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                        *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑         
                         สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏกถาย   
                                มหาวิภงฺควณฺณนา   
                 
                                เตรสกณฺฑวณฺณนา   
                ย ปาราชิกกณฺฑสฺส    สงฺคีต สมนนฺตร   
                ตสฺส เตรสกสฺสาย-    มปุพฺพปทวณฺณนา ฯ   
        เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน   
อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา   
เสยฺยสโก  อนภิรโต  พฺรหฺมจริย  จรตีติ  เอตฺถ ฯ  อายสฺมาติ   
ปยวจน ฯ  เสยฺยสโกติ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  นาม ฯ  อนภิรโตติ   
วิกฺขิตฺตจิตฺโต  กามราคปริฬาเหน  ปรทิยฺหมาโน  น  ปน  คิหิภาว   
ปฏยมาโน ฯ  โส เตน กโิส โหตีติ โส เสยฺยสโก เตน  
อนภิรตภาเวน  กโิส  โหติ ฯ  อทฺทสา  โข  อายสฺมา  อุทายีติ   
เอตฺถ ฯ  อุทายีติ  ตสฺส  เถรสฺส  นาม ฯ  อย  หิ  เสยยฺสกสฺส   
อุปชฺฌาโย  โลลุทายิ  นาม   ภนฺตมิคสปฏิภาโค  นทิฺทารามตาทิ- 
มนุยุตฺตาน  อ ฺตโร  โลลภิกฺขุ ฯ  กจฺจิ  โน  ตฺวนติฺ  กจฺจิ   
นุ  ตฺว ฯ  ยาวทตฺถ  ภุ ฺชาติ  อาทีสุ  ยาวตา  อตฺโถ  ยาวทตฺถ ฯ   
อิท  วุตฺต  โหต  ยาวตา  เต  โภชเนน  อตฺโถ  ยตฺตก  ตฺว   
อิจฺฉสิ  ตตฺตก  ภุ ฺช  ยตฺตก  กาล  รตฺตึ  วา  ทิวา  วา   
สุปตุ ตฺว  อิจฺฉสิ  ตตฺตก  สุป  มตฺติกาทีหิ  กาย  อุพฺพฏเฏตฺวา    
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จุณฺณาทีหิ  ฆสิตฺวา  ยตฺตก  นหาน  อิจฺฉสิ  ตตฺตก  นหาหิ   
อุทฺเทเสน  วา  ปริปุจฺฉาย  วา  วตฺตปฏปิตฺติยา  วา  กมฺมฏาเนน   
วา  อตฺโถ  นตฺถีติ ฯ  ยทา  เต  อนภิรติ  อุปฺปชฺชตีติ  ยสฺมึ  กาเล   
ตว  กามราควเสน  อุกฺกณฺตา  วิกฺขิตฺตจิตฺตตา  อุปฺปชฺชติ ฯ   
ราโค  จิตฺต  อนุทฺธเสตีติ  กามราโค  จิตฺต  ธเสติ  ปธเสติ   
วิกฺขิปติ  เจว  มิลาเปติ  จ ฯ  ตทา  หตฺเถน  อุปกฺกมตฺิวา   
อสุจึ  โมเจหีติ  ตสฺมึ  กาเล  หตฺเถน  วายมิตฺวา  อสุจิโมจน   
กโรหิ  เอว ฺหิ  เต  จิตฺเตกคฺคตา  ภวิสฺสตีติ ฯ  อิติ น อุปชฺฌาโย  
อนุสาสิ ยถา ต พาโล พาล มูโค มูค ฯ   
        เตส  มฏุสฺสตีน  อสมฺปชานาน  นิทฺท  โอกฺกมนฺตานนฺติ   
สติสมฺปช ฺ  ปหาย  นทิฺท  โอตรนฺตาน ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป   
นิทฺท  โอกกฺมนฺตาน  อพฺยากโต  ภวงฺควาโร  ปวตฺตติ  สติ- 
สมฺปช ฺวาโร  คลติ  ตถาป  สยนกาเล  มนสิกาโร  กาตพฺโพ ฯ   
ทิวา  สุปนฺเตน  ยาว  นหาตสฺส  ภิกฺขุโน  เกสา  น  สุกฺขนฺติ  (๑)   
ตาว  สุปตฺวา  วุฏหิสฺสามีติ  สอุสฺสาเหน  สุปตพฺพ ฯ  รตฺตึ   
สุปนฺเตน  เอตฺตกนฺนาม  รตฺติภาค  สุปตฺวา  จนฺเทน  วา   
ตารกาย  วา  อิทนฺนาม  าน  ปตฺตกาเล  วุฏหิสฺสามีติ   
สอุสฺสาเหน  สุปตพฺพ ฯ  พุทฺธานุสฺสติอาทีสุ  ทสสุ  กมฺมฏาเนสุ   
เอก  อ ฺ  วา  จิตฺตรุจิย  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  ว  นิทฺทา   
# ๑. สุกฺขา โหนฺติ ฯ    
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โอกฺกมิตพฺพา ฯ เอว กโรนฺโต หิ สโต สมฺปชาโน  สติ ฺจ   
สมฺปช ฺ ฺจ  อวิชหิตฺวาว  นิทฺท  โอกฺกมตีติ  วุจฺจติ ฯ  เต  ปน   
ภิกฺขู  พาลา  โลลา  ภนฺตมิคปฏิภาคา  น  เอวมกสุ ฯ  เตน   
วุตฺต  เตส  มฏุสฺสตีน  อสมฺปชานาน  นิทฺท  โอกฺกมนฺตานนฺติ ฯ   
อตฺถิ  เจตฺถ  เจตนา  อุปลพฺภตีติ  เอตฺถ  จ  สุปนนฺเต  
อสฺสาทนเจตนา  อตฺถิ  อุปลพฺภติ ฯ  อตฺเถสา  ภิกฺขเว  เจตนา   
สา  จ  โข  อพฺโพหาริกาติ  ภิกฺขเว  เอสา  อสฺสาทนเจตนา   
อตฺถิ  สา  จ  โข  อวิสเย อุปฺปนฺนตฺตา อพฺโพหาริกา อาปตฺติยา  
องฺค น โหติ ฯ   
        อิติ  ภควา  สุปนนฺตเจตนาย  อพฺโพหาริกภาว  ทสฺเสตฺวา   
เอว ฺจ  ปน  ภิกฺขเว  อิม  สิกฺขาปท  อุทฺทิเสยฺยาถ  ส ฺเจตนิกา   
สุกฺกวิสฏ ิ  อ ฺตฺร  สุปนนฺตา  สงฺฆาทิเสโสติ  สานุปฺป ฺตฺติก   
สิกฺขาปท ป ฺาเปสิ ฯ   
        ตตฺถ  สวิชฺชติ  เจตนา  อสฺสาติ  ส ฺเจตนา ฯ  ส ฺเจตนา ว   
ส ฺเจตนิกา ฯ  ส ฺเจตนา  วา  อสฺสา  อตฺถีติ  ส ฺเจตนิกา ฯ   
ยสฺมา  ปน  ยสฺส  ส ฺเจตนิกา  สุกฺกวิสฏ ิ  โหติ  โส  ชานนฺโต   
ส ฺชานนฺโต  โหติ  สา  จสฺส  สุกฺกวิสฏ ิ  เจจฺจ  อภิวิตริตฺวา   
วีติกฺกโม  โหติ  ตสฺมา  พฺย ฺชเน  อาทร  อกตฺวา  อตฺถเมว   
ทสฺเสตุ  ชานนฺโต  ส ฺชานนฺโต  เจจฺจ  อภิวิตริตฺวา  วีติกฺกโมติ   
เอวมสฺส  ปทภาชน  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ชานนฺโตติ  อุปกฺกมามีติ    
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ชานนฺโต ฯ  ส ฺชานนฺโตติ  สุกฺก  โมเจมีติ  ส ฺชานนฺโต ฯ  เตเนว   
อุปกฺกมชานนากาเรน  สทฺธึ  ชานนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  เจจฺจาติ   
โมจนสฺสาทเจตนาวเสน  เจเตตฺวา  ปกปฺเปตฺวา ฯ อภิวิตริตฺวาติ   
อุปกฺกมวเสน มทฺทนฺโต  นิราสงฺก  จิตฺต  เปเสตฺวา ฯ  วีติกฺกโมติ   
เอว  ปวตฺตสฺส  โย  วีติกฺกโม  อย  ส ฺเจตนิกาสทฺทสฺส   
สิขาปฺปตฺโต  อตฺโถติ  วุตฺต โหติ ฯ   
        อิทานิ  สุกฺกวิสฏ ีติ  เอตฺถ  ยสฺส  สุกฺกสฺส  ยา  วิสฏ ิ   
ต  ตาว  สขฺยาโต  จ  วณฺณเภทโต  จ  ทสฺเสตุ สุกฺกนฺติ   
ทส  สุกฺกานีติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สุกกฺาน  อาสยเภทโต   
ธาตุนานตฺตโต  จ  นีลาทวิณฺณเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  วิสฏ ีติ   
วิสคฺโค ฯ  อตฺถโต  ปเนต  านา  จาวน  โหติ ฯ  เตนาห   
วิสฏ ีติ  านา  จาวนา  วุจฺจตีติ ฯ  ตตฺถ  วตฺถิสีส  กฏ ิ  
กาโยติ  ติธา  สุกฺกสฺสฏาน  กปฺเปนฺติ ฯ  เอโก  กริาจริโย   
วตฺถิสีส  สุกกฺสฺสฏานนฺติ  อาห ฯ  เอโก  กฏีติ ฯ  เอโก   
สกโล  กาโยติ ฯ  เตสุ  ตติยสฺส  ภาสิต  สุภาสิต  ฯ   เกสโลม- 
นขทนฺตาน   หิ  มสวินิมุตฺตฏาน  อุจฺจารปสฺสาวเขฬสึฆาณิกา- 
ถทฺธสุกฺขจมฺมานิ  จ  วชฺเชตฺวา  อวเสโส  ฉวิมสโลหิตานุคโต   
สพฺโพป  กาโย กายปฺปสาทภาวชีวิตินฺทฺริยาพทฺธปตฺตาน   
สมฺภวสฺส  จ  านเมว ฯ ตถาหิ ราคปริยุฏาเนนาภิภูตาน  
หตฺถีน อุโภหิ  กณฺณจูลิกาหิ  สมฺภโว  นิกฺขมติ ฯ  มหาเสนราชา   
จ  ราคปริยุฏ ิโต  สมฺภวเวค  อธิวาเสตุ  อสกฺโกนโฺต  สตฺเถน    
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พาหุสีส  ผาเลตฺวา  วณมุเขน  นิกฺขนฺต  สมฺภว  ทสฺเสสีติ ฯ   
เอตฺถ  ปน  ปมสฺส  อาจริยสฺส  วาเท  โมจนสฺสาเทน  นิมิตฺเต   
อุปกฺกมโต  ยตฺตก  เอกา ขุทฺทกมกฺขิกา  ปเวยฺย  ตตฺตเก   
อสุจิมฺหิ  วตฺถิสีสโต  มุ ฺจิตฺวา  ทกโสต  โอติณฺณมตฺเต  พหิ   
นิกฺขนฺเต  วา  อนิกฺขนฺเต  วา  สงฺฆาทิเสโส ฯ  ทุติยสฺส  วาเท   
ตเถว  กฏโิต  มุ ฺจิตฺวา  ทกโสต โอติณฺณมตฺเต ฯ  ตติยสฺส   
วาเท  ตเถว  สกลกาย  สโขเภตฺวา  ตโต  มุ ฺจิตฺวา   
ทกโสต  โอติณฺณมตฺเต  พหิ  นิกฺขนฺเต  วา  อนิกฺขนฺเต  วา   
สงฺฆาทิเสโส ฯ  ทกโสโตโรหณ  เจตฺถ  อธิวาเสตฺวา  อนฺตรา   
นิวาเรตุ  อสกฺกุเณยฺยตาย  วุตฺต ฯ  านา  จุต  หิ  อวสฺส  
ทกโสต  โอตรติ  ตสฺมา  านา  จาวนมตฺเตเนเวตฺถ  อาปตฺติ   
เวทิตพฺพา ฯ  สา  จ  โข  นิมิตฺเต  อุปกฺกมนฺตสฺเสว ฯ  หตฺถ- 
ปริกมฺมปาทปริกมฺมคตฺตปริกมฺมกรเณ  ปน  สเจป  อสุจิ  มุจฺจติ   
อนาปตฺติ ฯ  อย  สพฺพาจริยสาธารโณ วินิจฺฉโย ฯ   
        อ ฺตฺร  สุปนนฺตาติ  เอตฺถ  สุปโนเอว  สุปนนฺโต  ต   
เปตฺวา  อปเนตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ต ฺจ  ปน  สุปน   
ปสฺสนฺโต  จตูหิ  การเณหิ  ปสฺสติ  ธาตุกฺโขภโต  วา  อนุภูต- 
ปุพฺพโต  วา  เทวโตปสหารโต  วา  ปพฺุพนิมิตฺตโต  วาติ ฯ  ตตฺถ   
ปตฺตาทีน  โขภกรณปจฺจยโยเคน  ขุภิตธาตุโก  ธาตุกฺโขภโต   
สุปน  ปสฺสติ ฯ  ปสฺสนฺโต  จ  นานาวิธ  สุปน  ปสสฺติ   
ปพฺพตา  ปตนฺโต  วิย อากาเสน  คจฺฉนฺโต  วิย  วาฬมิค-    
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หตฺถิโจราทีหิ  อนุพทฺโธ  วิย  จ  โหติ ฯ  อนุภูตปุพฺพโต  ปสฺสนฺโต   
ปุพฺเพ  อนุภูตปุพฺพ  อารมฺมณ  ปสฺสติ ฯ เทวโตปสหารโต   
ปสฺสนฺตสฺส  เทวตา  อตฺถกามตาย  วา   อนตฺถกามตาย  วา   
อตฺถาย  วา  อนตฺถาย  วา  นานาวิธานิ  อารมฺมณานิ   
อุปสหรนฺติ ฯ  โส  ตาส  เทวตาน  อานุภาเวน  ตานิ  อารมฺมณานิ   
ปสฺสติ  ฯ   ปพฺุพนิมิตฺตโต   ปสฺสนฺโต  ปุ ฺาปุ ฺวเสน  อุปฺปชฺชิตุ- 
กามสฺส  อตฺถสฺส  วา  อนตฺถสฺส  วา  ปุพฺพนิมิตฺตภูต สุปน  
ปสฺสต  โพธสิตฺตมาตา  วิย  ปุตฺตปฏลิาภนิมิตฺต  โพธิสตฺโต  วิย   
ป ฺจ  มหาสุปเน  โกสลราชา  วิย  จ  โสฬส  สุปเนติ ฯ   
ตตฺถ  ย  ธาตุกฺโขภโต  อนุภูตปุพฺพโต  จ  สุปน  ปสฺสติ  น   
ต  สจฺจ  โหติ ฯ  ย  เทวโตปสหารโต  ปสฺสติ  ต  สจฺจ  วา   
โหติ  อลกิ  วา ฯ  กุทฺธา  หิ  เทวตา  อุปาเยน  วินาเสตุกามา   
วิปรีตมฺป  กตฺวา  ทสฺเสนฺติ ฯ  ย  ปน  ปุพฺพนิมิตฺตโต  ปสฺสติ   
ต เอกนฺตสจฺจเมว โหติ ฯ  เอเตส  จตุนฺน  มลูการณาน   
สสคฺคเภทโตป  สุปนเภโท  โหติเยว ฯ  ต ฺจ  ปเนต  จตุพฺพิธมฺป   
สุปน  เสกฺขปุถุชชฺนาว  ปสฺสนฺติ  อปปฺหีนวิปลฺลาสตฺตา ฯ   
อเสกฺขา  น  ปสฺสนฺติ  ปหีนวิปลฺลาสตฺตา ฯ กึ  ปเนต  ปสฺสนฺโต   
สุตฺโต  ปสฺสติ  ปฏิพุทฺโธ  อุทาหุ  เนวสุตฺโต  นปฏพุิทฺโธติ ฯ   
กิ ฺเจตฺถ ฯ  ยทิ  ตาว  สุตฺโต  ปสฺสติ  อภิธมฺมวิโรโธ  อาปชฺชติ ฯ   
ภวงฺคจิตฺเตน  หิ  สุปติ ฯ  ต  รูปนิมิตฺตาทิอารมฺมณ  ราคาทิ- 
สมฺปยุตฺต  วา  น  โหติ ฯ สุปน  ปสฺสนฺตสฺส   จ  อีทิสานิ    
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                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๗   
 
จิตฺตานิ  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  อถ  ปฏิพุทฺโธ  ปสฺสติ  วินยวิโรโธ   
อาปชฺชติ ฯ  ย  ห ิ ปฏิพุทฺโธ  ปสฺสติ  ต  สพฺโพหาริกจิตฺเตน   
ปสฺสติ ฯ  สพฺโพหาริกจิตฺเตน  จ  กเต  วีติกฺกเม  อนาปตฺติ  นาม   
นตฺถิ ฯ  สุปน  ปสฺสนฺเตน  ปน  กเต  วีติกฺกเม  เอกนฺต- 
มนาปตฺติเอว ฯ  อถ  เนวสุตฺโต  น ปฏิพุทฺโธ ปสสฺติ น (๑)นาม   
ปสฺสติ ฯ  เอว ฺจ  สติ  สปุนสฺส  อภาโวว  อาปชฺชติ ฯ  
น อภาโว ฯ  กสฺมา ฯ  ยสมฺา  กปมิทฺธปเรโต  ปสฺสติ ฯ   
วุตฺต  เหต  กปมิทฺธปเรโต  โข  มหาราช  สุปน  ปสสฺตีติ  (๒) ฯ   
        กปมิทธฺปเรโตติ  มกฺกฏนิทฺทาย  ยุตฺโต ฯ  ยถา  หิ   
มกฺกฏสฺส  นทิฺทา  ลหุปรวิตฺตา โหติ  เอว  ยา  นิทฺทา  ปุนปฺปุน   
กุสลาทิจิตฺตโวกิณฺณตฺตา  ลหุปริวตฺตา  ยสฺสา  ปวตฺติย  ปุนปฺปนุ   
ภวงฺคโต อุตฺตรณ  โหติ  ตาย  ยุตฺโต  สุปน  ปสฺสติ ฯ   
เตนาย  สุปโน  กุสโลป  โหติ  อกุสโลป  อพฺยากโตป ฯ  ตตฺถ   
สุปนนฺเต  เจติยวนฺทนธมฺมสฺสวนธมฺมเทสนาทีนิ  กโรนฺตสฺส   
กุสโล  ปาณาติปาตาทีนิ  กโรนฺตสฺส  อกุสโล  ทฺวีหิ   องฺเคหิ   
มุตฺโต  อาวชฺชนตทารมฺมณกฺขเณ  อพฺยากโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
สฺวาย  ทุพฺพลวตฺถุกตฺตา  เจตนาย  ปฏสินฺธึ  อากฑฺฒิตุ  อสมตฺโถ   
ปวตฺเต  ปน  อ ฺเหิ  กุสลากุสเลหิ  อุปตฺถมฺภิโต  วิปาก  เทติ ฯ   
กิ ฺจาป  วิปาก  เทติ  อถโข  อวิสเย  อุปฺปนฺนตฺตา  อพฺโพหารกิาว   
# ๑. อิโต ปร โกจีติ ปท ภเวยฺย ฯ วิมติ: โก นาม ปสสุตีติ ฯ   
# ๒. นย. มลินิฺทป ฺหา ๓๗๙ ฯ    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๘   
 
สุปนนฺตเจตนา ฯ เตนาห เปตฺวา สุปนนฺตนฺติ ฯ   
สงฺฆาทิเสโสติ  อิมสฺส  อาปตฺตินิกายสฺส  นาม ฯ  ตสฺมา   
ยา  อ ฺตฺร  สุปนนฺตา  ส ฺเจตนิกา  สุกฺกวิสฏ ิ  อย   
สงฺฆาทิเสโส  นาม  อาปตฺตินิกาโยติ  เอวเมตฺถ  สมพฺนฺโธ   
เวทิตพฺโพ ฯ  วจนตฺโถ  ปเนตฺถ  สงฺโฆ  อาทิมฺหิ  เจว  เสเส   
จ  อิจฺฉิตพฺโพ  อสฺสาติ  สงฺฆาทิเสโสติ ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติ ฯ   
อิม  อาปตฺตึ  อาปชฺชิตฺวา  วุฏาตุกามสฺส  ยนฺต  อาปตฺติวุฏาน   
ตสฺส  อาทิมฺหิ เจว ปริวาสนตฺถาย  อาทิโต  เสเส  มชฺเฌ   
มานตฺตทานตฺถาย  มูลาย  ปฏิกฺกสฺสเนน  วา  สห  มานตฺต- 
ทานตฺถาย  อวสาเน  อพฺภานตฺถาย  จ  สงฺโฆ อิจฺฉิตพฺโพ ฯ  น   
เหตฺถ  เอกมฺป  กมฺม  วินา  สงฺเฆน  สกฺกา  กาตุนฺติ ฯ  สงฺโฆ   
อาทิมฺหิ  เจว  เสเส  จ  อิจฺฉิตพฺโพ  อสฺสาติ  สงฺฆาทิเสโส ฯ  
พฺย ฺชน  ปน  อนาทยิตฺวา  อตฺถเมว  ทสฺเสตุ  สงฺโฆว  ตสฺสา   
อาปตฺติยา  ปริวาส  เทติ  มูลาย  ปฏิกสฺสติ  มานตฺต  เทติ   
อพฺเภติ  น  สมฺพหุลา  น เอกปุคฺคโล เตน วุจฺจติ สงฺฆาทิเสโสติ  
อิทมสฺส ปทภาชน ฯ   
                สงฺฆาทิเสโสติ ย วุตฺต         ต สุโณหิ ยถากถ   
                สงฺโฆว เทติ ปรวิาส                 มูลาย ปฏิกสฺสติ   
                มานตฺต  เทติ  อพฺเภติ          เตเนต  อิติ  วุจฺจตีติ  (๑)   
# ๑. วิ. ปริ.  ๘/๑๐๓๖/๓๖๙ฯ    
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                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๙   
 
ปริวาเร  วจนการณ ฺจ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  จ  ปริวาสทานาทีนิ   
สมุจฺจยกฺขนฺธเก  วิตฺถารโต  อาคตานิ ฯ ตตฺเถว เนส วณฺณน  
กริสฺสาม ฯ  ตสฺเสว  วา  อาปตฺตินิกายสฺสาติ  ตสฺส  เอว  อาปตฺติ- 
สมูหสฺส ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  อย  เอกาว  อาปตฺติ  รฬฺุหิสทฺเทน   
ปน  อวยเว  สมูหโวหาเรน  วา  นกิาโย  วุตฺโต  เอโก   
เวทนากฺขนฺโธ  เอโก  วิ ฺาณกฺขนฺโธติ อาทีสุ วิย ฯ   
        เอว  อุททฺิฏสิกฺขาปท  ปทานุกฺกเมน  วิภชิตฺวา  อิทานิ   
อิม  สุกฺกวิสฏ ึ  อาปชฺชนฺตสฺส  อุปาย ฺจ  กาล ฺจ  อธิปฺปาย ฺจ   
อธิปฺปายวตฺถุ ฺจ  ทสฺเสตุ  อชฺฌตฺตรูเป  โมเจตีติ  อาทิมาห ฯ   
เอตฺถ  หิ  อชฌฺตฺตรูปาทีหิ  จตูหิ  ปเทหิ  อุปาโย  ทสฺสิโต ฯ   
อชฺฌตฺตรูเป  หิ  วา  โมเจยฺย  พหิทฺธารูเป  วา  อุภยตฺถ  วา   
อากาเส  วา  กฏึ  กมฺเปนฺโต ฯ  อิโต  ปร  อ ฺโ  อุปาโย   
นตฺถิ ฯ  ตตฺถ  รูเป  ฆฏเฏตฺวา  โมเจนฺโตป  รูเปน ฆฏเฏตฺวา  
โมเจนฺโตป รูเป โมเจติจฺเจว  เวทิตพฺโพ ฯ  รูเป  ห ิ สติ  โส   
โมเจติ  น  รปู  อลภิตฺวาติ ฯ  ราคูปตฺถมฺภาทีหิ  ปน  ป ฺจหิ   
กาโล  ทสฺสโิต ฯ  ราคูปตฺถมฺภาทิกาเลสุ  หิ  องฺคชาต  กมฺมนยิ   
โหติ  ยสฺส  กมฺมนิยตฺเต  สติ  โมเจติ ฯ  อิโต  ปร  อ ฺโ   
กาโล  นตฺถิ ฯ  น  หิ  วินา  ราคูปตฺถมฺภาทีหิ  ปุพฺพณฺหาทโย   
กาลเภทา  โมจเน  นิมิตฺตา  โหนฺติ ฯ  อาโรคฺยตฺถายาติ  อาทีหิ   
ทสหิ  อธิปฺปาโย  ทสฺสิโต ฯ  เอวรูเปน  หิ  อธิปฺปายเภเทน    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๐   
 
โมเจติ  น  อ ฺถา ฯ  นลีาทีหิ  ปน  ทสหิ  นวมสฺส  อธิปฺปายสฺส   
วตฺถุ  ทสฺสิต ฯ  วีมสนฺโต  หิ  นลีาทีสุ  อ ฺตรวเสน  วีมสติ   
น  เตหิ  วินิมตฺุตนฺติ ฯ  อิโต  ปร  อิเมสเยว  อชฺฌตฺตรูปาทีน   
ปทาน  ปกาสนตฺถ  อชฺฌตฺตรูเปติ  อชฺฌตฺตอุปาทินฺนรูเปติอาทิ   
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  อชฌฺตฺตอุปาทินฺนรูเปติ  อตฺตโน  หตฺถาทิเภเท   
รูเป ฯ  พหิทฺธาอุปาทินฺเนติ  ปรสฺส  ตาทิเสเยว ฯ  อนุปาทินฺเนติ   
ตาลจฺฉิทฺทาทิเภเท ฯ  ตทุภเยติ  อตฺตโน  จ  ปรสฺส จ  รูเป ฯ   
อุภยฆฏฏนวเสเนต  วุตฺต ฯ อตฺตโน รูเปน จ อนุปาทินฺนรูเปน   
จ  เอกโต  ฆฏฏเนป  ลพฺภติ ฯ  อากาเส  วายมนฺตสฺสาติ  เกนจิ   
รูเปน  อฆฏเฏตฺวา  อากาเสเยว  กฏิกมปฺนปฺปโยเคน  องฺคชาต   
จาเลนฺตสฺส ฯ  ราคูปตฺถมฺเภติ  ราคสฺส  พลวภาเวน  ราเคน  วา   
องฺคชาตสฺส  อุปตฺถมฺเภ ฯ  ถทฺธภาเว  ส ฺชาเตติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
กมฺมนิย  โหตีติ  โมจนกมฺมกฺขม  อชฌฺตฺตรูปาทีสุ  อุปกฺกมารห   
โหติ ฯ  อุจฺจาลิงฺคปาณกทฏ ุปตฺถมฺเภติ  อุจฺจาลิงฺคปาณกทฏเน   
องฺคชาเต  อุปตฺถทฺเธ ฯ  อุจฺจาลิงฺคปาณกา  นาม  โลมสปาณกา   
โหนฺติ  เตส  โลเมหิ  ผุฏ  องฺคชาต  กณฺฑุ คเหตฺวา  ถทฺธ   
โหติ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  ตานิ  โลมานิ  องฺคชาต  ฑสนฺตานิ   
วิย  อิชฺฌนฺติ  ตสฺมา  อุจฺจาลิงฺคปาณกทฏเนาติ  วุตฺต ฯ   
อตฺถโต  ปน  อุจฺจาลิงฺคปาณกโลมเวธเนนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
อโรโค  ภวิสฺสามีติ  โมเจตฺวา  อโรโค  ภวิสฺสามิ ฯ  สุขเวทน   
อุปฺปาเทสฺสามีติ  โมจเนน  มุจฺจนุปฺปตฺติยา  มุตฺตปจฺจยา  จ  ยา    
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                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๑   
 
สุขา  เวทนา  โหติ  ต  อุปปฺาเทสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ  เภสชฺช   
ภวิสฺสตีติ  อิท เม โมจิต กิ ฺจิเทว  เภสชฺช  ภวิสฺสติ ฯ  ทาน   
ทสฺสามีติ  โมเจตฺวา  กีฏกิปลิกาทีน  ปาณาน  ทาน  ทสฺสามิ ฯ   
ปุ ฺ  ภวิสฺสตีติ  โมเจตฺวา  กีฏาทีน  เทนฺตสฺส  ปุ ฺ   
ภวิสฺสติ ฯ  ย ฺ  ยชิสฺสามีติ  โมเจตฺวา  กีฏาทีน  ย ฺ   
ยชิสฺสามิ ฯ  กิ ฺจิ  กิ ฺจิ  มนฺตปท  วตฺวา  ทสฺสามีติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  สคฺค  คมิสฺสามีติ  โมเจตฺวา  กีฏาทีน  ทินฺนทาเนน   
วา  ปุ ฺเน  วา  ย ฺเน  วา  สคฺค  คมิสฺสามิ ฯ  วีช   
ภวิสฺสตีติ  กุลวสงฺกุรสฺส  ทารกสฺส  วีช  ภวิสฺสติ ฯ  อิมินา   
เม  วีเชน  ปตฺุโต  นิพฺพตฺติตฺสตีติ  อิมินา  อธิปฺปาเยน  โมเจตีติ   
อตฺโถ ฯ  วีมสตฺถายาติ  ชานนตฺถาย ฯ  นีล  ภวิสฺสตีติอาทีสุ   
ชานิสฺสามิ  ตาว  กึ  เม  โมจิต  นีล  ภวิสฺสติ  ปตกาทีสุ   
อ ฺตรวณฺณนฺติ  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  ขิฑฺฑาธิปฺปาโยติ   
ขิฑฺฑาปสุโต ฯ  เตน  เตน  อธิปฺปาเยน กีฬนฺโต โมเจตีติ วุตฺต  
โหติ ฯ   
        อิทานิ  ยทิท  อชฌฺตฺตรูเป  โมเจตีติ  อาทิ  วุตฺต  ตตฺถ  ยถา   
โมเจนฺโต  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  เตส ฺจ  ปทาน  วเสน  ยตฺตโก   
อาปตฺติเภโท  โหติ  ต  สพฺพ  ทสฺเสนฺโต  อชฌฺตฺตรูเป  เจเตติ   
อุปกฺกมติ  มจฺุจติ  อาปตฺติ  สงฺฆาทิเสสสฺสาติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
เจเตตีติ  โมจนสฺสาทสมฺปตฺตาย  เจตนาย  มุจฺจตูติ  เจเตติ ฯ   
อุปกฺกมตีติ  ตทนุรูป  วายาม  กโรติ ฯ  มุจฺจตีติ  เอว  เจเตนฺตสฺส    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๒   
 
ตทนุรูเปน  วายาเมน  วายมโต  สุกกฺ  านา  จวติ ฯ   
อาปตฺติ  สงฺฆาทิเสสสฺสาติ  อิเมหิ  ตีหิ  องฺเคหิ  อสฺส  ปุคฺคลสสฺ   
สงฺฆาทิเสโส  นาม  อาปตฺติ  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  เอส  นโย   
พหิทฺธารูเปติ  อาทีสุป  อวเสเสสุ  อฏวีสติยา  ปเทสุ ฯ  เอตฺถ   
ปน  เทฺว  อาปตฺติสหสฺสานิ  นีหริตฺวา  ทสฺเสตพฺพานิ ฯ  กถ ฯ   
อชฺฌตฺตรูเป  ตาว  ราคูปตฺถมฺเภ  อาโรคฺยตฺถาย  นีล  โมเจนฺตสฺส   
เอกา  อาปตฺติ  อชฺฌตฺตรูเปเยว  ราคูปตฺถมฺเภ  อาโรคฺยตฺถาย   
ปตกาทีน  โมจนวเสน  อปรา  นวาติ  ทส ฯ  ยถา  จ   
อาโรคฺยตฺถาย  ทส  เอว  สุขาทีน  นวนฺน  ปทาน  อตฺถาย   
เอเกกปเทน  ทส  ทส  กตฺวา  นวุติ ฯ  อิติ  อิมา  จ นวุติ   
ปุริมา  จ  ทสาติ  ราคูปตฺถมฺเภ  ตาว  สต ฯ  ยถา ปน  
ราคูปตฺถมฺเภ  เอว  วจฺจูปตฺถมฺภาทีสุป  จตูสุ  เอเกกสฺมึ   
อุปตฺถมฺเภ  สต  สต  กตฺวา  จตฺตาริ  สตานิ ฯ  อิติ  อิมานิ   
จตฺตาริ  ปุริม ฺจ  เอก  อชฌฺตฺตรูเป  ตาว  ป ฺจนฺน  อุปตฺถมฺภาน   
วเสน  ป ฺจ  สตานิ ฯ  ยถา  จ  อชฌฺตฺตรูเป  ป ฺจ  เอว   
พหิทฺธารูเป  ป ฺจ  อชฺฌตฺตพหิทฺธารูเป  ป ฺจ  อากาเส  กฏ ึ  
กปฺเปนฺตสฺส  ป ฺจาติ  สพฺพานิป  จตุนฺน  ป ฺจกาน  วเสน  
เทฺว อาปตฺติสหสฺสานิ เวทิตพฺพานิ ฯ   
        อิทานิ  อาโรคฺยตฺถายาติ  อาทีสุ  ตาว  ทสสุ  ปเทสุ   
ปฏิปาฏิยา  วา  อุปฺปฏิปาฏิยา  วา  เหฏา  วา  คเหตฺวา  อุปริ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 13 

                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๓   
 
คณฺหนฺตสฺส  อุปริ  วา  คเหตฺวา  เหฏา  คณฺหนฺตสฺส  อุภโต   
วา  คเหตฺวา  มชฺเฌ เปนฺตสฺส  มชฺเฌ  วา  คเหตฺวา  อุภโต   
หรนฺตสฺส  สพฺพมูลก  วา  กตฺวา  คณฺหนฺตสฺส  เจตนูปกฺกม- 
โมจเน  สติ  วิสเกโต  นาม  นตฺถีติ  ทสฺเสตุ  อาโรคฺยตฺถ ฺจ   
สุขตฺถ ฺจาติ  ขณฺฑจกฺกพทฺธจกฺกาทิเภทวิจิตฺต  ปาลิมาห ฯ  ตตฺถ   
อาโรคฺยตฺถ ฺจ  สุขตฺถ ฺจ  อาโรคฺยตฺถ ฺจ  เภสชฺชตฺถ ฺจาติ  เอว   
อาโรคฺยปท  สพฺพปเทหิ  โยเชตฺวา  วุตฺตเมก  ขณฺฑจกฺก ฯ   
สุขปทาทีนิ  สพฺพปเทหิ  โยเชตฺวา  ยาว  อตฺตโน  อตฺตโน   
อตีตานนฺตร  ปท  ตาว  อาเนตฺวา  วุตฺตานิ  นว พทฺธ- 
จกฺกานีติ  เอว  เอกมูลกานิ  ทส  จกฺกานิ  โหนฺติ ฯ  ตานิ   
ทุมูลกาทีหิ  สทฺธึ  อสมฺโมหโต  วิตฺถาเรตฺวา  เวทิตพฺพานิ ฯ  
อตฺโถ ปเนตฺถ ปากโฏเยว ฯ  ยถา  จ  อาโรคฺยตฺถายาติอาทีสุ   
ทสสุ  ปเทสุ  เอว  นีลาทสีุป  นลี ฺจ  ปตก ฺจ  เจเตติ   
อุปกฺกมตีติ  อาทินา  นเยน จกฺกานิ วุตฺตานิ ฯ  ตานิป   
อสมฺโมหโต  วิตฺถาเรตฺวา  เวทิตพฺพานิ ฯ  อตฺโถ  ปเนตฺถาป   
ปากโฏเยว ฯ  ปุน  อาโรคฺยตฺถ ฺจ  นีล ฺจ  อาโรคฺยตฺถ ฺจ   
สุขตฺถ ฺจ  นีล ฺจ  ปตก ฺจาติ  เอเกเนก  ทฺวีหิ  เทฺว ฯเปฯ   
ทสหิ  ทสาติ  เอว  ปรุิมปเทหิ  สทฺธึ  ปจฺฉิมปทานิ  โยเชตฺวา  
เอก มิสฺสกจกฺก  วุตฺต ฯ  อิทานิ  ยสฺมา  นลี  โมเจสฺสามีติ   
เจเตตฺวา  อุปกฺกมนฺตสฺส  ปตกาทีสุป  มุตฺเตสุ  ปตกาทิวเสน    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 14 

                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๔   
 
เจเตตฺวา  อุปกฺกมนฺตสฺส  อิตเรสุ  มุตฺเตสุป  เนวตฺถิ  วิสเกโต   
ตสฺมา  เอตมฺป  นย  ทสฺเสตุ นีล  โมเจสฺสามีติ  เจเตติ  อุปกฺกมติ   
ปตก  มุจฺจตีติ  อาทินา  นเยน  จกฺกานิ  วุตฺตานิ ฯ  ตโต   
ปร  สพฺพปจฺฉิมปท  นลีาทีหิ  นวหิ  ปเทหิ  โยเชตฺวา   
กุจฺฉิจกฺกนฺนาม  วุตฺต ฯ  ตโต  ปตกาทีนิ นว ปทานิ เอเกน   
นีลปเทเนว  สทฺธึ  โยเชตฺวา  ปฏ ิจกฺกนฺนาม  วุตฺต ฯ ตโต  
โลหิตกาทีนิ  นว  ปทานิ  เอเกน ปตกปเทเนว สทฺธึ โยเชตฺวา  
ทุติย ปฏ ิจกฺก วุตฺต ฯ  เอว  โลหิตกปทาทีหิป  สทฺธึ  อิตรานิ   
นว  นว  ปทานิ  โยเชตฺวา  อ ฺานิป  อฏ  จกฺกานิ  วุตฺตานีติ   
เอว  ทสคติก ปฏ ิจกฺก เวทิตพฺพ ฯ  เอว  ขณฺฑจกฺกาทีน   
อเนเกส  จกฺกาน  วเสน วิตฺถารโต ครุกาปตฺติเมว  ทสฺเสตฺวา   
องฺควเสเนว  ครุกาปตฺติ ฺจ  ลหุกาปตฺติ ฺจ  อนาปตฺติ ฺจ  ทสฺเสตุ  
เจเตติ  อุปกฺกมติ  มุจฺจตีติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปุรมินเยเนว   
อชฺฌตฺตรูปาทีสุ  ราคาทิอุปตฺถมฺเภ  สติ  อาโรคฺยาทีน อตฺถาย  
เจเตนฺตสฺส  อุปกฺกมิตฺวา  อสุจิโมจเน  ติวงฺคสมฺปนฺนา  ครุกาปตฺติ   
วุตฺตา ฯ  ทุติยนเยน  เจเตนฺตสฺส  อุปกกฺมนฺตสฺส  จ  โมจเน  อสติ  
ทุวงฺคสมฺปนฺนา  ลหุกา  ถลฺุลจฺจยาปตฺติ ฯ  เจเตติ  น  อุปกฺกมติ   
มุจฺจตีติ  อาทีหิ  ฉหิ  นเยหิ  อนาปตฺติ ฯ  อย  ปน  อาปตฺตานา- 
ปตฺติเภโท  สณฺโห  สุขุโม  ตสฺมา  สฏุ ุ  สลลฺกฺเขตพฺโพ ฯ  สุฏ ุ   
สลฺลกฺเขตฺวา  กุกฺกุจฺจ  ปุจฺฉิเตน  อาปตฺติ  วา  อนาปตฺติ  วา    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 15 

                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๕   
 
อาจิกฺขิตพฺพา ฯ  วินยกมมฺ  วา  กาตพฺพ ฯ  อสลฺลกเฺขตฺวา  กโรนฺโต   
หิ  โรคนิทาน  อชานิตฺวา  เภสชฺช  กโรนฺโต  เวชฺโช  วิย   
วิฆาต ฺจ  อาปชฺชติ  น  จ  ต ปุคฺคล  ติกิจฺฉิตุ สมตฺโถ  โหติ ฯ   
        ตตฺราย  สลลฺกฺขณวิธิ ฯ กุกกฺุจฺเจน อาคโต ภิกฺขุ  ยาวตติย   
ปุจฺฉิตพฺโพ  กตเมน  ปโยเคน  กตเรน  ราเคน  อาปนฺโนสีติ ฯ   
สเจ ปม อ ฺ วตฺวา ปจฺฉา อ ฺ วเทติ น เอกมคฺเคน   
กเถติ  โส  วตฺตพฺโพ  ตฺว  น  เอกมคฺเคน  กเถสิ  ปรหิรสิ   
น  สกฺกา  ตว  วินยกมฺม  กาตุ คจฺฉ  โสตฺถึ  คเวสาติ ฯ   
สเจ  ปน  ติกขฺตฺตตป  เอกมคฺเคเนว  กเถติ  ยถาภูต  อตฺตาน   
อาวิกโรติ  อถสฺส  อาปตฺตานาปตฺติครุกลหุกาปตฺติวินิจฺฉยตฺถ   
เอกาทสนฺน  ราคาน  วเสน  เอกาทส  ปโยคา  สมเวกฺขิตพฺพา ฯ   
ตตฺรีเม  เอกาทส  ราคา  โมจนสฺสาโท  มุจฺจนสฺสาโท  มุตฺตสฺสาโท   
เมถุนสฺสาโท  ผสฺสสฺสาโท  กณฺฑวนสฺสาโท  ทสสฺนสฺสาโท   
นิสชฺชสฺสาโท  วาจสฺสาโท  เคหสิตปฺเปม  วนภงฺคิยนฺติ ฯ  ตตฺถ   
โมเจตุ อสฺสาโท  โมจนสฺสาโท ฯ  มุจฺจเน  อสฺสาโท   
มุจฺจนสฺสาโท ฯ  มุตฺเต  อสฺสาโท  มตฺุตสฺสาโท ฯ  เมถุเน  อสฺสาโท   
เมถุนสฺสาโท ฯ  ผสฺเส  อสฺสาโท  ผสฺสสฺสาโท ฯ กณฺฑวเน   
อสฺสาโท  กณฺฑวนสฺสาโท ฯ  ทสฺสเน  อสฺสาโท  ทสฺสนสฺสาโท ฯ   
นิสชฺชาย  อสฺสาโท  นิสชฺชสฺสาโท ฯ  วาจาย  อสฺสาโท  
วาจสฺสาโท ฯ  เคหสิต  เปม  เคหสิตปฺเปม ฯ  วนภงฺคิยนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 16 

                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๖                         
 
ปุปฺผผลาทิ วนโต  ภ ฺชิตฺวา  อาภฏ ฯ  เอตฺถ จ นวหิ ปเทหิ   
สมฺปยุตฺตอสฺสาทสีเสน  ราโค  วุตฺโต ฯ  เอเกน  ปเทน  สรูเปเนว   
เอเกน  ปเทน  วตฺถุนา  วุตฺโต ฯ  วนภงฺโค  หิ  ราคสฺส  วตฺถ ุ  
น  ราโคเยว ฯ  เอเตส  ปน  ราคาน  วเสน  เอว  ปโยคา   
สมเวกฺขิตพฺพา ฯ  โมจนสฺสาเท ฯ  โมจนสฺสาทเจตนาย  เจเตนฺโต   
เจว อสฺสาเทนฺโต จ  อุปกกฺมติ  มุจฺจติ  สงฺฆาทิเสโส ฯ  ตเถว   
เจเตนฺโต  จ อสฺสาเทนฺโต  จ  อุปกฺกมติ  น  มุจฺจติ  ถุลลฺจฺจย ฯ  
        สเจ ปน สยนกาเล ราคปริยุฏ ิโต  หุตฺวา  อูรุนา  วา   
มุฏ ินา  วา  องฺคชาต  คาฬฺห  ปเฬตฺวา  โมจนตฺถาย  สอุสฺสาโหว   
สุปติ ฯ  สุปนฺตสฺส  จสฺส  อสุจิ  มุจฺจติ  สงฺฆาทิเสโส ฯ  สเจ   
ราคาปริยุฏาน  อสุภมนสิกาเรน  วูปสเมตฺวา  สุทฺธจิตฺโต   
สุปติ สุปนฺตสฺส มุตฺเตป อนาปตฺติ ฯ มุจฺจนสฺสาเท ฯ  อตฺตโน   
ธมฺมตาย  มุจฺจมาน  อสฺสาเทติ  น อุปกกฺมติ มุจฺจติ  
อนาปตฺติ ฯ  สเจ  ปน  มุจฺจมาน  อสฺสาเทนฺโต  อุปกกฺมติ   
เตน  อุปกฺกเมน  มุตฺเต  สงฺฆาทิเสโส ฯ  อตฺตโน  ธมฺมตาย  
มุจฺจมาเน มา กาสาว วา เสนาสน  วา  ทุสฺสีติ  องฺคชาต   
คเหตฺวา  ชคฺคนตฺถาย  อุทกฏาน  คจฺฉติ  วฏฏตีติ  มหาปจฺจริย   
วุตฺต ฯ  มุตฺตสฺสาเท ฯ  อตฺตโน  ธมฺมตาย  มุตฺเต  านา   
จุเต  อสุจิมฺหิ  ปจฺฉา  อสฺสาเทนฺตสฺส  วินา  อุปกฺกเมน  มุจฺจติ   
อนาปตฺติ ฯ  สเจ  อสฺสาเทตฺวา  ปุน  โมจนตฺถาย  นิมิตฺเต    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 17 

                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๗   
 
อุปกฺกมิตฺวา  โมเจติ  สงฺฆาทิเสโส ฯ  เมถุนสฺสาเท ฯ  เมถุนราเคน   
มาตุคาม  คณฺหาติ ฯ  เตน  ปโยเคน  อสุจิ  มุจฺจติ  อนาปตฺติ ฯ   
เมถุนธมฺมสฺส  ปโยคตฺตา  ปน  ตาทิเส  คหเณ  ทุกกฺฏ ฯ  สีส   
ปตฺเต  ปาราชิก ฯ  สเจ  เมถุนราเคน  รตฺโต  ปุน อสฺสาเทตฺวา  
โมจนตฺถาย  นิมิตฺเต  อุปกฺกมิตฺวา  โมเจติ  สงฺฆาทิเสโส ฯ   
ผสฺสสฺสาเท ฯ ทุวิโธ  ผสฺโส  อชฺฌตฺติโก  จ  พาหิโร  จ ฯ   
อชฺฌตฺติเก  ตาว ฯ  อตฺตโน  นิมิตฺต  ถทฺธ  มุทุกนฺติ  ชานิสฺสามีติ   
วา  โลลภาเวน  วา  กีฬาปยโต  อสุจิ  มจฺุจติ  อนาปตฺติ ฯ   
สเจ  กีฬาเปนฺโต  อสฺสาเทตฺวา  โมจนตฺถาย  นิมิตฺเต  อุปกฺกมิตฺวา   
โมเจติ  สงฺฆาทิเสโส ฯ พาหิรผสฺเส  ปน ฯ  กายสสคฺคราเคน   
มาตุคามสฺส  องฺคมงฺคานิ  ปรามสโต  เจว  อาลิงฺคโต  จ  อสุจิ   
มุจฺจติ  อนาปตฺติ ฯ  กายสสคฺคสงฺฆาทิเสส  ปน  อาปชฺชติ ฯ   
สเจ  กายสสคฺคราเคน  รตฺโต  ปุน  อสฺสาเทตฺวา  โมจนตฺถาย   
นิมิตฺเต  อุปกฺกมิตฺวา  โมเจติ  วิสฏ ิปจฺจยาป  สงฺฆาทิเสโส ฯ   
กณฺฑวนสฺสาเท ฯ  ททฺทกุจฺฉุปฬกาปาณกาทีน  อ ฺตรวเสน   
กณฺฑวมาน  นิมิตฺต  กณฺฑวนสฺสาเทเนว  กณฺฑวโต  อสุจิ   
มุจฺจติ  อนาปตฺติ ฯ  กณฺฑวนสฺสาเทน  รตฺโต  ปนุ  อสฺสาเทตฺวา   
โมจนตฺถาย  นิมิตฺเต  อุปกฺกมิตฺวา  โมเจติ  สงฺฆาทิเสโส ฯ   
ทสฺสนสฺสาเท ฯ  ทสฺสนสฺสาเทน  ปุนปฺปุน  มาตุคามสฺส  อโนกาส   
อุปนิชฺฌายโต  อสุจิ  มุจฺจติ  อนาปตฺติ ฯ มาตุคามสฺส อโนกาสู-    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 18 

                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๘   
 
ปนิชฺฌาเน  ปน  ทุกฺกฏ ฯ  สเจ  ทสฺสนสฺสาเทน  รตฺโต  ปุน   
อสฺสาเทตฺวา  โมจนตฺถาย  นิมิตฺเต  อุปกฺกมิตฺวา  โมเจติ   
สงฺฆาทิเสโส ฯ  นิสชชฺสสฺาเท ฯ  มาตุคาเมน สทฺธึ รโห- 
นิสชฺชสฺสาทราเคน นิสินฺนสฺส อสุจิ  มุจฺจติ  อนาปตฺติ ฯ   
รโหนิสชชฺปจฺจยา  ปน  อาปนฺนาย  อาปตฺติยา  กาเรตพฺโพ ฯ   
สเจ นิสชฺชสสฺาเทน รตฺโต ปุน อสฺสาเทตฺวา โมจนตฺถาย   
นิมิตฺเต  อุปกฺกมิตฺวา  โมเจติ  สงฺฆาทิเสโส ฯ   
        วาจสฺสาเท ฯ  วาจสฺสาทราเคน  มาตุคาม  เมถุน- 
สนฺนิสฺสิตาหิ วาจาหิ  โอภาสนฺตสฺส อสุจิ มุจฺจติ  อนาปตฺติ ฯ   
ทุฏ ุลฺลวาจาสงฺฆาทิเสส  ปน  อาปชฺชติ  ฯ  สเจ  วาจสฺสาเทน   
รตฺโต  ปุน  อสฺสาเทตฺวา  ปุน  โมจนตฺถาย  นิมิตฺเต  อุปกฺกมิตฺวา   
โมเจติ  สงฺฆาทิเสโส ฯ  เคหสิตปฺเปเม ฯ  มาตร  วา  มาตุปฺเปเมน   
ภคินึ  วา  ภคินิปฺเปเมน  ปุนปฺปุน  ปรามสโต  เจว  อาลิงฺคโต  
จ  อสุจิ  มุจฺจติ  อนาปตฺติ ฯ  เคหสิตปฺเปเมน ผุสนปจฺจยา   
ทุกฺกฏ ฯ  สเจ  เคหสิตปฺเปเมน  รตฺโต  ปุน อสฺสาเทตฺวา  
โมจนตฺถาย  นิมิตฺเต  อุปกฺกมิตฺวา  โมเจติ  สงฺฆาทิเสโส ฯ   
วนภงฺเค ฯ อิตฺถีปุริสา  อ ฺม ฺ  กิ ฺจิเทว  ตมฺพูลคนฺธ- 
ปุปฺผวาสาทิปฺปการ  ปณฺณาการ  มิตฺตสนฺถวภาวสฺส  ทฬฺห   
ภาวตฺถาย  เปเสนฺติ  อย  วนภงฺโค  นาม ฯ  ต ฺเจ  มาตุคาโม   
กสฺสจิ  สสฏวิหาริกสฺส  กุลูปกภิกฺขุโน  เปเสติ  ตสฺส  จ  อสุกาย    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 19 

                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๙   
 
นาม  อิท  เปสิตนฺติ  สารตฺตสฺส  ปุนปฺปุน  หตฺเถหิ  ต  วนภงฺค   
กีฬาปยโต  อสุจิ  มุจฺจติ  อนาปตติ ฯ  สเจ  วนภงฺเค  สารตฺโต  
ปุน  อสฺสาเทตฺวา  โมจนตฺถาย  นิมิตฺเต  อุปกฺกมิตฺวา โมเจติ   
สงฺฆาทิเสโส ฯ  สเจ  อุปกฺกมนฺเตป  น  มุจฺจติ  ถลฺุลจฺจย ฯ   
เอวเมเตส  เอกาทสนฺน  ราคาน  วเสน  อิเม  เอกาทส  ปโยเค   
สมเวกฺขิตฺวา  อาปตฺติ  วา  อนาปตฺติ  วา  สลฺลกฺเขตพฺพา ฯ   
สลฺลกฺเขตฺวา  สเจ  ครุกา  โหติ  ครุกาติ อาจิกฺขิตพฺพา ฯ สเจ 
ลหุกา  โหติ  ลหุกาติ  อาจิกฺขิตพฺพา ฯ  ตทนุรูป ฺจ  วินยกมฺม   
กาตพฺพ ฯ  เอว  หิ  กต  สุกต  โหติ  โรคนิทาน  ตฺวา  เวชฺเชน   
กต  เภสชฺชมวิ ฯ ตสฺส จ ปุคฺคลสฺส โสตฺถิภาวาย สวตฺตติ ฯ   
        เจเตติ  น  อุปกฺกมตีติ  อาทีสุ ฯ  โมจนสฺสาทเจตนาย   
เจเตติ  น  อุปกฺกมติ  มุจฺจติ  อนาปตฺติ ฯ  โมจนสฺสาทปฬิโต   
อโห  วต  มุจฺเจยฺยาติ  เจเตติ  น  อุปกฺกมติ  น  มุจฺจติ   
อนาปตฺติ ฯ  โมจนสฺสาเทน  น  เจเตติ  ผสฺสสฺสาเทน  กณฺฑ- 
วนสฺสาเทน  วา  อุปกฺกมติ  มุจฺจติ  อนาปตฺติ ฯ  ตเถว  น  
เจเตติ  อุปกฺกมติ  น  มุจฺจติ  อนาปตฺติ ฯ  กามวิตกฺก  วิตกฺเกนฺโต   
โมจนตฺถาย  น  เจเตติ  น  อุปกฺกมติ  มจฺุจติ  อนาปตฺติ ฯ  
สเจ  ปนสฺส  วิตกฺกยโตป  น  มุจฺจติ ฯ  อิท  อาคตเมว  โหติ   
น  เจเตติ  น  อุปกฺกมติ  น  มุจฺจติ  อนาปตฺตีติ ฯ  อนาปตฺติ   
สุปนนฺเตนาติ  สุตฺตสฺส  สุปเน  เมถุนธมฺม  ปฏิเสวนฺตสฺส  วิย    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 20 

                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๐   
 
กายสสคฺคาทีนิ  อาปชฺชนฺตสฺส  วิย  สุปนนฺเตว  การเณน  ยสสฺ   
อสุจิ  มุจฺจติ  ตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  สุปเน  ปน  อุปฺปนฺนาย   
อสฺสาทเจตนาย  สจสฺส  วิสโย  โหติ  นิจฺจเลน  ภวิตพฺพ  น   
หตฺเถน  นิมตฺิต  กีฬาเปตพฺพ ฯ  กาสาวปจฺจตฺถรณรกฺขณตฺถ  
ปน  หตฺถปุเฏน  คเหตฺวา  ชคฺคนตฺถาย  อุทกฏาน  คนฺตุ   
วฏฏติ ฯ  นโมจนาธิปฺปายสฺสาติ  ยสฺส  เภสชฺเชน  วา  นิมิตฺต   
อาลิมฺเปนฺตสฺส  อุจฺจาราทีนิ  วา  กโรนฺตสฺส  นโมจนาธิปฺ- 
ปายสฺส  มุจฺจติ  ตสฺสาป  อนาปตฺติ ฯ อุมฺมตฺตกสฺส ทุวิธสฺสาป   
อนาปตฺติ ฯ  อิธ  เสยฺยสโก  อาทิกมฺมโิก ฯ  ตสฺส  อนาปตฺติ   
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ   
                    ปทภาชนียวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        สมฏุานาทีสุ ฯ  อิท  สิกฺขาปท  ปมปาราชิกสมุฏาน   
กายจิตฺตโต  สมุฏาติ  กริิยา  ส ฺาวิโมกข  สจิตฺตก  โลกวชฺช   
กายกมฺม อกสุลจิตฺต ทุเวทน สุขมชฺฌตฺตทฺวเยนาติ ฯ   
        วินีตวตฺถูสุ  สุปนวตฺถุ  อนุปฺป ฺตฺติย  วุตฺตนยเมว ฯ   
อุจฺจารปสฺสาววตฺถูนิ  อุตฺตานตฺถาเนว ฯ  วิตกฺกวตฺถุสฺมึ  กาม- 
วิตกฺกนฺติ  เคหสิตกามวิตกฺก ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  อนาปตฺติ  วุตฺตา   
อถโข  วิตกฺกคติเกน  น  ภวิตพฺพ ฯ  อุณฺโหทกวตฺถุ  ปม   
อุตฺตานเมว ฯ  ทุติเย  โส  ภิกฺขุ  โมเจตุกาโม  อุณฺโหทเกน  นิมตฺิต   
ปหริตฺวา  ปหริตฺวา  นหายิ ฯ  เตนสฺส  อาปตฺติ  วุตฺตา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 21 

                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๒๑   
 
ตติเย  อุปกฺกมสฺส  อตฺถิตาย  ถลฺุลจฺจย ฯ  เภสชฺชกณฺฑวนวตฺถูนิ   
อุตฺตานตฺถาเนว ฯ  มคฺควตฺถูสุ  ปมสฺส  ถูลอูรุสฺส  มคฺค   
คจฺฉนฺตสฺส  สมฺพาธฏาเน  ฆฏฏนาย  อสุจิ  มุจฺจิ ฯ  ตสฺส   
นโมจนาธิปฺปายตฺตา  อนาปตฺติ ฯ  ทุติยสฺส  ตเถว  มุจฺจิ   
โมจนาธิปฺปายตฺตา  ปน  สงฺฆาทิเสโส ฯ ตติยสฺสุ  น  มุจฺจิ   
อุปกฺกมสมฺภวโต  ปน  ถลฺุลจฺจย ฯ  ตสฺมา  มคฺค  คจฺฉนฺเตน   
อุปฺปนฺเน  ปริฬาเห  น  คนฺตพฺพ ฯ  คมน  อุปจฺฉินฺทิตฺวา   
อสุภาทิมนสิกาเรน  จิตฺต  วูปสเมตฺวา  สุทฺธจิตฺเตน  กมฺมฏาน   
อาทาย  คนฺตพฺพ ฯ  สเจ   ิโต  วิโนเทตุ น  สกโฺกติ  มคฺคา   
โอกฺกมฺม  นสิีทิตฺวา  วิโนเทตฺวา  กมฺมฏาน  อาทาย  สุทฺธ- 
จิตฺเตเนว  คนฺตพฺพ ฯ  วตฺถิวตฺถูสุ  เต  ภิกฺขู  วตฺถึ  ทฬฺห   
คเหตฺวา  ปูเรตฺวา  ปูเรตวา  คามทารกา  วิย  ปสฺสาวมกสุ ฯ   
        ชนฺตาฆรวตฺถุสฺมึ  อุทรนฺตาเปนฺตสุ  โมจนาธิปฺปายสฺสาป   
อโมจนาธิปฺปายสฺสาป  มุตฺเต  อนาปตฺติเยว ฯ  ปรกิมฺม  กโรนฺตสฺส   
นิมิตฺตจาลนวเสน  อสุจิ  มุจฺจติ ฯ  ตสฺมา  อาปตฺติฏาเน 
อาปตฺติ  วุตฺตา ฯ อูรุฆฏฏาปนวตฺถูสุ เยส อาปตฺติ วุตฺตา   
เต  องฺคชาตสามนฺตา  ฆฏเฏนฺตา  ต  องฺคชาต ผุสาเปสุนติ  
เวทิตพฺพาติ  เอว  กุรุนฺทฏกถาย  วุตฺต ฯ  สามเณราทิวตฺถูนิ   
อุตฺตานตฺถาเนว ฯ  กายตฺถมฺภนวตฺถุสฺมึ  กาย  ถมฺเภนฺตสฺสาติ   
จิร  นิสีทิตฺวา  วา  นิปชชฺตฺิวา  วา  นวกมฺม  วา  กตฺวา    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 22 

