค กตฺวา
นิจฺจนิมิตฺตธุวนิมิตฺตสสฺสตนิมิตฺตานิ ปชหนฺโต อาคโต ตสฺมา
อนิมิตฺโต ฯ ทุกฺขานุปสฺสนาย ปน สุขสฺ ปหาย ปณิธึ ปฏน
สุกฺขาเปตฺวา อาคตตฺตา อปฺปณิหิโต ฯ อนตฺตานุปสฺสนาย
อตฺตสตฺตปุคฺคลสฺ ปหาย สงฺขาราน สฺุโต ทิฏตฺตา
สฺุโตติ ฯ อิท ปจฺจนีกโต นาม นาม ฯ
ราคาทีหิ ปเนส สฺุตฺตา สฺุโต ฯ รูปนิมิตฺตาทีน
ราคนิมิตฺตาทีนเยว วา อภาเวน อนิมิตฺโต ฯ ราคปณิธิอาทีน
อภาวโต อปฺปณิหิโตติ ฯ อิทมสฺส สคุณโต นาม ฯ
สฺวาย สฺุต อนิมิตฺต อปฺปณิหิตฺจ นิพฺพาน อารมฺมณ
กโรตีติป สฺุโต อนิมิตฺโต อปฺปณิหิโตติ วุจฺจติ ฯ อิทมสฺส
อารมฺมณโต นาม ฯ
อาคมน ปน ทุวิธ วิปสฺสนาคมน มคฺคาคมนฺจ ฯ ตตฺถ
มคฺเค วิปสฺสนาคมน ลพฺภติ ผเล มคฺคาคมน ฯ อนตฺตานุปสฺสนา
หิ สฺุตา นาม ฯ สฺุตวิปสฺสนาย มคฺโค สฺุโต ฯ
อนิจฺจานุปสฺสนา อนิมิตตฺ า นาม ฯ อนิมิตฺตวิปสฺสนาย มคฺโค
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อนิมิตฺโต ฯ อิท ปน นาม น อภิธมฺมปริยาเยน ลพฺภติ สุตฺตนฺตปริยาเยเนว ลพฺภติ ฯ ตตฺร หิ โคตฺรภูาณ อนิมิตฺต นิพฺพาน
อารมฺมณ กตฺวา อนิมิตฺตนามก หุตฺวา สย อาคมนียฏาเน ตฺวา
มคฺคสฺส นาม เทตีติ วทนฺติ ฯ เตน มคฺโค อนิมิตฺโตติ วุตฺโต ฯ
มคฺคาคมเนน ปน ผล อนิมิตฺตนฺติ ยุชชฺ ติเยว ฯ ทุกฺขานุปสฺสนา
สงฺขาเรสุ ปณิธึ สุกฺขาเปตฺวา อาคตตฺตา อปฺปณิหิตา นาม ฯ
อปฺปณิหิตวิปสฺสนาย มคฺโค อปฺปณิหิโต ฯ อปฺปณิหิตมคฺคสฺส ผล
อปฺปณิหิต ฯ เอว วิปสฺสนา อตฺตโน นาม มคฺคสฺส เทติ มคฺโค
ผลสฺสาติ ฯ อิท อาคมนโต นาม ฯ
เอวมย สงฺขารุเปกฺขา วิโมกฺขวิเสส นิยเมตีติ ฯ
สงฺขารุเปกฺขาาณ นิฏิต ฯ
ตสฺส ต สงฺขารุเปกขาาณ อาเสวนฺตสฺส ภาเวนฺตสฺส พหุลีกโรนฺตสฺส อธิโมกฺขสทฺธา พลวตรา นิพฺพตฺตติ วิริย สุปคฺคหิต โหติ
สติ สุปติฏิตา จิตฺต สุสมาหิต ติกฺขตรา สงฺขารุเปกฺขา อุปฺปชฺชติ ฯ
ตสฺส อิทานิ มคฺโค อุปฺปชฺชิสฺสตีติ สงฺขารุเปกฺขา สงฺขาเร
อนิจฺจาติ วา ทุกฺขาติ วา อนตฺตาติ วา สมฺมสิตฺวา ภวงฺค โอตรติ ฯ
ภวงฺคานนฺตร สงฺขารุเปกฺขาย กตนเยเนว สงฺขาเร อนิจฺจาติ วา
ทุกฺขาติ วา อนตฺตาติ วา อารมฺมณ กุรมุ าน อุปฺปชฺชติ มโนทฺวารา
วชฺชน ฯ ตโต ภวงฺค อาวฏเฏตฺวา อุปฺปนฺนสฺส ตสฺส กิริยจิตฺตสฺสานนฺตร อวีจิก สนฺตติมนุปฺปพนฺธมาน ตเถว สงฺขาเร อารมฺมณ กตฺวา
อุปฺปชฺชติ ปม ชวนจิตฺต ย ปริกมฺมนฺติ วุจฺจติ ฯ ตทนนฺตร ตเถว
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สงฺขาเร อารมฺมณ กตฺวา อุปฺปชฺชติ ทุติย ชวนจิตฺต ย อุปจารนฺติ
วุจฺจติ ฯ ตทนนฺตรมฺป ตเถว สงฺขาเร อารมฺมณ กตฺวา อุปฺปชฺชติ ตติย
ชวนจิตฺต ย อนุโลมนฺติ วุจฺจติ ฯ อิท เนส ปาฏิเยกฺก นาม ฯ
อวิเสเสน ปน ติวิธมฺเปต อาเสวนนฺติป ปริกมฺมนฺติป อุปจารนฺติป
อนุโลมนฺติป วตฺตุ วฏฏติ ฯ กิสฺสานุโลม ฯ ปุริมภาคปจฺฉิมภาคาน ฯ
ตฺหิ ปุริมาน อฏนฺน วิปสฺสนาาณาน ตถกิจฺจตาย จ อนุโลเมติ
อุปริ จ สตฺตตึสาย โพธิปกฺขิยธมฺมาน ฯ ตฺหิ อนิจฺจลกฺขณาทิวเสน
สงฺขาเร อารพฺภ ปวตฺตตฺตา อุทยพฺพยวนฺตานเยว วต ธมฺมาน
อุทยพฺพยาณ อุปฺปาทวเย อทฺทสาติ จ ภงฺควนฺตานเยว วต
ภงฺคานุปสฺสน ภงฺคมทฺทสาติ จ สภยเยว วต ภยตุปฏานสฺส ภยโต
อุปฏิตนฺติ จ สาทีนเวเยว วต อาทีนวานุปสฺสน อาทีนวมทฺทสาติ
จ นิพฺพินฺทติ พฺเพเยว วต นิพฺพิทาาณ นิพฺพิณฺณนฺติ จ
มฺุจิตพฺพมฺหิเยว วต มฺุจิตุกมฺยตาาณ มฺุจิตุกาม ชาตนฺติ จ
ปฏิสงฺขาตพฺพเยว วต ปฏิสงฺขาาเณน ปฏิสงฺขาตนฺติ จ
อุเปกฺขิตพฺพเยว วต สงฺขารุเปกฺขาย อุเปกฺขิตนฺติ จ อตฺถโต วทมาน
วิย อิเมสฺจ อฏนฺน าณาน ตถกิจฺจตาย อนุโลเมติ อุปริ จ
สตฺตตึสาย โพธิปกฺขิยธมฺมาน ตาย ปฏิปตฺติยา ปตฺตพฺพตฺตา ฯ
ยถา หิ ธมฺมิโก ราชา วินิจฺฉยฏาเน นิสินฺโน อฏนฺน
โวหาริกมหามตฺตาน วินิจฺฉย สุตฺวา อคติคมน ปหาย มชฺฌตฺโต
หุตฺวา เอว โหตูติ อนุโมทมาโน เตสฺจ วินิจฺฉยสฺส อนุโลเมติ
โปราณสฺส จ ราชธมฺมสฺส เอว สมฺปทมิท เวทิตพฺพ ฯ ราชา วิย
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วิสุทฺธิมคฺเค
หิ อนุโลมาณ ฯ อฏ โวหาริกมหามตฺตา วิย อฏ าณานิ ฯ
โปราโณ ราชธมฺโม วิย สตฺตตึส โพธิปกฺขิยา ฯ ตตฺถ ยถา
ราชา เอว โหตูติ วทมาโน โวหาริกานฺจวิ นิจฺฉยสฺส ราชธมฺมสฺส จ
อนุโลเมติ เอวมิท อนิจฺจาทิวเสน สงฺขาเร อารพฺภ อุปฺปชฺชมาน
อฏนฺนฺจ าณาน ตถกิจฺจตาย อนุโลเมติ อุปริ จ สตฺตตึสาย
โพธิปกฺขิยธมฺมาน ฯ เตเนว สจฺจานุโลมิกาณนฺติ วุจฺจตีติ ฯ
อนุโลมาณ นิฏิต ฯ
อิทฺจ ปน อนุโลมาณ สงฺขารารมฺมณาย วุฏานคามินิยา
วิปสฺสนาย ปริโยสาน โหติ ฯ สพฺเพน สพฺพ ปน โคตฺรภูาณ
วุฏานคามินิยา วิปสฺสนาย ปริโยสาน ฯ อิทานิ ตสฺสาเยว วุฏานคามินิยา วิปสฺสนาย อสมฺโมหตฺถ อย สุตฺตสสนฺทนา เวทิตพฺพา ฯ
เสยฺยถีท ฯ อยฺหิ วุฏานคามินี วิปสฺสนา สฬายตนวิภงฺคสุตฺเต
อตมฺมยต ภิกฺขเว นิสฺสาย อตมฺมยต อาคมฺม ยาย อุเปกฺขา
เอกตฺตา เอกตฺตสิตา ต ปชหถ ต สมติกฺกมถาติ เอว
อตมฺมยตาติ วุตฺตา อลคทฺทูปมสุตฺเต นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา
วิมุจฺจตีติ เอว นิพฺพิทาติ วุตฺตา สุสิมสุตฺเต ปุพฺเพ โข สุสิม
ธมฺมฏิติาณ ปจฺฉา นิพฺพาเน าณนฺติ เอว ธมฺมฏิติาณนฺติ
วุตฺตา โปฏปาทสุตฺเต สฺา โข โปฏปาท ปม อุปฺปชฺชติ
ปจฺฉา ณาณนฺติ เอว สฺคฺคนฺติ วุตฺตา ทสุตฺตรสุตฺเต
ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิ ปาริสุทฺธิปธานิยงฺคนฺติ เอว ปาริสุทฺธิ๑

๒

๓

๔

๕

๑. ม. อุ. ๑๔/๔๐๗ ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๒๗๖ ฯ ๓. ส. นิทาน. ๑๖/๑๕๑ ฯ
๔. ที. สี. ๙/๒๓๐ ฯ ๕. ที. ปาฏิ. ๑๑/๓๒๙ ฯ
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าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
ปธานิยงฺคนฺติ วุตฺตา ปฏิสมฺภิทามคฺเค ยา จ มฺุจิตุกมฺยตา ยา จ
ปฏิสงฺขานุปสฺสนา ยา จ สงฺขารุเปกฺขา อิเม ธมฺมา เอกตฺถา
พฺยฺชนเมว นานนฺติ เอว ตีหิ นาเมหิ วุตฺตา ปฏาเน อนุโลม
โคตฺรภุสฺส อนุโลม โวทานสฺสาติ เอว ตีหิ นาเมหิ วุตฺตา
รถวินีตสุตฺเต กึ ปนาวุโส ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธตฺถ ภควติ
พฺรหฺมจริย วุสฺสตีติ เอว ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธีติ วุตฺตา ฯ
อิติเนเกหิ นาเมหิ กิตฺติตา ยา มเหสินา
วุฏานคามินี สนฺตา ปริสทุ ฺธา วิปสฺสนา
วุฏาตุกาโม สสาร- ทุกขฺ ปงฺกา มหพฺภยา
กเรยฺย สตต ตตฺถ โยค ปณฺฑิตชาติโกติ ฯ
อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย กเต วิสุทฺธิมคฺเค ปฺาภาวนาธิกาเร
ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส นาม เอกวีสติโม ปริจฺเฉโท ฯ
าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
อิโต ปร โคตฺรภูาณ โหติ ฯ ต มคฺคสฺส อาวชฺชนฏานียตฺตา เนว ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธึ น าณทสฺสนวิสุทฺธึ ภชติ
อนฺตรา อพฺโพหาริกเมว โหติ วิปสฺสนาโสเต ปติตตฺตา ปน
วิปสฺสนาติ สงฺข คจฺฉติ ฯ โสตาปตฺติมคฺโค สกทาคามิมคฺโค
อนาคามิมคฺโค อรหตฺตมคฺโคติ อิเมสุ ปน จตูสุ มคฺเคสุ าณ
๑

๒

๓

๔

๑. ขุ. ป. ๓๑/๓๙๗ ฯ ๒. อภิ. ป. ๔๐/๑๗๓ ฯ ๓. อนุโลมโคตฺรภุโวทานสงฺขาเตหิ ตีหิ นาเมหีติ ฏีกา ฯ ๔. ม. มู. ๑๒/๒๙๑ ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺว (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 320

วิสทุ ฺธิมคฺเค
าณทสฺสนวิสุทฺธิ นาม ฯ
ตตฺถ ปมมคฺคาณ ตาว สมฺปาเทตุกาเมน อฺ กิฺจิ
กาตพฺพ นาม นตฺถิ ฯ ยฺหิ อเนน กาตพฺพ สิยา ต อนุโลมาวสาน
วิปสฺสน อุปฺปาเทนฺเตน กตเมว ฯ เอว อุปฺปนฺนอนุโลมาณสฺส
ปนสฺส เตหิ ตีหิป อนุโลมาเณหิ อตฺตโน พลานุรูเปน ถูลถูเล
สจฺจปฏิจฺฉาทเก ตมมฺหิ อนฺตรธาปเต สพฺพสงฺขารคเต จิตฺต น
ปกฺขนฺทติ น สนฺติฏติ นาธิมุจฺจติ น สชฺชติ น ลคฺคติ น
พชฺฌติ ปทุมปลาสโต อุทก วิย ปฏิลียติ ปฏิกฏุ ติ ปฏิวฏฏติ ฯ
สพฺพ นิมิตตฺ ารมฺมณมฺป สพฺพ ปวตฺตารมฺมณมฺป ปลิโพธโต
อุปฏาติ ฯ อถสฺส สพฺพสฺมึ นิมิตตฺ ปวตฺตารมฺมเณ ปลิโพธโต
อุปฏิเต อนุโลมาณสฺส อาเสวนนฺเต อนิมิตฺต อปฺปวตฺต
วิสงฺขาร นิโรธนิพฺพานอารมฺมณกุรุมาน ปุถุชชฺ นโคตฺต ปุถชุ ฺชนสงฺข
ปุถุชชฺ นภูมึ อติกฺกมมาน อริยโคตฺต อริยสงฺข อริยภูมึ โอกฺกมมาน นิพฺพานารมฺมเณ ปมาวชฺชนปมาโภคปมสมนฺนาหารภูต
มคฺคสฺส อนนฺตรสมนนฺตราเสวนอุปนิสฺสยนตฺถิวิคตวเสน ฉหิ
อากาเรหิ ปจฺจยภาว สาธยมาน สิขาปฺปตฺต วิปสฺสนาย มุทธฺ ภูต
อปุนราวตฺตก อุปฺปชฺชติ โคตฺรภูาณ ย สนฺธาย วุตฺต กถ
พหิทฺธาวุฏานวิวฏฏเน ปฺา โคตฺรภูาณ อุปฺปาท อภิภุยฺยตีติ โคตฺรภู ปวตฺต ฯเปฯ อุปายาส อภิภุยฺยตีติ โคตฺรภู
พหิทฺธา สงฺขารนิมิตฺต อภิภุยฺยตีติ โคตฺรภู อนุปฺปาท ปกฺขนฺทตีติ
โคตฺรภู อปฺปวตฺต ฯเปฯ อนุปายาส นิโรธ นิพฺพาน ปกฺขนฺทตีติ
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าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
โคตฺรภู อุปปฺ าท อภิภุยฺยิตฺวา อนุปฺปาท ปกฺขนฺทตีติ โคตฺรภูติ ฯ
สพฺพ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
ตตฺราย เอกาวชฺชเนน เอกวีถิย ปวตฺตมานานมฺป อนุโลมโคตฺรภูน นานารมฺมเณ ปวตฺตนาการทีปกา อุปมา ฯ ยถา หิ
มหามาติก ลงฺฆิตฺวา ปรตีเร ปติฏาตุกาโม ปุริโส เวเคน ธาวิตฺวา
มาติกาย โอริมตีเร รุกฺขสาขาย พนฺธิตฺวา โอลมฺพิต รชฺชช วา
ยฏึ วา คเหตฺวา อุลฺลงฺฆิตฺวา ปรตีรนินฺนโปณปพฺภารกาโย
หุตฺวา ปรตีรสฺส อุปริภาค ปตฺโต ต มฺุจิตฺวา เวธมาโน ปรตีเร
ปติตฺวา สณิก ปติฏาติ เอวเมวาย โยคาวจโรป ภวโยนิคติิตินิวาสาน ปรตีรภูเต นิพพฺ าเน ปติฏ าตุกาโม อุทยพฺพยานุปสฺสนาทินา
เวเคน ธาวิตฺวา อตฺตภาวรุกฺขสาขาย พนฺธิตฺวา โอลมฺพิต รูปรชฺชุ
วา เวทนาทีสุ อฺตรทณฺฑ วา อนิจฺจนฺติ วา ทุกฺขนฺติ วา
อนตฺตาติ วา อนุโลมาวชฺชเนน คเหตฺวา ต อมฺุจมาโนว ปเมน
อนุโลมจิตฺเตน อุลฺลงฺฆิตฺวา ทุติเยน ปรตีรนินฺนโปณปพฺภารกาโย
วิย นิพฺพานนินฺนโปณปพฺภารมานโส หุตฺวา ตติเยน ปรตีรสฺส
อุปริภาค ปตฺโต วิย อิทานิ ปตฺตพฺพสฺส นิพฺพานสฺส อาสนฺโน
หุตฺวา ตสฺส จิตฺตสฺส นิโรเธน ต สงฺขารารมฺมณ มฺุจิตฺวา
โคตฺรภูจิตฺเตน วิสงฺขาเร ปรตีรภูเต นิพฺพาเน ปตติ เอการมฺมเณ
ปน อลทฺธาเสวนตาย เวธมาโน โส ปุริโส วิย น ตาว สุปติฏิโต
โหติ ตโต มคฺคาเณน ปติฏาตีติ ฯ
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๙๕ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ตตฺถ อนุโลม สจฺจปฏิจฺฉาทก กิเลสตม วิโนเทตุ สกฺโกติ น
นิพฺพานมารมฺมณ กาตุ ฯ โคตฺรภู นิพฺพานเมว อารมฺมณ กาตุ
สกฺโกติ น สจฺจปฏิจฺฉาทก ตม วิโนเทตุ ฯ ตตฺราย อุปมา ฯ
เอโก กิร จกฺขุมา ปุริโส นกฺขตฺตโยค ชานิสฺสามีติ รตฺติภาเค
นิกฺขมิตฺวา จนฺท ปสฺสิตุ อุทฺธ อุลฺโลเกสิ ฯ ตสฺส พลาหเกหิ
ปฏิจฺฉนฺนตฺตา จนฺโท น ปฺายิตฺถ ฯ อเถโก วาโต อุฏหิตฺวา
ถูลถูเล พลาหเก วิทฺธเสสิ ฯ อปโร มชฺฌิเม ฯ อปโร สุขุเมป ฯ
ตโต โส ปุรโิ ส วิคตพลาหเก นเภ จนฺท ทิสฺวา นกฺขตฺตโยค
อฺาสิ ฯ ตตฺถ ตโย พลาหกา วิย สจฺจปฏิจฺฉาทกถูลมชฺฌิมสุขุม กิเลสนฺธการ ฯ ตโย วาตา วิย ตีณิ อนุโลมจิตฺตานิ ฯ จกฺขุมา
ปุริโส วิย โตตฺรภูาณ ฯ จนฺโท วิย นิพฺพาน ฯ เอเกกสฺส วาตสฺส
ยถากฺกเมน พลาหกตฺตยวทฺธสน วิย เอเกกสฺส อนุโลมจิตฺตสฺส
สจฺจปฏิจฺฉาทกตมวิโนทน ฯ วิคตพลาหเก นเภ ตสฺส ปุรสิ สฺส
วิสุทฺธจนฺททสฺสน วิย วิคเต สจฺจปฏิจฺฉาทเก ตเม โคตฺรภูาณสฺส
วิสุทฺธนิพฺพานทสฺสน ฯ ยเถว หิ ตโย วาตา จนฺทปฏิจฺฉาทเก
พลาหเกเยว วิทฺธเสตุ สกฺโกนฺติ น จนฺท ทฏุ เอวมนุโลมานิ
สจฺจปฏิจฺฉาทก ตมเยว วิโนเทตุ สกฺโกนฺติ น นิพฺพาน ทฏุ ฯ
ยถา โส ปุริโส จนฺทเมว ทฏุ สกฺโกติ น พลาหเก วิทฺธเสตุ
เอว โคตฺรภูาณ นิพฺพานเมว ทฏุ สกฺโกติ น กิเลสตม วิโนเทตุ ฯ
เตเนว เจต มคฺคสฺส อาวชฺชนนฺติ วุจฺจติ ฯ
ตฺหิ อนาวชฺชนมฺป สมาน อาวชฺชนฏาเน ตฺวา เอว
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าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
นิพฺพตฺตาหีติ มคฺคสฺส สฺ ทตฺวา วิย นิรชุ ฺฌติ ฯ มคฺโคป
เตน ทินฺนสฺ อมฺุจิตฺวาว อวีจิสนฺตติวเสน ต าณ อนุพุทฺธมาโน อนิพฺพิทฺธปุพฺพ อปฺปทาลิตปุพฺพ โลภกฺขนฺธ โทสกฺขนฺธ โมหกฺขนฺธ นิพฺพิชฺฌมาโนว ปทาลยมาโนว นิพฺพตฺตติ ฯ ตตฺราย อุปมา ฯ
เอโก กิร อิสฺสาโส อฏอุสภมตฺเต ปเทเส ผลกสต ปาเปตฺวา
วตฺเถน มุข เวเตฺวา สร สนฺนยฺหิตฺวา จกฺกยนฺเต อฏาสิ ฯ
อฺโ ปุรโิ ส จกฺกยนฺต อาวิชฺฌิตวฺ า ยทา อิสฺสาสสฺส ผลก
อภิมุข โหติ ตทา ตตฺถ ทณฺฑเกน สฺ เทติ ฯ อิสฺสาโส
ทณฺฑกสฺ อมฺุจิตฺวาว สร ขิปตวา ผลกสต นิพฺพิชฺฌติ ฯ
ตตฺถ ทณฺฑกสฺา วิย โคตฺรภูาณ ฯ อิสฺสาโส วิย มคฺคาณ ฯ อิสฺสาสสฺส ทณฺฑกสฺ อมฺุจิตฺวาว ผลกสตนิพฺพิชฺฌน
วิย มคฺคาณสฺส โคตฺรภูาเณน ทินฺนสฺ อมฺุจิตฺวาว นิพฺพาน
อารมฺมณ กตฺวา อนิพฺพิทฺธปุพฺพาน อปฺปทาลิตปุพฺพาน โลภโทสโมหกฺขนฺธาน นิพฺพิชฺฌนปทาลน ฯ
น เกวลฺเจส มคฺโค โลภกฺขนฺธาทีน นิพฺพิชฺฌนเมว กโรติ ฯ
อปจ โข อนมตคฺคสสารวฏฏทุกฺขสมุทฺท โสเสติ สพฺพอปายทฺวารานิ ปทหติ สตฺตนฺน อริยธนาน สมฺมุขีภาว กโรติ อฏงฺคิก
มิจฺฉามคฺค ปชหติ สพฺพเวรภยานิ วูปสเมติ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
โอรสปุตฺตภาว อุปเนติ อฺเสฺจ อเนกสตาน อานิสสาน
ปฏิลาภาย สวตฺตตีติ ฯ เอว อเนกานิสสทายเกน โสตาปตฺติมคฺเคน
๑

๑. ม. อนุพนฺธมาโน ฯ
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วิสุทฺธมิ คฺเค
สมฺปยุตฺต าณ โสตาปตฺติมคฺเค าณนฺติ ฯ
ปมาณ นิฏิต ฯย
อิมสฺส ปน าณสฺส อนนฺตร ตสฺเสว วิปากภูตานิ เทฺว ตีณิ
วา ผลจิตฺตานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อนนฺตรวิปากตฺตาเยว หิ โลกุตฺตรกุสลาน สมาธิมานนฺตริกฺมาหูติ จ ทนฺธ อานนฺตริก ปาปุณาติ
อาสวาน ขยายาติ จ อาทิ วุตฺต ฯ เกจิ ปน เอก เทฺว ตีณิ
จตฺตาริ วา ผลจิตฺตานีติ วทนฺติ ฯ ต น คเหตพฺพ ฯ อนุโลมสฺส
หิ อาเสวนนฺเต โคตฺรภูาณ อุปฺปชฺชติ ตสฺมา สพฺพนฺติเมน
ปริจฺเฉเทน ทฺวีหิ อนุโลมจิตฺเตหิ ภวิตพฺพ ฯ น หิ เอก อาเสวนปจฺจย ลภติ สตฺตจิตฺตปรมา จ เอกาวชฺชนวีถิ ตสฺมา ยสฺส เทฺว
อนุโลมานิ ตสฺส ตติย โคตฺรภู จตุตฺถ มคฺคจิตฺต ตีณิ ผลจิตฺตานิ
โหนฺติ ยสฺส ตีณิ อนุโลมานิ ตสฺส จตุตฺถ โคตฺรภู ปฺจม
มคฺคจิตฺต เทฺว ผลจิตฺตานิ โหนฺติ ฯ เตน วุตฺต เทฺว ตีณิ วา
ผลจิตฺตานิ อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ เกจิ ปน ยสฺส จตฺตาริ อนุโลมานิ
ตสฺส ปฺจม โคตฺรภู ฉฏ มคฺคจิตฺต เอก ผลจิตฺตนฺติ วทนฺติ ฯ
ต ปน ยสฺมา จตุตฺถ ปฺจม วา อปฺเปติ น ตโต ปร อาสนฺนภวงฺคตฺตาติ ปฏิกฺขิตฺต ตสฺมา น สารโต ปจฺเจตพฺพ ฯ
เอตฺตาวตา ปเนส โสตาปนฺโน นาม ทุติโย อริยปุคฺคโล
โหติ ฯ ภุสปฺปมตฺโตป หุตฺวา สตฺตกฺขตฺตุ เทเวสุ จ มนุสฺเสสุ จ
สนฺธาวิตฺวา สสริตฺวา ทุกฺขสฺสนฺตกรณสมตฺโถ โหติ ฯ ผลปริ๑

๒

๑. ขุ. ขุ. ๒๕/๖ ฯ ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๐๐ ฯ
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าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
โยสาเน ปนสฺส จิตฺต ภวงฺค โอตรติ ฯ ตโต ภวงฺค อุปจฺฉินฺทิตฺวา
มคฺคปจฺจเวกฺขณตฺถาย อุปฺปชฺชติ มโนทฺวาราวชฺชน ตสฺมึ นิรุทฺเธ
ปฏิปาฏิยา สตฺต มคฺคปจฺจเวกฺขณชวนานีติ ฯ ปุน ภวงฺค โอตริตฺวา
เตเนว นเยน ผลาทีน ปจฺจเวกฺขณตฺถาย อาวชฺชนาทีนิ อุปฺปชฺชนฺติ
เยส อุปฺปตฺติยา เอส มคฺค ปจฺจเวกฺขติ ฯ ผล ปจฺจเวกฺขติ ปหีนกิเลเส
ปจฺจเวกฺขติ ฯ อวสิฏกิเลเส ปจฺจเวกฺขติ ฯ นิพฺพาน ปจฺจเวกฺขติ ฯ
โส หิ อิมนิ า วตาห มคฺเคน อาคโตติ มคฺค ปจฺจเวกฺขติ ตโต
อย เม อานิสโส ลทฺโธติ ผล ปจฺจเวกฺขติ ตโต อิเม นาม
เม กิเลสา ปหีนาติ ปหีนกิเลเส ปจฺจเวกฺขติ ตโต อิเม นาม
เม กิเลสา อวสิฏาติ อุปริมคฺคตฺตยวชฺเฌ กิเลเส ปจฺจเวกฺขติ
อวสาเน จ อย เม ธมฺโม อารมฺมณโต ปฏิวิทฺโธติ อมต นิพฺพาน
ปจฺจเวกฺขติ ฯ อิติ โสตาปนฺนสฺส อริยสาวกสฺส ปฺจ ปจฺจเวกฺขณานิ
โหนฺติ ฯ ยถา จ โสตาปนฺนสฺส เอว สกทาคามิอนาคามีนมฺป ฯ
อรหโต ปน อวสิฏกิเลสปจฺจเวกฺขณ นาม นตฺถีติ ฯ เอว
สพฺพานิป เอกูนวีสติ ปจฺจเวกฺขณานิ นาม ฯ อุกกฺ ฏปริจฺเฉโทเยว
เจโส ฯ ปหีนาวสิฏกิเลสปจฺจเวกฺขณฺหิ เสกฺขานมฺป โหติ วา
น วา ฯ ตสฺส หิ ปจฺจเวกฺขณสฺส อภาเวเนว มหานาโม ภควนฺต
ปุจฺฉิ โกสุ นาม เม ธมฺโม อชฺฌตฺต อปฺปหีโน เยน เม เอกทา
โลภธมฺมาป จิตฺต ปริยาทาย ติฏนฺตีติ ฯ สพฺพ วิตฺถารโต
เวทิตพฺพ ฯ
๑

๑. ม. มู. ๑๒/๑๗๙ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
เอว ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปน โส โสตาปนฺโน อริยสาวโก ตสฺมึเยว อาสเน นิสินฺโน อปเรน วา สมเยน กามราคพฺยาปาทาน
ตนุภาวาย ทุติยาย ภูมิยา ปตฺติยา โยค กโรติ ฯ โส อินฺทรฺ ิยพลโพชฺฌงฺคานิ สโมธาเนตฺวา ตเทว รูปเวทนาสฺาสงฺขารวิฺาณเภท สงฺขารคต อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ าเณน ปริมทฺทติ
ปริวตฺเตติ วิปสฺสนาวีถึ โอคาหติ ฯ ตสฺเสว ปฏิปนฺนสฺส วุตฺตนเยเนว
สงฺขารุเปกฺขาวสาเน เอกาวชฺชเนน อนุโลมโคตฺรภูาเณสุ อุปฺปนฺเนสุ
โคตฺรภูอนนฺตร สกทาคามิมคฺโค อุปปฺ ชฺชติ ฯ เตน สมฺปยุตฺต าณ
สกทาคามิมคฺเค าณนฺติ ฯ
ทุติยาณ นิฏิต ฯ
อิมสฺสาป าณสฺส อนนฺตร วุตฺตนเยเนว ผลจิตฺตานิ
เวทิตพฺพานิ ฯ เอตฺตาวตา เจส สกทาคามี นาม จตุตฺโถ อริยปุคฺคโล
โหติ สกิเทว อิม โลก อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺตกรณสมตฺโถ ฯ
ตโต ปร ปจฺจเวกฺขณ วุตฺตนยเมว ฯ เอว ปจฺจเวกฺขิตฺวา จ โส
สกทาคามี อริยสาวโก ตสฺมึเยว อาสเน นิสินโฺ น อปเรน วา
สมเยน กามราคพฺยาปาทาน อนวเสสปฺปหานาย ตติยาย ภูมิยา
ปตฺติยา โยค กโรติ ฯ โส อินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคานิ สโมธาเนตฺวา
ตเทว สงฺขารคต อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ าเณน ปริมทฺทติ ปริวตฺเตติ
วิปสฺสนาวีถึ โอคาหติ ฯ ตสฺเสว ปฏิปนฺนสฺส วุตฺตนเยเนว
สงฺขารุเปกฺขาวสาเน เอกาวชฺชเนน อนุโลมโคตฺรภูาเณสุ อุปฺปนฺเนสุ
โคตฺรภูอนนฺตร อนาคามิมคฺโค อุปปฺ ชฺชติ ฯ เตน สมฺปยุตฺต าณ
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าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
อนาคามมคฺเค าณนฺติ ฯ
ตติยฺาณ นิฏิต ฯ
อิมสฺสาป าณสฺส อนนฺตร วุตฺตนเยเนว ผลจิตฺตานิ
เวทิตพฺพานิ ฯ เอตฺตาวตา เจส อนาคามี นาม ฉฏโ อริยปุคคฺ โล
โหติ โอปปาติโก ตตฺถ ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ปฏิสนฺธวิ เสน น
อิม โลก ปุน อาคนฺตฺวา ฯ ตโต ปร ปจฺจเวกฺขณ วุตฺตนยเมว ฯ
เอว ปจฺจเวกฺขิตฺวา จ โส อนาคามี อริยสาวโก ตสฺมึเยว อาสเน
นิสินฺโน อปเรน วา สมเยน รูปราคอรูปราคมานอุทฺธจฺจอวิชฺชาน
อนวเสสปฺปหานาย จตุตฺถาย ภูมิยา ปตฺติยา โยค กโรติ ฯ โส
อินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคานิ สโมธาเนตฺวา ตเทว สงฺขารคต อนิจฺจ
ทุกฺขมนตฺตาติ าเณน ปริมทฺทติ ปริวตฺเตติ วิปสฺสนาวีถึ โอคาหติ ฯ
ตสฺเสว ปฏิปนฺนสฺส วุตตฺ นเยเนว สงฺขารุเปกฺขาวสาเน เอกาวชฺชเนน
อนุโลมโคตฺรภูาเณสุ อุปฺปนฺเนสุ โคตฺรภูอนนฺตร อรหตฺตมคฺโค
อุปฺปชฺชติ ฯ เตน สมฺปยุตฺต าณ อรหตฺตมคฺเค าณนฺติ ฯ
จตุตฺถาณ นิฏิต ฯ
อิมสฺสาป าณสฺส อนนฺตร วุตฺตนเยเนว ผลจิตฺตานิ
เวทิตพฺพานิ ฯ เอตฺตาวตา เจส อรหา นาม อฏโม อริยปุคฺคโล
โหติ มหาขีณาสโว อนฺติมเทหธารี โอหิตภาโร อนุปฺปตฺตสทตฺโถ
ปริกฺขีณภวสโยชโน สมฺมทฺา วิมุตฺโต สเทวกสฺส โลกสฺส อคฺคทกฺขิเณยฺโยติ ฯ อิติ ย วุตฺต โสตาปตฺติมคฺโค สกทาคามิมคฺโค
อนาคามิมคฺโค อรหตฺตมคฺโคติ อิเมสุ ปน จตูสุ มคฺเคสุ าณ
๑

๑

๑. อิม โลก ปุนานาคนฺตาติป ทิสฺสติ ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
าณทสฺสนวิสุทฺธิ นามาติ ต อิมานิ อิมินา อนุกฺกเมน ปตฺตพฺพานิ
จตฺตาริ าณานิ สนฺธาย วุตฺต ฯ
อิทานิ อิมิสฺสาเยว จตุาณาย าณทสฺสนวิสุทฺธิยา
อานุภาววิชานนตฺถ
ปริปุณฺณโพธิปกฺขิยภาโว วุฏาน พลสมาโยโค
เย เยน ปหาตพฺพา ธมฺมา เตส ปหานฺจ
กิจจฺ านิ ปริฺาทีนิ ยานิ วุตฺตานิ อภิสมยกาเล
ตานิ จ ยถาสภาเวน ชานิตพฺพานิ สพฺพานีติ ฯ
ตตฺถ ปริปุณฺณโพธิปกฺขิยภาโวติ โพธิปกฺขิยาน ปริปุณฺณภาโว ฯ จตฺตาโร สติปฏานา จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร
อิทฺธิปาทา ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺคา
อริโย อฏงฺคิโก มคฺโคติ หิ อิเม สตฺตตฺตึส ธมฺมา พุชฌ
ฺ นฏเน
โพโธติ ลทฺธนามสฺส อริยมคฺคสฺส ปกฺเข ภวตฺตา โพธิปกฺขิยา
นาม ฯ ปกฺเข ภวตฺตาติ อุปการภาเว ิตตฺตา ฯ
เตสุ อารมฺมเณสุ โอกฺกนฺทิตฺวา ปกฺขนฺทิตวฺ า อุปฏานโต
ปฏาน ฯ สติเยว ปฏาน สติปฏาน ฯ กายเวทนาจิตฺตธมฺเมสุ
ปนสฺสา อสุภทุกฺขอนิจฺจานตฺตาการคฺคหณวเสน สุภสุขนิจฺจอตฺตสฺา- ปหานกิจฺจสาธนวเสน จ ปวตฺติโต จตุธา เภโท โหติ
ตสฺมา จตฺตาโร สติปฏานาติ วุจฺจติ ฯ ปทหนฺติ เอเตนาติ ปธาน ฯ
โสภณ ปธาน สมฺมปฺปธาน ฯ สมฺมา วา ปทหนฺติ เอเตนาติ
สมฺมปฺปธาน ฯ โสภณ วา ต กิเลสวิรูปตฺตวิรหโต ปธานฺจ
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าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
หิตสุขนิปฺผาทกฏเน เสฏภาวาวหนโต ปธานภาวกรณโต จาติ
สมฺมปฺปธาน ฯ วิริยสฺเสต อธิวจน ฯ ตยิท อุปฺปนฺนานุปฺปนฺนาน
อกุสลาน ปหานานุปฺปตฺติกิจฺจ อนุปฺปนฺนุปฺปนฺนานฺจ กุสลาน
อุปฺปตฺติิติกิจฺจ สาธยตีติ จตุพฺพิธ โหติ ตสฺมา จตฺตาโร สมฺมปฺปธานาติ วุจฺจติ ฯ ปุพฺเพ วุตฺเตน อิชฺฌนฏเน อิทฺธิ ฯ ตสฺสา
สมฺปยุตฺตาย ปุพฺพงฺคมฏเน ผลภูตาย ปุพฺพภาคกรณฏเน จ อิทฺธิยา
ปาโทติ อิทธฺ ิปาโท ฯ โส ฉนฺทาทิวเสน จตุพฺพิโธ โหติ ตสฺมา
จตฺตาโร อิทธฺ ิปาทาติ วุจฺจติ ฯ ยถาห ฯ จตฺตาโร อิทฺธิปาทา
ฉนฺทิทฺธิปาโท วิริยิทฺธิปาโท จิตฺติทฺธิปาโท วีมสิทฺธิปาโทติ ฯ อิเม
โลกุตฺตราว ฯ โลกิยา ปน ฉนฺทฺจ ภิกฺขุ อธิปตึ กริตฺวา ลภติ
สมาธึ ลภติ จิตฺตสฺเสกคฺคต อย วุจฺจติ ฉนฺทสมาธีติอาทิวจนโต
ฉนฺทาทิอธิปติวเสน ปฏิลทฺธธมฺมาป โหนฺติ ฯ อสฺสทฺธิยโกสชฺชปมาทวิกฺเขปสมฺโมหาน อภิภวนโต อภิภวนสงฺขาเตน อธิปติยฏเน
อินฺทฺริย อสฺสทฺธิยาทีหิ จ อนภิภวนียโต อกมฺปยฏเน พล ฯ
ตทุภยมฺป สทฺธาทิวเสน ปฺจวิธ โหติ ตสฺมา ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ
พลานีติ วุจฺจติ ฯ พุชฺฌนกสตฺตสฺส ปน องฺคภาเวน สติอาทโย
สตฺต โพชฺฌงฺคา ฯ นิยฺยานิกฏเน จ สมฺมาทิฏิอาทโย อฏ
มคฺคงฺคา โหนฺติ ฯ เตน วุตฺต สตฺต โพชฺฌงฺคา อริโย อฏงฺคิโก โลกิยมคฺโคติ ฯ
อิติ อิเม สตฺตตฺตึส โพธิปกฺขิยธมฺมา ปุพฺพภาเค
๑