                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๒   
 
อาลสิย  วิโมจนตฺถ  วิตฺถมฺเภนฺตสฺส ฯ  อุปนิชฌฺายวตฺถุสฺมึ  สเจป   
ปฏสต  นิวตฺถา  โหติ ปุรโต  วา  ปจฺฉโต  วา  ตฺวา  อิมสฺมึ   
นาโมกาเส  นิมิตฺตนฺติ  อุปนิชฺฌายนฺตสฺส  ทุกฺกฏเมว ฯ  อนิวตฺถ- 
คามทาริกาน  นิมิตฺต  อุปนิชฺฌายนฺตสฺส  ปน  กิเมว  วตฺตพฺพ ฯ   
ติรจฺฉานคตานมฺป  นิมิตฺเต  เอเสว  นโย ฯ  อิโต  จีโต  จ   
อวิโลเกตฺวา  ปน ทิวสมฺป เอกปฺปโยเคน  อุปนิชฌฺายนฺตสฺส   
เอกเมว  ทุกฺกฏ ฯ  อิโตจีโตจ  วิโลเกตฺวา  ปุนปฺปุน   
อุปนิชฺฌายนฺตสฺส  ปโยเค  ปโยเค  ทุกกฺฏ ฯ  อุมฺมลีนนิมีลนวเสน   
น  กาตพฺโพ ฯ  สหสา อุปนิชฺฌายิตฺวา ปุน ปฏิสงฺขา  สวเร   
ติฏโต  อนาปตฺติ ฯ  ต  สวร  ปหาย  ปุน  อุปนิชฌฺายโต   
ทุกฺกฏเมว ฯ  ตาลจฺฉิทฺทาทิวตฺถูนิ  อุตฺตานตฺถาเนว ฯ นหาน- 
วตฺถูสุ  เย  อุทกโสต  นิมตฺิเตน  ปหรึสุ  เตส  อาปตฺติ  วุตฺตา ฯ   
อุท ฺชลวตฺถูสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอตฺถ  จ  อุท ฺชลนฺติ  อุทกจิกฺขลฺโล   
วุจฺจติ ฯ  เอเตเนว  อุปาเยน  อิโต  ปรานิ สพฺพาเนว  อุทเก   
ธาวนาทิวตฺถูนิ  เวทิตพฺพานิ ฯ  อย  ปน  วิเสโส  ปุปผฺาวลิย- 
วตฺถูสุ ฯ  สเจ นโมจนาธิปฺปายสฺส อนาปตฺติ ฯ กีฬนปจฺจยา  
ปน  ทุกฺกฏ โหตีติ ฯ   
        สมนฺตปาสาทิกาย  วินยสวณฺณนาย  สุกฺกวิสฏ ิสิกฺขาปท- 
วณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
        เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควาติ  กายสสคฺคสิกฺขาปท ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 23 

                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๒๓   
 
ตตฺราย อนุตฺตานปทวณฺณนา ฯ  อร ฺเ  วิหรตีติ  น  อาเวณิเก   
อร ฺเ  เชตวนวิหารสฺเสว  ปจฺจนฺเต  เอกปสฺเส ฯ  มชฺเฌ  คพฺโภติ   
ตสฺส  จสฺส วิหารสฺส มชฺเฌ คพฺโภ โหติ ฯ สมนฺตา  
ปริยาคาโรติ สมนฺตา  ปนสฺส  มณฺฑลมาลปริกฺเขโป  โหติ ฯ  
โส  กิร  มชฺเฌ  จตุรสฺส  คพฺภ  กตฺวา  พหิ  มณฺฑล- 
มาลปริกฺเขเปน  กโต  ยถา  สกฺกา  โหติ  อนฺโตเยว  อาวิชฺฌนฺเตหิ   
วิจริตุ ฯ  สุปปฺ ฺตฺตนฺติ  สุฏ ุ  ปต ฯ  ยถา  ยถา  ยสฺมิ ฺจ   
ยสฺมิ ฺจ  โอกาเส  ปต ปาสาทิก โหติ โลกร ฺชิต  ตถา   
ตถา  ตสฺมึ ตสฺมึ โอกาเส ปต ฯ วตฺตสีเสน หิ โส เอกกิจฺจมฺป 
 ิ น  กโรติ ฯ  เอกจฺเจ  วาตปาเนติ  เยสุ  วิวเฏสุ  อนฺธกาโร  
โหติ ตานิ  วิวรนฺโต  เยสุ  วิวเฏสุ  อาโลโก  โหติ  ตานิ  
ถเกนฺโต ฯ  เอว  วุตฺเต  สา  พฺราหฺมณี  ต  พฺราหฺมณ เอตทโวจาติ  
เอว เตน พฺราหฺมเณน  ปสสิตฺวา  วุตฺเต  สา  พฺราหฺมณี   
ปสนฺโน  อย  พฺราหฺมโณ  ปพฺพชิตุกาโม  ม ฺเติ  สลฺลกฺเขตฺวา   
นิคูหิตพฺพมฺป  ต  อตฺตโน  วิปฺปการ  ปกาเสนฺตี  เกวล  ตสฺส   
สทฺธาวิฆาตาเปกฺขา  หุตฺวา  เอต  กุโต  ตสฺส  อุฬารตฺตตาติ   
อาทิวจนมโวจ ฯ  ตตฺถ  อุฬาโร  อตฺตา  อสฺสาติ  อุฬารตฺตา ฯ   
อุฬารตฺตโน  ภาโว  อุฬารตฺตตา ฯ  กุลตฺิถีหีติ  อาทีสุ  กลุิตฺถิโย   
นาม  ฆรสามินิโย ฯ  กลุธีตา  นาม  ปรุิสนฺตรคตา  กุลธีตโร ฯ   
กุลกุมาริโย  นาม  อนิวิฏา  วุจฺจนฺติ ฯ  กลุสุณฺหา นาม    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 24 

                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๔   
 
ปรกุลโต อานีตา กุลทารกาน วธุโย ฯ   
        โอติณฺโณติ  ยกฺขาทีหิ  วิย  สตฺตา  อนฺโต  อุปปฺชฺชนฺเตน   
ราเคน  โอติณฺโณ ฯ  กูปาทีนิ  วิย  สตฺตา  อสมเวกฺขิตฺวา  รชนีเย   
าเน  รชนฺโต  สย  วา  ราค  โอติณฺโณ ฯ  ยสฺมา  ปน   
อุภยถาป  ราคสมงฺคิสฺเสเวต  อธิวจน  ตสฺมา  โอติณฺโณ  นาม   
สารตฺโต  อเปกฺขวา  ปฏพิทฺธจิตฺโตติ  เอวมสฺส  ปทภาชน   
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  สารตฺโตติ  กายสสคฺคราเคน  สุฏ ุ  รตฺโต ฯ   
อเปกฺขวาติ  กายสสคฺคาเปกฺขาย อเปกฺขวา ฯ ปฏพิทฺธจิตฺโตติ  
กายสสคฺคราเคเนว ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  ปฏพิทฺธจิตฺโต ฯ  วิปริณเตนาติ   
ปริสุทฺธภวงฺคสนฺตติสงฺขาต  ปกตึ  ชหิตฺวา  อ ฺถา  ปวตฺเตน   
วิรูป  วา  ปรณิเตน  วิรูป  ปริวตฺเตน ฯ  ยถา  ปริวตฺตมาน  
วิรูป  โหติ  เอว  ปริวตฺเตตฺวา   ิเตนาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ยสฺมา  
ปน  ต  ราคาทีหิ สมฺปโยค นาติวตฺตติ  ตสฺมา  วิปรณิตนฺติ  
รตฺตมฺป  จิตฺตนฺติ  อาทินา  นเยน  ตสสฺ  ปทภาชน  วตฺวา   
อนฺเต  อิธาธิปฺเปตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  อปจ  รตฺต  จิตฺต  อิมสฺมึ  
อตฺเถ  อธิปฺเปต  วิปริณตนฺติ  อาห ฯ  ตทหุชาตาติ  ต  ทิวส   
ชาตา  ชาตมตฺตา  อลฺลมสเปสีวณฺณา ฯ  เอวรูปายป  ห ิ
สทฺธึ  กายสสคฺเค  สงฺฆาทิเสโส  เมถนุวีติกฺกเม  ปาราชิก   
รโหนิสชชฺสสฺาเท  ปาจิตฺติย ฺจ  โหติ ฯ  ปเควาติ  ปมเมว ฯ   
กายสสคฺค  สมาปชฺเชยฺยาติ    หตฺถคฺคหณาทิกายสมฺปโยค    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 25 

                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๒๕   
 
กายสมฺมิสฺสิภาว  สมาปชฺเชยฺย ฯ  ยสฺมา  ปเนต  สมาปชฺชนฺตสฺส   
โย  โส  กายสสคฺโค  นาม  โส  อตฺถโต  อชฺฌาจาโร  โหติ  ราค- 
วเสน  อภิภวิตฺวา  ส ฺมเวล  อาจาโร  ตสฺมาสฺส  สงฺเขเปนตฺถ   
ทสฺเสนฺโต  อชฺฌาจาโร วุจฺจตีติ  ปทภาชนมาห ฯ  หตฺถคฺคาห  
วาติ  อาทิเภท  ปนสฺส  วิตฺถาเรเนตฺถ  ทสฺสน(๑) ฯ  ตตฺถ  หตฺถาทีน   
วิภาคทสฺสนตฺถ  หตฺโถ  นาม  กุปฺปร  (๒) อุปาทายาติ  อาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  กุปฺปร อุปาทายาติ  ทุติยมหาสนฺธึ  อุปาทาย ฯ  อ ฺตฺถ   
ปน  มณิพนฺธโต  ยาว  อคฺคนขา  หตฺโถ ฯ  อิธ  สทฺธึ  อคฺคนขาย  (๓) 
กุปฺปรโต  ปฏาย อธิปฺเปโต ฯ  สุทฺธเกสาน  วาติ  สุตฺตาทีหิ   
อมิสฺสาน  สุทฺธาน  เกสานเยว  (๔) ฯ  เวณีติ  ตีหิ  เกสวฏฏีหิ   
วินทฺธิตฺวา  กตเกสกลาปสฺเสต  อธิวจน ฯ  สุตฺตมิสฺสาติ  ป ฺจ- 
วณฺเณน  สุตฺเตน  เกเส  มสิฺเสตฺวา  กตา ฯ  มาลามิสฺสาติ   
วสฺสิกปุปฺผาทีหิ  มิสฺเสตฺวา  ตีหิ  เกสวฏฏีหิ  วินทธฺิตฺวา  วา  
กตา ฯ  อวินทฺโธป  วา เกวล ปุปฺผมิสสฺโก เกสกลาโป อิธ  
เวณีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  หิร ฺมิสฺสาติ  กหาปณมาลาย  มิสฺเสตฺวา   
กตา ฯ  สุวณฺณมิสฺสาติ  สุวณฺณจิรเกหิ  วา  ปามงฺคาทีหิ  วา   
มิสฺเสตฺวา  กตา ฯ  มุตฺตามิสฺสาติ  มุตฺตาวลีหิ  มิสฺเสตฺวา  กตา ฯ   
# ๑. อาทิ เภท...ทสฺสิตนฺติ โยชนาปาโ ฯ ๒. สพฺพโปตฺถเกสุ กปฺปูรนฺติ ทสิฺสติ ฯ   
#  ต ฺจ โข เอกจฺจสฺส สสิเลสรุกฺขสฺส วา ตสฺส วา สิเลสสฺส เภสชฺชตฺถาย   
# วิจุณฺณกตสฺส  อตฺถวาจก โหติ ฯ  ๓. อคฺคนเขน ฯ   
#  ๔. เวณิ นาม สุทฺธเกสา วาติ ปาลิ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 26 

                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๖   
 
มณิมิสฺสาติ  สุตฺตารุฬฺเหหิ  มณีหิ  มิสเฺสตฺวา  กตา ฯ  เอตาสุ  หิ   
ยงฺกิ ฺจิ  เวณึ คณฺหนฺตสฺส  สงฺฆาทิเสโสเยว ฯ  อห  มิสฺสกเวณึ   
อคฺคเหสินฺติ วทนฺตสฺส  โมกฺโข  นตฺถ ิฯ  เวณิคฺคหเณน  เจตฺถ   
เกสา  คหิตา  ว  โหนฺติ  ตสฺมา  โยป  เอก  เกส  คณฺหาติ  
ตสฺสาป  อาปตฺติเยว ฯ  หตฺถ ฺจ  เวณิ ฺจ  เปตฺวาติ  อิธ   
วุตฺตลกฺขณ  หตฺถ ฺจ  สพฺพปฺปการ ฺจ  เวณึ  เปตฺวา  อวเสส   
สรีร  องฺคนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ เอว ปริจฺฉินฺเนสุ  หตฺถาทีสุ  หตฺถสฺส   
คหณ  หตฺถคฺคาโห ฯ  เวณิยา  คหณ เวณิคฺคาโห ฯ  อวเสสสฺส   
สรีรสฺส  ปรามสน  อ ฺตรสฺส  วา  อ ฺตรสฺส  วา  องฺคสฺส   
ปรามสน ฯ  โย  ต  หตฺถคฺคาห  วา  เวณิคฺคาห  วา  อ ฺตรสฺส  
วา  อ ฺตรสฺส  วา  องฺคสฺส  ปรามสน  สมาปชฺเชยฺย  ตสฺส   
สงฺฆาทิเสโส  นาม  อาปตฺตินิกาโย  โหตีติ  อย  สกิขฺาปทสฺส   
อตฺโถ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  โย  จ  หตฺถคฺคาโห  โย  จ  เวณิคฺคาโห  
ย ฺจ  อวเสสสฺส  องฺคสฺส  ปรามสน  ต  สพฺพมฺป  เภทโต   
ทฺวาทสวิธ  โหติ  ตสฺมา  ต  เภท  ทสฺเสตุ  อามสนา  ปรามสนาติ- 
อาทินา  นเยน  ตสฺส  ปทภาชน  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ย ฺจ  วุตฺต   
อามสนา  นาม  อามฏมตฺตา  ย ฺจ  ฉุปนนฺนาม  ผุฏมตฺตนฺติ   
อิเมส  อย  วิเสโส ฯ  อามสนาติ  อาปชฺชนา  ผุฏโกาส   
อนติกฺกมิตฺวาป  ตตฺเถว  สงฺฆฏฏนา ฯ  อย  หิ  อามฏมตฺตาติ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 27 

                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๒๗   
 
วุจฺจติ ฯ  ฉุปนนฺติ  อสงฺฆฏเฏตฺวา  ผุฏมตฺต ฯ  ยมปฺ  อุมฺมสนาย   
จ  อุลฺลงฺฆนาย  จ  นิทฺเทเส  อุทฺธ  อุจฺจารณาติ  เอกเมว  ปท   
วุตฺต  ตตฺราป  อย  วิเสโส ฯ  ปม  อตฺตโน  กายสฺส  อิตฺถิยา   
กาเย  อุทฺธ  ผุสนวเสน  วุตฺต ฯ  ทุติย  อิตฺถิยา  กาย  อุกฺขิปน- 
วเสน ฯ  เสส  ปากฏเมว ฯ  อิทานิ  ยฺวาย  โอติณฺโณ  วิปริณเตน   
จิตฺเตน  กายสสคฺค  สมาปชฺชติ  ตสฺส  เอเตส  ปทาน  วเสน   
วิตฺถารโต  อาปตฺติเภท  ทสฺเสนฺโต  อิตฺถี  จ  โหติ  อิตฺถีส ฺ ี   
สารตฺโต  จ  ภิกฺขุ  จ  น  อิตฺถิยา  กาเยน  กายนฺติ   
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ภิกฺขุ  จ  น  อิตฺถิยา  กาเยน  กายนฺติ  โส   
สารตฺโต  จ  อิตฺถีส ฺ ี  จ  ภิกฺขุ  อตฺตโน  กาเยน ฯ  นนฺติ   
นิปาตมตฺต ฯ  อถวา ฯ  เอต  ตสฺสา  อิตฺถิยา  หตฺถาทิเภท   
กาย ฯ  อามสติ  ปรามสตีติ  เอเตสุ  เจว  เอเกนาป  อากาเรน   
อชฺฌาจรติ  อาปตฺติ  สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ  ตตฺถ  สก ึ อามสโต  เอกา   
อาปตฺติ  ปุนปฺปุน  อามสโต  ปโยเค  ปโยเค  สงฺฆาทิเสโส ฯ   
ปรามสนฺโตป  สเจ  กายโต  อโมเจตฺวา  ว  อิโตจีโต  จ   
อตฺตโน หตฺถ  วา  กาย  วา  ส ฺโจเปติ  หรติ  เปเสติ  ทิวสมฺป   
ปรามสโต  เอกา  ว  อาปตฺติ ฯ  สเจ  กายโต  โมเจตฺวา  โมเจตฺวา  
ปรามสติ  ปโยเค  ปโยเค  อาปตฺติ ฯ  โอมสนฺโตป  สเจ  กายโต  
อโมเจตฺวาว  อิตฺถิยา  มตฺถกโต  ปฏาย  ยาว  ปาทปฏ ึ  
โอมสติ  เอกา  ว  อาปตฺติ ฯ  สเจ  ปน  อุทราทีสุ  ต  ต    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 28 

                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๘   
 
าน  ปตฺวา  มุ ฺจิตฺวา  โอมสติ  ปโยเค  ปโยเค  อาปตฺติ ฯ   
อุมฺมสนายป  ปาทโต  ปฏาย  ยาว  สสี  อุมฺมสนฺตสฺส  เอเสว   
นโย ฯ  โอลงฺฆนาย  มาตุคาม  เกเสสุ  คเหตฺวา  โอนาเมตฺวา   
จุมฺพนาทีสุ  ย  อชฌฺาจาร  อิจฺฉติ  ต  กตฺวา  มุ ฺจโต  เอกา   
อาปตฺติ ฯ  อุฏ ิต  ปุนปฺปนุ  นามยโต  (๑) ปโยเค  ปโยเค  อาปตฺติฯ 
อุลฺลงฺฆนายป เกเสสุ วา  หตฺเถสุ  วา  คเหตฺวา  อุฏาปยโต   
เอเสว  นโย ฯ  อากฑฺฒนาย  อตฺตโน  อภิมุข  อากฑฺฒนฺโต  ยาว   
น  มุ ฺจติ  เอกา  ว  อาปตฺติ ฯ  มุ ฺจิตฺวา  มุ ฺจิตฺวา  ปุนป   
อากฑฺฒนฺตสฺส  ปโยเค  ปโยเค  อาปตฺติ ฯ  ปฏกิฑฺฒนายป   
ปรมฺมุข  ปฏ ิย  คเหตฺวา  ปฏิปฺปณามยโต  จ  เอเสว  นโย ฯ   
อภินิคฺคณฺหนาย  หตฺเถ  วา  พาหาย  วา  ทฬฺห  คเหตฺวา   
โยชนมฺป  คจฺฉโต  เอกาว  อาปตฺติ ฯ  มุ ฺจิตฺวา  มุ ฺจิตฺวา 
คณฺหโต  ปโยเค  ปโยเค  อาปตฺติ ฯ  อมุ ฺจิตฺวา  ปุนปฺปุน  
ผุสโต  จ  อาลิงฺคโต  จ  ปโยเค  ปโยเค  อาปตฺตีติ  มหา- 
สุมตฺเถโร  อาห ฯ  มหาปทุมตฺเถโร  ปนาห  มูลคฺคหณเมว   
ปมาณ  ตสฺมา  ยาว  น  มุ ฺจติ  ตาว  เอกา  ว  อาปตฺติ ฯ   
อภินิปฺปฬนาย  วตฺเถน  วา  อาภรเณน  วา  สทฺธึ  นปิฺปฬยโต  
องฺค  อผุสนฺตสฺส  ถลฺุลจฺจย ผุสนฺตสฺส  สงฺฆาทิเสโส ฯ   
เอกปฺปโยเคน  เอกา  อาปตฺติ  นานาปโยเคน  นานา ฯ   
# ๑. โอนามยโต ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 29 

                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๒๙   
 
คหณจฺฉุปเนสุ  อ ฺ  กิ ฺจิ  วิการ  อกโรนฺโตป  คหิตมตฺต-   
ผุฏมตฺเตนาป อาปตฺตึ อาปชฺชติ ฯ   
        เอวเมเตสุ  อามสนาทีสุ  เอเกนาป  อากาเรน  อชฺฌาจรโต   
อิตฺถิยา  อิตฺถสี ฺ ิสฺส  สงฺฆาทิเสโส ฯ  เวมติกสฺส  ถุลลฺจฺจย ฯ   
ปณฺฑกปุริสติรจฺฉานคตส ฺ ิสฺสาป   ถุลลฺจฺจยเมว  ฯ  ปณฺฑเก   
ปณฺฑกส ฺ ิสฺส  ถุลลฺจฺจย ฯ เวมติกสฺส ทุกฺกฏ ฯ ปุริส- 
ติรจฺฉานคตอิตฺถีส ฺ ิสฺส  ทุกฺกฏเมว  ฯ   ปุริเส   ปุริสส ฺ ิสฺสาป   
เวมติกสฺสาป  อิตฺถีปณฺฑกติรจฺฉานคตส ฺ ิสฺสาป  ทุกฺกฏเมว ฯ   
ติรจฺฉานคเตป  สพฺพากาเรน  ทกฺุกฏเมวาติ ฯ  อิมา  เอกมูลกนเย   
วุตฺตา  อาปตฺติโย  สลฺลกฺเขตฺวา  อิมินา  จ  อุปาเยน  เทฺว  
อิตฺถิโย  ทฺวินฺน  อิตฺถีนนติฺ  อาทิวเสน  วุตฺเต  ทฺวิมลูกนเยป   
ทฺวิคุณา  อาปตฺติโย  เวทิตพฺพา ฯ  ยถา  จ  ทฺวีสุ  อิตฺถีสุ  เทฺว   
สงฺฆาทิเสสา  เอว  สมฺพหลุาสุ สมฺพหุลา  เวทิตพฺพา ฯ  โย  หิ   
เอกโต   ิตา  สมฺพหุลา  อิตฺถิโย  พาหาหิ  ปรกิฺขิปตฺวา  คณฺหาติ   
โส  ยตฺตกา  อิตฺถิโย  ผุฏา  ตาส  คณนาย  สงฺฆาทิเสเส  
อาปชฺชติ ฯ  มชฺฌคตาน  คณนาย  ถุลลฺจฺจเย ฯ  ตา  หิ  เตน   
กายปฏิพทฺเธน  อามฏา  โหนฺติ ฯ  โย  ปน  สมฺพหุลาน  องฺคุลิโย   
วา  เกเส  วา  เอกโต  กตฺวา  คณฺหาติ  โส  องฺคุลิโย จ  เกเส  
จ  อคเณตฺวา  อิตฺถิโย  คเณตฺวา  สงฺฆาทิเสเสหิ กาเรตพฺโพ ฯ   
ยาส ฺจ  อิตฺถีน  องฺคุลิโย  วา  เกสา  วา  มชฺฌคตา  โหนฺติ  
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ตาส  คณนาย  ถุลลฺจฺจเย  อาปชฺชติ ฯ  ตา  หิ  เตน  กายปฏิ- 
พทฺเธน  อามฏา  โหนฺติ ฯ  สมฺพหุลา  ปน  อิตฺถิโย  กายปฏ-ิ 
พทฺเธหิ  รชชฺวุตฺถาทีหิ  ปริกฺขิปตฺวา  คณฺหนฺโต  สพฺพาสเยว   
อนฺโตปริกฺเขปคตาน  คณนาย  ถลฺุลจฺจเย  อาปชฺชติ ฯ  มหาปจฺจริย   
อผุฏาสุ ทุกฺกฏ วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  ปาลิย  กายปฏิพทฺธ   
กายปฏิพทฺเธน  อามสนนฺนาม  นตฺถิ  ตสฺมา  สพฺพมฺป  กายปฏ-ิ 
พทฺธ  กายปฏิพทฺเธเนว  สงฺคณฺหิตฺวา  มหาอฏกถาย ฺจ   
กุรุนฺทิย ฺจ  วุตฺโต  ปุริมนโย เจตฺถ ยตฺุตตโร ทิสฺสติ ฯ  โย  
หิ  หตฺเถน  หตฺถ  คเหตฺวา  ปฏิปาฏิยา   ิตาสุ อิตฺถีสุ สมสาราโค   
เอก  หตฺเถ  คณฺหาติ  โส  คหิติตฺถิยา  วเสน  เอก  สงฺฆาทิเสส   
อาปชฺชติ  อิตราส  คณนาย  ปุริมนเยเนว  ถลฺุลจฺจเย ฯ  สเจ  
โส  ต  กายปฏิพทฺเธ  วตฺเถ  วา  ปุปฺเผ  วา  คณฺหาติ  สพฺพาส   
คณนาย  ถุลลฺจฺจเย  อาปชฺชติ ฯ  ยเถว  หิ  รชฺชุวตฺถาทีหิ   
ปริกฺขิปนฺเตน  สพฺพาป  กายปฏิพทฺเธน  อามฏา  โหนฺติ  ตถา   
อิธาป  สพฺพา  กายปฏิพทฺเธน  อามฏา  โหนฺตีติ ฯ  สเจ  ปน  
ตา อิตฺถิโย อ ฺม ฺ  วตฺถโกฏิย  คเหตฺวา   ิตา  โหนฺติ  
ตตฺร  เจโส  ปุริมนเยเนว  ปม  อิตฺถ ึ หตฺเถ  คณฺหาติ  คหิตาย   
วเสน  สงฺฆาทิเสส  อาปชฺชติ  อิตราส  คณนาย  ทุกฺกฏานิ ฯ   
สพฺพาส  หิ  ตาส  เตน  ปรุิมนเยเนว  กายปฏิพทฺเธน  กายปฏ-ิ 
พทฺธ  อามฏ  โหติ ฯ  สเจ  ปน  โสป  ต  กายปฏพิทฺเธเยว    
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คณฺหาติ  ตสฺสา  วเสน  ถลฺุลจฺจย  อาปชฺชติ  อิตราส  คณนาย   
อนนฺตรนเยเนว  ทุกฺกฏานิ ฯ  โย  ปน ฆนวตฺถนิวตฺถ  อิตฺถ ึ  
กายสสคฺคราเคน  วตฺเถ  สงฺฆฏเฏติ  ถลฺุลจฺจย ฯ วิรลวตฺถนิวตฺถ   
สงฺฆฏเฏติ  ตตฺร  เจ  วตฺถนฺตเรหิ  อิตฺถยิา  วา  นิกฺขนฺตโลมานิ   
ภิกฺขุ  ภิกฺขุโน  วา  ปฏิฏโลมานิ  อิตฺถึ  ผุสนฺติ  อุภินฺน  
โลมานิ  วา  โลมานิ  ผุสนฺติ  สงฺฆาทิเสโส ฯ  อุปาทินฺนเกน 
หิ  กมฺมชรูเปน  อุปาทินฺนก  วา อนุปาทินฺนก วา อนุ- 
ปาทินฺนเกนป เกสาทินา อุปาทินฺนก วา  อนุปาทินฺนก  วา   
ผุสนฺโตป  สงฺฆาทิเสส  อาปชฺชติ ฯ ตตฺถ กุรุนฺทิย  โลมานิ   
คเณตฺวา  สงฺฆาทิเสโสติ  วุตฺต ฯ  มหาอฏกถาย ปน โลมานิ   
คเณตฺวา  อาปตฺติยา  น  กาเรตพฺโพ  เอกเมว  สงฺฆาทิเสส   
อาปชฺชติ  สงฺฆิเก  ม ฺเจ  ปน  อปจฺจตฺถริตฺวา  นิปนฺโน   
โลมานิ  คเณตฺวา  กาเรตพฺโพติ  วุตฺต ฯ  ตเทว  ยุตฺต ฯ  อิตฺถ-ี 
วเสน  หิ  อย  อาปตฺติ  น  โกฏาสวเสนาติ ฯ  เอตฺถาห  โย   
ปน  กายปฏพิทฺธ  คณฺหิสฺสามีติ  กาย  คณฺหาติ  กาย  วา   
คณฺหิสฺสามีติ  กายปฏิพทฺธ  คณฺหาติ  โส  กึ  อาปชฺชตีติ ฯ   
มหาสุมตฺเถโร  ตาว  ยถาวตฺถุกเมวาติ  วทติ ฯ  อย  กิรสฺส  
ลทฺธิ   
                วตฺถุ  ส ฺา  จ  ราโค  จ  ผสสฺปฏิวิชานนา   
                ยถานิทฺทิฏนิทฺเทเส   ครุกนเฺตน การเยติ ฯ    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๓๒   
 
        เอตฺถ  วตฺถูติ  อิตฺถี ฯ  ส ฺาติ  อิตฺถีส ฺา ฯ  ราโคติ   
กายสสคฺคราโค ฯ  ผสฺสปฏิวิชานนาติ  กายสสคฺคผสฺสชานนา ฯ   
ตสฺมา  โย  อิตฺถีส ฺ ี  กายสสคฺคราเคน  กายปฏิพทฺธ   
คเหสฺสามีติ  ปวตฺโตป  กาย  ผุสติ  (๑) ครุก  สงฺฆาทิเสสเยว  
อาปชฺชติ อิตโรป ถุลลฺจฺจยนฺติ ฯ  มหาปทุมตฺเถโร  ปนาห   
                ส ฺาย วิราคิตมฺหิ  คหเณ จ วิราคิเต   
                ยถานิทฺทิฏนิทฺเทเส  ครุก ตตฺถ น ทิสฺสตีติ ฯ   
อสฺสาปาย  ลทฺธิ  อิตฺถิยา  อิตฺถีส ฺ ิโน  หิ  สงฺฆาทิเสโส  วุตฺโต   
อิมินา  จ  อิตฺถีส ฺา  วิราคิตา  กายปฏิพทฺเธ  กายปฏิพทฺธ- 
ส ฺา  อุปฺปาทิตา  ต  คณฺหนฺตสฺส  ปน  ถุลลฺจฺจย  วุตฺต ฯ 
อิมินา  จ  คหณมฺป  วิราคิต  ต  อคฺคเหตฺวา  อิตฺถี  คหิตา   
ตสฺมา  เอตฺถ  อิตฺถีส ฺาย  อภาวโต  สงฺฆาทิเสโส  น  ทิสฺสติ   
กายปฏิพทฺธสฺส  อคฺคหิตตฺตา  ถุลฺลจฺจย  น  ทิสฺสติ กาย- 
สสคฺคราเคน  ผุฏตฺตา  ปน  ทุกฺกฏ  กายสสคฺคราเคน  หิ   
อิมนฺนาม  วตฺถุ  ผุสโต  อนาปตฺตีติ  นตฺถิ  ตสฺมา  ทุกฺกฏเมวาติ ฯ   
อิท ฺจ  ปน  วตฺวา  อิม  จตุกฺกมาห  สารตฺต  คณฺหิสฺสามีติ  
สารตฺต  คณฺหิ  สงฺฆาทิเสโส  วิรตฺต  คณฺหิสฺสามีติ  วิรตฺต  
คณฺหิ  ทุกฺกฏ  สารตฺต  คณฺหิสฺสามีติ  วิรตฺต  คณฺหิ  ทุกฺกฏ   
วิรตฺต  คณฺหิสฺสามีติ  สารตฺต  คณฺหิ  ทกฺุกฏเมวาติ ฯ  กิ ฺจาป   
# ๑. อิโต ปร โสติ ปท ภเวยฺย ฯ    
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เอวมาห  อถโข  มหาสุมตฺเถรวาโทเยว  เจตฺถ  อิตฺถี  จ  โหติ   
อิตฺถีส ฺ ี  สารตฺโต  จ  ภิกฺขุ  จ  น  อิตฺถิยา  กาเยน  กายปฏ-ิ 
พทฺธ  อามสติ  ปรามสติ  คณฺหาติ  ฉุปติ  อาปตฺติ  ถลฺุลจฺจยสฺสาติ   
อิมาย  ปาลิยา  โย  ห ิ เอกโต   ิตา  สมฺพหุลา  อิตฺถโิย  
พาหาหิ  ปริกฺขิปตฺวา  คณฺหาติ  โส  ยตฺตกา  อิตฺถิโย  ผุฏา   
ตาส  คณนาย  สงฺฆาทิเสเส  อาปชฺชติ  มชฺฌคตาน ถุลลฺจฺจเยติ  
อาทีหิ อฏกถาวินิจฺฉเยหิ  จ  สเมติ ฯ  ยทิ  ห ิ ส ฺาทิวิราเคน   
วิราคิต  นาม  ภเวยฺย  ปณฺฑโก  จ  โหติ  อิตฺถีส ฺ ีติอาทีสุ  
วิย  กายปฏิพทฺธ ฺจ  โหติ  กายส ฺ ี  จาติ  อาทินา  จ  นเยน  
ปาลิยา วิเสส วเทยฺย ฯ ยสมฺา ปน  โส  น  วุตฺโต  ตสฺมา   
อิตฺถิยา  อิตฺถสี ฺาย  สติ  อิตฺถ ึ อามสนฺตสฺส  สงฺฆาทิเสโส   
กายปฏิพทฺธ  อามสนฺตสฺส  ถุลลฺจฺจยนฺติ  ยถาวตฺถกุเมว  ยุชชฺติ ฯ   
มหาปจฺจริยมฺป  เจต  วุตฺต  นีล  ปารปุตฺวา  สยิตาย  กาฬิตฺถิยา   
กาย  ฆฏเฏสสฺามีติ  กาย  ฆฏเฏติ  สงฺฆาทิเสโส  กาย   
ฆฏเฏสฺสามีติ  นีล  ฆฏเฏติ  ถุลลฺจฺจย  นลี  ฆฏเฏสฺสามีติ   
กาย ฆฏเฏติ  สงฺฆาทิเสโส  นลี  ฆฏเฏสฺสามีติ  นลี  ฆฏเฏติ   
ถุลลฺจฺจยนฺติ ฯ  โย  จาย  อิตฺถี  จ  ปณฺฑโก  จาติอาทินา   
นเยน  วตฺถุมสิฺสกนโย  วุตฺโต  ตสฺมิมปฺ  วตฺถุส ฺาวิมติวเสน   
วุตฺตา  อาปตฺติโย  ปาลิย  อสมฺมุยฺหนฺเตน  เวทิตพฺพา ฯ  กาเยน   
กายปฏิพทฺธวาเร  ปน  อิตฺถิยา  อิตฺถีส ฺ ิสฺส  กายปฏิพทฺธ    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๓๔   
 
คณฺหโต  ถุลลฺจฺจย  เสเส  สพฺพตฺถ  ทุกกฺฏ  กายปฏพิทฺเธน   
กายวาเรป  เอเสว  นโย ฯ  กายปฏิพทฺเธน  กายปฏพิทฺธวาเร   
จ  นิสฺสคฺคิเยน  กายวาราทีสุ  จสฺส  สพฺพตฺถ  ทุกฺกฏเมว ฯ   
อิตฺถี  จ  โหติ  อิตฺถีส ฺ ี สารตฺโต จ อิตฺถี จ น ภิกฺขุสฺส   
กาเยน  กายนฺติ  อาทิวาโร  ปน  ภิกฺขุมฺหิ  มาตุคามสฺส  สาราค- 
วเสน  วุตฺโต ฯ  ตตฺถ  อิตฺถี  จ  น  ภิกฺขุสฺส  กาเยน  กายนฺติ   
ภิกฺขุมฺหิ  สารตฺตา  อิตฺถี  ตสฺส  นิสินฺโนกาส  วา  นปิฺปนฺโนกาส   
วา  คนฺตฺวา  อตฺตโน  กาเยน  ต  ภิกฺขุสฺส  กาย  อามสติ  
ฉุปติ ฯ เสวนาธิปฺปาโย  กาเยน  วายมติ  ผสฺส  ปฏวิิชานาตีติ  
เอว  ตาย  อามฏโ วา ฉุปโต  วา  เสวนาธิปฺปาโย  หุตฺวา  
สเจ  ผสฺส  ปฏิวิชานนตฺถ  อีสกมฺป  กาย  จาเลติ  ผนฺเทติ   
สงฺฆาทิเสส  อาปชฺชติ ฯ  เทฺว  อิตฺถิโยติ  เอตฺก เทฺว  สงฺฆาทิเสเส   
อาปชฺชติ ฯ  อิตฺถิยา  จ  ปณฺฑเก  จ สงฺฆาทิเสเสน สห   
ทุกฺกฏ ฯ  เอเตน  อุปาเยน  ยาว  นิสฺสคฺคิเยน  นิสฺสคฺคิย   
อามสติ  เสวนาธิปฺปาโย  กาเยน  วายมติ  น  จ  ผสฺส   
ปฏิวิชานาติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  ตาว  ปุริมนเยเนว   
อาปตฺติเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  เอตฺถ  จ  กาเยน  วายมติ  น   
จ  ผสฺส  ปฏวิิชานาตีติ  อตฺตนา นิสฺสฏ ปุปฺผ  วา  ผล   
วา  อิตฺถึ  อตฺตโน  นิสฺสคฺคิเยน  ปุปฺเผน  วา  ผเลน  วา   
ปหรนฺตึ  ทิสวฺา  กาเยน  วิการ  กโรติ  องฺคุลึ  วา  จาเลติ    
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ภมุก  วา  อุกขิฺปติ  อกฺขึ  วา  นิขนติ  อ ฺ  วา  เอวรูป   
วิการ  กโรติ  อย  วุจฺจติ  กาเยน  วายมติ  น  จ  ผสฺส   
ปฏิวิชานาตีติ ฯ  อยมฺป  กาเยน  วายมิตตฺตา  ทุกฺกฏ  อาปชฺชติ ฯ  
ทวีสุ  อิตฺถีสุ  เทฺว ปณฺฑกอิตฺถีสุ เทฺวเอว ทุกฺกเฏ อาปชฺชติ ฯ   
        เอว  วตฺถุวเสน  วิตฺถารโต  อาปตฺติเภท  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
ลกฺขณวเสน  สงฺเขปโต  อาปตฺติเภท ฺจ  อนาปตฺติ ฺจ  ทสฺเสนฺโต   
เสวนาธิปฺปาโยติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปรุิมนเย  อิตฺถยิา  ผุฏโ   
สมาโน  เสวนาธิปฺปาโย  กาเยน  วายมติ  ผสฺส  ปฏวิิชานาติ   
ติวงฺคสมฺปตฺติยา  สงฺฆาทิเสโส ฯ  ทุติเย  นิสฺสคฺคิ- 
เยน  นิสฺสคฺคิยามสเน  วิย  วายมิตฺวา  อจฺฉุปเน  วิย  จ  ผสฺสสฺส   
อปฏิวิชานนโต  ทุวงฺคสมฺปตฺติยา  ทุกฺกฏ ฯ  ตติเย  กาเยน   
อวายมโต  อนาปตฺติ ฯ  โย  ห ิ เสวนาธิปฺปาโย  นิจฺจเลน  กาเยน   
เกวล  ผสฺส  ปฏิวิชานาติ  สาทิยติ  อนุโภติ  ตสฺส  จิตฺตุปฺปาท- 
มตฺเต  อาปตฺติยา  อภาวโต  อนาปตฺติ ฯ  จตุตฺเถ  ปน  นิสฺสคฺคิเยน   
นิสฺสคฺคิยามสเน  วิย  ผสฺส  ปฏิวิชานนาป  นตฺถิ  เกวล   
จิตฺตุปฺปาทมตฺตเมว  ตสฺมา  อนาปตฺติ ฯ  โมกฺขาธิปฺปายสฺส   
สพฺพากาเรสุ  อนาปตฺติ ฯ  เอตฺถ  ปน  โย  อิตฺถิยา  คหิโต   
ต  อตฺตโน  สรีรา  โมเจตุกาโม  ปฏปิฺปณาเมติ  วา  ปหรติ  
วา  อย  กาเยน  วายมติ  ผสฺส  ปฏิวิชานาติ ฯ  โย  อาคจฺฉนฺตึ   
ทิสฺวา  ตโต  มุจฺจิตุกาโม  อุตฺตาเสตฺวา  ปลาเปติ  อย  กาเยน    
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วายมติ  น  จ  ผสฺส  ปฏิวิชานาติ ฯ  โย  ตาทิส  ทฆีชาติก   
กาเย  อารุฬหฺ  ทิสฺวา  สณิก  คจฺฉตุ  ฆฏฏิยมานา  อนตฺถาย   
สวตฺเตยฺยาติ  น  ฆฏเฏติ  อิตฺถิเมว  วา  องฺค  ผุสมาน  ตฺวา   
เอสา  อนตฺถิโก  อย  มยาติ  สยเมว  ปกฺกมิสฺสตีติ  อชานนฺโต  วิย   
นิจฺจโล  โหติ  พลวิตฺถิยา  วา  คาฬฺห  อาลิงฺคิตฺวา  คหิโต   
ทหรภิกฺขุ  ปลายิตุกาโมป  สฏุ ุ  คหิตตฺตา  นิจฺจโล  โหติ  อย   
จ  น  กาเยน  วายมติ  ผสฺส  ปฏิวิชานาติ ฯ  โย  ปน  อาคจฺฉนฺตึ   
ทิสฺวา  อาคจฺฉตุ  ตาว  ตโต  ต  ปหริตฺวา  วา  ปณาเมตฺวา  วา   
ปกฺกมิสฺสามีติ  นิจฺจโล  โหติ  อย  โมกฺขาธิปฺปาโย  น  จ  กาเยน   
วายมติ  น  จ  ผสฺส  ปฏิวิชานาตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  อส ฺจิจจาติ   
อิมินา  อุปาเยน  อิม  ผุสสฺิสฺสามีติ  อเจเตตฺวา ฯ เอว หิ อเจเตตฺวา   
ปตฺตปฏิคฺคหณาทีสุ  มาตุคามสฺส  องฺเค  ผุฏเป  อนาปตฺติ ฯ   
อสติยาติ  อ ฺาวิหิโต  โหติ  มาตุคาม  ผุสามีติ  สติ  นตฺถิ  เอว   
อสติยา  หตฺถปาทปฺปสารณาทิกาเล  ผุสนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ   
อชานนฺตสฺสาติ  ทารกเวเสน   ิต  ทาริก  ทิสฺวา  อิตฺถีติ  อชานนฺโต   
เกนจิเทว  กรณีเยน  ผุสติ  เอว  อิตฺถีติ  อชานนฺตสฺส  ผุสโต   
อนาปตฺติ ฯ  อสาทิยนฺตสฺสาติ  กายสสคฺค  อสาทิยนฺตสฺส   
พาหาปรมฺปราย  นีตภิกฺขุสฺส  วิย  อนาปตฺติ ฯ  อุมฺมตฺตกาทโย    
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วุตฺตนยาเอว ฯ  อิธ  ปน  อุทายิตฺเถโร  อาทิกมฺมิโก  ตสฺส   
อนาปตฺติ  อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ   
            ปทภาชนียวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        สมฏุานาทีสุ   อิท   สิกฺขาปท   ปมปาราชิกสมุฏาน   
กายจิตฺตโต  สมุฏาติ  กริิยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช   
กายกมฺม อกสุลจิตฺต ทฺวิเวทน สุขมชฺฌตฺตทฺวเยนาติ ฯ   
        วินีตวตฺถูสุ ฯ  มาตุยา  มาตุปฺเปเมนาติ  มาตุปฺเปเมน  
มาตุยา  กาย  อามสติ ฯ  เอส  นโย  ธตุีภคินีวตฺถูสุ ฯ  ตตฺถ   
ยสฺมา  มาตา  วา  โหตุ  ธตีา  วา  อิตฺถี  นาม  สพฺพาป   
พฺรหฺมจริยสฺส  ปาริปนฺถกิาว  ตสฺมา  อย  เม  มาตา  อย   
ธีตา  อย  ภคินีติ  เคหสิตปฺเปเมน อามสโต ทุกฺกฏเมว วุตฺต ฯ   
        อิม  ปน  ภควโต  อาณมนุสฺสรนฺเตน  สเจป  นทีโสเตน   
วุยฺหมาน  มาตร  ปสฺสติ  เนว  หตฺเถน  ปรามสิตพฺพา ฯ  
ปณฺฑิเตน ปน  ภิกฺขุนา  นาวา  วา  ผลก  วา  กทลกิฺขนฺโธ   
วา  ทารุขณฺฑ  วา  อุปสหริตพฺพ  ตสฺมึ  อสติ  กาสาวมฺป   
อุปสหริตฺวา  ปุรโต  เปตพฺพ  เอตฺถ  คณฺหาหีติ  ปน  น  
วตฺตพฺพา ฯ  คหิเต  ปริกฺขาร  กฑฺฒามีติ  กฑฺฒนฺเตน  คนฺตพฺพ ฯ   
สเจ  ปน  ภายติ  ปุรโต  ปรุโต  คนฺตฺวา  มา  ภายีติ   
สมสฺสาเสตพฺพา ฯ  สเจ  วุยฺหมานา  ปุตฺตสฺส  สหสา  ขนฺเธ  
วา  อภิรุหติ  หตฺเถ  วา  คณฺหาติ  น  อเปหิ  มหลลฺิเกติ    
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นิทฺธูนิตพฺพา  ถล  ปาเปตพฺพา ฯ  กทฺทเม  ลคฺคายป  กูเป   
ปติตายป  เอเสว  นโย ฯ  ตตฺราป  หิ  โยตฺต  วา  วตฺถ  วา   
ปกฺขิปตฺวา  หตฺเถน คหิตภาว ตฺวา อุทฺธริตพฺพา น เตฺวว  
อามสิตพฺพา ฯ   
        น  เกวล ฺจ  มาตุคามสฺส  สรรีเมว  อนามาส  นิวาสน- 
ปารุปนมฺป  อาภรณภณฺฑมฺป  ติณณฺฑูปก  วา  ตาลปณฺณมุทฺทิก   
วา  อุปาทาย  อนามาสเมว ฯ  ต ฺจ  โข  นิวาสนปารุปน   
ปลนฺธนตฺถาย  ปตเมว ฯ  สเจ  ปน  นวิาสน  วา  ปารุปน  
วา  ปริวตฺเตตฺวา  จีวรตฺถาย  ปาทมูเล  เปติ  วฏฏติ ฯ   
อาภรณภณฺเฑสุ  ปน  สสีปฺปสาธนกทนฺตสูจิอาทิกปฺปยภณฺฑ   
อิม  ภนฺเต  ตุมฺเห  คณฺหาถาติ  ทียมาน  สิปาฏิกาสูจ- 
 ิอาทิอุปกรณตฺถาย  คเหตพฺพ ฯ  สุวณฺณรชตมุตฺตาทิมย  ปน  
อนามาสเมว ทียมานมฺป น คเหตพฺพ ฯ   
        น  เกวล ฺจ  เอตาส  สรรีูปคเมว  อนามาส  อิตฺถี- 
สณฺาเนน  กต  กฏรูปมฺป  ทนฺตรูปมฺป  อยรูปมปฺ  โลหรูปมปฺ   
ติปุรูปมฺป  โปตฺถกรูปมฺป  สพฺพรตนรปูมฺป  อนฺตมโส  ปฏมย   
รูปมฺป  อนามาสเมว ฯ  ปริโภคตฺถาย  ปน  อิท  ตุมฺหาก   
โหตูติ  ลภิตฺวา  เปตฺวา  สพฺพรตนมย  อวเสส  ภินทฺิตฺวา   
อุปกรณารห  อุปกรเณ  ปริโภคารห จ ปริโภเค อุปเนตุ 
วฏฏติ ฯ    
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        ยถา  จ  อิตฺถีรูปก  เอว  สตฺตวิธ  ธ ฺมฺป  อนามาส ฯ   
ตสฺมา  เขตฺตมชฺเฌน  คจฺฉตา  ตตฺถ  ชาตกมฺป  ธ ฺผล   
อนามสนฺเตน  คนฺตพฺพ ฯ  สเจ  ฆรทวฺาเร  วา  มคฺเค  วา   
ธ ฺ  ปสาริต  โหติ  ปสฺเสน  จ  มคฺโค  อตฺถิ  น  มทฺทนฺเตน   
คนฺตพฺพ ฯ  คมนมคฺเค  อสติ  มคฺค  อธิฏาย  คนฺตพฺพ ฯ   
อนฺตรฆเร  ธ ฺสฺส  อุปริ  อาสน  ป ฺาเปตฺวา  เทนฺติ  นิสีทิตุ   
วฏฏติ ฯ  เกจิ  อาสนสาลาย  ธ ฺ  อากีรนฺติ ฯ  สเจ  สกฺกา   
โหติ  หราเปตุ หราเปตพฺพ ฯ  โน  เจ  เอกมนฺต  ธ ฺ   
อมทฺทนฺเตน  ปก  ป ฺาเปตฺวา  นิสีทิตพฺพ ฯ  สเจ  โอกาโส   
น  โหติ  มนสฺุสา  ธ ฺมชฺเฌเยว  ป ฺาเปตฺวา  เทนฺติ  
นิสีทิตพฺพ ฯ  นาวฏเสุป  เอเสว  นโย ฯ  ตตฺถ  ชาตกานิ   
มุคฺคมาสาทีนิ  อปรนฺนานิป  ตาลปนสาทีนิ  วา  ผลานิ   
กีฬนฺเตน  น  อามสิตพฺพานิ ฯ  มนุสฺเสหิ  ราสิกเตสุป  เอเสว   
นโย ฯ อร ฺเ ปน  รกฺุขโต ปติตานิ ผลานิ อนุปสมฺปนฺนาน  
ทสฺสามีติ คณฺหิตุวฏฏติ ฯ   
        มุตฺตา  มณิ  เวฬุรโิย  สงฺโข  สิลา  ปพาฬ รชต  
ชาตรูป โลหิตโก  มสารคลฺลนฺติ  อิเมสุ  ทสส ุ รตเนสุ  มุตฺตา   
อโธตวิทฺธา  ยถาชาตา ว  อามสิตุ  วฏฏติ ฯ  เสสา  อนามาสาติ   
วทนฺติ  มหาปจฺจริย  ปน  มุตฺตา  โธตาป  อโธตาป  อนามาสา   
ภณฺฑมูลตฺถาย  จ  สมฺปฏจฺิฉิตุ  น  วฏฏติ  กฏุโรคสฺส  เภสชชฺาย    
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ปน  วฏฏตีติ  วุตฺต ฯ  อนตฺมโส  ชาติผฬิก  อุปาทาย  สพฺโพป   
นีลปตาทิวณฺณเภโท  มณิ  โธตวิทฺธวฏฏิโต  อนามาโส ฯ  ยถา- 
ชาโต  ปน  อากรมุตฺโต  ปตฺตาทิภณฺฑมูลตฺถ  สมฺปฏิจฺฉิตุ  วฏฏตีติ   
วุตฺโต ฯ  โสป  มหาปจฺจริย  ปฏิกฺขิตฺโต ฯ  ปจิตฺวา  กโต   
กาจมณิเยเวโก  วฏฏตีติ  วุตฺโต ฯ เวฬรุิเยป มณิสทิโส  ว   
วินิจฺฉโย ฯ  สงฺโข  ธมนสงฺโข  จ  โธตวิทฺโธ จ รตนมิสฺโส จ (๑)   
อนามาโส ฯ  ปานียสงฺโข  โธโตป  อโธโตป  อามาโสว ฯ  เสส ฺจ   
อ ฺชนาทิเภสชฺชตฺถายป  ภณฺฑมูลตฺถายป  สมฺปฏจฺิฉิตุ  วฏฏติ ฯ   
สิลา  โธตวิทธฺา  รตนสยุตฺตา  มุคฺควณฺณา  ว  อนามาสา ฯ   
เสสา  สตฺถกนิสทาทิอตฺถาย  คณฺหิตุ วฏฏติ ฯ  เอตฺถ จ รตน- 
สยุตฺตาติ สุวณฺเณน  สทฺธึ  โยเชตฺวา  ปจิตฺวา  กตาติ  วทนฺติ ฯ  
ปพาฬ โธตวิทฺธ อนามาส ฯ  เสส  อามาส ฺจ  ภณฺฑมูลตฺถ ฺจ   
สมฺปฏิจฺฉิตุ วฏฏติ ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  โธตมฺป  อโธตมฺป  
สพฺพ  อนามาส ฺจ  น  จ  สมฺปฏิจฺฉิตุ วฏฏตีติ  วุตฺต ฯ  
รชต ฺจ  ชาตรูป ฺจ  กตภณฺฑมฺป  สพฺเพน  สพฺพ  วีชโต   
ปฏาย  อนามาส ฺจ  อสมฺปฏิจฺฉิย ฺจ ฯ  อุตฺตรราปุตฺโต  กิร   
สุวณฺณเจติย  กาเรตฺวา  มหาปทุมตฺเถรสฺส  เปเสสิ ฯ  เถโร  น   
กปฺปตีติ  ปฏกิฺขิป ฯ  เจติยฆเร  สุวณฺณปทุมสุวณฺณพุพฺพุฬกาทีนิ   
โหนฺติ  เอตานิป  อนามาสานิ ฯ  เจติยฆรโคปกา  ปน  รูปย-    
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ฉฑฺฑกฏาเน   ิตา  ตสฺมา  เตส  เกฬายิตุวฏฏตีติ วุตฺต ฯ 
กุรุนฺทิย  ปน  ต  ปฏิกฺขิตฺต ฯ  สุวณฺณเจติเย  กจวรเมว  หริตุ  
วฏฏตีติ  เอตฺตกเมว  อนุ ฺาต ฯ  อารกูฏโลหมฺป  ชาตรูปคติกเมว   
อนามาสนฺติ  สพฺพอฏกถาสุ  วุตฺต ฯ  เสนาสนปริโภโค  ปน   
สพฺโพ  กปฺปโย ตสฺมา  ชาตรูปรชตมยา  สพฺเพป  เสนาสน- 
ปริกฺขารา  อามาสา ฯ  ภิกฺขูน  ธมฺมวินยวณฺณนฏาเน   รตน- 
มณฺฑเป   กโรนฺติ   ผฬิกตฺถมฺเภ  รตนทามปฏิมณฺฑิเต  ตตฺถ   
สพฺพูปกรณานิ  ภิกฺขูน  ปฏิชคฺคิตุ วฏฏติ ฯ  โลหิตกมสารคลฺลา   
โธตวิทฺธา  อนามาสา ฯ  อิตเร  อามาสา  ภณฺฑมูลตฺถาย  จ  
วฏฏตีติ  วุตฺตา ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  โธตาป  อโธตาป สพฺพโส  
อนามาสา น จ  สมฺปฏิจฺฉิตุวฏฏตีติ วุตฺต ฯ   
         สพฺพ  อาวุธภณฺฑ  อนามาส  ภณฺฑมูลตฺถาย  ทียมานมฺป   
น  สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ ฯ  สตฺถวณิชฺชา  นาม  น  วฏฏติ ฯ   
สุทฺธธนุทณฺโฑป  ธนชุิยาป  ปโฏโทป  องฺกุโสป  อนฺตมโส   
วาสีผรสุอาทีนิป  อาวุธสงฺเขเปน  กตานิ  อนามาสานิ ฯ  สเจ   
เกนจิ วิหาเร สตฺติ วา  โตมโร  วา  ปโต  โหติ  วิหาร   
ชคฺคนฺเตน  หรนฺตูติ  สามิกาน  เปเสตพฺพ ฯ  สเจ  น  หรนฺติ   
ต  อจาเลนฺเตน  วิหาโร  ปฏิชคฺคิตพฺโพ ฯ  ยุทฺธภูมิย  ปติต   
อสึ  วา  สตฺตึ วา โตมร วา ทิสฺวา ปาสาเณน วา  เกนจิ   
วา  อสึ  ภินทฺิตฺวา  สตฺถกตฺถาย  คเหตุ วฏฏติ ฯ  อิตรานิป    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๔๒   
 
วิโยเชตฺวา  กิ ฺจิ  สตฺถกตฺถาย  กิ ฺจิ  กตฺตรทณฺฑาทิอตฺถาย   
คเหตุ วฏฏติ ฯ  อิท  คณฺหาถาติ  ทียมาน  ปน  วินาเสตฺวา   
กปฺปยภณฺฑ  กริสฺสามีติ  สพฺพมฺป  สมฺปฏิจฺฉิตุ  วฏฏติ ฯ   
        มจฺฉชาลปกฺขิชาลาทีนิป    ผลกชาลิกาทีนิ   สรปริตฺตาณานิป   
สพฺพานิ  อนามาสานิ ฯ  ปริโภคตฺถาย  ลพฺภมาเนสุ  ปน   
ชาลนฺตาว  อาสนสฺส  วา  เจติยสฺส  วา  อุปริ  พนฺธสิฺสามิ   
ฉตฺต  วา เว ิสฺสามีติ  คเหตุ  วฏฏติ ฯ  สรปริตฺตาณ  สพฺพมฺป   
ภณฺฑมูลตฺถาย  สมฺปฏิจฺฉิตุ  วฏฏติ ฯ  ปรูปโรธนิวารณ  ห ิ เอต  
น  อุปโรธกรนฺติ ฯ  ผลก  ทนฺตกฏภาชน  กริสฺสามีติ  คเหตุ   
วฏฏติ ฯ   
        จมฺมวินทฺธานิ  วีณาเภรีอาทีนิ  อนามาสานิ ฯ  กุรุนฺทิย   
ปน  เภรีสงฺฆาโฏป   วีณาสงฺฆาโฏป   ตุจฺฉโปกฺขรมฺป   มุขวฏฏยิ   
อาโรปตจมฺมมฺป  วีณาทณฺฑโกป  สพฺพป  อนามาสนฺติ  วุตฺต ฯ   
โอนหิตุวา โอนหาเปตุ  วา  วาเทตุ  วา  วาทาเปตุ วา   
น  ลพฺภติเยว ฯ  เจติยงฺคเณ ปูช กตฺวา มนุสฺเสหิ ฉฑฺฑิต  
ทิสฺวาป อจาเลตฺวา ว อนฺตรนฺตเร  สมฺมชฺชิตพฺพ ฯ  กจวร- 
ฉฑฺฑนกาเล  ปน  กจวรนิยเมเนว  หริตฺวา  เอกมนฺต  นิกฺขิปตุ   
วฏฏตีติ  มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ  ภณฺฑมูลตฺถาย  สมปฺฏิจฺฉิตุมฺป   
วฏฏติ ฯ  ปรโิภคตฺถาย  ลพฺภมาเนสุ  ปน  วีณาโทณิก ฺจ   
เภรีโปกฺขร ฺจ  ทนฺตกฏภาชน  กริสสฺามิ  จมฺม  สตฺถกโกสกนฺติ    
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                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๔๓   
 
เอว  ตสฺส  ตสฺส  ปรกิฺขารสฺส กรณตฺถาย คเหตฺวา ตถา   
ตถา กาตุวฏฏติ ฯ   
        ปุราณทติุยิกาวตฺถุ  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  ยกฺขินีวตฺถุสฺมึ  สเจป   
ปรนิมฺมิตวสวตฺติเทวิยา  กายสสคฺค  สมาปชฺชติ  ถุลลฺจฺจยเมว ฯ   
ปณฺฑกวตฺถุ  สุตฺติตฺถีวตฺถุ  จ  ปากฏเมว ฯ  มติตฺถีวตฺถุสฺมึ   
ปาราชิกปฺปโหนกกาเล  ถลฺุลจฺจย  ตโต  ปร ทุกฺกฏ ฯ ติรจฺฉาน- 
คตวตฺถุสฺมึ  นาคมาณวิกายป   สุปณฺณมาณวิกายป   กินฺนริยาป    
คาวิยาป  ทุกฺกฏเมว ฯ  ทารุธิตลิกวตฺถสฺุมึ  น  เกวล  ทารุนา  
เอว  อนฺตมโส  จิตฺตกมฺมลิขิเตป   อิตฺถีรูเป  ทุกฺกฏเมว ฯ  สมฺปฬน- 
วตฺถุ  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  สงฺกมวตฺถุสฺมึ  เอกปทิกสงฺกโม  วา  โหตุ   
สกฏมคฺคสงฺกโม  วา  จาเลสฺสามีติ  ปโยเค  กตมตฺเต  จาเลตุ  
วา มา  วา  ทกฺุกฏ ฯ  มคฺควตฺถุ  ปากฏเมว ฯ  รุกฺขวตฺถุสฺมึ  
รุกฺโข  มหนฺโต  วา  โหตุ  มหาชมฺพุปปฺมาโณ  ขุทฺทโก  วา   
ต  จาเลตุ สกฺโกตุ  วา  มา  วา  ปโยคมตฺเตน  ทุกฺกฏ ฯ   
นาวาวตฺถุสฺมึป  เอส  นโย ฯ  รชชฺุวตฺถสฺุมึ  ย  รชชฺุ  อาวิ ฺฉนฺโต   
านา  จาเลตุ สกฺโกติ  ตตฺถ  ถลฺุลจฺจย ฯ  ยา  มหารชฺช ุ  
โหติ  อีสกป  านา  น  จลติ  ตตฺถ  ทกฺุกฏ ฯ  ทณฺเฑป   
เอเสว  นโย ฯ  ภูมิย  ปติตมหารุกฺโขป  หิ  ทณฺฑคฺคหเณเนว   
อิธ  คหิโต ฯ  ปตฺตวตฺถุ ปากฏเมว ฯ  วนฺทนวตฺถุสฺมึ  อิตฺถ ี  
ปาเท  สมฺพาหิตฺวา  วนฺทิตุกามา วาเรตพฺพา ปาทา  วา    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๔๔ 
 
ปฏิจฺฉาเทตพฺพา  นิจฺจเลน  วา  ภวิตพฺพ ฯ  นิจฺจลสสฺ  หิ จิตฺเตน   
สาทิยโตป อนาปตฺติ ฯ อวสาเน วตฺถุ ปากฏเมว ฯ   
          อิติ   สมนฺตปาสาทิกาย  วินยสวณฺณนาย   
                        กายสสคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
         เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควาติ  ทุฏ ุลฺลวาจสิกฺขาปท ฯ   
ตตฺถ  อาทิสฺสาติ  อปทิสิตฺวา ฯ  วณฺณมฺป  ภณตีติ  อาทีนิ  ปรโต   
อาวิภวิสฺสนฺติ ฯ  ฉินฺนกาติ  ฉินฺนโอตฺตปฺปา ฯ  ธุตฺติกาติ  สา ฯ   
อหิริกาโยติ  นิลฺลชฺชา ฯ  โอหสนฺตีติ  สิต  กตฺวา  มนฺทหสิต   
หสนฺติ ฯ  อุลฺลปนฺตีติ  อโห  อยโฺยติ  อาทินา  นเยน  อุจฺจกรณึ   
นานาวิธ  ปโลภนกถ  กเถนฺติ ฯ  อุชฺชคฺฆนฺตีติ  มหาหสิต  หสนฺติ ฯ   
อุปฺผณฺเฑนฺตีติ  ปณฺฑโก  อย  นาย  ปุรโิสติอาทินา   
นเยน  ปริหาส กโรนฺติ ฯ   
        สารตฺโตติ  ทุฏ ุลฺลวาจสฺสาทราเคน  สารตฺโต ฯ  อเปกฺขวา   
ปฏิพทฺธจิตฺโตติ  วุตฺตนยเมว ฯ  เกวล  อิธ  วาจสฺสาทราโค   
โยเชตพฺโพ ฯ  มาตุคาม  ทุฏ ุลฺลาหิ  วาจาหีติ  เอตฺถ  อธิปฺเปต   
มาตุคาม  ทสฺเสนฺโต  มาตุคาโมติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  วิ ฺ ู   
ปฏิพลา  สุภาสิตทุพฺภาสิต  ทุฏ ุลฺลาทุฏ ุลฺล  อาชานิตุนฺติ  ยา   
ปณฺฑิตา  สาตฺถกนิรตฺถกกถ  อสทฺธมมฺสทฺธมฺมปฏสิยุตฺต  กถ ฺจ   
ชานิตุ  ปฏิพลา  อย  อิธ  อธิปฺเปตา  ยา  ปน  มหลลฺิกาป   
พาลา  เอฬมูคา  อย  อิธ  อนธิปฺเปตาติ  ทสฺเสติ ฯ  โอภาเสยฺยาติ    
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                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๔๕   
 
อวภาเสยฺย  นานปฺปการ อสทฺธมฺมวจน  วเทยฺย ฯ  ยสฺมา  ปน   
เอว  โอภาสนฺตสฺส  โย  โส  โอภาโส  นาม  โส  อตฺถโต   
อชฺฌาจาโร  โหติ  ราควเสน อภิภวิตฺวา  ส ฺมเวล  อาจาโร   
ตสฺมา  ตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  โอภาเสยฺยาติ  อชฺฌาจาโร  วุจฺจตีติ   
อาห ฯ  ยถาตนฺติ  เอตฺถ  ตนฺติ  นิปาตมตฺต ฯ ยถา ยุวา  
ยุวตินฺติ อตฺโถ ฯ   
        เทฺว  มคฺเค  อาทิสฺสาติ  อาทิ  เยนากาเรน  โอภาสโต   
สงฺฆาทิเสโส  โหติ  ต  ทสฺเสตุ วุตฺต ฯ  ตตฺถ  เทฺว  มคฺเคติ   
วจฺจมคฺค ฺจ  ปสฺสาวมคฺค ฺจ ฯ  เสส  อุทฺเทเส  ตาว  ปากฏเมว ฯ   
นิทฺเทเส  ปน  โถเมตีติ  อิตฺถีลกฺขเณน  สุภลกฺขเณน  สมนฺนา- 
คตาสีติ  วทติ  น  ตาว  สสี  เอติ ฯ  ตว  วจฺจมคฺโค  จ   
ปสฺสาวมคฺโค  จ  อีทิโส  เตน  นาม  อีทิเสน  อิตฺถลีกฺขเณน   
สุภลกฺขเณน  สมนฺนาคตาสีติ  วทติ  สสี  เอติ  สงฺฆาทิเสโส ฯ   
วณฺเณติ  ปสสตีติ  อิมานิ  ปน  โถมนปทสฺส  เววจนานิ ฯ  
ขขเสตีติ  วาจาปโฏเทน ฆฏเฏติ ฯ วมฺเภตีติ  อปสาเทติ ฯ  ครหตีติ   
โทส  วเทติ ฯ  ปรโต  ปน ปาลิยา อาคเตหิ  อนิมิตฺตาสีติ   
อาทีหิ  เอกาทสหิ  ปเทหิ  อฆฏิเต  สีส  น  เอติ  ฆฏเิตป  
เตสุ  สิขิรณีสิ  สมฺภินฺนาสิ  อุภโตพฺย ฺชนาสีติ  อิเมหิ  ตีหิ   
ฆฏิเตเยว สงฺฆาทิเสโส ฯ เทติ เมติ ยาจนายป เอตฺตเกเนว   
สีส  น  เอติ ฯ  เมถุนธมฺม  เทหีติ  เอว  เมถุนธมฺเมน  ฆฏิเตเอว    
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สงฺฆาทิเสโส ฯ  กทา  เต  มาตา  ปสีทิสฺสตีติ อาทีสุ อายาจน- 
วจเนสุป  เอตฺตเกเนว  สีส  น  เอติ ฯ  กทา  เต  มาตา  ปสีทิสฺสติ   
กทา  เต  เมถนุ  ธมฺม  ลภิสฺสามีติ  วา  ตว  มาตริ  ปสนฺนาย   
เมถุน  ธมฺม  ลภิสฺสามีติ  วา  อาทินา  ปน  นเยน  เมถุนธมฺเมน   
ฆฏิเตเยว  สงฺฆาทิเสโส ฯ  กถ  ตฺว  สามิกสฺส  เทสีติอาทีสุ   
ปุจฺฉาวจเนสุป  เมถุนธมมฺนฺติ  วุตฺเตเยว  สงฺฆาทิเสโส  น  
อิตรถา ฯ  เอว  กิร  ตฺว  สามิกสฺส  เทสีติ  ปฏิปุจฺฉาวจเนสุป   
เอเสว  นโย ฯ  อาจิกฺขนาย  ปฏุโ  ภณตีติ  กถ  ททมานา  
สามิกสฺส  ปยา โหตีติ เอว  ปุฏโ  อาจิกฺขติ ฯ  เอตฺถ  จ  
เอว เทหิ เอว ททมานาติ วุตฺเตป สีส  น  เอติ  เมถนุธมฺม  
เอว  เทหิ  อุปเนหิ  เอว  เมถุนธมฺม  ททมานา  อุปนยมานา   
ปยา  โหตีติ  อาทินา  ปน  นเยน  เมถุนธมฺเมน  ฆฏิเตเยว   
สงฺฆาทิเสโส ฯ  อนุสาสนวจเนสุป  เอเสว  นโย ฯ  อกฺโกสนิทฺเทเส   
อนิมิตฺตาสีติ  นิมิตฺตรหิตาสิ ฯ  กุ ฺจิยปนาฬิยมตฺตเมว  ตว  อุทก- 
โสตนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  นมิิตฺตมตฺตาสีติ  ตว  อิตฺถนีิมิตฺต  อปร-ิ 
ปุณฺณ  ส ฺามตฺตเมวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อโลหิตาติ  สุกฺขโสตา ฯ   
ธุวโลหิตาติ  นิจฺจโลหิตกิลินฺนโสตา ฯ  ธุวโจลาติ  นิจฺจ ปกฺขิตฺตาณิ- 
โจลา  สทา  อาณิโจลก  เสวสีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ปคฺฆรนฺตีติ   
สวนฺติ  สทา  เต  มุตฺต  สวตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สิขิรณีติ   
พหินิกฺขนฺตอาณิมสา ฯ  อิตฺถีปณฺฑกาติ  อนิมิตฺตาว  วุจฺจติ ฯ    
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เวปุริสิกาติ  สมสฺสุทาฒิกา  ปุริสรูปา  อิตฺถี ฯ  สมฺภินฺนาติ   
สมฺภินฺนวจฺจมคฺคปสฺสาวมคฺคา ฯ  อุภโตพฺย ฺชนกาติ อิตฺถีนิมิตฺเตน   
จ  ปุริสนิมิตฺเตน  จาติ  อุภโตพฺย ฺชนเกหิ  สมนฺนาคตา ฯ   
อิเมสุ  ปน  เอกาทสสุ  ปเทสุ  สิขิรณีส ิ สมฺภินฺนาสิ  อุภโต- 
พฺย ฺชนกาสีติ  อิมานิ  ตีณิเยว  ปทานิ  สุทฺธานิ  สสี  เอนฺติ ฯ   
อิติ  อิมานิ  จ  ตีณิ  ปุริมานิ  จ  วจฺจมคฺคปสฺสาวมคฺค- 
เมถุนธมฺมปทานิ  ตีณิ  ฉปฺปทานิ  สุทธฺานิ  อาปตฺติกรานิ ฯ   
เสสานิ  อนิมิตฺตาสีติ  อาทีนิ  อนิมิตฺเต  เมถุนธมฺม  เม  เทหีติ  
วา  อนิมิตฺตาสิ  เมถุนธมมฺ  เม  เทหีติ  วา  อาทินา  นเยน   
เมถุนธมฺเมน  ฆฏิตาเนว  อาปตฺติกรานิ  โหนฺตีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ   
        อิทานิ  ยฺวาย  โอติณฺโณ  วิปริณเตน  จิตฺเตน  โอภาสติ   
ตสฺส  วจฺจมคฺคปสฺสาวมคฺเค  อาทิสฺส  เอเตส  วณฺณภณนาทีน   
วเสน  วิตฺถารโต  อาปตฺติเภท  ทสฺเสนฺโต  อิตฺถ ี จ  โหติ   
อิตฺถีส ฺ ีติ  อาทิมาห ฯ  เตส  อตฺโถ  กายสสคฺเค  วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺโพ ฯ  อย  ปน  วิเสโส ฯ  อธกขฺกนฺติ  อกฺขกโต  ปฏาย   
อโธ ฯ  อุพฺภชานุมณฺฑลนฺติ  ชานุมณฺฑลโต  ปฏาย  อุทฺธ ฯ   
อุพฺภกฺขกนฺติ  อกฺขกโต  ปฏาย  อุทธฺ ฯ  อโธชานุมณฺฑลนฺติ   
ชานุมณฺฑลโต  ปฏาย  อโธ ฯ  อกฺขก  ปน  ชานุมณฺฑล ฺจ   
เอตฺเถว  ทุกฺกฏกฺเขตฺเต  สงฺคห  คจฺฉติ  ภิกฺขุนิยา  กายสสคฺเค   
วิย ฯ  น  ห ิ พุทฺธา  ครุกาปตฺตึ  สาวเสส  ป ฺาเปนฺตีติ ฯ    
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กายปฏิพทฺธนฺติ  วตฺถ  วา  ปุปฺผ  วา  อาภรณ  วา ฯ   
        อตฺถปุเรกฺขารสฺสาติ  อนิมิตฺตาสีติ  อาทีน  ปทาน  อตฺถ   
กเถนฺตสฺส  อฏกถ  วา  สชฺฌาย  กโรนฺตสฺส ฯ  ธมฺม- 
ปุเรกฺขารสฺสาติ  ปาลึ  วาเจนฺตสฺส  วา  สชฺฌายนฺตสฺส  วา ฯ  เอว   
อตฺถ ฺจ  ธมฺม ฺจ  ปุรกฺขิตฺวา  ภณนฺตสฺส  อตฺถปุเรกฺขารสฺส  
จ  ธมฺมปุเรกขฺารสฺส  จ  อนาปตฺติ ฯ  อนุสาสนีปุเรกฺขารสฺสาติ   
อิทานิป  อนิมิตฺตาสิ  อุภโตพฺย ฺชนกาสิ  อปฺปมาท  ทานิ  
กเรยฺยาสิ  ยถา  อายติมฺป  เอวรูปา  มาโหสีติ  เอว  อนุสิฏ ึ   
ปุรกฺขิตฺวา  ภณนฺตสฺส  อนุสาสนีปุเรกฺขารสฺส  อนาปตฺติ ฯ  โย  
ปน  ภิกฺขุนีน  ปาล ึวาเจนฺโต  ปกติวาจนามคฺค  ปหาย  หสนฺโต   
หสนฺโต  สิขิรณีสิ  สมฺภินนฺาสิ  อุภโตพฺย ฺชนกาสีติ  ปุนปฺปุน   
ภณติ  ตสฺส  อาปตฺติเยว ฯ  อุมฺมตฺตกสฺส  อนาปตฺติ ฯ  อิธ   
อาทิกมฺมิโก  อุทายิตฺเถโร  ตสฺส  อนาปตฺติ อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ   
                    ปทภาชนียวณฺณนา นิฏ ิตา   
        สมฏุานาทีสุ  อิท  สิกฺขาปท  ติสมุฏาน  กายจิตฺตโต   
วาจาจิตฺตโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ  กิริยา  ส ฺา- 
วิโมกฺข  สจิตฺตก โลกวชชฺ กายกมฺม วจีกมฺม อกุสลจิตฺต  
ทฺวิเวทนนฺติ ฯ   
        วินีตวตฺถูสุ  โลหิตวตฺถุสฺมึ  โส  ภิกฺขุ  อิตฺถิยา  โลหิตก   
นิมิตฺต  สนฺธายาห  อิตรา  น  อ ฺาสิ  ตสฺมา  ทุกฺกฏ ฯ    
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กกฺกสโลมนติฺ  รสฺสโลเมหิ  พหุโลม ฯ  อากิณฺณโลมนฺติ  ชฏิตโลมฯ   
ขรโลมนฺติ  ถทฺธโลม ฯ  ทีฆโลมนฺติ  อรสฺสโลม ฯ  สพฺพ  อิตฺถ-ี 
นิมิตฺตเมว  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  วาปต  โข  เตติ  อสทฺธมฺม   
สนฺธายาห ฯ  สา  อสลลฺกฺเขตฺวา  โน  จ  โข  ปฏิวุตฺตนฺติ  อาห ฯ   
ปฏิวุตฺต  นาม  อุทกวปฺเป  วีเชหิ  อปฺปติฏ ิโตกาเส  ปาณเกหิ   
วินาสิตวีเช  วา  โอกาเส  ปุน  วีช  ปติฏาเปตฺวา  อุทเกน  
อาสิตฺต  ถลวปฺเป  วิสมวิสมปติตาน  วีชาน  สมกรณตฺถาย  ปุน   
อฏทนฺตเกน  สมีกต ฯ  เตสุ  อ ฺตร  สนฺธาย  เอสา  อาห ฯ   
มคฺควตฺถุสฺมึ  มคฺโค  สสรตีติ องฺคชาตมคฺค สนฺธายาห ฯ เสส  
สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
        สมนฺตปาสาทิกาย  วินยสวณฺณนาย  ทุฏ ุลฺลวาจสิกฺขาปท-   
วณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
        เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควาติ  อตฺตกามปาริจริยสิกฺขาปท ฯ   
ตตฺถ  กลุูปโกติ  กลุปยิรปุาสนโก  จตุนฺน  ปจฺจยาน  อตฺถาย   
กุลูปสงฺกมเน  นิจฺจปฺปยุตฺโต ฯ  จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลาน-   
ปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารนฺติ  จีวร ฺจ  ปณฺฑปาต ฺจ  เสนาสน ฺจ   
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร ฺจ  ฯ  คิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขารนฺติ   
เจตฺถ  ปฏิกรณฏเน  ปจฺจโย ฯ  ยสฺสกสฺสจิ  สปฺปายสฺเสต   
อธิวจน ฯ  ภิสกฺกสฺส  กมมฺนฺเตน  อนุ ฺาตตฺตาติ  เภสชฺช ฯ   
คิลานปจฺจโย  จ  เภสชฺช ฺจ  คิลานปจฺจยเภสชฺช ฯ  ยงฺกิ ฺจิ    
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คิลานสฺส  สปฺปาย  ภิสกกฺสฺส  กมฺมนเฺตลมธุผาณิตาทีติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  ปริกขฺาโรติ  ปน  สตฺตหิ  นครปริกฺขาเรหิ  สุปริกฺขิตฺต   
โหตีติ  (๑) อาทีสุ  ปริวาโร  วุจฺจติ ฯ  รโถ  เสตปริกขฺาโร  ฌานกโฺข   
จกฺกวิริโยติ  (๒) อาทีสุ  อลงฺกาโร ฯ  เยปเม  ปพฺพชิเตน  ชีวิต- 
ปริกฺขารา  สมุทาเนตพฺพาติ (๓) อาทีสุ  สมฺภาโร ฯ  อิธ  ปน   
สมฺภาโรป  ปริวาโรป  วฏฏติ ฯ  ต  ห ิ คิลานปจฺจยเภสชฺช   
ชีวิตสฺส  ปรวิาโรป  โหติ  ชีวิตวินาสกาพาธุปฺปตฺติยา  อนฺตร   
อทตฺวา  รกฺขณโต  สมฺภาโรป  ยถา  จิร  ปวตฺตติ  เอวมสฺส   
การณภาวโต  ตสฺมา  ปริกขฺาโรติ  วุจฺจติ ฯ เอว  คิลาน- 
ปจฺจยเภสชฺช ฺจ  ต  ปริกขฺาโร  จาติ  คิลานปจฺจยเภสชฺช- 
ปริกฺขาโร ฯ  ต  คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารนฺติ  เอวมตฺโถ   
ทฏพฺโพ ฯ  วสลนฺติ  หีน  ลามก ฯ  อถวา  วสฺสตีติ  วสโล ฯ   
ปคฺฆรตีติ  อตฺโถ ฯ  ต  วสล ฯ  อสุจิปคฺฆรณกนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
นุฏ ุหิตฺวาติ  เขฬ  ปาเตตฺวา ฯ  กิสฺสาห  เกน  หายามีติ  อห   
กิสฺสา  อ ฺ ิสฺสา  อิตฺถิยา  เกน  โภเคน  วา  อลงฺกาเรน  วา   
รูเปน วา ปรหิายามิ กา นาม มยา อุตฺตริตราติ ทีเปติ ฯ   
        สนฺติเกติ  อุปจาเร  ตฺวา  สามนฺตา  อวิทูเร ฯ   
ปทภาชเนนป  อยเมวตฺโถ  ทีปโต ฯ  อตฺตกามปาริจริยายาติ   
เมถุนธมฺมสงฺขาเตน  กาเมน  ปาริจริยา  กามปาริจริยา ฯ  อตฺตโน   
# ๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๔/๑๐๗ ฯ ๒. ส. มหา. ๑๙/๖๔/๗ ฯ   
๓. ม. ม.ู ๑๒/๒๓๕/๒๑๒ ฯ    
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อตฺถาย  กามปาริจริยา  อตฺตกามปาริจริยา ฯ  อตฺตนา  วา  กามิตา   
อิจฺฉิตาติ  อตฺตกามา ฯ สย  เมถุนราควเสน  ปฏ ิตาติ   
อตฺโถ ฯ  อตฺตกามา  จ  สา  ปาริจริยา  จาติ  อตฺตกาม- 
ปาริจริยา ฯ  ตสฺสา  อตฺตกามปาริจริยาย ฯ  วณฺณ  ภาเสยฺยาติ  
คุณ  อานิสส  ปกาเสยฺย ฯ  ตตฺร  ยสฺมา  อตฺตโน  อตฺถาย  กาม- 
ปาริจริยาติ  อิมสฺมึ  อตฺถวิกปฺเป  กาโมเจว  เหตุ  จ  ปาริจริยา   
จาติ  อตฺโถ  เสส  พฺย ฺชน  อตฺตกามา  จ  สา  ปาริจริยา  
จ  อตฺตกามปาริจริยาติ  อิมสฺมึ  อตฺถวิกปฺเป  อธิปฺปาโย  เจว  ปาริจริยา  จาติ  อตฺโถ  เสส  พฺย
 ฺชน  ตสฺมา  พฺย ฺชเน   
อาทร  อกตฺวา  อตฺถมตฺตเมว  ทสฺเสตุ อตฺตโน  กาม  อตฺตโน   
เหตุ  อตฺตโน  อธิปฺปาย  อตฺตโน  ปาริจริยนฺติ  ปทภาชน  
วุตฺต ฯ  อตฺตโน  กาม  อตฺตโน  เหตุ  อตฺตโน  ปาริจริยนฺติ  
หิ  วุตฺเต  ชานิสฺสนฺติ  ปณฺฑิตา  เอตฺตาวตา  อตฺตโน  อตฺถาย   
กามปาริจริยา  วุตฺตาติ ฯ  อตฺตโน  อธิปฺปาย  อตฺตโน  ปาริจริยนติฺ   
วุตฺเตป  ชานิสฺสนฺติ  เอตฺตาวตา  อตฺตนา  อิจฺฉิตกามิตฏเน   
อตฺตกามปาริจริยา  วุตฺตาติ ฯ  อิทานิ  ตสฺสา  อตฺตกามปาร- 
 ิจริยาย  วณฺณภาสนาการ  ทสฺเสนฺโต  เอตทคฺคนฺติ  อาทิมาห ฯ   
ต  อุทฺเทสโตป นิทฺเทสโตป อุตฺตานตฺถเมว ฯ  อย  ปเนตฺถ  ปท- 
มฺพนฺโธ  จ  อาปตฺติวินิจฺฉโย  จ  เอตทคฺค ฯเปฯ  ปริจเรยฺยาติ  
ยา  มาทิส  สลีวนฺต  กลฺยาณธมฺม  พฺรหมฺจารึ  เอเตน  ธมฺเมน    
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ปริจเรยฺย  ตสฺสา  เอว   มาทิส   ปริจรนฺติยา  ยา   อย   
ปาริจริยา  นาม  เอตทคฺค  ปาริจริยานนฺติ ฯ  เมถุนปูสหิเตน   
สงฺฆาทิเสโสติ  เอว  อตฺตกามปาริจริยาย  วณฺณ  ภาเสนฺโต  (๑)   
เมถุนูปสหิเตเนว  เมถุนธมฺมปฏิสยุตฺเตเนว  วจเนน  โย  ภาเสยฺย  
ตสฺส  สงฺฆาทิเสโสติ ฯ  อิทานิ  ยสฺมา  เมถุนูปสหิเตเนว   
ภาสนฺตสฺส  สงฺฆาทิเสโส  วุตฺโต  ตสฺมา  อหป  ขตฺติโย  ตฺวมฺป   
ขตฺติยา  อรหติ  ขตฺติยา  ขตฺติยสฺส  ทาตุ  สมชาติกตฺตาติ   
เอวมาทีหิ  วจเนหิ  ปาริจริยาย  วณฺณ  ภาสมานสฺสาป   
สงฺฆาทิเสโส  นตฺถ ิฯ อหมฺป ขตฺติโย  ตฺวป  ขตฺติยาติ  อาทิเก   
ปน  พหูป  ปริยาเย  วตฺวา  อรหสิ  ตฺว  มยฺห  เมถุนธมฺม   
ทาตุนฺติ  เอว  เมถุนปฏิสยุตฺเตเนว  ภาสมานสฺส  สงฺฆาทิเสโส ฯ   
อิตฺถี  จ  โหตีติ  อาทิ  ปพฺุเพ  วุตฺตนยเมว ฯ  อิธ  อุทายิตฺเถโร  
อาทิกมฺมิโก ตสฺส อนาปตฺติ อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ   
                ปทภาชนียวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
สมุฏานาทิ  สพฺพ  ทฏุ ุลฺลวาจสทิส ฯ  วินีตวตฺถนูิป   
อุตฺตานตฺถาเนวาติ ฯ   
                จตุตฺถสงฺฆาทิเสสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควาติ  ส ฺจริตฺตสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ   
ปณฺฑิตาติ  ปณฺฑิจฺเจน  สมนฺนาคตา  คติมนฺตา ฯ  พฺยตฺตาติ   
#  ๑.  ภาสนฺโต ฯ    
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เวยฺยตฺติเยน  สมนฺนาคตา  อุปาย ฺ ู  วิสารทา ฯ  เมธานีติ   
เมธาย  สมนฺนาคตา  ทิฏทิฏ  กโรติ ฯ  ทกฺขาติ  เฉกา ฯ 
อนลสาติ  อุฏานวิริยสมฺปนฺนา ฯ  ฉนฺนาติ  อนุจฺฉวิกา ฯ  กิสมฺึ   
วิยาติ  กิจฺฉ  วิย  กิเลโส  วิย  หิร ี วิย  อมฺหาก  โหตีติ  
อธิปฺปาโย ฯ กุมาริกาย  วตฺตุนฺติ  อิม  ตุมฺเห  คณฺหาถาติ   
กุมาริกาย  การณา  วตฺตุ ฯ  อาวาหาทีสุ  อาวาโหติ  ทารกสฺส   
ปรกุลโต  ทาริกาย  อาหรณ ฯ  วิวาโหติ  อตฺตโน  ทาริกาย   
ปรกุลเปสน ฯ  วาเรยฺยานีติ  เทถ  โน  ทารกสฺส  ทาริกนฺติ   
ยาจน  ทิวสนกฺขตฺตมุหุตฺตปริจฺเฉทกรณ  วา ฯ  ปุราณคณกิยาติ   
เอกสฺส  คณกสฺส  ภรยิา ฯ  สา  ตสฺมึ  ชีวมาเน  คณกีติ   
ป ฺายิตฺถ ฯ  มเต  ปน  ปุราณคณกีติ  สงฺข  คตา ฯ  ติโรคาโมติ   
พหิคาโม ฯ  อ ฺโ  คาโมติ  อธิปฺปาโย ฯ  มนุสฺสาติ  อุทายิสฺส  
อิม  ส ฺจริตฺตกมฺเม  ยุตฺตปยุตฺตภาว  ชานนกมนุสฺสา ฯ  สุณิสา- 
โภเคนาติ  เยน  โภเคน  สณิุสา  ภุ ฺชิตพฺพา  โหติ  รนฺธาปน- 
ปจาปนปริเวสาปนาทินา  เต  น  ภุ ฺชสึุ ฯ  ตโต  อปเรน   
ทาสีโภเคนาติ  มาสาติกฺกเมน  เยน  โภเคน  ทาสี  ภุ ฺชิตพฺพา   
โหติ  เขตฺตกมฺมกจวรฉฑฺฑนอุทกาหรณาทินา  ปน  เต  น   
ภุ ฺชึสุ ฯ  ทคฺุคตาติ  ทลทิฺทา  ยตฺถ  วา  คตา  ทุคฺคตา  โหติ  
ตาทิส  กุล  คตา ฯ  มายฺโย  อิม  กุมารกินฺติ  มา  อยโฺย  
อิม  กุมาริก ฯ  อาหารูปหาโรติ  อาหาโร  จ  อุปหาโร  จ    
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คหณ ฺจ ทาน ฺจ น อมฺเหหิ  กิ ฺจิ  อาภฏ  น  อุปหฏ   
ตยา  กยวิกฺกโย  โวหาโร  อมฺหาก  นตฺถีติ  ทีเปนฺติ ฯ  สมเณน   
ภวิตพฺพ  อพฺยาวเฏน  สมโณ  อสฺส  สสฺุสมโณติ  สมเณน  นาม   
อีทิเสสุ  กมฺเมสุ  อพฺยาวเฏน  อพฺยาปาเรน  ภวิตพฺพ  เอว   
ภวนฺโต  หิ  สมโณ  สุสฺสมโณ  อสฺสาติ  เอวนฺต  อปสาเทตฺวา  
คจฺฉ  ตฺว  น  มย  ต  ชานามาติ  อาหสุ ฯ  สชฺชิโตติ  สพฺพู- 
ปกรณสมฺปนฺโน  มณฺฑิตปฺปสาธิโต  วา ฯ  ธุตฺตาติ  อิตฺถีธุตฺตา ฯ   
ปริจาเรนฺตาติ  มนาปเยสุ  รูปาทีสุ  อิโต  จีโต  จ  สมนฺตา   
อินฺทฺริยานิ  จาเรนฺตา  กีฬนฺตา  รมนตฺาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
อพฺภุตมกสูติ  ยท ิ กริสฺสติ  ตฺว  เอตฺตก  ชิโต  ยทิ  น  กริสฺสติ   
อห  เอตฺตกนฺติ  ปณิตก  อกสุ ฯ  ภิกฺขูน  ปน  อพฺภุต  กาตุ 
น  วฏฏติ  โย  กโรติ  ปราชิเตน  ทาตพฺพนฺติ  มหาปจฺจริย   
วุตฺต ฯ  กถ  หิ  นาม  อยโฺย  อุทายิ  ตงฺขณิกนฺติ  เอตฺถ   
ตงฺขโณติ  อจิรกาโล  วุจฺจติ ฯ  ตงฺขณิกนฺติ  อจิรกาลาธิการิก ฯ   
        ส ฺจริตฺต  สมาปชฺเชยฺยาติ  ส ฺจรณภาว  สมาปชฺเชยฺย ฯ   
ยสฺมา  ปน  ต  สมาปชฺชนฺเตน  เกนจิ  เปสิเตน  กตฺถจิ  คนฺตพฺพ   
โหติ  ปรโต  ว  อิตฺถิยา  วา  ปุริสมตินติฺ  อาทิวจนโต  อิธ  
อิตฺถีปุริสา  อธิปฺเปตา  ตสฺมา  ตมตฺถ  ทสฺเสตุ  อิตฺถิยา  วา   
ปหิโต  ปุริสสฺส  สนฺติเก  คจฺฉติ  ปุริเสน  วา  ปหโิต  อิตฺถิยา   
สนฺติเก  คจฺฉตีติ  เอวมสฺส  ปทภาชน  วุตฺต ฯ อิตฺถิยา วา    
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ปุริสมตึ  ปรุสิสฺส  วา  อิตฺถีมตินฺติ  เอตฺถ  อาโรเจยยฺาติ  ปาเสโส   
ทฏพฺโพ ฯ  เตเนวสฺส  ปทภาชเน  ปุรสิสฺส  มตึ  อิตฺถิยา   
อาโรเจติ  อิตฺถิยา  มตึ  ปรุิสสฺส  อาโรเจตีติ  วุตฺต ฯ  อิทานิ   
ยทตฺถ  เตส  มตึ  อธิปฺปาย  อชฌฺาสย  ฉนฺท  รุจึ  อาโรเจติ   
ต  ทสฺเสนฺโต  ชายตฺตเน  วา  ชารตฺตเน วาติ  อาห ฯ  ตตฺถ  
ชายตฺตเนติ ชายภาเว ฯ ชารตฺตเนติ ชารภาเว ฯ  ปุรสิสฺส   
หิ  มตึ  อิตฺถยิา  อาโรเจนฺโต  ชายตฺตเน  อาโรเจติ อิตฺถิยา   
มตึ  ปุริสสฺส  อาโรเจนฺโต  ชารตฺตเน  อาโรเจติ ฯ  อปจ ปุริสสฺเสว   
มตึ  อิตฺถิยา  อาโรเจนฺโต  ชายตฺตเน  วา อาโรเจติ นิพทฺธ- 
ภริยาภาเว  ชารตฺตเน  วา  มิจฺฉาจารภาเว ฯ ยสฺมา ปเนต  
อาโรเจนฺเตน ตฺว กิร  ตสฺส  ชายา  ภวิสฺสสีติ  อาทิ  วตฺตพฺพ   
โหติ  ตสฺมา  ต วตฺตพฺพตาการ  ทสฺเสตุ  ชายตฺตเน  วาติ  
ชายา  ภวิสฺสสิ  ชารตฺตเน  วาติ  ชารี  ภวิสฺสสีติ  อสฺส  ปทภาชน   
วุตฺต ฯ  เอเตเนว  อุปาเยน  อิตฺถิยา  มตึ  ปุริสสฺส  อาโรจเนป   
ปติ  ภวิสฺสสิ  สามิโก  ภวิสฺสสิ  ชาโร  ภวิสฺสสีติ  วตฺตพฺพากาโร   
เวทิตพฺโพ ฯ  อนฺตมโส  ตขณิกายปติ  สพฺพนฺติเมน  ปริจฺเฉเทน   
ยา  อย  ตขเณ  มุหุตฺตมตฺเต  ปฏิสวสิตพฺพโต  ตขณิกา  วุจฺจติ   
มุหุตฺติกาติ  อตฺโถ  ตสฺสาป  มุหุตฺติกา  ภวิสฺสสีติ  เอว  ปุริสมตึ  
อาโรเจนฺตสฺสสงฺฆาทิเสโส ฯ  เอเตเนว  อุปาเยน  มุหุตฺติโก   
ภวิสฺสสีติ  เอว  ปุริสสฺส  อิตฺถีมตึ  อาโรเจนฺโตป สงฺฆาทิเสส    
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อาปชฺชตีติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        อิทานิ  อิตฺถิยา  วา  ปุริสมตินฺติ  เอตฺถ  อธิปฺเปตา  อิตฺถิโย   
ปเภทโต  ทสฺเสตฺวา  ตาสุ  ส ฺจริตฺตวเสน  อาปตฺติเภท  ทสฺเสตต   
ทส  อิตฺถิโยติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  มาตุรกฺขิตาติ  มาตรา  รกฺขิตา   
ยถา  ปรุิเสน  สวาส  น  กปฺเปติ  เอว  มาตรา  รกฺขิตา ฯ 
เตนสฺส  ปทภาชนป  วุตฺต  มาตา  รกขฺติ  โคเปติ  อิสฺสริย   
กาเรติ  วส  วตฺเตตีติ ฯ  ตตฺถ  รกฺขตีติ  กตฺถจิ  คนฺตุ น   
เทติ ฯ โคเปตีติ ยถา  อ ฺเ  น  ปสฺสนฺติ  เอว  คุตฺเต  าเน   
เปติ ฯ  อิสฺสริย กาเรตีติ  เสริวิหารมสฺสา  นิเสเธนฺตี  อภิภวิตฺวา   
วตฺตติ ฯ  วส  วตฺเตตีติ  อิท  กโรหิ  อิท  มา  อกาสีติ   
เอว  อตฺตโน  วส  ตสฺสา  อุปริ วตฺเตติ ฯ  เอเตนุปาเยน   
ปตุรกฺขิตาทโยป  าตพฺพา ฯ  โคตฺต  วา  ธมฺโม  วา  น   
รกฺขติ  สโคตฺเตหิ  ปน  สหธมฺมิเกหิ  จ  เอก  สตฺถาร  อุทฺทิสฺส   
ปพฺพชิเตหิ  เอกคณปริยาปนฺเนหิ  จ  รกฺขิตา  โคตฺตรกฺขิตา   
ธมฺมรกฺขิตาติ  วุจฺจติ ฯ  ตสฺมา  เตส ปทาน สโคตฺตา รกฺขนฺตีติ  
อาทินา  นเยน  ปทภาชน  วุตฺต ฯ  สห  อารกฺเขน  สารกฺขา   
สหปริทณฺเฑน  สปริทณฺฑา ฯ  ตาส  นิทฺเทสา  ปากฏาว ฯ  
อิมาสุ  ทสสุ  ปจฺฉิมาน  ทฺวินฺนเมว ปุริสนฺตร  คจฺฉนฺตีน   
มิจฺฉาจาโร โหติ  น  อิตราสฯ  ธนกฺกีตาทีสุ  อปฺเปน  วา   
พหุนา  วา  ธเนน  กีตา  ธนกฺกีตา ฯ  ยสฺมา  ปน  สา    
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น  ธนกฺกีตมตฺตาเยว  ภริยา  สวาสตฺถาย  ปน  กีตตฺตา  ภริยา   
ตสฺมาสฺส  นิทฺเทเส  ธเนน  กีณิตฺวา  วาเสตีติ  วุตฺต ฯ  ฉนฺเทน   
อตฺตโน  รุจิยา  วสตีติ  ฉนฺทวาสินี ฯ  ยสฺมา  ปน  สา  น   
อตฺตโน  ฉนฺทมตฺเตเนว  ภริยา  โหติ  ปุริเสน  ปน  สมฺปฏิจฺฉิตตฺตา   
ตสฺมาสฺส  นิทฺเทเส  ปโย  ปย  วาเสตีติ  วุตฺต ฯ  โภเคน  วสตีติ   
โภควาสินี ฯ  อุทุกฺขลมุสลาทิฆรูปกรณ  ลภิตฺวา  ภริยาภาว   
คจฺฉนฺติยา  ชนปทิตฺถิยา  เอต  อธิวจน ฯ  ปเฏน  วสตติ   
ปฏวาสินี ฯ  นิวาสนมตฺตป  ปาปุรณมตฺตป  ลภิตฺวา  ภริยาภาว   
อุปคจฺฉนฺติยา  ทลิทฺทิตฺถยิา  เอต  อธิวจน ฯ  โอทปตฺตกินีติ   
อุภินฺน  เอกิสฺสา  อุทกปาติยา  หตฺเถ  โอตาเรตฺวา  อิท  อุทก   
วิย  สสฏา  อเภชฺชา  โหถาติ  วตฺวา  ปริคฺคหิตาย  โวหาร- 
นามเมต ฯ  นิทฺเทเสปสฺส  ตาย  สห  อุทกปตฺต  อามสิตฺวา  ต   
วาเสตีติ เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  โอภฏ  โอโรปต  จุมฺพฏมสฺสาติ   
โอภฏจุมฺพฏา  กฏหาริกาทีน  อ ฺตรา ฯ  ยสฺสา  สีสโต   
จุมฺพฏ  โอโรเปตฺวา ฆเร  วาเสติ  ตสฺสา  เอต  อธิวจน ฯ  
ทาสี  จาติ  อตฺตโนเยว  ทาสี  จ  โหติ  ภริยา  จ ฯ  กมฺมการี  
นาม  เคเห  ภติยา  กมฺม  กโรติ  ตาย  สทฺธึ  โกจิ  ฆราวาส   
กปฺเปติ  อตฺตโน  ภริยาย  อนตฺถิโก  หตฺุวา  อย  วุจฺจติ  กมฺมการ ี  
จ  ภริยา  จาติ ฯ  ธเชน  อาหฏา  ธชาหฏา ฯ  อุสฺสติธชาย   
เสนาย  คนฺตฺวา  ปรวิสย  วิลุมฺปตฺวา  อานีตาติ  วุตฺต  โหติ ฯ    
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ต  โกจิ  ภริย  กโรติ  อย  ธชาหฏา  นาม ฯ  มุหุตฺติกา   
วุตฺตนยา  เอว ฯ เอตาส ทสนฺนมฺป ปุรสินฺตรคมเน  มิจฺฉาจาโร   
โหติ ฯ  ปุริสาน  ปน  วีสติยาป  เอตาสุ  มิจฺฉาจาโร ฯ  ภิกฺขุโน   
จ  ส ฺจริตฺต  ปน (๑)  โหติ ฯ   
        อิทานิ  ปุริโส  ภิกฺขุ  ปหิณาตีติ  อาทีสุ ฯ  ปฏคฺิคณฺหาตีติ   
โส  ภิกฺขุ  ตสฺส  ปุริสสฺส  คจฺฉ  ภนฺเต  อิตฺถนฺนาม  มาตุ- 
รกฺขิต  พฺรูห ิ โหหิ  กิร  อิตฺถนฺนามสฺส  ภริยา  ธนกกฺีตาติ  
เอว  วุตฺตวจน  สาธุ  อุปาสกาติ  วา  โหตูติ  วา  อาโรเจสฺสามีติ   
วา  เยน  เกนจิ  อากาเรน  วจีเภท  กตฺวา  วา  สีสกมฺปาทีหิ   
วา สมฺปฏิจฺฉติ ฯ  วีมสตีติ  เอว  ปฏิคฺคณฺหิตฺวา  ตสฺสา  อิตฺถิยา   
สนฺติก  คนฺตฺวา  ต  สาสน  อาโรเจติ ฯ  ปจฺจาหรตีติ  เตน   
อาโรจิเต  สา  อิตฺถ ีสาธูติ  สมฺปฏิจฺฉตุ  วา  ปฏกิฺขิปตุ   
วา  ลชชฺาย  วา  ตุณฺหี โหตุ ปุน อาคนฺตฺวา  ตสฺส  ปุริสสฺส   
ต  ปวุตฺตึ  อาโรเจติ ฯ  เอตฺตาวตา  อิมาย  ปฏิคฺคหณา   
โรจนปจฺจาหรณสงฺขาตาย  ติวงฺคสมฺปตฺติยา  สงฺฆาทิเสโส  โหติ ฯ   
สา  ปน  ตสฺส  ภริยา  โหตุ วา มา วา อการณเมต ฯ สเจ   
ปน  โส  มาตุรกฺขิตาย  สนฺติก  เปสิโต  ต  อทิสฺวา  ตสฺสา   
มาตุยา  ต  สาสน  อาโรเจติ  พหิทฺธา  วีมฏนฺนาม  โหติ   
ตสฺมา  วิสงฺเกตนฺติ  มหาปทุมตฺเถโร  อาห ฯ  มหาสุมตฺเถโร  ปน   
มาตา  วา  โหตุ  ปตา  วา  อนฺตมโส  เคหทาสีป  อ ฺโ   
# ๑. อติเรโก ภเวยุย ฯ    
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วา  โย  โกจิ  ต  กิริย  สมปฺาเทสฺสติ  ตสฺส  วุตฺเตป  วีมฏเมว   
โหตีติ  ติวงฺคสมฺปตฺติกาเล  อาปตฺติเยว  นนุ  ยถา  พุทฺธ   
ปจฺจกฺขามีติ  วตฺตุกาโม  วิรชฺฌิตฺวา  ธมฺม  ปจฺจกฺขามีติ  วเทยฺย   
ปจฺจกฺขาตาวสฺส  สิกฺขา  ยถา  วา  ปม  ฌาน  สมาปชฺชามีติ   
วตฺตุกาโม  วิรชฺฌิตฺวา  ทติุย  ฌาน  สมาปชฺชามีติ  วเทยฺย   
อาปนฺโนวสฺส  ปาราชิก  เอว  สมฺปทมิทนฺติ ฯ  ต  ปเนต   
ปฏิคฺคณฺหาติ  อนฺเตวาสึ   วีมสาเปตฺวา  อตฺตนา  ปจฺจาหรติ  
อาปตฺติ  สงฺฆาทิเสสสฺสาติ  อิมินา  สเมติ  ตสฺมา  สุภาสิต ฯ   
ยถา  มาตุรกขิฺต  พฺรูหีติ  วุตฺตสฺส  คนฺตฺวา  ตสฺสา  อาโรเจตุ  
สมตฺถาน  มาตาทีนมฺป  วทโต  วิสเกโต  นตฺถ ิ เอวเมว  โหหิ   
กิร  อิตฺถนฺนามสฺส  ภริยา  ธนกฺกีตาติ  วตฺตพฺเพ  โหหิ  กริ   
อิตฺถนฺนามสฺส  ภริยา  ฉนฺทวาสินีติ  เอว  ปาลิย  วุตฺเตสุ   
ฉนฺทวาสินีติ  อาทีสุ  วจเนสุ  อ ฺตรวเสน  วา  อวุตฺเตสุป   
โหหิ  กริ  อิตฺถนฺนามสฺส  ภริยา  ชายา  ปชาปตี  ปตฺุตมาตา   
ฆรณี  ฆรสามินี  ภตฺตรนธฺิกา  สุสฺสูสกิา  กามปริจาริกาติ   
เอวมาทีสุ  สวาสปริทีปเกสุ  วจเนสุ  อ ฺตรวเสน  วา   
วทนฺตสฺสาป  วิสเกโต  นตฺถิ  ติวงฺคสมฺปตฺติยา  อาปตฺติเยว ฯ   
มาตุรกฺขิต  พฺรูหีติ  เปสิตสฺส  ปน  คนฺตฺวา  อ ฺาสุ   
ปตุรกฺขิตาทีสุ  อ ฺตร  วทนฺตสฺส  วิสเกต ฯ  เอส  นโย   
ปตุรกฺขิต  พฺรูหีติ  อาทีสุป ฯ  เกวล  เหตฺถ  เอกมูลกทุมูลกาทิวเสน   
ปุริสสฺส  มาตา  ภิกฺขุ  ปหิณาติ  มาตุรกฺขิตาย  มาตา  ภิกฺขุ    
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ปหิณาติ  มาตุรกฺขิตา  ภิกฺขุ  ปหิณาตีติ  เอวมาทีน  มูลฏาน ฺจ   
วเสน  เปยฺยาลเภโทเยว  วิเสโส ฯ  โส  หิ  ปุพฺเพ  วุตฺตนยตฺตา   
ปาลิอนุสาเรเนว  สกฺกา ชานิตุนฺติ  นาสฺส  วิภาค  ทสฺเสตุ  
อาทร  อกริมหฺา ฯ  ปฏิคฺคณฺหาตีติ  อาทีสุ  ปน  ทฺวีสุ  จตุกฺเกสุ   
ปมจตุกฺเก  อาทิปเทน  ติวงฺคสมฺปตฺติยา  สงฺฆาทิเสโส  มชฺเฌ   
ทฺวีหิ  ทฺวงฺคสมฺปตฺติยา  ถุลลฺจฺจย  อนฺเต  เอเกน  เอกงฺค- 
สมฺปตฺติยา  ทุกฺกฏ ฯ  ทติุยจตุกฺเก  อาทิปเทน   ทวุงฺคสมฺปตฺติยา    
ถุลลฺจฺจย   มชฺเฌ  ทฺวีห ิ เอกงฺคสมฺปตฺติยา  ทุกฺกฏ  อนฺเต  เอเกน  
องฺคาภาวโต อนาปตฺติ ฯ ตตฺถ  ปฏิคฺคณฺหาตีติ  อาณาปกสฺส   
สาสน  ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ  วีมสตีติ  ปหิตฏาน  คนฺตฺวา  ต  
อาโรเจติ ฯ  ปจฺจาหรตีติ  ปุน  อาคนฺตฺวา  มูลฏสฺส  อาโรเจติ ฯ   
น  ปจฺจาหรตีติ  อาโรเจตฺวา  เอโตว  ปกฺกมติ ฯ  น  วีมสติ   
ปจฺจาหรตีติ  ปุริเสน  อิตฺถนฺนาม  คนฺตฺวา  พฺรูหีติ  วุจฺจมาโน   
สาธูติ  ตสฺส  สาสน  ปฏิคฺคณฺหิตฺวา  ต  ปมุสฺสิตฺวา  วา   
อปฺปมุสฺสิตฺวา  วา  อ ฺเน  กรณีเยน  ตสฺสา  สนฺติก  คนฺตฺวา   
กิ ฺจิเทว  กถ  กเถนฺโต  นสิีทติ  เอตฺตาวตา  ปฏิคฺคณฺหาติ   
น  วีมสติ  นามาติ  วุจฺจติ ฯ  อถ  น  สา  อิตฺถ ี สยเมว  วทติ  
ตุมฺหาก  กิร  อุปฏาโก  ม  คเหตุกาโมติ  เอว  วตฺวา  อห  
ตสฺส  ภริยา  ภวิสฺสามีติ  น  วา  ภวิสฺสามีติ  วทติ ฯ  โส  ตสฺสา  
วจน  อนภินนฺทิตฺวา  อปฏิกฺโกสิตฺวา  ตุณฺหีภูโต  ว  อุฏายาสนา    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 61 

                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๖๑   
 
ตสฺส  ปุริสสสฺ  สนฺติก  อาคนฺตฺวา  ต  ปวุตฺตึ  อาโรเจติ   
เอตฺตาวตา  น  วีมสติ  ปจฺจาหรติ  นามาติ  วุจฺจติ ฯ  น  วีมสติ   
น  ปจฺจาหรตีติ  เกวล  สาสนาโรจนกาเล  ปฏิคฺคณฺหาติเยว  อิตร   
ปน  ทฺวย  น  กโรติ ฯ  น  ปฏิคฺคณฺหาติ  วีมสติ  ปจฺจาหรตีติ   
โกจิ  ปรุิโส  ภิกฺขุสฺส   ิตฏาเน  วา  นิสินฺนฏาเน  วา   
ตถารูป กถ  กเถติ ฯ  ภิกขฺุ  เตน  อปหิโตป  ปหิโต  วิย   
หุตฺวา  อิตฺถิยา  สนฺติก  คนฺตฺวา  โหหิ  กิร  อิตฺถนฺนามสฺส   
ภริยาติ  อาทินา  นเยน  วีมสิตฺวา  ตสฺสา  รุจึ  วา  อรุจึ  วา  ปุน   
อาคนฺตฺวา  อิมสฺส  อาโรเจติ ฯ  เตเนว  นเยน  วีมสิตฺวา   
ปจฺจาหรนฺโต  น ปฏิคฺคณฺหาติ  วีมสติ  ปจฺจาหรตีติ  วุจฺจติ ฯ   
เตเนว  นเยน  คโต  อวีมสิตฺวา  ตาย  สมุฏาปต  กถ   
สุตฺวา  ปมจตุกฺกสฺส  ตติยปเท  วุตฺตนเยน  อาคนฺตฺวา  อิมสฺส   
อาโรเจนฺโต  น  ปฏิคฺคณฺหาติ  น  วีมสติ  ปจฺจาหรตีติ  วุจฺจติ ฯ   
จตุตฺถ  ปท  ปากฏเมว ฯ  สมฺพหุเล  ภิกฺขู  อาณาเปตีติ  อาทินยา   
ปากฏาเยว ฯ  ยถา  ปน  สมฺพหุลาป  เอกวตฺถุสฺมึ  อาปชฺชนฺติ   
เอว  เอกสฺสป  สมฺพหุเลสุ  วตฺถูส ุ สมฺพหุลา  อาปตฺติโย   
เวทิตพฺพา ฯ  กถ ฯ  ปุรโิส  ภิกฺขุ  อาณาเปติ  คจฺฉ  ภนฺเต  
อสุกสฺมึ  นาม  ปาสาเท  สฏ ิมตฺตา  วา  สตฺตติมตฺตา  วา   
อิตฺถิโย   ิตา  ตา  วเทหิ  โหถ  กิร  อิตฺถนฺนามสฺส  ภริยาโยติ ฯ   
โส  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ตตฺเถว  คนฺตฺวา  อาโรเจตฺวา  ปุน  ต    
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สาสน  ปจฺจาหรติ ฯ  ยตฺตกา  อิตฺถิโย  ตตฺตกา  อาปตฺติโย   
อาปชฺชติ ฯ  วุตฺต  เหต  ปริวาเรป   
                ปทวีติหารมตฺเตน  วาจาย  ภณิเตน  จ   
                สพฺพานิ  ครุกานิ  สปฏิกมมฺานิ   
                จตุสฏ ิอาปตฺติโย อาปชฺเชยยฺ เอกโต   
                ป ฺหาเมสา กสุเลหิ จินฺติตาติ (๑)ฯ   
อิม  กิร  อตฺถวส  ปฏิจฺจ  อย  ป ฺโห  วุตฺโต ฯ  วจนสิลิฏตาย   
เจตฺถ  จตุสฏ ิอาปตฺติโยติ  วุตฺต ฯ  เอว  กโรนฺโต  ปน  สตมฺป   
สหสฺสมฺป  อาปชฺชตีติ ฯ  ยถา  จ  เอเกน  เปสิตสฺส  เอกสฺส   
สมฺพหุลาสุ  อิตฺถีสุ  สมฺพหุลา  อาปตฺติโย  เอว  เอโก  ปรุิโส   
สมฺพหุเล  ภิกฺขู  เอกิสฺสา  สนฺติก  เปเสติ  สพฺเพส  สงฺฆาทิ- 
เสโส ฯ  เอโก  สมฺพหุเล  ภิกฺขู  สมฺพหุลาน  อิตฺถีน  สนฺติก   
เปเสติ  อิตฺถีคณนาย  สงฺฆาทิเสโส ฯ  สมฺพหุลา  ปุริสา  เอก   
ภิกฺขุ เอกิสฺสา  สนฺติก  เปเสนฺติ  ปุริสคณนาย  สงฺฆาทิเสโส ฯ   
สมฺพหุลา  ปรุิสา  เอก  ภิกฺขุ  สมฺพหุลาน  อิตฺถีน  สนฺติก   
เปเสนฺติ  วตฺถุคณนาย  สงฺฆาทิเสโส ฯ  สมฺพหุลา  ปุริสา  
สมฺพหุลา  ภิกฺขู  เอกิสฺสา  สนฺติก  เปเสนฺติ  วตฺถุคณนาย   
สงฺฆาทิเสโส ฯ  สมฺพหุลา  ปุริสา  สมพฺหุเล  ภิกฺขู  สมฺพหุลาน   
อิตฺถีน  สนฺติก  เปเสนฺติ  วตฺถุคณนาย  สงฺฆาทิเสโส ฯ  เอเสว   
# ๑. วิ. ปริ. ๘/๑๓๑๔/๕๓๑ ฯ    
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นโย  เอกา  อิตฺถี  เอก ภิกฺขุนฺติ อาทีสุป ฯ  เอตฺถ  จ   
สภาควิสภาคตา  นาม  อปฺปมาณ ฯ  มาตาปตูนมฺป  ป ฺจ- 
สหธมฺมิกานมฺป  ส ฺจริตฺตกมฺม  กโรนฺตสฺส  อาปตฺติเยว ฯ  ปุรโิส   
ภิกฺขุ  อาณาเปติ  คจฺฉ  ภนฺเตติ  จตุกฺก  องฺควเสน  อาปตฺติ- 
เภททสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  ตสฺส  ปจฺฉิมปเท ฯ อนฺเตวาสี วีมสิตฺวา   
พหิทฺธา  ปจฺจาหรตีติ  อาคนฺตฺวา  อาจริยสฺส  อนาโรเจตฺวา   
เอโตว  คนฺตฺวา  ตสฺส  ปุรสิสฺส  อาโรเจติ ฯ  อาปตฺติ  อุภินฺน   
ถุลลฺจฺจยสฺสาติ  อาจริยสฺส  ปฏิคฺคหิตตฺตา  จ  วีมสาปตตฺตา จ  
ทฺวีหงฺเคหิ  ถลฺุลจฺจย ฯ  อนฺเตวาสิกสฺส  วีมสิตตฺตา  จ  ปจฺจา- 
หฏตฺตา  จ  ทฺวีหงฺเคหิ  ถลฺุลจฺจย ฯ  เสส  ปากฏเมว ฯ  คจฺฉนฺโต   
สมฺปาเทตีติ  ปฏิคฺคณฺหาติ  เจว  วีมสติ  จ ฯ  อาคจฺฉนฺโต   
วิสวาเทตีติ  น  ปจฺจาหรติ ฯ  คจฺฉนฺโต  วิสวาเทตีติ  น   
ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ  อาคจฺฉนฺโต  สมฺปาเทตีติ  วีมสติ  เจว   
ปจฺจาหรติ  จ ฯ  เอว  อุภยตฺถ  ทฺวีหงฺเคหิ  ถลฺุลจฺจย ฯ   
ตติยปเท  อาปตฺติ  จตุตฺเถ  อนาปตฺติ ฯ  อนาปตฺติ  สงฺฆสฺส   
วา  เจติยสฺส  วา  คิลานสฺส  วา  กรณีเยน  คจฺฉติ  อุมฺมตฺตกสฺส   
อาทิกมฺมิกสฺสาติ  เอตฺถ ฯ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อุโปสถาคาร  วา   
กิ ฺจิ  วา  วิปฺปกต  โหติ  ตตฺถ  การกาน (๑)  ภตฺตเวตฺตนตฺถาย   
# ๑. สารตฺถทีปนี. ตติย. ๔๗-๔๘ การุกานนฺติ วฑฺฒกีอาทีน ฯ ตจฺฉกอโยการตนฺตวาย-   
# รชกนหาปตกา ป ฺจ การโว การุกาติ วุจฺจนฺติ.    
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อุปาสโก  วา  อุปาสิกาย  สนฺติก  ภิกฺขุ ปหิเณยฺย  อุปาสิกา   
วา  อุปาสกสฺส  เอวรูเปน  สงฺฆสฺส  กรณีเยน  คจฺฉนฺตสฺส   
อนาปตฺติ ฯ  เจติยกมฺเม  กริยมาเนป  เอเสว  นโย ฯ  คิลานสฺส   
เภสชฺชตฺถายป  อุปาสเกน  วา  อุปาสิกาย  สนฺติก  อุปาสิกาย   
วา  อุปาสกสฺส  สนฺติก  ปหิตสฺส  คจฺฉโต อนาปตฺติ ฯ  
อุมฺมตฺตกาทิกมฺมิกา  วุตฺตนยาเอว ฯ   
        สมฏุานาทีสุ  อิท  สิกฺขาปท  ฉสฺสมุฏาน  สีสอุกฺขิ- 
ปนาทินา  กายวิกาเรน  สาสน  คเหตฺวา  คนฺตฺวา  หตฺถมุทฺธาย   
วีมสิตฺวา  ปุน  อาคนฺตฺวา  หตฺถมุทฺธาเยว  อาโรเจนฺตสฺส  กายโต   
สมุฏาติ ฯ  อาสนสาลาย  นิสินฺนสฺส  อิตฺถนฺนามา  อาคมิสฺสติ   
ตสฺสา  จิตฺต  ชาเนยฺยาถาติ  เกนจิ  วุตฺเต  สาธูติ  สมปฺฏิจฺฉิตฺวา   
ต  อาคต  วตฺวา  ตสฺสา  คตาย  ปุน  ตสฺมึ  ปุริเส  อาคเต   
อาโรเจนฺตสฺส  วาจโต  สมุฏาติ ฯ  วาจาย  สาธูติ  สาสน   
คเหตฺวา  อ ฺเน  กรณีเยน  ตสฺสา  ฆร  คนฺตฺวา  อ ฺตฺถ  
วา  คมนกาเล  ต  ทิสฺวา  วจีเภเทเนว  วีมสิตฺวา  ปุน  อ ฺเเนว   
การเณน  ตโต  อปกฺกมฺม  กทาจิเทว  น  ปุริส  ทิสวฺา   
อาโรเจนฺตสฺสาป  วาจโต  จ สมุฏาติ ฯ  ปณฺณตฺตึ  อชานนฺตสฺส   
ปน  ขีณาสวสฺสาป  กายวาจโต  จ  สมฏุาติ ฯ  กถ ฯ  สเจ  
หิสฺส  มาตาปตโร  กุชฺฌตฺิวา  อลวจนียา  โหนฺติ ฯ  ต ฺจ  ภิกฺขุ   
ฆร  อุปคต  เถรปตา  วทติ  มาตา  เต  ตาต  ม  มหลลฺก    
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                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๖๕   
 
ฉฑฺเฑตฺวา  าติกุล  คตา  คจฺฉ  น  ม  อุปฏาตุ  เปเสหีติ ฯ   
โส  เจ  คนฺตฺวา  ต วตฺวา ปุน ปตุโน ตสฺสา อาคมน 
วา  อนาคมน วา  อาโรเจติ  สงฺฆาทิเสโส ฯ  อิมานิ  ตีณิ   
อจิตฺตกสมุฏานานิ ฯ  ปณฺณตฺตึ  ปน  ชานิตฺวา  เอเตเหว  ตีหิ   
นเยหิ  ส ฺจริตฺต  สมาปชฺชโต  กายจิตฺตโต  วาจาจิตฺตโต   
กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ ฯ  อิมานิ  ตีณิ  ปณฺณตฺติ- 
ชานนจิตฺเตน  สจิตฺตกสมุฏานานิ ฯ  กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข    
ปณฺณตฺติวชฺช   กายกมฺม  วจีกมฺม  กุสลาทิวเสน  เจตฺถ  ตีณิ   
จิตฺตานิ  สุขาทิวเสน  ติสฺโส  เวทนาติ ฯ   
        วินีตวตฺถูสุ  อาทิโต  วตฺถุป ฺจเก  ปฏิคฺคหิตมตฺตตฺตา   
ทุกฺกฏ ฯ  กลหวตฺถุสฺมึ ฯ  สมฺโมทนีย  อกาสีติ  ต  ส ฺาเปตฺวา   
ปุน  เคห  คมนีย  อกาสิ ฯ  นาลวจนียาติ  น  ปริจฺจตฺตาติ  
อตฺโถ ฯ  ยา  หิ  ยถา  ยถา  เยสุ  เยสุ  ชนปเทสุ   
ปริจฺจตฺตาว  โหติ  ภริยาภาว  อติกฺกมติ  อย  อลวจนียาติ  
วุจฺจติ ฯ  เอสา  ปน  น  อลวจนียา ฯ  สา  เกนจิเทว  การเณน   
กลห  กตฺวา  คตา ฯ  เตเนเวตฺถ  ภควา  อนาปตฺตีติ  อาห ฯ  
ยสฺมา  ปน  กายสสคฺเค  ยกฺขินิยา  ถลุลฺจฺจย  วุตฺต  ตสฺมา   
ทุฏ ุลฺลาทีสปุ  ยกฺขีเปติโย  ถุลลฺจฺจยวตฺถุเอวาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
อฏกถาสุ  ปน  เอต  น  วิจาริต ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                ส ฺจริตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๖๖   
                 