๒

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๐๑ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๒๙๒ ฯ
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
วิปสฺสนาย ปวตฺตมานาย จุทฺทสวิเธน กาย ปริคฺคณฺหโต จ
กายานุปสฺสนาสติปฏาน นววิเธน เวทน ปริคฺคณฺหโต จ เวทนานุปสฺสนาสติปฏาน โสฬสวิเธน จิตฺต ปริคฺคณฺหโต จ จิตฺตานุปสฺสนาสติปฏาน ปฺจวิเธน ธมฺเมน ปริคฺคณฺหโต จ ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏาน อิมสฺมึ อตฺตภาเว อนุปฺปนฺนปุพฺพ ปรสฺส
อุปฺปนฺน อกุสล ทิสฺวา ยถา ปฏิปนฺนสฺเสต อุปฺปนฺน น ตถา
ปฏิปชฺชิสฺสามิ เอว เม เอต นุปฺปชฺชิสฺสตีติ ตสฺส อนุปฺปาทาย
วายมนกาเล ปม สมฺมปฺปธาน อตฺตโน สมุทาจารปฺปตฺต อกุสล
ทิสฺวา ตสฺส ปหานาย วายมนกาเล ทุติย อิมสฺมึ อตฺตภาเว
อนุปฺปนฺนปุพฺพ ฌาน วา วิปสฺสน วา อุปฺปาเทตุ วายมนฺตสฺส
ตติย อุปฺปนฺน ยถา น ปริหายติ เอว ปุนปฺปุน อุปฺปาเทนฺตสฺส
จตุตฺถ สมฺมปฺปธาน ฉนฺทิทฺธิปาทาทีสุ ต ต ธุร กตฺวา กุสลุป-ฺ
ปาทนกาเล ฉนฺทิทฺธิปาทาทโย มิจฺฉาวาจาทีหิ วิรมณกาเล สมฺมาวาจาทโยติ เอว นานาจิตฺเตสุ ลพฺภนฺติ อิเมส ปน จตุนฺน าณาน
อุปฺปตฺติกาเล เอกจิตฺเต ลพฺภนฺติ ฯ ผลกฺขเณ เปตฺวา จตฺตาโร
สมฺมปฺปธาเน อวเสสา เตตฺตึส ลพฺภนฺติ ฯ เอว เอกจิตฺเต
ลพฺภมาเนสุ เจเตสุ เอกาว นิพฺพานารมฺมณา สติ กายาทีสุ
สุภสฺาทิปหานกิจฺจสาธนวเสน จตฺตาโร สติปฏานาติ วุจฺจติ ฯ
เอกเมว วิรยิ  อนุปฺปนฺนาน อนุปปฺ าทาทิกิจฺจสาธนวเสน จตฺตาโร
สมฺมปฺปธานาติ วุจฺจติ ฯ เสเสสุป หาปนวฑฺฒน นตฺถิ ฯ
อปจ เตสุ
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าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
นว เอกวิธา เอโก เทฺวธาถ จตุปฺจธา
อฏธา นวธา เจว อิติ ฉธา ภวนฺติ เต ฯ
นว เอกวิธาติ ฉนฺโท จิตฺต ปติ ปสฺสทฺธิ อุเปกฺขา สงฺกปฺโป
วาจา กมฺมนฺโต อาชีโวติ อิเม นว ฉนฺทิทฺธิปาทาทิวเสน เอกวิธาว
โหนฺติ น อฺ โกฏาส ภชนฺติ ฯ เอโก เทฺวธาติ สทฺธา
อินฺทฺริยพลวเสน เทฺวธา ิตา ฯ อถ จตุปฺจธาติ อถฺโ
เอโก จตุธา อฺโ ปฺจธา ิโตติ อตฺโถ ฯ ตตฺถ สมาธิ เอโก
อินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคมคฺคงฺควเสน จตุธา ิโต ปฺา เตส
จตุนฺน อิทฺธปิ าทโกฏาสสฺส จ วเสน ปฺจธา ฯ อฏธา นวธา
เจวาติ อปโร เอโก อฏธา เอโก นวธา ิโตติ อตฺโถ ฯ
จตุสติปฏานอินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคมคฺคงฺควเสน สติ อฏธา ิตา ฯ
จตุสมฺมปฺปธานอิทฺธิปาทอินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคมคฺคงฺควเสน วิริย
นวธาติ ฯ
เอว
จุทฺทเสว อสมฺภินฺนา โหนฺติ เต โพธิปกฺขิยา
โกฏาสโต สตฺตวิธา สตฺตตึส ปเภทโต
สกิจฺจนิปฺผาทนโต สรูเปน จ วุตฺติโต
สพฺเพว อริยมคฺคสฺส สมฺภเว สมฺภวนฺติ เตติ ฯ
เอว ตาเวตฺถ ปริปุณฺณโพธิปกฺขิยภาโว ชานิตพฺโพ ฯ
วุฏานพลสมาโยโคติ วุฏานฺเจว พลสมาโยโค จ ฯ โลกิยวิปสฺสนา หิ นิมิตฺตารมฺมณตฺตา เจว ปวตฺตการณสฺส จ สมุทยสฺส
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
อสมุจฺฉินฺทนโต เนว นิมิตฺตา น ปวตฺตา วุฏาติ ฯ โคตฺรภูาณ
สมุทยสฺส อสมุจฺฉินฺทนโต ปวตฺตา น วุฏาติ นิพฺพานารมฺมณโต
ปน นิมิตฺตา วุฏาตีติ เอกโตวุฏาน โหติ ฯ เตนาห พหิทฺธาวุฏานวิวฏฏเน ปฺา โคตฺรภูาณนฺติ ฯ ตถา อุปฺปาทา
วิวฏฏิตฺวา อนุปฺปาท ปกฺขนฺทตีติ โคตฺรภู ปวตฺตา วิวฏฏิตฺวาติ ฯ
สพฺพ เวทิตพฺพ ฯ อิมานิ ปน จตฺตาริป าณานิ อนิมิตฺตารมฺมณตฺตา นิมิตฺตโต วุฏหนฺติ สมุทยสฺส สมุจฺฉินฺทนโต
ปวตฺตา วุฏ หนฺตีติ ทุภโตวุฏานานิ โหนฺติ ฯ เตน วุตฺต
กถ ทุภโต วุฏานวิวฏฏเน ปฺา มคฺเค าณ โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ ทสฺสนฏเน สมฺมาทิฏิ มิจฺฉาทิฏิยา วุฏาติ
ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ ขนฺเธหิ จ วุฏ าติ พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตหิ วุฏาติ เตน วุจฺจติ ทุภโตวุฏานวิวฏฏเน ปฺา
มคฺเค าณนฺติ อภินิโรปนฏเน สมฺมาสงฺกปฺโป มิจฺฉาสงฺกปฺปา
ปริคฺคหฏเน สมฺมาวาจา มิจฺฉาวาจาย สมุฏานฏเน สมฺมากมฺมนฺโต โวทานฏเน สมฺมาอาชีโว ปคฺคหฏเน สมฺมาวายาโม
อุปฏานฏเน สมฺมาสติ อวิกฺเขปนฏเน สมฺมาสมาธิ มิจฺฉาสมาธิโต วุฏาติ ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ ขนฺเธหิ จ วุฏาติ พหิทฺธา
จ สพฺพนิมิตฺเตหิ วุฏาติ เตน วุจฺจติ ทุภโต วุฏ านวิวฏฏเน ปฺา
มคฺเค าณนฺติ สกทาคามิมคฺคกฺขเณ ทสฺสนฏเน สมฺมาทิฏิอวิกฺเขปนฏเน สมฺมาสมาธิ โอฬาริกา กามราคสโยชนา ปฏิฆ๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๙๕ ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๙๕ ฯ
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าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
สโยชนา โอฬาริกา กามราคานุสยา ปฏิฆานุสยา วุฏาติ อนาคามิมคฺคกฺขเณ ทสฺสนฏเน สมฺมาทิฏิ อวิกฺเขปนฏเน สมฺมาสมาธิ อณุสหคตา กามราคสโยชนา ปฏิฆสโยชนา อณุสหคตา
กามราคานุสยา ปฏิฆานุสยา วุฏาติ ฯเปฯ อรหตฺตมคฺคกฺขเณ
ทสฺสนฏเน สมฺมาทิฏิ อวิกฺเขปนฏเน สมฺมาสมาธิ รูปราคา
อรูปราคา มานา อุทฺธจฺจา อวิชฺชาย มานานุสยา ภวราคานุสยา
อวิชฺชานุสยา วุฏาติ ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ ขนฺเธหิ จ วุฏ าติ
พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตหิ วุฏาติ เตน วุจฺจติ ทุภโตวุฏานวิวฏฏเน ปฺา มคฺเค าณนฺติ ฯ
โลกิยานฺจ อฏนฺน สมาปตฺตีน ภาวนากาเล สมถพล อธิก
โหติ ฯ อนิจฺจานุปสฺสนาทีน ภาวนากาเล วิปสฺสนาพล ฯ อริยมคฺคกฺขเณ ปน ยุคนทฺธา เต ธมฺมา วตฺตนฺติ อฺมฺ อนติวตฺตนฏเน ฯ ตสฺมา อิเมสุ จตูสุป าเณสุ อุภยพลสมาโยโค โหติ ฯ
ยถาห ฯ อุทฺธจฺจสหคตกิเลเสหิ จ ขนฺเธหิ จ วุฏหโต จิตฺตสฺส
เอกคฺคตา อวิกฺเขโป สมาธิ นิโรธโคจโร อวิชฺชาสหคตกิเลเสหิ
จ ขนฺเธหิ จ วุฏหโต อนุปสฺสนฏเน วิปสฺสนา นิโรธโคจรา
อิติ วุฏานฏเน สมถวิปสฺสนา เอกรสา โหนฺติ ยุคนทฺธา โหนฺติ
อฺมฺ นาติวตฺตนฺตีติ เตน วุจฺจติ วุฏานฏเน สมถวิปสฺสน
ยุคนทฺธ ภาเวตีติ ฯ เอวเมตฺถ วุฏานพลสมาโยโค เวทิตพฺโพ ฯ
เย เยน ปหาตพฺพา ธมฺมา เตส ปหานฺจาติ อิเมสุ จ ปน
๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๙๙ ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๔๔๒ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
จตูสุ าเณสุ เย ธมฺมา เยน าเณน ปหาตพฺพา เตส ปหานฺจ
ชานิตพฺพ ฯ เอตานิ หิ ยถาโยค สโยชนกิเลสมิจฺฉตฺตโลกธมฺมมจฺฉริย วิปลฺลาสคณฺ อคติ อาสว โอฆ โยค นีวรณ ปรามาส อุปาทานอนุสยมลอกุสลกมฺมปถจิตฺตุปฺปาทสงฺขาตาน ธมฺมาน ปหานกรานิ ฯ
ตตฺถ สโยชนานีติ ขนฺเธหิ ขนฺธาน ผเลน กมฺมสฺส ทุกเฺ ขน
วา สตฺตาน สโยชกตฺตา รูปราคาทโย ทส ธมฺมา วุจฺจนฺติ ฯ
ยาวฺหิ เต ตาว เอเตส อนุปรโมติ ฯ ตตฺราป รูปราโค อรูปราโค
มาโน อุทฺธจฺจ อวิชชฺ าติ อิเม ปฺจ อุทฺธ นิพฺพตฺตนกขนฺธาทิสโยชกตฺตา อุทฺธมฺภาคิยสโยชนานิ นาม ฯ สกฺกายทิฏิ วิจิกิจฺฉา
สีลพฺพตปรามาโส กามราโค ปฏิโฆติ อิเม ปฺจ อโธ นิพฺพตฺตนกขนฺธาทิสโยชกตฺตา อโธภาคิยสโยชนานิ นาม ฯ
กิเลสาติ สย สงฺกิลฏิ ตฺตา สมฺปยุตฺตธมฺมานฺจ สงฺกิเลสิกตฺตา
โลโภ โทโส โมโห มาโน ทิฏิ วิจิกิจฺฉา ถีน อุทฺธจฺจ อหิริก
อโนตฺตปฺปนฺติ อิเม ทส ธมฺมา ฯ
มิจฺฉตฺตาติ มิจฺฉาปวตฺตนโต มิจฺฉาทิฏิ มิจฺฉาสงฺกปฺโป
มิจฺฉาวาจา มิจฺฉากมฺมนฺโต มิจฺฉาอาชีโว มิจฺฉาวายาโม มิจฺฉาสติ
มิจฺฉาสมาธีติ อิเม อฏ ธมฺมา มิจฺฉาวิมุตฺติมิจฺฉาาเณหิ วา
สทฺธึ ทส ฯ
โลกธมฺมาติ โลกปฺปวตฺติยา สติ อนุปรมธมฺมกตฺตา ลาโภ
อลาโภ ยโส อยโส สุข ทุกฺข นินทฺ า ปสสาติ อิเม อฏ ฯ
อิธ ปน การโณปจาเรน ลาภาทิวตฺถุกสฺส อนุนยสฺส
๑

๑. ---กนฺถ---อิติป ฯ
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าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
อลาภาทิวตฺถุกสฺส ปฏิฆสฺส เจต โลกธมฺมคฺคหเณน คหณ กตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
มจฺฉริยานีติ อาวาสมจฺฉริย กุลมจฺฉริย ลาภมจฺฉริย
ธมฺมมจฺฉริย วณฺณมจฺฉริยนฺติ อิมานิ อาวาสาทีสุ อฺเส
สาธารณภาว อสหนากาเรน ปวตฺตานิ ปฺจ มจฺฉริยานิ ฯ
วิปลฺลาสาติ อนิจฺจทุกฺขอนตฺตอสุเภสุเยว วตฺถูสุ นิจฺจ สุข
อตฺตา สุภนฺติ เอว ปวตฺตา สฺาวิปลฺลาโส จิตฺตวิปลฺลาโส
ทิฏิวิปลฺลาโสติ อิเม ตโย ฯ
คณฺาติ นามกายสฺส เจว รูปกายสฺส จ คณฺนโต อภิชฺฌาทโย
จตฺตาโร ฯ ตถา หิ เต อภิชฺฌา กายคณฺโ พฺยาปาโท กายคณฺโ
สีลพฺพตปรามาโส กายคณฺโ อิทสจฺจาภินิเวโส กายคณฺโ อิจฺเจว
วุตฺตา ฯ
อคตีติ ฉนฺทโทสโมหภเยหิ อกตฺตพฺพกรณสฺส กตฺตพฺพากรณสฺส จ อธิวจน ฯ ตฺหิ อริเยหิ อคนฺตพฺพตฺตา อคตีติ วุจฺจติ ฯ
อาสวาติ อารมฺมณวเสน อา โคตฺรภุโต โอกาสวเสน
อา ภวคฺคโต จ สวนา ฯ อสวุเตหิ วา ทฺวาเรหิ ฆฏจฺฉิทฺเทหิ
อุทก วิย สวนโต นิจฺจปคฺฆรณฏเน สสารทุกฺขสฺส วา สวนโต
กามราคภวราคมิจฺฉาทิฏิอวิชฺชานเมต อธิวจน ฯ ภวสาคเร
อากฑฺฒนฏเน ทุรุตฺตรณฏเน จ โอฆาติป อารมฺมณวิโยคสฺส
เจว ทุกฺขวิโยคสฺส จ อปฺปทานโต โยคาติป เตสเยว อธิวจน ฯ
นีวรณานีติ จิตฺตสฺส อาวรณนีวรณปฏิจฺฉาทนฏเน
๑

๒

๓

๑. คนฺถาติป ทิสฺสติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. คนฺถนโตติป ฯ ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๕๐๕ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
กามจฺฉนฺทาทโย ปฺจ ฯ
ปรามาโสติ ตสฺส ตสฺส ธมฺมสฺส สภาว อติกฺกมฺม ปรโต
อภูตสภาว อามสนากาเรน ปวตฺตนโต มิจฺฉาทิฏิยา เอต อธิวจน ฯ
อุปาทานานีติ สพฺพากาเรน ปฏิจฺจสมุปฺปาทนิทฺเทเส วุตฺตานิ
กามุปาทานาทีนิ จตฺตาริ ฯ
อนุสยาติ ถามคตฏเน กามราคานุสโย ปฏิฆมานทิฏิวิจิกิจฺฉาภวราคอวิชฺชานุสโยติ เอว วุตฺตา กามราคาทโย สตฺต ฯ
เต หิ ถามคตตฺตา ปุนปฺปุน กามราคาทีน อุปฺปตฺติเหตุภาเวน
อนุเสนฺติเยวาติ อนุสยา ฯ
มลาติ เตลฺชนกลล วิย สยฺจ อสุทฺธตฺตา อฺเสฺจ
อสุทฺธภาวกรณโต โลภโทสโมหา ตโย ฯ
อกุสลกมฺมปถาติ อกุสลกมฺมภาเวน เจว ทุคคฺ ตีนฺจ
ปถภาเวน ปาณาติปาโต อทินฺนาทาน กาเมสุมิจฺฉาจาโร มุสาวาโท
ปสุณวาจา ผรุสวาจา สมฺผปฺปลาโป อภิชฺฌา พฺยาปาโท มิจฺฉาทิฏีติ อิเม ทส ฯ
อกุสลจิตฺตุปฺปาทาติ โลภมูลา อฏ โทสมูลา เทฺว โมหมูลา
เทฺวติ อิเม ทฺวาทส ฯ
อิติ เอเตส สโยชนาทีน ธมฺมาน เอตานิ ยถาโยค ปหานกรานิ ฯ กถ ฯ สโยชเนสุ ตาว สกฺกายทิฏิวิจิกิจฺฉาสีลพฺพตปรามาโส อปายคมนียา จ กามราคปฏิฆาติ เอเต ปฺจ ธมฺมา
ปมาณ วชฺฌา เสสา กามราคปฏิฆา โอฬาริกา ทุติยาณวชฺฌา
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าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
สุขุมา ตติยาณวชฺฌา รูปราคาทโย ปฺจป จตุตฺถาณวชฺฌาเอว ฯ ปรโตป จ ยตฺถ เอวสทฺเทน นิยม น กริสฺสาม ตตฺถ
ย ย อุปริาณวชฺโฌติ วกฺขาม โส โส ปุริมาเณหิ หตาปายคมนียาทิภาโวว หุตฺวา อุปริาณวชฺโฌ โหตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
กิเลเสสุ ทิฏ ิวิจิกิจฺฉา ปมาณวชฺฌา โทโส ตติยาณวชฺโฌ
โลภโมหมาน ถีนอุทฺธจฺจอหิริก อโนตฺตปฺปานิ จตุตฺถาณวชฺฌานิ ฯ
มิจฺฉตฺเตสุ มิจฺฉาทิฏิ มุสาวาโท มิจฺฉากมฺมนฺโต มิจฺฉาอาชีโวติ
อิเม ปมาณวชฺฌา มิจฺฉาสงฺกปฺโป ปสุณวาจา ผรุสวาจาติ
อิเม ตติยาณวชฺฌา ฯ เจตนาเยว เจตฺถ วาจาติ เวทิตพฺพา ฯ
สมฺผปฺปลาปมิจฺฉาวายามสติสมาธิวิมุตฺติาณานิ จตุตฺถาณวชฺฌานิ ฯ โลกธมฺเมสุ ปฏิโฆ ตติยาณวชฺโฌ อนุนโย จตุตฺถาณวชฺโฌ ฯ ยเส จ ปสสาย จ อนุนโย จตุตฺถาณวชฺโฌติ
เอเก ฯ มจฺฉริยานิ ปมาณวชฺฌาเนว ฯ วิปลฺลาเสสุ อนิจฺเจ
นิจฺจ อนตฺตนิ อตฺตาติ จ สฺาจิตฺตทิฏิวิปลฺลาสา ทุกฺเข สุข
อสุเภ สุภนฺติ ทิฏิวิปลฺลาโส จาติ อิเม ปมาณวชฺฌา อสุเภ
สุภนฺติ สฺาจิตฺตวิปลฺลาสา ตติยาณวชฺฌา ทุกเฺ ข สุขนฺติ
สฺาจิตฺตวิปลฺลาสา จตุตฺถาณวชฺฌา ฯ คณฺเสุ สีลพฺพตปรามาสอิทสจฺจาภินิเวสกายคณฺา ปมาณวชฺฌา พฺยาปาทกายคณฺโ ตติยาณวชฺโฌ อิตโร จตุตฺถาณวชฺโฌ ฯ อคติ ปมาณวชฺฌาว ฯ อาสเวสุ ทิฏาสโว ปมาณวชฺโฌ กามาสโว
ตติยาณวชฺโฌ อิตเร เทฺว จตุตฺถาณวชฺฌา ฯ โอฆโยเคสุป
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วิสุทธฺ ิมคฺเค
เอเสว นโย ฯ นีวรเณสุ วิจิกิจฺฉานีวรณ ปมาณวชฺฌ
กามจฺฉนฺโท พฺยาปาโท กุกฺกุจฺจนฺติ ตีณิ ตติยาณวชฺฌานิ
ถีนมิทฺธอุทฺธจฺจานิ จตุตฺถาณวชฺฌานิ ฯ ปรามาโส ปมาณวชฺโฌว ฯ อุปาทาเนสุ สพฺเพสมฺป โลกิยธมฺมาน วตฺถุกามวเสน
กามาติ อาคตตฺตา รูปารูปราโคป กามุปาทาเน ปตตีติ ตสฺมา ต
จตุตฺถาณวชฺฌ เสสานิ ปมาณวชฺฌานิ ฯ อนุสเยสุ ทิฏิวิจิกิจฺฉานุสยา ปมาณวชฺฌาว กามราคปฏิฆานุสยา ตติยาณวชฺฌา มานภวราคาวิชฺชานุสยา จตุตฺถาณวชฺฌา ฯ มเลสุ
โทสมล ตติยาณวชฺฌ อิตรานิ จตุตฺถาณวชฺฌานิ ฯ อกุสลกมฺมปเถสุ ปาณาติปาโต อทินฺนาทาน กาเมสุมจิ ฺฉาจาโร
มุสาวาโทมิจฺฉาทิฏีติ อิเม ปมาณวชฺฌา ปสุณวาจา ผรุสวาจา
พฺยาปาโทติ ตโย ตติยาณวชฺฌา สมฺผปฺปลาปาภิชฺฌา จตุตฺถาณวชฺฌา ฯ อกุสลจิตฺตุปฺปาเทสุ จตฺตาโร ทิฏ ิสมฺปยุตฺตา
วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺโต จาติ ปฺจ ปมาณวชฺฌาว เทฺว
ปฏิฆสมฺปยุตฺตา ตติยาณวชฺฌา เสสา จตุตฺถาณวชฺฌาติ ฯ
ยฺจ เยน วชฺฌ ต เตน ปหาตพฺพ นาม ฯ เตน วุตฺต อิติ
เอเตส สโยชนาทีน ธมฺมาน เอตานิ ยถาโยค ปหานกรานีติ ฯ
กึ ปเนตานิ เอเต ธมฺเม อตีตานาคเต ปชหนฺติ อุทาหุ
ปจฺจุปฺปนฺเนติ ฯ กึ ปเนตฺถ ยทิ ตาว อตีตานาคเต อผโล
วายาโม อาปชฺชติ กสฺมา ปหาตพฺพาน นตฺถิตาย อถ ปจฺจุปฺปนฺเน
ตถาป อผโล วายาเมน สทฺธึ ปหาตพฺพาน อตฺถิตาย สงฺกิเลสิกา จ
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าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
มคฺคภาวนา อาปชฺชติ วิปฺปยุตฺตตา วา กิเลสาน น จ ปจฺจุปฺปนฺนกิเลโส จิตฺตวิปฺปยุตฺโต นาม อตฺถีติ ฯ นาย อาเวณิกา โจทนา ฯ
ปาลิยเยว หิ สฺวาย กิเลเส ปชหติ อตีเต กิเลเส ปชหติ
อนาคเต กิเลเส ปชหติ ปจฺจุปฺปนฺเน กิเลเส ปชหตีติ วตฺวา ปุน
หฺจิ อตีเต กิเลเส ปชหติ เตนหิ ขีณ เขเปติ นิรุทฺธ นิโรเธติ
วิคต วิคเมติ อตฺถงฺคต อตฺถงฺคเมติ อตีต ย นตฺถิ ต ปชหตีติ
จ วตฺวา น อตีเต กิเลเส ปชหตีติ ปฏิกฺขิตฺต ฯ ตถา
หฺจิ อนาคเต กิเลเส ปชหติ เตนหิ อชาต ปชหติ อนิพฺพตฺต
ปชหติ อนุปฺปนฺน ปชหติ อปาตุภูต ปชหติ อนาคต ย นตฺถิ
ต ปชหตีติ จ วตฺวา น อนาคเต กิเลเส ปชหตีติ ปฏิกฺขิตฺต ฯ
ตถา หฺจิ ปจฺจุปฺปนฺเน กิเลเส ปชหติ เตนหิ รตฺโต ราค
ปชหติ ทุฏโ  โทส มุฬฺโห โมห วินิพนฺโธ มาน ปรามฏโ
ทิฏึ วิกฺเขปคโต อุทฺธจฺจ อนิฏงฺคโต วิจิกิจฺฉ ถามคโต
อนุสย ปชหติ กณฺหสุกฺกา ธมฺมา ยุคนทฺธา วตฺตนฺติ สงฺกิเลสิกา
มคฺคภาวนา โหตีติ จ วตฺวา น อตีเต กิเลเส ปชหติ น
อนาคเต กิเลเส ปชหติ น ปจฺจุปฺปนฺเน กิเลเส ปชหตีติ
สพฺพ ปฏิกขฺ ิปตฺวา เตนหิ นตฺถิ มคฺคภาวนา นตฺถิ ผลสจฺฉิกิริยา
นตฺถิ กิเลสปฺปหาน นตฺถิ ธมฺมาภิสมโยติ ปฺหปริโยสาเน น
หิ อตฺถิ มคฺคภาวนา ฯเปฯ อตฺถิ ธมฺมาภิสมโยติ ปฏิชานิตฺวา
ยถา กถ วิยาติ วุตฺเต อิท วุตฺต เสยฺยถาป ตรุโณ รุกฺโข
๑