        เตน  สมเยนาติ  กุฏกิารสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  อาฬวกาติ   
อาฬวีรฏเ  ชาตา  ทารกา  อาฬวกา  นาม ฯ  เต  ปพฺพชิต- 
กาเลป  อาฬวกาเตฺวว  ป ฺายึสุ ฯ  สนฺธาย  วุตฺต  อาฬวกา   
ภิกฺขูติ ฯ  ส ฺาจิกาโยติ  สย  ยาจิตฺวา  คหิตูปกรณาโย ฯ   
การาเปนฺตีติ  กโรนฺติป  การาเปนฺติป ฯ  เต  กิร  สาสเน   
วิปสฺสนาธุร ฺจ  คนฺถธุร ฺจาติ  เทฺวป ธุรานิ ฉฑฺเฑตฺวา  
นวกมฺมเมว ธุร กตฺวา ปคฺคณฺหึสุ ฯ  อสฺสามิกาโยติ  อนิสฺสราโย   
กาเรตฺวา  ทายเกน  วิรหิตาโยติ อตฺโถ ฯ  อตฺตุทฺเทสิกาโยติ   
อตฺตาน  อุทฺทิสฺส  อตฺตโน  อตฺถาย  อารทฺธาโยติ  อตฺโถ ฯ  อปฺปมาณิกาโยติ  เอตฺตเกน  นิฏ  
คจฺฉิสฺสนฺตีติ  เอว  ปริจฺฉินฺนปฺ- 
ปมาณาโย  (๑)  พุฑฺฒิปฺปมาณาโย  วา  มหปฺปมาณาโยติ  อตฺโถ ฯ   
ยาจนาเยว  พหุลา  เอเตส  มนฺท  อ ฺ  กมฺมนฺติ  ยาจน- 
พหุลา ฯ  เอว  วิ ฺตฺติพหุลา  เวทิตพฺพา ฯ  อตฺถโต  ปเนตฺถ   
นานาการณ  นตฺถิ ฯ  อเนกกฺขตฺตุ ปุริส  เทถ  ปรุิสตฺถกร   
เทถาติ  ยาจนฺตานเมต  อธิวจน ฯ  ตตฺถ  มูลจฺเฉชฺชาย  ปุริส   
ยาจิตุ น  วฏฏติ ฯ  สหายตฺถาย  กมฺมกรณตฺถาย  ปรุิส  
เทถาติ  ยาจิตต  วฏฏติ ฯ  ปุริสตฺถกรนฺติ  ปุริเสน  กาตพฺพ   
หตฺถกมฺม  วุจฺจติ  ต  ยาจิตุวฏฏติ ฯ   
        หตฺถกมฺมนฺนาม  กิ ฺจิ  วตฺถุ  น  โหติ  ตสฺมา  ต  เปตฺวา   
# ๑. อปฺปริจฺฉินฺนปฺปมาณาโยติป ฯ            
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                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๖๗         
         
มิคลุทฺธกมจฺฉพนฺธกาทีน  สกกมฺม  อวเสส  สพฺพ  กปฺปย ฯ   
กึ  ภนฺเต  อาคตตฺถ  เกน  กมฺมนฺติ  ปุจฺฉิเต  วา  อปุจฺฉิเต   
วา  ยาจิตุ  วฏฏติ ฯ  วิ ฺตฺติปจฺจยา  โทโส  นตฺถ ิฯ  ตสฺมา   
มิคลุทฺธกาทโย  สกกมฺม  น  ยาจิตพฺพา ฯ  หตฺถกมฺม  เทถาติ   
อนิยาเมตฺวาป  น  ยาจิตพฺพา ฯ  เอว  ยาจิตา  หิ  เต  สาธุ   
ภนฺเตติ  ภิกฺขข  อุยฺโยเชตฺวา  มิเคป  มาเรตฺวา  อาหเรยฺยย ฯ   
นิยเมตฺวา  ปน  วิหาเร  กิ ฺจิ  กาตพฺพ  อตฺถิ  ตตฺถ  หตฺถกมฺม   
เทถาติ  ยาจิตพฺพา ฯ  ผาลนงฺคลาทีนิ  อุปกรณานิ  คเหตฺวา   
กสิตุ วา  วปตุ วา  ลายิตุ  วา  คจฺฉนฺต  สกิจฺจปฺปสุตป   
กสก  วา  อ ฺ  วา  ก ฺจิ  หตฺถกมฺม  ยาจิตุ วฏฏเตว ฯ 
โย  ปน  วิฆาสาโท วา อ ฺโ วา โกจิ นิกฺกมฺโม  นริตฺถกกถ   
วา  กเถนฺโต  นิทฺทายนฺโต  วา  วิหรติ เอวรูป อยาจิตฺวาป   
เอหิ  เร  อิท  วา  อิท  วา  กโรหีติ  ยทจฺิฉิต  การาเปตุ  
วฏฏติ ฯ  หตฺถกมฺมสฺส  ปน  สพฺพกปฺปยภาวทีปนตฺถ  อิม  นย   
กเถนฺติ ฯ  สเจ  หิ  ภิกฺขุ  ปาสาท  กาเรตุกาโม  โหติ  ถมฺภตฺถาย   
ปาสาณโกฏฏกาน  ฆร คนฺตฺวา วตฺตพฺพ หตฺถกมฺม ลทฺธุ   
วฏฏติ  อุปาสกาติ ฯ  ก ึ กาตพฺพ  ภนฺเตติ ฯ  ปาสาณตฺถมฺภา   
อุทฺธริตฺวา  ทาตพฺพาติ ฯ  สเจ  เต  อุทฺธริตฺวา  เทนฺติ  อุทฺธริตฺวา   
นิกฺขิตฺเต  อตฺตโน ถมฺเภ วา  เทนฺติ  วฏฏติ ฯ  อถาป  วทนฺติ   
อมฺหาก  ภนฺเต  หตฺถกมฺม  กาตุ  ขโณ  นตฺถิ  อ ฺ  อุทฺธราเปถ    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๖๘   
 
ตสฺส  มูล  ทสฺสามาติ  อุทฺธราเปตฺวา  ปาสาณตฺถมฺเภ  อุทฺธฏ-   
มนุสฺสาน  มลู  เทถาติ  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  เอเตเนว  อุปาเยน   
ปาสาททารูน  อตฺถาย  วฑฺฒกีน  สนติฺก อิฏกตฺถาย  อิฏก- 
วฑฺฒกีน ฉาทนตฺถาย  เคหจฺฉาทนกาน  จิตฺตกมฺมตฺถาย  จิตฺต- 
การกานนฺติ  เยน  เยน  อตฺโถ  โหติ  ตสฺส  ตสฺส  อตฺถาย   
เตส  เตส  สปิฺปการกาน  สนฺติก  คนฺตฺวา  หตฺถกมฺม  ยาจิตุ  
วฏฏติ ฯ  หตฺถกมฺมยาจนวเสน จ มูลจฺเฉชฺชาย วา ภตฺตเวตฺต- 
นานุปฺปทาเนน  วา  ลทธฺมฺป  สพฺพ  คเหตุ วฏฏติ ฯ  อร ฺโต   
อาหราเปนฺเตน  จ  สพฺพ  อนชฺฌาวุฏก  อาหราเปตพฺพ ฯ  น   
เกวล ฺจ  ปาสาท  กาเรตุกาเมน  ม ฺจปปตฺตปริสฺสาวน- 
ธมกรกจีวราทีนิ  กาเรตุกาเมนาป  ทารุโลหสุตฺตาทีนิ  ลภิตฺวา 
เต  เต  สิปฺปการเก  อุปสงฺกมิตฺวา  วุตฺตนเยเนว  หตฺถกมฺม   
ยาจิตพฺพ ฯ  หตฺถกมฺมยาจนวเสน  จ  มูลจฺเฉชฺชาย  วา   
ภตฺตเวตฺตนานุปฺปทาเนน วา ลทฺธมฺป สพฺพ คเหตพฺพ ฯ  สเจ   
ปน  กาตุ  น  อิจฺฉนฺติ  ภตฺตเวตฺตน  ปจฺจาสึสนฺติ  อกปฺปย   
กหาปณาทิ  น  ทาตพฺพ ฯ  ภิกฺขาจารวตฺเตน  ตณฺฑุลาทีนิ  
ปริเยสิตฺวา  ทาตุ  วฏฏติ ฯ  หตฺถกมฺมวเสน  ปตฺต  กาเรตฺวา   
ตเถว  ปาเจตฺวา  นวปกฺกสฺส  ปตฺตสฺส  ปุ ฺฉนเตลตฺถาย   
อนฺโตคาม  ปวิฏเน  ภิกขฺาย  อาคโตติ  สลลฺกฺเขตฺวา  ยาคุยา   
วา  ภตฺเต  วา  อานีเต  หตฺเถน  ปตฺโต  ปทหิตพฺโพ ฯ  สเจ    
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                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๖๙   
 
อุปาสิกา  กึ  ภนฺเตติ  ปุจฺฉติ ฯ  นวปกโฺก  ปตฺโต  ปุ ฺฉนเตเลน   
อตฺโถติ  วตฺตพฺพ ฯ  สเจ  สา  เทหิ  ภนฺเตติ  ปตฺต  คเหตฺวา   
เตเลน  ปุ ฺฉิตฺวา  ยาคุยา  วา  ภตฺตสฺส วา  ปูเรตฺวา  เทติ   
วิ ฺตฺติ  นาม  น  โหติ  คเหตุ วฏฏตีติ ฯ  ภิกฺขู  ปเคว  ปณฺฑาย   
จริตฺวา  อาสนสาล  คนฺตฺวา  อาสน  อปสฺสนฺตา  ติฏนฺติ ฯ   
ตตฺร  เจ  อุปาสิกา  ภิกฺขู   ิเต  ทิสฺวา สยเมว อาสนานิ   
อาหราเปนฺติ ฯ  นิสีทิตฺวา  คจฺฉนฺเตหิ  อาปุจฺฉิตฺวา  คนฺตพฺพ ฯ   
อนาปุจฺฉา  คตานมฺป  นฏ  คีวา  น  โหติ ฯ  อาปุจฺฉิตฺวา   
คมน ปน  วตฺต ฯ  สเจ  ภิกฺขูหิ  อาสนานิ  อาหรถาติ   
วุตฺเตหิ  อาหฏานิ โหนฺติ  อาปุจฺฉิตฺวา  คนฺตพฺพ ฯ  อนาปุจฺฉา   
คตาน  วตฺตเภโท  จ  นฏ ฺจ  คีวาติ ฯ  อตฺถรโกชวกาทีสุป   
เอเสว  นโย ฯ  มจฺฉิกา พหุกา โหนฺติ  มจฺฉิกาวีชนึ  อาหรถาติ   
วตฺตพฺพ ฯ  ปุจิมนฺทสาขาทีนิ  อาหรนฺติ  กปฺปย  การาเปตฺวา   
ปฏิคฺคเหตพฺพานิ ฯ  อาสนสาลาย  อุทกภาชน  ริตฺต  โหติ 
ธมกรก  คณฺหาติ  น  วตฺตพฺพ ฯ  ธมกรก  หิ ริตฺตภาชเน   
ปกฺขิปนฺโต  ภินฺเทยฺย ฯ  นทึ  วา  ตฬาก  วา  คนฺตฺวา  ปน  
อุทก  อาหราติ  วตฺตุ วฏฏติ ฯ  เคหโต  อาหราติ  เนว   
วตตุ วฏฏติ ฯ  น  อาหฏ  ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ  อาสนสาลาย   
วา  อร ฺเก  วา  ภตฺตกิจฺจ  กโรนฺเตหิ  ตตฺถ  ชาตก   
อนชฺฌาวุฏก  ยงฺกิ ฺจิ  อุตฺตริภงฺคารห  ปตฺต  วา  ผล  วา    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๗๐   
 
สเจ กิ ฺจิ กมฺม กโรนฺต อาหราเปติ  หตฺถกมฺมวเสน   
อาหราเปตฺวา  ปริภุ ฺชิตุ  วฏฏติ  อลชชฺีหิ  ปน  ภิกขฺูหิ  วา   
สามเณเรหิ  วา  หตฺถกมฺม  น  กาเรตพฺพ ฯ  อย  ตาว   
ปุริสตฺถกเร  นโย ฯ  โคณ  ปน  อ ฺาตกอปฺปวาริตฏานโต   
อาหราเปตุ  น  วฏฏติ ฯ  อาหราเปนฺตสฺส  ทุกฺกฏ ฯ  าตกปฺ- 
ปวาริตฏานโตป  มลูจฺเฉชฺชาย ยาจิตุน วฏฏติ ฯ  
ตาวกาลิกนเยน  สพฺพตฺถ  วฏฏติ ฯ  เอว  อาหราปต ฺจ  โคณ   
รกฺขิตฺวา  ชคฺคิตฺวา  สามิกา  น  ปฏิจฺฉาเปตพฺพา ฯ  สจสฺส   
ปาโท  วา  สงฺิค  วา  ภิชฺชติ  นสฺสติ  วา  ต  สามิกา   
เจ  สมฺปฏิจฺฉนฺติ  อิจฺเจต  กุสล  โน  เจ  สมฺปฏิจฺฉนฺติ  คีวา   
โหติ ฯ  สเจ  ตุมฺหากเยว  เทมาติ  วทนฺติ  น  สมฺปฏจฺิฉิ- 
ตพฺพ ฯ  วิหารสฺส  เทมาติ  วุตฺเต  ปน  อารามิกาน  อาจิกฺขถ   
ชคฺคนตฺถายาติ  วตฺตพฺพา ฯ  สกฏ  เทถาติป  อ ฺาตก- 
อปฺปวาริเต  วตฺตุ  น  วฏฏติ ฯ  วิ ฺตฺติเยว  โหติ  ทุกฺกฏ   
อาปชฺชติ ฯ  าตกปฺปวาริตฏาเน  ปน  วฏฏติ ฯ  ตาวกาลิก   
วฏฏติ ฯ  กมมฺ  กตฺวา  ปนุ  ทาตพฺพ ฯ  สเจ เนมิอาทีนิ   
ภิชฺชนฺติ  ปากติกานิ  กตฺวา  ทาตพฺพ ฯ  นฏเ  คีวา  โหติ ฯ   
ตุมฺหากเมว  เทมาติ  วุตฺเต  ทารุภณฺฑ  นาม  สมฺปฏจฺิฉิตุ  
วฏฏติ ฯ  เอเสว  นโย  วาสีผรสุกุารีกุทฺทาลนิขาทเนสุ  วลลฺิอาทีสุ   
จ  ปรปริคฺคหิเตสุ ฯ  ครภุณฺฑปฺปโหนเกสุเยว  จ  วลฺลิอาทีสุ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 71 

                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๗๑   
 
วิ ฺตฺติ  โหติ  น  ตโต  โอร ฯ  อนชฺฌาวุฏก  ปน  ยงฺกิ ฺจิ   
อาหราเปตุ  วฏฏติ ฯ  รกขิฺตโคปตฏาเนเยว  หิ  วิ ฺตฺติ  นาม   
วุจฺจติ ฯ  สา  ทฺวีสุ  ปจฺจเยสุ  สพฺเพน  สพฺพ  น  วฏฏติ ฯ  เสนาสน- 
ปจฺจเย  ปน  อาหร  เทหีติ  วิ ฺตฺติมตฺตเมว  น  วฏฏติ ฯ   
ปริกโถภาสนิมิตฺตกมฺมานิ  วฏฏนฺติ ฯ  ตตฺถ  อุโปสถาคาร  วา   
โภชนสาล  วา  อ ฺ  วา  กิ ฺจิ  เสนาสน  อิจฺฉโต  อิมสฺมึ   
วต  โอกาเส  เอวรูป เสนาสน  กาตุ  วฏฏตีติ  วา  ยตฺุตนฺติ  
วา  อนุรูปนติฺ  วา  อาทินา  นเยน  วจน  ปรกิถา  นาม ฯ  
อุปาสกา  ตุมฺเห  กุหึ  วสถาติ  ปาสาเท  ภนฺเตติ  ภิกฺขูน   
ปน  อุปาสกา  ปาสาโท  น  วฏฏตีติ ฯ  เอวมาทิวจน  โอภาโส 
นาม ฯ  มนุสเฺส  ทิสฺวา  รชฺชุปสาเรติ ขีเล  อาโกฏฏาเปติ  
กึ  อิท  ภนฺเตติ  วุตฺเต  อิท  อาวาส  กรสิฺสามาติ   
เอวมาทิกรณ  ปน  นิมิตฺตกมฺม  นาม ฯ  คิลานปจฺจเย  ปน   
วิ ฺตฺติป วฏฏติ ปเคว ปริกถาทีนิ ฯ   
        มนุสฺสา  อุปทฺทุตา  ยาจนาย  อุปทฺทุตา  วิ ฺตฺติยาติ   
เตส  ภิกฺขูน  ตาย  ยาจนาย  วิ ฺตฺติยา  จ  ปฬิตา ฯ  
อุพฺภิชฺชนฺติปติ  กินฺนุ  อาหราเปสฺสนฺตีติ  อุพฺเพค  อิ ฺชน  จลน   
ปฏิลภนฺติ ฯ  อุตฺตสนฺติปติ  อหึ  วิย  ทสิฺวา  สหสา  อุตฺตสิตฺวา   
อุกฺกมนฺติ ฯ  ปลายนฺติปติ  ทูรโตเยน  วา  เตน  วา  ปลายนฺติ ฯ  
อ ฺเนป  คจฺฉนฺตีติ  ย  มคฺค  ปฏิปนนฺา  ต  ปหาย  นิวตฺติตฺวา    
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วาม  วา  ทกขิฺณ  วา  คเหตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ ทฺวารป ถเกนฺติ ฯ   
ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเวติ  อิติ  ภควา  เต  ภิกฺขู  ครหิตฺวา  
ตทนุรูป ฺจ  ธมฺมีกถ  กตฺวา  ปุนป  วิ ฺตฺติยา  โทส  ปากฏ   
กุรุมาโน  อิมานิ  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเวติ  อาทินา  นเยน  ตีณิ   
วตฺถูนิ  ทสฺเสสิ ฯ  ตตฺถ  มณิกณฺโติ  โส  กิร  นาคราชา  
สพฺพกามทท  มหคฺฆ  มณึ  กณฺเ  ปลนฺธิตฺวา  จรติ  ตสฺมา   
มณิกณฺโเตฺวว  ป ฺายิตฺถ ฯ  อุปริมทฺุธนิ  มหนฺต  ผณ  กริตฺวา  
อฏาสีติ  โส  กริ  เตส ทฺวินฺน อิสีน  กนิฏโ  อิส ิ เมตฺตาวิหารี   
อโหสิ  ตสฺมา  โส  นาคราชา  นทิโต  อุตฺตริตฺวา  เทววณฺณ  
นิมฺมินิตฺวา  ตสฺส  สนฺติเก  นิสีทิตฺวา  สมฺโมทนีย  กถ  กตฺวา   
ต  เทววณฺณ  ปหาย  สกวณฺณเมว  อุปคนฺตฺวา  ต  อิสึ   
ปริกฺขิปตฺวา  ปสนฺนาการ  กโรนฺโต  อุปริมุทฺธนิ  มหนฺต  ผณ  
กตฺวา  ฉตฺต  วิย  ธารยมาโน  มุหุตฺต  ตฺวา  ปกฺกมติ ฯ  
เตน  วุตฺต  อุปริมุทฺธนิ  มหนฺต  ผณ  กริตฺวา  อฏาสีติ ฯ   
มณิมสฺส  กณฺเ  ปลนฺธนนฺติ  มณึ  อสฺส  กณฺเ  ปลนฺธิต   
อามุตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  เอกมนฺต  อฏาสีติ  เตน  เทววณฺเณน   
อาคนฺตฺวา ตาปเสน  สทฺธึ  สมฺโมทมาโน  เอกสฺม ึ ปเทเส  
อฏาสิ ฯ  มมนฺนปานนฺติ  มม  อนฺน ฺจ  ปาน ฺจ ฯ  วิปุลนฺติ   
ปหุต ฯ  อุฬารนฺติ  ปณีต ฯ  อติยาจโกสีติ  อติวิย  ยาจโก ฯ  
ปุนปฺปุน  ยาจโกสีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สสุูติ  ตรุโณ  ถามสมฺปนฺโน    
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โยพฺพนปฺปตฺตปุริโส ฯ  สกฺขราติ  วุจฺจติ  กาฬสิลา ฯ  ตตฺถ  โธโต   
อสิ  สกฺขรโธโต  นาม  วุจฺจติ ฯ  สกฺขรโธโต  ปาณิมฺหิ  อสฺสาติ   
สกฺขรโธตปาณิ ฯ  ปาสาเณ  โธตนิสิตขคฺคหตฺโถติ  อตฺโถ ฯ  ยถา   
โส  อสิหตฺโถ  ปุริโส  ตาเสยฺย  เอว  ตาเสสิ  ม ฯ  เสล  ม   
ยาจมาโนติ  มณึ  ยาจนฺโตติ อตฺโถ ฯ  น  ต  ยาเจติ  ต  
น  ยาเจยฺย ฯ  กตร ฯ  ยสสฺ  ปย  ชิคึเสติ  ย  อสฺส  สตฺตสฺส   
ปยนฺติ  ชาเนยฺย ฯ  กิมงฺค  ปน  มนุสฺสภูตานนฺติ  มนุสฺสภูตาน  
อมนาปาติ กิเมเวตฺถ  วตฺตพฺพ ฯ   
        สกุณสงฺฆสฺส  สทฺเทน  อุพฺพาฬฺโหติ  โส  กิร  สกุณสงฺโฆ   
ปมยาม ฺจ  ปจฺฉิมยาม ฺจ  นิรนฺตร  สทฺทเมว  กโรติ  โส   
ภิกฺขุ  เตน  สทฺเทน  ปฬโิต  หุตฺวา  ภควโต  สนฺติก  
อคมาสิ ฯ  เตนาห  เยนาห  เตนูปสงฺกมีติ ฯ  กโุต  จ  ตฺว 
  ภิกฺขุ  อาคจฺฉสีติ  เอตฺถ  นิสินฺโน  โส  ภิกฺขุ  น  อาคจฺฉติ   
วตฺตมานสมีเป  ปน  เอว  วตฺตุ  ลพฺภติ ฯ  เตนาห  กโุต  
จ  ตฺว  ภิกฺขุ  อาคจฺฉสีติ ฯ  กโุต  อาคโตสีติ  อตฺโถ ฯ  ตโต   
อห  ภควา  อาคจฺฉามีติ  เอตฺถาป  โสเอว  นโย ฯ  อุพฺพาฬฺโหติ  
ปฬิโต  อุกฺกณฺาปโต  หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  โส  สกุณสงฺโฆ  ภิกฺขุ   
ปตฺต  ยาจตีติ  เอตฺถ  เต  สกุณา  ภิกฺขุโน  วจน  น  ชานนฺติ  
ภควา  ปน  อตฺตโน  อานุภาเวน  ยถา  ชานนฺติ ตถา  
อกาสิ ฯ    
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                อปาห  เต  น  ชานามีติ  อป  อห  เต  ชเน  เก  วา  
อิเม  กสฺส  วา  อิเมติ  น  ชานามิ ฯ  สงฺคมฺม  ยาจนฺตีติ   
สมาคนฺตฺวา  วคฺควคฺคา  หุตฺวา  ยาจนฺติ ฯ  ยาจโก  อปฺปโย   
โหตีติ  โย  ยาจติ  โส  อปปฺโย  โหติ ฯ  ยาจ  อททมปฺปโยติ  
ยาจนฺติ  ยาจิต  วุจฺจติ ฯ  ยาจิตมตฺถ  อททนฺโตป  อปฺปโย  
โหติ ฯ  อถวา  ยาจนฺติ  ยาจนฺตสฺส ฯ  อททมปฺปโยติ  อเทนฺโต  
อปฺปโย  โหติ ฯ  มา  เม  วิทฺเทสนา  อหูติ  มา  เม  อปฺปยภาโว 
อหุ ฯ  อห  วา  ตว  ตฺว  วา มม เทสฺโส อปฺปโย มา  
อโหสีติ อตฺโถ ฯ   
        ทุสฺสหรานีติ  กสิโครกฺขาทีหิ  อุปาเยหิ  ทุกฺเขน   
สหรณียานิ ฯ   
        สยาจิกาย  ปน  ภิกฺขุนาติ  เอตฺถ  สยาจิกา  นาม  สย   
ปวตฺติตา  ยาจนา  วุจฺจติ ฯ  ตสฺมา  สยาจิกายาติ  อตฺตโน   
ยาจนายาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สย  ยาจิตเกหิ  อุปกรเณหีติ  
อตฺโถ ฯ  ยสมฺา  ปน  สา  สย  ยาจิตเกหิ  กยริมานา  สย  
ยาจิตฺวา กยิรมานา  โหติ  ตสฺมา  ต  อตฺถปริยาย  ทสเฺสตุ  
สย  ยาจิตฺวา  ปุริสมฺปติ  เอวมสฺส  ปทภาชน  วุตฺต ฯ  อุลลฺิตฺตาติ   
อนฺโตลิตฺตา ฯ  อวลิตฺตาติ  พหิลิตฺตา ฯ  อุลลฺิตฺตาวลิตฺตาติ  สนฺตร- 
พาหิรลิตฺตาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  การยมาเนนาติ  อิมสฺส  ปทภาชเน   
การาเปนฺเตนาติ  เอตฺตกเมว  วตฺตพฺพ  สิยา  เอว  ห ิ พฺย ฺชน    
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สเมติ  ยสฺมา  ปน  สยาจิกาย  กุฏ ึ การาเปนฺเตนาป  อิธ   
วุตฺตนเยเนว  ปฏิปชฺชิตพฺพ  ตสฺมา  กโรนฺโต  วา  โหตุ   
การาเปนฺโต  วา  อุโภเปเต   การยมาเนนาติ  อิมินาว  ปเทน   
สงฺคหิตาติ  เอตมตฺถ  ทสฺเสตุ  กโรนฺโต  วา  การาเปนฺโต  วาติ  
วุตฺต ฯ  ยทิ  ปน  กโรนฺเตน วา  การาเปนฺเตน  วาติ  วเทยฺย  
พฺย ฺชน  วิโลมิต  ภเวยฺย ฯ  น  หิ  การาเปนฺโต  กโรนฺโต   
นาม  โหติ ฯ  ตสฺมา  อตฺถมตฺตเมเวตฺถ  ทสฺสิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
อตฺตุทฺเทสนฺติ  มยฺห  เอสาติ  เอว  อตฺตา  อุทฺเทโส  อสฺสาติ   
อตฺตุทฺเทสา ฯ  ต  อตฺตุทฺเทส ฯ  ยสฺมา  ปน  ยสฺสา  อตฺตา  
อุทฺเทโส  สา  อตฺตโน  อตฺถาย  โหติ  ตสฺมา  ต  อตฺถปริยาย  
ทสฺเสนฺโต  อตฺตุทฺเทสนฺติ  อตฺตโน  อตฺถายาติ  อาห ฯ  ปมาณิกา   
กาเรตพฺพาติ  ปมาณยุตฺตา  กาเรตพฺพา ฯ  ตตฺรีท  ปมาณนฺติ  
ตสฺสา  กุฏิยา  อิท  ปมาณ ฯ  สุคตวิทตฺถิยาติ  สุคตวิทตฺถิ  นาม 
อิทานิ  มชฺฌมิสฺส  ปุริสสสฺ  ติสฺโส  วิทตฺถิโย  วฑฺฒกิหตฺเถน   
ทิยฑฺโฒ  หตฺโถ  โหติ ฯ   
        พาหิริเมน  มาเนนาติ  กุฏยิา  พหิกฺฑฺฑมาเนน  ทฺวาทส   
วิทตฺถิโย ฯ  นิมนฺเตน  ปน  สพฺพปม  ทินฺโน  มหามตฺติกา-   
ปริยนฺโต  น  คเหตพฺโพ ฯ  ถุสปณฺฑปริยนเตน  มนิิตพพ ฯ   
ถุสปณฺฑสฺสูปริ  เสตกมฺม  อพฺโพหารกิ ฯ  สเจ  ถสุปณเฑน   
อนตฺถิโก  มหามตฺติกายเอว  นิฏเปติ  มหามตฺติกาว  ปริจฺเฉโท ฯ    
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ติริยนฺติ  วิตฺถารโต ฯ  สตฺตาติ  สตฺต  สุคตวิทตฺถิโย ฯ  อนฺตราติ   
อิมสฺส  ปน  อย  นิทฺเทโส  อพฺภนฺตริเมน  มาเนน ฯ  กุฑฺฑสฺส   
พหิอนฺต  อคฺคเหตฺวา  อพฺภนฺตริเมน  อนฺเต  มิยมาเน  ติริย   
สตฺต  สุคตวิทตฺถิโย  ปมาณนฺติ  วุตต  โหติ ฯ  โย  ปน  เลส   
โอเฑนฺโต  ยถาวุตฺตปฺปมาณเมว  กริสฺสามีติ  ทีฆโต  เอกาทส  
วิทตฺถิโย  ติรยิ อฏ  วิทตฺถิโย  ทีฆโต  วา  เตรส  วิทตฺถิโย 
ติริย  ฉ  วิทตฺถิโย  กเรยฺย  น  วฏฏติ ฯ  เอกโตภาเคน 
อติกฺกนฺตมฺป  หิ  ปมาณ  อติกฺกนฺตเมว  โหติ ฯ  ติฏตุ  วิทตฺถิ   
เกสคฺคมตฺตมฺป  ทีฆโต  หาเปตฺวา  ติริย  ติริยโต  วา  หาเปตฺวา   
ทีฆ  วฑฺเฒตุ น  วฏฏติ ฯ  โก  ปน วาโท  อุภโต  วฑฺฒเน ฯ  
วุตฺต  เหต  อายามโต  วา  วิตฺถารโต  วา  อนฺตมโส 
เกสคฺคมตฺตมฺป  อติกฺกมิตฺวา  กโรติ  วา  การาเปติ  วา  ปโยเค 
ทุกฺกฏนฺติ  อาทิ ฯ  ยถาวุตฺตปฺปมาณาเอว  ปน  วฏฏติ ฯ ยา   
ปน  ทีฆโต  สฏ ิหตฺถาป  โหติ  ติริย  ติหตฺถา  วา   
อูนกตฺติหตฺถา  วา  ยตฺถ  ปมาณยุตฺโต  ม ฺโจ  อิโต  จิโต  
จ  น  ปริวตฺตติ  อย  กุฏติี  สงฺข  น  คจฺฉติ  ตสฺมา  อยมฺป   
วฏฏติ ฯ มหาปจฺจริยปน ปจฺฉิมโกฏิยา  จตูหตฺถวิตฺถารา   
วุตฺตา ฯ  ตโต  เหฏา  อกุฏี ฯ  ปมาณกิาป  ปน  อเทสิตวตฺถุกา  
วา  สารมฺภา  วา  อปริกฺกมนา  วา  น วฏฏติ ฯ  ปมาณิกา  
เทสิตวตฺถุกา  อนารมฺภา  สปริกฺกมนา  วฏฏติ ฯ  ปมาณโต    
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                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๗๗   
 
อูนตรมฺป  จตูหตฺถป ฺจหตฺถมฺป  กโรนฺเตน  เทสิตวตฺถุกา  ว   
กาเรตพฺพา ฯ   
        ปมาณาติกฺกนฺต ฺจ  ปน  กโรนฺโต  เลปปรโิยสาเน  ครุก   
อาปตฺตึ  อาปชฺชติ ฯ  ตตฺถ  เลโป  จ  อเลโป  จ  เลโปกาโส   
จ  อเลโปกาโส  จ  เวทิตพฺโพ ฯ  เสยฺยถีท ฯ  เลโปติ เทฺว 
เลปา  มตฺติกาเลโป  จ  สธุาเลโป  จ ฯ  เปตฺวา  ปน  อิเม   
เทฺว เลเป  อวเสโส  ภสฺมโคมยาทิเภโท  อเลโป ฯ  สเจป  
กลลเลโป  โหติ  อเลโป  เอว ฯ  เลโปกาโสติ  ภิตฺติโย  เจว   
ฉทน ฺจ ฯ  เปตฺวา  ปน  ภิตฺติจฺฉทเน  อวเสโส  ถมฺภตุลาปฏ ิ- 
สงฺฆาฏวาตปานธูมจฺฉิทฺทาทิ  อเลปารโห  โอกาโส  สพฺโพป  
อเลโปกาโสติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ภิกฺขู  อภิเนตพฺพา  วตฺถุเทสนายาติ  
ยสฺมึ  าเน  กุฏึ  กาเรตุกาโม  โหติ  ตตฺถ  วตฺถุเทสนตฺถาย  
ภิกฺขู  อภิเนตพฺพา ฯ  เตน  กุฏีการเกนาติ  อาทิ  ปน  เยน  วิธินา   
เต  ภิกฺขู  อภิเนตพฺพา  ตสฺส  ทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ   
กุฏีวตฺถุ โสเธตฺวาติ  น  วิสม  อร ฺ  ภิกฺขู คเหตฺวา  คนฺตพฺพ   
กุฏีวตฺถุ  ปมเมว  โสเธตฺวา  สมตล  สีมามณฺฑลสทิส  กตฺวา   
ปจฺฉา  สงฺฆ  อุปสงฺกมิตฺวา  ยาจิตฺวา  เนตพฺพาติ  ทสฺเสติ ฯ   
เอวมสฺส  วจนีโยติ  สงฺโฆ  เอว  วตฺตพฺโพ  อสฺส ฯ  ปรโต  ปน   
ทุติยมฺป  ยาจิตพฺพาติ  ภิกฺขู  สนฺธาย  พหุวจน  วุตฺต ฯ  สเจ   
สพฺโพ  สงฺโฆ  น  อุสฺสหตีติ  สเจ  สพฺโพ  สงฺโฆ  น  อิจฺฉติ    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๗๘   
 
สชฺฌายมนสิการาทีสุ  อุยยฺุตฺตา  เต  ภิกฺขู  โหนฺติ ฯ สารมฺภ  
อนารมฺภนฺติ  สอุปทฺทว  อนุปทฺทว ฯ  สปริกฺกมน  อปริกฺกมนนติฺ   
สอุปจาร  อนุปจาร ฯ  ปตฺตกลฺลนฺติ  ปตฺโต  กาโล  อิมสฺส 
โอโลกนสฺสาติ  ปตฺตกาล ฯ  ปตฺตกาลเมว  ปตฺตกลลฺ ฯ  อิท ฺจ  
วตฺถุ  โอโลกนตฺถาย  สมมฺติกมฺมสฺสาวนนเยน  อปโลเกตฺวาป   
กาตุ วฏฏติ ฯ  ปรโต  ปน  วตฺถุเทสนากมฺม  ยถาวุตฺตายเอว 
ตฺติยา  จ อนุสฺสาวนาย  จ  กาตพฺพ ฯ  อปโลเกตฺวา  กาตุ 
น  วฏฏติ ฯ   
        กิปลิกานนฺติ  รตฺตกาฬปงฺคลาทิเภทาน  ยาส  กาส ฺจิ  
กิปลิกาน ฯ  กปลกานนฺติป ปาโ ฯ  อาสโยติ  นิพทฺธวส- 
นฏาน ฯ  ยถา  จ  กิปลิกาน  เอว  อุปจิกาทีนมฺป  นิพทฺธ- 
วสนฏานเยว  อาสโย  เวทิตพฺโพ ฯ  ยตฺถ  ปน  เต  โคจรตฺถาย   
อาคนฺตฺวา  คจฺฉนฺติ  สพฺเพสมฺป  ตาทิโส  ส ฺจรณปฺปเทโส   
อวาริโต ฯ  ตสฺมา  ตตฺถ  อปเนตฺวา  โสเธตฺวา  กาตุ  วฏฏติ ฯ   
อิมานิ  ตาว  ฉฏานานิ  สตฺตานุทยาย  ปฏิกฺขิตฺตานิ ฯ   
หตฺถีน  วาติ  หตฺถีน  ปน  นิพทฺธวสนฏานป  นิพทฺธ- 
โคจรฏานป  น  วฏฏติ ฯ  สีหาทีน  อาสโย  จ  โคจราย   
ปกฺกมนฺตาน  นิพทฺธคมนมคฺโค  จ  น  วฏฏติ ฯ  เอเตส 
ปน จารภูมิ  น  คหิตา ฯ  เยส  เกส ฺจีติ  อ ฺเสมฺป   
วาฬาน  ติรจฺฉานคตาน ฯ  อิมานิ  สตฺตฏานานิ  สปฏิภยานิ    
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                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๗๙   
 
ภิกฺขูน  อาโรคฺยตฺถาย  ปฏกิฺขิตฺตานิ ฯ  เสสานิ  นานาอุปทฺทเวหิ   
สอุปทฺทวานิ ฯ  ตตฺถ  ปุพฺพนฺนนิสฺสิตนฺติ  ปุพฺพนฺนนิสฺสิต  สตฺตนฺน   
ธ ฺาน  วิรุหณกฺเขตฺตสฺส สมนฺตา   ิต ฯ  เอเสว  นโย   
อปรนฺนนิสฺสิตาทีสุป ฯ  เอตฺถ  ปน  อพฺภาฆาตนฺติ  การณฆร  
เวริฆร  โจราน  มารณตฺถาย  กตนฺติ  กรุุนฺทิยาทีสุ  วุตฺต ฯ   
อาฆาตนฺติ  ธมฺมคณฺฑิกา  วุจฺจติ ฯ   สสุานนฺติ   มหาสุสาน  ฯ   
สสรณนฺติ  อภินิพฺพิชฺฌคมนีโย  คตปจฺจาคตมคฺโค  วุจฺจติ ฯ  เสส   
อุตฺตานเมว ฯ  น  สกฺกา  โหติ ยถายุตฺเตน  สกเฏนาติ  ทฺวีหิ   
พลิวทฺเทหิ  ยุตฺเตน  สกเฏน  เอก  จกกฺ  นิมโฺพทกปตนฏาเน  
เอก  พหิ  กตฺวา  อาวิชฺฌิตุ น  สกฺกา  โหติ ฯ  กรุุนฺทยิ   
ปน  จตูหิ  ยตฺุเตน  วาติ  วุตฺต ฯ   
        สมนฺตา  นิสฺเสณิยา  อนุปริคนฺตุนฺติ  นิสฺเสณิย  ตฺวา  
เคห  ฉาเทนฺเตหิ  น  สกฺกา  โหติ  สมนฺตา  นิสฺเสณิยา 
อาวิชฺฌิตุ ฯ  อิติ  เอวรูเป  สารมฺเภ  จ  อปริกฺกมเน  จ  าเน   
น  กาเรตพฺพา ฯ  อนารมฺเภ  ปน  สปรกิฺกมเน  กาเรตพฺพา ฯ   
ต  วุตฺตปฏิปกฺขนเยน  ปาลิย อาคตเมว ฯ  ปุน  สยาจิกา  นามาติ   
เอวมาทิ  สารมฺเภ  เจ  ภิกขฺุ  วตฺถุสฺมึ  อปริกฺกมเน  สยาจิกาย   
กุฏึ  กเรยฺยาติ  เอว  วุตฺตสยาจิกาทีน  อตฺถปฺปกาสนตฺถ  วุตฺต ฯ  
ปโยเค  ทุกฺกฏนฺติ  เอว  อเทสิตวตฺถุก  วา  ปมาณาติกฺกนฺต   
วา  กุฏ ึ กาเรสฺสามีติ  อร ฺโต  รุกฺขาหรณตฺถาย  วาสึ  วา   
ผรสุ วา  นิเสติ  ทุกฺกฏ ฯ อร ฺ ปวิสติ  ทุกฺกฏ ฯ  ตตฺถ    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๘๐   
 
อลฺลติณานิ  ฉินฺทติ  ทุกฺกเฏน  สทฺธ ึ ปาจิตฺติย ฯ  สุกฺขานิ   
ฉินฺทติ  ทุกฺกฏ ฯ  รกฺุเขสุป  เอเสว  นโย ฯ  ภูมึ  โสเธติ  ขนติ  
ปสุ  อุทฺธรติ  มินาตีติ  เอว  ยาว  ปาจีร  พนฺธติ  ตาว   
ปุพฺพปฺปโยโค  นาม  โหติ ฯ  เอตสฺมึ  ปุพฺพปฺปโยเค  สพฺพตฺถ   
ปาจิตฺติยฏาเน  ทุกฺกเฏน  สทฺธ ึ ปาจิตฺติย  ทุกฺกฏฏาเน   
ทุกฺกฏ ฯ  ตโต  ปฏาย  สหปฺปโยโค  นาม ฯ  ตตฺถ ฯ  ถมฺเภหิ  
กาตพฺพาย  ตตฺถ  ถมฺภ  อุสฺสาเปติ  ทุกฺกฏ ฯ  อิฏกาหิ 
จินิตพฺพาย  อิฏก  อาจินาติ  ทุกฺกฏ ฯ  เอว  ย  ย  อุปกรณ   
โยเชติ  สพฺพปฺปโยเค  ทุกกฺฏ ฯ  ตจฺเฉนฺตสฺส  หตฺถวาเร  หตฺถวาเร 
ตทตฺถาย  คจฺฉนฺตสฺส  ปเท  ปเท  ทุกกฺฏ ฯ  เอว  กต  ปน   
ทารุกุฑฺฑิก  วา สิลากุฑฺฑิก วา  อิฏกกุฑฺฑิก  วา  อนฺตมโส  
ปณฺณสาลป  สภิตฺติจฺฉทน  ลิมฺปสฺสามีติ  สุธาย  วา  มตฺติกาย  
วา  ลิมฺปนฺตสฺส  ปโยเค  ปโยเค  ทุกฺกฏ  ยาว  ถลฺุลจฺจย   
น  โหติ  ตาว  ทุกฺกฏ ฯ  เอต  ปน  ทุกกฺฏ มหาเลเปเนว   
วฑฺฒติ ฯ  เสตรตฺตวณฺณกรเณ  วา  จิตฺตกมฺเม  วา  อนาปตฺติ ฯ   
        เอก  ปณฺฑ  อนาคเตติ  โย  สพฺพปจฺฉิโม  เอโก  เลปปณฺโฑ 
ต  เอก  ปณฺฑ  อสมฺปตฺเต  กุฏกีมฺเม ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  อิทานิ  
ทฺวีหิ  ปณฺเฑหิ  นิฏาน  คมิสฺสตีติ  เตสุ  ปมปณฺฑทาเน   
ถุลลฺจฺจย ฯ  ตสฺมึ  ปณฺเฑ  อาคเตติ  ย  เอก  ปณฺฑ  อนาคเต 
กุฏีกมฺเม  ถลุลฺจฺจย  โหติ  ตสฺมึ  อวสาเน  ปณฺเฑ  อาคเต    
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                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๘๑   
 
ทินฺเน  ปเต  เลปสฺส  ฆฏิตตฺตา  อาปตฺติ  สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ   
เอว  ลิมฺปนฺตสฺส  จ  อนฺโตเลเป  วา  อนฺโตเลเปน  สทฺธึ  ภิตฺติ ฺจ   
ฉทน ฺจ  เอกาพทฺธึ  กตฺวา  ฆฏิเต  พหิเลเป  วา  พหิเลเปน   
สทฺธึ  ฆฏิเต สงฺฆาทิเสโส ฯ สเจ  ปน  ทฺวารพนฺธ  วา  วาตปาน  
วา อฏเปตฺวาว  มตฺติกาย ลิมฺปติ ตสฺมึ  จ  ตสฺโสกาส   
ปุน วฑฺเฒตฺวา วา อวฑฺเฒตฺวา วา ปเต  เลโป  น  ฆฏียติ   
รกฺขติ  ตาว ฯ ปุน เลปนตฺสฺส (๑)ปน ฆฏิตมตฺเต สงฺฆาทิเสโส ฯ   
สเจ  ต  ปยมาน  ปมทินฺนเลเปน  สทฺธึ  นิรนฺตรเมว  หุตฺวา  
ติฏติ  ปมเมว  สงฺฆาทิเสโส ฯ  อุปจิกาโมจนตฺถ  อฏงฺคุล- 
มตฺเตน  อปฺปตฺตจฺฉทน  กตฺวา  ภิตฺตึ  ลิมฺปติ  อนาปตฺติ ฯ   
อุปจิกาโมจนตฺถเมว  เหฏา   ปาสาณกุฑฺฑ  กตวฺา  ต  อลิมฺปตฺวา   
อุปริ  ลิมฺปติ  เลโป  น  ฆฏียติ  นาม  อนาปตฺติเยว ฯ  อิฏก- 
กุฑฺฑิกาย  อิฏกาหิเยว  วาตปาเน  จ  ธูมเนตฺตานิ  จ  กโรติ  
เลปฆฏเนเนว  อาปตฺติ ฯ  ปณฺณสาล  ลิมฺปติ  เลปฆฏิเตเนว   
อาปตฺติ ฯ  ตตฺถ  อาโลกตฺถาย  อฏงฺคุลมตฺต  เปตฺวา  ลิมฺปติ  
เลโป  น ฆฏยีติ  นาม  อนาปตฺติเยว ฯ  สเจ  วาตปาน   
ลทฺธา  เอตฺถ  เปสฺสามีติ  กโรติ  วาตปาเน  ปเต  เลปฆฏเนน   
อาปตฺติ ฯ  สเจ  มตฺติกาย  กุฑฺฑ  กโรติ  ฉทนเลเปน  สทฺธ ึ 
ฆฏเน  อาปตฺติ ฯ  เอโก  เอกปณฺฑาวเสส  กตฺวา  เปติ  อ ฺโ   
# ๑. ลิมฺปนฺตสฺส.    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๘๒   
 
ต  ทิสฺวา  ทกฺุกฏ  อิทนฺติ  วตฺตสีเสน  ลิมฺปติ  อุภินนฺ   
อนาปตฺติ ฯ   
        ภิกฺขุ  กฏุึ  กโรตีติ  เอวมาทีนิ  ฉตฺตึส  จตุกฺกานิ   
อาปตฺติเภททสฺสนตฺถ  วุตฺตานิ ฯ  ตตฺถ  สารมฺภาย  ทุกฺกฏ  
อปริกฺกมนาย  ทุกกฺฏ  ปมาณาติกฺกนฺตาย  สงฺฆาทิเสโส  อเทสิต- 
วตฺถุกาย  สงฺฆาทิเสโส  เอเตส  วเสน  โอมิสฺสกาปตฺติโย   
เวทิตพฺพา ฯ  อาปตฺติ  ทฺวินฺน  สงฺฆาทิเสสาน  ทฺวินฺน  ทุกฺกฏานนฺติ- 
อาทีสุ  จ  ทฺวีหิ  สงฺฆาทิเสเสหิ  สทฺธึ  ทฺวินฺน  ทุกฺกฏานนฺติ- 
อาทินา  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  โส  เจ  วิปฺปกเต  อาคจฺฉตีติ- 
อาทีสุ  จ  อย  อตฺถวินิจฺฉโย ฯ  โสติ  สมาทิสิตฺวา  ปกฺกนฺต- 
ภิกฺขุ ฯ  วิปฺปกเตติ  อนิฏ ิเต  กุฏีกมฺเม ฯ  อ ฺสฺส  วา  ทาตพฺพาติ 
อ ฺสฺส  ปุคฺคลสฺส  วา  สงฺฆสฺส  วา  จชิตฺวา  ทาตพฺพา ฯ   
ภินฺทิตฺวา  วา  ปุน  กาตพฺพาติ  กิตฺตเกน  ภินฺนา  โหติ ฯ   
สเจ  ถมฺภา  ภูมิย  นิขาตา  อุทฺธริตพฺพา ฯ  สเจ  ปาสาณาน  
อุปริ  ปตา  อปเนตพฺพา ฯ  อิฏกจิตาย  ยาว  มงฺคลิฏกา   
ตาว  กุฑฺฑา  อปจินิตพฺพา ฯ  สงฺเขปโต  ภูมิสม  กตฺวา   
วินาสิตา  ภินฺนา  โหติ ฯ  ภูมิโต  อุปริ  จตุรงฺคุลมตฺเตป   ิเต   
อภินฺนาว ฯ  เสส  สพฺพจตุกฺเกสุ  ปากฏเมว ฯ  น  เหตฺถ  อ ฺ   
กิ ฺจิ  อตฺถิ  ย  ปาล ิ อนสุาเรเนว  ทูวิ ฺเยฺย  สิยา ฯ  
อตฺตนา  วิปฺปกตนฺติ  อาทีสุ  ปน  อตฺตนา  อารทฺธ  กฏุี  อตฺตนา    
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ปริโยสาเปตีติ  มหามตฺติกาย  วา  ถุสมตฺติกาย  วา  ยาย  
กตปริโยสิตภาว  ปาเปตุกาโม  โหติ  ตาย  อวสานปณฺฑ  เทนฺโต   
ปริโยสาเปติ ฯ ปเรหิ  ปรโิยสาเปตีติ  อตฺตโน  อตฺถาย  ปเรหิ  
ปริโยสาเปติ ฯ  อตฺตนา  วา  หิ  วิปฺปกตา  โหตุ  ปเรหิ  วา   
อุภเยหิ  วา  ต ฺจ  อตฺตโน  อตฺถาย  อตฺตนา  วา  ปริโยสาเปติ  
ปเรหิ วา ปรโิยสาเปติ อตฺตนา จ  ปเรหิ  จาติ  ยุคนทฺธ  
วา  ปริโยสาเปติ  สงฺฆาทิเสโสเยวาติ อยเมตฺถ  วินิจฺฉโย ฯ   
กุรุนฺทิย  ปน  วุตฺต  เทฺว  ตโย ภิกฺขู เอกโต วสิสฺสามาติ   
กโรนฺติ  รกฺขติ  ตาว  อวิภตฺตตฺตา  อนาปตฺติ  อิท  าน  
ตว  อิท  มมาติ  วิภชิตฺวา  กโรนฺติ  อาปตฺติ  สามเณโร  จ 
ภิกฺขุ  จ  เอกโต  กโรนฺติ  ยาว  อวิภตฺตา  ตาว  รกฺขติ  ปุริมนเยน   
วิภชิตฺวา  กโรนฺติ ภิกฺขุสฺส อาปตฺตีติ ฯ   
        อนาปตฺติ  เลเณติ  อาทีสุ  เลณ  มหนฺตมฺป  กโรนฺตสฺส   
อนาปตฺติ ฯ  น  เหตฺถ  เลโป  ฆฏียติ ฯ  คุหมฺป  อิฏกคุห   
วา  สิลาคุห  วา  ทารุคุห  วา  ภูมิคุห  วา มหนฺตมฺป  
กโรนฺตสฺส อนาปตฺติ ฯ  ติณกุฏิกาโยติ  สตฺตภูมิโกป  ปาสาโท   
ติณปณฺณจฺฉทโน  ติณกฏุกิาติ  วุจฺจติ ฯ  อฏกถาสุ  ปน   
กุกฺกุฏจฺฉิกเคหนฺติ  ฉทน  ทณฺฑเกหิ  ชาลพนฺธ  กตฺวา  ติเณหิ 
วา  ปณฺเณหิ  วา  ฉาทิตกุฏิกาว  วุตฺตา ตตฺถ  อนาปตฺติ ฯ 
มหนฺตมฺป  ติณจฺฉทนเคห  กาตุ  วฏฏติ ฯ อุลลฺิตฺตาทิภาโวเอว    
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หิ  กฏุิยา  ลกขฺณ ฯ  โส  จ  ฉทนเมว  สนฺธาย  วุตฺโตติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  จงฺกมนสาลาย  ติณปณฺณ  ปริปตติ  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว โอกปฺเปตฺวา(๑) อุลฺลิตฺตาวลิตฺต กาตุนฺติ (๒)อาทีนิ เจตฺถ   
สาธกานิ ฯ  ตสฺมา  อุภโตปกฺขก  วา  กูฏพทฺธ  วา  วฏฏ  วา  
จตุรสฺส  วา  ย  อิม  (๓)  เอตสฺส  เคหสฺส  ฉาทนนฺติ  ฉทนสเขเปน  
กต  โหติ  ตสฺส  ภิตฺติเลเปน  สทฺธ ึ เลเป  ฆฏิเต  อาปตฺติ ฯ 
สเจ  ปน  อุลลฺิตฺตาวลิตฺตจฺฉทนสฺส  เคหสฺส  เลปรกฺขณตฺถ  อุปริ 
ติเณน  ฉาเทนฺติ น  เอตฺตาวตา  ติณกุฏี  นาม  โหติ ฯ  ก ึ  
ปเนตฺถ  อเทสิตวตฺถุกปฺปมาณาติกฺกมนปจฺจยาว  อนาปตฺติ   อุทาหุ   
สารมฺภอปริกฺกมนปจฺจยาปติ   สพฺพตฺถาป  อนาปตฺติ ฯ  ตถา  หิ  
ตาทิส  กุฏึ  สนฺธาย  ปริวาเร  วุตฺต   
                ภิกฺขุ ส ฺาจิกาย กุฏ ึกโรติ   
                อเทสิตวตฺถุก ปมาณาติกฺกนฺต   
                สารมฺภ อปริกฺกมน อนาปตฺติ   
                ป ฺหาเมสา กุสเลหิ จินฺติตาติ (๔)ฯ   
        ย  ปน  อาปตฺติ  การกาน  ติณฺณ  ทุกฺกฏานนฺติอาทิ   
ปาลิย  วุตฺต  ต  ยถาสมาธิฏาย  อกรณปจฺจยา  วุตฺต ฯ   
อ ฺสฺสตฺถายาติ  กุฏลีกฺขณปฺปตฺตมฺป  กุฏ ึ อ ฺสฺส  อุปชฌฺายสฺส   
วา  อาจริยสฺส  วา  สงฺฆสฺส  วา  อตฺถาย  กโรนฺตสฺส   
# ๑. สฺยา โอคุมฺเพตฺวา ฯ  ๒. วิ. จุล. ๗/๖๗/๒๖ ฯ  ๓.  อิติ ฯ   
# ๔. วิ. ปร.ิ ๘/๑๓๐๒/๕๒๙ ฯ    
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อนาปตฺติ ฯ  วาสาคาร  เปตฺวา  สพฺพตฺถาติ  อตฺตโน  วสนตฺถาย   
อคาร  เปตฺวา  อ ฺ  อุโปสถาคาร  วา  ชนฺตาฆร  วา   
โภชนสาลา  วา  อคฺคิสาลา  วา ภวิสฺสตีติ กาเรติ  สพฺพตฺถ   
อนาปตฺติ ฯ  สเจปสฺส  โหติ  อุโปสถาคาร ฺจ  ภวิสฺสติ  อห ฺจ  
วสิสฺสามีติ  ชนฺตาฆร ฺจ  โภชนสาลา  จ  อคฺคิสาลา  จ  
ภวิสฺสติ  อห ฺจ  วสิสฺสามีติ  การิเตป  อาปตฺติเยว ฯ  มหา- 
ปจฺจริย  ปน  อนาปตฺตีติ  วตฺวา  อตฺตโน  วาสาคารตฺถาย  
กโรนฺตสฺเสว  อาปตฺตีติ  วุตฺต ฯ  อนาปตฺตีติ  อุมฺมตฺตกสฺส 
อาทิกมฺมิกาทีน ฺจ  อาฬวกาน  ภิกฺขูน  อนาปตฺติ ฯ   
        สมฏุานาทีสุ ฯ  ฉสสฺมุฏาน  กริิยา  จ  กิริยากิริยา   
จ ฯ  อิท  หิ  วตฺถุ เทสาเปตฺวา  ปมาณาติกฺกนฺต  กโรโต   
กิริยโต สมฏุาติ  วตฺถุ  อเทสาเปตฺวา  กโรโต  กริิยากิริยโต ฯ   
โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม 
ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
            กฏุีการสิกฺขาปทวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
        เตน  สมเยนาติ  วิหารการสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  โกสมฺพิยนฺติ   
เอวนามเก  นคเร ฯ โฆสติาราเมติ โฆสิตสฺส อาราเม ฯ 
โฆสิตนามเกน  กริ  เสฏ ินา  โส  การโิต  ตสฺมา  โฆสิตาราโมติ  
วุจฺจติ ฯ  ฉนฺนสฺสาติ  โพธิสตฺตกาเล  อุปฏากฉนฺนสฺส ฯ  วิหาร- 
วตฺถุ ภนฺเต  ชานาหีติ  วิหารสฺส  ปติฏานฏาน  ภนฺเต    
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ชานาหิ ฯ  เอตฺถ  จ  วิหาโรติ  น  สกลวิหาโร  เอโก   
อาวาโส ฯ  เตเนวาห  อยฺยสฺส  วิหาร  การาเปสฺสามีติ ฯ  เจติย- 
รุกฺขนฺติ  เอตฺถ  จิตีกตตฺเถน เจติย ฯ  ปชูารหาน  เทวฏา 
นานเมต  อธิวจน ฯ  เจติยนฺติ  สมฺมต  รุกฺข  เจติยรกฺุข ฯ  
คาเมน  ปูชิต คามสฺส วา ปูชิตนฺติ คามปูชิต ฯ  เอส  
นโย เสสปเทสุ ฯ  อปเจตฺถ  ชนปโทติ  เอกสฺส  ร ฺโ  รชฺเช  
เอโก  โกฏาโส ฯ  รฏนฺติ  สกลรฏ  เวทิตพฺพ ฯ  สกล- 
รฏมฺป  หิ กทาจิ  ตสฺส  รกฺุขสฺส  ปูช  กโรติ ฯ  เตน  วุตฺต  
รฏปูชิตนฺติ ฯ  เอกินฺทฺรยินฺติ  กายินทฺฺริย  สนฺธาย  วทนฺติ ฯ  
ชีวส ฺ ิโนติ  สตฺตส ฺ ิโน ฯ  มหลฺลกนฺติ  สสสฺามิกภาเวน  
สยาจิกกุฏิโต  มหนฺตภาโว  เอตสฺส  อตฺถีติ  มหลลฺโก ฯ  ยสฺมา  
วา  วตฺถุ เทสาเปตฺวา  ปมาณาติกฺกเมนาป  กาตุ วฏฏติ  ตสฺมา   
ปมาณมหนฺตตายป  มหลฺลโก ฯ  ต  มหลฺลก ฯ  ยสฺมา  ปนสฺส  
ต  ปมาณมหตฺต  สสฺสามิกตฺตาว  ลพฺภติ  ตสฺมา  ตทตฺถ- 
ทสฺสนตฺถ  มหลฺลโก  นาม  วิหาโร  สสฺสามิโก  วุจฺจตีติ   
ปทภาชน  วุตฺต ฯ  เสส  สพฺพ กุฏีการสิกฺขาปเท วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺพ  สทฺธึ  สมฏุานาทีหิ ฯ  สสฺสามิกภาวมตฺตเมว  หิ  
เอตฺถ  กิริยโต  สมุฏานาภาโว  ปมาณนิยมาภาโว  จ  วิเสโส   
ปมาณนิยมาภาวา จ จตุกฺกปริหานีติ ฯ   
                   วิหารการสิกฺขาปทวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    
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        เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควาติ  ทุฏโทสสิกฺขาปท ฯ  
ตตฺถ  เวฬุวเน  กลนฺทกนวิาเปติ  เวฬุวนนฺติ  ตสฺส  อุยฺยานสฺส   
นาม ฯ  ต  กริ  เวฬูห ิ จ  ปริกฺขิตฺต  อโหสิ  อฏารสหตฺเถน 
จ  ปากาเรน  โคปุรฏฏาลกยุตฺต  นีโลภาส  มโนรม  เตน   
เวฬุวนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  กลนทฺกาน ฺเจตฺถ  นิวาป  อทสุ  เตน 
กลนฺทกนิวาโปติ  วุจฺจติ ฯ  ปุพฺเพ  กริ  อ ฺตโร  ราชา  ตตฺถ 
อุยฺยาเน  กีฬนตฺถ  อาคโต  สุรามเทน  มตฺโต  ทิวาเสยฺย  สุป ฯ   
ปริชโนปสฺส  สุตฺโต  ราชาติ  ปุปฺผผลาทีหิ  ปโลภิยมาโน  อิโต 
จีโตจ  ปกฺกามิ ฯ  อถ  สุราคนฺเธน  อ ฺตรสฺมา  สุสิรรุกฺขา  
กณฺหสปฺโป  นิกฺขมิตฺวา  ร ฺโ  อภิมุโข  อาคจฺฉติ ฯ  ต  ทิสฺวา  
รุกฺขเทวตา  ร ฺโ  ชีวิต  ทมฺมีติ  กาฬกเวเสน  อาคนฺตฺวา   
กณฺณมูเล  สทฺทมกาสิ ฯ  ราชา  ปฏิพุชฌฺิ ฯ  กณฺหสปฺโป  
นิวตฺโต ฯ  โส  ต  ทิสฺวา  อิมาย  กาฬกาย  มม  ชีวิต  ทินฺนนฺติ   
กาฬกาน  ตตฺถ  นิวาป  ปฏเปสิ  อภยโฆสน ฺจ  โฆสาเปสิ ฯ 
ตสฺมา  ต  ตโต  ปภูติ  กลนฺทกนิวาปนฺติ  สงฺข  คต ฯ   
กลนฺทกาติ  หิ  กาฬกาน  เอต  นาม ฯ  ทพฺโพติ  ตสฺส  เถรสฺส   
นาม ฯ  มลฺลปุตฺโตติ  มลลฺราชสฺส  ปตฺุโต ฯ  ชาติยา  สตฺตวสฺเสน   
อรหตฺต  สจฺฉิกตนฺติ  เถโร  กิร  สตฺตวสฺโสว  สเวค  ลภิตฺวา   
ปพฺพชนฺโต  ขุรคฺเคเยว  อรหตฺต  ปาปุณีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ยงฺกิ ฺจิ   
สาวเกน  ปตฺตพฺพ  สพฺพ  เตน  อนุปฺปตฺตนฺติ  สาวเกน    
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ปตฺตพฺพ  นาม  ติสฺโส  วิชฺชา  จตสฺโส  ปฏิสมฺภิทา  ฉ  
อภิ ฺา  นว  โลกุตฺตรธมฺมาติ  อิท  คุณชาต  ต  สพฺพ   
เตน  อนุปฺปตฺต  โหติ ฯ  นตฺถิ  จสฺส  กิ ฺจิ  อุตฺตริกรณียนฺติ  (๑)  
จตูสุ  สจฺเจสุ  จตูหิ  มคฺเคหิ  โสฬสวิธสฺส  กิจฺจสฺส  กตตฺตา  
อิทานิสฺส  กิ ฺจิ  อุตฺตรึ  กรณีย  นตฺถิ ฯ  กตสฺส  วา  ปฏิจโยติ   
ตสฺเสว  กตสฺส  วฑฺฒนมฺป  นตฺถ ิ โธตสฺส  วิย  วตฺถสฺส  ปฏิโธวน  
ปฏสฺส  วิย  คนฺธสฺส  ปฏิปสน  ปุปฺผิตสฺส  วิย  จ  ปุปฺผสฺส   
ปฏิปุปฺผนนฺติ ฯ  รโหคตสฺสาติ  รหสิ  คตสฺส ฯ  ปฏิสลลฺีนสฺสาติ   
ตโต  ตโต  ปฏิกฺกมิตวา  สลฺลีนสฺส ฯ  เอกีภาว  คตสฺสาติ  วุตต  
โหติ ฯ   
        อถโข  อายสฺมโต  ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส  เอตทโหสิ   
ยนฺนูนาห  สงฺฆสฺส  เสนาสน ฺจ  ป ฺาเปยฺย  ภตฺตานิ  จ  
อุทฺทิเสยฺยนฺติ  เถโร  กิร  อตฺตโน  กตกิจฺจภาว  ทิสฺวา  อห  
อิม  อนฺติมสรีร  ธาเรมิ  ต ฺจ  โข วาตมุเข   ิตปทีโป  วิย   
อนิจฺจตามฺเข   ิต  นจิรสฺเสว  นิพฺพายนธมฺม  ยาว  น   
นิพฺพายติ  ตาว  กึ  นุโข  อห  สงฺฆสฺส  เวยฺยาวจฺจ  กเรยฺยนฺติ   
จินฺเตนฺโต  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  ติโรรฏเสุ  พหู  กุลปุตฺตา  
ภควนฺต  อทิสฺวาว  ปพฺพชนฺติ  เต  ภควนฺต  ปสฺสิสสฺาม  เจว   
วนทิสฺสาม  จาติ  ทูรโตป  อาคจฺฉนฺติ  ตตฺร  เยส  เสนาสน  
นปฺปโหติ  เต  สิลาปฏฏเกป  เสยฺย  กปฺเปนฺติ  ปโหมิ  โข   
# ๑. ปาลิย อุตฺตรึ กรณียนติฺ ปททฺวย ลขิิต ฯ    
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ปนาห  อตฺตโน  อานุภาเวน  เตส  พหุกุลปุตฺตาน  อิจฺฉาวเสน   
ปาสาทวิหารอฑฺฒโยคาทีนิ  สม ฺจปกตฺถรณานิ  เสนาสนานิ   
นิมฺมินิตฺวา  ทาตุ  ปุนทิวเส  เจตฺถ  เอกจฺเจ  อติวิย  กิลนฺตรูปา   
โหนฺติ  เต  คารเวน  ภิกฺขูน  ปุรโต  ตฺวา  ภตฺตานิป  น   
อุทฺทิสาเปนฺติ  อห  โข  ปเนเตส  ภตฺตานิป  อุทฺทิสิตุ  ปโหมีติ ฯ 
อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขนฺตสฺส  อถโข  อายสฺมโต  ทพฺพสฺส  มลฺลปุตฺตสฺส   
เอตทโหสิ  ยนฺนูนาห  สงฺฆสฺส  เสนาสน ฺจ  ป ฺาเปยฺย   
ภตฺตานิ  จ  อุทฺทิเสยฺยนฺติ ฯ  นน ุ จ  อิมานิ  เทฺว  านานิ   
ภสฺสารามตาทิมนุยุตฺตสฺส  ยุตฺตานิ  อย ฺจ  ขีณาสโว 
นิปฺปป ฺจาราโม  อิมสฺส  กสฺมา  อิมานิ  ปฏิภสูติ ฯ  ปุพฺพ- 
ปฏนาย  โจทิตตฺตา ฯ  สพฺพพุทฺธาน  กิร  อิม  านนฺตร   
ปตฺตา  สาวกา  โหนฺติเยว ฯ  อย ฺจ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  
กาเล  อ ฺตรสฺมึ  กุเล  ปจฺฉาชาโต  อิม  านนฺตร  ปตฺตสฺส  
ภิกฺขุโน  อานุภาว  ทิสฺวา  อฏสฏ ิยา  ภิกฺขุสตสหสฺเสหิ   
สทฺธึ  ภควนฺต  สตฺต  ทิวสานิ  นิมนฺเตตฺวา  มหาทาน  ทตฺวา   
ปาทมูเล  นิปติตฺวา  อนาคเต  ตุมฺหาทิสสฺส  พุทฺธสฺส   
อุปฺปนฺนกาเลอ  อหมฺป  อิตฺถนฺนาโม  ตุมฺหาก  สาวโก  วิย  
เสนาสนป ฺาปโก  จ  ภตฺตุทฺเทสโก  จ  อสฺสนติฺ  ปฏน   
อกาสิ ฯ  ภควา  อนาคตสาณ  เปเสตฺวา  อทฺทส ฯ  ทิสฺวา   
จ  อิโต  กปปฺสตสหสฺสสฺส  อจฺจเยน  โคตโม  นาม  พุทฺโธ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตทา  ตฺว  ทพฺโพ  นาม  มลฺลปุตฺโต  หุตฺวา  ชาติยา    
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สตฺตวสฺโส  นิกฺขมฺม  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  สจฺฉิกริสฺสสิ  อิม ฺจ   
านนฺตร  ลจฺฉสีติ  พฺยากาสิ ฯ  โส  ตโต  ปภูติ  ทานสีลาทีนิ   
ปูรยมาโน  เทวมนุสฺสสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อมฺหาก  ภควโต   
กาเล  เตน  ภควตา  พฺยากตสทิสเมว  อรหตฺต  สจฺฉากาสิ ฯ  
อถสฺส  รโหคตสฺส  กึ  นโุข  อห  สงฺฆสฺส  เวยฺยาวจฺจ   
กเรยฺยนฺติ  จินฺตยโต  ตาย  ปุพฺพปฏนาย  โจทิตตฺตา  อิมานิ  
เทฺว  านานิ  ปฏิภสูติ ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ  อห  โข  อนิสฺสโร   
อตฺตนิ  สตฺถารา  สทฺธึ  เอกฏาเน  วสามิ  สเจ  ม  ภควา   
อนุชานิสฺสติ  อิมานิ  เทฺว  านานิ  สมาทิยิสฺสามีติ  ภควโต 
สนฺติก  อคมาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อถโข  อายสฺมา  ทพฺโพ  
มลฺลปุตฺโต  ฯเปฯ  ภตฺตานิ  จ  อุทฺทิสิตุนฺติ ฯ  อถ  น  ภควา   
สาธุ  สาธุ  ทพฺพาติ  สมฺปหสิตฺวา  ยสฺมา  อรหติ  เอวรูโป   
อคติคมนปริพาหิโร  ภิกขฺุ  อิมานิ  เทวฺ  านานิ  วิจาเรตุ  
ตสฺมา  เตนหิ  ตฺว  ทพฺพ  สงฺฆสฺส  เสนาสน ฺจ  ป ฺาเปหิ   
ภตฺตานิ  จ  อุทฺทิสาหีติ  อาห ฯ   
        ภควโต  ปจฺจสฺโสสีติ  ภควโต  วจน  ปฏิอสฺโสสิ  อภิมุโข  
อสฺโสสิ ฯ  สมฺปฏิจฺฉีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ปม  ทพฺโพ  ยาจิตพฺโพติ   
กสฺมา  ภควา  ยาจาเปติ ฯ  ครหโมจนตฺถ ฯ  ปสฺสติ  หิ  ภควา  
อนาคเต  ทพฺพสฺส  อิม  าน  นิสฺสาย  เมตฺติยภุมฺมชกาน  วเสน 
มหาอุปทฺทโว  อุปฺปชชฺิสสฺติ  ตตฺร  เกจิ  ครหิสฺสนฺติ  อย   
ตุณฺหีภูโต  อตฺตโน  กมฺม  อกตฺวา  กสมฺา  อีทิส  าน  วิจาเรตีติ    
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ตโต  อ ฺเ  วกฺขนฺติ  โก  อิมสฺส  โทโส  เอโส  เตเหว  ยาจิตฺวา   
ปโตติ  เอว ครหโต มุจฺจิสฺสตีติ ฯ เอว  ครหโมจนตฺถ  
ยาจาเปตฺวาป ปุน ยสฺมา  อสมฺมเต  ภิกฺขุสฺมึ  สงฺฆมชฺเฌ  กิ ฺจ 
 ิ  กถิยมาเน  ขิยฺยนธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  อย  กสฺมา  สงฺฆมชฺเฌ  
อุจฺจาสทฺท  กโรติ  อิสฺสริย  ทสฺเสตีติ  สมฺมเต  ปน  กเถนฺเต  
มา  อายสฺมนฺโต  กิ ฺจิ  อวจุตฺถ  สมฺมโต  อย  กเถตุ  ยถาสุขนฺติ   
วตฺตาโร  ภวนฺติ  อสมฺมต ฺจ  อภูเตน  อพฺภาจิกฺขนฺตสฺส   
ลหุกาปตฺติ  โหติ  ทุกฺกฏมตฺตา  สมฺมต  ปน  อพฺภาจิกฺขโต  
ครุกตรา  ปาจิตฺติยาปตฺติ  โหติ  อถ  สมฺมโต  ภิกฺขุ  อาปตฺติยา   
ครุกภาเวน  เวริเกหิป  ทุปปฺทฺธสิยตโร  โหติ  ตสฺมา  ต   
อายสฺมนฺต  สมฺมนฺนาเปตุ  พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนาติ  อาทิมาห ฯ  ก ึ  
ปน  เทฺว  สมมฺติโย  เอกสฺส  ทาตุ วฏฏนฺตีติ ฯ  น  เกวล  
เทฺว  สเจ  ปโหติ  เตรสาป  ทาตุ  วฏฏนฺติ ฯ  อปฺปโหนฺตาน   
ปน  เอกาป  ทฺวินฺน  วา  ติณฺณ  วา  ทาตุ น  วฏฏติ ฯ   
สภาคานนฺติ  คุณสภาคาน  น  มิตฺตสนฺถวสภาคาน ฯ  เตเนวาห   
เย  เต  ภิกฺขู  สุตฺตนฺติกา  เตส  เอกชฺฌนฺติอาทึ ฯ  ยาวติกา  หิ  
สุตฺตนฺติกา  โหนฺติ  เต  อุจฺจินิตฺวา  เอกโต  เตส  อนุรูปเมว 
เสนาสน ป ฺาเปติ  เอว  เสสาน ฯ  กายทฬฺหีพหุลาติ  กายสฺส   
ทฬฺหภาวกรณพหุลา  กายโปสนพหุลาติ  อตฺโถ ฯ  อิมายปเม   
อายสฺมนฺโต  รติยาติ  อิมาย  สคฺคมคฺคสฺส  ติรจฺฉานภูตาย   
ติรจฺฉานกถาย  รติยา ฯ  อจฺฉิสฺสนฺตีติ  วิหริสฺสนฺติ ฯ  เตโช  
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ธาตุ สมาปชฺชิตฺวา เตเนวาโลเกนาติ  เตโชกสิณจตุตฺถชฺฌาน   
สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  อภิ ฺาาเณน  องฺคุลิชฺชลน  อธิฏาย   
เตเนว  เตโชธาตุสมาปตฺติยา  ชนิเตน  องฺคุลิชฺชาลาโลเกนาติ 
อตฺโถ ฯ  อย ปน เถรสฺส อานุภาโว น จิรสฺเสว  สกลชมฺพูทีเป  
ปากโฏ  อโหสิ ฯ  ต  สุตฺวา  อิทฺธิปาฏิหาริย  ทฏ ุกามา  
อาคมึสุ ฯ  อปสฺสุ  ภิกฺขู  ส ฺจิจฺจ  วิกาเล  อาคจฺฉนฺติ ฯ  เต   
ส ฺจิจฺจ  ทูเร  อปทิสนฺตีติ  ชานนฺตาว  ทูเร  อปทิสนฺติ ฯ  
กถ ฯ  อมฺหาก  อาวุโส  ทพฺพ  คิชฺฌกูเฏติ  อิมินา  นเยน ฯ  
องฺคุลิยา  ชลมานาย  ปุรโต  ปุรโต  คจฺฉตีติ  สเจ  เอโก  ภิกฺขุ   
โหติ  สยเมว  คจฺฉติ  สเจ  พหู  โหนฺติ  พหู  อตฺตภาเว  นิมฺมินาติ   
สพฺเพ  อตฺตนา  สทิเสเอว ฯ  เสนาสน  ป ฺาเปติ  อย  ม ฺโจติ   
อาทีสุ  ปน  เถเร  อย  ม ฺโจติ  วทนฺเต  นิมฺมิตาป  อตฺตโน  
อตฺตโน  คตฏาเน  อย  ม ฺโจติ  วทนฺติ ฯ  เอว  สพฺพปเทสุ ฯ  
อย หิ นิมฺมิตาน ธมฺมตา   
                เอกสฺมึ ภาสมานสฺมึ          สพฺเพ ภาสนฺติ นิมฺมิตา   
                เอกสฺมึ  ตุณฺหิมาสีเน  สพฺเพ  ตุณฺหี  ภวนฺติ  เตติ ฯ   
ยสฺมึ  ปน  วิหาเร  ม ฺจปาทีนิ  น  ปริปูเรนฺติ  อตฺตโน  
อานุภาเวน  ปูเรติ  เตน  นิมฺมิตาน  อวตฺถุก  วจน  น  โหติ ฯ 
เสนาสน  ป ฺาเปตฺวา  ปุนเทว  เวฬุวน  ปจฺจาคจฺฉตีติ  เตหิ   
สทฺธึ  ชนปทกถ  กเถนฺโต  น  นิสีทติ  อตฺตโน  วสนฏานเมว   
ปจฺจาคจฺฉติ ฯ  เมตฺติยภุมฺมชกาติ  เมตฺติโย  เจว  ภุมฺมชโก  จ    
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ฉพฺพคฺคิยาน  อคฺคปุริสา  เอเต ฯ  ลามกานิ  จ  ภตฺตานีติ เสนาสนานิ  
ตาว  นวกาน  ลามกานิ  ปาปุณนฺตีติ  อนจฺฉริยเมต ฯ  ภตฺตานิ   
ปน  สลากาโย  ปจฺฉิย  วา  จีวรโภเค  วา  ปกฺขิปตฺวา  
อาโลเลตฺวา  เอกเมก  อุทฺธริตฺวา  ป ฺาเปนฺติ ฯ  ตานิป  เนส   
มนฺทปุ ฺตาย  ลามกานิ  สพฺพปจฺฉิมาเนว   ปาปุณนฺติ  ฯ   ยมปฺ   
เอกจาริกภตฺต  เอกวาริกภตฺตนฺนาม  ปณีตปฺปณีต  สโมธาเนตฺวา 
เถรโต  ยาว  นวกา  คาหาเปตพฺพ ฯ  ตมฺป  เอเตส  ปตฺตทิวเส   
ลามก วา โหติ เอเต วา  ทิสฺวาว  ปณีต อทตฺวา ลามกเมว 
เทนฺติ ฯ อภิสงฺขาริกนฺติ นานาสมฺภาเรหิ  อภิสงฺขริตฺวา  กต  
สุสชฺชต  สุสมฺปาทิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  กณาชกนฺติ  สกณฺุฑกภตฺต ฯ  
พิลงฺคทุติยนฺติ  ก ฺชิกทุติย ฯ  กลฺยาณภตฺติโกติ  กลฺยาณ  สุนฺทร  
อติวิย  ปณีต  ภตฺตมสฺสาติ  กลฺยาณภตฺติโก ฯ  ปณีตทายกตฺตา   
ภตฺเตเนว  ป ฺาโต ฯ  จตุกฺกภตฺต  เทตีติ  จตฺตาริ  ภตฺตานิ 
เทติ ฯ  ตทฺธติโวหาเรน  ปน  จตุกฺกภตฺตนฺติ  วุตฺต ฯ  อุปติฏ ิตฺวา   
ปริวิสตีติ  สพฺพกมฺมนฺเต  วิสฺสชฺเชตฺวา  มหนฺต  ปชูาสกฺการ 
กตฺวา  สมีเป  ตฺวา  ปริวิสติ ฯ  โอทเนน  ปุจฺฉนฺตีติ  โอทนหตฺถา   
อุปสงฺกมิตฺวา  กึ  ภนฺเต  โอทน  เทมาติ  ปุจฺฉนฺติ ฯ  เอว  
กรณตฺเถเยว  กรณวจน  โหติ ฯ  เอส  นโย  สูปาทีสุ ฯ  สฺวาตนายาติ   
เสฺว  ภโว  ภตฺตปริโภโค  สฺวาตโน ฯ  ตสฺสตฺถาย  สฺวาตนาย ฯ   
เสฺว  กตฺตพฺพสฺส  ภตฺตปริโภคสฺสตฺถายาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อุทฺทิฏ   
โหตีติ  ปาเปตฺวา  ทินฺน  โหติ ฯ  เมตฺติยภุมฺมชกาน  โข  คหปตีติ    
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อิท  เถโร  อสมนฺนาหริตฺวา  อาห ฯ  เอว  พลวตี  หิ  เตส   
มนฺทปุ ฺตา    ย   สติเวปุลฺลตฺตปฺปตฺตานมฺป  อสมนฺนาหาโร   
โหติ ฯ  เย  เชติ  เอตฺถ  เชติ  ทาสึ  อาลปติ ฯ  หโีย  โข   
อาวุโส  อมฺหากนฺติ  รตฺตึ  สมฺมนฺตยมานา  อตีต  ทิวสภาค  
สนฺธาย  หีโยติ  วทนฺติ ฯ  น  จิตฺตรูปนฺติ  น  จิตฺตานุรูป ฯ  
ยถา  ปุพฺเพ  ยตฺตก  อิจฺฉนฺติ  ตตฺตก  สุปนฺติ  น  เอว   
สุปสุ ฯ  อปฺปกเมว  สุปสูติ  วุตฺต  โหติ ฯ  พหารามโกฏเกติ   
เวฬุวนวิหารสฺส  พหิทฺวารโกฏเก ฯ  ปตฺตกฺขนฺธาติ  ปติตกฺขนฺธา   
ขนฺธฏ ิก  นาเมตฺวา  นิสินฺนา ฯ  ปชฌฺายนฺตาติ  ปธูปายนฺตา ฯ   
ยโต  นีวาต  ตโต  ปวาตนฺติ  ยตฺถ  นวิาต  อปฺปโกป  วาโต  
นตฺถิ  ตตฺถ  มหาวาโต  อุฏ ิโตติ  อตฺโถ ฯ  อุทก  ม ฺเ   
อาทิตฺตนฺติ  อุทก  วิย  อาทิตฺต ฯ  สรส ิ ตฺว  ทพฺพ  เอวรูป  
กตฺตาติ  ตฺว  ทพฺพ  เอวรูป  กตฺวา  สรสิ ฯ  อถวา  สรสิ   
ตฺว  ทพฺพ  เอวรูป ยถาย  ภิกฺขุนี  อาห  กตฺตาวาสิ   
เอวรูป  ยถาย  ภิกฺขุนี  อาหาติ  เอว  โยเขตฺวา  เจตฺถ  อตฺโถ   
ทฏพฺโพ ฯ  เย  ปน  กตฺวาติ  ปนฺติ  เตส  อุชุกเมว  (๑) ฯ 
ยถา  ม  ภนฺเต  ภควา  ชานาตีติ  เถโร  กึ  ทสฺเสสิ ฯ  ภควา  
ภนฺเต  สพฺพ ฺ ู  อห ฺจ  ขีณาสโว  นตฺถิ  มยฺห  วตฺถุ   
# ๑. กตฺตาติ ปเท ตุปจฺจโย ยถา นาภิชานามิ... ส ฺจิจฺจ ปาณ ชีวิตา โวโรเปตา   
# สทฺทสตฺเถป วากฺยการก ปท กตฺตาติ วุจฺจติ.    
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กามปฏิเสวนา  ต  ม  ภควา  ชานาติ  ตตฺราห  กึ  วกขฺามิ   
ยถา  ม  ภควา  ชานาติ  ตเถวาห  ทฏพฺโพติ ฯ  น  โข   
ทพฺพ  ทพฺพา  เอว  นิพฺเพเนฺตีติ  เอตฺถ  น  โข  ทพฺพ   
ทพฺพา  ปณฺฑิตา  ยถา  ตฺว  ปรปจฺจเยน  นิพฺเพเสิ  เอว   
นิพฺเพเนฺติ  อปจ  โข  ยเทว  สาม  าต  เตน  นิพฺเพเนฺตีติ   
เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  สเจ  ตยา  กตนฺติ  อิมินา  กึ  ทสฺเสติ ฯ   
น  หิ  สกฺกา  ปริสพฺพเลน  วา  ปกฺขูปตฺถมฺเภน  วา  อการโก   
การโก  กาตุ  การโก  วา  อการโก  กาตุ ตสฺมา  ย  สย  กต   
วา  อกต  วา  ตเทว  วตฺตพฺพนฺติ  ทสฺเสติ ฯ  กสฺมา   
ปน  ภควา  ชานนฺโตป  อห  ชานามิ  ขีณาสโว  ตฺว   
นตฺถิ  ตุยฺห  โทโส  อย  ภิกฺขุนี  มุสาวาทินีติ  นาโวจาติ ฯ   
ปรานุทยตาย ฯ  สเจ  หิ  ภควา  ย  ย  ชานาติ  ต  ต   
วเทยฺย  อ ฺเน  ปาราชิก  อาปนฺเนน  ปฏุเน  อห  ชานามิ   
ตฺว  ปาราชิโกติ  วตฺตพฺพ  ภเวยฺย  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อย   
ปุพฺเพ  ทพฺพ  มลฺลปุตฺต  สุทฺธ  กตฺวา  อิทานิ  ม  อสุทฺธ  
กโรติ  กสฺส  ทานิ  ก ึ วทามิ  ยตฺร  สตฺถาป  สาวเกส 
 ุฉนฺทาคตึ  คจฺฉฺติ  กุโต  อิมสฺส  สพฺพ ฺ ุภาโวติ  อาฆาต   
พนฺธิตฺวา  อปายูปโค  ภเวยฺย ฯ  ตสฺมา  ภควา  อิมาย   
ปรานุทยตาย  ชานนฺโตป  นาโวจ ฯ  กิ ฺจิ  ภิยฺโย  อุปวาทปริ- 
วชฺชนโต  นาโวจฯ  ยทิ  หิ  ภควา  เอว  วเทยฺย  เอว  อุปวาโท    
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ภเวยฺย  ทพฺพสฺส  มลฺลปุตฺตสฺส  วุฏานนฺนาม  ภาริย  สมฺมา- 
สมฺพุทฺธ  ปน  สกฺขึ  ลภิตฺวา  วุฏ ิโตติ ฯ  อิท ฺจ  วุฏานลกฺขณ   
ม ฺมานา  พุทฺธกาเลป  สกฺขินา  สุทฺธิ  วา  อสุทฺธ ิ วา   
โหติ  มย  ชานาม  อย  ปุคฺคโล  อสุทฺโธติ  เอว  ปาปภิกฺขู  
ลชชฺิมฺป  วินาเสยฺยุนฺติ ฯ  อปจ  อนาคเตป  ภิกฺขู  โอติณฺเณ 
วตฺถุสฺมึ  โจเทตฺวา  สาเรตฺวา  สเจ ตยา  กต  กตนฺติ   
วเทหีติ  ลชชฺนี  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  กมฺม  กริสฺสนฺตีติ  วินยลกฺขเณ 
ตนฺตึ  เปนฺโต  อห  ชานามีติ  อวตฺวา  สเจ  ตยา  กต   
กตนฺติ  วเทหีติ  อาห ฯ  นาภิชานามิ  สุปนนฺเตนป  เมถุน  ธมฺม   
ปฏิเสวิตาติ  สุปนนฺเตนาป  เมถุน  ธมมฺ  นาภิชานามิ ฯ  น 
ปฏิเสวิตา  อหนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อถวา  ปฏิเสวิตา  หุตฺวา  
สุปนนฺเตนป  เมถุน  ธมฺม  น  ชานามีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เย 
ปน  ปฏิเสวิตฺวาติ  ปนฺติ  เตส  อุชกุเมว  (๑) ฯ ปเคว ชาคโรติ 
ชาครนฺโต ปนปมเยว  น  ชานามีติ ฯ  เตนหิ  ภิกฺขเว  เมตฺติย  
ภิกฺขุนึ  นาเสถาติ  ยสฺมา  ทพฺพสฺส  จ  อิมิสฺสา  จ  วจน   
น  ฆฏติ  ตสฺมา  เมตฺติย  ภิกฺขุนึ  นาเสถาติ  วุตฺต  โหติ ฯ 
ตตฺถ  ติสฺโส  นาสนา  ลิงฺคนาสนา  สวาสนาสนา  ทณฺฑกมฺม- 
นาสนาติ ฯ  ตาสุ  ทูสโก  นาเสตพฺโพติ  อย  ลิงฺคนาสนา ฯ   
อาปตฺติยา  อทสฺสเน  วา  อปฏิกมฺเม  วา  ปาปกาย  ทิฏ ิยา   
# ๑. ปฏิเสวิตาติ ปเทป ตุปจฺจโย.    
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อปฏินิสฺสคฺเค  วา  อุกฺเขปนียกมฺม  กโรนฺติ  อย  สวาสนาสนา ฯ   
จร  ปเร  วินสฺสาติ  ทณฺฑกมฺม  กโรนฺติ  อย  ทณฺฑกมฺม- 
นาสนา ฯ  อิธ  ปน  ลิงฺคนาสน  สนฺธายาห  เมตฺติย  ภิกฺขุนึ   
นาเสถาติ ฯ  อิเม  จ  ภิกฺขู  อนุยุ ฺชถาติ  อิมินา  อิม  ทีเปติ   
อย  ภิกฺขุนี  อตฺตโน  ธมมฺตาย  อการิกา  อทฺธา  อ ฺเหิ 
อุยฺโยชิตา  ตสฺมา  เยหิ  อุยฺโยชิตา  อิเม  ภิกฺขู  อนุยุ ฺชถ  คเวสถ   
ชานาถาติ ฯ  กึ  ปน  ภควตา  เมตฺติยา  ภิกฺขุนี  ปฏิ ฺาย   
นาสิตา  อปฏิ ฺาย  นาสิตาติ ฯ  กิ ฺเจตฺถ  ยทิ  ตาว  ปฏิ ฺาย   
นาสิตา  เถโร  การโก  โหติ  อถ  อปฏิ ฺาย  เถโร  อการโก   
โหติ  นิทฺโทโส ฯ  ภาติยราชกาเลป มหาวิหารวาสีน ฺจ  
อภยคิริวาสีน ฺจ  เถราน  อิมสฺมึเยว  วาเท  วิวาโท  อโหส ิฯ   
อภยคิริวาสิโนป  อตฺตโน  สุตฺต  วตฺวา  ตุมฺหาก  วาเท  เถโร   
การโก  โหตีติ  วทนฺติ ฯ  มหาวิหารวาสิโนป  อตฺตโน  สุตฺต   
วตฺวา  ตุมฺหาก  วาเท  เถโร  การโก  โหตีติ  วทนฺติ ฯ   
ป ฺโห  น  ฉิชฺชติ ฯ  ราชา  สุตฺวา  เถเร  สนฺนิปาตาเปตฺวา 
ทีฆการายน  นาม  พฺราหฺมณชาติย  อมจฺจ  เถราน  กถ 
สุณาหีติ  อาณาเปสิ ฯ  อมจฺโจ  กิร  ปณฺฑิโต  ภาสนฺตร- 
กุสโล ฯ  โส  อาห  วทนฺตุ  ภนฺเต  เถรา  สุตฺตนฺติ ฯ ตโต   
อภยคิริตฺเถรา  อตฺตโน  สตฺุต  วทึสุ  เตนหิ  ภิกฺขเว  เมตฺติย   
ภิกฺขุนึ   สกาย  ปฏิ ฺาย  นาเสถาติ ฯ  อมจฺโจ  ภนฺเต    
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ตุมฺหาก  วาเท  เถโร  การโก  โหติ  สโทโสติ  อาห ฯ   
มหาวิหารวาสิโนป  อตฺตโน  สุตฺต  วทึสุ  เตนหิ  ภิกฺขเว  เมตฺติย   
ภิกฺขุนึ นาเสถาติ ฯ อมจฺโจ ภนฺเต  ตุมฺหาก  วาเท  เถโร   
อการโก  โหติ  นิทฺโทโสติ  อาห ฯ  กมิฺปเนตฺถ  ยุตฺต  ย  ปจฺฉา  
วุตฺต  วิจาริต  เหต  อฏกถาจริเยหิ ฯ  ภิกฺขุ  ภิกฺขุ  อมูลเกน   
อนฺติมวตฺถุนา  อนุทฺธเสติ  สงฺฆาทิเสโส  ภิกฺขุนึ  อนุทฺธเสติ   
ทุกฺกฏ ฯ  กุรนฺุทิย  ปน  มสุาวาเท  ปาจิตฺติยนฺติ  วุตฺต ฯ   
ตตฺราย  วิจารณา ฯ  ปรุิมนเย  ตาว  อนุทฺธสนาธิปฺปายตฺตา   
ทุกฺกฏเมว  ยชฺุชติ ฯ  ยถา  สติป  มุสาวาเท  ภิกฺขุโน  ภิกฺขุสฺมึ   
สงฺฆาทิเสโส  สติป  จ  มสุาวาเท อสุทฺธ สุทฺธทิฏ ิโน  
อกฺโกสาธิปฺปาเยน  วทนฺตสฺส  โอมสวาเทเนว  ปาจิตฺติย  น   
สมฺปชานมุสาวาเทน  เอว  อิธาป  อนทฺุธสนาธิปฺปายตฺตา   
สมฺปชานมุสาวาเท  ปาจิตฺติย  น  ยุชชฺติ  ทุกฺกฏเมว  ยุตฺต ฯ  
ปจฺฉิมนเยป  มุสาวาทตฺตา  ปาจิตฺติยเมว  ยุชชฺติ ฯ  วจนปฺ- 
ปมาณโต  หิ  อนุทฺธสนาธิปฺปาเยน  ภิกฺขุสฺส  ภิกฺขุสฺมึ 
สงฺฆาทิเสโส  อกฺโกสาธิปฺปายสฺส  มสุาวาเท  ภิกฺขุสฺส  ภิกฺขุสฺมึ   
สงฺฆาทิเสโส  อกฺโกสาธิปฺปายสฺส  จ  โอมสวาเท  ภิกฺขุสฺส   
ปน  ภิกฺขุนิยา  ทุกฺกฏนฺติ  วจน  นตฺถ ิ สมฺปชานมุสาวาเท   
ปาจิตฺติยนฺติ  วจนมตฺถิ  ตสฺมา  ปาจิตฺติยเมว  ยุชชฺติ ฯ  ตตฺร  
ปน อิท  อุปปริกฺขิตพฺพ ฯ  อนุทฺธสนาธิปฺปาเย  อสติ  ปาจิตฺติย    
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ตสฺมึ  สติ  เกน  ภวิตพฺพนฺติ ฯ  ตตฺร  ยสฺมา  มุสา  ภณนฺตสฺส   
ปาจิตฺติเย  สิทฺเธป  อมูลเกน  สงฺฆาทิเสเสน  อนุทฺธสเน  วิส 
 ุปาจิตฺติย  วุตฺต  ตสฺมา  อนุทฺธสนาธิปฺปาเย  สติ  สมฺปชาน- 
มุสาวาเท  ปาจิตฺติยสฺส  โอกาโส  น  ทิสฺสติ  น  จ  สกฺกา 
อนุทฺธเสนฺตสฺส  อนาปตฺติยา  ภวิตุนฺติ  ปุริมนโยเวตฺถ  ปริสุทฺธตโร 
ขายติ ฯ  ตถา  ภิกฺขุนี  ภิกขฺุนึ  อมูลเกน  อนฺติมวตฺถุนา  อนุทฺธเสติ   
สงฺฆาทิเสโส  ภิกฺขข  อนุทฺธเสติ  ทุกฺกฏ ฯ  ตตฺร  สงฺฆาทิเสโส   
วุฏานคามี  ทุกฺกฏ  เทสนาคามี  เอเตหิ  นาสนา  นตฺถิ ฯ 
ยป  สา  ภควโต  ปรูโต  ตฺวา  มุสา  อภณิ  เตนสฺสา 
สมฺปชานมุสาวาเท  ปาจิตฺติย  อิมินาป  นาสนา  นตฺถิ ฯ  
ยสฺมา  ปน  สา  ปกติยาว  ทุสฺสลีา  ปาปภิกฺขุนี  อิทานิ  จ  
สยเมว  ทุสฺสลีมฺหีติ  วทติ  ตสฺมา  น  ภควา  อสุทฺธตฺตาเยว  
นาสาเปสิ ฯ  อถโข  เมตฺติยภุมฺมชกาติ  เอว  เมตฺติย  ภิกฺขุน ึ
นาเสถ  อิเม  จ  ภิกฺขู  อนยุุ ฺชถาติ  วตฺวา  อุฏายาสนา 
วิหาร  ปวิฏเ  ภควติ  เตหิ  ภิกฺขูหิ  เทถ ทานิ อิมสิฺสา   
เสตกานีติ  นาสิยมาน  ต  ภิกฺขุนึ  ทิสฺวา  เต  ภิกฺขู  ต   
โมเจตุกามตาย  อตฺตโน  อปราธ  อาวิกรึสุ ฯ  เอตมตฺถ  ทสเสตุ   
อถโข เมตฺติยภุมฺมชกาติ อาทิ วุตฺต ฯ   
        ทฏุโ  โทโสติ  ทูสโิต  เจว  ทูสโก  จ ฯ  อุปฺปนฺเน  
หิ  โทเส  ปุคฺคโล  เตน  โทเสน  ทูสิโต  โหติ  ปกติภาว    
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ชหาปโต  ตสฺมา  ทุฏโติ  วุจฺจติ ฯ  ปร ฺจ  ทูเสติ  วินาเสติ   
ตสฺมา  โทโสติ  วุจฺจติ ฯ  อิติ  ทฏุโ  โทโสติ  เอกสฺเสเวต  
ปุคฺคลสฺส  อาการนานตฺเตน  นิทสฺสน ฯ  เตน  วุตฺต  ทุฏโ  
โทโสติ ทูสิโต เจว  ทูสโก  จาติ ฯ  ตตฺถ  สทฺทลกฺขณ   
ปริเยสิตพฺพ ฯ  ยสฺมา  ปน  โส  ทฏุโ  โทโสติ  สงฺข  คโต   
ปฏิฆสมงฺคิปุคฺคโล  กุปตาทิภาเว   ิโตว  โหติ  เตนสฺส   
ปทภาชเน  กปุโตติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  กุปโตติ  กปฺุปภาว  ปกติโต   
จวนภาว  ปตฺโต ฯ  อนตฺตมโนติ  น  สกมโน  อตฺตโน  วเส   
อฏ ิตจิตฺโต ฯ  อปจ  ปติสุเขหิ  น  อตฺตมโน  นิปตจิตฺโตติ   
อนตฺตมโน ฯ  อนภิรทฺโธติ  น  สุขิโต  น  วา  ปสาทิโตติ   
อนภิรทฺโธ ฯ  ปฏิเฆน  อาหต  จิตฺตมสฺสาติ  อาหตจิตฺโต ฯ   
จิตฺตตฺถทฺธภาวจิตฺตกจวรสงฺขาต  ปฏฆิขีล  ชาตมสฺสาติ  ขีลชาโต ฯ   
อปฺปตีโตติ  นปฺปติอิโต  (๑) ปติสุขาทีหิ  วชชฺิโต  น  อภิสโฏติ  
อตฺโถ ฯ  ปทภาชเน  ปน  เยส  ธมฺมาน  วเสน  อปฺปตีโต   
โหติ  เต  ทสเฺสตุ  เตน  จ  โกเปนาติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ   
เตน  จ  โกเปนาติ เยน  ทุฏโติ  จ  กุปโตติ  จ  วุตฺโต ฯ   
อุภยมฺป  เหต  ปกติภาว  ชหาปนโต  เอกาการ  โหติ ฯ  
เตน  จ  โทเสนาติ  เยน  โทโสติ  วุตฺโต ฯ  อิเมหิ  ทฺวีหิ   
สงฺขารกฺขนฺธเมว  ทสฺเสติ ฯ  ตาย  จ  อนตฺตมนตายาติ  ยาย   
# ๑. อปฺปติโตติ น ปตึ อิโตติ อมฺหาก มติ.    
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อนตฺตมโนติ  วุตฺโต ฯ  ตาย  จ  อนภิรทฺธิยาติ  ยาย  อนภิรทฺโธติ   
วุตฺโต ฯ  อิเมหิ  ทฺวีหิ เวทนากฺขนฺธ  ทสฺเสติ ฯ  อมลูเกน   
ปาราชิเกนาติ  เอตฺถ  นาสฺส  มลูนฺติ  อมูลก ฯ  ต  ปนสฺส   
อมูลกตฺต  ยสฺมา  โจทกวเสน  อธิปฺเปต  น  จุทิตกวเสน  ตสฺมา   
ตมตฺถ  ทสฺเสตุ  ปทภาชเน  อมูลกนฺนาม  อทิฏ  อสฺสุต   
อปริสงฺกิตนฺติ  อาห ฯ  เตน  อิม  ทีเปติ  ย  ปาราชิก   
โจทเกน  จุทิตกมฺหิ  ปุคฺคเล  เนว  ทิฏ  น  สุต  น  ปริสงฺกิต  
อิท  เอเตส  ทสฺสนสฺสวนปริสงฺกาสงฺขาตาน  มูลาน  อภาวโต   
อมูลกนฺนาม ฯ  ต  ปน  โส  อาปนฺโน  วา  โหตุ  อนาปนฺโน 
วา เอต อิธ อปฺปมาณนฺติ ฯ  ตตฺถ  อทิฏ  นาม  อตฺตโน   
ปสาทจกฺขุนา  วา  ทิพฺพจกฺขุนา  วา  อทิฏ ฯ  อสฺสุต  นาม  
ตเถว  เกนจิ  วุจฺจมาน  น  สุต ฯ  อปริสงฺกิต  นาม  จิตฺเตน 
อปริสงฺกิต ฯ  ทฏิ  นาม อตฺตนา  วา  ปเรน  วา  ปสาท- 
จกฺขุนา  วา  ทิพฺพจกฺขุนา  วา  ทฏิ ฯ  สุตนฺนาม  ตเถว  
สุต ฯ  ปริสงฺกิต  นาม  อตฺตนา  วา  ปเรน  วา  ปรสิงฺกิต ฯ   
ตตฺถ  อตฺตนา  ทิฏ  ทิฏเมว ฯ  ปเรหิ  ทิฏ  อตฺตนา  สุต   
ปเรหิ  สุต  ปเรหิ  ปริสงฺกตินฺติ  อิท  ปน  สพฺพมฺป  อตฺตนา  
สุตฏาเนเยว  ติฏติ ฯ  ปริสงฺกิต  ปน  ติวิธ  ทิฏปริสงฺกิต   
สุตปริสงฺกิต  มุตปริสงฺกิตนฺติ ฯ  ตตฺถ  ทิฏปริสงฺกิตนฺนาม  เอโก   
ภิกฺขุ  อุจฺจารปสฺสาวกมฺเมน  คามสมีเป  เอก  คุมฺพ  ปวิฏโ    
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อ ฺตราป  อิตฺถี  เกนจิเทว  กรณีเยน  ต  คุมฺพ  ปวิสิตฺวา  นิวตฺตา   
นาป  ภิกฺขุ  อิตฺถึ  อทฺทส  น  จ  อิตฺถี  ภิกฺขุ  
อทิสฺวาว อุโภป ยถารุจึ  ปกฺกนฺตา  อ ฺตโร  ภิกขฺุ  อุภินฺน   
ตโต  นิกฺขมน  สลฺลกฺเขตฺวา  อทฺธา  อิเมส  กต  วา  กริสฺสนฺติ   
วาติ  ปริสงฺกติ  อิท  ทิฏปริสงฺกิต ฯ สุตปริสงฺกิตนฺนาม  
อิเธกจฺโจ อนฺธกาเร วา ปฏิจฺฉนฺเน วา  โอกาเส  มาตุคาเมน   
สทฺธึ  ภิกฺขุโน  ตาทิส  ปฏิสนฺถารวจน  สุณาติ  สมีเป  อ ฺ  
วิชฺชมานมฺป  อตฺถิ  นตฺถีติ  น  ชานาติ  โส  อทฺธา  อิเมส   
กต  วา  กริสสฺนฺติ  วาติ  ปริสงฺกติ  อิท  สุตปริสงฺกิต ฯ   
มุตปริสงฺกิตนฺนาม  สมฺพหุลา  ธุตฺตา  รตฺติภาเค  ปุปฺผคนฺธ- 
มสสุราทีนิ  คเหตฺวา  อิตฺถีหิ  สทฺธ ึ เอก  ปจฺจนฺตวิหาร  คนฺตฺวา  
มณฺฑเป  วา  โภชนสาลาทีสุ  วา  ยถาสุข  กีฬิตฺวา  ปุปฺผาทีนิ  
วิกีริตฺวา  คตา  ปุนทิวเส  ภิกฺขู  ต  วิปปฺการ  ทิสฺวา  กสฺสิท  
กมฺมนฺติ  วิจินนฺติ  ตตฺร  จ  เกนจิ  ภิกขฺุนา  ปเคว  วุฏหิตฺวา   
วตฺตสีเสน  มณฺฑป  วา  โภชนสาล  วา  ปฏิชคฺคนฺเตน  
ปุปฺผาทีนิ  อามฏานิ  โหนฺติ  เกนจิ  อุปฏากกุลโต  อาหเฏหิ 
ปุปฺผาทีหิ  ปูชา  กตา  โหติ  เกนจิ  เภสชฺชตฺถ  อรฏิ  ปต   
โหติ  อถ  เต  กสฺสิท  กมมฺนฺติ  วิจินนฺตา  ภิกฺขู  หตฺถ- 
คนฺธ ฺจ  มุขคนฺธ ฺจ  ฆายิตฺวา  เต  ภิกฺขู  ปริสงฺกนฺติ  อิท   
มุตปริสงฺกิต ฯ  ตตฺถ  ทิฏ  อตฺถิ  สมลูก  อตฺถิ  อมูลก    
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ทิฏเมว  อตฺถิ  ส ฺาสมูลก  อตฺถิ  ส ฺาอมูลก ฯ  เอส   
นโย  สุเตป ฯ  ปริสงฺกิเต  ปน  ทิฏปริสงฺกิต  อตฺถิ  สมูลก   
อตฺถิ  อมูลก  ทิฏปริสงฺกติเมว  อตฺถิ  ส ฺาสมูลก  อตฺถ ิ  
ส ฺาอมูลก ฯ  เอส  นโย  สุตมุตปริสงฺกิเตสุ ฯ  ตตฺถ  ทฏิ   
สมูลกนฺนาม  ปาราชิก  อาปชฺชนฺต  ทสิฺวาว  ทิฏโ  มยาติ  
วทติ ฯ  อมูลกนฺนาม  ปฏจฺิฉนฺโนกาสโต  นิกฺขมนฺต  ทิสฺวา   
วีติกฺกม  อทสิฺวา  ทิฏโ  มยาติ  วทติ ฯ  ทฏิเมว  ส ฺา- 
สมูลกนฺนาม  ทิสฺวาว  ทฏิส ฺ ี  หุตฺวา  โจเทติ ฯ  ส ฺา- 
อมูลกนฺนาม  ปุพฺเพ  ปาราชิกวีติกฺกม  ทิสฺวา  ปจฺฉา  อทิฏส ฺ 
 ี  ชาโต  โส  ส ฺาย อมูลก  กตฺวา  ทฏิโ  มยาติ  โจเทติ ฯ   
เอเตเนว นเยน สุตมุตปริสงฺกิตานิป  วิตฺถารโต  เวทิตพฺพานิ ฯ   
เอตฺถ  จ  สพฺพปฺปกาเรนาป ทิฏ สมูลเกน  วา  ส ฺา- 
สมูลเกน  วา  โจเทนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  อมูลเกน  วา  ส ฺา- 
อมูลเกน  วา  โจเทนฺตสฺเสว  อาปตฺติ ฯ  อนุทฺธเสยฺยาติ  วิทฺธเสยฺย   
ปทฺธเสยฺย  อภิภเวยฺย  อชโฺฌตฺถเรยฺย ฯ  ตมฺปน  อนุทฺธสน  ยสฺมา   
อตฺตนา  โจเทนฺโตป  ปเรน  โจทาเปนฺโตป  กโรติเยว  ตสฺมา  
ปทภาชเน  โจเทติ  วา  โจทาเปติ  วาติ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  โจเทตีติ   
ปาราชิก  ธมมฺ  อาปนฺโนสีติ  อาทีหิ  วจเนหิ  สย  โจเทติ   
ตสฺส  วาจาย  วาจาย  สงฺฆาทิเสโส ฯ  โจทาเปตีติ  อตฺตนา  
สมีเป  ตฺวา  อ ฺ  ภิกฺขุ  อาณาเปติ  โส  ตสฺส  วจเนน    
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ต  โจเทติ โจทาปกสฺเสว  วาจาย  วาจาย  สงฺฆาทิเสโส ฯ   
อถ  โสป  มยา  ทิฏ  สุต  อตฺถีติ  โจเทติ  ทฺวินฺนมปฺ  ชนาน   
วาจาย  วาจาย  สงฺฆาทิเสโส ฯ   
        โจทนาปเภทโกสลลฺตฺถ ฺจ  ปเนตฺถ  เอกวตฺถุเอกโจทกาทิ- 
จตุกฺก  ตาว  เวทิตพฺพ ฯ  ตตฺถ  เอโก  ภิกฺขุ  เอก  ภิกฺขุ  
เอเกน  วตฺถุนา  โจเทติ  อิมิสฺสา  โจทนาย  เอก  วตฺถุ  เอโก   
โจทโก ฯ  สมฺพหุลา  เอก  เอเกน  วตฺถนุา  โจเทนฺติ  ป ฺจสตา   
เมตฺติยภุมฺมชกปฺปมุขา  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  อายสฺมนฺต  ทพฺพ  
มลฺลปุตฺตมิว  อิมิสฺสา  โจทนาย  เอก  วตฺถุ  นานาโจทกา ฯ   
เอโก  ภิกฺขุ  เอก  ภิกฺขุ  สมฺพหุเลหิ  วตฺถูหิ  โจเทติ  อิมิสฺสา  
โจทนาย  นานาวตฺถูนิ  เอโก  โจทโก ฯ  สมฺพหุลา  สมฺพหุเล   
สมฺพหุเลหิ  วตฺถูหิ  โจเทนฺติ  อิมิสฺสา  โจทนาย  นานาวตฺถูนิ   
นานาโจทกา ฯ  โจเทตุ ปน  โก  ลภติ  โก  น  ลพฺภตีติ ฯ   
ทุพฺพลโจทกวจน  ตาว  คเหตฺวา  โกจิ  น  ลภติ ฯ  ทุพฺพล- 
โจทโก  นาม  สมฺพหุเลสุ  กถาสลลฺาเปน  นิสินฺเนสุ  เอโก  เอก   
อารพฺภ  อนุทฺทิสฺสก  กตฺวา  ปารากวตฺถุ กเถติ ฯ  อ ฺโ   
ต  สุตฺวา  อิตรสฺส  คนฺตฺวา  อาโรเจติ ฯ  โส  ต  อุปสงฺกมิตฺวา   
ตฺว  กิร  ม  อิท ฺจีท ฺจ  วทสีติ  วทติ ฯ  โส  นาห  เอวรูป  
ชานามิ  กถาปวตฺติย  ปน  มยา  อนุทฺทสิฺสก  กตฺวา  วุตฺตมตฺถิ   
สเจ  อห  ตว  อิม  ทกฺุขุปฺปตฺตึ  ชาเนยฺย  เอตฺตกมฺป  น    
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กเถยฺยนฺติ ฯ  อย  ทุพฺพลโจทโก ฯ  ตสฺเสต  กถาสลลฺาป คเหตฺวา   
ต  ภิกฺขุ  โกจิ  โจเทตุ  น  ลภติ ฯ  เอต  ปน  อคฺคเหตฺวา   
สีลสมฺปนฺโน  ภิกฺขุ  ภิกฺขุ  วา  ภิกฺขุนึ  วา  สีลสมฺปนนฺา   
จ  ภิกฺขุนี  ภิกฺขุนิเมว  โจเทตุ  ลภตีติ  มหาปทุมตฺเถโร  อาห ฯ   
มหาสุมตฺเถโร  ปน  ป ฺจป  สหธมฺมิกา  ลภนฺตีติ  อาห ฯ   
โคทตฺตตฺเถโร  ปน  น  โกจิ  น  ลภตีติ  วตฺวา ภิกฺขุสฺส 
สุตฺวา โจเทติ  ภิกฺขุนิยา  สตฺุวา  โจเทติ ฯเปฯ  ติตฺถิยสาวกาน  
สุตฺวา  โจเทตีติ  อิท  สุตฺตมาหริ ฯ  ติณฺณมฺป  เถราน  วาเท 
จุทิตกสฺเสว  ปฏิ ฺาย  กาเรตพฺโพ ฯ  อย  ปน  โจทนา  นาม   
ทูต  วา  ปณฺณ  วา  สาสน  วา  เปเสตฺวาป  โจเทนฺตสฺส  สีส  
น  เอติ ฯ  ปคฺุคลสฺส  ปน  สมีเป  ตฺวาว  หตฺถมุทฺธาย  วา  
วจีเภเทน  วา  โจเทนฺตสฺเสว  สีส  เอติ ฯ  สิกฺขาปจฺจกฺขานเมว  
หิ  หตฺถมุทฺธาย  สีส  น  เอติ ฯ  อิท  ปน  อนุทฺธสน   
อภูตาโรจน ฺจ  เอติเยว ฯ  โย  ปน  ทฺวินฺน   ิตฏาเน  เอก   
นิยเมตฺวา  โจเทติ  โส  เจ  ชานาติ  สีส  เอติ ฯ  อิตโร   
ชานาติ  สีส  น  เอติ ฯ  เทฺวป  นิยเมตฺวา  โจเทติ  เอโก  
วา  ชานาตุ  เทฺว  วา  สีส  เอติ ฯ  เอส  นโย  สมฺพหุเลสุ ฯ   
ตขเณเยว  จ  ชานน  นาม  ทุกฺกร ฯ  สมเยน  อาวชฺชิตฺวา  
าเต  ปน  าตเมว  โหติ ฯ  ปจฺฉา  เจ  ชานาติ  สสี  น   
เอติ ฯ  สิกฺขาปจฺจกฺขานอภูตาโรจนทุฏ ุลฺลวาจาอตฺตกามทุฏโทส-    
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ภูตาโรจนสิกฺขาปทานีติ  สพฺพาเนว  หิ  อิมานิ  เอกปริจฺเฉทานิ ฯ   
เอว  กายวาจาวเสน จาย ทุวิธาป โจทนา ปุน ทิฏโจทนา   
สุตโจทนา  ปริสงฺกิตโจทนาติ  ติวิธา  โหติ ฯ  อปรา  จตุพฺพิธา   
โหติ  สลีวิปตฺติโจทนา    อาจารวิปตฺติโจทนา   ทิฏ ิวิปตฺติโจทนา   
อาชีววิปตฺติโจทนาติ ฯ  ตตฺถ  ครุกาน  ทฺวินฺน  อาปตฺติกฺขนฺธาน  
วเสน  สีลวิปตฺติโจทนา  เวทิตพฺพา ฯ  อวเสสาน วเสน อาจาร- 
วิปตฺติโจทนา ฯ  มิจฺฉาทิฏ ิอนฺตคฺคาหิกทิฏ ิวเสน    ทฏิ ิวิปตฺติ- 
โจทนา   ฯ  อาชีวเหตุปฺป ฺตฺตาน  ฉนฺน  สิกฺขาปทาน  วเสน   
อาชีววิปตฺติโจทนา  เวทิตพฺพา ฯ  อปราป  จตุพฺพิธา  โหติ 
วตฺถุสนฺทสฺสนา อาปตฺติสนฺทสฺสนา  สวาสปฏิกฺเขโป  สามีจิ- 
ปฏิกฺเขโปติ ฯ  ตตฺถ  วตฺถสุนฺทสฺสนา  นาม  ตฺว  เมถุนธมฺม   
ปฏิเสวิ  อทินฺน  อาทิยิ  มนุสฺส  ฆาตยิตฺถ  (๑) อภูต  อาโรจยิตฺถาติ  (๒)  
เอว  ปวตฺตา ฯ  อาปตฺติสนฺทสฺสนา  นาม  ตฺว  เมถนุธมฺม- 
ปาราชิกาปตฺตึ  อาปนฺโนติ  เอวมาทินยปฺปวตฺตา ฯ  สวาส- 
ปฏิกฺเขโป  นาม  นตฺถิ  ตยา  สทฺธึ  อุโปสโถ  วา  ปวารณา 
วา  สงฺฆกมฺม  วาติ  เอว  ปวตฺตา ฯ  เอตฺตาวตา  ปน  สีส   
น  เอติ ฯ อสฺสมโณสิ  อสกฺยปุตฺติโยสีติ  อาทีหิ  วจเนหิ  สทฺธึ   
ฆฏิเตเยว  สีส  เอติ ฯ สามีจิปฏิกฺเขโป  นาม  อภิวาทน- 
ปจฺจุฏานอ ฺชลิกมฺมวีชนาทิกมฺมาน  อกรณ ฯ  ต  ปฏิปาฏิยา   
# ๑. ฆาตยิ. ๒. อาโรจยีติ.    
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วนฺทนาทีนิ  กโรโต  เอกสฺส  อกตฺวา  เสสาน  กรณกาเล   
เวทิตพฺพ ฯ  เอตฺตาวตา  จ  โจทนา  นาม  โหติ ฯ  อาปตฺติ  
ปน  สีส  น  เอติ ฯ  กสฺมา  มม  วนฺทนาทีนิ  น  กโรสีติ   
ปุจฺฉิเต  ปน  อสฺสมโณสิ  อสกฺยปุตฺตึโยสีติ  อาทีหิ  วจเนหิ  
สทฺธึ  ฆฏิเตเยว  สีส  เอติ ฯ  ยาคุภตฺตาทินา  ปน  ย  อิจฺฉติ  
ต  อาปุจฺฉติ  น  ตาวตา  โจทนา  โหติ ฯ  อปราป   
ปาฏิโมกฺขฏปนกฺขนฺธเก  เอก  ภิกฺขเว  อธมฺมิก  ปาฏิโมก-ฺ 
ขฏปน  เอก  ธมฺมิกนฺติ  (๑)  อาทึ  กตฺวา  ยาว  ทส  อธมฺมิกานิ   
ปาฏิโมกฺขฏปนานิ  ทส  ธมฺมิกานีติ  เอว  อธมฺมกิา ป ฺจ- 
ป ฺาส ธมฺมิกา  ป ฺจป ฺาสาติ  ทสุตฺตรสต  โจทนา   
วุตฺตา ฯ  ตา  ทิฏเน  โจเทนฺตสฺส  ทสตฺุตรสต  สุเตน  โจเทนฺตสฺส 
ทสุตฺตรสต  ปริสงฺกาย  โจเทนฺตสฺส  ทสุตฺตรสตนฺติ  ตึสาธิกานิ   
ตีณิ  สตานิ  โหนฺติ ฯ  ตานิ  กาเยน  โจเทนฺตสฺส  วาจาย   
โจเทนฺตสฺส  กายวาจาหิ  โจเทนฺตสฺสาติ  ติคุณานิ  กตานิ   
นวุตาธิกานิ  นว  สตานิ  โหนฺติ ฯ  ตานิ  อตฺตนา  โจเทนฺตสฺสาป   
ปเรน  โจทาเปนฺตสฺสาป  ตตฺตกาเนวาติ  วีสติอูนานิ  เทฺว   
สหสฺสานิ  โหนฺติ ฯ  ปุน  ทิฏาทิเภเท  สมลูกามูลกวเสน  อเนก- 
สหสฺสา โจทนา โหนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ   
อิมสฺมึ  ปน  าเน  ตฺวา  อฏกถาย  อตฺตาทาน   
# ๑.วิ. จุลฺ.  ๗/๔๖๘/๒๙๔ ฯ    
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อาทาตุกาเมน  อุปาลิ  ภิกฺขุนา  ป ฺจงฺคสมนฺนาคต  อตฺตาทาน   
อาทาตพฺพนฺติ  (๑) จ  โจทเกน  อุปาล ิ ภิกฺขุนา  ปร  โจเทตุกาเมน   
ป ฺจธมฺเม  อชฺฌตฺต  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปโร  โจเทตพฺโพติ  (๒) จ   
เอว  อุปาลิป ฺจกาทีสุ  วุตฺตานิ  พหูนิ  สุตฺตานิ  อาหริตฺวา   
อตฺตาทานลกฺขณ ฺจ  โจทกวตฺต ฺจ  จุทิตวตฺต ฺจ  สงฺเฆน  
กตฺตพฺพกิจฺจ ฺจ  อนุวิชฺชกวตฺต ฺจ  สพฺพ  วิตฺถาเรน  กถิต ฯ 
ต  มย  ยถาอาคตฏาเนเยว  วณฺณยิสฺสาม ฯ  วุตฺตปฺปเภทาสุ   
ปน  อิมาสุ  โจทนาสุ  ยสฺสา  กิสฺสาจิ  โจทนาย วเสน   
สงฺฆมชฺเฌ  โอสเฏ  วตฺถุสมฺึ  จุทิตโจทกา  วตฺตพฺพา  ตุมฺเห  
อมฺหาก  วินิจฺฉเยน  ตุฏา  ภวิสฺสถาติ ฯ  สเจ  ภวิสฺสามาติ   
วทนฺติ  สงฺเฆน  ต  อธิกรณ  สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ ฯ  อถ  ปน   
วินิจฺฉินาถ  ตาว ภนฺเต สเจ  อมฺหาก  ขมิสฺสติ  คณฺหิสฺสามาติ   
วทนฺติ  เจติย  ตาว  วนฺทถาติ  อาทีนิ  วตฺวา  ทีฆสุตฺต  กตฺวา   
วิสฺสชฺชิตพฺพ ฯ  เต  เจ  จิร  รตต  กลินตฺา  ปกฺกนฺตปริสา   
อุปจฺฉินฺนปกฺขา  หุตฺวา  ปุน  ยาจนฺติ  ยาวตติยสิกฺขาปท  ปฏิกฺขิปตฺวา   
ยทา  นิมฺมทา  โหนฺติ  ตทา  เตส  อธกิรณ  วินิจฺฉินิตพฺพ ฯ 
วินิจฺฉินนฺเตหิ  จ  สเจ  อลชชฺุสฺสนฺนา  โหติ  ปริสา  อุพฺพาหิกาย   
ต  อธิกรณ  วินิจฺฉินิตพฺพ ฯ  สเจ  พาลุสฺสนฺนา  โหติ  ปริสา   
ตุมฺหาก  ตุมฺหาก  สภาเค  วินยธเร  ปรเิยสถาติ  วินยธเร   
# ๑. วิ. ปริ. ๘/๑๑๘๗/๔๖๙ ฯ  ๒. วิ. ปริ.  ๘/๑๑๘๓/๔๖๕ ฯ    
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ปริเยสาเปตฺวา  เยน ธมฺเมน เยน วินเยน เยน  สตฺถสุาสเนน   
ต  อธิกรณ  วูปสมฺมติ  ตถา  ต  อธิกรณ  วูปสเมตพฺพ ฯ   
ตตฺถ  จ  ธมโฺมติ  ภูตวตฺถุ ฯ  วินโยติ  โจทนา  สารณา  จ ฯ   
สตฺถุสาสนนฺติ  ตฺติสมฺปทา  จ  อนุสสฺาวนสมฺปทา  จ ฯ  ตสฺมา   
โจทเกน  วตฺถุสฺมึ  อาโรปเต  จุทิตโก  ปุจฺฉิตพฺโพ  สนฺตเมต   
โนติ ฯ  เอว  วตฺถุ  อุปปรกิฺขิตฺวา  ภูเตน  วตฺถุนา  โจเทตฺวา  
สาเรตฺวา  ตฺติสมฺปทาย  จ  อนุสฺสาวนสมฺปทาย  จ  ต  อธิกรณ  
วูปสเมตพฺพ ฯ  ตตฺร  เจ  อลชฺช ี ลชชฺึ  โจเทติ  โส  จ  อลชชฺี  
พาโล  โหติ  อพฺยตฺโต  นาสฺส  อนุโยโค  ทาตพฺโพ ฯ  เอว  
ปน  วตฺตพฺโพ กิมฺหิ น  โจเทสีติ ฯ  อทฺธา  โส  วกขฺติ   
กิมิท  ภนฺเต  กิมฺหินนฺนามาติ ฯ  ตฺว  กมิฺหินมฺป  น  ชานาสิ   
น  ยุตฺต  ตยา  เอวรูเปน  พาเลน  ปร  โจเทตุนฺติ  อุยฺโยเช- 
ตพฺโพ ฯ  นาสฺส  อนุโยโค  ทาตพฺโพ ฯ  สเจ  ปน  โส  อลชชฺี  
ปณฺฑิโต  โหติ  พฺยตฺโต  ทิฏเน  วา  สุเตน  วา  อชฺโฌตฺถริตฺวา  
สมฺปาเทตุ  สกฺโกติ  เอตสฺส  อนุโยค  ทตฺวา  ลชชฺสิฺเสว  ปฏิ ฺาย   
กมฺม  กาตพฺพ ฯ  สเจ  ลชฺช ี อลชฺช ึ โจเทติ  โส  จ  ลชฺช 
 ี  พาโล  โหติ  อพฺยตฺโต  น  สกโฺกติ  อนุโยค ทาตุ  ตสฺส   
นโย  ทาตพฺโพ  กิมฺห ิ น  โจเทสิ  สลีวิปตฺติยา  วา อาจาร- 
วิปตฺติอาทีสุ  วา  เอกิสฺสาติ ฯ  กสฺมา  ปน  อิมสฺเสว  เอว   
นโย  ทาตพฺโพ  น  อิตรสฺสาติ ฯ  นน ุ น  ยุตฺต  วินยธราน    
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อคติคมนนฺติ ฯ  น  ยุตฺตเมว ฯ  อิท  ปน  อคติคมน  น   
โหติ ฯ  ธมฺมานุคฺคโห  นาม  เอโส ฯ  อลชฺชินิคฺคหตฺถาย  หิ   
ลชชฺิปคฺคหตฺถาย  จ  สิกฺขาปท  ป ฺตฺต ฯ  ตตฺร  อลชฺช ี 
นย  ลภิตฺวา  อชฺโฌตฺถรนฺโต  เอหีติ ฯ ลชชฺี  ปน  นย  
ลภิตฺวา  ทิฏเ  ทิฏสนฺตาเนน  สุเต  สุตสนฺตาเนน  ปติฏาย 
กเถสฺสติ ฯ  ตสฺมา  ตสฺส  ธมฺมานุคฺคโห  วฏฏติ ฯ  สเจ  ปน   
โส  ลชชฺี  ปณฺฑิโต  โหติ  พฺยตฺโต  ปติฏาย  กเถติ  อลชฺช ี จ   
เอตมฺป  นตฺถิ  เอตมฺป  นตฺถีติ  ปฏิ ฺ  น  เทติ  อลชชฺิสฺส   
ปฏิ ฺายเอว  กาตพฺพ ฯ  ตทตฺถทีปนตฺถ ฺจ  อิท  วตฺถุ  เวทิตพฺพ ฯ   
เตปฏกจูฬาภยตฺเถโร  กิร  โลหปาสาทสฺส  เหฏา  ภิกฺขูน  วินย   
กเถตฺวา  สายณฺหสมเย  วุฏาติ ฯ  ตสฺส  วุฏานสมเย  เทฺว   
อตฺถปจฺจตฺถิกา  กถ  ปวตฺเตสุ ฯ  เอโก  เอตมฺป  นตฺถิ เอตมฺป  
นตฺถีติ  ปฏิ ฺ  น  เทติ ฯ  อถ  อปฺปาวเสเส  ปมยาเม  เถรสฺส   
ตสฺมึ  ปุคฺคเล  อย  ปติฏาย  กเถติ  อย  ปน  ปฏิ ฺ  น  
เทติ  พหูนิ  จ  วตฺถูนิ  โอสฏานิ  อทฺธา  เอต  กต  ภวิสฺสตีติ   
อสุทฺธลทฺธิ  อุปฺปนฺนา ฯ  ตโต  วิชนีทณฺฑเกน  ปาทกฏลิกาย   
ส ฺ  ทตฺวา  อห  อาวุโส  วินิจฺฉินิตุ  อนนุจฺฉวิโก  อ ฺเน   
วินิจฺฉินาเปหีติ  อาห ฯ  กสฺมา  ภนฺเตติ ฯ  เถโร  ตมตฺถ   
อาโรเจสิ ฯ  จุทิตปุคฺคลสฺส  กาเย ทาโห  อุฏ ิโต ฯ  ตโต  เถร   
วนฺทิตฺวา  วินิจฺฉินิตุ อนุรูเปน วินยธเรน นาม  ตุมหฺาทิเสเนว    
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ภวิตุ วฏฏติ  โจทเกน  จ  อีทิเสเนว  ภวิตุ วฏฏตีติ  วตฺวา   
เสตกานิ  นิวาเสตฺวา  จิร  กิลมิตตฺถ  มยาติ  ขมาเปตฺวา   
ปกฺกามิ ฯ  เอว  ลชฺชินา  โจทิยมาโน  อลชชฺี  พหูสุป  วตฺถูส ุ  
อุปฺปนฺเนสุ  ปฏิ ฺ  น  เทติ ฯ  โส  เนว  สุทฺโธติ  วตฺตพฺโพ 
น  อสุทฺโธติ ฯ  ชีวมตโก  นาม  อามกปูติโก  นาเมโส ฯ  
สเจ  ปนสฺส  อ ฺมฺป  ตาทิส  วตฺถุ  อุปฺปชฺชติ  น  วินิจฺฉินิ- 
ตพฺพ ฯ  ตถานาสิตโกว  ภวิสฺสติ ฯ  สเจ  ปน  อลชชฺีเยว  อลชฺช ึ  
โจเทติ  โส  วตฺตพฺโพ  อาวุโส  ตว  วจเนนาย  กึ  สกฺกา  
วตฺตุนฺติ ฯ  อิตรมฺป  ตเถว  วตฺวา  อุโภ  เอกสมฺโภคปริโภคา   
หุตฺวา  ชีวถาติ  อุยฺโยเชตพฺพา ฯ  สีลตฺถาย  เตส  วินิจฺฉโย   
น  กาตพฺโพ ฯ  ปตฺตจีวรปริเวณาทิอตฺถาย  ปน  ปฏิรูป  สกฺขึ   
ลภิตฺวา  กาตพฺโพ ฯ  อถ  ลชชฺีเยว  ลชชฺึ โจเทติ  วิวาโท  จ  
เนส  กิสฺมิ ฺจิเทว  อปฺปมตฺตโก  โหติ  ส ฺาเปตฺวา  มา  เอว  
กโรถาติ  อจฺจย  เทสาเปตฺวา  อุยฺโยเชตพฺพา ฯ  อถ  ปเนตฺถ   
จุทิตเกน  สหสา  วิรทฺธ  โหติ  อาทิโต  ปฏาย  อลชชฺี  นาม  
นตฺถิ ฯ  โส  จ  ปกฺขานุรกฺขณตฺถาย  ปฏิ ฺ  น  เทติ ฯ   
มย  สทฺทหาม  มย  สทฺทหามาติ  พหู  อุฏหนฺติ ฯ  โส  เตส   
ปฏิ ฺาย  เอกวาร  เทฺววาร  สุทฺโธ  โหตุ ฯ  อถ  ปน 
วิรทฺธกาลโต  ปฏาย าเน น ติฏติ ฯ วินิจฺฉโย ทาตพฺโพ ฯ   
เอว  ยสฺสา  กิสฺสาจิ  โจทนาย  วเสน  สงฺฆมชฺเฌ  โอสเฏ    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๒   
 