๑

๑

๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๖๐๕ ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๖๐๖ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อชาตผโล ตเมน ปุรโิ ส มูเล ฉินเฺ ทยฺย เย ตสฺส รุกฺขสฺส
อชาตผลา เต อชาตาเยว น ชายนฺติ อนิพฺพตฺตาเยว น นิพฺพตฺตนฺติ
อนุปฺปนฺนาเยว น อุปปฺ ชฺชนฺติ อปาตุภูตาเยว น ปาตุภวนฺติ
เอวเมว อุปฺปาโท เหตุ อุปฺปาโท ปจฺจโย กิเลสาน นิพฺพตฺติยา
อุปฺปาเท อาทีนว ทิสฺวา อนุปฺปาเท จิตฺต ปกฺขนฺทติ อนุปฺปาเท
จิตฺตสฺส ปกฺขนฺทตฺตา เย อุปฺปาทปจฺจยา กิเลสา นิพฺพตฺเตยฺยุ เต
อชาตาเยว น ชายนฺติ ฯเปฯ อปาตุภูตาเยว น ปาตุภวนฺติ เอว
เหตุนิโรธา ทุกฺขนิโรโธ ปวตฺต เหตุ นิมิตฺต เหตุ อายูหนา
เหตุ ฯเปฯ อนายูหเน จิตฺตสฺส ปกฺขนฺทตฺตา เย อายูหนปจฺจยา
กิเลสา นิพพฺ ตฺเตยฺยุ เต อชาตา ฯเปฯ อปาตุภูตาเยว น ปาตุภวนฺติ เอว เหตุนิโรธา ทุกฺขนิโรโธ เอว อตฺถิ มคฺคภาวนา อตฺถิ
ผลสจฺฉิกิริยา อตฺถิ กิเลสปฺปหาน อตฺถิ ธมฺมาภิสมโยติ ฯ
เอเตน กึ ทีปต โหติ ฯ ภูมิลทฺธาน กิเลสาน ปหาน ทีปต
โหติ ฯ ภูมลิ ทฺธา ปน กึ อตีตานาคตา อุทาหุ ปจฺจุปฺปนฺนาติ ฯ
ภูมิลทฺธุปฺปนฺนาเยว นาม เต ฯ อุปปฺ นฺน หิ วตฺตมานภูตาปคโตกาสกตภูมิลทฺธวเสน อเนกปฺปเภท ฯ ตตฺถ สพฺพมฺป อุปฺปาท ชราภงฺคสมงฺคิสงฺขาต วตฺตมานุปฺปนฺน นาม ฯ อารมฺมณรสมนุภวิตฺวา
นิรุทฺธ อนุภตู าปคตสงฺขาต กุสลากุสล อุปฺปาทาทิตฺตยมนุปฺปตฺวา
นิรุทฺธ ภูตาปคตสงฺขาต เสส สงฺขตฺจ ภูตาปคตุปฺปนฺน นาม ฯ
ยานิสฺส ตานิ ปุพฺเพ กตานิ กมฺมานีติ เอวมาทินา นเยน
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๖๐๖ ฯ
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าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
วุตฺต กมฺม อตีตมฺป สมาน อฺ วิปาก ปฏิพาหิตฺวา อตฺตโน
วิปากสฺโสกาส กตฺวา ิตตฺตา ตถา กโตกาสฺจ วิปาก
อนุปฺปนฺนมฺป สมาน เอว กเต โอกาเส เอกนฺเตน อุปฺปชฺชนโต
โอกาสกตุปฺปนฺน นาม ฯ ตาสุ ตาสุ ภูมีสุ อสมูหต อกุสล
ภูมิลทฺธุปฺปนฺน นาม ฯ เอตฺถ จ ภูมิยา ภูมิลทฺธสฺส จ นานตฺต
เวทิตพฺพ ฯ ภูมีติ หิ วิปสฺสนาย อารมฺมณภูตา เตภูมิกา
ปฺจกฺขนฺธา ฯ ภูมิลทฺธ นาม เตสุ ขนฺเธสุ อุปฺปตฺติรห กิเลสชาต ฯ
เตน หิ สา ภูมิ ลทฺธา นาม โหตีติ ตสฺมา ภูมิลทฺธนฺติ วุจฺจติ ฯ
สา จ โข น อารมฺมณวเสน ฯ อารมฺมณวเสน หิ สพฺเพป
อตีตานาคเต ปริฺาเตป จ ขีณาสวาน ขนฺเธ อารพฺภ กิเลสา
อุปฺปชฺชนฺติ มหากจฺจานอุปฺปลวณฺณาทีน ขนฺเธ อารพฺภ โสเรยฺยเสฏินนฺทมาณวกาทีน วิย ฯ ยทิ จ ต ภูมลิ ทฺธ นาม สิยา
ตสฺส อปฺปเหยฺยโต น โกจิ ภวมูล ปชเหยฺย ฯ วตฺถุวเสน ปน
ภูมิลทฺธ เวทิตพฺพ ฯ ยตฺถ ยตฺถ หิ วิปสฺสนาย อปริฺาตา ขนฺธา
อุปฺปชฺชนฺติ ตตฺถ ตตฺถ อุปฺปาทโต ปภูติ เตสุ วฏฏมูล กิเลสชาต
อนุเสติ ต อปฺปหีนฏเน ภูมิลทฺธนฺติ เวทิตพฺพ ฯ ตตฺถ จ
ยสฺส เยสุ ขนฺเธสุ อปฺปหีนฏเน อนุสยิตา กิเลสา ตสฺส เตเอว
ขนฺธา เตส กิเลสาน วตฺถุ น อฺเส สนฺตกา ขนฺธา ฯ
อตีตกฺขนฺเธสุ จ อปฺปหีนานุสยิตาน กิเลสาน อตีตกฺขนฺธาเอว วตฺถุ
น อิตเร ฯ เอส นโย อนาคตาทีสุ ฯ ตถา กามาวจรกฺขนฺเธสุ
อปฺปหีนานุสยิตาน กิเลสาน กามาวจรกฺขนฺธาว วตฺถุ น อิตเร ฯ
๑

๑. ยุ. อุปฺปตฺตารห ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
เอส นโย รูปารูปาวจเรสุ ฯ โสตาปนฺนาทีสุ ปน ยสฺส ยสฺส อริยปุคฺคลสฺส ขนฺเธสุ ต ต วฏฏมูล กิเลสชาต เตน เตน มคฺเคน
ปหีน ตสฺส ตสฺส เต เต ขนฺธา ปหีนาน เตส เตส วฏฏมูลกิเลสาน อวตฺถุโต ภูมีติ สงฺข น ลภนฺติ ฯ ปุถชุ ฺชนสฺส สพฺพโส
วฏฏมูลกิเลสาน อปฺปหีนตฺตา ยงฺกิฺจิ กริยมาน กมฺม กุสล อกุสล
วา โหติ ฯ อิจฺจสฺส กมฺมกิเลสปจฺจยา วฏฏ วฏฏติ ฯ ตสฺเสต
วฏฏมูล รูปกฺขนฺเธเยว น เวทนากฺขนฺธาทีสุ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺเธเยว วา น รูปกฺขนฺธาทีสูติ น วตฺตพฺพ ฯ กสฺมา ฯ อวิเสเสน
ปฺจสุป ขนฺเธสุ อนุสยิตตฺตา ฯ กถ ฯ ปวีรสาทิ วิย รุกฺเข ฯ
ยถา หิ มหารุกฺเข ปวีตล อธิฏาย ปวีรสฺจ อาโปรสฺจ
นิสฺสาย ตปฺปจฺจยา มูลขนฺธสาขปสาขปลฺลวปลาสปุปฺผผเลหิ
วฑฺฒิตฺวา นภ ปูเรตฺวา ยาว กปฺปาวสานา พีชปรมฺปราย รุกขฺ ปฺปเวณึ
สนฺตานยมาเน ิเต ต ปวีรสาทิ มูเลเยว น ขนฺธาทีสุ ฯเปฯ
ผเลเยว วา น มูลาทีสูติ น วตฺตพฺพ ฯ กสฺมา ฯ อวิเสเสน
สพฺเพสุ มูลาทีสุ อนุคตตฺตาติ ฯ ยถา ปน ตสฺเสว รุกฺขสฺส
ปุปฺผผลาทีสุ นิพฺพิณฺโณ โกจิ ปุริโส จตูสุ ทิสาสุ มณฺฑูกกณฺฏก
นาม วิสกณฺฏก อาโกเฏยฺย อถ โส รุกโฺ ข เตน วิสสมฺผสฺเสน
ผุฏโ ปวีรสอาโปรสาน ปริยาทิณฺณตฺตา อปฺปสวนธมฺมต อาคมฺม
ปุน สนฺตาน นิพฺพตฺเตตุ น สกฺกุเณยฺย เอวเมว ขนฺธปฺปวตฺติย
นิพฺพิณฺโณ กุลปุตฺโต ตสฺส ปุริสสฺส จตูสุ ทิสาสุ รุกฺเข วิสโยชน
๑

๒

๑. ม. สนฺธายมาเน ฯ ๒. มณฺฑูกณฺฏโกติ เอโก มจฺฉกณฺฏโกติ วทนฺตีติ ฏีกา ฯ
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าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
วิย อตฺตโน สนฺตาเน จตุมคฺคภาวน อารภติ อถสฺส โส
ขนฺธสนฺตาโน เตน จตุมคฺควิสสมฺผสฺเสน ผุฏโ สพฺพโส วฏฏมูลกิเลสาน ปริยาทิณฺณตฺตา กิริยภาวมตฺต อุปคตกายกมฺมาทิสพฺพกมฺมปฺปเภโท หุตฺวา อายตึ ปุนพฺภวานภินิพฺพตฺตนธมฺมต อาคมฺม
ภวนฺตรสนฺตาน นิพฺพตฺเตตุ น สกฺโกติ เกวล จริมวิฺาณนิโรเธน นิรินฺธโน วิย ชาตเวโท อนุปาทาโน ปรินิพฺพายติ ฯ เอว
ภูมิยา ภูมิลทฺธสฺส จ นานตฺต เวทิตพฺพ ฯ
อปจ อปรมฺป สมุทาจารอารมฺมณาธิคฺคหิตอวิกฺขมฺภิต
อสมูหตวเสน จตุพฺพิธมุปฺปนฺน ฯ ตตฺถ วตฺตมานุปฺปนฺนเมว
สมุทาจารุปฺปนฺน ฯ จกฺขาทีน ปน อาปาถคเต อารมฺมเณ
ปุพฺพภาเค อนุปฺปชฺชมานมฺปกิเลสชาตอารมฺมณสฺสอธิคฺคหิตตฺตาเอว
อปรภาเคเอกนฺเตนอุปฺปตฺติโต อารมฺมณาธิคฺคหิตุปฺปนฺนนฺติ วุจฺจติ
กลฺยาณคาเม ปณฺฑาย จรโต มหาติสฺสตฺเถรสฺส วิสภาครูปทสฺสเนน
อุปฺปนฺนกิเลสชาต วิย ฯ สมถวิปสฺสนาน อฺตรวเสน อวิกฺขมฺภิต
กิเลสชาต จิตฺตสนฺตติมนารุฬฺหมฺป อุปฺปตฺตินิวารกสฺส เหตุโน อภาวา
อวิกฺขมฺภิตุปฺปนฺน นาม ฯ สมถวิปสฺสนาวเสน ปน วิกฺขมฺภิตมฺป
อริยมคฺเคน อสมูหตตฺตา อุปฺปตฺติธมฺมต อนตีตตาย อสมูหตุปฺปนฺนนฺติ
วุจฺจติ อากาเสน คจฺฉนฺตสฺส อฏสมาปตฺติลาภิโน เถรสฺส กุสุมิตรุกเข อุปวเน ปุปฺผานิ อุจฺจินนฺตสฺส มธุเรน สเรน คายโต มาตุคามสฺส
คีตสวเนน อุปฺปนฺนกิเลสชาต วิย ฯ ติวิธมฺป เจต อารมฺมณาธิคฺ๑

๑. ส. กิริยภาวมตฺตอุปคต... ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
คหิตอวิกฺขมฺภิตอสมูหตุปฺปนฺน ภูมิลทฺเธเนว สงฺคห คจฺฉตีติ
เวทิตพฺพ ฯ อิจฺเจตสฺมึ วุตฺตปฺปเภเท อุปฺปนฺเน ยเทต วตฺตมานภูตาปคโตกาสกตสมุทาจารสงฺขาต จตุพฺพิธ อุปปฺ นฺน ต อมคฺควชฺฌตฺตา เกนจิป าเณน ปหาตพฺพ น โหติ ฯ ยมฺปเนต
ภูมิลทฺธารมฺมณาธิคฺคหิตอวิกฺขมฺภิตอสมูหตสงฺขาต อุปฺปนฺน ตสฺส
ต ต อุปฺปนฺนภาว วินาสยมาน ยสฺมา ต ต โลกิยโลกุตฺตราณ
อุปฺปชฺชติ ตสฺมา ต สพฺพมฺป ปหาตพฺพ โหตีติ ฯ เอวเมตฺถ เย
เยน ปหาตพฺพา ธมฺมา เตส ปหานฺจ ชานิตพฺพ ฯ
กิจจฺ านิ ปริฺาทีนิ ยานิ วุตฺตานิ อภิสมยกาเล
ตานิ จ ยถาสภาเวน ชานิตพฺพานิ สพฺพานีติ
สจฺจาภิสมยกาลสฺมึ หิ เอเตสุ จตูสุ าเณสุ เอเกกสฺมึ เอกกฺขเณน ปริฺา ปหาน สจฺฉิกิริยา ภาวนาติ เอตานิ ปริฺาทีนิ
จตฺตาริ จตฺตาริ กิจฺจานิ วุตฺตานิ ตานิ ยถาสภาเวน ชานิตพฺพานิ ฯ
วุตฺตฺเหต โปราเณหิ ยถา ปทีโป อปุพฺพ อจริม เอกกฺขเณน
จตฺตาริ กิจฺจานิ กโรติ วฏฏึ ฌาเปติ อนฺธการวิธมติ อาโลก
ปริวิทเสติ สิเนห ปริยาทิยติ เอวเมว มคฺคาณ อปุพฺพ
อจริม เอกกฺขเณน จตฺตาริ สจฺจานิ อภิสเมติ ทุกฺข ปริฺาภิสมเยน อภิสเมติ สมุทย ปหานาภิสมเยน อภิสเมติ มคฺค
ภาวนาภิสมเยน อภิสเมติ นิโรธ สจฺฉิกิริยาภิสมเยน อภิสเมติ
กึ วุตฺต โหติ นิโรธ อารมฺมณ กริตฺวา จตฺตาริป สจฺจานิ
๑

๑. ม. เอกกฺขเณ ฯ
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าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
ปาปุณาติ ปสฺสติ ปฏิวชิ ฌ
ฺ ตีติ ฯ วุตฺตมฺป เจต โย ภิกฺขเว
ทุกฺข ปสฺสติ ทุกฺขสมุทยมฺป โส ปสฺสติ ทุกฺขนิโรธมฺป ปสฺสติ
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทมฺป ปสฺสตีติ ฯ สพฺพ เวทิตพฺพ ฯ อปรมฺป
วุตฺต มคฺคสมงฺคิสฺส าณ ทุกฺเขเปต าณ ทุกฺขสมุทเยเปต
าณ ทุกฺขนิโรเธเปต าณ ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทายเปต
าณนฺติ ฯ ตตฺถ ยถา ปทีโป วฏฏึ ฌาเปติ เอว มคฺคาณ
ทุกฺข ปริชานาติ ยถา อนฺธการ วิธมติ เอว สมุทย ปชหติ
ยถา อาโลก ปริวิทเสติ เอว สหชาตาทิปจฺจยตาย สมฺมาสงฺกปฺปาทิธมฺมสงฺขาต มคฺค ภาเวติ ยถา สิเนห ปริยาทิยติ เอว
กิเลสปริยาทาน นิโรธ สจฺฉิกโรตีติ เอว อุปมาสสนฺทน เวทิตพฺพ ฯ
อปโร นโย ฯ ยถา สุริโย อุทยนฺโต อปุพฺพ อจริม สห
ปาตุภาวา จตฺตาริ กิจฺจานิ กโรติ รูปคตานิโอภาเสติ อนฺธการ
วิธมติ อาโลกทสฺเสติ สีตปฏิปฺปสฺสมฺเภติ เอวเมวมคฺคาณ
ฯเปฯ นิโรธ สจฺฉิริยาภิสมเยน อภิสเมติ ฯ อิธาป ยถา สุริโย
รูปคตานิ โอภาเสติ เอว มคฺคาณ ทุกฺข ปริชานาติ ยถา อนฺธการ
วิธมติ เอว สมุทย ปชหติ ยถา อาโลก ทสฺเสติ เอว สหชาตาทิปจฺจยตาย มคฺค ภาเวติ ยถา สีต ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ เอว
กิเลสปฏิปฺปสฺสทฺธึ นิโรธ สจฺฉิกโรตีติ เอว อุปมาสสนฺทน เวทิตพฺพ ฯ
อปโร นโย ฯ ยถา นาวา อปุพฺพ อจริม เอกกฺขเณน
จตฺตาริ กิจฺจานิ กโรติ โอริม ตีร ปชหติ โสต ฉินฺทติ ภณฺฑ
๑

๒

๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๕๔๗ ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๑๗๔ ฯ
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วิสุทฺธมิ คฺเค
วหติ ปาริม ตีร อปฺเปติ เอวเมว มคฺคาณ ฯเปฯ นิโรธ
สจฺฉิกิริยาภิสมเยน อภิสเมติ ฯ เอตฺถาป ยถา นาวา โอริม ตีร
ปชหติ เอว มคฺคาณ ทุกฺข ปริชานาติ ยถา โสต ฉินฺทติ เอว
สมุทย ปชหติ ยถา ภณฺฑ วหติ เอว สหชาตาทิปจฺจยตาย
มคฺค ภาเวติ ยถา ปาริม ตีร อปฺเปติ เอว ปาริมตีรภูต นิโรธ
สจฺฉิกโรตีติ เอว อุปมาสสนฺทน เวทิตพฺพ ฯ
เอว สจฺจาภิสมยกาลสฺมึ เอกกฺขเณน จตุนฺน กิจฺจาน วเสน
ปวตฺตาณสฺส จสฺส โสฬสหิ อากาเรหิ ตถฏเน จตฺตาริว
สจฺจานิ เอกปฏิเวธานิ โหนฺติ ฯ ยถาห ฯ กถ ตถฏเน จตฺตาริ
สจฺจานิ เอกปฏิเวธานิ โสฬสหิ อากาเรหิ ตถฏเน จตฺตาริ
สจฺจานิ เอกปฏิเวธานิ ทุกฺขสฺส ปฬนฏโ สงฺขตฏโ สนฺตาปฏโ
วิปริณามฏโ ตถฏโ สมุทยสฺส อายูหนฏโ นิทานฏโ สโยคฏโ
ปลิโพธฏโ ตถฏโ นิโรธสฺส นิสสฺ รณฏโ วิเวกฏโ อสงฺขตฏโ
อมตฏโ ตถฏโ มคฺคสฺส นิยฺยานฏโ เหตฺวฏโ ทสฺสนฏโ
อธิปเตยฺยฏโ ตถฏโ อิเมหิ โสฬสหิ อากาเรหิ ตถฏเน
จตฺตาริ สจฺจานิ เอกสงฺคหิตานิ ย เอกสงฺคหิต ต เอกตฺต
ย เอกตฺต ต เอเกน าเณน ปฏิวิชฺฌตีติ จตฺตาริ สจฺจานิ
เอกปฏิเวธานีติ ฯ
ตตฺถ สิยา ยทา ทุกฺขาทีน อฺเป โรคคณฺฑาทโย อตฺถา
อตฺถิ อถ กสฺมา จตฺตาโรเยว วุตฺตาติ ฯ เอตฺถ วทาม อฺสจฺจ๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๔๕๒ ฯ
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าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
ทสฺสนวเสน อาวิภาวโต ฯ ตตฺถ กตม ทุกฺเข าณ ทุกฺข
อารพฺภ ยา อุปฺปชฺชติ ปฺา ปชานนาติอาทินา หิ นเยน เอเกกสจฺจารมฺมณวเสนาป สจฺจาณ วุตฺต โย ภิกฺขเว ทุกฺข ปสฺสติ
ทุกฺขสมุทยมฺป โส ปสฺสตีติอาทินา นเยน เอก สจฺจมารมฺมณ
กตฺวา เสเสสุป กิจฺจนิปฺผตฺติวเสนาป วุตฺต ฯ ตตฺถ ยทา เอเกก
สจฺจมารมฺมณ กโรติ ตทา สมุทยทสฺสเนน ตาว สภาวโต ปฬนลกฺขณสฺสาป ทุกฺขสฺส ยสฺมา ต อายูหนลกฺขเณน สมุทเยน อายูหิต
สงฺขต ราสีกต ตสฺมาสฺส โส สงฺขตฏโ อาวิภวติ ฯ ยสฺมา ปน มคฺโค
กิเลสสนฺตาปหโร สุสีตโล ตสฺมาสฺส มคฺคทสฺสเนน สนฺตาปฏโ
อาวิภวติ อายสฺมโต นนฺทสฺส อจฺฉราทสฺสเนน สุนฺทริยา อนภิรูปภาโว วิย ฯ อวิปริณามธมฺมสฺส ปน นิโรธสฺส ทสฺสเนนสฺส
วิปริณามฏโ อวิภวตีติ วตฺตพฺพเมเวตฺถ นตฺถิ ฯ
ตถา สภาวโต อายูหนลกฺขณสฺสาป สมุทยสฺส ทุกฺขทสฺสเนน
นิทานฏโ อาวิภวติ อสปฺปายโภชนโต อุปฺปนฺนพฺยาธิทสฺสเนน
โภชนสฺส พฺยาธินิทานภาโว วิย วิสโยคภูตสฺส นิโรธสฺส ทสฺสเนน
สโยคฏโ นิยฺยานภูตสฺส จ มคฺคสฺส ทสฺสเนน ปลิโพธฏโติ ฯ
ตถา นิสฺสรณลกฺขณสฺสาป นิโรธสฺส อวิเวกภูตสฺส สมุทยสฺส
ทสฺสเนน วิเวกฏโ อาวิภวติ ฯ มคฺคทสฺสเนน อสงฺขตฏโ ฯ อิมินา
หิ อนมตคฺเค สสาเร มคฺโค น ทิฏ ปุพฺโพ โสป จ สปฺปจฺจยตฺตา
สงฺขโตเยวาติ อปฺปจฺจยธมฺมสฺส อสงฺขตภาโว อติวิย ปากโฏ โหติ ฯ
๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๑๗๔ ฯ ๒. ส. มหาวาร. ๑๙/๕๗๔ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ทุกฺขทสฺสเนน ปนสฺส อมตฏโ อาวิภวติ ฯ ทุกฺข หิ วิส
อมต นิพฺพานนฺติ ฯ
ตถา นิยฺยานลกฺขณสฺสาป มคฺคสฺส สมุทยทสฺสเนน นาย
เหตุ นิพฺพานสฺส ปตฺติยา อย เหตูติ เหตฺวฏโ อาวิภวติ ฯ
นิโรธทสฺสเนน ทสฺสนฏโ ปรมสุขุมานิ รูปานิ ปสฺสโต วิปฺปสนฺน
วต เม จกฺขุนฺติ จกฺขุสฺส วิปฺปสนฺนภาโว วิย ฯ ทุกฺขทสฺสเนน
อธิปเตยฺยฏโ อเนกโรคาตุรกปณชนทสฺสเนน อิสฺสรชนสฺส
โอฬารภาโว วิยาติ ฯ
เอวเมตฺถ สลกฺขณวเสน เอเกกสฺส อฺสจฺจทสฺสนวเสน
จ อิตเรส ติณฺณ ติณฺณ อาวิภาวโต เอเกกสฺส จตฺตาโร จตฺตาโร
อตฺถา วุตฺตา ฯ มคฺคกฺขเณ ปน สพฺเพเปเต อตฺถา เอเกเนว
ทุกฺขาทีสุ จตุกิจฺเจน าเณน ปฏิเวธ คจฺฉนฺตีติ ฯ เย ปน
นานาภิสมยมิจฺฉนฺติ เตส อุตฺตร อภิธมฺเม กถาวตฺถุสฺมึ วุตฺตเมว ฯ
อิทานิ ยานิ ตานิ ปริฺาทีนิ จตฺตาริ กิจฺจานิ วุตฺตานิ เตสุ
ติวธิ า โหติ ปริฺา ตถา ปหานมฺป สจฺฉิกิริยาป
เทฺว ภาวนา อภิมตา วินิจฺฉโย ตตฺถ าตพฺโพ ฯ
ติวิธา โหติ ปริฺาติ าตปริฺา ตีรณปริฺา ปหานปริฺาติ เอว ปริฺา ติวิธา โหติ ฯ ตตฺถ อภิฺาปฺา
าตฏเน าณนฺติ เอว อุทฺทิสิตฺวา เย เย ธมฺมา อภิฺาตา
โหนฺติ เต เต ธมฺมา าตา โหนฺตีติ เอว สงฺเขปโต สพฺพ
๑

๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๑๒๗ ฯ
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าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
ภิกฺขเว อภิฺเยฺย กิฺจ ภิกฺขเว สพฺพ อภิฺเยฺย จกฺขุ ภิกขฺ เว
อภิฺเยฺยนฺติอาทินา นเยน วิตฺถารโต วุตฺตา าตปริฺา นาม ฯ
ตสฺสา สปฺปจฺจยนามรูปาภชานน อาเวณิกาภูมิ ฯ ปริฺาปฺา
ตีรณฏเน าณนฺติ เอว อุทฺทิสิตวฺ า ปน เย เย ธมฺมา
ปริฺาตา โหนฺติ เต เต ธมฺมา ตีรติ า โหนฺตีติ เอว สงฺเขปโต
สพฺพ ภิกฺขเว ปริฺเยฺย กิฺจ ภิกฺขเว สพฺพ ปริฺเยฺย
จกฺขุ ภิกฺขเว ปริฺเยฺยนฺติอาทินา นเยน วิตฺถารโต วุตฺตา
ตีรณปริฺา นาม ฯ ตสฺสา กลาปสมฺมสนโต ปฏาย อนิจฺจ
ทุกฺขมนตฺตาติ ตีรณวเสน ปวตฺตมานาย ยาว อนุโลมา
อาเวณิกาภูมิ ฯ ปหานปฺา ปริจฺจาคฏเน าณนฺติ เอว ปน
อุทฺทิสิตฺวา เย เย ธมฺมา ปหีนา โหนฺติ เต เต ธมฺมา ปริจฺจตฺตา
โหนฺตีติ เอว วิตฺถารโต วุตฺตา อนิจฺจานุปสฺสนาย นิจฺจสฺ
ปชหตีติอาทินยปฺปวตฺตา ปหานปริฺา ฯ ตสฺสา ภงฺคานุปสฺสนโต
ปฏาย ยาว มคฺคาณา ภูมิ ฯ อย อิธ อธิปฺเปตา ฯ ยสฺมา วา
าตตีรณปริฺาโยป ตทตฺถาเยว ยสฺมา จ เย ธมฺเม ปชหติ
เต นิยมโต าตา เจว ตีรตา จ โหนฺติ ตสฺมา ปริฺาตฺตยมฺป
อิมินา ปริยาเยน มคฺคาณสฺส กิจฺจนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
ตถา ปหานมฺปติ ปหานมฺป หิ วิกฺขมฺภนปฺปหาน
ตทงฺคปฺปหาน สมุจฺเฉทปฺปหานนฺติ ปริฺา วิย ติวิธเมว โหติ ฯ
ตตฺถ ย สเสวาเล อุทเก ปกฺขิตฺเตน ฆเฏน เสวาลสฺส วิย
๑

๒

๒

๓

๔

๔

๑. ขุ.ป. ๓๑/๖ฯ ๒.ขุ.ป. ๓๑/๑๒๘ฯ ๓. ขุ.ป. ๓๑/๓๓ฯ ๔. ขุ.ป. ๓๑/๑๒๘ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
เตน เตน โลกิยสมาธินา นีวรณาทีน ปจฺจนีกธมฺมาน วิกฺขมฺภนมิท
วิกฺขมฺภนปฺปหาน นาม ฯ ปาลิย ปน วิกฺขมฺภนปฺปหานฺจ
นีวรณาน ปมชฺฌาน ภาวยโตติ นีวรณานเยว วิกฺขมฺภน วุตฺต ฯ
ต ปากฏตฺตา วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ นีวรณานิ หิ ฌานสฺส
ปุพฺพภาเคป ปจฺฉาภาเคป น สหสา จิตฺต อชฺโฌตฺถรนฺติ วิตกฺกาทโย
อปฺปตกฺขเณเยว ตสฺมา นีวรณาน วิกฺขมฺภน ปากฏ ฯ
ยมฺปน รตฺติภาเค สมุชฺชลิเตน ปทีเปน อนฺธการสฺส วิย เตน
เตน วิปสฺสนาย อวยวภูเตน าณงฺเคน ปฏิปกฺขวเสเนว ตสฺส
ตสฺส ปหาตพฺพธมฺมสฺส ปหานมิท ตทงฺคปฺปหาน นาม ฯ เสยฺยถีท ฯ
นามรูปปริจฺเฉเทน ตาว สกฺกายทิฏิยา ปจฺจยปริคฺคเหน
อเหตุวิสมเหตุทิฏิยา เจว กงฺขามลสฺสจ กลาปสมฺมสเนน อห
มมาติสมูหคาหสฺส มคฺคามคฺคววฏาเนน อมคฺเค มคฺคสฺาย
อุทยทสฺสเนน อุจฺเฉททิฏิยา วยทสฺสเนน สสฺสตทิฏิยา
ภยตุปฏาเนน สภเย อภยสฺาย อาทีนวทสฺสเนน อสฺสาทสฺาย
นิพฺพิทานุปสฺสเนน อภิรติสฺาย มฺุจิตุกมฺยตาย อมฺุจิตุกามภาวสฺส ปฏิสงฺขาาเณน อปฺปฏิสงฺขานสฺส อุเปกฺขาย อนุเปกฺขนสฺส
อนุโลเมน สจฺจปฏิโลมคาหสฺส ปหาน ฯ ย วา ปน อฏารสสุ
มหาวิปสฺสนาสุ อนิจฺจานุปสฺสนาย นิจฺจสฺาย ทุกฺขานุปสฺสนาย
สุขสฺาย อนตฺตานุปสฺสนาย อตฺตสฺาย นิพฺพิทานุปสฺสนาย
นนฺทิยา วิราคานุปสฺสนาย ราคสฺส นิโรธานุปสฺสนาย สมุทยสฺส
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๓๙ ฯ
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าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย อาทานสฺส ขยานุปสฺสนาย ฆนสฺาย
วยานุปสฺสนาย อายูหนสฺส วิปริณามานุปสฺสนาย ธุวสฺาย
อนิมิตฺตานุปสฺสนาย นิมติ ฺตสฺส อปฺปณิหิตานุปสฺสนาย ปณิธิยา
สฺุตานุปสฺสนาย อภินิเวสสฺส อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย สาราทานาภินิเวสสฺส ยถาภูตาณทสฺสเนน สมฺโมหาภินิเวสสฺส อาทีนวานุปสฺสนาย อาลยาภินิเวสสฺส ปฏิสงฺขานุปสฺสนาย อปฺปฏิสงฺขาย
วิวฏฏานุปสฺสนาย สโยคาภินิเวสสฺส ปหาน อิทมฺป ตทงฺคปฺปหานเมว ฯ ตตฺถ ยถา อนิจฺจานุปสฺสนาทีหิ สตฺตหิ นิจฺจสฺาทีน
ปหาน โหติ ต ภงฺคานุปสฺสเน วุตฺตเมว ฯ ขยานุปสฺสนาติ ปน
ฆนวินิพฺโภค กตฺวา อนิจฺจ ขยฏเนาติ เอว ขย ปสฺสโต าณ
เตน ฆนสฺาย ปหาน โหติ ฯ วยานุปสฺสนาติ
อารมฺมณานฺวเยน อุโภ เอกววฏานา
นิโรเธ อธิมุตฺตตา วยลกฺขณวิปสฺสนาติ ฯ
เอว วุตฺตา ปจฺจเวกฺขโต เจว อนฺวยโต จ สงฺขาราน ภงฺค ทิสฺวา
ตสฺมึเยว ภงฺคสงฺขาเต นิโรเธ อธิมุตตฺ ตา ตาย อายูหนสฺส ปหาน
โหติ ฯ เยส หิ อตฺถาย อายูเหยฺย เต เอว วยธมฺมาติ
วิปสฺสโต อายูหเน จิตฺต น นมติ ฯ วิปริณามานุปสฺสนาติ รูปสตฺตกาทิวเสน ต ต ปริจฺเฉท อติกฺกมฺม อฺถา ปวตฺติทสฺสน
อุปฺปนฺนสฺส วา ชราย เจว มรเณน จ ทฺวีหากาเรหิ วิปริณามทสฺสน ตาย ธุวสฺาย ปหาน โหติ ฯ อนิมิตฺตานุปสฺสนาติ
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๘๔ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
อนิจฺจานุปสฺสนาว ตาย นิจฺจนิมิตฺตสฺส ปหาน โหติ ฯ อปฺปณิหิตานุปสฺสนาติ ทุกฺขานุปสฺสนาว ตาย สุขปณิธิ สุขปฏนา ปหาน
โหติ ฯ สฺุตานุปสฺสนาติ อนตฺตานุปสฺสนาว ตาย อตฺถิ อตฺตาติ
อภินิเวสปฺปหาน โหติ ฯ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาติ
อารมฺมณฺจ ปฏิสงฺขา ภงฺคฺจ อนุปสฺสติ
สฺุโต จ อุปฏาน อธิปฺา วิปสฺสนาติ
เอว วุตฺตา รูปาทิอารมฺมณ ชานิตฺวา ตสฺส จ อารมฺมณสฺส
ตทารมฺมณสฺส จ จิตฺตสฺส ภงฺค ทิสวฺ า สงฺขาราว ภิชชฺ นฺติ สงฺขาราน
มรณ น อฺโ โกจิ อตฺถีติ ภงฺควเสน สฺุต คเหตฺวา
ปวตฺตา วิปสฺสนา ฯ สา อธิปฺา จ ธมฺเมสุ จ วิปสฺสนาติ
กตฺวา อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาติ วุจฺจติ ฯ ตาย นิจฺจสาราภาวสฺส
จ อตฺตสาราภาวสฺส จ สุฏุ ทิฏตฺตา สาราทานาภินิเวสสฺส
ปหาน โหติ ฯ ยถาภูตาณทสฺสนนฺติ สปฺปจฺจยนามรูปสฺส
ปริคฺคโห เตน อโหสึ นุโข อห อตีตมทฺธานนฺติอาทิวเสน เจว
อิสฺสรโต โลโก สมฺโภตีติอาทิวเสน จ ปวตฺตสฺส สมฺโมหาภินิเวสสฺส ปหาน โหติ ฯ อาทีนวานุปสฺสนาติ ภยตุปฏานวเสน
อุปฺปนฺน สพฺพภวาทีสุ อาทีนวทสฺสนาณ เตน กิฺจิ อลฺลียิตพฺพ
น ทิสฺสตีติ อาลยาภินิเวสสฺส ปหาน โหติ ฯ ปฏิสงฺขานุปสฺสนาติ
มฺุจนสฺส อุปายกรณ ปฏิสงฺขาาณ เตน อปฺปฏิสงฺขาย ปหาน
โหติ ฯ วิวฏฏานุปสฺสนาติ สงฺขารุเปกฺขา เจว อนุโลมฺจ ฯ
๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๘๔ ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๑๔ ฯ
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าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส
ตทา หิสฺส จิตฺต อีสกโปเณ ปทุมปลาเส อุทกวินฺทุ วิย
สพฺพสฺมา สงฺขารคตา ปฏิลียติ ปฏิกุฏติ ปฏิวฏฏตีติ วุตฺต ฯ
ตสฺมา ตาย สโยคาภินิเวสสฺส ปหาน โหติ ฯ กามสโยคาทิกสฺส
กิเลสาภินิเวสสฺส กิเลสปฺปวตฺติยา ปหาน โหตีติ อตฺโถ ฯ เอว
วิตฺถารโต ตทงฺคปฺปหาน เวทิตพฺพ ฯ ปาลิยมฺปน ตทงฺคปฺปหานฺจ
ทิฏิคตาน นิพฺเพธภาคิย สมาธึ ภาวยโตติ สงฺเขเปเนว วุตฺต ฯ
ยมฺปน อสนิวิจกฺกาภิหตสฺส รุกขฺ สฺส วิย อริยมคฺคาเณน
สโยชนาทีน ธมฺมาน ยถา น ปุน ปวตฺตนฺติ เอว ปหานมิท
สมุจฺเฉทปฺปหาน นาม ย สนฺธาย วุตฺต สมุจฺเฉทปฺปหานฺจ
โลกุตฺตร ขยคามิมคฺค ภาวยโตติ ฯ
อิติ อิเมสุ ตีสุ ปหาเนสุ สมุจฺเฉทปฺปหานเมว อิธ อธิปฺเปต ฯ
ยสฺมา จสฺส โยคิโน ปุพฺพภาเค วิกฺขมฺภนตทงฺคปฺปหานานิป
ตทตฺถาเนว ตสฺมา ปหานตฺตยมฺป อิมินา ปริยาเยน มคฺคาณสฺส
กิจฺจนฺติ เวทิตพฺพ ฯ ปฏิราชาน วธิตฺวา รชฺช ปตฺเตน หิ ยมฺป ตโต
ปุพฺเพ กต สพฺพ อิทฺจิทฺจ รฺา กตนฺติเยว วุจฺจติ ฯ
สจฺฉิกิรยิ าปติ โลกิยสจฺฉิกิริยา โลกุตฺตรสจฺฉิกิริยาติ เทฺวธา
ภินฺนาป โลกุตฺตราย ทสฺสนภาวนาวเสน เภทโต ติวิธาว โหติ ฯ
ตตฺถ ปมสฺส ฌานสฺส ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ ปม ฌาน สจฺฉิกต
มยาติอาทินา นเยน อาคตา ปมชฺฌานาทีน ผสฺสนา โลกิยสจฺฉิกิริยา นาม ฯ ผสฺสนาติ อธิคนฺตฺวา อิท มยา อธิคตนฺติ ปจฺจกฺขโต
๑

๒

๑

๓

๑. ขุ. ป. ๓๑/๓๙ ฯ ๒. อสนิมณฺฑลนฺติ ฏีกา ฯ ๓. วิ. มหาวิภงฺค. ๑/๑๗๘ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
าณผสฺเสน ผุสนา ฯ อิมเมว หิ อตฺถ สนฺธาย สจฺฉิกิริยา
ปฺาผสฺสนฏเน าณนฺติ อุทฺทิสิตฺวา เย เย ธมฺมา สจฺฉิกตา
โหนฺติ เต เต ธมฺมา ผุสติ า โหนฺตีติ สจฺฉิกิริยาย นิทฺเทโส
วุตฺโต ฯ อปจ อตฺตสนฺตาเน อนุปฺปาเทตฺวาป เย ธมฺมา เกวล
อปรปจฺจเยน าเณน าตา เต สจฺฉิกตาว โหนฺติ ฯ เตเนว
หิ สพฺพ ภิกฺขเว สจฺฉิกาตพฺพ กิฺจ ภิกฺขเว สพฺพ สจฺฉิกาตพฺพ
จกฺขุ ภิกฺขเว สจฺฉิกาตพฺพนฺติอาทิ วุตฺต ฯ อปรมฺป วุตฺต รูป
ปสฺสนฺโต สจฺฉิกโรติ เวทน ฯเปฯ วิฺาณ ปสฺสนฺโต สจฺฉิกโรติ
จกฺขุ ชรามรณ อมโตคธ นิพฺพาน ปสฺสนฺโต สจฺฉิกโรตีติ เย เย
ธมฺมา สจฺฉิกตา โหนฺติ เต เต ธมฺมา ผุสิตา โหนฺตีติ ฯ ปมมคฺคกฺขเณ ปน นิพฺพานทสฺสน ทสฺสนสจฺฉิกิริยา เสสมคฺคกฺขเณสุ
ภาวนาสจฺฉิกิริยาติ ฯ สา ทุวิธาป อิธ อธิปฺเปตา ฯ ตสฺมา
ทสฺสนภาวนาวเสน นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยา อิมสฺส าณสฺส กิจฺจนฺติ
เวทิตพฺพ ฯ
เทฺว ภาวนา อภิมตาติ ภาวนา ปน โลกิยภาวนา โลกุตฺตรภาวนาติ เทฺวเยว อภิมตา ฯ ตตฺถ โลกิยาน สีลสมาธิปฺาน
อุปฺปาทน ตาหิ จ สนฺตานวาสน โลกิยภาวนา โลกุตฺตราน
อุปฺปาทน ตาหิ จ สนฺตานวาสน โลกุตฺตรภาวนา ฯ ตาสุ อิธ
โลกุตฺตรา อธิปฺเปตา ฯ โลกุตฺตรานิ หิ สีลาทีนิ จตุพฺพิธมฺเปต
าณ อุปฺปาเทสิ เตส สหชาตปจฺจยาทิตาย เตหิ จ สนฺตาน วาเสตีติ
๑

๑

๒

๓

๑. ขุ. ป. ๓๑/๑๗๘ ฯ ๒. ขุ. ป. ๓๑/๕๑ ฯ
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ปฺาภาวนานิสสนิทฺเทโส
โลกุตฺตรภาวนาวสฺส กิจฺจนฺติ ฯ เอว
กิจฺจานิ ปริฺาทีนิ ยานิ วุตฺตานิ อภิสมยกาเล
ตานิ จ ยถาสภาเวน ชานิตพฺพานิ สพฺพานีติ ฯ
เอตฺตาวตา จ สีเล ปติฏาย นโร สปฺโ จิตฺต ปฺฺจ
ภาวยนฺติ เอว สรูเปเนว อาคตาย ปฺาภาวนาย วิธานทสฺสนตฺถ
ย วุตฺต มูลภูตา เทฺว วิสุทฺธิโย สมฺปาเทตฺวา สรีรภูตา ปฺจ
วิสุทฺธิโย สมฺปาเทนฺเตน ภาเวตพฺพาติ ต วิตฺถาริต โหติ ฯ กถ
ภาเวตพฺพาติ อยฺจ ปฺโห วิสชฺชโิ ตติ ฯ
อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย กเต วิสุทฺธิมคฺเค ปฺาภาวนาธิกาเร
าณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส นาม พาวีสติโม ปริจฺเฉโท ฯ
ปฺาภาวนานิสสนิทฺเทโส
ยมฺปน วุตฺต ปฺาภาวนาย โก อานิสโสติ ตตฺถ วทาม ฯ
อยฺหิ ปฺาภาวนา นาม อเนกสตานิสสา ฯ ตสฺสา ทีเฆนาป
อทฺธุนา น สุกร วิตฺถารโต อานิสส ปกาเสตุ ฯ สงฺเขปโต ปนสฺสา
นานากิเลสวิทฺธสน อริยผลรสานุภวน นิโรธสมาปตฺติสมาปชฺชนสมตฺถตา อาหุเนยฺยภาวาทิสิทฺธีติ อย อานิสโส เวทิตพฺโพ ฯ
ตตฺถ ย นามรูปปริจฺเฉทโต ปฏาย สกฺกายทิฏาทีน วเสน
นานากิเลสวิทฺธสน วุตฺต อย โลกิกาย ปฺาภาวนาย อานิสโส ฯ
๑

๑. ม. อาภตาย ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ย อริยมคฺคกฺขเณ สโยชนาทีน วเสน นานากิเลสวิทฺธสน วุตฺต
อย โลกุตฺตราย ปฺาภาวนาย อานิสโสติ เวทิตพฺโพ ฯ
ภีมเวคานุปตฺตา อสนีว สิลุจฺจเย
วายุเวคสมุฏิโต อรฺมิว ปาวโก
อนฺธการ วิย รวิ สเตชุชฺชลมณฺฑโล
ทีฆรตฺตานุปติต สพฺพานตฺถวิธายก
กิเลสชาล ปฺา หิ วิทฺธสยติ ภาวิตา
สนฺทิฏิกมโต ชฺา อานิสสมิม อิธ ฯ
อริยผลรสานุภวนนฺติ น เกวลฺจ กิเลสวิทฺธสนเยว
อริยผลรสานุภวนมฺป ปฺาภาวนาย อานิสโส ฯ อริยผลนฺติ หิ
โสตาปตฺติผลาทิ สามฺผล วุจฺจติ ฯ ตสฺส ทฺวหี ากาเรหิ รสานุภวน
โหติ มคฺควีถิยฺจ ผลสมาปตฺติวเสน จ ปวตฺติย ฯ ตตฺรสฺส
มคฺควีถิย ปวตฺติ ทสฺสิตาเยว ฯ อปจ เย สโยชนปฺปหานมตฺตเมว
ผล นาม น โกจิ อฺโ ธมฺโม อตฺถีติ วทนฺติ เตส อนุนยตฺถ
อิท สุตฺตมฺป ทสฺเสตพฺพ กถ ปโยคปฏิปฺปสฺสทฺธิปฺา ผเล าณ
โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ ทสฺสนฏเน สมฺมาทิฏิ มิจฺฉาทิฏิยา วุฏาติ
ตทนุวตฺตกกิเลเสหิ จ ขนฺเธหิ จ วุฏ าติ พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตหิ
วุฏาติ ตปโยคปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตา อุปฺปชฺชติ สมฺมาทิฏิมคฺคสฺเสต
ผลนฺติ ฯ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ จตฺตาโร อริยมคฺคา จตฺตาริ จ
๑

๒

๓

๑. สกล โลก ภินฺทนฺเตน วิย ภีเมน ภยานเกน เวเคน สหสา ปติตาติ ฏีกา ฯ
๒. สรทกาลสมิทฺเธน อตฺตโน เตชสา สมุชชลทุทฺทิกฺขมณฺฑโลติ ฏีกา ฯ
๓. ขุ. ป. ๓๑/๑๐๒ ฯ
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ปฺาภาวนานิสสนิทฺเทโส
สามฺผลานิ อิเม ธมฺมา อปฺปมาณารมฺมณา มหคฺคโต ธมฺโม
อปฺปมาณสฺส ธมฺมสฺส อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยติ เอวมาทีนิป
เจตฺถ สาธกานิ ฯ
ผลสมาปตฺติย ปวตฺติทสฺสนตฺถ ปนสฺส อิท ปฺหากมฺม
กา ผลสมาปตฺติ เก ต สมาปชฺชนฺติ เก น สมาปชฺชนฺติ
กสฺมา สมาปชฺชนฺติ กถฺจสฺสา สมาปชฺชน โหติ กถ าน
กถ วุฏาน กึ ผลสฺส อนนฺตร กสฺส จ ผล อนนฺตรนฺติ ฯ
ตตฺถ กา ผลสมาปตฺตีติ ยา อริยผลสฺส นิโรเธ อปฺปนา ฯ
เก ต สมาปชฺชนฺติ เก น สมาปชฺชนฺตีติ สพฺเพป ปุถุชชฺ นา
น สมาปชฺชนฺติ ฯ กสฺมา ฯ อนธิคตตฺตา ฯ อริยา ปน สพฺเพป
สมาปชฺชนฺติ ฯ กสฺมา ฯ อธิคตตฺตา ฯ อุปริมา ปน เหฏิม น
สมาปชฺชนฺติ ปุคฺคลนฺตรภาวุปคมเนน ปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตา ฯ เหฏิมา จ
อุปริม อนธิคตตฺตา ฯ อตฺตโน อตฺตโนเยว ปน ผล สมาปชฺชนฺตีติ
อึทเมตฺถ สนฺนิฏาน ฯ เกจิ ปน โสตาปนฺนสกทาคามิโนป
น สมาปชฺชนฺติ อุปริมา เทฺวเยว สมาปชฺชนฺตีติ วทนฺติ ฯ
อิทฺจ เนส การณ เอเต หิ สมาธิสฺมึ ปริปูรกี าริโน ฯ ต
ปุถุชชฺ นสฺสาป อตฺตนา ปฏิลทฺธโลกิยสมาธิสมาปชฺชนโต อการณเมว ฯ กึ เจตฺถ การณาการณจินฺตาย ฯ นนุ ปาลิยเยว วุตฺต
กตเม ทส โคตฺรภูธมฺมา วิปสฺสนาวเสน อุปฺปชฺชนฺติ โสตาปตฺติมคฺคปฏิลาภตฺถาย อุปฺปาท ปวตฺต ฯเปฯ อุปายาส พหิทฺธา
๑

๒

๑. อภิ. ส. ๓๔/๓๔๖ ฯ ๒. อภิ. ปฏาน. ๔๑/๔๓๑ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
สงฺขารนิมิตฺต อภิภุยฺยตีติ โคตฺรภู โสตาปตฺติผลสมาปตฺตตฺถาย
สกทาคามิมคฺค ฯเปฯ อรหตฺตผลสมาปตฺตตฺถาย สฺุตวิหารสมาปตฺตตฺถาย อนิมิตฺตวิหารสมาปตฺตตฺถาย อุปปฺ าท ฯเปฯ พหิทฺธา
สงฺขารนิมิตฺต อภิภุยฺยตีติ โคตฺรภูติ ตสฺมา สพฺเพป อริยา อตฺตโน
อตฺตโน ผล สมาปชฺชนฺตีติ นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ ฯ
กสฺมา สมาปชฺชนฺตีติ ทิฏธมฺมสุขวิหารตฺถ ฯ ยถา หิ
ราชา รชฺชสุข เทวตา ทิพฺพสุขมนุภวนฺติ เอว อริยา อริย
โลกุตฺตรสุขมนุภวิสฺสามาติ อทฺธานปริจฺเฉท กตฺวา อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ
ผลสมาปตฺตึ สมาปชฺชนฺติ ฯ
กถฺจสฺสา สมาปชฺชน โหติ กถ าน กถ วุฏานนฺติ ฯ
ทฺวีหิ ตาว อากาเรหิ อสฺสา สมาปชฺชน โหติ นิพฺพานโต อฺสฺส
อารมฺมณสฺส อมนสิการา นิพฺพานสฺส จ มนสิการา ฯ ยถาห ฯ
เทฺว โข อาวุโส ปจฺจยา อนิมิตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา สมาปตฺติยา
สพฺพนิมิตฺตานฺจ อมนสิกาโร อนิมิตฺตาย จ ธาตุยา มนสิกาโรติ ฯ
อย ปเนตฺถ สมาปชฺชนกฺกโม ฯ ผลสมาปตฺตตฺถิเกน หิ อริยสาวเกน
รโหคเตน ปฏิสลฺลีเนน อุทยพฺพยาทิวเสน สงฺขารา วิปสฺสิตพฺพา ฯ
ตสฺส ปวตฺตานุปุพฺพวิปสฺสนสฺส สงฺขารารมฺมณโคตฺรภูาณานนฺตร
ผลสมาปตฺติวเสน นิโรเธ จิตฺต อปฺเปติ ฯ ผลสมาปตฺตินินฺนตาย
เจตฺถ เสขสฺสาป ผลเมว อุปฺปชฺชติ น มคฺโค ฯ เย ปน วทนฺติ
โสตาปนฺโน ผลสมาปตฺตึ สมาปชฺชสิ ฺสามีติ วิปสฺสน ปฏเปตฺวา
๓

๒

๓

๑. ขุ. ป. ๓๑/๙๘ ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๕๔๓ ฯ ๓. ม. ลมาปชฺชนกฺขโม ฯ
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ปฺาภาวนานิสสนิทฺเทโส
สกทาคามี โหติ สกทาคามี จ อนาคามีติ เต วตฺตพฺพา
เอว สติ อนาคามี อรหา ภวิสฺสติ อรหา ปจฺเจกพุทฺโธ ปจฺเจกพุทฺโธ จ พุทฺโธติ ฯ ตสฺมา น กิฺจิ เอต ปาลิวเสเนว จ
ปฏิกฺขิตฺตนฺติป น คเหตพฺพ ฯ อิทเมว ปน คเหตพฺพ เสขสฺสาป
ผลเมว อุปปฺ ชฺชติ น มคฺโค ฯ ผลฺจสฺส สเจ อเนน
ปมชฺฌานิโก มคฺโค อธิคโต โหติ ปมชฺฌานิกเมว อุปฺปชฺชติ
สเจ ทุติยาทีสุ อฺตรชฺฌานิโก ทุติยาทีสุ อฺตรชฺฌานิกเมวาติ ฯ
เอว ตาวสฺสา สมาปชฺชน โหติ ฯ
ตโย โข อาวุโส ปจฺจยา อนิมิตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา ิติยา
สพฺพนิมิตฺตานฺจ อมนสิกาโร อนิมิตฺตาย จ ธาตุยา มนสิกาโร
ปุพฺเพ จ อภิสงฺขาโรติ วจนโต ปนสฺสา ตีหากาเรหิ าน โหติ ฯ
ตตฺถ ปุพฺเพ จ อภิสงฺขาโรติ สมาปตฺติโต ปุพฺเพ กาลปริจฺเฉโท ฯ
อสุกสฺมึ นาม กาเล วุฏหิสฺสามีติ ปริจฺฉินฺนตฺตา หิสฺส ยาว
โส กาโล นาคจฺฉติ ตาว าน โหติ เอวมสฺสา าน โหตีติ ฯ
เทฺว โข อาวุโส ปจฺจยา อนิมิตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา วุฏานาย
สพฺพนิมิตฺตานฺจ มนสิกาโร อนิมิตฺตาย จ ธาตุยา อมนสิกาโรติ
วจนโต ปนสฺสา ทฺวีหากาเรหิ วุฏาน โหติ ฯ ตตฺถ สพฺพนิมิตฺตานนฺติ รูปนิมิตฺตเวทนาสฺาสงฺขารวิฺาณนิมิตฺตาน ฯ
กามฺจ น สพฺพาเนเวตานิ เอกโต มนสิกโรต สพฺพสงฺคาหิกวเสน
ปเนต วุตฺต ฯ ตสฺมา ย ภวงฺคสฺส อารมฺมณ โหติ ต มนสิกโรโต
๑

๓

๑. ม. มู. ๑๒/๕๔๓ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ผลสมาปตฺติโต วุฏาน โหตีติ ฯ เอวมสฺสา วุฏาน เวทิตพฺพ ฯ
กึ ผลสฺส อนนฺตร กสฺส จ ผล อนนฺตรนฺติ ฯ ผลสฺส ตาว
ผลเมว วา อนนฺตร โหติ ภวงฺค วา ฯ ผล ปน อตฺถิ มคฺคานนฺตร
อตฺถิ ผลานนฺตร อตฺถิ โคตฺรภูอนนฺตร อตฺถิ เนวสฺานาสฺายตนานนฺตร ฯ ตตฺถ มคฺควีถิย มคฺคานนฺตร ปุรมิ สฺส ปุริมสฺส
ปจฺฉิม ปจฺฉิม ผลานนฺตร ผลสมาปตฺตีสุ ปุริม ปุริม โคตฺรภูอนนฺตร ฯ โคตฺรภูติ เจตฺถ อนุโลม เวทิตพฺพ ฯ วุตฺตฺเหต
ปฏาเน อรหโต อนุโลม ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
เสขาน อนุโลม ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ เยน
ผเลน นิโรธา วุฏาน โหติ ต เนวสฺานาสฺายตนานนฺตรนฺติ ฯ ตตฺถ เปตฺวา มคฺควีถิย อุปฺปนฺน ผล อวเสส สพฺพ
ผลสมาปตฺติวเสน ปวตฺต นาม ฯ เอวเมต มคฺควีถิย ผลสมาปตฺติย
วา อุปฺปชฺชนวเสน
ปฏิปฺปสฺสทฺธทรถ อมตารมฺมณ สุภ
วนฺตโลกามิส สนฺต สามฺผลมุตฺตม
โอชวนฺเตน สุจินา สุเขน อภิสนฺทิต
เยน สาตาติสาเตน อมเตน มธุ วิย
ต สุขนฺตสฺส อริยสฺส รสภูตมนุตฺตร
ผลสฺส ปฺ ภาเวตฺวา ยสฺมา วินฺทติ ปณฺฑิโต
ตสฺมา อริยผลสฺเสต รสานุภวน อิธ
๑

๒

๑. อภิ. ป. ๔๐/๑๖๓ ฯ ๒. อภิ. ป. ๔๐/๑๖๒ ฯ
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ปฺาภาวนานิสสนิทฺเทโส
วิปสฺสนาภฺาวนาย อานิสโสติ วุจฺจติ ฯ
นิโรธสมาปตฺติสมาปชฺชนสมตฺถตาติ น เกวลฺจ อริยผลรสานุภวนเยว อยมฺปน นิโรธสมาปตฺติยา สมาปชฺชนสมตฺถตาป
อิมิสฺสา ปฺาภาวนาย อานิสโสติ เวทิตพฺพา ฯ ตตฺริท
นิโรธสมาปตฺติยา วิภาวนตฺถ ปฺหากมฺม กา นิโรธสมาปตฺติ เก
ต สมาปชฺชนฺติ เก น สมาปชฺชนฺติ กตฺถ สมาปชฺชนฺติ กสฺมา
สมาปชฺชนฺติ กถฺจสฺสา สมาปชฺชน โหติ กถ าน กถ
วุฏาน วุฏ ิตสฺส กินนฺ ินฺน จิตฺต โหติ มตสฺส จ สมาปนฺนสฺส จ
โก วิเสโส นิโรธสมาปตฺติ กึ สงฺขตา อสงฺขตา โลกิยา
โลกุตฺตรา นิปฺผนฺนา อนิปฺผนฺนาติ ฯ
ตตฺถ กา นิโรธสมาปตฺตีติ ยา อนุปุพฺพนิโรธวเสน
จิตฺตเจตสิกาน ธมฺมาน อปฺปวตฺติ ฯ
เก ต สมาปชฺชนฺติ เก น สมาปชฺชนฺตีติ ฯ สพฺเพป ปุถุชชฺ นา
โสตาปนฺนสกทาคามิโน สุกฺขวิปสฺสกา จ อนาคามิอรหนฺโต น
สมาปชฺชนฺติ ฯ อฏสมาปตฺติลาภิโน ปน อนาคามิโน จ ขีณาสวา
จ สมาปชฺชนฺติ ฯ ทฺวีหิ พเลหิ สมนฺนาคตตฺตา ตโย จ สงฺขาราน
ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา โสฬสหิ าณจริยาหิ นวหิ สมาธิจริยาหิ วสีภาวตาปฺา นิโรธสมาปตฺติยา าณนฺติ หิ วุตฺต ฯ อยฺจ สมฺปทา
เปตฺวา อฏสมาปตฺติลาภิโน อนาคามิขีณาสเว อฺเส นตฺถิ ฯ
ตสฺมา เตเยว สมาปชฺชนฺติ น อฺเ ฯ กตมานิ ปเนตฺถ เทฺว
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๒ ฯ
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พลานิ ฯเปฯ กตมา วสีภาวตาติ ฯ น เอตฺถ กิฺจิ อมฺเหหิ วตฺตพฺพ
อตฺถิ สพฺพมิท เอตสฺส อุทฺเทสสฺส นิทฺเทเส วุตฺตเมว ฯ ยถาห ฯ
ทฺวีหิ พเลหีติ เทฺว พลานิ สมถพล วิปสฺสนาพล กตม
สมถพล เนกฺขมฺมวเสน จิตฺตสฺเสกคฺคตา อวิกฺเขโป สมถพล
อพฺยาปาทวเสน อาโลกสฺาวเสน อวิกฺเขปวเสน ฯเปฯ
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสีอสฺสาสวเสน ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสีปสฺสาสวเสน
จิตฺตสฺเสกคฺคตา อวิกฺเขโป สมถพล ฯ สมถพลนฺติ เกนตฺเถน สมถพล
ปมชฺฌาเนน นีวรเณ น กมฺปตีติ สมถพล ทุตยิ ชฺฌาเนน วิตกฺกวิจาเร ฯเปฯ เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยา อากิฺจฺายตนสฺาย น กมฺปตีติ สมถพล อุทฺธจฺเจ จ อุทฺธจฺจสหคตกิเลเส จ
ขนฺเธ จ น กมฺปติ น จลติ น เวธตีติ สมถพล อิท สมถพล ฯ
กตม วิปสฺสนาพล อนิจฺจานุปสฺสนา วิปสฺสนาพล ทุกฺขานุปสฺสนา
อนตฺตานุปสฺสนา นิพฺพทิ านุปสฺสนา วิราคานุปสฺสนา นิโรธานุปสฺสนา
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา วิปสฺสนาพล รูเป อนิจฺจานุปสฺสนา รูเป
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา วิปสฺสนาพล เวทนาย สฺาย สงฺขาเรสุ
วิฺาเณ ฯเปฯ จกฺขุสฺมึ ชรามรเณ อนิจฺจานุปสฺสนา ชรามรเณ
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา วิปสฺสนาพล ฯ วิปสฺสนาพลนฺติ เกนตฺเถน
วิปสฺสนาพล อนิจฺจานุปสฺสนาย นิจจฺ สฺาย น กมฺปตีติ วิปสฺสนาพล ทุกฺขานุปสฺสนาย สุขสฺาย น กมฺปตีติ อนตฺตานุปสฺสนาย
อตฺตสฺาย น กมฺปตีติ นิพฺพิทานุปสฺสนาย นนฺทิยา น กมฺปตีติ
วิราคานุปสฺสนาย ราเค น กมฺปตีติ นิโรธานุปสฺสนาย สมุทเย
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ปฺาภาวนานิสสนิทฺเทโส
น กมฺปตีติ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย อาทาเน น กมฺปตีติ วิปสฺสนาพล
อวิชฺชาย จ อวิชฺชาสหคตกิเลเส จ ขนฺเธ จ น กมฺปติ น จลติ
น เวธตีติ วิปสฺสนาพล อิท วิปสฺสนาพล ฯ
ตโย จ สงฺขาราน ปฏิปฺปสฺสทฺธิยาติ กตเมส ติณฺณนฺน
สงฺขาราน ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา ทุติยชฺฌาน สมาปนฺนสฺส วิตกฺกวิจารา
วจีสงฺขารา ปฏิปฺปสฺสทฺธา โหนฺติ จตุตฺถชฺฌาน สมาปนฺนสฺส
อสฺสาสปสฺสาสา กายสงฺขารา ปฏิปฺปสฺสทฺธา โหนฺติ สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปนฺนสฺส สฺา จ เวทนา จ จิตฺตสงฺขารา ปฏิปฺปสฺสทฺธา
โหนฺติ อิเมส ติณฺณนฺน สงฺขาราน ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา ฯ
โสฬสหิ าณจริยาหีติ กตมาหิ โสฬสหิ าณจริยาหิ
อนิจฺจานุปสฺสนา าณจริยา ทุกฺขา ... อนตฺตา ... นิพฺพิทา ... วิราคา
นิโรธา ... ปฏินิสฺสคฺคา ... วิวฏฏานุปสฺสนา าณจริยา โสตาปตฺติมคฺโค
าณจริยา โสตาปตฺติผลสมาปตฺติ าณจริยา สกทาคามิมคฺโค
ฯเปฯ อรหตฺตผลสมาปตฺติ าณจริยา อิมาหิ โสฬสหิ
าณจริยาหิ ฯ
นวหิ สมาธิจริยาหีติ กตมาหิ นวหิ สมาธิจริยาหิ ปมชฺฌาน
สมาธิจริยา ทุติยชฺฌาน ฯเปฯ เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติ
สมาธิจริยา ปมชฺฌานปฏิลาภตฺถาย วิตกฺโก จ วิจาโร จ
ปติ จ สุขฺจ จิตฺเตกคฺคตา จ ฯเปฯ เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติปฏิลาภตฺถาย วิตกฺโก จ วิจาโร จ ปติ จ สุขฺจ
จิตฺเตกคฺคตา จ อิมาหิ นวหิ สมาธิจริยาหิ ฯ
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วสีติ ปฺจ วสิโย อาวชฺชนวสี สมาปชฺชนวสี อธิฏานวสี
วุฏานวสี ปจฺจเวกฺขณวสี ฯ ปมชฺฌาน ยตฺถิจฺฉก ยทิจฺฉก ยาวติจฺฉก อาวชฺชติ อาวชฺชนาย ทนฺธายิตตฺต นตฺถีติ อาวชฺชนวสี
ปมชฺฌาน ยตฺถิจฺฉก ยทิจฺฉก ยาวติจฺฉก สมาปชฺชติ สมาปชฺชนาย
ทนฺธายิตตฺต นตฺถีติ สมาปชฺชนวสี อธิฏาติ อธิฏาเน วุฏ าติ
วุฏาเน ปจฺจเวกฺขติ ปจฺจเวกฺขณาย ทนฺธายิตตฺต นตฺถีติ
ปจฺจเวกฺขณวสี ทุติย ฯเปฯ เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺตึ
ยตฺถิจฺฉก ยทิจฺฉก ยาวติจฺฉก อาวชฺชติ ฯเปฯ ปจฺจเวกฺขติ
ปจฺจเวกฺขณาย ทนฺธายิตตฺต นตฺถีติ ปจฺจเวกฺขณวสี อิมา ปฺจ
วสิโยติ ฯ
เอตฺถ หิ โสฬสหิ าณจริยาหีติ อุกฺกฏนิทฺเทโส เอส ฯ
อนาคามิโน ปน จุทฺทสหิ าณจริยาหิ โหติ ฯ ยทิ เอว
สกทาคามิโน ทฺวาทสหิ โสตาปนฺนสฺส จ ทสหิ กึ น โหตีติ ฯ
น โหติ สมาธิปาริปนฺถิกสฺส ปฺจกามคุณิกราคสฺส อปฺปหีนตฺตา ฯ
เตส หิ โส อปฺปหีโน ตสฺมา สมถพล น ปริปุณณ
ฺ  โหติ
ตสฺมึ อปริปณ
ุ ฺเณ ทฺวีหิ พเลหิ สมาปชฺชิตพฺพ นิโรธสมาปตฺตึ
พลเวกลฺเลน สมาปชฺชิตุ น สกฺโกนฺติ ฯ อนาคามิสฺส ปน โส
ปหีโน ตสฺมา เอส ปริปุณฺณพโล โหติ ปริปุณฺณพลตฺตา สกฺโกติ ฯ
เตนาห ภควา นิโรธา วุฏหนฺตสฺส เนวสฺานาสฺายตนกุสล ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ อิท
๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๑๔๓ ฯ ๒. อภิ. ป. ๔๐/๑๖๓ ฯ
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หิ ปฏาเน มหาปกรเณ อนาคามิโนว นิโรธา วุฏาน สนฺธาย
วุตฺตนฺติ ฯ
กตฺถ สมาปชฺชนฺตีติ ฯ ปฺจโวการภเว ฯ กสฺมา ฯ
อนุปุพฺพสมาปตฺติสภาวโต ฯ จตุโวการภเว ปน ปมชฺฌานาทีน
อุปฺปตฺติ นตฺถิ ตสฺมา น สกฺกา ตตฺถ สมาปชฺชิตุนฺติ ฯ เกจิ
ปน วตฺถุสฺส อภาวาติ วทนฺติ ฯ
กสฺมา สมาปชฺชนฺตีติ ฯ สงฺขาราน ปวตฺติเภเท อุกฺกณฺิตฺวา
ทิฏเว ธมฺเม อจิตฺตกา หุตฺวา นิโรธ นิพฺพาน ปตฺวา สุข
วิหริสฺสามาติ สมาปชฺชนฺติ ฯ
กถฺจสฺสา สมาปชฺชน โหตีติ ฯ สมถวิปสฺสนาน วเสน
อุสฺสกฺกิตฺวา กตปุพฺพกิจฺจสฺส เนวสฺานาสฺายตน นิโรธยโต ฯ
เอวมสฺสา สมาปชฺชน โหติ ฯ
โย หิ สมถวเสเนว อุสฺสกฺกติ โส เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺตึ ปตฺวา ติฏติ โย ปน วิปสฺสนาวเสเนว อุสฺสกฺกติ
โส ผลสมาปตฺตึ ปตฺวา ติฏติ โย ปน อุภยวเสเนว อุสฺสกฺกติ ฺวา
ปุพฺพกิจฺจ กตฺวา เนวสฺานาสฺายตน นิโรเธติ โส ต
สมาปชฺชตีติ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ
อยมฺปน วิตฺถาโร ฯ อิธ ภิกฺขุ นิโรธ สมาปชฺชิตุกาโม
กตภตฺตกิจฺโจ สุโธตหตฺถปาโท ปวิวิตฺเต โอกาเส สุปฺตฺตมฺหิ
อาสเน นิสีทติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อุชช กาย ปณิธาย ปริมุข
สตึ อุปฏเปตฺวา โส ปม ฌาน สมาปชฺชิตฺวา วุฏาย ตตฺถ
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สงฺขาเร อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต วิปสฺสติ ฯ
วิปสฺสนา ปเนสา ติวิธา โหติ สงฺขารปริคฺคณฺหณกวิปสฺสนา
ผลสมาปตฺติวิปสฺสนา นิโรธสมาปตฺติวิปสฺสนาติ ฯ ตตฺถ สงฺขารปริคฺคณฺหณกวิปสฺสนา มนฺทา วา โหตุ ติกฺขา วา มคฺคสฺส
ปทฏาน โหติเยว ฯ ผลสมาปตฺติวิปสฺสนา ติกขฺ าว วฏฏติ
มคฺคภาวนาสทิสา ฯ นิโรธสมาปตฺติวิปสฺสนา ปน นาติมนฺทา นาติติกฺขา
วฏฏติ ฯ ตสฺมา เอส นาติมนฺทาย นาติติกฺขาย วิปสฺสนาย เต
สงฺขาเร วิปสฺสติ ฯ ตโต ทุติยชฺฌาน สมาปชฺชติ ฺวา วุฏาย ตตฺถ
สงฺขาเร ตเถว วิปสฺสติ ฯ ตโต ตติยชฺฌาน ฯเปฯ ตโต
วิฺาณฺจายตน สมาปชฺชิตฺวา วุฏ าย ตตฺถ สงฺขาเร ตเถว
วิปสฺสติ ฯ อถ อากิฺจฺายตน สมาปชฺชิตฺวา วุฏาย จตุพฺพิธ
ปุพฺพกิจฺจ กโรติ นานาพทฺธอวิโกปน สงฺฆปฏิมานน สตฺถุ ปกฺโกสน
อทฺธานปริจฺเฉทนฺติ ฯ
ตตฺถ นานาพทฺธอวิโกปนนฺติ ย อิมินา ภิกฺขุนา สทฺธึ
เอกาพทฺธ น โหติ นานาพทฺธ หุตฺวา ิต ปตฺตจีวร วา มฺจป
วา นิวาสนเคห วา อฺ วา ปน กิฺจิ ปริกฺขารชาต ต
ยถา น วิกปุ ฺปติ อคฺคิอุทกวาตโจรอุนฺทูราทีน วเสน น วินสฺสติ
เอว อธิฏาตพฺพ ฯ ตตฺริท อธิฏานวิธาน อิทฺจิทจ อิมสฺมึ
สตฺตาหพฺภนฺตเร มา อคฺคินา ฌายตุ มา อุทเกน วุยฺหตุ มา
วาเตน วิทฺธสตุ มา โจเรหิ หริยตุ มา อุนฺทูราทีหิ ขชฺชตูติ ฯ
เอต อธิฏิเต ต สตฺตาห ตสฺส น โกจิ ปริสฺสโย โหติ ฯ
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อนธิฏหโต ปน อคฺคิอาทีหิ วินสฺสติ มหานาคตฺเถรสฺส วิย ฯ เถโร
กิร มาตุอุปาสิกาย คาม ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ อุปาสิกา ยาคุ ทตฺวา
อาสนสาลาย นิสีทาเปสิ ฯ เถโร นิโรธ สมาปชฺชิตฺวา นิสีทิ ฯ
ตสฺมึ นิสินฺเน อาสนสาลา อคฺคินา คหิตา ฯ เสสภิกฺขู อตฺตโน
อตฺตโน นิสนิ ฺนาสน คเหตฺวา ปลายึสุ ฯ คามวาสิกา สนฺนิปติตฺวา
เถร ทิสฺวา อลสสมโณ อลสสมโณติ อาหสุ ฯ อคฺคิ ติณเวฬุกฏานิ ฌาเปตฺวา เถร ปริกฺขิปต ฺวา อฏาสิ ฯ มนุสฺสา ฆเฏหิ
อุทก อาหริตฺวา นิพฺพาเปตฺวา ฉาริก อปเนตฺวา ปริภณฺฑ กตฺวา
ปุปฺผานิ วิกรี ิตฺวา นมสฺสมานา อฏสุ ฯ เถโร ปริจฺฉินฺนกาลวเสน
วุฏาย เต ทิสฺวา ปากโฏมฺหิ ชาโตติ เวหาส อุปฺปติตฺวา ปยงฺคุทีป
อคมาสิ ฯ อิท นานาพทฺธอวิโกปน นาม ฯ ยมฺปน เอกาพทฺธ
โหติ นิวาสนปาวุรณ วา นิสินฺนาสน วา ตตฺถ วิสุ อธิฏานกิจฺจ
นตฺถิ ฯ สมาปตฺติวเสเนว น รกฺขติ อายสฺมโต สฺชีวสฺส วิย ฯ
วุตฺตมฺป เจต อายสฺมโต สฺชีวสฺส สมาธิวิปฺผารา อิทฺธิ
อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส สมาธิวิปฺผารา อิทฺธีติ ฯ
สงฺฆปฏิมานนนฺติ สงฺฆสฺส ปฏิมานน อุทิกฺขณ ฯ ยาว เอโก
ภิกฺขุ นาคจฺฉติ ตาว สงฺฆกมฺมสฺส อกรณนฺติ อตฺโถ ฯ เอตฺถ จ
ปฏิมานน เอตสฺส น ปุพพฺ กิจฺจ ฯ ปฏิมานนาวชฺชน ปน ปุพฺพกิจฺจ ฯ
ตสฺมา เอว อาวชฺชิตพฺพ สเจ มยิ สตฺตาห นิโรธ สมาปชฺชิตฺวา
นิสินฺเน สงฺโฆ ตฺติกมฺมาทีสุ กิฺจิเทว กมฺม กตฺตุกาโม โหติ
๑