วตฺถุสฺมึ  จุทติโจทเกสุ  ปฏิปตฺตึ  ตฺวา  ตสฺสาเยว  โจทนาย   
สมฺปตฺติวิปตฺติชานนตฺถ  อาทิมชฺฌปริโยสานาทีน  วเสน  วินิจฺฉโย   
เวทิตพฺโพ ฯ  เสยฺยถีท ฯ โจทนาย โก อาทิ กึ มชฺเฌ กึ  
ปริโยสาน ฯ  โจทนาย  อห  ต  วตฺตุกาโม  กโรตุ  เม  อายสฺมา   
โอกาสนฺติ  เอว  โอกาสกมฺม  อาทิ ฯ  โอติณฺเณน  วตฺถุนา   
โจเทตฺวา  สาเรตฺวา  วินิจฺฉโย  มชฺเฌ ฯ  อาปตฺติย  วา  อนาปตฺติย  
วา  ปติฏาปเนน  สมโถ  ปริโยสาน ฯ  โจทนาย  กติ  มูลานิ   
กติ  วตฺถูนิ  กติ  ภูมิโย ฯ  โจทนาย  เทวฺ  มูลานิ  สมูลิกา   
วา  อมูลิกา  วา ฯ ตีณิ  วตฺถูนิ  ทิฏ  สตุ  ปริสงฺกิต ฯ   
ป ฺจ  ภูมิโย  กาเลน  วกฺขามิ  โน  อกาเลน  ภูเตน  วกฺขามิ   
โน  อภูเตน  สณฺเหน  วกฺขามิ  โน  ผรเุสน  อตฺถสหิเตน  วกฺขามิ   
โน  อนตฺถสหิเตน  เมตฺตจิตฺโต  วกฺขามิ  โน  โทสนฺตโรติ ฯ   
อิมาย  ปน  โจทนาย  โจทเกน  ปุคฺคเลน  ปริสุทฺธกายสมาจาโร   
นุโขมฺหีติ  (๑)  อาทินา  นเยน  อุปาลปิ ฺจเก  วุตฺเตสุ  ปณฺณรสสุ   
ธมฺเมสุ  ปติฏาตพฺพ ฯ  จุทิตเกน  ทฺวีสุ ธมฺเมสุ ปติฏาตพฺพ 
สจฺเจ จ อกุปฺเป จาติ ฯ   
        อปฺเปว  นาม  น  อิมมฺหา  พฺรหฺมจริยา  จาเวยฺยนฺติ   
อปเอว  นาม  น  ปุคฺคล  อิมมฺหา  เสฏจริยา  จาเวยฺย ฯ  
สาธุ วตสฺส สจาห  อิม  ปุคฺคล  อิมมหฺา  พฺรหฺมจริยา   
# ๑. วิ. ปริ. ๘/๑๑๘๓/๔๖๕.    
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                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๑๓   
 
จาเวยฺยนฺติ  อิมินา  อธิปฺปาเยน  อนุทฺธเสยฺยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
ปทภาชเน  ปน พฺรหฺมจริยา  จาเวยฺยนฺติ  อิมสฺเสว  ปรยิายมตฺต   
ทสฺเสตุ  ภิกฺขุภาวา  จาเวยฺยนฺติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  ขณาทีนิ  สมยสฺส   
เววจนานิ ฯ  ต  ขณ  ต  ลย  ต  มุหุตฺต  วีติวตฺเตติ  ตสฺมึ 
ขเณ  ตสฺมึ  ลเย  ตสฺมึ  มหุุตฺเต วีติวตฺเต ฯ  ภุมฺมุปปฺตฺติยา  หิ  
อิท  อุปโยควจน ฯ  สมนคฺุคาหิยมานนิทฺเทเส  เยน  วตฺถุนา   
อนุทฺธสิโต  โหตีติ  จตูสุ  ปาราชิกวตฺถูสุ  เยน  วตฺถุนา  โจทเกน   
จุทิตโก  อนทฺุธสิโต  อภิภูโต  อชโฺฌตฺถโต  โหติ ฯ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ   
สมนุคฺคาหิยมาโนติ  ตสฺมึ  โจทเกน  วุตฺตวตฺถุสฺมึ  โส  โจทโก   
อนุวิชฺชเกน  กินฺเต  ทิฏ  กินฺติ  เต  ทฏินฺติ  อาทินา นเยน   
อนุวิชฺชิยมาโน  วีมสิยมาโน  อุปปริกฺขิยมาโน ฯ อสมนุคฺคา- 
หิยมานนิทฺเทเส  น  เกนจิ  วุจฺจมาโนติ  อนุวิชฺชเกน  วา   
อ ฺเน  วา  เกนจิ ฯ  อถวา  ทิฏาทีสุ  วตฺถูส ุ เกนจิ   
อวุจฺจมาโน ฯ  เอเตส ฺจ  ทฺวินฺน  มาติกาปทาน  ปรโต  ภิกฺขุ  
จ  โทส ปติฏาตีติ  อิมินา  สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ  อิท  หิ  
วุตฺต  โหติ  เอว  หิ  สมนคฺุคาหิยมาโน  วา  อสมนุคฺคา- 
หิยมาโน  วา  ภิกฺขุ  จ  โทส  ปติฏาติ  ปฏิจฺจ  ติฏติ   
ปฏิชานาติ  สงฺฆาทิเสโสติ ฯ อิท ฺจ อมูลกภาวสฺส ปากฏ- 
กาลทสฺสนตฺถเมว  วุตฺต ฯ  อาปตฺตึ  ปน  อนุทฺธสิตกฺขเณเยว 
อาปชฺชติ ฯ  อิทานิ  อมูลก ฺเจว  ต  อธิกรณ  โหตีติ  เอตฺถ    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๔   
 
ยสฺมา  อมูลกลกฺขณ  ปุพฺเพ  วุตฺต  ตสฺมา  ต  อวตฺวา   
อปุพฺพเมว  ทสฺเสตุ อธิกรณ  นามาติ  อาทมาห ฯ  ตตฺถ   
ยสฺมา  อธิกรณ  อธิกรณฏเน  เอกมฺป  วตฺถุวเสน  นานา   
โหติ  เตนสฺส  ต  นานตฺต  ทสฺเสตุ จตฺตาริ  อธิกรณานิ   
วิวาทาธิกรณนฺติ  อาทิมาห ฯ  โก  ปน  โส  อธิกรณฏโ  เยเนต  
เอก  โหตีติ ฯ  สมเถหิ  อธิกรณียตา ฯ  ตสฺมา  ย อธิกิจฺจ   
อารพฺภ  ปฏจฺิจ  สนฺธาย  สมถาว  ปวตฺตนฺติ  ต  อธิกรณนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ  อฏกถาสุ  ปน  วุตฺต  อธิกรณนฺติ  เกจิ  คาห   
วทนฺติ  เกจิ  เจตน  เกจิ  อกฺขนฺตึ  เกจิ  โวหาร  เกจิ   
ปณฺณตฺตินฺติ ฯ  ปุน  เอว  วิจาริต  ยทิ  คาโห  อธิกรณ   
เอโก  อตฺตาทาน  คเหตฺวา  สภาเคน  ภิกฺขุนา  สทฺธึ  มนฺตยมาโน   
ตตฺถ  อาทีนว  ทิสฺวา  ปนุ  จชติ  ตสฺส  ต  อธิกรณ 
  สมถปฺปตฺต  ภวิสฺสติ ฯ  ยทิ  เจตนา  อธิกรณ  อิท  อตฺตาทาน   
คณฺหามีติ  อุปฺปนฺนา  เจตนา  นิรุชฌฺติ ฯ  ยท ิ อกฺขนฺติ   
อธิกรณ  อกขฺนฺติยา  อตฺตาทาน  คเหตฺวาป  อปรภาเค  วินิจฺฉย  
อลภมาโน  วา ขมาปโต  วา  จชติ ฯ  ยทิ  โวหาโร  อธิกรณ  
กเถนฺโต  อาหิณฺฑิตฺวา  อปรภาเค  ตุณฺหี  โหติ  นิรโว  
เอวมสฺส  ต  อธิกรณ  สมถปฺปตฺต  ภวิสฺสติ ฯ  ตสฺมา  ปณฺณตฺติ   
อธิกรณนฺติ ฯ  ต  ปเนต  เมถุนธมฺมปาราชิกาปตฺติ   เมถุนธมฺม- 
ปาราชิกาปตฺติยา  ตพฺภาคิยา  ฯเปฯ  เอว  อาปตฺตาธิกรณ    
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                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๑๕   
 
อาปตฺตาธิกรณสฺส  ตพฺภาคิยนฺติ  (๑) จ  วิวาทาธิกรณ  สิยา   
กุสล  สิยา  อกุสล  สิยา  อพฺยากตนฺติ  (๒) จ  เอวมาทีหิ   
วิรุชฺฌติ ฯ  น  หิ  เต  ปณฺณตฺติยา  กุสลาทิภาว อิจฺฉนฺติ ฯ 
น  จ  อมูลเกน  ปาราชิเกน  ธมฺเมนาติ  เอตฺถ อาคโต  
ปาราชิกธมฺโม  ปณฺณตฺติ  นาม  โหติ ฯ  กสฺมา ฯ  อจฺจนฺต- 
อกุสลตฺตา ฯ  วุตฺตมฺป  เหต  อาปตฺตาธิกรณ  สยิา  อกุสล 
สิยา  อพฺยากตนฺติ ฯ  ย ฺเจต  อมูลเกน  ปาราชิเกนาติ  เอตฺถ  
อมูลก  ปาราชิก  นิทฺทิฏ  ตสฺเสวาย  อมูลก ฺเจว  ต  อธิกรณ 
  โหตีติ  ปฏนิิทฺเทโส  น  ปณฺณตฺติยา ฯ  น  หิ  อ ฺ  นิทฺทิสิตฺวา  
อ ฺ  ปฏินิทฺทิสติ ฯ  ยสฺมา  ปน  ยาย  ป ฺตฺติยา  เยน  
อภิลาเปน  โจทเกน  โส  ปุคฺคโล  ปาราชิก  ธมฺม  อชฺฌาปนฺโนติ   
ป ฺตฺโต  ปาราชิกสงฺขาตสฺส  อธิกรณสฺส  อมูลกตฺตา  สาป   
ป ฺตฺติ  อมูลิกา  โหติ  อธิกรเณ  ปวตฺตตฺตา  จ  อธิกรณ  
ตสฺมา  อิมินา  ปริยาเยน  ปณฺณตฺติ  อธิกรณนฺติ  ยชฺุเชยฺย ฯ  
ยสฺมา  จ  ย  อมูลก  นาม  อธิกรณ  ต  สภาวโต  นตฺถิ   
ป ฺตฺติมตฺตเมว  อตฺถิ  ตสฺมาป  ปณฺณตฺติ  อธิกรณนฺติ   
ยุชฺเชยฺย ฯ  ต ฺจโข  อิเธว  น  สพฺพตฺถ ฯ  น  หิ  วิวาทาทีน   
ปณฺณตฺติ  อธิกรณฏโ ฯ  อธิกรณฏโ  ปน  เตส  ปุพฺเพ  วุตฺต- 
สมเถหิ  อธิกรณียตา ฯ  อิติ  อิมินา  อธกิรณฏเน  อิเธกจฺโจ   
# ๑. วิ. มหาวิ. ๑/๕๗๐/๓๙๐ ฯ  ๒. วิ. จุลฺ. ๖/๓๓๔.    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๖   
 
วิวาโท  เจว  อธิกรณ ฺจาติ  วิวาทาธิกรณ ฯ  เอส  นโย   
เสเสสุ ฯ  ตตฺถ  อิธ  ภิกฺขู  วิวทนฺติ  ธมฺโมติ  วา  อธมฺโมติ   
วาติ  (๑) เอว  อฏารส  เภทกรวตฺถูนิ  นิสฺสาย  อุปปฺนฺโน  วิวาโท   
วิวาทาธิกรณ ฯ  อิธ  ภิกฺขู  ภิกฺขุ  อนุวทนฺติ  สีลวิปตฺติยา   
วาติ  (๑) เอว  จตสฺโส  วิปตฺติโย  นิสสฺาย  อุปฺปนฺโน  อนุวาโท 
อนุวาทาธิกรณ ฯ  ป ฺจป  อาปตฺติกฺขนฺธา    อาปตฺตาธิกรณ   
สตฺตป   อาปตฺติกฺขนฺธา  อาปตฺตาธิกรณนฺติ  (๑)  เอว  อาปตฺติเยว   
อาปตฺตาธิกรณ ฯ  ยา  สงฺฆสฺส  กิจฺจยตา  กรณียตา  อปโลกน- 
กมฺม  ตฺติกมฺม  ตฺติทุติยกมฺม  ตฺติจตุตฺถกมฺมนฺติ  (๑) เอว 
จตุพฺพิธ สงฺฆกิจฺจ กิจฺจาธิกรณนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  อิมสฺมึ   
ปนตฺเถ  ปาราชิกาปตฺติสงฺขาต  อาปตฺตาธิกรณเมว  อธิปฺเปต ฯ   
เสสานิ  อตฺถุทฺธารวเสน  วุตฺตานิ ฯ  เอตฺตกา  หิ  อธกิรณ- 
สทฺทสฺส  อตฺถา ฯ  เตสุ  ปาราชิกเมว  อิธ  อธิปฺเปต ฯ  ต   
ทิฏาทีหิ  มลูเกหิ  อมลูก ฺเจว  อธิกรณ  โหติ ฯ  อย ฺจ  ภิกฺขุ   
โทส  ปติฏาติ  ปฏิจฺจ  ติฏติ  ตุจฺฉก  มยา  ภณิตนฺติ   
อาทีนิ  วทนฺโต  ปฏิชานาติ ฯ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  อนุทธฺ- 
สิตกฺขเณเยว สงฺฆาทิเสโสติ ฯ  อย ตาวสฺส สปทานุกฺกม- 
นิทฺเทสสฺส สิกฺขาปทสฺส อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  ยานิ  ตานิ  สงฺเขปโต  อทิฏาทีนิ  โจทนาวตฺถูนิ   
# ๑. วิ. จุล.ฺ  ๖/๖๓๓/๓๓๕.    
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                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๑๗   
 
วุตฺตานิ  เตส  วเสน  วิตฺถารโต  อาปตฺตึ  อาโรเปตฺวา  ทสฺเสนฺโต   
อทิฏสฺส โหตีติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อทิฏสฺส  โหตีติ  อทิฏโ  
อสฺส  โหติ ฯ เอเตน  โจทเกน  อทฏิโ  โหติ  โส  ปคฺุคโล   
ปาราชิก  ธมมฺ  อชฌฺาปชชฺนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  เอส  นโย  อสฺสุตสฺส   
โหตีติ  อาทีสุป ฯ  ทิฏโ  มยาติ  ทฏิโสิ  มยาติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  เอส  นโย  สุโต  มยาติ  อาทีสุป ฯ  เสส  อทิฏมูลเก   
อุตฺตานเมว ฯ  ทฏิมูลเก  ปน  ต ฺเจ  โจเทติ  สุโต  มยาติ   
จ  เอว  วุตฺตาน  สุตาทีน  อภาเวน  อมูลกตฺต  เวทิตพฺพ ฯ  
สพฺพสฺมึเยว จ อิมสฺมึ โจทกวาเร ยถา  อิธาคเตสุ  ปาราชิก   
ธมฺม  อชฌฺาปนฺโนสิ อสฺสมโณสิ อสกฺยปุตฺติโยสีติ (๑)  อิเมสุ  วจเนสุ   
เอเกกสฺส  วเสน  วาจาย  วาจาย  สงฺฆาทิเสโส  โหติ  เอว 
อ ฺตฺร  อาคเตสุ ทุสฺสีโล ปาปธมฺโม อสุจิสงฺกสฺสรสมาจาโร   
ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต    อสฺสมโณ    สมณปฏิ ฺโ   อพฺรหฺมจารี   
พฺรหฺมจาริปฏิ ฺโ  อนฺโตปูติ  อวสฺสุโต  กสมฺพุชาโตติ  (๒) อิเมสุป   
วจเนสุ  เอเกกสฺส  วเสน  วาจาย  วาจาย  สงฺฆาทิเสโส  
โหติเยว ฯ  นตฺถิ  ตยา  สทฺธึ  อุโปสโถ  วา  ปวารณา  วา   
สงฺฆกมฺม  วาติ  (๓)  อิมานิ  ปน  สุทฺธานิ  สีสนฺน  เอนฺติ ฯ  ทุสสฺีโลสิ   
นตฺถิ  ตยา  สทฺธึ  อุโปสโถ  วาติ  เอว  ทุสฺสีลาทิปเทสุ  ปน  
ปาราชิก  ธมมฺ  อชฌฺาปนฺโนสีติ  อาทีสุ  ปเทสุ  จ  เยน  เกนจิ   
# ๑. วิ. มหาวิ. ๑/๕๕๒/๓๗๗ ฯ  ๒. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๙/๑๓๐.   
# ๓. วิ. มหาวิ. ๑/๕๕๒/๓๗๗ ฯ    
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สทฺธึ  ฆฏิตาเนว  สีส  เอนฺติ  สงฺฆาทิเสสกรานิ  โหนฺติ ฯ   
มหาปทุมตฺเถโร  ปนาห  น  เกวล  อิธ  ปาลิย  อนาคตานิ   
ทุสฺสีโล  ปาปธมฺโมติ  อาทิปทาเนว  สีส  เอนฺติ  กณฺุโฑสิ   
มหาสามเณโรสิ  มหาอุปาสโกสิ   เชฏพฺพติโกสิ  นิคฺคณฺโสิ   
อาชีวโกสิ  ตาปโสสิ  ปรพฺิพาชโกสิ  ปณฺฑโกสิ  เถยฺยสวาสโกสิ   
ติตฺถิยปกฺกนฺตโกสิ  ติรจฺฉานคโตสิ  มาตุฆาตโกสิ  ปตุฆาตโกสิ   
อรหนฺตฆาตโกสิ  สงฺฆเภทโกสิ  โลหิตุปฺปาทโกสิ  ภิกฺขุนีทูสโกสิ   
อุภโตพฺย ฺชนโกสีติ  อิมานิป  สีส  เอนฺติเยวาติ ฯ  มหา- 
ปทุมตฺเถโรเยว  จ  ทฏิเ  เวมติโกติ  อาทีสุ  ยทคฺเคน  เวมติโก   
ตทคฺเคน  โน  กปฺเปติ  ยทคฺเคน  โน  กปฺเปติ  ตทคฺเคน  น   
สรติ  ยทคฺเคน  น  สรติ  ตทคฺเคน  ปมุฏโ  โหตีติ  วทติ ฯ  
มหาสุมตฺเถโร  ปน  เอเกก  ทฺวิธา  ภินฺทิตฺวา  จตุนฺนมฺป  ปาเฏกกฺ   
นย  ทสฺเสติ ฯ  กถ ฯ  ทฏีเ  เวมติโกติ  อย  ตาว  ทสฺสเน  
วา  เวมติโก  โหติ  ปุคฺคเล  วา  ตตฺถ  ทฏิโ  นุโข  มยา  
น  ทฏิโติ  เอว  ทสฺสเน  เวมติโก  โหติ  อย  นุโข  มยา  
ทิฏโ  อ ฺโติ  เอว  ปุคฺคเล  เวมติโก  โหติ ฯ  เอว  ทสฺสน  
วา  โน  กปฺเปติ  ปุคฺคล  วา  ทสฺสน  วา  น  สรติ  ปุคฺคล  
วา  ทสฺสน  วา  ปมุฏโ  โหติ  ปุคฺคล  วา ฯ  เอตฺถ  จ   
เวมติโกติ  วิมติชาโต ฯ  โน  กปฺเปตีติ  น  สทฺทหติ ฯ  น  สรตีติ 
อสาริยมาโน  น  สรติ ฯ  ยทา  ปน  น  อมุกสฺมึ  นาม  ภนฺเต    
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าเน  อมุกสฺมึ  กาเลติ  สาเรนฺติ  ตทา  สรติ ฯ  ปมฏุโติ   
โย  เตหิ  เตหิ  อุปาเยหิ  สาริยมาโนป  น สรติเยวาติ ฯ  เอเตน   
อุปาเยน  โจทาปกวาโรป  เวทิตพฺโพ ฯ  เกวล  ห ิ ตตฺถ  มยาติ 
ปริหีน  เสส  โจทกวารสทิสเมว ฯ  ตโต  ปร  อาปตฺติเภท ฺจ   
อนาปตฺติเภท ฺจ  ทสฺเสตุ  อสุทฺเธ  สทฺุธทิฏ ีติ  อาทิก  จตุกฺก   
เปตฺวา  เอเกก  ปท  จตูหิ  จตูหิ เภเทหิ  นิทฺทิฏ ฯ  ต  
สพฺพ  ปาลินเยเนว  สกฺกา  ชานิตุ ฯ  เกวล  เหตฺถ  อธิปฺปายเภโท 
เวทิตพฺโพ ฯ  อย  ห ิ อธิปปฺาโย นาม จาวนาธิปฺปาโย   
อกฺโกสาธิปฺปาโย  กมฺมาธิปฺปาโย  วุฏานาธิปฺปาโย  อุโปสถปฺ-   
ปวารณฏปนาธิปฺปาโย  อนุวิชฺชนาธิปฺปาโย  ธมมฺกถาธิปฺ- 
ปาโยติ  อเนกวิโธ ฯ  ตตฺถ  ปุริเมสุ  จตูสุ  อธิปฺปาเยสุ   
โอกาส  อการาเปนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  โอกาส  การาเปตฺวาป  จ  
สมฺมุขา  อมูลเกน  ปาราชิเกน  อนุทธฺเสนฺตสฺส  สงฺฆาทิเสโส ฯ  
อมูลเกน  สงฺฆาทิเสเสน  อนุทฺธเสนฺตสฺส  ปาจิตฺติย ฯ  อาจาร- 
วิปตฺติยา  อนุทฺธเสนฺตสฺส  ทุกฺกฏ ฯ  อกฺโกสาธิปฺปาเยน  วทนฺตสฺส 
ปาจิตฺติย ฯ  อสมฺมุขา  สตฺตหิป  อาปตฺติกฺขนฺเธหิ  วทนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ ฯ  อสมฺมุขาเยว  สตฺตวิธมฺป  กมฺม  กโรนฺตสฺส  ทุกฺกฏเมว ฯ   
กุรุนฺทิย  ปน  วุฏานาธิปฺปาเยน  ตฺว  อิม  นาม  อาปตฺตึ 
อาปนฺโน  ต  ปฏิกโรหีติ  วทนฺตสฺส  โอกาสกิจฺจ  นตฺถีติ   
วุตฺต ฯ  สพฺพตฺเถว  อุโปสถปฺปวารณ  เปนฺตสฺส  โอกาสกมฺม    
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นตฺถิ ฯ  ปนกฺเขตฺตมฺปน  ชานิตพฺพ ฯ  สุณาตุ  เม  ภนฺเต   
สงฺโฆ  อชชฺโุปสโถ  ปณฺณรโส  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  สงฺโฆ   
อุโปสถ  กเร อิติ เอตสฺมึ หิ เรกาเร อนติกฺกนฺเตเยว  เปตุ   
ลพฺภติ ฯ  ตโต  ปร  ปน  ยกาเร  ปตฺเต  น  ลพฺภติ ฯ  เอส   
นโย  ปวารณาย ฯ  อนุวิชฺชกสฺสาป  โอสเฏ  วตฺถสฺุมึ  อตฺเถต   
ตวาติ  อนุวิชฺชนาธิปฺปาเยน  วทนฺตสฺส  โอกาสกมมฺ  นตฺถ ิฯ   
ธมฺมกถิกสฺสาป  ธมฺมาสเน  นิสีทิตฺวา  โย  อิท ฺจ  อิท ฺจ   
กโรติ  อย  ภิกฺขุ  อสฺสมโณติ  อาทินา  นเยน  อนุททฺิสฺส  ธมฺม 
กเถนฺตสฺส  โอกาสกมฺม  นตฺถิ ฯ  สเจ  ปน  อุทฺทิสฺส  นิยเมตฺวา   
อสุโก  จ  อสุโก  จ  อสสฺมโณ  อนุปาสโกติ  กเถติ  ธมฺมาสนโต   
โอโรหิตฺวา  อาปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  คนฺตพฺพ ฯ  ย  ปน  ตตฺถ  ตตฺถ   
อโนกาส  กาเรตฺวาติ  วุตฺต  ตสฺส  โอกาส  อกาเรตฺวาติ   
เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  น  หิ  โกจิ  อโนกาโส  นาม   
นตฺถิ  ยโมกาส  กาเรตฺวา  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  โอกาส  ปน  
อกาเรตฺวา  อาปชฺชตีติ ฯ  เสส อุตฺตานเมว ฯ   
        สมฏุานาทีสุ   ติสมฏุาน   กายจิตฺตโต  วาจาจิตฺตโต   
กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก   
โลกวชชฺ กายกมฺม วจีกมฺม อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                  ปมทุฏโทสสิกฺขาปทวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    
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        เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควาติ  ทุติยทุฏโทสสกิฺขาปท ฯ  
ตตฺถ  หนฺท  มย  อาวุโส  อิม  ฉกลก  ทพฺพ  มลลฺปตฺุต   
นาม  กโรมาติ  เต  กริ  ปมวตฺถุสฺมึ  อตฺตโน  มโนรถ  สมฺปาเทตุ  
อสกฺโกนฺตา  ลทฺธนิคฺคหา  วิฆาตปฺปตฺตา  อิทานิ  ชานิสฺสามาติ   
ตาทิส  วตฺถุ  ปริเยสมานา  วิจรนฺติ ฯ  อเถกทิวส  ทสิฺวา  ตุฏา   
อ ฺม ฺ  โอโลเกตฺวา  เอวมาหสุ  หนฺท  มย  อาวุโส  อิม   
ฉกลก  ทพฺพ  มลฺลปุตฺต  นาม  กโรมาติ ฯ  ทพฺโพ  มลฺลปุตฺโต   
นาม  อยนฺติ  เอวมสฺส  นาม  กโรมาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอส   
นโย  เมตฺติยนฺนาม  ภิกฺขุนินฺติ  เอตฺถาป ฯ  เต  ภิกขฺู  เมตฺติย- 
ภุมฺมชเก  ภิกขฺู  อนุยุ ฺชึสติู  เอว  อนุยุ ฺชึสุ  อาวุโส  กุห ึ  
ตุมฺเหหิ  ทพฺโพ  มลฺลปุตฺโต  นาม  เมตฺติยาย  ภิกฺขุนิยา  สทฺธึ   
ทิฏโติ ฯ  คิชฺฌกูฏปพฺพตปาเท ฯ  กาย  เวลาย ฯ  ภิกฺขา- 
จารคมนเวลาย ฯ  อาวุโส  ทพฺพ  อิเม  เอว  วเทนฺติ  ตฺว  ตทา   
กุหินฺติ ฯ  เวฬุวเน  ภตฺตานิ  อุทฺทิสามีติ ฯ  ตว  ตาย  เวลาย   
เวฬุวเน  อตฺถิภาว  โก  ชานาตีติ ฯ  ภิกฺขุสงฺโฆ  ภนฺเตติ ฯ 
เต  สงฺฆ  ปุจฺฉึสุ  ชานาถ  ตุมฺเห  ตาย  เวลาย  อิมสฺส  
เวฬุวเน  อตฺถิภาวนฺติ ฯ  อาม อาวุโส  ชานาม  เถโร  สมฺมติ- 
ลทฺธทิวสโต  ปฏาย  เวฬวุเนเยวาติ ฯ  ตโต  เมตฺติยภุมฺมชเก   
อาหสุ  อาวุโส  ตุมฺหาก  กถา  น  สเมติ  กจฺจิ  โน  เลส   
อุฑฺเฑตฺวา  วเทถาติ ฯ  เอว  เต  เตหิ  ภิกฺขูหิ  อนุยุ ฺชิยมานา   
อาม  อาวุโสติ  วตฺวา  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ    
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        กิมฺปน  ตุมฺเห  อาวุโส  อายสฺมนฺต  ทพฺพ  มลลฺปุตฺต   
อ ฺาภาคิยสฺส  อธิกรณสฺสาติ  เอตฺถ  อ ฺภาคสฺส  อิท  
อ ฺภาโค  วา  อสฺส  อตฺถีติ  อ ฺภาคิย ฯ  อธิกรณนฺติ  อาธาโร   
เวทิตพฺโพ ฯ  วตฺถุอธิฏานนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  โย  หิ  โส  ทพฺโพ   
มลฺลปุตฺโต  นามาติ  ฉกลโก  วุตฺโต  โส  ยฺวาย  อายสฺมโต  
ทพฺพสฺส  มลลฺปุตฺตสฺส  ภาโค  โกฏาโส  ปกฺโข  มนุสฺสชาติ 
เจว  ภิกฺขุภาโว  จ  ตโต  อ ฺสฺส  ภาคสฺส  โกฏาสสฺส   
ปกฺขสฺส  โหติ  ติรจฺฉานชาติยา  เจว  ฉกลกภาวสฺส  จ  โส   
วา  อ ฺภาโค  อสฺส อตฺถีติ ตสฺมา อ ฺภาคิสงฺข  ลภติ ฯ   
ยสฺมา  จ  เตส  อิม  มย  ทพฺพ  มลลฺปตฺุต  นาม  กโรมาติ   
วทนฺตาน  ตสฺส  นามกรณส ฺาย  อาธาโร  วตฺถอุธิฏาน   
ตสฺมา  อธิกรณนฺติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ต  ห ิ สนฺธาย  เต  ภิกฺขู  
อ ฺภาคิยสฺส  อธิกรณสสฺาติ  อาหสุ ฯ  น  วิวาทาธิกรณาทีสุ   
อ ฺตร ฯ  กสฺมา ฯ  อสมฺภวโต ฯ  น  หิ  เต  จตุนฺน  อธ-ิ 
กรณาน  กสสฺจิ  อ ฺภาคิยสฺส  อธิกรณสฺส  กิ ฺจิ  เทส   
เลสมตฺต  อุปฺปาทยึสุ ฯ  น  จ  จตุนฺน  อธิกรณาน  เลโส  
นาม  อตฺถิ ฯ  ชาติเลสาทโย  หิ  ปุคฺคลานเยว  เลสา  วุตฺตา  
น  วิวาทาธิกรณาทีน ฯ  อิท ฺจ  ทพฺโพ  มลฺลปุตฺโตติ  นาม   
ตสฺส  อ ฺภาคิยาธิกรณภาเว   ิตสฺส  ฉกลกสฺส  โกจิ  เทโส   
โหติ  เถร  อมูลเกน  ปาราชิเกน  อนุทธฺเสตุ เลสมตฺโต ฯ  เอตฺถ   
จ  ทิสฺสติ  อปทิสฺสติ  อสสฺ  อยนฺติ  โวหริยตีติ  เทโส ฯ    
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ชาติอาทีสุ  อ ฺตรโกฏาสสฺเสต  อธิวจน ฯ  อ ฺมฺป  วตฺถุ   
ลิสฺสติ  สลิิสสฺติ  โวหารมตฺเตเนว  อีสก  อลฺลิยตีติ  เลโส ฯ   
ชาติอาทีน ฺเว อ ฺตรโกฏาสสฺเสต  อธิวจน ฯ  ตโต  ปร   
อุตฺตานตฺถเมว ฯ สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติยมปฺ อยเมวตฺโถ ฯ   
        ปทภาชเน  ปน  ยสสฺ  อ ฺภาคิยสฺส  อธิกรณสฺส  กิ ฺจิ  
เทส  เลสมตฺต  อุปาทาย  ปาราชิเกน  ธมฺเมน  อนุทฺธเสยฺย 
ต  ยสฺมา  อตฺถุปฺปตฺติวเสเนว  อาวิภูต  ตสฺมา  ปทภาชเน  ต   
น  วิภตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ยานิ  ปน  อธิกรณนฺติ  วจน- 
สาม ฺโต  อตฺถุทฺธารวเสน จ  วุตฺตานิ  จตฺตาริ  อธิกรณานิ 
เตส  อ ฺภาคิยตา  จ  ตพฺภาคิยตา  จ  ยสฺมา  อปากฏา   
ชานิตพฺพา  จ  วินยธเรหิ  ตสฺมา  วจนสาม ฺโต  ลทฺธ   
อธิกรณ  นิสสฺาย  ต  อาวิกโรนฺโต  อ ฺภาคิยสฺส  อธิกรณสฺสาติ   
อาปตฺต ฺภาคิย  วา  โหติ  อธิกรณ ฺภาคิย  วาติ  อาทิมาห ฯ   
ยา  จ  สา  อวสาเน  อาปตฺต ฺภาคิยสฺส  อธิกรณสฺส 
วเสเนว โจทนา  วุตฺตา  ตมฺป  ทสฺเสตุ  อย  สพฺพาธกิรณาน   
ตพฺภาคิยอ ฺภาคิยตา  สมาหฏาติ  เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺถ  จ   
อาปตฺต ฺภาคิย  วาติ  ปม  อุทฺทิฏตฺตา  กถ ฺจ  อาปตฺติ  
อาปตฺติยา  อ ฺภาคิยา  โหตีติ  นิทฺเทเส   อารพฺภิตพฺเพ   ยสฺมา     
อาปตฺตาธิกรณสฺส  ตพฺภาคิยวิจารณาเยว  อยมตฺโถ  อาคมิสฺสติ   
ตสฺมา  เอว  อนารภิตฺวา  กถ ฺจ  อธิกรณ  อธิกรณสฺส   
อ ฺภาคิยนฺติ  ปจฺฉิม  ปทเยว  คเหตฺวา  นิทฺเทโส  อารทฺโธติ    
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เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  อ ฺภาคิยวาโร  อุตฺตานตฺโถเยว ฯ  เอกเมก   
หิ  อธิกรณ  อิตเรส  ติณฺณ  อ ฺภาคิย  อ ฺปกฺขิย   
อ ฺโกฏาสิย  โหติ  วตฺถุวิสภาคตฺตา ฯ  ตพฺภาคิยวาเร  ปน   
วิวาทาธิกรณ  วิวาทาธิกรณสฺส  ตพฺภาคิย  ตปกฺขิย  ตโกฏาสิย   
วตฺถุสภาคตฺตา ฯ  ตถา อนุวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณสฺส ฯ   
กถ ฯ  พุทฺธกาลโต  ปฏาย  ห ิ อฏารส  เภทกรวตฺถูนิ   
นิสฺสาย  อุปฺปนฺนวิวาโท  จ  อิทานิ  อุปฺปชฺชนกวิวาโท  จ  
วตฺถุสภาคตาย  เอก  วิวาทาธิกรณเมว  โหติ  ตถา  พุทฺธ- 
กาลโต  ปฏาย  จตสฺโส  วิปตฺติโย  นสิฺสาย  อุปฺปนฺนอนุวาโท  
จ  อิทานิ  อุปฺปชฺชนกอนุวาโท  จ  วตฺถุสภาคตาย  เอก   
อนุวาทาธิกรณเมว  โหติ ฯ  ยสฺมา  ปน  อาปตฺตาธิกรณ  
อาปตฺตาธิกรณสฺส    สภาควิสภาควตฺถุโต  สภาวสริกฺขโต  จ  
เอกเสน  ตพฺภาคิย  น  โหติ  ตสฺมา อาปตฺตาธิกรณ  อาปตฺตาธิ- 
กรณสฺส  สยิา  ตพฺภาคิย  สิยา  อ ฺภาคิยนฺติ  วุตฺต ฯ   
ตตฺถ  อาทิโต  ปฏาย  อ ฺภาคิยสฺส  ปม  นิทฺทฏิตฺตา 
อิธาป  อ ฺภาคิยเมว  ปม  นิทฺทิฏ ฯ  ตตฺถ  อ ฺภาคิยตฺต ฺจ   
ปรโต  ตพฺภาคิยตฺต ฺจ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
        กิจฺจาธิกรณ  กิจฺจาธิกรณสฺส  ตพฺภาคิยนฺติ  เอตฺถ   
ปน  พุทฺธกาลโต  ปฏาย  จตฺตาริ  สงฺฆกมฺมานิ  นสิฺสาย   
อุปฺปนฺนอธิกรณ ฺจ  อิทานิ  จตฺตาริ  สงฺฆกมฺมานิ  นิสฺสาย    
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อุปฺปชฺชนกอธิกรณ ฺจ  สภาคตาย  สรกิฺขตาย  จ  เอก  กิจฺจาธิ- 
กรณเมว  โหติ ฯ  ก ึ ปน  สงฺฆกมฺมานิ  นิสฺสาย อุปฺปนฺนอธิกรณ   
กิจฺจาธิกรณ  อุทาหุ  สงฺฆกมฺมานเมว  ต อธิวจนนฺติ ฯ  
สงฺฆกมฺมานเมเวต  อธิวจน ฯ  เอว  สนฺเตป  สงฺฆกมฺมนฺนาม 
อิท ฺจีท ฺจ  เอว  อิติ  ย  กมฺมลกฺขณ  มนสิกโรติ  ต  นิสฺสาย   
อุปฺปชฺชนโต  ปุริม  ปรุิม  สงฺฆกมฺม  นิสฺสาย  อุปฺปชฺชนโต  
จ  สงฺฆกมฺมานิ  นิสฺสาย  อุปฺปนฺน  อธกิรณ  กิจฺจาธิกรณนฺติ   
วุตฺต ฯ  กิ ฺจิ  เทส  เลสมตฺต  อุปาทายาติ  เอตฺถ  ปน  ยสฺมา   
เทโสติ  วา  เลสมตฺโตติ  วา  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  พฺย ฺชนโต   
นาน  อตฺถโต  เอก  ตสฺมา  เลโสติ  ทส  เลสา  ชาติเลโส   
นามเลโสติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ชาติเยว  ชาติเลโส ฯ  เอส  นโย  
เสเสสุ ฯ  อิทานิ  ตเมว เลส  วิตฺถารโต  ทสฺเสตุ  ยถา  ต   
อุปาทาย  อนุทฺธสนา  โหติ  ตถา  สวตฺถุก  กตฺวา  ทสฺเสนฺโต   
ชาติเลโส  นาม  ขตฺติโย  ทิฏโ  โหตีติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
ขตฺติโย  ทิฏโ  โหตีติ  อ ฺโ  โกจิ  ขตฺติยชาติโย  อิมินา   
โจทเกน  ทิฏโ  โหติ ฯ  ปาราชิก  ธมมฺ  อชฌฺาปชชฺนฺโตติ  
เมถุนธมฺมาทีสุ  อ ฺตร  อาปชฺชนฺโต ฯ  อ ฺ  ขตฺติย  ปสฺสิตฺวา   
โจเทตีติ  อถ  โส  อ ฺ  อตฺตโน  เวรึ ขตฺติยชาติย  ภิกฺขุ  
ปสฺสิตฺวา  ต  ขตฺติยชาติเลส  คเหตฺวา  เอว  โจเทติ  ขตฺติโย   
มยา  ทิฏโ  ปาราชิก  ธมมฺ  อชฌฺาปชชฺนฺโต  ตฺว  ขตฺติโย   
ปาราชิก  ธมมฺ  อชฌฺาปนฺโนสิ ฯ  อถวา  ตฺว  โส  ขตฺติโย    
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น  อ ฺโ ปาราชิก  ธมฺม  อชฌฺาปนฺโนสิ  อสฺสมโณสิ  อสกฺย-   
ปุตฺติโยสิ  นตฺถิ  ตยา  สทธฺึ  อุโปสโถ  วา  ปวารณา  วา   
สงฺฆกมฺม  วาติ  อาปตฺติ  วาจาย  วาจาย  สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ  
เอตฺถ  จ  เตส  ขตฺติยาน  อ ฺม ฺ  อสทิสสฺส  ตสฺส  ตสฺส   
ทีฆาทิโน  วา  ทิฏาทิโน  วา  วเสน   อ ฺภาคิยตา   ขตฺติย- 
ชาติปฺป ฺตฺติยา  อาธารวเสน  อธิกรณตา  จ  เวทิตพฺพา ฯ   
เอเตเนว  อุปาเยน  สพฺพปเทสุ โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ  ปตฺตเลส- 
นิทฺเทเส ฯ  สาฏกปตฺโตติ  โลหปตฺตสทิโส  สุสณฺาโน  สุจฺฉวิ   
สินิทฺโธ  ภมรวณฺโณ  มตฺติกาปตฺโต  วุจฺจติ ฯ  สุมฺภกปตฺโตติ   
ปกติมตฺติกาปตฺโต ฯ  ยสมฺา  ปน  อาปตฺติเลสสฺส  เอกปเทเนว   
สงฺเขปโต  นิทฺเทโส  วุตฺโต  ตสฺมา  วิตฺถารโต  ตป  ทสฺเสตุ  
ภิกฺขุ  สงฺฆาทิเสส  อชฺฌาปชฺชนโต  ทิฏโ  โหตีติ  อาทิ  วุตฺต ฯ 
กสฺมา  ปนสสฺ  ตตฺเถว  นทิฺเทส  อวตฺวา  อิธ  วิสุ  วุตฺโตติ ฯ  
เลสนิทฺเทเส  หิ  อสภาคตฺตา ฯ  เลสนทิฺเทสา  หิ  อ ฺ  ทิสฺวา  
อ ฺสฺส  โจทนาวเสน  วุตฺตา ฯ  อย  ปน  เอกเมว  อ ฺ  
อาปตฺตึ  อาปชฺชนฺต  ทิสฺวา  อ ฺาย  อาปตฺติยา  โจทนาวเสน 
วุตฺโต ฯ  ยท ิ เอว  กถ  อ ฺภาคิย  อธิกรณ  โหตีติ ฯ 
อาปตฺติยา ฯ  เตเนต  วุตฺต  เอวมฺป  อาปตฺต ฺภาคิย ฺจ  โหติ  
เลโส  จ  อุปาทินฺโนติ ฯ  ย  ห ิ โส  สงฺฆาทิเสส  อาปนฺโน  ต   
ปาราชิกสฺส  อ ฺภาคิย  อธิกรณ ฯ  ตสฺส  ปน  อ ฺภาคิยสฺส    
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อธิกรณสฺส  เลโส  นาม  โย  โส  สพฺพขตฺติยาน  สาธารโณ  
ขตฺติยภาโว  วิย  สพฺพาปตฺตีน  สาธารโณ  อาปตฺติภาโว ฯ  
เอเตน  อุปาเยน  เสสาปตฺติมูลกา  นยา  โจทาปกวาโร  จ  
เวทิตพฺโพ ฯ  อนาปตฺติ  ตถาส ฺ ี  โจเทติ  วา  โจทาเปติ  วาติ   
ปาราชิกเยว  อย อาปนฺโนติ  โย  เอว  ตถาส ฺ ี  โจเทติ  วา 
โจทาเปติ  วา  ตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  เสส สพฺพ อุตฺตานเมว ฯ   
                สมุฏานาทีนิป ปมทุฏโทสสทิสาเนวาติ ฯ   
                ทติุยทุฏโทสสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควาติ  สงฺฆเภทสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ   
อถโข  เทวทตฺโตติอาทีสุ  โย  จ  เทวทตฺโต  ยถา  จ  ปพฺพชิโต   
เยน  จ  การเณน  โกกาลกิาทโย  อุปสงฺกมิตฺวา  เอถ  มย  
อาวุโส  สมณสฺส  โคตมสฺส  สงฺฆเภท  กริสฺสาม  จกฺกเภทนฺติ  (๑)  
อาห ฯ  ต  สพฺพ  สงฺฆเภทกฺขนฺธเก  อาคตเมว ฯ  ป ฺจวตฺถุ- 
ยาจนา  ปน  กิ ฺจาป  ตตฺเถว  อาคมิสฺสติ  อถโข  อิธาป  
อาคตตฺตา  ยเทตฺถ  วตฺตพฺพ  ต  วตฺวาว  คมิสฺสาม ฯ  สาธุ  
ภนฺเตติ  อายาจนา  สาธุ ฯ  ภิกฺขู  ยาวชวี  อาร ฺ ิกา  อสฺสูติ   
อาร ฺ ิกธุตงฺค  สมาทาย  สพฺเพ  ภิกฺขู  ยาว  ชีวนฺติ  ตาว  
อาร ฺ ิกา  โหนฺตุ  อร ฺเเยว  วสนฺตุ ฯ  โย  คามนฺต  
โอสเรยฺย  วชฺช  น  ผุเสยฺยาติ  โย  เอกภิกฺขุป  อร ฺ  ปหาย   
# ๑. วิ. จุล.ฺ ๗/๓๘๓/๑๙๑ ฯ    
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นิวาสนตฺถาย  คามนฺต  โอสเรยฺย  วชชฺ  น  ผุเสยฺย  น  ภิกฺขุ   
โทโส  ผุสตุ  อาปตฺติยา  น  ภควา  กาเรตูติ  อธิปฺปาเยน   
วทติ ฯ  เอส  นโย  เสสวตฺถูสุป ฯ  ชน  ส ฺาเปสฺสามาติ  ชน   
อมฺหาก  อปฺปจฺฉตาทิภาว  ชานาเปสฺสาม ฯ  อถวา  ปริโตเสยฺยาม   
ปสาเทสฺสามาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อิมานิ  ปน  ป ฺจ  วตฺถูนิ   
ยาจโต  เทวทตฺตสฺส  วจน  สุตฺวาว  อ ฺาสิ  ภควา 
สงฺฆเภทตฺถิโก  หุตฺวา  อย  ยาจตีติ ฯ  ยสฺมา  ปน  ตานิ  
อนุชานิยมานานิ  พหูน  กุลปุตฺตาน  มคฺคนฺตรายาย  สวตฺตนฺต 
 ิ  ตสฺมา  ภควา  อล  เทวทตฺตาติ  (๑)  ปฏิกฺขิปตฺวา โย อิจฺฉติ 
อาร ฺโก โหตูติอาทิมาห (๑)ฯ   
        เอตฺถ  ปน  ภควโต  อธิปฺปาย  วิทิตฺวา  กุลปตฺุเตน  อตฺตโน   
ปฏิรูป  เวทิตพฺพ ฯ  อย  เหตฺถ  ภควโต  อธิปฺปาโย  เอโก   
ภิกฺขุ  มหชฺฌาสโย  โหติ  มหุสฺสาโห  สกฺโกติ  คามนฺตเสนาสน   
ปฏกิฺขิปตฺวา  อร ฺเ  วิหรนฺโต  ทุกฺขสฺสนฺต  กาตุ ฯ  เอโก  ทุพฺพโล   
โหติ  อปฺปตฺถาโม  อร ฺเ  น  สกฺโกติ  คามนฺเตเยว  สกฺโกติ ฯ   
เอโก   มหพฺพโล  สมปฺปวตฺตธาตุโก  อธิวาสนกฺขนฺติสมฺปนฺโน   
อิฏานิฏเสุ  สมจิตฺโต  อร ฺเป  คามนฺเตป  สกฺโกติเยว ฯ   
เอโก  เนว  คามนฺเต  น  อร ฺเ  สกฺโกติ  ปทปรโม  โหติ ฯ   
ตตฺร  ยฺวาย  มหชฺฌาสโย  โหติ  มหุสฺสาโห  สกฺโกติ  คามนฺต-   
# ๑. วิ. จุล.ฺ ๗/๓๘๔/๑๙๓ ฯ    
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เสนาสน  ปฏิกฺขิปตฺวา  อร ฺเ  วิหรนฺโต  ทุกฺขสฺสนต  กาตุ   
โส  อร ฺเเยว  วสตุ  อิทมสฺส  ปฏิรูป ฯ  สทฺธิวิหาริกาทโยปสสฺ   
อนุสิกฺขมานา  อร ฺเ  วิหาตพฺพเมว  ม ฺ ิสฺสนฺติ ฯ  โย  ปน   
ทุพฺพโล  โหติ  อปฺปตฺถาโม  คามนฺเตเยว  สกโฺกติ  ทุกฺขสฺสนฺต   
กาตุ  น  อร ฺเ  โส  คามนฺเตเยว  วสตุ ฯ  ยฺวาย  มหพฺพโล   
สมปฺปวตฺตธาตุโก  อธิวาสนกฺขนฺติสมฺปนฺโน  อิฏานิฏเสุ  
สมจิตฺโต  อร ฺเป  คามนฺเตป  สกฺโกติเยว  อยมฺป   
คามนฺตเสนาสน  ปหาย  อร ฺเ  วิหรตุ  อิทมสฺส  ปฏิรูป ฯ   
สทฺธิวิหาริกาทโยปสฺส  อนุสิกฺขมานา  อร ฺเ  วิหาตพฺพ 
  ม ฺ ิสฺสนฺติ ฯ โย ปนาย เนว คามนฺเต  น  อร ฺเ   
สกฺโกติ  ปทปรโม  โหติ  อยมฺป  อร ฺเเยว  วสตุ ฯ  อย  
หิสฺส  ธุตงฺคเสวนา  กมฺมฏานภาวนา  จ  อายตึ  มคฺคผลาน   
อุปนิสฺสโย  ภวิสฺสติ ฯ  สทฺธิวิหาริกาทโยปสฺส  อนุสิกฺขมานา   
อร ฺเ  วิหาตพฺพ  ม ฺ ิสฺสนฺตีติ ฯ  เอว  ยฺวาย  ทพฺุพโล  โหติ   
อปฺปตฺถาโม  คามนฺเตเยว  วิหรนฺโต  สกฺโกติ  ทุกฺขสฺสนฺต  กาตุ   
น  อร ฺเ  อิม  ปุคฺคล  สนฺธาย  ภควา  โย  อิจฺฉติ  
คามนฺเต  วิหรตูติ  อาห ฯ  อิมินา  จ  ปคฺุคเลน  อ ฺเสมฺป   
ทฺวาร  ทินฺน ฯ  ยท ิ ปน  ภควา  เทวทตฺตสฺส  วาท  สมฺปฏิจฺเฉยฺย  
ยฺวาย  ปุคฺคโล  ปกติยา  ทพฺุพโล  โหติ  อปฺปตฺถาโม  โยป   
ทหรกาเล  อร ฺวาส  อภิสมฺภุณิตฺวา  ชิณฺณกาเล  วา    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๐   
 