๑. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๘ ฯ
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
ยาว ม โกจิ ภิกฺขุ อาคนฺตฺวา น ปกฺโกสติ ตาวเทว วุฏหิสฺสามีติ ฯ เอว กตฺวา สมาปนฺโน หิ ตสฺมึ สมเย โส วุฏาติเยว ฯ
โย ปน เอว น กโรติ สงฺโฆ จ สนฺนปิ ติตฺวา ต อปสฺสนฺโต
อสุโก ภิกฺขุ กุหินฺติ นิโรธ สมาปนฺโนติ วุตฺเต สงฺโฆ
กฺจิ ภิกฺขุ เปเสติ คจฺฉ น สงฺฆสฺส วจเนน ปกฺโกสาหีติ ฯ
อถสฺส เตน ภิกฺขุขา สวนุปจาเร ตฺวา สงฺโฆ ต อาวุโส
ปฏิมาเนตีติ วุตฺตมตฺเตว วุฏาน โหติ ฯ เอว ครุกา หิ สงฺฆสฺส
อาณา นาม ฯ ตสฺมา ต อาวชฺชิตฺวา ยถา สยเมว วุฏาติ
เอว สมาปชฺชิตพฺพ ฯ
สตฺถุ ปกฺโกสนนฺติ อิธาป สตฺถุ ปกฺโกสนาวชฺชนเมว อิมสฺส
กิจฺจ ฯ ตสฺมา ตมฺป เอว อาวชฺชิตพฺพ สเจ มยิ สตฺตาห นิโรธ
สมาปชฺชิตฺวา นิสินฺเน สตฺถา โอติณฺเณ วตฺถุสมฺ ึ สิกฺขาปท วา
ปฺเปติ ตถารูปาย วา อตฺถุปฺปตฺติยา ธมฺม เทเสติ ยาว ม
โกจิ อาคนฺตฺวา น ปกฺโกสติ ตาวเทว วุฏหิสสฺ ามีติ ฯ เอว
กตฺวา นิสินฺโน หิ ตสฺมึ สมเย โส วุฏาติเยว ฯ โย ปน เอว
น กโรติ สตฺถา จ สงฺเฆ สนฺนิปติเต ต อปสฺสนฺโต อสุโก
ภิกฺขุ กุหินตฺ ิ นิโรธ สมาปนฺโนติ วุตฺเต กฺจิ ภิกฺขุ เปเสติ
คจฺฉ น มม วจเนน ปกฺโกสาติ ฯ อถสฺส เตน ภิกฺขุนา สวนุปจาเร
ตฺวา สตฺถา อายสฺมนฺต อามนฺเตตีติ วุตฺตมตฺเตว วุฏาน
โหติ ฯ เอว ครุก หิ สตฺถุ ปกฺโกสน ฯ ตสฺมา ต อาวชฺชิตฺวา
ยถา สยเมว วุฏาติ เอว สมาปชฺชิตพฺพ ฯ
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ปฺาภาวนานิสสนิทฺเทโส
อทฺธานปริจฺเฉโทติ ชีวิตทฺธานสฺส ปริจฺเฉโท ฯ อิมินา หิ
ภิกฺขุนา อทฺธานปริจฺเฉเท สุกุสเลน ภวิตพฺพ ฯ อตฺตโน
อายุสงฺขารา สตฺตาห ปวตฺติสฺสนฺติ น ปวตฺติสฺสนฺตีติ อาวชฺชิตฺวาว
สมาปชฺชิตพฺพ ฯ สเจ หิ สตฺตาหพฺภนฺตเร นิรชุ ฌ
ฺ นเก อายุสงฺขาเร
อนาวชฺชิตฺวาว สมาปชฺชติ นาสฺส นิโรธสมาปตฺติ มรณ ปฏิพาหิตุ
สกฺโกติ ฯ อนฺโตนิโรเธ มรณสฺส นตฺถิตาย อนฺตราว สมาปตฺติโต
วุฏาติ ฯ ตสฺมา เอต อาวชฺชิตฺวาว สมาปชฺชิตพฺพ ฯ อวเสส หิ
อนาวชฺชิตุมฺป วฏฏติ อิทมฺปน อาวชฺชติ พฺพเมวาติ วุตฺต ฯ
โส เอว อากิฺจฺายตน สมาปชฺชิตฺวา วุฏาย อิม
ปุพฺพกิจฺจ กตฺวา เนวสฺานาสฺายตน สมาปชฺชติ ฯ อเถก วา
เทฺว วา จิตฺตวาเร อติกฺกมิตฺวา อจิตฺตโก โหติ นิโรธ ผุสติ ฯ กสฺมา
ปนสฺส ทฺวินฺน จิตฺตาน อุปริ จิตฺตานิ นปฺปวตฺตนฺตีติ ฯ นิโรธสฺส
ปโยคตฺตา ฯ อิท หิ อิมสฺส ภิกฺขุโน เทฺว สมถวิปสฺสนาธมฺเม
ยุคนทฺเธ กตฺวา อฏสมาปตฺติอาโรหน อนุปุพพฺ นิโรธสฺส ปโยโค
น เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยาติ นิโรธสฺส ปโยคตฺตา
ทฺวินฺน จิตฺตาน อุปริ นปฺปวตฺตนฺติ ฯ โย ปน ภิกฺขุ อากิฺจฺายตนโต วุฏาย อิท ปุพพฺ กิจฺจ อกตฺวา เนวสฺานาสฺายตน
สมาปชฺชติ โส ปรโต อจิตฺตโก ภวิตุ น สกฺโกติ ฯ
ปฏินิวตฺติตฺวา ปน อากิฺจฺายตเนเยว ปติฏ าติ ฯ มคฺค
อคตปุพฺพปุริสุปมา เจตฺถ วตฺตพฺพา ฯ เอโก กิร ปุริโส เอก มคฺค
อคตปุพฺโพ อนฺตรา อุทกกนฺทร วา คมฺภีร อุทกจิกฺขลฺล อติกฺกมิตฺวา
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วิสุทฺธิมคฺเค
ปต จณฺฑาตปสนฺตตฺต ปาสาณ วา กนทร วา อาคมฺม ต
นิวาสนปาวุรณ อสณฺเปตฺวาว กนฺทร โอรุฬฺโห ปริกฺขารเตมนภเยน
ปุนเทว ตีเร ปติฏาติ ปาสาณ อกฺกมิตฺวาป สนฺตตฺตปาโท
ปุนเทว โอรภาเค ปติฏ าติ ฯ ตตฺถ ยถา หิ โส ปุรโิ ส
อสณฺปตนิวาสนปาวุรณตฺตา กนฺทร โอติณฺณมตฺโตว ตตฺตปาสาณ
อกฺกนฺตมตฺโตเอว จ ปฏินิวตฺติตฺวา โอรภาเคว ปติฏาติ เอว
โยคาวจโรป ปุพฺพกิจฺจสฺส อกตตฺตา เนวสฺานาสฺายตน
สมาปนฺนมตฺโตว ปฏินิวตฺติตฺวา อากิฺจฺายตเน ปติฏาติ ฯ
ยถา ปน ปุพฺเพป ต มคฺค คตปุพฺพปุริโส ต าน อาคมฺม เอก
สาฏก ทฬฺห นิวาเสตฺวา อปร หตฺเถน คเหตฺวา กนฺทร โอตริตฺวา
ตตฺตปาสาณ วา อกฺกนฺตมตฺตเมว กริตฺวา ปรโต คจฺฉติ เอวเมว
กตปุพฺพกิจฺโจ ภิกฺขุ เนวสฺานาสฺายตน สมาปชฺชิตฺวาว ปรโต
อจิตฺตโก โหติ นิโรธ ผุสิตฺวา วิหรติ ฯ
กถ านนฺติ เอว สมาปนฺนาย ปนสฺสา กาลปริจฺเฉทวเสน เจว
อนฺตรา อายุกฺขยสงฺฆปฏิมานนสตฺถุปกฺโกสนาภาเวน จ าน โหติ ฯ
กถ วุฏ านนฺติ อนาคามิสฺส อนาคามิผลุปฺปตฺติยา อรหโต
อรหตฺตผลุปฺปตฺติยาติ เอว เทฺวธา วุฏาน โหติ ฯ
วุฏิตสฺส กินฺนินฺน จิตฺต โหตีติ นิพฺพานนินฺน ฯ วุตตฺ ฺเหต
สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา วุฏ ิตสฺส โข อาวุโส วิสาข ภิกฺขุโน
วิเวกนินฺน จิตฺต โหติ วิเวกโปณ วิเวกปพฺภารนฺติ ฯ
๑

๑. ม. มู. ๑๒/๕๕๒ ฯฎ
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ปฺาภาวนานิสสนิทฺเทโส
มตสฺส จ สมาปนฺนสฺส จ โก วิเสโสติ อยมฺป อตฺโถ สุตฺเต
วุตฺโตเยว ฯ ยถาห ฯ ยฺวาย อาวุโส มโต กาลกโต ตสฺส
กายสงฺขารานิรุทฺธา ปฏิปฺปสฺสทฺธา วจีสงฺขารา ฯเปฯ จิตฺตสงฺขารา
นิรุทฺธา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อายุ ปริกฺขีโณ อุสฺมาวูปสนฺตา อินฺทฺริยานิ
ปริภินฺนานิ ยฺวาย ภิกฺขุ สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปนฺโน ตสฺสป
กายสงฺขารา นิรุทฺธา ปฏิปฺปสฺสทฺธา วจีสงฺขารา ฯเปฯ จิตฺตสงฺขารา
นิรุทฺธา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อายุ อปริกขฺ ีโณ อุสฺมา อวูปสนฺตา
อินฺทฺริยานิ อปริภินฺนานีติ ฯ
นิโรธสมาปตฺติ สงฺขตา อสงฺขตาติอาทิปุจฺฉาย ปน สงฺขตาติป
อสงฺขตาติป โลกิยาติป โลกุตฺตราติป น วตฺตพฺพา ฯ กสฺมา ฯ
สภาวโต นตฺถิตาย ฯ ยสฺมา ปน สา สมาปชฺชนฺตสฺส วเสน สมาปนฺนา
นาม โหติ ตสฺมา นิปฺผนฺนาติ วตฺตุ วฏฏติ โน อนิปฺผนฺนา ฯ
อิติ สนฺต สมาปตฺตึ อิม อริยเสวิต
ทิฏเว ธมฺเม นิพฺพาน- มิติ สงฺข อุปาคต
ภาเวตฺวา อริยปฺ สมาปชฺชนฺติ ปณฺฑติ า
ยสฺมา ตสฺมา อิมิสฺสาป สมาปตฺติสมตฺถตา
อริยมคฺเคสุ ปฺาย อานิสโสติ วุจฺจตีติ ฯ
อาหุเนยฺยภาวาทิสิทฺธีติ น เกวลฺจ นิโรธสมาปตฺติยา
สมาปชฺชนสมตฺถตาว อยมฺปน อาหุเนยฺยภาวาทิสิทฺธิป อิมิสฺสา
โลกุตฺตรปฺาภาวนาย อานิสโสติ เวทิตพฺพา ฯ อวิเสเสน หิ
๑

๑. ม. มู. ๑๒/๕๔๒ ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
จตุพฺพิธายป เอติสฺสา ภาวิตตฺตา ภาวิตปฺโ ปุคฺคโล สเทวกสฺส
โลกสฺส อาหุเนยฺโย โหติ ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลีกรณีโย
อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส ฯ วิเสสโต ปเนตฺถ ปมมคฺคปฺ
ตาว ภาเวตฺวา มนฺทาย วิปสฺสนาย อาคโต มุทินฺทฺริโยป สตฺตกฺขตฺตุปรโม นาม โหติ สตฺต สุคติภเว สสริตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ ฯ
มชฺฌิมาย วิปสฺสนาย อาคโต มชฺฌมิ ินฺทฺริโย โกลงฺโกโล นาม
โหติ เทฺว วา ตีณิ วา กุลานิ สนฺธาวิตฺวา สสริตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต
กโรติ ฯ ติกขฺ าย วิปสฺสนาย อาคโต ติกฺขินฺทฺริโย เอกพีชี นาม
โหติ เอวเยว มานุสก ภว นิพฺพตฺเตตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ ฯ
ทุติยมคฺคปฺ ภาเวตฺวา สกทาคามี นาม โหติ สกิเทว อิม โลก
อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ ฯ ตติยมคฺคปฺ ภาเวตฺวา อนาคามี
นาม โหติ ฯ โส อินทฺ ฺริยเวมตฺตตาวเสน อนฺตราปรินิพฺพายี อุปหจฺจปรินิพฺพายี อสงฺขารปรินิพฺพายี สสงฺขารปรินิพฺพายี อุทฺธโสโตอกนิฏคามีติ ปฺจธา อิธ วิหาย นิฏโ โหติ ฯ ตตฺถ อนฺตราปรินิพฺพายีติ
ยตฺถกตฺถจิ สุทฺธาวาสภเว อุปฺปชฺชิตฺวา อายุเวมชฺฌ อปฺปตฺวาว
ปรินิพฺพายติ ฯ อุปหจฺจปรินิพฺพายีติ อายุเวมชฺฌ อติกฺกมิตฺวา
ปรินิพฺพายติ ฯ อสงฺขารปรินิพฺพายีติ อสงฺขาเรน อปฺปโยเคน
อุปริมคฺค นิพฺพตฺเตติ ฯ สสงฺขารปรินิพฺพายีติ สสงฺขาเรน สปฺปโยเคน
อุปริมคฺค นิพฺพตฺเตติ ฯ อุทฺธโสโตอกนิฏคามีติ ยตฺถุปฺปนฺโน ตโต
๑

๑. ปฺจธา อิธ วิหาย นิฏโ โหตีติ โส อนาคามี อนฺตราปรินิพฺพายิอาทิภาเวน
ปฺจปฺปกาเรน อิม โลก ปชหิตฺวา ปรินพิ พฺ ายนโก โหตีติ ฏีกา ฯ
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ปกรณาวสานคาถา
อุทฺธ ยาว อกนิฏภวา อารุยฺห ตตฺถ ปรินิพฺพายติ ฯ จตุตฺถมคฺคปฺ ภาเวตฺวา โกจิ สทฺธาวิมุตฺโต โหติ โกจิ ปฺาวิมุตฺโต
โกจิ อุภโตภาควิมุตฺโต โกจิ เตวิชฺโช โกจิ ฉฬภิฺโ โกจิ
ปฏิสมฺภิทปฺปเภทปฺปตฺโต มหาขีณาสโว ย สนฺธาย วุตฺต มคฺคกฺขเณ
ปเนส ต ชฏ วิชเฏติ นาม ผลกฺขเณ วิชฏิตชโฏ สเทวกสฺส
โลกสฺส อคฺคทกฺขิเณยฺโย โหตีติ ฯ
เอว อเนกานิสสา อริยปฺาย ภาวนา
ยสฺมา ตสฺมา กเรยฺยาถ รตึ ตตฺถ วิจกฺขโณ ฯ
เอตฺตาวตา จ
สีเล ปติฏาย นโร สปฺโ จิตฺต ปฺฺจ ภาวย
อาตาป นิปโก ภิกฺขุ โส อิม วิชฏเย ชฏนฺติ
อิมิสฺสา คาถาย สีลสมาธิปฺามุเขน เทสิเต วิสุทฺธิมคฺเค
สานิสสา ปฺาภาวนา ปริทีปตา โหตีติ ฯ
อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย กเต วิสุทฺธิมคฺเค
ปฺาภาวนานิสสนิทฺเทโส นาม เตวีสติโม ปริจฺเฉโท ฯ
เอตฺตาวตา จ
สีเล ปติฏาย นโร สปฺโ จิตฺต ปฺฺจ ภาวย
อาตาป นิปโก ภิกฺขุ โส อิม วิชฏเย ชฏนฺติ
อิม คาถ นิกขฺ ิปตฺวา ยทโวจุมฺหา
อิมิสฺสาทานิ คาถาย กถิตาย มเหสินา
วณฺณยนฺโต ยถาภูต อตฺถ สีลาทิเภทน
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วิสทุ ฺธิมคฺเค
สุทุลฺลภ ลภิตฺวาน ปพฺพชฺช ชินสาสเน
สีลาทิสงฺคห เขม อุชช มคฺค วิสุทฺธิยา
ยถาภูต อชานนฺตา สุทฺธิกามาป เย อิธ
วิสุทฺธึ นาธิคจฺฉนฺติ วายมนฺตาป โยคิโน
เตส ปามุชฺชกรณ สุวิสุทฺธวินิจฺฉย
มหาวิหารวาสีน เทสนานยนิสฺสิต
วิสุทฺธิมคฺค ภาสิสฺส ตมฺเม สกฺกจฺจ ภาสโต
วิสุทฺธิกามา สพฺเพป นิสามยถ สาธโวติ
สฺวาย ภาสิโต โหติ ฯ ตตฺถ จ
เตส สีลาทิเภทาน อตฺถาน โย วินิจฺฉโย
ปฺจนฺนมฺป นิกายาน วุตฺโต อฏกถานเย
สมาหริตฺวา ต สพฺพ เยภุยฺเยน ส นิจฺฉโย
สพฺพสงฺกรโทเสหิ มุตโฺ ต ยสฺมา ปกาสิโต
ตสฺมา วิสุทฺธิกาเมหิ สุทฺธปฺเหิ โยคิภิ
วิสุทฺธิมคฺเค เอตสฺมึ กรณีโยว อาทโรติ ฯ
วิภชฺชวาทิเสฏาน เถริยาน ยสสฺสิน
มหาวิหารวาสีน วสชสฺส วิภาวิโน
ภทนฺตสงฺฆปาลสฺส สุจิสลฺเลขวุตฺติโน
วินยาจารยุตฺตสฺส ยุตฺตสฺส ปฏิปตฺติย
ขนฺติโสรจฺจเมตฺตาทิ- คุณภูสิตเจตโส
๑

๑. โส นิจฺฉโยติ ฏีกา ฯ
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ปกรณาวสานคาถา
อชฺเฌสน คเหตฺวาว กโรนฺเตน อิม มยา
สทฺธมฺมฏิติกาเมน โย ปตฺโต ปฺุสฺจโย
ตสฺส เตเชน สพฺเพป สุขเมเธนฺติ ปาณิโน
วิสุทฺธิมคฺโค เอโสว อนฺตราย วินา อิธ
นิฏิโต อฏปฺาส- ภาณวาราย ปาลิยา
ยถา ตเถว โลกสฺส สพฺเพ กลฺยาณนิสฺสิตา
อนนฺตรายา อิชฺฌนฺตุ สีฆ สีฆ มโนรถาติ ฯ
วิสุทฺธมคฺคปฺปกรณ นิฏิต
ปรมวิสทุ ฺธสทฺธาพุทฺธิวิริยปฏิมณฺฑิเตน สีลาจารชฺชวมทฺทวาทิคุณสมุทย- สมุทิเตน สกสมยสมยนฺตรคหนชฺโฌคาหณสมตฺเถน
ปฺาเวยฺยตฺติยสมนฺนาคเตน ติปฏกปริยตฺติปฺปเภเท สาฏกเถ
สตฺถุ สาสเน อปฺปฏิหตาณปฺปภาเวน มหาเวยฺยากรเณน
กรณสมฺปตฺติชนิตสุขวินิคฺคตมธุโรทารวจนลาวณฺณยุตฺเตน ยุตฺตมุตฺตวาทินา วาทีวเรน มหากวินา ปภินฺนปฏิสมฺภิทาปริวาเร ฉฬภิฺาทิเภทคุณปฏิมณฺฑิเต อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม อปฺปฏิหตพุทฺธีน
เถรวสปฺปทีปาน เถราน มหาวิหารวาสีน วสาลงฺการภูเตน
วิปุลวิสุทฺธพุทฺธินา พุทฺธโฆโสติ ครูหิ คหิตนามเธยฺเยน เถเรน
มุรณฺฑเขฏก วตฺตพฺเพน กโต วิสุทฺธิมคฺโค นาม
ตาว ติฏตุ โลกสฺมึ โลกนิตฺถรเณสิน
ทสฺเสนฺโต กุลปุตฺตาน นย สีลาทิสุทฺธิยา
๑