วาตปตฺตาทีหิ  สมุปฺปนนฺธาตุกฺโขภกาเล  วา  นาภิสมฺภุณาติ   
คามนฺเตเยว  ปน  วิหรนโฺต  สกฺโกติ  ทุกฺขสฺสนฺต  กาตุ  เตส   
อริยมคฺคูปจฺเฉโท  ภเวยฺย  อรหตฺตผลาธิคโม  น  ภเวยฺย  อุทฺธมมฺ  
อุพฺพินย  วิโลม  อนิยฺยานิก  สตฺถุสาสน  ภเวยฺย  สตฺถา  จ   
เตส  อสพฺพ ฺ ู  อสฺส  สกวาท  ฉฑฺเฑตฺวา  เทวทตฺตสฺส 
วาเท  ปติฏ ิโตติ  คารยฺโห  จ  ภเวยฺย ฯ  ตสฺมา  ภควา   
เอวรูเป ปุคฺคเล  สงฺคณฺหนฺโต  เทวทตฺตสฺส  วาท  ปฏิกฺขิป ฯ  
เอเตเนว อุปาเยน  ปณฺฑปาติกวตฺถุสฺมิมฺป     ปสุกูลิกวตฺถุสฺมิมฺป    
อฏมาเส  รุกฺขมูลิกวตฺถสฺุมิมฺป  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  จตฺตาโร  
ปน  มาเส รกฺุขมูลเสนาสน ปฏิกฺขิตฺตเมว ฯ   
        มจฺฉมสวตถุสฺมึ  ติโกฏิปริสุทฺธนติฺ  ตีหิ  โกฏหีิ  ปริสุทฺธ   
ทิฏาทีหิ  อปริสุทฺธีหิ  วิรหิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  เตเนวาห  อทิฏ   
อสฺสุต  อปรสิงฺกิตนฺติ ฯ  ตตฺถ  อทิฏนฺนาม  ภิกฺขูน  อตฺถาย   
มิคมจฺเฉ  วธิตฺวา  คยฺหมาน  อทิฏ ฯ  อสฺสุตนฺนาม  ภิกฺขูน   
อตฺถาย  มิคมจฺเฉ  วธิตฺวา  คหิตนฺติ  อสฺสุต ฯ  อปริสงฺกิต  ปน   
ทิฏปริสงฺกิต   สุตปริสงฺกิต  ตทุภยวินิมุตฺตปริสงฺกิต ฺจ  ตฺวา   
ตพฺพิปกฺขโต  ชานิตพฺพ ฯ  กถ ฯ  อิธ  ภิกฺขู  ปสฺสนติฺ  มนุสฺเส   
ชาลวาคุราทิหตฺเถ  คามโต  วา  นิกฺขมนฺเต  อร ฺเ  วา  
วิจรนฺเต ฯ  ทุติยทิวเส  จ  เนส  ต  คาม  ปณฺฑาย  ปวิฏาน  
สมจฺฉมส  ปณฺฑปาต  อภิหรนฺติ ฯ  เต  เตน  ทิฏเน  ปริสงฺกนฺติ    
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                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๓๑   
 
ภิกขูน  นุโข  อตฺถาย  กตนฺติ ฯ  อิท  ทฏิปริสงฺกิตนฺนาม ฯ   
เอต  คเหตุ น  วฏฏติ ฯ  ย  เอว  อปริสงฺกิต  ต  วฏฏติ ฯ  สเจ   
ปน  เต  มนสฺุสา  กสฺมา  ภนฺเต  น  คณฺหาถาติ  ปุจฺฉิตฺวา   
ตมตฺถ  สุตฺวา  นยิท  ภนฺเต  ภิกฺขูน  อตฺถาย  กต  อมฺเหหิ   
อตฺตโน  อตฺถาย  วา  ราชายุตฺตาทีน  อตฺถาย  วา  กตนฺติ  
วทนฺติ  กปฺปติ ฯ  นเหว  โข  ภิกฺขู  ปสฺสนฺติ  อปจ  สุณนฺติ  
มนุสฺสา  กิร  ชาลวาคุราทิหตฺถา  คามโต  วา  นิกฺขมนฺติ  
อร ฺเ  วา  วิจรนฺตีติ ฯ  ทุติยทิวเส  จ  เตส  ต  คาม  
ปณฺฑาย  ปวิฏาน  สมจฺฉมส  ปณฺฑปาต  อภิหรนฺติ ฯ  เต   
เตน  สุเตน  ปริสงฺกนฺติ  ภิกฺขูน  นุโข  อตฺถาย  กตนฺติ ฯ 
อิท  สุตปริสงฺกิตนฺนาม ฯ  เอต  คเหตุ น  วฏฏติ ฯ  ย  เอว  
อปริสงฺกิต  ต  วฏฏติ ฯ  สเจ  ปน  เต  มนุสฺสา  กสมฺา   
ภนฺเต  น  คณฺหาถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  ตมตฺถ  สุตฺวา  นยทิ  
ภิกฺขูน  อตฺถาย  กต  อมฺเหหิ  อตฺตโน  อตฺถาย  วา  
ราชายุตฺตาทีน  อตฺถาย  วา  กตนฺติ  วทนฺติ  กปฺปติ ฯ  นเหว   
โข  ปน  ปสสฺนฺติ  น  สุณนฺติ  อปจ  เตส  ต  คาม  
ปณฺฑาย  ปวิฏาน  ปตฺต  คเหตฺวา  สมจฺฉมส  ปณฺฑปาต   
อภิสงฺขริตฺวา  อภิหรนฺติ ฯ  เต  ปริสงฺกนฺติ  ภิกฺขูน  นุ  โข  
อตฺถาย  กตนฺติ ฯ  อิท  ตทภุยวินิมุตฺตปริสงฺกิตนฺนาม ฯ  เอตมฺป   
คเหตุ  น  วฏฏติ ฯ  ย  เอว  อปริสงฺกิต  ต  วฏฏติ ฯ  สเจ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 132 

                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๒   
 
ปน  เต  มนสฺุสา  กสฺมา  ภนฺเต  น  คณฺหาถาติ  ปุจฺฉิตฺวา   
ตมตฺถ  สุตฺวา  นยิท  ภนฺเต  ภิกฺขูน  อตฺถาย  กต  อมฺเหหิ   
อตฺตโน  อตฺถาย  วา  ราชายุตฺตาทีน  อตฺถาย  วา  กต  ปวตฺตมส   
วา  กปฺปยเมว  ลภิตฺวา  ภิกฺขูน  อตฺถาย  สมฺปาทิตนฺติ  วทนฺติ   
กปฺปติ ฯ  มตาน  เปตกิจฺจตฺถาย  มงฺคลาทีน  วา  อตฺถาย  กเตป   
เอเสว  นโย ฯ  ย  ย  ห ิ ภิกฺขูนเยว  อตฺถาย  อกต  ยตฺถ   
จ  นิพฺเพมติโก  โหติ  ต  สพฺพ  กปฺปติ ฯ  สเจ  ปน  เอกสฺมึ 
วิหาเร  ภิกฺขูน  อุทฺทิสฺส  กต  โหติ  เต  จ  อตฺตโน  อตฺถาย  
กตภาว  น  ชานนฺติ  อ ฺเ  ชานนฺติ  เย  ชานนฺติ  เตส   
น  วฏฏติ ฯ  อ ฺเ  น  ชานนฺติ  เตเยว  ชานนฺติ  เตสเยว   
น  วฏฏติ  อ ฺเส  วฏฏติ ฯ  เตป  อมฺหาก  อตฺถาย  กตนฺติ   
ชานนฺติ  อ ฺเป  เอเตส  อตฺถาย  กตนฺติ  ชานนฺติ  สพฺเพสป   
น  วฏฏติ ฯ  สพฺเพ  น  ชานนฺติ  สพฺเพส  วฏฏติ ฯ  ป ฺจสุป  
สหธมฺมิเกสุ  ยสฺส  วา  ตสฺส  วา  อตฺถาย  อุทฺทิสฺส  กต   
สพฺเพส  น  กปฺปติ ฯ  สเจ  ปน  โกจิ  เอก  ภิกฺขุ  อุทฺทิสฺส   
ปาณ  วธิตฺวา  ตสฺส  ปตฺต  ปูเรตวา  เทติ  โส  จ  อตฺตโน   
อตฺถาย  กตภาว  ชานเยว  คเหตฺวา  อ ฺสฺส  ภิกฺขุโน  เทติ   
โส  ตสฺส  สทฺธาย  ปริภุ ฺชติ  กสฺส  อาปตฺตีติ ฯ  ทฺวินฺนป   
อนาปตฺติ ฯ  ย  ห ิ อุทฺทิสสฺ  กต  ตสฺส  อภุตฺตตาย  อนาปตฺติ   
อิตรสฺส  อชานนตาย  จ ฯ  กปฺปยมสสฺส  หิ  ปฏิคฺคหเณ  อาปตฺติ    
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                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๓๓   
 
นตฺถิ ฯ  อุททฺิสฺส  กต ฺจ  อชานิตฺวา  ภุ ฺชนฺตสฺส  ปจฺฉา   
ตฺวา  อาปตฺติเทสนากิจฺจ  นาม  นตฺถิ ฯ  อกปฺปยมส  ปน   
อชานิตฺวา  ภุตฺเตน  ปจฺฉา  ตฺวาป  อาปตฺติ  เทเสตพฺพา ฯ   
อุทฺทิสฺส  กต  หิ  ตฺวา  ภุ ฺชโต  จ  อาปตฺติ ฯ  อกปฺปยมส   
อชานิตฺวา  ภุ ฺชนฺตสฺสาป  อาปตฺติเยว ฯ  ตสฺมา  อาปตฺติภีรุเกน   
รูป  สลฺลกฺเขนฺเตนาป  ปุจฺฉิตฺวาว  มส  ปฏิคฺคเหตพฺพ ฯ   
ปริโภคกาเล  ปุจฺฉิตฺวา  ปริภุ ฺชิสฺสามีติ  คเหตฺวา  ปุจฺฉิตฺวา  ว   
ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ  กสฺมา ฯ  ทุวิ ฺเยฺยตฺตา ฯ  อจฺฉมส  หิ   
สูกรมสสทิส  โหติ ฯ  ทีปมสาทีนิ  มิคมสาทิสทิสานิ ฯ  ตสฺมา  
ปุจฺฉิตฺวา  คหณเมว  วตฺตนฺติ วทนฺติ ฯ   
        หฏโ  อุทคฺโคติ  ตุฏโ  เจว  อุนฺนตกายจิตฺโต  จ   
หุตฺวา ฯ  โส  กิร  ภควา  อิมานิ  ป ฺจ  วตฺถูนิ  น   
อนุชานาติ  อิทานิ  สกฺกสิฺสามิ  สงฺฆเภท  กาตุนฺติ  โกกาลกิสฺส 
อิงฺคิตาการ  ทสฺเสตฺวา  ยถา  วิส  วา  ขาทิตฺวา  รชชฺุยา   
วา  อุพฺพนฺธิตฺวา  สตฺถ  วา  อาหริตฺวา  มริตุกาโม  ปุริโส   
วิสาทีสุ  อ ฺตร  ลภิตฺวา  ตปฺปจฺจยา  อาสนฺนมฺป  มรณทุกฺข   
อชานนฺโต  หฏโ  อุทคฺโค  โหติ  เอวเมว  สงฺฆเภทปจฺจยา   
อาสนฺนมฺป  อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺติตฺวา  ปฏิสเวทนีย  ทุกฺข  อชานนฺโต   
ลทฺโธ  ทานิ  เม  สงฺฆเภทสฺส  อุปาโยติ  หฏโ  อุทคฺโค  สปรโิส   
อุฏายาสนา  เตเนว  หฏภาเวน  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๔   
 
ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  เต  มย  อิเมหิ  ป ฺจหิ  วตฺถูหิ   
สมาทาย วตฺตามาติ  เอตฺถ  ปน  อิมานิ  ป ฺจ  วตฺถูนีติ  วตฺตพฺเพป   
เต  มย  อิเมหิ  ป ฺจหิ  วตฺถูหิ  ชน  ส ฺาเปสฺสามาติ   
อภิณฺหวิตกฺกวเสน     วิภตฺติวิปลฺลาส     อสลลฺกฺเขตฺวา  อภิณฺหปริ- 
วิตกฺกานุรูปเมว  เต  มย  อิเมหิ  ป ฺจหิ  วตฺถูหีติ  อาห 
ยถาต  วิกฺขิตฺตจิตฺโต ฯ  ธตุา  สลฺเลขวุตฺติโนติ  ยา  ปฏิปทา  
กิเลเส  ธุนาติ  ตาย  สมนนาคตตฺตา  ธุตา ฯ  ยา  จ  กิเลเส   
สลฺเลขติ  สา  เอเตส  วุตฺตีติ  สลฺเลขวุตฺติโน ฯ  พาหุลฺลิโกติ  
จีวราทีน  ปจฺจยาน  พหุลภาโว  พาหุลฺล ฯ  พาหุลฺลมสฺส  อตฺถ ิ 
ตสฺมึ  วา  พาหุลฺเล  นิยุตฺโต   ิโตติ  พาหุลฺลิโก ฯ  พาหุลฺลาย  
เจเตตีติ  พาหุลฺลตฺถาย  เจเตติ  กปฺเปติ  ปกปฺเปติ ฯ  กถนฺนาม  
มยฺห ฺจ  สาวกาน ฺจ  เม  จีวราทิพหุลภาโว  ภเวยฺยาติ  เอว   
อุสฺสุกฺกมาปนฺโนติ  อธิปปฺาโย ฯ  จกฺกเภทายาติ  อาณาเภทาย ฯ   
ธมฺมึ  กถ  กตฺวาติ  ขนฺธเก  วุตฺตนเยน  อล  เทวทตฺต  มา  
เต  รุจิ  สงฺฆเภโท  ครโุก  โข  เทวทตฺต  สงฺฆเภโท  โย   
โข  เทวทตฺต  สมคฺค  สงฺฆ  ภินฺทติ  กปฺปฏ ิย  (๑)  กิพฺพิส  ปสวติ 
กปฺป  นริยมหฺิ  ปจฺจติ  โย  จ  โข  เทวทตฺต  ภินฺน  สงฺฆ   
สมคฺค  กโรติ  พฺรหฺมปุ ฺ  ปสวติ  กปฺป  สคฺคมฺห  โมทตีติ  (๒) 
เอวมาทิก  อเนกปฺปการ เทวทตฺตสฺส จ  ภิกฺขูน ฺจ ตทนุจฺฉวิก   
# ๑. สฺยา. กปฺปฏ ิติก ฯ  ๒. วิ. จุล.ฺ ๗/๓๘๖/๑๙๔ ฯ    
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                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา ๑๓๕   
 
ตทนุโลมิก ธมฺมีกถ กตฺวา ฯ   
         สมคฺคสฺสาติ  สหิตสฺส  จิตฺเตน  จ  สรีเรน  จ  อวิยุตฺตสฺสาติ   
อตฺโถ ฯ  ปทภาชเนป  หิ  อยเมว  อตฺโถ  ทสฺสิโต ฯ สมาน- 
สวาสโกติ  หิ  วทตา  จิตฺเตน  อวิโยโค  ทสฺสิโต  โหติ ฯ   
สมานสีมาย   ิโตติ  วทตา  สรีเรน ฯ  กถ ฯ  สมานสวาสโก   
หิ ลทฺธินา นานาสวาสเกน  วา  กมฺมนุา  นานาสวาสเกน  
วา  วิรหิโต  สมจิตฺตตาย  จิตฺเตน  อวิยุตฺโต  โหติ  สมานสีมาย   
 ิโต  กายสามคฺคีทานโต  สรีเรน  อวิยตฺุโต ฯ  เภทนสวตฺตนิก  
วา  อธิกรณนฺติ  เภทนสุ สงฺเฆเภทสฺส  อตฺถาย  สวตฺตนิก   
การณ ฯ  อิมสฺมึ  หิ  โอกาเส กามเหตุ กามนิทาน  กามาธิ- 
กรณนฺติอาทีสุ  (๑) วิย  การณ  อธิกรณนฺติ  อธิปฺเปต ฯ  ต ฺจ   
ยสฺมา  อฏารสวิธ  โหติ  ตสฺมา  ปทภาชเน  อฏารส  
เภทกรวตฺถูนีติ  วุตฺต ฯ  ตานิ  ปน  อิธูปาลิ  ภิกฺขุ  อธมฺม   
ธมฺโมติ (๒)ทีเปตีติอาทินา  นเยน  ขนฺธเก  อาคตานิ ฯ  ตสฺมา  
ตตฺเถว  เนส  อตฺถ  วณฺณยิสฺสาม ฯ  โยป  จาย  อิมานิ   
วตฺถูนิ  นิสฺสาย  อปเรหิป  กมฺเมน  อุทฺเทเสน  โวหาเรน  
อนุสฺสาวนาย  สลากคฺคาเหนาติ  ป ฺจหิ  การเณหิ  สงฺฆเภโท   
โหติ  ตมฺป  อาคตฏาเนเยว  ปกาสยิสสฺาม ฯ  สงฺเขปโต  ปน  
เภทนสวตฺตนิก  วา  อธิกรณ  สมาทายาติ  เอตฺถ  สงฺฆเภทสฺส   
# ๑. ส. ส. ๑๕/๓๔๔/๑๐๘ฯ  ๒. วิ. ปริ. ๘/๑๒๑๕/๔๙๘.    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๖   
 
อตฺถาย  สวตฺตนิก  สงฺฆเภทนิปฺผตฺติสมตฺถ  การณ  คเหตฺวาติ   
เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ ปคฺคยฺหาติ ปคฺคหิต อพฺภุสฺสิต ปากฏ   
กตฺวา ฯ  ติฏเยฺยาติ  ยถาสมาทินฺน ยถาปคฺคหิตเมว กตฺวา 
อจฺเฉยฺย ฯ  ยสฺมา  ปน  เอว  ปคฺคยฺหตา  ติฏตา  จ  ต  
ทีปต ฺเจว อปฏินิสฺสฏ ฺจ  โหติ  ตสฺมา  ปทภาชเน  ทีเปยฺยาติ   
จ  น ปฏินิสสฺชฺเชยฺยาติ จ วุตฺต ฯ  ภิกขฺูหิ  เอวมสฺส  วจนีโยติ   
อ ฺเหิ  ลชชฺีหิ  ภิกฺขูหิ  เอว  วตฺตพฺโพ  ภเวยฺย ฯ   
        ปทภาชเน  จสฺส  เย ปสฺสนฺตีติ เย สมฺมุขา ปคฺคยฺห  
ติฏนฺต  ปสสฺนฺติ ฯ  เย  สุณนฺตีติ  เยป  อสุกสฺม ึ นาม  วิหาเร   
ภิกฺขู  เภทนสวตฺตนิก  อธิกรณ สมาทาย ปคฺคยฺห ติฏนฺตีติ  
สุณนฺติ ฯ สเมตายสฺมา  สงฺเฆนาติ  อายสฺมา  สงฺเฆน  สทฺธ ึ 
สเมตุ  สมาคจฺฉตุ  เอกลทฺธิโก  โหตูติ  อตฺโถ ฯ  กึการณา ฯ 
สมคฺโค  หิ  สงฺโฆ  สมฺโมทมาโน  อวิวทมาโน  เอกุทฺเทโส  
ผาสุวิหรตีติ ฯ  ตตฺถ  สมโฺมทมาโนติ  อ ฺม ฺสมฺปตฺติยา  สุฏ ุ  
โมทมาโน ฯ  อวิวทมาโนติ  อย  ธมฺโม  นาย  ธมฺโมติ  เอว  น   
วิวทมาโน ฯ  เอโก  อุทฺเทโส  อสฺสาติ  เอกุทฺเทโส ฯ  เอกโต   
ปวตฺตปาฏิโมกฺขุทฺเทโส  น  วิสุนฺติ  อตฺโถ ฯ  ผาสุวิหรตีติ  สุข   
วิหรติ ฯ อิจฺเจต กุสลนฺติ เอต ปฏินิสฺสชฺชน กุสล เขม   
โสตฺถิภาโว  ตสฺส  ภิกฺขุโน ฯ  โน  เจ  ปฏินิสฺสชชฺติ  อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺสาติ  ติกฺขตฺตุ วุตฺตสฺส  อปฏินสิฺสชฺชโต  ทกฺุกฏ ฯ สุตฺวา    
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                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๓๗   
 
น วทนฺติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  เย  สตฺุวา  น  วทนฺติ  เตสมฺป   
ทุกฺกฏ ฯ กึวทูเร สุตฺวา  อวทนฺตาน  ทุกฺกฏ ฯ  เอกวิหาเร   
ตาว  วตฺตพฺพ  นตฺถ ิฯ  อฏกถาย  ปน  วุตฺต  สมนฺตา   
อฑฺฒโยชเน  ภิกขฺูน  ภาโร ฯ ทูต วา  ปณฺณ  วา  เปเสตฺวา  
วทโตป  อาปตฺติโมกฺโข  นตฺถิ ฯ  สยเมว  คนฺตฺวา  ครุโก  
อาวุโส  สงฺฆเภโท  มา  สงฺฆเภทาย  ปรกฺกมีติ  วาเรตพฺโพ ฯ  
ปโหนฺเตน  ปน  ทูรมฺป  คนฺตพฺพ ฯ  อคิลานาน  หิ  ทูเรป   
ภาโรเยว ฯ  อิทานิ  เอว ฺจ  โส  ภิกฺขุ  ภิกฺขูหิ  วุจฺจมาโนติอาทีสุ   
อตฺถมตฺตเมว ทสฺเสตุโส ภิกฺขุ สงฺฆมชฺฌมฺป อากฑฺฒิตฺวา   
วตฺตพฺโพติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สงฺฆมชฺฌมฺป  อากฑฺฒิตฺวาติ  สเจ   
ปุริมนเยน  วุจฺจมาโน  น  ปฏินิสฺสชชฺติ  หตฺเถสุ  จ  ปาเทส 
 ุ  จ  คเหตฺวาป  สงฺฆมชฺฌ  อากฑฺฒิตฺวา  ปุนป  มา  อายสฺมาติ- 
อาทินา  นเยน  ติกฺขตฺตุ  วตฺตพฺโพ ฯ  ยาวตติย  สมนุภาสิตพฺโพติ 
ยาวตติย  สมนุภาสน  ตาว  สมนุภาสิตพฺโพ ฯ  ตีหิ  สมนุภาสน- 
กมฺมวาจาหิ  กมฺม  กาตพฺพนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ปทภาชเน  
ปนสฺส  อตฺถเมว  คเหตฺวา  สมนุภาสนวิธึ  ทสฺเสตุ โส  ภิกฺขุ   
สมนุภาสิตพฺโพ  เอว ฺจ  ปน  ภิกฺขเว  สมนุภาสิตพฺโพติอาทิ  
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ตฺติยา  ทกฺุกฏ  ทฺวีหิ  กมฺมวาจาหิ  ถุลลฺจฺจยา   
ปฏิปฺปสฺสมภฺนฺตีติ  ย   ตฺติปริโยสาเน  ทุกฺกฏ  อาปนฺโน  เย  
จ  ทฺวีหิ  กมฺมวาจาหิ ถุลลฺจฺจเย  ตา  ติสฺโสป  อาปตฺติโย     
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๓๘   
 
ยสฺส นกฺขมติ  โส  ภาเสยฺยาติ  เอว  ยการปฺปตฺตมตฺตาย   
ตติยกมฺมวาจาย  ปฏิปฺปสสฺมฺภนฺติ  สงฺฆาทิเสเสเยว  ติฏติ ฯ   
กึ  อาปนฺนา  อาปตฺติโย  ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ  อนาปนฺนาติ ฯ   
มหาสุมตฺเถโร  ตาว  วทติ  โย  อวสาเน  น  ปฏินิสสฺชฺชติ   
โส  ตา  อาปตฺติโย  น  อาปชฺชติ  ตสฺมา  อนาปนฺนา   
ปฏิปฺปสฺสมภฺนฺตีติ ฯ  มหาปทุมตฺเถโร  ปน  ลิงฺคปริวตฺเตน   
อสาธารณาปตฺติโย  วิย  อาปนฺนา  ปฏปิฺปสฺสมฺภนฺติ  อนาปนฺนาน  
กึ  ปฏิปฺปสฺสทฺธิยาติ  อาห ฯ  ธมฺมกมฺเม  ธมฺมกมฺมส ฺ ีติ   
ต ฺเจ  สมนุภาสนกมฺม  ธมฺมกมฺม  โหติ  ตสฺมึ  ธมฺมกมฺมส ฺ ีติ   
อตฺโถ ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ  อิธ  ส ฺา  น  รกฺขติ   
กมฺมสฺส  ธมมฺิกตฺตา  เอว  อปฏินิสฺสชชฺนฺโต  อาปชฺชติ ฯ   
อสมนุภาสนฺตสฺสาติ  อสมนุภาสิยมานสฺส  อปฏินสิฺสชฺชนฺตสฺสาป   
สงฺฆาทิเสเสน  อนาปตฺติ ฯ  ปฏินิสฺสชชฺนฺตสฺสาติ  ตฺติโต  
ปุพฺเพ  วา  ตฺติกฺขเณ  วา  ตฺติปริโยสาเน  วา  ปมาย   
วา  อนุสฺสาวนาย  ทุติยาย  วา ตติยาย  วา  ยาว  ยการ  
น  สมฺปาปุณาติ  ตาว ปฏินิสฺสชฺชนฺตสฺส สงฺฆาทิเสเสน   
อนาปตฺติ ฯ  อาทิกมฺมิกสฺสาติ  เอตฺถ  ปน  เทวทตฺโต  สมคฺคสฺส   
สงฺฆสฺส  เภทาย  ปรกฺกมิ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมินฺติ  (๑) ปริวาเร   
อาคตตฺตา  เทวทตฺโต  อาทิกมฺมิโก ฯ  โส  จ  โข  สงฺฆเภทาย   
# ๑. วิ. ปริ. ๘/๑๘,๑๓๒/๑๒, ๕๓ ฯ    
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                *เลมที่ ๒  เตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๓๙   
 
ปรกฺกมนสฺเสว  น  อปฏนิิสฺสชฺชนสสฺ ฯ  น  หิ  ตสฺส  ต   
กมฺม  กต ฯ  กถ ฺจีท  ชานิตพฺพนฺติ  เจ ฯ  สุตฺตโต ฯ  ยถา   
หิ อริฏโ ภิกฺขุ คทฺธวาธิปุพฺโพ  ยาวตติย  (๑)  สมนุภาสนาย   
น  ปฏินิสฺสชชฺิ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมินฺติ  ปรวิาเร  อาคตตฺตา  
อริฏสฺส  กมฺม  กตนฺติ  ป ฺายติ  น  ตถา  เทวทตฺตสฺส ฯ   
อถาปสฺส  กเตน  ภวิตพฺพนฺติ  โกจิ  อตฺตโน  รุจิมตฺเตเนว  วเทยฺย   
ตถาป  อปฏนิิสฺสชฺชเน  อาทิกมฺมิกสฺส  อนาปตฺติ  นาม  นตฺถ ิฯ   
น  หิ  ป ฺตฺตสิกฺขาปท  วีติกฺกมนฺตสฺส  อ ฺตฺร  อุทฺทิสฺส   
อนุ ฺาตโต  อนาปตฺติ  นาม  ทิสฺสติ ฯ  ยมฺป  อรฏิสิกฺขาปทสฺส   
อนาปตฺติย  อาทิกมฺมิกสฺสาติ  โปตฺถเกสุ  ลิขิต  ต  ปมาทลิขิต ฯ   
ปมาทลิขิตภาโว  จสฺส  ปม  อริฏโ  ภิกฺขุ  (๒)  โจเทตพฺโพ  
โจเทตฺวา สาเรตพฺโพ สาเรตฺวา อาปตฺติ อาโรเปตพฺพาติ  เอว   
กมฺมกฺขนฺธเก  อาปตฺติอาโรปนวจนโต  เวทิตพฺโพ ฯ  อิติ  เภทาย   
ปรกฺกมเน  อาทิกมฺมิกสฺส  เทวทตฺตสฺส  ยสฺมา  ต  กมฺม  น   
กต  ตสฺมา  สา  อาปตฺติเยว  น  ชาตา  สิกฺขาปท  ปน  
ต  อารพฺภ  ป ฺตฺตนฺติ  กตฺวา  อาทิกมฺมิโกติ  วุตฺโต ฯ  อิติ   
อาปตฺติยา  อภาวโตเยวสฺส  อนาปตฺติ  วุตฺตา ฯ  สา  ปเนสา   
กิ ฺจาป  อาสมนุภาสนฺตสฺสาติ  อิมินาว  สิทฺธา ฯ  ยสฺมา ปน   
# ๑.  สฺยา. เอตฺถนฺตเร  ปาปก ทิฏ ินฺติ  ทิสฺสติ ฯ   
# ๒. สฺยา. เอตฺถนฺตเร คนฺธพาธิปุพฺโพติ ทิสฺสติ ฯ  วิ. จุล. ๖/๒๗๘/๑๑๐ ฯ    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๔๐   
 