๑. ม. มุทนฺตเขทก... ฯ สี. โมรณฺฑเจฏก... ฯ
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วิสุทฺธิมคฺเค
ยาว พุทฺโธติ นามมฺป สุทฺธจิตฺตสฺส ตาทิโน
โลกสฺมึ โลกเชฏสฺส ปวตฺตติ มเหสิโนติ ฯ
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พุทฺธโฆสปฺปวตฺติกถา
พุทฺธโฆสปฺปวตฺติกถา
พุทฺธสฺส ภควโต ปรินิพฺพานโต นวนฺน วสฺสสตานมุปริ
ฉปฺาสาย สวจฺฉเรสุ อติกฺกนฺเตสุ มหานาโม นาม ราชา
ลงฺกาทีเป รชฺช กาเรสิ ฯ ตสฺมึ กิร สมเย ชมฺพทู ีเป มชฺฌิมเทเส
โพธิมณฺฑสมีเป เอกสฺมึ พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺโต เอโก พฺราหฺมณมาณโว อโหสิ ฯ โส สพฺพสิปฺเปสุ วิสารโท ตีสุ เวเทสุ ปารคโต
ชมฺพูทีเป คามนิคมชนปทราชธานิโย วิจริตฺวา ยตฺถ ยตฺถ
ปณฺฑิตา สมณพฺราหฺมณา วสนฺติ ตตฺถ ตตฺถ คนฺตฺวา สากจฺฉ
กโรติ ฯ เตน ปุฏปฺห อฺเ กเถตุ น สกฺโกนฺติ ฯ โส
ปน อฺเหิ ปุฏปฺห วิสชฺเชสิ ฯ เอว โส สกลชมฺพูทปี มฺป
ปริคฺคณฺหิตฺวา เอก วิหาร ปาปุณิ ฯ
ตสฺมึ ปน วิหาเร อเนกสตภิกฺขู วสนฺติ ฯ เตส ภิกฺขูน
สงฺฆตฺเถโร อายสฺมา เรวโต มหาขีณาสโว อโหสิ ปตฺตปฏิสมฺภิโท
ปรปฺปวาทมทฺทโน ฯ อถโข พฺราหฺมณมาณโว รตฺตึ ปาตฺชลีมนฺต
สมฺปุณฺณปทปริมณฺฑล ปริวตฺเตติ ฯ อถโข เถโร พฺราหฺมณสฺส
สชฺฌายนฺตสฺส สทฺท สุตฺวา อย พฺราหฺมโณ มหาปฺโ
๑

๒

๑. ตสฺส ปตา เกสี นาม รฺโ ปุโรหิโต อโหสิ ตสฺส มาตา เกสินี นาม
กุจฺฉิโต นิกฺขมนกาเล หิสฺส ทาสกมฺมกราทโย พฺราหฺมณปริสา โฆสรว อฺมฺ
อุทฺทีรยุ ตสฺมา โฆโสติ นาม กรึสูติ วสมาลินิย อยมตฺโถ ฯ โส กิร โฆสคาเม
นิพพตโต อิมนิ าป การเณน โฆโส นาม ฯ ๒. ธมฺมโฆโสติป ฯ
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พุทฺธโฆสปฺปวตฺติกถา
ต ทเมตุ วฏฏตีติ ตฺวา ต อามนฺเตตฺวา เอวมาห พฺราหฺมณ
โก นุโข คทฺรภรว วิรวตีติ ฯ โภ ปพฺพชิต คทฺรภาน รว กึ
ชานาสีติ ฯ อาม ชานามีติ ฯ โส ปน ตีสุ เวเทสุ อิติหาสปฺจเมสุ ยานิ คณฺิฏานานิ เตส นย เนว อตฺตนา ปสฺสติ
นาปสฺส อาจริโย อทฺทส ฯ เตสุ โส เถร ปุจฺฉิ ฯ เถโร หิ ปกติยาป
ติณฺณ เวทาน ปารคู หุตฺวา อิทานิ ปน ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต
อโหสิ เตนสฺส นตฺถิ เตส ปฺหาน วิสชฺชเน ภาโรติ ตาวเทว
เต ปฺเห วิสชฺเชตฺวา พฺราหฺมณ อาห โก พฺราหฺมณ อห
ตยา พหุ ปุจฺฉิโต อิทานิ ต เอกปฺห ปุจฺฉามิ พฺยากริสฺสสิ
เม ปฺหนฺติ ฯ อาม โภ ปพฺพชิต ปุจฺฉาติ ฯ เถโร จิตฺตยมเก
อิม ปฺห ปุจฺฉิ ยสฺส จิตฺต อุปฺปชฺชติ น นิรชุ ฺฌติ ตสฺส
จิตฺต นิรุชฌ
ฺ สิ ฺสติ น อุปปฺ ชฺชิสฺสติ ยสฺส วา ปน จิตฺต นิรุชฌ
ฺ สิ ฺสติ
น อุปฺปชฺชิสสฺ ติ ตสฺส จิตฺต อุปฺปชฺชติ น นิรชุ ฺฌตีติ ฯ พฺราหฺมณมาณโว อุทฺธ วา อโธ วา ธาเรตุ อสกฺโกนฺโต กึ นาม
โภ ปพฺพชิต อิทนฺติ อาห ฯ พุทฺธมนฺโต นามาย พฺราหฺมณาติ ฯ
สกฺกา ปนิม โภ มยฺหมฺป ทาตุนฺติ ฯ สกฺกา พฺราหฺมณ อมฺเหหิ
คหิตปพฺพชฺช คณฺหนฺตสฺส ทาตุนฺติ ฯ ตโต พฺราหฺมณมาณโว
มนฺตตฺถาย ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ เถโร ต ปพฺพาเชตฺวา อุปสมฺปาเทตฺวา
เตปฏก พุทฺธวจน อุคฺคณฺหาเปสิ ฯ โส พุทฺธโฆโสติ โลเก ปากโฏ
อโหสิ ฯ
๑

๑. อภิ. ย. ๓๙/๑ ฯ
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พุทฺธโฆสปฺปวตฺติกถา
โส ตตฺถ วสนฺโต วิหาเร าโณทย นาม ปกรณ กตฺวา
อภิธมฺมสงฺคณิยา อฏกถฺจ อฏสาลินึ นาม ปริตฺตฏกถฺจ
กาตุมารภนฺโต อโหสิ ฯ อถโข เถโร ต ทิสฺวา เอวมาห
อิธาวุโส พุทฺธโฆส ชมฺพูทีเป ปฏกตฺตยปาลมตฺตเมว อตฺถิ ตสฺส
อฏกถา จ เถรวาโท จ น วิชฺชนฺติ สีหลฏกถา ปน สงฺคีติตฺตยมารุฬฺหา สารีปุตฺตาทีหิ กตา มหินฺเทน กถามคฺค โอโลเกตฺวา
สีหลภาสาย กตา สีหลทีเป ปวตฺตติ ตฺวมฺป ตตฺถ คนฺตฺวา สพฺพ
อุปปริกฺขิตฺวา มาคธาย นิรุตฺติยา ปริวตฺเตหิ สา อฏกถา
สพฺพโลกหิตาวหา ภวิสฺสตีติ ฯ เอว วุตฺเต อายสฺมา พุทฺธโฆโส
ปติโสมนสฺสปฺปตฺโต หุตวฺ า อุปชฺฌายฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ วนฺทิตฺวา
อาปุจฺฉิตฺวา อนุคมเนน ปฏฏน สมฺปาปุณิตฺวา นาว อภิรุยฺหิตฺวา
มหาสมุทฺทมชฺเฌ พุทฺธทตฺตตฺเถร ปฏิปถ อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา
คถาสลฺลาป กตฺวา ตโต ปร คนฺตฺวา ลงฺกาปฏฏน ปาปุณิ ฯ
ตทา มหานาโม นาม ราชา ลงฺกาทีเป รชฺช ปตฺโต ฯ อถโข
อายสฺมา พุทฺธโฆโส อนุราธปุเร มหาวิหาเร ภิกฺขุสงฺฆ ปสฺสิตฺวา
มหาปธานฆเร สงฺฆปาลตฺเถรสฺส สนฺติก คนฺตฺวา สพฺพ สีหลฏกถ
เถรวาทฺจ สุตฺวา อย ธมฺมสามิสฺส พุทฺธสฺส อธิปฺปาโยติ
นิจฺฉย กตฺวา ตสฺมึ วิหาเร สงฺฆสนฺนิปาต คนฺตฺวา เอวมาห
สาธุ ภนฺเต มม ปฏกฏกถ กาตุ โปตฺถเก เทถาติ ฯ
อถโข ภิกฺขุสงฺโฆ ตสฺส สมตฺถภาว วีมสิตุ คาถาทฺวย
๑

๑. อย ตทา อนุราธปุเร สงฺฆราชา อโหสิ ฯ
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ทตฺวา เอวมาห เอตฺถ ตฺว สามตฺถยิ  ทสฺเสหิ ตว สมตฺถภาว
ทิสฺวา สพฺเพป โปตฺถเก เทมาติ ฯ อถโข อายสฺมา พุทฺธโฆโส
ปฏกตฺตยปาลิฺจ ตสฺส อฏกถฺจ ทิสฺวา วิสทุ ฺธิมคฺค นาม
ปกรณ สงฺคเหตฺวา อกาสิ ฯ ตทา เทวตา ตสฺส เนปฺุ
มหาชเน ปกาเสตุ ต โปตฺถก อนฺตรธาเปสิ ฯ โสป อฺ อกาสิ ฯ
ตมฺป เทวตา อนฺตรธาเปสิ ฯ โสป ติกฺขตฺตุ อกาสิเยว ฯ ตสฺมึ
ขเณ เทวตา เทฺว โปตฺถเก ตสฺส อทาสิ ฯ ตทา ตโย โปตฺถกา
อเหสุ ฯ อถโข อายสมา พุทฺธโฆโส ตโย โปตฺถเก คเหตฺวา
ภิกฺขุสงฺฆสฺส นิยฺยาเทสิ ฯ ตทา ภิกฺขสุ งฺโฆ ตโย โปตฺถเก เอกโต
วาเจสิ ฯ คณฺโต วา อกฺขรโต วา ปทโต วา พฺยฺชโต วา
อตฺถโต วา ปุพฺพาปรวเสน วา เถรวาทาทีหิ วา ปาลีหิ วา เตสุ
โปตฺถเกสุ อฺถตฺต นาโหสิ ฯ เอว นิฏาปเตสุ กิรายสฺมตา
พุทฺธโฆเสน ตีสุ โปตฺถเกสุ เทวตา สาธุการ อกสุ ฯ เตน โข
ปน สมเยน มหาวิหาเร อเนกภิกฺขุสหสฺสานิ สนฺนิปติตฺวา ต มหพฺภูต
ทิสฺวา ตุฏหฏา สาธุการ ทตฺวา อย นิสฺสสย เมตฺเตยฺโย
โพธิสตฺโต อาคโตติ อุคฺโฆเสสุ ฯ
ตโต มหาราชา ต สุตฺวา มหติยา ราชปริสาย ปริวุโต
นครา นิกฺขมิตฺวา มหาวิหาร คนฺตฺวา สงฺฆ วนฺทิตฺวา อายสฺมนฺต
พุทฺธโฆส วนฺทิตฺวา นิมนฺเตสิ สาธุ ภนฺเต ยาว ธมฺมปริโยสานา
มม เคเห ภิกฺข คณฺหถาติ ฯ โส ตุณฺหีภาเวน อธิวาเสสิ ฯ
อถโข ภิกฺขุสงฺโฆ ปฏกตฺตยปาลิโปตฺถเก สทฺธึ สีหลฏกถาโปตฺถเกหิ
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อทาสิ ฯ อถโข อายสฺมา พุทฺธโฆโส สพฺเพ โปตฺถเก คเหตฺวา
มหาวิหารสฺส ทกฺขิณภาเค ปธานฆเร นาม เอกสฺมึ ปาสาเท วสนฺโต
สพฺพ สีหลฏกถ ปริวตฺเตตฺวา มูลภาสาย มาคธิกาย นิรุตฺติยา
ปฏกตฺตยสฺส อฏกถ อกาสิเยว ฯ
สีหลฏกถา หิ ติวิธา โหติ มหาอฏกถา จ ปจฺจริยฏกถา จ
กุรุนฺทฏกถา จาติ ฯ มหาอฏกถา นาม มหาสงฺคีติมารุฬฺหา
มหามหินฺเทน เนตฺวา สีหลภาสาย กตา อฏกถา ฯ ปจฺจริยฏกถา
นาม ปจฺจริย นาม สีหลภาสาย อุฬมุ ฺป อตฺถิ ตสฺมึ สนฺนิสที ิตฺวา
กตา อฏกถา ฯ กุรุนฺทฏกถา นาม กุรุนฺทิเวฬุวิหาโร อตฺถิ
ตสฺมึ สนฺนิสที ิตฺวา กถา อฏกถา ฯ ปุพฺเพ เถริกาจริยาทีหิ ปาลินย
คเหตฺวา กโต เถรวาโท นาม ฯ
อายสฺมา หิ พุทฺธโฆโส ตาว กุรุนฺทฏกถ สีหลภาสโต
ปริวตฺเตตฺวา มูลภาสาย มาคธิกาย นิรุตฺติยา สมนฺตปาสาทิกา นาม
วินยปฏกฏกถา อกาสิ ฯ ตทนนฺตร สุตฺตนฺตปฏเก มหาอฏกถ
สีหลภาสโต ปริวตฺเตตฺวา สุมงฺคลวิลาสินึ นาม ทีฆนิกายฏกถ
เปสิ ตถา ปปฺจสูทนึ นาม มชฺฌิมฏกถฺจ สารตฺถปฺปกาสินึ
นาม สยุตฺตนิกายฏกถฺจ มโนรถปูรณึ นาม องฺคุตฺตรนิกายฏกถฺจ ฯ ตทนนฺตร อภิธมฺมปฏเก ปจฺจริยฏกถ สีหลภาสโต
ปริวตฺเตตฺวา มูลภาสาย มาคธิกาย นิรุตฺติยา อฏสาลินึ นาม
ธมฺมสงฺคณีอฏกถ เปสิ ตถา สมฺโมหวิโนทนึ วิภงฺคปฺปกรณฏกถฺจ ปรมตฺถทีปนึ นาม ปฺจปฺปกรณฏกถฺจ ฯ อิจฺเจว
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อายสฺมา พุทฺธโฆโส สพฺพมฺป สีหลฏกถ มูลภาสาย มาคธิกาย
นิรุตฺติยา ปฏกตฺตยสฺส อฏกถ อกาสิเยว ฯ สาป อฏกถา
สพฺพเทสนฺตรวาสีน หิตาวหา อโหสิ ฯ ปฏกตฺตยฏกถาย
ปริวตฺตนาวสาเน ปวีกมฺโป อโหสิ ฯ เอว กริยมานา ปฏกฏกถา
เอกสวจฺฉเรเนว นิฏิตา ฯ
อถโข อายสฺมา พุทฺธโฆโส กตกิจฺโจ หุตฺวา มหาโพธึ วนฺทิตุกาโม ภิกฺชุสงฺฆ วนฺทิตฺวา อาปุจฺฉิตฺวา ชมฺพูทีปเมว ปจฺจาคมีติ ฯ
อาหุ เจตฺถ สงฺคหคาถา
สมฺพุทฺธปรินิพฺพานา นววสฺสสเตสุ จ
ฉปฺาสาติกฺกนฺเตสุ มหานาโม นราธิโป
ธมฺเมน ทสวิเธน ลงฺการชฺชมการยิ ฯ
โพธิมณฺฑสมีปมฺหิ ชาโต พฺราหฺมณมาณโว
วิชชฺ าสิปฺปกลาเวที ตีสุ เวเทสุ ปารคู
สมฺมา วิฺาตสมโย สพฺพวาทวิสารโท
วาทตฺถี ชมฺพุทปี มฺหิ อาหิณฺฑนฺโต ปวาทิโก
วิหารเมก อาคมฺม รตฺตึ ปาตฺชลีมต
ปริวตฺเตติ สมฺปุณฺณ- ปท สุปริมณฺฑล ฯ
ตตฺเถโก เรวโต นาม มหาเถโร วิชานิย
มหาปฺโ อย สตฺโต ทเมตุ วฏฏตีติ โส
โก นุ คทฺรภราเวน วิรวนฺโตติ อพฺรวิ ฯ
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คทฺรภาน รเว อตฺถ กึ ชานาสีติ อาห ต
อห ชาเนติ วุตฺโต โส โอตาเรสิ สกมฺมต ฯ
ปุฏ ปุฏ วิยากาสิ วิรทฺธมฺป จ ทสฺสยิ
เตนหิ ตฺว สก วาท- โมตาเรหีติ โจทิโต
ปาลิมหาภิธมฺมสฺส อตฺถมสฺส น โสธิตา
อาห กสฺเสุ มนฺโตติ พุทฺธมนฺโตติ โส พฺรวิ
เทหีติ วุตฺโต โน เวส- ธาริโน ทมฺมิ ต อิติ ฯ
โจทิโต ปุพฺพเหตูหิ มนฺตตฺถาย ส ปพฺพชิ
อุปสมฺปาทยิตฺวา โส อุคฺคณฺหิ ปฏกตฺตย
เอกายโน อย มคฺโค อิติ ปจฺฉา ตมคฺคหิ
อคฺคิว ปากโฏ อาสิ จนฺโทว สุริโยว โส
พุทฺธสฺส วิย คมฺภีร โย สตฺตาน วิยากริ
พุทฺธโฆโสติ โส โหติ พุทโฺ ธ วิย มหีตเล ฯ
ตตฺถ าโณทย นาม กตฺวา ปกรณ ตทา
ธมฺมสงฺคณิยากาสิ กจฺฉ โส อฏสาลินึ
ปริตฺตฏกถฺเจว กาตุมารภิ พุทฺธิมา ฯ
ต ทิสฺวา เรวโต เถโร อิท วจนมพฺรวิ
ปาลิมตฺตมิธานีต นตฺถิ อฏกถา อิธ
ตถาจริยวาทา จ ภินฺนรูปา น วิชชฺ เร
๑

๒

๑. มหาวเส อิท ปาททฺวย ทิสฺสติ ฯ ๒. มหาวเส ปน พุทฺธสฺส วิย คมฺภีร- โฆสตฺตา
น วิยากรร พุทฺธโฆโสติ หิ พุทฺโธ วิย มหีตเลติ เอว วุตฺต ฯ

ประโยค๘ - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺว (ตติโย ภาโค) - หนาที่ 384

พุทฺธโฆสปฺปวตฺติกถา
สีหลฏกถา สุทฺธา มหินฺเทน มตีมตา
สงฺคีติตฺตยมารุฬฺห สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิต
สารีปุตฺตาทิคีตฺจ กถามคฺค สเมกฺขิย
กตา สีหลภาสาย สีหเลสุ ปวตฺตติ
ต ตตฺถ คนฺตฺวา สุตฺวา ตฺว มาคธาย นิรุตฺติยา
ปริวตฺเตหิ สา โหติ สพฺพโลกหิตาวหา ฯ
เอว วุตฺเต ปสนฺโน โส นิกขฺ มิตฺวา ตโต อิม
ทีปมาคา อิมสฺเสว รฺโ กาเล มหามติ
มหาวิหาร สมฺปตฺโต วิหาร สพฺพสาธุน
มหาปธานฆร คนฺตฺวา สงฺฆปาลสฺส สนฺติกา
สีหลฏกถ สุตฺวา เถรวาทฺจ สพฺพโส
ธมฺมสามิสฺส เอโสว อธิปฺปาโยติ นิจฺฉิย
ตตฺถ สงฺฆ สมาเนตฺวา กาตุมฏกถ มม
โปตฺถเก เทถ สพฺเพติ อาห วีมสิตุ สตึ
สงฺโฆ คาถาทฺวย ตสฺสา- ทาสิ สามตฺถิย ตว
เอตฺถ ทสฺเสหิ ต ทิสฺวา สพฺเพ เทมาติ โปตฺถเก ฯ
ปฏกตฺตยเมตฺเถว สทฺธิมฏกถาย โส
วิสุทฺธิมคฺค นามากา สงฺคเหตฺวา สมาสโต
ตโต สงฺฆ สมูเหตฺวา สมฺพุทฺธมตโกวิท
มหาโพธิสมีปมฺหิ โส ต วาเจตุมารภิ ฯ
เทวตา ตสฺส เนปฺุ ปกาเสตุ มหาชเน
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ฉาเทสุ โปตฺถก โสป ทฺวตฺติกฺขตฺตุมฺป ต อกา ฯ
วาเจตุ ตติเย วาเร โปตฺถเก สมุทาหเฏ
โปตฺถกทฺวยมฺมฺป สณฺเปสุ ตหึ มรู ฯ
วาจยึสุ ตทา ภิกฺขู โปตฺถกตฺตยเมกโต
คณฺโต อตฺถโต จาป ปุพพฺ าปรวเสน วา
เถรวาเทหิ ปาลีหิ ปเทหิ พฺยฺชเนหิ จ
อฺถตฺตมหุ เนว โปตฺถเกสุป ตีสุป ฯ
อถ อุคฺโฆสยิ สงฺโฆ ตุฏหฏโ วิเสสโก
นิสฺสสยย เมตฺเตยฺโย อิติ วตฺวา ปุนปฺปุน
สทฺธิมฏกถายาทา โปตฺถเก ปฏกตฺตเย ฯ
คณฺากเร วสนฺโต โส วิหาเร ทุรสงฺกเร
ปริวตฺเตสิ สพฺพาป สีหลฏกถา ตทา
สพฺเพส มูลภาสาย มาคธาย นิรุตฺติยา ฯ
สตฺตาน สพฺพภาสาน สา อโหสิ หิตาวหา
เถริยาจริยา สพฺเพ ปาลึ วิย ตมคฺคหุ ฯ
อถ กตฺตพฺพกิจฺเจสุ คเตสุ ปรินิฏิตึ
วนฺทิตุ โส มหาโพธึ ชมฺพทู ีปมุปาคมิ ฯ
ภุตฺวา ทฺวาทสวสฺสานิ มหานาโม มหามหึ
กตฺวา ปฺุานิ จิตฺรานิ ยถากมฺมมุปาคมิ ฯ
ปฏกฏกถ กตฺวา กตฺวา โลกหิต พหุ
โส ยาวตายุก ตฺวา เถโรป ตุสิต คโตติ ฯ
สนฺถฏาย เขมจารินา ธมฺมติลเกน
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พุทฺธโฆสปฺปวตฺติกถา
พุทฺธโฆสปฺปวตฺตีย มยา สทฺธมฺมสงฺคเห
มหาวเส ปุราเณ จ วุตฺตนเยน สนฺถฏา
วิเสส าตุกาเมน ตตฺถ ตตฺถ ยถารห
พุทฺธโฆสนิทาเนป วสมาลินิยมฺป วา
าโณทเย วิเสเสป วิฺาตพฺพาว วิฺุนา
เอตฺตาวตา จ อมฺเหหิ ลทฺโธ ปฺุมหณฺณโว
สพฺเพ เทวานุโมทนฺตุ สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา
สีล รกฺขนฺตุ สทฺธาย จิตฺต ภาเวนฺตุ ปาณิโน
ปฺฺจ นปฺปมชฺชนฺตุ มคฺโค เหส วิสุทฺธิยา
ทุกฺขปฺปตฺตา จ นิทฺทุกฺขา ภยปฺปตฺตา จ นิพฺภยา
โสกปฺปตฺตา จ นิสฺโสกา สุทฺธึ ปปฺโปนฺตุ สาธโวติ ฯ