อสมนุภาสนฺโต  นาม  ยสสฺ  เกวล  สมนุภาสน  น  กโรติ   
โส  วุจฺจติ  น  อาทิกมฺมิโก  อย ฺจ  เทวทตฺโต  อาทิกมฺมิโกเยว   
ตสฺมา  อาทิกมฺมิกสฺสาติ  วุตฺต ฯ  เอเตนูปาเยน  เปตฺวา   
อริฏสิกฺขาปท  สพฺพสมนุภาสนาสุ  วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ เสส  
สพฺพตฺถ อุตฺตานเมว ฯ   
        สมฏุานาทีสุ  ติวงฺคิก  เอกสมุฏาน  สมนุภาสนสมุฏาน   
นาเมต  กายวาจาจิตฺตโต  สมุฏาติ  ปฏินิสฺสชชฺามีติ  กายวิการ  
วา  วจีเภท  วา  อกโรนตสเฺสว  ปน  อาปชฺชนโต  อกิริยา   
ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก    โลกวชชฺ   กายกมฺม   วจีกมฺม   อกุสลจิตฺต   
ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                ปมสงฺฆเภทสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควาติ  ทุติยสงฺฆเภทสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ   
อนุวตฺตกาติ  ตสฺส  ทฏิ ิขนฺติรุจิคฺคหเณน  อนุปฏปิชฺชนกา ฯ  
วคฺค  อสามคฺคีปกฺขิยวจน  วทนฺตีติ  วคฺควาทกา ฯ  ปทภาชเน  
ปน  ตสฺส  วณฺณนาย  ปกฺขาย   ิตา  โหนฺตีติ  วุตฺต ฯ  ตสฺส   
สงฺฆเภทาย  ปรกฺกมนฺตสฺส  วณฺณนตฺถาย  จ  ปกฺขวุฑฺฒิอตฺถาย 
จ   ิตาติ  อตฺโถ ฯ  เยหิ  วคฺควาทกา  เต  นิยเมน  อีทิสา   
โหนฺติ  ตสฺมา  เอต  วุตฺต ฯ  ยสฺมา  ปน  ติณฺณ  อุทฺธ  กมฺมารหา   
น  โหนฺติ  น  หิ  สงฺโฆ  สงฺฆสฺส  กมมฺ  กโรติ  ตสฺมา   
เอโก  วา  เทวฺ  วา  ตโย  วาติ  วุตฺต ฯ  ชานาติ  โนติ  
อมฺหาก  ฉนฺทาทีนิป  ชานาติ ฯ  ภาสตีติ  เอว  กโรมาติ    
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อมฺเหหิ  สทฺธึ  ภาสติ ฯ  อมฺหากเปต  ขมตีติ  ย  โส  กโรติ   
เอต  อมฺหากป  รุจฺจติ ฯ  สเมตายสฺมนฺตาน  สงฺเฆนาติ   
อายสฺมนฺตาน  จิตฺต  สงฺเฆน  สทฺธึ  สเมตุ   สมาคจฺฉตุ  เอกีภาว   
ยาตูติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เสสเมตฺถ ปมสิกฺขาปเท  วุตฺตนยตฺตา   
อุตฺตานตฺถตฺตา  จ  ปากฏเมว ฯ  สมุฏานาทีนิป  ปมสิกฺขาปท- 
สทิสาเนวาติ ฯ   
                  ทุติยสงฺฆเภทสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควาติ  ทุพฺพจสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ   
อนาจาร  อาจรตีติ  อเนกปฺปการ  กายวจีทฺวารวีติกฺกม  กโรติ ฯ   
กึ  นโุข  นามาติ  วมฺภนวจนเมต ฯ  อห  โข  นามาติ   
อุกฺกสวจน ฯ  ตุมฺเห  วเทยฺยนฺติ  อิท  กโรถ  อิท  มา  กโรถาติ   
อห  ตุมฺเห  วตฺตุ  อรหามีติ  ทสฺเสติ ฯ  กสฺมา  อิติ  เจ ฯ   
ยสฺมา  อมฺหาก  พุทฺโธ  ภควา  กณฺก  อารุยฺห  มยา  สทฺธึ   
นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิโตติ  เอวมาทิมตฺถ  สนฺธายาห ฯ  อมฺหาก   
ธมฺโมติ  วตฺวา  ปุน  อตฺตโน  สนฺตกภาเว  ยุตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  
อมฺหาก  อยฺยปุตฺเตน  อย  ธมฺโม  อภิสมิโตติ  อาห ฯ  ยสฺมา   
อมฺหาก  อยฺยปุตฺเตน  จตุสจฺจธมฺโม  ปฏิวิทฺโธ  ตสฺมา  ธมฺโมป   
อมฺหากนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สงฺฆ  ปน  อตฺตโน  เวริปกฺเข   ิต   
ม ฺมาโน  อมฺหาก  สงฺโฆติ  น  วทติ ฯ  อุปม  ปน  วตฺวา   
สงฺฆ  อปสาเทตุกาโม  เสยฺยถาป  นามาติ  อาทิมาห ฯ   
ติณกฏปณฺณสฏนฺติ  ตตฺถ  ตตฺถ  ปติตปติต  ติณกฏปณฺณ ฯ    
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อถวา  ติณ ฺจ  นิสฺสารก  ลหุก  กฏ ฺจาติ  ติณกฏ ฯ   
ปณฺณสฏนฺติ  ปุราณปณฺณ ฯ  อุสฺสาเทยฺยาติ  ราสึ  กเรยฺย ฯ   
ปพฺพเตยฺยาติ  ปพฺพตปฺปภวา ฯ  สา  หิ  สีฆโสตา  โหติ   
ตสฺมา  ตเมว  คณฺหาติ ฯ  สงฺขเสวาลปณกนฺติ  เอตฺถ  สงฺโขติ   
ทีฆมูลโก  ปณฺณเสวาโล  วุจฺจติ ฯ  เสวาโลติ  นลีเสวาโล ฯ   
อวเสโส  อุทกปปฺปฏกติลพีชกาทิ  สพฺโพป  ปณโกติ  สงฺข  
คจฺฉติ ฯ  เอกโต  อุสฺสาทิตาติ  เอกฏาเน  เกนาป  สมฺปณฺฑิตา   
ราสิกตาติ  ทสฺเสติ ฯ   
        ทุพฺพจชาติโกติ  ทพฺุพจภาโว ฯ  วตฺตุ  อสกฺกเุณยฺโยติ   
อตฺโถ ฯ  ปทภาชเนปสฺส  ทุพฺพโจติ  ทุกฺเขน  กิจฺเฉน  โอวท-ิ 
ตพฺโพ ฯ  น  สกฺกา  สุเขน  วตฺตุนฺติ  อตฺโถ ฯ  โทวจสฺสกรเณหีติ   
ทุพฺพจภาวกรณีเยหิ ฯ  เย  จ  ธมฺมา  ทพฺุพจ  ปุคฺคล  กโรนฺติ   
เตหิ  สมนฺนาคโตติ  อตฺโถ ฯ  เต ปน กตเม จ อาวุโส  
โทวจสฺสกรณา ธมฺมา  อิธ  อาวุโส  (๑) ภิกฺขุ  ปาปจฺโฉ  โหตีติ(๒)   
อาทินา  นเยน  ปฏิปาฏิยา  อนุมานสุตฺเต  อาคตา  ปาปจฺฉตา   
อตฺตุกฺกสกปรวมฺภกตา  โกธนตา  โกธเหตุ   อุปนาหิตา   โกธเหตุ   
อภิสงฺคิตา  โกธเหตุ  โกธสามนฺตวาจานิจฺฉารณตา  โจทก   
ปฏิปฺผรณตา  โจทก  อปสาทนตา  โจทกสฺส  ปจฺจาโรปนตา   
อ ฺเน ฺ  ปฏิจรณตา  อปทาเนน  นสมฺปายนตา   มกฺขิปลาสิตา   
# ๑. สฺยา  อิธาวุโส ฯ  ๒.  ม. ม.ู ๑๒/๒๒๒/๑๘๙ ฯ    
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อิสฺสุกิมจฺฉริตา  สมายาวิตา  ถทฺธาติมานิตา สนฺทิฏ ิปรามาสิ-   
อาธานคฺคาหิทุปฺปฏินิสฺสคฺคิตาติ  เอกูนวีสติ  (๑) ธมฺมา เวทิตพฺพา ฯ   
โอวาท น สหติ นกฺขมตีติ อกฺขโม ฯ  ยถานุสิฏ  อปฏิปชฺชนฺโต   
ปทกฺขิเณน  อนุสาสนึ  น  คณฺหาตีติ  อปฺปทกฺขิณคฺคาหี   
อนุสาสนึ ฯ  อุทฺเทสปริยาปนฺเนสูติ  อุทฺเทเส  ปริยาปนฺเนสุ   
อนฺโตคเธสุ ฯ  ยสฺส  สิยา  อาปตฺติ  โส อาวิกเรยฺยาติ   เอว   
สงฺคหิตตฺตา  อนฺโตปาฏิโมกฺขสฺส  วตฺตมาเนสูติ  อตฺโถ ฯ สหธมฺมิก   
วุจฺจมาโนติ  สหธมฺมิเกน  วุจฺจมาโน ฯ  กรณตฺเถ  อุปโยควจน ฯ   
ป ฺจหิ  สหธมฺมิเกหิ  สกิฺขิตพฺพตฺตา  เตส  วา  สนตฺกตฺตา   
สหธมฺมิกนฺติ  ลทฺธนาเมน  พุทฺธปฺป ฺตฺเตน  สิกฺขาปเทน   
วุจฺจมาโนติ  อตฺโถ ฯ  วิรมถายสฺมนฺโต  มม  วจนายาติ  เยน   
วจเนน  ม  วทถ  ตโต  มม  วจนโต  วิรมถ ฯ  มา  ม  ต   
วจน  วทถาตึ  วุตฺต  โหติ ฯ  วเทตุ  สหธมฺเมนาติ  สหธมฺมิเกน   
สิกฺขาปเทน  สหธมฺเมน  วา  อ ฺเนป  ปาสาทิกภาว- 
สวตฺตนิเกน  วจเนน  วทตุ ฯ  ยทิทนฺติ  วุฑฺฒิการณนิทสฺสนตฺเถ   
นิปาโต ฯ  เตน  ย  อิท  อ ฺม ฺสฺส  หิตวจน  อาปตฺติโต   
วุฏาปน ฺจ  เตน  อ ฺม ฺวจเนน  อ ฺม ฺวุฏาปเนน  จ   
สวฑฺฒา  ปริสาติ  เอว  ปริสาย  วุฑฺฒิการณ  ทสฺสติ  โหติ ฯ   
#๑. อิเม จ โทวจสฺสกรณา ธมฺมา  สุตฺเต โสฬสวิธา วิภตฺตา ทส   
#  เอกกานิ ป ฺจ ทุกานิ เอก ติกนฺติ ฯ    
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เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  สมฏุานาทีนิป  ปมสงฺฆเภท-   
สทิสาเนวาติ ฯ   
                    ทุพฺพจสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
         เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควาติ  กุลทูสกสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ   
อสฺสชิปุนพฺพสุกา  นามาติ  อสฺสช ิ เจว  ปุนพฺพสุโก  จ ฯ   
กิฏาคิริสฺมินฺติ  เอวนามเก  ชนปเท ฯ อาวาสิกา โหนฺตีติ  
เอตฺถ อาวาโส  เอเตส  อตฺถีติ  อาวาสิกา ฯ  อาวาโสติ  วิหาโร   
วุจฺจติ ฯ  โส  เยส  อายตฺโต  นวกมฺมกรณปุราณปฏิสงฺขรณาทิ- 
ภารหารตาย  เต  อาวาสิกา ฯ  เย  ปน  เกวล  วิหาเร  
วสนฺติ  เต  เนวาสิกา  วุจฺจนฺติ ฯ  อิเม  อาวาสิกา  อเหสุ ฯ   
อลชฺชโิน ปาปภิกฺขูติ นิลฺลชชฺา  ลามกภิกฺขู ฯ  เต  หิ  
ฉพฺพคฺคิยาน  เชฏฉพฺพคฺคิยา ฯ  สาวตฺถิย  กิร  ฉ  ชนา   
สหายกา  กสิกมฺมาทีนิ  ทกฺุกรานิ  หนฺท  มย  สมฺมา   
ปพฺพชาม  ปพฺพชนฺเตหิ  จ  อุปฺปนฺเน  กิจฺเจ  นิตฺถรณกฏาเน   
ปพฺพชิตุ  วฏฏตีติ  สมฺมนตฺยิตฺวา  ทฺวินฺน  อคฺคสาวกาน  สนฺติเก   
ปพฺพชึสุ ฯ  เต  ป ฺจวสฺสา  หุตฺวา  มาติก  ปคุณ  กตฺวา  มนฺตยึสุ   
ชนปโท  นาม  กทาจิ  สภิุกฺโข  โหติ  กทาจิ  ทุพฺภิกฺโข  มย   
มา  เอกฏาเน  วสิมฺหา  ตีสุ  าเนสุ  วสามาติ ฯ  ตโต   
ปณฺฑุกโลหติเก  อาหสุ  อาวุโส  สาวตฺถี  นาม  สตฺตป ฺาสาย   
กุลสตสหสฺเสหิ    อชฺฌาวุฏา    อสีติคามสหสฺสปฏิมณฺฑิตาน    
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ติโยชนสติกาน  ทฺวินฺน  กาสิโกสลรฏาน  อายมุขภูตา  ตตฺถ   
ตุมฺเห  ธุรฏาเนเยว  ปริเวณานิ  กาเรตฺวา  อมฺพปนสนาฬิเกราทีนิ   
โรเปตฺวา  ปุปฺเผหิ  ผเลหิ  จ  กลุานิ  สงฺคณฺหนฺตา  กุลทารเก   
ปพฺพาเชตฺวา  ปริส  วฑฺเฒถาติ ฯ  เมตฺติยภุมฺมชเก  อาหสุ   
อาวุโส  ราชคหนฺนาม  อฏารสหิ  มนุสฺสโกฏีห ิ อชฺฌาวุฏ   
อสีติคามสหสฺสปฏิมณฺฑิตาน  ติโยชนสติกาน  ทฺวินฺน  องฺคมคธ- 
รฏาน  อายมุขภูต  ตตฺถ  ตุมฺเห  ธุรฏาเนเยว ฯเปฯ  ปริส   
วฑฺเฒถาติ ฯ  อสฺสสิปุนพฺพสุเก  อาหสุ  อาวุโส  กิฏาคิริ  นาม   
ทฺวีหิ  เมเฆหิ  อนุคฺคหิโต  ตีณิ  สสฺสานิ  ปสวติ  ตตฺถ  ตุมฺเห   
ธุรฏาเนเยว  ปริเวณานิ  กาเรตฺวา ฯเปฯ  ปริส  วฑฺเฒถาติ ฯ   
เต  ตถา  อกสุ ฯ  เตสุ  เอกเมกสฺส  ปกฺขสฺส  ป ฺจ  ป ฺจ   
ภิกฺขุสตานิ  ปริวารานิ (๑) ฯ เอว  สมธิก  ทิยฑฺฒภิกฺขุสหสฺส  โหติฯ  
ตตฺถ  ปณฺฑุกโลหิตกา  สปริวารา สีลวนฺตา ว  ภควตา  สทฺธึ   
ชนปทจาริก  จรนฺติ ฯ  เต  อกตวตฺถุ น  อุปฺปาเทนฺติ  
ป ฺตฺตสิกฺขาปท  ปน  มทฺทนฺติ ฯ  อิตเร  สพฺเพ  อลชชฺิโน   
อกตวตฺถุ ฺจ  อุปฺปาเทนฺติ  ป ฺตฺตสิกฺขาปท ฺจ  มทฺทนฺติ ฯ  เตน   
วุตฺต  อลชชฺโิน  ปาปภิกขฺูติ ฯ  เอวรูปนฺติ  เอวชาติก ฯ  อนาจาร   
อาจรนฺตีติ  อนาจริตพฺพ  อาจรนฺติ  อกาตพฺพ  กโรนฺติ ฯ   
มาลาวจฺฉนฺติ  ตรุณปุปฺผรกฺุข ฯ  ตรุณกา  หิ  ปุปฺผรกฺุขาป   
# ๑. ปริวาโรติป ฯ    
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ปุปฺผคจฺฉาป  มาลาวจฺฉาเตฺวว  วุจฺจนฺติ ฯ  เต  จ  อเนกปฺปการ   
มาลาวจฺฉ สยมฺป  โรเปนติฺ  อ ฺเหิป  โรปาเปนฺติ ฯ  เตน  วุตฺต   
มาลาวจฺฉ  โรเปนฺติป  โรปาเปนฺติปติ ฯ  สิ ฺจนฺตีติ  สยเมว  อุทเกน   
สิ ฺจนฺติ ฯ  สิ ฺจาเปนฺตีติ  อ ฺเนาป  สิ ฺจาเปนฺติ ฯ   
        เอตฺถ  ปน  อกปฺปยโวหาโร  กปปฺยโวหาโร  ปริยาโย  
โอภาโส  นมิิตฺตกมฺมนฺติ  อิมานิ  ป ฺจ  ชานิตพฺพานิ ฯ  ตตฺถ   
อกปฺปยโวหาโร  นาม  อลฺลหริตาน  โกฏฏน  โกฏฏาปน   
อาวาฏสฺส  ขนน  ขนาปน  มาลาวจฺฉสฺส  โรปน  โรปาปน  
อาลิยา  พนฺธน  พนฺธาปน  อุทกสฺส  เสจน  เสจาปน  มาติกาย   
สมฺมุขากรณ  กปฺปยอุทกสิ ฺจน หตฺถมุขปาทโธวนนหาโน- 
ทกาสิ ฺจนนฺติ ฯ  กปฺปยโวหาโรนาม  อิม  รุกฺข  ชาน   
อิม  อาวาฏ  ชาน  อิม  มาลาวจฺฉ  ชาน  เอตฺถ  อุทก  ชานาติ  
วจน  สุกฺขมาติกาย  อุชุกรณ ฺจ ฯ  ปริยาโย  นาม  ปณฺฑิเตน   
มาลาวจฺฉาทโย  โรปาเปตพฺพา  น  จิรสฺเสว  อุปการาย   
สวตฺตนฺตีติ  อาทิวจน ฯ  โอภาโส  นาม  กุทฺทาลขนิตฺตาทีนิ  จ   
มาลาวจฺเฉ  จ  คเหตฺวา  าน ฯ  เอว   ิต  หิ  สามเณราทโย   
ทิสฺวา  เถโร  การาเปตุกาโมติ  อาคนฺตฺวา  กโรนฺติ ฯ  นิมิตฺต- 
กมฺมนฺนาม  กุทฺทาลขนิตฺตีวาสีผรสุอุทกภาชนาน  อาหริตฺวา 
สมีเป  ปน ฯ  อิมานิ  ป ฺจป  กุลสงฺคหตฺถาย  โรปเน  น   
วฏฏนฺติ ฯ  ผลปริโภคตฺถาย  กปฺปยากปฺปยโวหารทฺวยเมว  น    
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วฏฏติ  อิตรตฺตย  วฏฏติ ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  กปฺปยโวหาโรป   
วฏฏติ  ย ฺจ  อตฺตโน  ปรโิภคตฺถาย  วฏฏติ  ต  อ ฺสฺส   
ปุคฺคลสฺส  วา  สงฺฆสฺส  วา  เจติยสฺส  วา  อตฺถาย  วฏฏตีติ   
วุตฺต ฯ  อารามตฺถาย  ปน  วนตฺถาย  ฉายตฺถาย  จ   
อกปฺปยโวหารมตฺตเมว  น  วฏฏติ  เสส  วฏฏติ ฯ  น  เกวล ฺจ 
เสส  ยงฺกิ ฺจิ  มาติกป  อุชุ  กาตุ  กปฺปยอุทก  สิ ฺจิตุ 
นหานโกฏก  กตฺวา  นหายิตุ  หตฺถปาทมุขโธวนอุทกานิ  จ 
ตตฺถ  ฉฑฺเฑตุมฺป  วฏฏติ ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  กรุุนทฺิย ฺจ   
กปฺปยปวิย  สย  โรเปตตป  วฏฏตีติ  วุตฺต ฯ  อารามาทิอตฺถาย   
ปน  โรปตสสฺ  โรปาปตสฺส  วา  ผล  ปริภุ ฺชิตุมฺป  วฏฏติ ฯ   
โอจินเน  โอจินาปเน  ปกติยาป  ปาจิตฺติย ฯ  กุลทูสกตฺถาย  ปน   
ปาจิตฺติย ฺเจว  ทุกฺกฏ ฺจ ฯ  คณฺนาทีสุ  อุรจฺฉทปริโยสาเนสุ   
กุลทูสกตฺถาย  วา  อ ฺถา  วา  กโรนฺตสฺส  ทุกฺกฏเมว ฯ   
กสฺมา ฯ  อนาจารตฺตา  ปาปสมาจาโรติ  เอตฺถ วุตฺตปาป- 
สมาจารตฺตา  จ ฯ  อารามาทิอตฺถาย  รกฺุขโรปเน  วิย  วตฺถ-ุ 
ปูชนตฺถาย  กสฺมา  น  อนาปตฺตีติ  เจ ฯ  อนาปตฺติเยว ฯ  ยถา  
หิ ตตฺถ กปฺปยโวหาเรน จ  ปรยิายาทีหิ  จ  อนาปตฺติ  ตถา   
วตฺถุปูชนตฺถาย  อนาปตฺติเยว ฯ  นน ุ จ  ตตฺถ  กปฺปยปวิย   
สย  โรเปตุมฺป  วฏฏตีติ ฯ  วุตฺต  น  ปน  มหาอฏกถาย ฯ  
อถาป  ม ฺเยฺยาสิ  อิตราสุ  วุตฺตมฺป  ปมาณ  มหาอฏกถาย ฺจ    
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กปฺปยอุทกาเสจน  วุตฺต  ต  กถนฺติ  ตมฺป  น  วิรชุฌฺติ ฯ   
ตตฺร  หิ  อวิเสเสน  รุกฺข  โรเปนฺติป  โรปาเปนฺติป  สิ ฺจนฺติป   
สิ ฺจาเปนฺติปติ  วตฺตพฺเพ  มาลาวจฺฉนฺติ  วทนฺโต  าเปติ   
กุลสงฺคหตฺถาย  ปุปผผลปูคเมว  สนฺธาเยต  วุตฺต  อ ฺตฺร  ปน   
ปริยาโย  อตฺถีติ  ตสฺมา  ตตฺถ  ปริยาย  อิธ  ปริยายาภาว   
ตฺวา  ย อฏกถาสุ วุตฺต ต สุวุตฺตเมว ฯ วุตฺต ฺเจต   
                พุทฺเธน  ธมฺโม  วินโย  จ  วุตฺโต   
                โย  ตสฺส  ปุตฺเตหิ  ตเถว  าโต   
                โส  เยหิ  เตส  มติมจฺจชนฺตา   
                ยสฺมา  ปุเร  อฏกถา  อกสุ   
                ตสฺมา  หิ  ย  อฏกถาสุ  วุตฺต   
                ต  วชฺชยิตฺวาน  ปมาทเลข   
                สพฺพมฺป  สิกฺขาสุ  สคารวาน   
                ยสฺมา  ปมาณ  อิธ  ปณฺฑิตานนฺติ (๑)ฯ   
สพฺพ  วุตฺตนเยน  เวทิตพฺพ ฯ  ตตฺถ  สยิา  ยทิ  วตฺถปุูชนตฺถาย   
คณฺนาทีสุ  อาปตฺติ  หรณาทีสุ  กสฺมา  อนาปตฺตีติ ฯ  กุลิตฺถ-ี 
อาทีน  อตฺถาย  หรณโต ฯ  หรณาธิกาเร  ห ิ วิเสเสตฺวา  เต   
กุลิตฺถีนนฺติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  พุทฺธาทีน  อตฺถาย  หรนฺตสฺส   
อนาปตฺติ ฯ   
# ๑. สมนฺต. ๑/ ๓ ฯ    
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        ตตฺถ  เอกโต  วณฺฏกินฺติ  ปุปฺผาน  วณฺเฏ  เอกโต  กตฺวา   
กตมาล ฯ  อุภโต  วณฺฏิกนฺติ  อุโภหิ  ปสฺเสหิ  ปุปผฺวณฺเฏ  กตฺวา   
กตมาล ฯ  ม ฺชริกนฺติ  อาทีสุ  ปน  ม ฺชรี  วิย  กตา  ปุปฺผวิกติ   
ม ฺชริกาติ  วุจฺจติ ฯ  วิธูติกาติ  สูจิยา  วา  สลากาย  วา   
สินฺทุวารปุปฺผาทีนิ  วิชฺฌตฺิวา  กตา ฯ  วฏสโกติ  วตสโก ฯ   
อาเวฬาติ  กณฺณกา ฯ  อุรจฺฉโทติ  หารสทิส  อุเร  ปนปุปฺผ- 
ทาม ฯ  อย ตาว เอตฺถ ปทวณฺณนา ฯ   
        อย  ปน  อาทิโต  ปฏาย  วิตฺถาเรน  อาปตฺติวินิจฺฉโย ฯ   
กุลทูสนตฺถาย  อกปฺปยปวิย  มาลาวจฺฉ  โรเปนฺตสฺส  ปาจิตฺติ- 
ย ฺเจว  ทุกฺกฏ ฺจ ฯ  ตถา  อกปฺปยโวหาเรน  โรปาเปนฺตสฺส ฯ   
กปฺปยปวิย  โรปเนป  โรปาปเนป  ทุกฺกฏเมว ฯ  อุภยตฺราป   
สกึ  อาณตฺติยา  พหูนมฺป  โรปาปเน  เอกเมวสฺส  ปาจิตฺติย   
ทุกฺกฏ  วา  สทฺุธทุกฺกฏ  วา  โหติ ฯ  ปริโภคตฺถาย  กปฺปยภูมิย   
วา  อกปฺปยภูมิย  วา  กปปฺยโวหาเรน  โรปาปเน  อนาปตฺติ ฯ   
อารามาทิอตฺถายป  อกปปฺยปวิย  โรเปนฺตสฺส  วา  อกปฺปย- 
วจเนน  โรปาเปนฺตสฺส  วา  ปาจิตฺติย ฯ  อย  ปน  นโย   
มหาอฏกถาย  น  สุฏ ุ  วิภตฺโต  มหาปจฺจริย  วิภตฺโตติ ฯ   
สิ ฺจนสิ ฺจาปเน  ปน  อกปฺปยอุทเกน  สพฺพตฺถ  ปาจิตฺติย ฯ   
กุลทูสนปรโิภคตฺถาย  ทุกฺกฏมฺป ฯ  กปฺปเยน  เตสเยว  ปน   
ทฺวินฺนมตฺถาย  ทุกกฺฏ ฯ  ปริโภคตฺถาย  เจตฺถ  กปฺปยโวหาเรน    
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สิ ฺจาปเน  อนาปตฺติ ฯ  อาปตฺติฏาเน  ปน  ธาโรปจฺเฉทวเสน   
ปโยคพหุลตาย  อาปตฺติพหุลตา  เวทิตพฺพา ฯ  กุลทสูนตฺถาย   
โอจินเน  ปุปฺผคณนาย  ทุกฺกฏปาจิตฺติยานิ ฯ  อ ฺตฺถ  ปาจิตฺติ- 
ยาเนว ฯ  พหูนิ  ปน  ปุปผฺานิ  เอกปฺปโยเคน  โอจินนฺโต   
ปโยควเสน  กาเรตพฺโพ ฯ  โอจินาปเน  กลุทูสนตฺถาย  สก ึ  
อาณตฺโต  พหุมฺป  โอจินาติ  เอกเมวสฺส  ปาจิตฺติยทุกฺกฏ ฯ   
อ ฺตฺร  ปาจิตฺติยเมว ฯ  คณฺนาทีสุ  สพฺพาป  ฉ  ปุปฺผวิกติโย   
เวทิตพฺพา  คณฺ ิม  โคปฺปม  เวธิม  เว ิม  ปูริม  วายมินฺติ ฯ 
ตตฺถ  คณฺ ิมนฺนาม  สทณฺฑเกสุ  วา  อุปฺปลปทุมาทีสุ  อ ฺเสุ   
วา  ทีฆวณฺเฏสุ  ปุปฺเผสุ  ทฏพฺพ ฯ  ทณฺฑเกน  วา  ทณฺฑก   
วณฺเฏน  วา  วณฺฏ  คณฺ ิตฺวา  กตเมว  หิ  คณฺ ิม ฯ  ตป  
ภิกฺขุสฺส  วา  ภิกฺขุนิยา  วา  กาตุป  อกปฺปยวจเนน  การาเปตุมฺป   
น  วฏฏติ ฯ  เอว  ชาน  เอว  กโต  โสเภยฺย  ยถา  เอตานิ  
ปุปฺผานิ  น  วิกีริยนฺติ  ตถา  กโรหีติ  อาทินา  ปน  กปฺปย- 
วจเนน  การาเปตุ วฏฏติ ฯ   
        โคปฺปม  นาม  สุตฺเตน  วา  วากาทีหิ  วา  วสสฺิกปุปฺผาทีน   
เอกโตวณฺฏิกอุภโตวณฺฏิกมาลาวเสน  โคปฺปน ฯ  วาก  วา  รชฺชุ   
วา  ทฺวิคุณ  กตฺวา ตตฺถ  อวณฺฏกาทีนิ  จ  ปุปฺผานิ  ปเวเสตฺวา   
ปฏิปาฏิยา  พนฺธนฺติ  เอตมฺป  โคปฺปมเมว ฯ  สพฺพ  ปุริมนเยเนว   
น  วฏฏติ ฯ  เวธิม  นาม  สวณฺฏกานิ  วสฺสิกปุปฺผาทีนิ  วณฺเฏสุ    
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อวณฺฏกานิ  วา  พกุลปุปผฺาทีนิ  อนฺโตฉิทฺเทสุ  ตาลหิราทีหิ   
วินิวิชฺฌิตฺวา  อาวุนนฺติ  เอต  เวธิมนฺนาม ฯ  ตมฺป  ปรุิมนเยเนว   
น  วฏฏติ ฯ  เกจิ  ปน กทลิกฺขนฺธมฺหิ  กณฺฏเก  วา  ตาลหิราทีนิ   
วา  ปเวเสตฺวา  ตตฺถ  ปุปผฺานิ  วิชฺฌิตฺวา  เปนฺติ ฯ  เกจิ   
กณฺฏกสาขาสุ ฯ  เกจิ  ปปฺุผจฺฉตฺตปุปฺผกูฏาคารกรณตฺถ  ฉตฺเต   
จ  ภิตฺติย ฺจ  ปเวเสตฺวา  ปตกณฺฏเกสุ ฯ  เกจิ  ธมมฺาสน- 
วิตาเน  พทฺธกณฺฏเกสุ ฯ  เกจิ  กณฺณิการปุปฺผาทีนิ  สลากาหิ   
วิชฺฌนฺติ  ฉตฺตาติจฺฉตฺต  วิย  จ  กโรนฺติ ฯ  ต  อติอุฬาริกเมว ฯ   
ปุปฺผวิชฺฌนตฺถ  ปน  ธมมฺาสนวิตาเน  กณฺฏกมฺป  พนฺธิตุ   
กณฺฏกาทีหิ  วา  เอกปุปฺผมฺป  วิชฌฺิตุ  ปุปฺเผเยว  วา  ปุปฺผ   
ปเวเสตุ  น  วฏฏติ ฯ  ชาลวิตานเวทิกานาคทนฺตกปุปฺผปฏิจฺฉก-  
ตาลปณฺณคุฬกาทีน  ปน  ฉิทฺเทสุ  อโสกปณฺฑิยา  วา  อนฺตเรสุ   
ปุปฺผานิ  ปเวเสตุ น  โทโส ฯ  นเหต  เวธิม  โหติ ฯ  ธมฺม- 
รชฺชยุมฺป  เอเสว  นโย ฯ   
        เว ิมนฺนาม  ปุปฺผทามปุปฺผหตฺถเกสุ  ทฏพฺพ ฯ  เกจิ  หิ   
มตฺถกทาม  กโรนฺตา  เหฏา  ฆฏกาการ  ทสฺเสตุ  ปุปฺเผหิ   
เวเนฺติ ฯ  เกจิ  อฏฏ  วา  ทสทส  วา  อุปฺปลปุปฺผาทีนิ   
สุตฺเตน  วา  วาเกน  วา  ทณฺฑเกสุ  พนฺธิตฺวา  อุปฺปลหตฺถเก   
ปทุมหตฺถเก  วา  กโรนฺติ ฯ  ต  สพฺพ  ปุริมนเยเนว  น   
วฏฏติ ฯ  สามเณเรหิ  อุปฺปาเฏตฺวา  ถเล  ปตอุปฺปลาทีนิ    
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กาสาเวน  ภณฺฑิกมฺป  พนฺธิตุ น  วฏฏติ ฯ  เตสเยว  ปน   
วาเกน  วา  ทณฺฑเกน  วา  พนฺธิตุ อสภณฺฑิก  วา  กาตุ   
วฏฏติ ฯ  อสภณฺฑิกา  นาม  ขนฺเธ  ปตกาสาวสฺส  อุโภ  อนฺเต   
อาหริตฺวา  คณฺฑึ  กตฺวา  ตสฺมึ  ปสิพฺพเก  วิย  ปุปฺผานิ   
ปกฺขิปนฺติ  อย  วุจฺจติ  อสภณฺฑิกา ฯ  เอต  กาตุ  วฏฏติ ฯ   
ทณฺฑเกหิ  ปทุมินิปณฺณ  วิชฺฌิตฺวา  อุปฺปลาทีนิ  ปณฺเณน   
เวเตฺวา  คณฺหนฺติ ฯ  ตตฺราป  ปุปฺผาน  อุปริ  ปทุมนิิปณฺณเมว   
พนฺธิตุ  วฏฏติ  เหฏา  ทณฺฑโก  (๑) ปน  พนฺธิตุ น  วฏฏติ ฯ   
ปูริม  นาม  มาลาคุเณ  จ  ปุปฺผปเฏ  จ  ทฏพฺพ ฯ  โย   
หิ  มาลาคุเณน  เจติย  วา  โพธึ  วา  เวทิก  วา  ปริกขิฺปนฺโต  
ปุน  อาเนตฺวา ปุริม  าน  อติกฺกาเมติ  เอตฺตาวตาป  ปูริมนฺนาม   
โหติ ฯ  โก  ปน  วาโท  อเนกกฺขตฺตุ  ปริกฺขิปนฺตสฺส ฯ  นาค- 
ทนฺตกนฺตเรหิ  ปเวเสตฺวา  หรนฺโต  โอลมฺพก  กตฺวา  ปุน   
นาคทนฺตก  ปริกฺขิปติ  เอตมฺป  ปูริมนนฺาม ฯ  นาคทนฺตเก  
ปน  ปุปฺผวลย  ปเวเสตุ วฏฏติ ฯ  มาลาคุเณหิ  ปุปฺผปฏ  
กโรนฺติ ฯ  ตตฺราป  เอกเมว  มาลาคุณ  หริตุ  วฏฏติ ฯ  ปุน   
ปจฺจาหรโต  ปูริมเมว  โหติ ฯ  ต สพฺพ ปุริมนเยเนว  น  
วฏฏติ ฯ  มาลาคุเณหิ  ปน  พหูหิป  กต  ปุปฺผทาม  ลภิตฺวา   
อาสนมตฺถกาทีสุ  พนฺธิตุ วฏฏติ ฯ อติทีฆ ปน มาลาคุณ   
# ๑. ทณฺฑก ฯ    
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เอกวาร หริตฺวา  ปริกฺขิปตฺวา  วา  ปุน  อ ฺสฺส  ภิกฺขุโน   
ทาตุ วฏฏติ ฯ เตนาป ตเถว  กาตุ  วฏฏติ ฯ   
        วายิมนฺนาม  ปุปฺผชาลปุปฺผปฏปุปฺผรูเปสุ  ทฏพฺพ ฯ   
เจติเยป  ปุปผฺชาล  กโรนฺตสฺส  เอกเมกมฺหิ  (๑) ชาลจฺฉิทฺทเก   
ทุกฺกฏ ฯ  ภิตฺติจฺฉตฺตโพธิตฺถมฺภาทีสุ  เอเสว นโย ฯ  ปุปฺผปฏ  
ปน ปเรหิ  ปรูิตมฺป  วายิตุ  น  ลพฺภติ ฯ  โคปฺปมปุปเฺผเหว   
หตฺถิอสฺสาทิรูปกานิ  กโรนฺติ ฯ  ตานิป  วายิมฏาเน  ติฏนฺติ ฯ   
ปุริมนเยเนว  สพฺพ  น  วฏฏติ ฯ  อ ฺเหิ  กตปริจฺเฉเท  ปน   
ปุปฺผานิ  เปนฺเตน  หตฺถิอสฺสาทิรูปกมฺป  กาตุ  วฏฏติ ฯ   
มหาปจฺจริย  ปน  กลมฺพเกน  อฑฺฒจนฺทเกน  จ  สทฺธึ  อฏ   
ปุปฺผวิกติโย  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  กลมฺพโกติ  อฑฺฒจนฺทกนฺตเร   
ฆฏิกทามโอลมฺพโก  วุตฺโต ฯ  อฑฺฒจนฺทโกติ  อฑฺฒจนฺทากาเรน   
มาลาคุณปริกฺเขโป  กโต ฯ  ตทุภยมฺป  ปูริเมเยว  ปวิฏ ฯ   
กุรุนฺทิย  ปน  เทฺว  ตโย  มาลาคุเณ  เอกโต  กตฺวา  ปปฺุผทาม- 
กรณมฺป  วายิมเยวาติ  วุตฺต ฯ  ตมฺป  อิธ  ปูริมฏาเนเยว   
ปวิฏ ฯ  น  เกวล ฺจ  ปุปฺผคุฬทามเมว  ปฏมยทามมฺป   
เคณฺฑุปุปฺผทามมฺป  กุรุนทฺิย  วุตฺต  ขรปตฺตทามมฺป  สิกฺขาปทสฺส   
สาธารณตฺตา  ภิกฺขูนมฺป  ภิกฺขุนีนมฺป  เนว  กาตุ  น  การาเปตุ  
วฏฏติ ฯ  ปชูานิมิตฺต  ปน  กปฺปยวจน  สพฺพตฺถ  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ   
# ๑. เอเกกมฺหิ ฯ    
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ปริยายโอภาสนิมิตฺตกมฺมานิ วฏฏนฺติเยวาติ ฯ   
        ตุวฏเฏนฺตีติ  นิปชฺชนฺติ ฯ  ลาเสนฺตีติ  ปติยา  อุปฺปลวมานา  
วิย  อุฏหิตฺวา  ลาสิยนาฏก  นาเฏนฺติ  เรวก  เทนฺติ ฯ  
นจฺจนฺติยาป  นจฺจนฺตีติ  ยทา  นาฏกิตฺถี  นจฺจติ  ตทา  เตป  
ตสฺสา ปุรโต วา ปจฺฉโต  วา  คจฺฉนฺตา  นจฺจนฺติ ฯ   
นจฺจนฺติยาป  คายนฺตีติ  ยทา  สา  นจฺจติ  ตทา  นจฺจานุรูป 
คายนฺติ ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ อฏปเทป  กีฬนตีฺติ อฏปทผลเก  
ชูต  กฬีนฺติ ฯ  ตถา  ทสปเท ฯ  อากาเสปติ  อฏปททสปเทสุ  
วิย  อากาเสเยว  กฬีนฺติ ฯ  ปริหารปเถติ  ภูมิย  นานาปถ- 
มณฺฑล  กตฺวา  ตตฺถ  ปริหริตพฺพ  ปถ  ปริหรนฺตา  กีฬนฺติ ฯ   
สนฺติกายป  กีฬนฺตีติ  สนติฺกกีฬายป  กีฬนฺติ ฯ  เอกชฺฌ  ปตา   
สาริโย  ปาสาณสกฺขราทโย  วา  อจาเลนฺตา  นเขเนว  อปเนนฺติ   
จ  อุปเนนฺติ  จ ฯ  สเจ  ตตฺถ  กาจิ  จลติ  ปราชโย  โหติ ฯ   
ขลิกายาติ  ชตูผลเก  ปาสกีฬาย  กีฬนฺติ ฯ  ฆฏิกายาติ  ฆฏิกาติ   
วุจฺจติ  ทณฺฑกกีฬา  ตาย กีฬนฺติ ฯ  ทฆีทณฺฑเกน  รสฺสทณฺฑก   
ปหรนฺตา  วิจรนฺติ ฯ  สลากหตฺเถนาติ  ลาขาย  วา  ม ฺชิฏ ิยา   
วา  ปฏโทเกน  วา  สลากหตฺถ  เตเมตฺวา  กึ  โหตูติ  ภูมิย   
วา  ภิตฺติย  วา  ต  ปหริตฺวา  หตฺถิอสฺสาทิรูปานิ  ทสฺเสนฺตา  
กีฬนฺติ ฯ  อกเฺขนาติ คุเฬน ฯ  ปงฺกจิเรนาติ  ปงฺกจิร  วุจฺจติ   
ปณฺณนาฬิกา  ต  ธมนฺตา  กีฬนฺติ ฯ  วงฺกเกนาติ  คามทารกาน    
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กีฬนเกน  ขุทฺทกนงฺคเลน ฯ  โมกฺขจิกายาติ  โมกขฺจิกา  วุจฺจติ   
สปริปตฺตกกีฬา ฯ  อากาเส  วา  ทณฺฑก  คเหตฺวา  ภูมิย  วา   
สีส  เปตฺวา  เหฏ ูปริยภาเวน  ปริวตฺตนฺตา  กีฬนตีฺติ  อตฺโถ ฯ   
จิงฺคุลเกนาติ  จิงฺคุลก  (๑) วุจฺจติ  ตาลปณฺณาทีหิ   กต  วาตปฺปหาเรน   
ปริพฺภมนจกฺก  เตน  กีฬนฺติ ฯ  ปตฺตาฬหฺเกนาติ  ปตฺตาฬฺหก   
วุจฺจติ  ปณฺณนาฬิกา  ตาย  วาลิกาทีนิ  มินนฺตา  กีฬนฺติ ฯ 
รถเกนาติ  ขุทฺทกรเถน ฯ  ธนุเกนาติ  ขุทฺทกธนุนา ฯ  อกฺขริกายาติ   
อกฺขริกา  วุจฺจติ  อากาเส  วา  ปฏ ิย  วา  อกฺขรชานนกีฬา   
ตาย  กีฬนฺติ ฯ  มเนสิกายาติ  มเนสิกา วุจฺจติ มนสา  จินฺติตปฺ- 
ปชานนกีฬา  ตาย  กฬีนฺติ ฯ  ยถาวชฺเชนาติ  ยถาวชชฺ  วุจฺจติ   
กาณกุณิกข ฺชาทีน  ย  ย  วชชฺ  ต  ต  ปโยเชตฺวา  ทสฺสนกีฬา   
ตาย  กีฬนฺติ  เวลมฺพกา  วิย ฯ  หตฺถิสฺมมิฺป  สิกฺขนฺตีติ  หตฺถินิมิตฺต   
ย  สิปฺป  สิกขิฺตพฺพ  ต  สกิฺขนฺติ ฯ  เอส  นโย  อสฺสาทีสุ ฯ   
ธาวนฺติปติ  ปรมฺมุขา  คจฺฉนฺตา  ธาวนฺติ ฯ  อาธาวนฺติปติ  ยตฺตก   
ธาวนฺติ  ตตฺตกเมว  อภิมุขา  ปุน  อาคจฺฉนฺตา  อาธาวนฺติ ฯ   
นิพฺพุชฺฌนฺตีติ  มลลฺยุทฺธ  กโรนฺติ ฯ  นลาฏิกมฺป  เทนฺตีติ  สาธุ  
สาธุ  ภคินีติ  อตฺตโน  นลาเฏ  องฺคุลึ  เปตฺวา  ตสฺสา  นลาเฏ   
เปนฺติ ฯ  วิวิธมฺป  อนาจารนฺติ  อ ฺป  ปาลิย  อนาคต   
มุขเทณฺฑิมาทิวิวิธ  อนาจาร อาจรนฺติ ฯ   
# ๑. ปงฺคุลกนฺติป ฯ    
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        ปาสาทิเกนาติ  ปสาทาวเหน  สารุปฺเปน  สมณานุจฺฉ- 
วิเกน ฯ  อภิกฺกนฺเตนาติ  คมเนน ฯ  ปฏิกฺกนฺเตนาติ  นิวตฺตเนน ฯ   
อาโลกิเตนาติ  ปุรโต  ทสฺสเนน ฯ วิโลกิเตนาติ อิโต  จีโต  จ  
ทสฺสเนน ฯ  สมฺมิ ฺชิเตนาติ  ปพฺพสงฺโกจเนน ฯ  ปสาริเตนาติ   
เตสเยว  ปสารเณน ฯ  สพฺพตฺถ  อิตฺถมภฺูตาขฺยานตฺเถ  กรณวจน ฯ  
สติสมฺปช ฺเหิ  อภิสงฺขตตฺตา  ปาสาทิกอภิกฺกนฺตปฏิกฺกนฺต- 
อาโลกิต  วิโลกิตสมฺมิ ฺชิต  ปสาริโต  หุตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
โอกฺขิตฺตจกฺขูติ  เหฏา  ขิตฺตจกฺขุ ฯ  อิริยาปถสมฺปนฺโนติ  ตาย   
ปาสาทิกอภิกฺกนฺตาทิตาย  สมฺปนฺนอิริยาปโถ ฯ  กฺวายนฺติ  โก  
อย ฯ  อพฬพโฬ  วิยาติ  อพโฬ  กิร  โพนฺโท  วุจฺจติ ฯ  อติสยตฺเถ   
จ  อิท  อาเมฑิต ฯ  ตสฺมา  อติโพนฺโท  วิยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
มนฺทมนฺโทติ  อภิกฺกนฺตาทีน  อนุทฺธฏตาย  อติมนฺโท  อติสณฺโหติ   
เอว  คุณเมว  โทสโต  ทสเฺสนฺติ ฯ  ภากุฏิกภากุฏิโก  วิยาติ   
โอกฺขิตฺตจกฺขุตาย  ภกุฏึ  กตฺวา  สงฺกุจิตมุโข  กุปโต  วิย   
วิจรตีติ  ม ฺมานา  วทนฺติ ฯ  สณฺหาติ  นิปุณา ฯ  อมฺม  ตาต   
ภคินีติ  เอว  อุปาสกชน  ยุตฺตฏาเน  อุปเนตุ เฉกา ฯ  น  
ยถา  อย  เอว  อพฬพฬา วิยาติ  อธิปฺปาโย ฯ  สขิลาติ   
สาขลฺเลน  ยตฺุตา ฯ  สุขสภาสาติ  อิท  ปุริมสฺส  การณวจน ฯ  
เยส  หิ  สุขสภาสา  สมฺโมทนียกถา  เนลา  โหติ  กณฺณสุขา  
เต  สขิลาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  เตนาหสุ  สขิลา  สุขสมฺภาสาติ ฯ  อย    
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ปเนตฺถ  อธปิฺปาโย  อมหฺาก  อยฺยา  อุปาสเก  ทิสฺวา  มธุร   
สมฺโมทนียกถ  กเถนฺติ  ตสฺมา  สขิลา  สุขสภาสา  น  ยถา   
อย  เอว  มนทฺมนฺทา  วิยาติ ฯ  มิหิตปุพฺพงฺคมาติ  มิหิต   
ปุพฺพงฺคม  เอเตส  วจนสฺสาติ  มิหิตปุพฺพงฺคมา ฯ  ปม  สิต   
กตฺวา  ปจฺฉา  วทนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  เอหิสฺวาคตวาทิโนติ  อุปาสก   
ทิสฺวา  เอหิ  สฺวาคตนฺตวาติ  เอววาทิโน  น  ยถา  อย   
เอว  สงฺกุจิตมุขตาย  ภากุฏิกา  วิย ฯ  เอว  มิหิตปุพฺพงฺคมาทิตาย   
อภากุฏิกภาว  อตฺถโต  ทสฺเสตฺวา  ปุน  สรูเปนป  ทสฺเสนฺตา   
อาหสุ  อภากุฏิกา  อุตฺตานมุขา  ปุพฺพภาสิโนติ ฯ  อุปฺปฏิปาฏิยา  
วา  ติณฺณมฺป  อาการาน  อภาวทสฺสนเมตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
กถ ฯ  เอตฺถ  หิ  อภากุฏิกาติ  อิมินา  ภากุฏิกภากุฏิกาการสฺส   
อภาโว  ทสฺสิโต ฯ  อุตฺตานมุขาติ  อิมินา  มนฺทมนทฺาการสฺส ฯ   
เย  หิ  จกฺขูหิ  อุมฺมิเลตฺวา  อาโลกเนน  อุตฺตานมุขา  โหนฺติ   
น  เต  มนฺทมนฺทา ฯ  ปพฺุพภาสิโนติ  อิมินา  อพฬพฬาการสฺส   
อภาโว  ทสฺสิโต ฯ  เย  ห ิ อาภาสนกุสลตาย  อมมฺ  ตาตาติ 
ปมตร  อาภาสนฺติ น เต อพฬพฬาติ ฯ   
        เอหิ  ภนฺเต  ฆร  คมิสฺสามาติ  โส  กริ  อุปาสโก  น  โข   
อาวุโส  ปณฺโฑ  ลพฺภตีติ  วุตฺเต  ตุมฺหาก  ภิกฺขูหิเยว  เอต  กต   
สกลคามมฺป  จรนฺตา  น  ลจฺฉถาติ  วตฺวา  ปณฺฑปาต  ทาตุกาโม   
เอหิ  ภนฺเต  ฆร  คมิสฺสามาติ  อาห ฯ  กึ  ปนาย    
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ปยุตฺตวาจา โหติ  น  โหตีติ ฯ  น  โหติ ฯ  ปุจฺฉิตป ฺหา   
นามาย  กเถตุ วฏฏติ ฯ   ตสฺมา  อิทานิ  เจป  ปุพฺพณฺเห   
วา  สายณฺเห  วา  อนฺตรฆร  ปวิฏ  โกจิ  ปุจฺเฉยฺย  กสฺมา   
ภนฺเต  จรถาติ  เยนตฺเถน  จรติ  ต  อาจิกฺขิตฺวา  ลทฺธ  
น  ลทฺธนฺติ  วุตฺเต  สเจ  น  ลทฺธ  น  ลทฺธนฺติ  วตฺวา   
ย  โส  เทติ  ต  คเหตุ  วฏฏติ ฯ  ทุฏโติ  น  ปาสาทาทีน   
วินาเสน  ทุฏปุคฺคลวเสน  ทฏุโ ฯ  ทานปถานีติ  ทานานิเยว   
วุจฺจนฺติ ฯ  อถวา  ทานปถานีติ  ทานนิพทฺธานิ  ทานวตฺตานีติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  อุปจฺฉินฺนานีติ  ทายเกหิ  ปจฺฉินฺนานิ ฯ  น  เต  
ตานิ  เอตรหิ  เทนฺติ ฯ  ริ ฺจนฺตีติ  วิสุ โหนฺติ  นานา   
โหนฺติ  ปกฺกมนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สณฺเหยฺยาติ  สมฺมา  ติฏเยฺย   
เปสลาน  ภิกขฺูน  ปติฏา  ภเวยฺย ฯ  เอวมาวุโสติ  โข  โส   
ภิกฺขุ  สทฺธสสฺ  ปสนฺนสสฺ  อุปาสกสฺส  สาสน  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ   
เอวรูป  กิร  สาสน  กปฺปย  หริตุ วฏฏติ ฯ  ตสฺมา  มม   
วจเนน  ภควโต  ปาเท  วนฺทถาติ  วา  เจติย  ปฏิม   
โพธึ  สงฺฆตฺเถร  วนฺทถาติ วา เจติเย คนฺธปูช ปุปฺผปูช  
กโรถาติ วา ภิกฺขู  สนฺนิปาเตถ  ทาน  ทสฺสาม  ธมมฺ   
โสสฺสามาติ  วา  อีทิเสสุ  สาสเนสุ  กุกกฺุจฺจ  น  กาตพฺพ ฯ   
กปฺปยสาสนานิ  เอตานิ  น  คิหีน  คิหิกมฺมปฏิสยุตฺตานีติ ฯ   
กุโต  จ  ตฺว  ภิกฺขุ  อาคจฺฉสีติ  นิสินฺโน  โส  ภิกฺขุ  น    
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อาคจฺฉติ ฯ  อตฺถโต  ปน  อาคโต  โหติ ฯ  เอว  สนฺเตป   
วตฺตมานสมีเป  วตฺตมานวจน  ลพฺภติ  ตสฺมา  น  โทโส ฯ   
ปริโยสาเน  ตโต  อห  ภควา  อาคจฺฉามีติ  เอตสฺมิมฺป  วจเน  
เอเสว นโย ฯ   
        ปม  อสฺสชิปุนพฺพสุกา  ภิกฺขู  โจเทตพฺพาติ  มย  ตุมฺเห   
วตฺตุกามาติ  โอกาส  การาเปตฺวา  วตฺถุนา  จ  อาปตฺติยา   
จ  โจเทตพฺพา  โจเทตฺวา  ย  น  สรนฺติ  ต  สาเรตพฺพา ฯ  สเจ   
วตฺถุ ฺจ  อาปตฺติ ฺจ  ปฏชิานนฺติ  อาปตฺติเมว  วา  ปฏชิานนฺติ   
น  วตฺถุ อาปตฺติ  โรเปตพฺพา ฯ  อถ  วตฺถุเมว  ปฏชิานนฺติ  
นาปตฺตึ  เอวมฺป  อิมสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  อย  นาม  อาปตฺตีติ   
โรเปตพฺพา  เอว ฯ  ยทิ  เนว  วตฺถุ  นาปตฺตึ  ปฏิชานนฺติ   
อาปตฺติ  น  โรเปตพฺพาติ  อยเมตฺถ  วินจฺิฉโย ฯ  ยถาปฏิ ฺาย   
ปน  อาปตฺตึ  โรเปตฺวา  เอว  ปพฺพาชนียกมฺม  กาตพฺพนฺติ   
ทสฺเสนฺโต  พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนาติ  อาทิมาห ฯ  ต  อุตฺตานเมว ฯ  เอว   
ปพฺพาชนียกมฺมกเตน  ปน  ภิกฺขุนา  ยสฺมึ  วิหาเร  วสนฺเตน   
ยสฺมึ  คาเม  กุลทูสกกมฺม  กต  โหติ  ตสฺมึ  วิหาเร  คาเม 
วา  น  วสิตพฺพ ฯ  ตสฺมึ  วิหาเร  วสนฺเตน  สามนฺตคาเม   
ปณฺฑาย  น  จริตพฺพ ฯ  สามนฺตวิหาเรป  วสนฺเตน  ตสฺมึ  คาเม   
ปณฺฑาย  น  จริตพฺพ ฯ  อุปติสฺสตฺเถโร  ปน  ภนฺเต  นครนฺนาม   
มหนฺต  ทฺวาทสโยชนิกมปฺ  โหตีติ  อนฺเตวาสิเกหิ  วุตฺโต  ยสฺสา    
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วีถิยา  กลุทูสกกมฺม  กต  ตโต  วาริตนฺติ  อาห ฯ  ตโต  วีถิป   
มหตี  นครปฺปมาณาว  โหตีติ  วุตฺโต  ยสฺสา  ฆรปฏิปาฏิยาติ   
อาห ฯ  ฆรปฏิปาฏิป  วีถปิฺปมาณาว  โหตีติ  วุตฺโต  อิโต 
จีโต  จ  สตฺต  ฆรานิ  วาริตานีติ  อาห ฯ  ต  ปน  สพฺพ   
เถรสฺส  มโนรถมตฺตเมว ฯ  สเจป  วิหาโร  ติโยชนปรโม  โหติ   
ทฺวาทสโยชนปรม ฺจ  นคร  เนว วิหาเร วสิตุลพฺภติ น  
นคเร จริตุนฺติ ฯ  เต  สงฺเฆน  ปพฺพาชนียกมฺมกตาติ  กถ   
สงฺโฆ  เตส  กมฺม  อกาสิ ฯ  น  คนฺตฺวาว  อชฺโฌตฺถริตฺวา 
อกาสิ  อถโข  กุเลหิ  นิมนฺเตตฺวา  นิมนฺเตตฺวา  สงฺฆภตฺเตสุ   
กริยมาเนสุ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  าเน  เถรา  สมณปฏิปท  กเถตฺวา  
อย  สมโณ  อย  อสฺสมโณติ  มนุสฺเส  ส ฺาเปตฺวา  เอก  
เทฺว  ภิกฺขู  สมี  ปเวเสตฺวา  เอเตเนว อุปาเยน  สพฺเพสมฺป   
ปพฺพาชนียกมฺม  อกสูติ ฯ  เอว  ปพฺพาชนียกมฺมกตสฺส  จ   
อฏารส  วตฺตานิ  ปูเรตฺวา  ยาจนฺตสฺส  กมฺม  ปฏิปปฺสฺสมฺภิ- 
ตพฺพ ฯ ปฏิปปฺสฺสทฺธกมฺเมนาป  จ  เตน  เยสุ  กุเลสุ  ปุพฺเพ   
กุลทูสกกมฺม  กต  ตโต  ปจฺจยา  น  คเหตพฺพา ฯ  อาสวกฺขยปฺ- 
ปตฺเตนาป  น  คเหตพฺพา  อกปฺปยาว  โหนฺติ ฯ  กสมฺา  น   
คณฺหาถาติ  ปุจฺฉิเตน  ปุพฺเพ  เอว  กตตฺตาติ  วุตฺเต  สเจ   
วทนฺติ  น  มย  เตน  การเณน  เทม  อิทานิ  สีลวนฺตตาย   
เทมาติ  คเหตพฺพา ฯ  ปกติยา  ทานฏาเนเยว  กุลทูสกกมฺม    
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กต  โหติ  ตโต  ปกติทานเมว  คเหตุ วฏฏติ ฯ  ย  วฑฺเฒตฺวา   
เทนฺติ  ต น วฏฏติ ฯ  น  สมฺมา  วตฺตนฺตีติ  เต  ปน   
อสฺสชิปุนพฺพสุกา  อฏารสสุ  วตฺเตสุ  สมฺมา  น  วตฺตนฺติ ฯ   
น  โลม  ปาเตนฺตีติ  อนุโลมปฏิปท  อปฏิปชชฺนตาย  น  ปนฺนโลมา   
โหนฺติ ฯ  น เนตฺถาร  วตฺตนฺตีติ อตฺตโน  นิตฺถรณมคฺค  น   
ปฏิปชชฺนฺติ ฯ  ภิกฺขู  น  ขมาเปนฺตีติ  ทุกฺกฏ  ภนฺเต  อมฺเหหิ   
น  ปุน  เอว  กริสฺสาม  ขมถ  อมฺหากนฺติ  เอว  ภิกขฺูน   
ขมาปน  น  กโรนฺติ ฯ  อกฺโกสนฺตีติ  การกสงฺฆ  ทสหิ   
อกฺโกสวตฺถหูิ  อกฺโกสนฺติ ฯ  ปริภาสนฺตีติ  ภย  เตส  ทสฺเสนฺติ ฯ   
ฉนฺทคามิตา ฯเปฯ  ภยคามิตา  ปาเปนฺตีติ  เอเต  ฉนฺทคามิโน  
จ  ฯเปฯ  ภยคามิโน  จาติ  เอว  ฉนฺทคามิตายป ฯเปฯ   
ภยคามิตายป  ปาเปนฺติ  โยเชนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ปกฺกมนฺตีติ  เตส   
ปริวาเรสุ  ป ฺจสุ  สมณสเตสุ  เอกจฺเจ  ทิสา  ปกกฺมนฺติ ฯ   
วิพฺภมนฺตีติ  เอกจฺเจ  คิหี  โหนฺติ ฯ  กถ  หิ  นาม  อสฺสช-ิ 
ปุนพฺพสุกาติ  เอตฺถ  ทฺวินฺน  ปาโมกฺขาน วเสน สพฺเพป  
อสฺสชิปุนพฺพสุกาติ วุตฺตา ฯ   
        คาม  วาติ  เอตฺถ  นครมฺป  คามคฺคหเณเนว  คหิต ฯ   
เตนสฺส  ปทภาชเน  คาโมป  นิคโมป  นครมฺป  คาโม  เจว  
นิคโม  จาติ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  อปาการปรกิฺเขโป  สอาปโณ  นิคโมติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  กุลานิ  ทูเสตีติ  กุลทูสโก ฯ  ทูเสนฺโต  จ  น    
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อสุจิกทฺทมาทีหิ  ทูเสติ  อถ  โข  อตฺตโน  ทุปฺปฏิปตฺติยา  เตส   
ปสาท  วินาเสติ ฯ เตเนวสฺส ปทภาชเน ปุปฺเผน วาติอาทิ 
วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  โย  หริตฺวา  วา  หราเปตฺวา  วา  ปกฺโกสิตฺวา  
วา  ปกฺโกสาเปตฺวา  วา  สย  วา  อุปคตาน  ยงฺกิ ฺจิ  อตฺตโน   
สนฺตก  ปุปฺผ  กลุสงฺคหตฺถาย  เทติ  ทกฺุกฏ ฯ  ปรสนฺตก  เทติ   
ทุกฺกฏเมว ฯ  เถยฺยจิตฺเตน  เทติ  ภณฺฑคฺเฆน  กาเรตพฺโพ ฯ  
เอเสว  นโย  สงฺฆิเกป ฯ  อยมฺปน  วิเสโส ฯ  เสนาสนตฺถาย 
นิยามิต อิสฺสรวตาย  ททโต  ถลฺุลจฺจย ฯ  ปุปฺผนฺนาม  กสฺส   
ทาตุ วฏฏติ กสฺส น วฏฏตีติ ฯ  มาตาปตูน  ตาว  หริตฺวาป   
หราเปตฺวาป ปกฺโกสิตฺวาป ปกฺโกสาเปตฺวาป  ทาตุ  วฏฏติ ฯ   
เสสาตกาน  ปกโฺกสาเปตฺวาว ฯ  ต ฺจ  โข  วตฺถุปชูนตฺถาย ฯ   
มณฺฑนตฺถาย  ปน  สิวลิงฺคาทิปูชนตฺถาย  วา  กสฺสจิป  ทาตุ  
น  วฏฏติ ฯ  มาตาปตูน ฺจ  หราเปนฺเตน  าติสามเณเรเหว   
หราเปตพฺพ ฯ  อิตเร  ปน  ยท ิ สยเมว  อิจฺฉนฺติ  วฏฏติ ฯ  
สมฺมเตน  ปุปฺผภาชเกน  ภาชนกาเล  สมฺปตฺตาน สามเณราน   
อุปฑฺฒภาค  ทาตุ  วฏฏติ ฯ  กรุุนฺทิย  สมฺปตฺตคิหีน  อุปฑฺฒภาค   
มหาปจฺจริย  จูฬก  ทาตุ วฏฏตีติ  วุตฺต ฯ  อสมฺมเตน   
อปโลเกตฺวา  ทาตพฺพ  อาจริยูปชฺฌาเยสุ  สคารวา  สามเณรา   
พหูนิ  ปุปฺผานิ  อาหริตฺวา  ราสึ  กตฺวา  เปนฺติ ฯ  เถรา    
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ปาโตว  สมฺปตฺตาน  สทฺธิวิหาริกาทีน  อุปาสกาน  วา  ตฺว   
อิท  คณฺห  ตฺว  อิท  คณหาติ  เทนฺติ ฯ  ปุปฺผทาน  นาม   
น  โหติ ฯ  เจติย ปูเชสฺสามาติ คเหตฺวา  คจฺฉนฺตาป  ปชู  
กโรนฺตาป  ตตฺถ  ตตฺถ  สมฺปตฺตาน  เจติยปูชนตฺถาย  เทนฺติ ฯ   
เอตมฺป  ปุปฺผทานนฺนาม  น  โหติ ฯ  อุปาสเก  อกฺกปุปฺผาทีหิ   
ปูชนฺเต  ทิสวฺา  วิหาเร  กณฺณิการปุปฺผาทีนิ  อตฺถิ  อุปาสกา  
ตานิ  คเหตฺวา  ปูเชถาติ  วตฺตตป  วฏฏติ ฯ  ภิกฺขู  ปปฺุผปูช  
กตฺวา  ทิวาตร  คาม  ปวิฏเ  กึ  ภนฺเต  อติทิวา  ปวิฏตฺถาติ   
ปุจฺฉนฺติ ฯ  วิหาเร  ปุปฺผานิ  พหูนิ  ปูช  อกริมฺหาติ  วทนฺติ ฯ   
มนุสฺสา  พหูนิ  กริ  วิหาเร  ปุปฺผานีติ  ปุนทิวเส  ปหุต  
ขาทนีย  โภชนีย  คเหตฺวา  วิหาร  คนตฺฺวา  ปุปฺผปูช ฺจ  กโรนฺติ   
ทาน ฺจ เทนฺติ  วฏฏติ ฯ  มนุสฺสา  มยมฺภนฺเต  อสุกทิวสนฺนาม   
ปูเชสฺสามาติ  ปุปฺผวาร  ยาจิตฺวา  อนุ ฺาตทิวเส  อาคจฺฉนฺติ ฯ   
สามเณเรหิ  จ  ปเคว  ปุปผฺานิ  โอจินิตฺวา  ปตานิ  โหนฺติ ฯ   
เต  รุกฺเขสุ  ปุปฺผานิ  อปสฺสนฺตา  กุหึ  ภนฺเต  ปุปฺผานีติ   
วทนฺติ ฯ  สามเณเรหิ  โอจินิตฺวา  ปตานิ  ตุมเห  ปน  ปูเชตฺวา   
คจฺฉถ  สงฺโฆ  อ ฺ  ทิวส  ปูเชสฺสตีติ ฯ  เต  ปูเชตฺวา  ทาน   
ทตฺวา  คจฺฉนฺติ  วฏฏติ ฯ   
        มหาปจฺจริย  ปน  กรุนฺุทิย ฺจ  เถรา  สามเณเรหิ  ทาเปตุ   
น  ลภนฺติ  สเจ  สยเมว  ตานิ  ปุปฺผานิ  เตส  เทนฺติ  วฏฏติ    
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เถเรหิ  ปน สามเณเรหิ  โอจินิตฺวา  ปตานีติ  เอตฺตกเมว   
วตฺตพฺพนฺติ  วุตฺต ฯ  สเจ  ปน  ปุปฺผวาร  ยาจิตฺวา  อโนจิเตสุ   
ปุปฺเผสุ  ยาคุภตฺตาทีนิ  อาทาย  อาคนฺตฺวา  สามเณเรหิ   
โอจินิตฺวา  เทถาติ  วทนฺติ  าตกสามเณรานเยว  โอจินิตฺวา   
ทาตุ วฏฏติ ฯ อ ฺาตเก อุกฺขิปตฺวา  รุกฺขสาขาย  เปนฺติ ฯ  
น  โอโรหิตฺวา  ปลายิตพฺพ  โอจินิตฺวา  ทาตุ  วฏฏติ ฯ  สเจ   
ปน  โกจิ  ธมฺมกถิโก  พหูนิ  อุปาสกา  วิหาเร  ปปฺุผานิ   
ยาคุภตฺตาทีนิ  อาทาย  คนฺตฺวา  ปุปฺผปูช  กโรถาติ  วทติ  ตสฺเสว   
น  กปฺปตีติ  มหาปจฺจริย ฺจ  กุรุนฺทิย ฺจ  วุตฺต ฯ  มหาอฏ- 
กถาย  ปน  เอต  อกปฺปย  น  วฏฏตีติ  อวิเสเสน  วุตฺต ฯ  ผลป   
อตฺตโน  สนตฺก  วุตฺตนเยเนว  มาตาปตูน ฺจ  เสสาตีน ฺจ   
ทาตุ วฏฏติ ฯ  กลุสงฺคหตฺถาย  ปน  เทนฺตสฺส  วุตฺตนเยเนว 
อตฺตโน  สนตฺเก  ปรสนฺตเก  สงฺฆิเก  เสนาสนตฺถาย  นิยามิเต   
จ ทุกฺกฏาทีนิ  เวทิตพฺพานิ ฯ  อตฺตโน  สนฺตกเยว  คิลาน- 
มนุสฺสาน  วา  สมฺปตฺตอิสฺสราน  วา  ขีณปริพฺพยาน  ทาตุ  
วฏฏติ ฯ ผลทาน น โหติ ฯ  ผลภาชเกนาป  สมฺมเตน  สงฺฆสฺส   
ผลภาชนกาเล  สมฺปตฺตมนุสฺสาน  อุปฑฺฒภาค  ทาตุ  วฏฏติ ฯ   
อสมฺมเตน  อปโลเกตฺวา  ทาตพฺพ ฯ  สงฺฆาราเมป  ผลปริจฺเฉเทน   
วา  รุกฺขปริจฺเฉเทน  วา กติกา กาตพฺพา  ตโต  คิลาน- 
มนุสฺสาน  วา  อ ฺเส  วา  ผล ยาจนฺตาน ยถาปริจฺเฉเทน   
จตฺตาริ  ป ฺจ  ผลานิ  ทาตพฺพานิ  รุกฺขา  วา  ทสฺเสตพฺพา อิโต    
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คเหตุ  ลพฺภตีติ ฯ  อิธ  ผลานิ  สุนฺทรานิ  อิโต  คณฺหาถาติ  เอว   
ปน  น  วตฺตพฺพ ฯ   
        จุณฺเณนาติ  เอตฺถ  อตฺตโน  สนฺตก  สริิสจุณฺณ  วา  อ ฺ   
วา  กสาว  กลุสงฺคหตฺถาย  เทติ  ทกฺุกฏ ฯ  ปรสนตฺกาทีสุป   
วุตฺตนเยน  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  อย  ปน  วิเสโส ฯ  อิธ  
สงฺฆสฺส  รกขิฺตโคปตาป  รุกฺขจฺฉลฺลิ  ครุภณฺฑเมว ฯ  มตฺติกา- 
ทนฺตกฏเวฬูสุป  ครุภณฺฑูปค  ตฺวา  จุณฺเณ  วุตฺตนเยเนว   
วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  ปณฺณทาน  ปน  เอตฺถ  น  อาคต ฯ   
ตป  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  ปรโตป  ครุภณฺฑวินิจฺฉเย  สพฺพ   
วิตฺถาเรน  วณฺณยิสฺสาม ฯ เวชฺชกาย วาติ เอตฺถ เวชฺช 
กมฺมวิธิ ตติยปาราชิกวณฺณนาย  วุตฺตนเยเนว   เวทิตพฺโพ ฯ   
ชงฺฆเปสนิเกนาติ  เอตฺถ  ชงฺฆเปสนียนฺติ  คิหีน  ทเูตยฺยสาสน- 
หรณกมฺม  วุจฺจติ  ต  น  กาตพฺพ ฯ  คิหีน  หิ  สาสน  คเหตฺวา   
คจฺฉนฺตสฺส ปเท ปเท ทุกฺกฏ ฯ  ต  กมฺม  นิสฺสาย  ลทฺธโภชน   
ภุ ฺชนฺตสฺสาป  อชโฺฌหาเร  อชฺโฌหาเร  ทกฺุกฏ ฯ  ปม  สาสน   
อคฺคเหตฺวา  ปจฺฉา  อย  ทานิ  โส  คาโม  หนฺท  น  สาสน   
อาโรเจมีติ  มคฺคา  โอกฺกมนฺตสฺสาป  ปเท  ปเท  ทกฺุกฏ ฯ   
สาสน  อาโรเจตฺวา  ลทฺธโภชน  ภุ ฺชโต  ปรุิมนเยเนว  ทุกฺกฏ ฯ   
สาสน  อคฺคเหตฺวา  อาคเตน  ปน  ภนฺเต  ตสฺมึ  คาเม   
อิตฺถนฺนามสฺส  นาม  กา  ปวุตฺตีติ  ปุจฺฉิยมาเนน  กเถตุ  วฏฏติ ฯ   
ปุจฺฉิตป ฺเห  โทโส  นตฺถ ิฯ  ป ฺจนฺน  ปน  สหธมฺมิกาน    
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มาตาปตูน  ปณฺฑุปลาสสฺส  อตฺตโน  เวยฺยาวจฺจกรสฺส  จ  สาสน   
หริตุ  วฏฏติ ฯ  คิหีน ฺจ  ปุพฺเพ  วุตฺตปฺปการ  กปปฺยสาสน ฯ   
อิท  หิ  ชงฺฆเปสนียกมฺมนฺนาม  น  โหติ ฯ  อิเมหิ  ปน  อฏหิ   
กุลทูสกกมฺเมหิ  อุปฺปนนฺปจฺจยา  ป ฺจนฺนมฺป  สหธมฺมิกาน    น    กปฺปนฺติ    อภูตาโรจนรู
ปยสโวหาเรหิ  อุปฺปนฺนปจฺจยสทิสา  ว โหนฺติ ฯ   
        ปาปา  สมาจารา  อสฺสาติ  ปาปสมาจาโร ฯ  เต  ปน  
ยสฺมา  มาลาวจฺฉโรปนาทโย  อิธ  อธปิฺเปตา  ตสฺมา  มาลาวจฺฉ   
โรเปติปติ  อาทินา  นเยนสฺส  ปทภาชน  วุตฺต ฯ  ติโรกฺขาติ   
ปรมฺมุขา ฯ  กุลานิ  จ  เตน  ทฏุานีติ  เอตฺถ  ปน  ยสฺมา   
กุลานีติ  โวหารมตฺตเมต  อตฺถโต  ห ิ มนุสฺสา  เตน  ทฏุา   
โหนฺติ  ตสฺมาสฺส  ปทภาชเน  ปุพฺเพ  สทฺธา  หุตฺวาติ   
อาทิมาห ฯ  ฉนฺทคามิโนติ  ฉนฺเทน  คจฺฉนฺตีติ  ฉนฺทคามิโน ฯ  
เอส นโย เสเสสุ ฯ สมนุภาสิตพฺโพ  ตสฺส  ปฏินิสสฺคฺคายาติ   
เอตฺถ  กุลทูสกกมฺเมน  ทกฺุกฏเมว ฯ  ย  ปน  โส  สงฺฆ  ปริหริตฺวา   
ฉนฺทคามิโนติ  อาทิมาห  ตสฺส  ปฏินิสสฺคฺคาย  สมนุภาสน- 
กมฺม  กาตพฺพนฺติ  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  เสส สพฺพตฺถ  
อุตฺตานตฺถเมว ฯ สมุฏานาทีนิป ปมสงฺฆเภทสทิสาเนวาติ ฯ   
            กลุทสูกสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        อุทฺทิฏา  โข ฯเปฯ  เอวเมต  ธารยามีติ  เอตฺถ  ปม   
อาปตฺติ  เอเตสนฺติ  ปมาปตฺติกา ฯ  ปม  วีติกฺกมกฺขเณเยว    
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อาปชฺชิตพฺพาติ  อตฺโถ ฯ  อิตเร  ปน  ยถา  ตติเย  จตุตฺเถ  จ   
ทิวเส  โหติ  ชโร  ตติยโก  จตุตฺถโกติ  ปวุจฺจติ  เอว  ยาวตติเย   
สมนุภาสนกมฺเม  โหนฺตีติ  ยาวตติยกาติ  เวทิตพฺพา ฯ  ยาวติห   
ชาน  ปฏิจฺฉาเทตีติ  ยตฺตกานิ  อหานิ  ชานนฺโต  ปฏิจฺฉาเทต 
 ิ  อห  อิตฺถนนฺาม  อาปตฺตึ  อาปนฺโนติ  สพฺรหฺมจารีน  นาโรเจติ ฯ   
ตาวติหนฺติ  ตตฺตกานิ  อหานิ ฯ  อกามา  ปริวฏพฺพนฺติ  น 
กาเมน  น  วเสน  อถโข  อกาเมน  อวเสน  ปริวาส  สมาทาย   
วฏพฺพ ฯ  อุตฺตรึ  ฉารตฺตนฺติ  ปริวาสโต  อุตฺตรึ ฉ รตฺติโย ฯ  
ภิกฺขุมานตฺตายาติ (๑)  ภิกฺขูน  มานนภาวาย  อาราธนตฺถายาติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  วีสติสงฺโข  คโณ  อสฺสาติ  วีสติคโณ ฯ  ตตฺถาติ  
ยตฺถ  สพฺพนฺติเมน  ปริจฺเฉเทน  วีสติคโณ  ภิกฺขุสงฺโฆ  อตฺถิ ฯ   
อพฺเภตพฺโพติ  อภิเอตพฺโพ  สมฺปฏิจฺฉิตพฺโพ ฯ  อพฺภานกมฺมวเสน   
โอสาเรตพฺโพติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อวฺหาตพฺโพติ  วา  อตฺโถ ฯ   
อนพฺภิโตติ  น  อพฺภิโต  อสมฺปฏิจฺฉิโต ฯ  อกตพฺภานกมฺโมติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  อนวฺหาโตติ  วา  อตฺโถ ฯ  สามีจีติ  อนุธมฺมตา ฯ   
โลกุตฺตรธมฺม  อนุคตา  โอวาทานุสาสนี  สามีจิธมฺมตาติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  เสสเมตฺถ  วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
         สมนฺตปาสาทิกาย         วินยสวณฺณนาย   
         เตรสกวณฺณนา         นฏิ ิตา ฯ   
                                _______________   
# ๑. เอตฺถ ภิกฺขุโน มานตฺต ภิกฺขุนา วา จริตพฺพ มานตฺต ภิกฺขุมานตฺต.   
#  ภิกฺขุนีปกฺเข ปกฺขมานตฺตสฺส ภาวโต ตถา วุตฺตนฺติ อมฺหาก มติ ฯ    
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                อนิยตกณฺฑวณฺณนา   
        อิเม  โข  ปนายสฺมนโฺต  เทฺว  อนิยตา  ธมฺมา  อุทฺเทส   
อาคจฺฉนฺติ ฯ   
        เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควาติ  ปมอนิยตสิกฺขาปท ฯ  
ตตฺถ  กาลยุตฺต  สมุลลฺปนโฺตติ  กาล  สลฺลกฺเขตฺวา  ยทา  น  
โกจิ  สมีเป  คจฺฉติ  วา  อาคจฺฉติ  วา  ตทา  ตทนุรูป  กจฺจิ   
น  อุกฺกณฺส ิ น  กลิมสิ  น  ฉาตาสีติ  อาทิก  เคหสิตกถ   
กเถนฺโต ฯ  กาลยุตฺต  ธมมฺ  ภณนฺโตติ  กาล  สลฺลกเฺขตฺวา  
ยทา  อ ฺโ  โกจิ  อาคจฺฉติ  วา  คจฺฉติ  วา  ตทา  ตทนุรุป  
อุโปสถ  กเรยฺยาสิ  สลากภตฺต  ทเทยฺยาสีติ  อาทิก  ธมฺมกถ   
กเถนฺโต ฯ  พหู  ธีตโร  จ  ปุตฺตา  จ  อสฺสาติ  พหุปุตฺตา ฯ   
ตสฺสา  กิร  ทส  ปุตฺตา  ทส ธีตโร  จ  อเหสุ ฯ  พหู  นตฺตาโร   
อสฺสาติ  พหุนตฺตา ฯ  ยเถว  หิ ตสฺสา  เอวมสฺสา  ปุตฺตาธีตานมฺป   
วีสติ  ทารกา  อเหสุ ฯ  อิติ  สา  วีสุตฺตรจตุสตปุตฺตนตฺตปริวารา    
อโหสิ ฯ  อภิมงฺคลสมฺมตาติ  อุตฺตมมงฺคลสมฺมตา ฯ  ย ฺเสูติ  
ทานปฺปทาเนสุ ฯ ฉเณสูติ อาวาหวิวาหมงฺคลาทีสุ  อนฺตรุสฺสเวสุ ฯ  
อุสฺสเวสูติ  อาสาฬฺหีปวารณนกฺขตฺตาทีสุ  มหุสฺสเวสุ ฯ  ปม   
โภเชนฺตีติ  อิเมป  ทารกา  ตยา  สมานายุกา  นีโรคา  โหนฺตูติ   
อายาจนฺตา  ปมเยว  โภเชนฺติ ฯ  เยป  สทฺธา  โหนฺติ  ปสนฺนา 
เต  ภิกฺขู  โภเชตฺวา  ตทนนฺตร  สพฺพปฺปม  ตเยว  โภเชนฺติ ฯ    
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น  อาทิยีติ  ตสฺสา  วจน  น  คณฺหิ ฯ  น  วา อาทรมกาสีติ  
อตฺโถ ฯ   
        อลกมฺมนิเยติ  กมฺมกขฺม  กมฺมโยคฺคนฺติ  กมฺมนิย ฯ  อล   
ปริยตฺต  กมมฺนิยภาวายาติ  อลกมฺมนิย ฯ  ตสฺมึ  อลกมฺมนิเย ฯ   
ยตฺถ  อชฺฌาจาร  กโรนฺตา  สกฺโกนฺติ  ต  กมฺม  กาตุ ตาทิเสติ   
อตฺโถ ฯ  เตเนวสฺส  ปทภาชเน  วุตฺต  สกฺกา  โหติ  เมถุน   
ธมฺม  ปฏิเสวิตุนฺติ ฯ  ยตฺถ  เมถุน  ธมฺม  สกฺกา  โหติ  ปฏิเสวิตุนฺติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  นิสชฺช  กปฺเปยฺยาติ  นิสชฺช  กเรยฺย  นิสีเทยฺยาติ   
อตฺโถ ฯ  ยสมฺา  ปน  นิสทีิตฺวาว  นิปชฺชติ  เตนสฺส  ปทภาชเน  
อุภย  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  อุปนสิินฺโนติ  อุปคนฺตฺวา  นิสินฺโนเอว  
อุปนิปนฺโนติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ภิกฺขุ  นิสนิฺเนติ  ภิกฺขุมฺหิ  นิสินฺเนติ   
อตฺโถ ฯ  อุโภ  วา  นิสินนฺาติ  เทฺวป  อปจฺฉา  อปุริม  นิสินฺนา ฯ   
เอตฺถ  จ  กิ ฺจาป  ปาลิย  โสตสฺส  รโหติ  อาคต  จกฺขุสฺส  
รเหเนว  ปน  ปริจฺเฉโท  เวทิตพฺโพ ฯ  สเจ  ปหิตกวาฏสฺส   
คพฺภสฺส  ทฺวาเร  นิสินฺโน  วิ ฺ ุปุริโส  โหติ  เนว  อนาปตฺตึ   
กโรติ ฯ  อปหิตกวาฏสฺส  ปน  ทฺวาเร  นิสินฺโน  อนาปตฺตึ   
กโรติ ฯ  น  เกวล ฺจ  ทฺวาเร  อนฺโตทฺวาทสหตฺเถป  โอกาเส   
นิสินฺโน  สเจ  สจกฺขุโก  วิกฺขิตฺตจิตฺโตป  นิทฺทายนฺโตป  อนาปตฺตึ   
กโรติ ฯ  สมีเป   ิโตป  อนฺโธ  น  กโรติ ฯ  จกฺขุมาป  นิปชฺชิตฺวา   
นิทฺทายนฺโต  น  กโรติ ฯ  อิตฺถีน  ปน  สตมฺป  อนาปตฺตึ  น    
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กโรติเยว ฯ  สทฺเธยฺยวจสาติ  สทฺธาตพฺพวจนา ฯ  สา  ปน  ยสมฺา   
อริยสาวิกาว  โหติ  เตเนวสฺส  ปทภาชเน  อาคตผลาติอาทิ  
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  อาคต  ผล  อสฺสาติ  อาคตผลา ฯ ปฏลิทฺธ- 
โสตาปตฺติผลาติ  อตฺโถ ฯ  อภิสเมตาวินีติ  ปฏิวิทธฺจตุสสฺจฺจา ฯ   
วิ ฺาต  สิกฺขตฺตยสาสน  เอตายาติ  วิ ฺาตสาสนา ฯ  นิสชฺช   
ภิกฺขุ  ปฏชิานมาโนติ  กิ ฺจาป  เอวรูปา  อุปาสิกา  ทิสฺวา   
วทติ  อถโข  ภิกฺขุ  นิสชชฺ  ปฏิชานมาโนเยว  ติณฺณ  ธมฺมาน   
อ ฺตเรน  กาเรตพฺโพ  น  อปฏชิานมาโนติ  อตฺโถ ฯ  เยน 
วา  สา  สทฺเธยฺยวจสา  อุปาสิกา  วเทยฺย  เตน  โส  ภิกฺขุ   
กาเรตพฺโพติ  นิสชฺชาทีสุ  อากาเรสุ  เยน  วา  อากาเรน 
สทฺธึ  เมถุนธมฺมาทีนิ  โรเปตฺวา  สา  อุปาสิกา  วเทยฺย   
ปฏิชานมาโนว  เตน  โส  ภิกฺขุ  กาเรตพฺโพ ฯ  เอวรูปายป   
อุปาสิกาย  วจนมตฺเตน  น  กาเรตพฺโพติ  อตฺโถ ฯ  กสฺมา ฯ   
ยสฺมา  ทิฏนฺนาม  ตถาป  โหติ  อ ฺถาป  โหติ ฯ  ตทตฺถ- 
โชตนตฺถ ฺจ  อิท  วตฺถุ อุทาหรนฺติ ฯ มลฺลารามวิหาเร กิร 
เอโก  ขีณาสวตฺเถโร  เอกทิวส  อุปฏากกุล  คนฺตฺวา  อนฺโตเคเห   
นิสีทิ ฯ  อุปาสิกาป  สยนปลฺลงฺก  นิสสฺาย   ิตา  โหติ ฯ  อเถโก   
ปณฺฑจาริโก  ทฺวาเร   ิโต  ทิสฺวา  เถโร  อุปาสิกาย  สทฺธึ   
เอกาสเน  นิสินฺโนติ  ส ฺ  ปฏลิภิตฺวา  ปุนปฺปุน  โอโลเกสิ ฯ   
เถโรป  อย  มยิ  อสุทฺธลทฺธิโก  ชาโตติ  สลลฺกฺเขตฺวา  กตภตฺต-  
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กิจฺโจ  วิหาร  คนฺตฺวา  อตฺตโน  วสนฏาน  ปวิสิตฺวา  อนฺโต  
ว  นิสีทิ ฯ โส  ภิกฺขุ  เถร  โจเทสฺสามีติ  อาคนฺตฺวา  อุกฺกาสิตฺวา   
ทฺวาร  วิวริ ฯ  เถโร  ตสฺส  จิตฺต  ตฺวา  อากาเส  อุปฺปติตฺวา   
กูฏาคารกณฺณิก  นิสฺสาย  ปลลฺงฺเกน  นิสีทิ ฯ  โสป  ภิกฺขุ   
อนฺโต  ปวิสตฺิวา  ม ฺจ ฺจ  เหฏาม ฺจ ฺจ  โอโลเกตฺวา  เถร   
อปสฺสนฺโต  อุทฺธ  โอโลเกสิ ฯ  อถ  อากาเส  นิสินฺน  เถร 
  ทิสฺวา  ภนฺเต  เอว  มหิทธฺิกา  นาม  ตุมฺเห  มาตุคาเมน 
สทฺธึ  เอกาสเน  นิสินฺนภาว  วทาเปถเอวาติ  อาห ฯ  เถโร   
อนฺตรฆรสฺเสเวโส  อาวุโส  โทโส  อห  ปน  ต  สทฺธาเปตุ   
อสกฺโกนฺโต  เอวมกาสึ  รกฺเขยฺยาสิ  มนฺติ  วตฺวา  โอตรตีติ ฯ 
อิโต  ปร  สา  เจ  เอว  วเทยฺยาติ  อาทิ  สพฺพ  ปฏิ ฺาย   
การณาการทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  มาตุคามสฺส  เมถุน  ธมฺม   
ปฏิเสวนฺโตติ  มาตุคามสฺส  มคฺเค  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวนฺโตติ   
อตฺโถ ฯ  นิสชฺชาย  กาเรตพฺโพติ นิสชชฺ ปฏิชานิตฺวา เมถุน- 
ธมฺมปฏิเสวน  อปฏชิานนฺโต    เมถุนธมฺมปาราชิกาปตฺติยา   
อกาเรตฺวา  นิสชฺชามตฺเตน  ย  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  ตาย   
กาเรตพฺโพ ฯ ปาจิตฺติยาย  กาเรตพฺโพติ  อตฺโถ ฯ  เอเตน  นเยน   
สพฺพจตุกฺเกสุ  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  สิกฺขาปทปริโยสาเน   
อาปตฺตานาปตฺติปริจฺเฉททสฺสนตฺถ  วุตฺเตสุ  คมน  ปฏิชานาตีติ- 
อาทีสุ  คมน  ปฏชิานาตีติ  รโหนิสชชฺสฺสาทนตฺถ  คโตมฺหีติ  เอว    
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คมน  ปฏชิานาติ ฯ  นิสชชฺนฺติ  นิสชฺชสฺสาเทเนว  นิสชฺช   
ปฏิชานาติ ฯ  อาปตฺตินฺติ  ตีสุ  อ ฺตร  อาปตฺตึ ฯ  อาปตฺติยา   
กาเรตพฺโพติ  ตีสุ  ย  ปฏชิานาติ  ตาย  กาเรตพฺโพ ฯ  เสสเมตฺถ   
จตุกฺเก  อุตฺตานาธิปฺปายเมว ฯ  ทุติยจตุกฺเก  ปน  คมน  น   
ปฏิชานาตีติ  รโหนิสชฺชสฺสาทวเสน  น  ปฏิชานาติ ฯ  สลาก- 
ภตฺตาทินา  อตฺตโน  กมฺเมน  คโตมฺหิ  สา  ปน  มยหฺ 
นิสินฺนฏาน  อาคตาติ  วทติ ฯ  เสสเมตฺถาป  อุตฺตานา- 
ธิปฺปายเมว ฯ   
        อย  ปน  สพฺพตฺถ  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  รโห- 
นิสชฺชสฺสาโทติ  เมถุนธมฺมสนฺนิสฺสิตกิเลโส  วุจฺจติ ฯ  โย  ภิกฺขุ   
เตนสฺสาเทน  มาตุคามสฺส  สนฺติก  คนฺตุกาโม  อกฺขึ  อ ฺเชติ   
ทุกฺกฏ ฯ  นิวาสน  นิวาเสติ  กายพนฺธน  พนฺธติ  จีวร  ปารุปติ   
สพฺพตฺถ  ปโยเค  ปโยเค  ทุกฺกฏ ฯ  คจฺฉโต  ปทวาเร  ปทวาเร   
ทุกฺกฏ ฯ  คนฺตฺวา  นิสีทติ  ทุกฺกฏเมว ฯ  มาตุคาเม  อาคนฺตฺวา   
นิสินฺนมตฺเต  ปาจิตฺติย ฯ  สเจ  สา  อิตฺถี  เกนจิเทว  กรณีเยน   
อุฏาย  ปุนปฺปุน  นิสีทติ  นิสชชฺาย  นิสชฺชาย  ปาจิตฺติย ฯ 
ย  สนฺธาย  คโต  สา  น  ทฏิา  อ ฺา  อาคนฺตฺวา  นิสีทติ  
อสฺสาเท  อุปฺปนฺเน  ปาจิตฺติย ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  คมนกาลโต   
ปฏาย  อสทฺุธจิตฺตตฺตา  อาปตฺติเยวาติ  วุตฺต ฯ  สเจ  สมฺพหุลา   
อาคจฺฉนฺติ  มาตุคามคณนาย  ปาจิตฺติยานิ ฯ สเจ  อุฏาย    
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อุฏาย  ปุนปฺปุน  นิสีทนฺติ  นิสชชฺาคณนาย  ปาจิตฺติยานิ ฯ   
อนิยเมตฺวา  ทิฏทิฏาย  สทฺธึ  รหสสฺาท กปฺเปสฺสามีติ คนฺตฺวา   
นิสินฺนสฺสาป  อาคตาคตาน  วเสน  ปนุปฺปุน  นิสชฺชาวเสน   
จ  วุตฺตนเยเนว  อาปตฺติโย  เวทิตพฺพา ฯ  สเจป  สทฺุธจิตฺเตน   
คนฺตฺวา  นิสินฺนสฺส  สนติฺก  อาคนฺตฺวา  นิสินฺนาย  อิตฺถิยา   
รหสฺสาโท   อุปฺปชฺชติ   อนาปตฺติเยว ฯ  สมฏุานาทีนิ  ปม- 
ปาราชิกสทิสาเนวาติ ฯ   
                    ปมานิยตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควาติ  ทุติยานิยตสิกฺขาปท ฯ  
ตตฺถ  ภควา  ปฏิกฺขิตฺตนฺติ  อาทิมฺหิ  ย  เอโก  เอกาย  รโห   
ปฏิจฺฉนฺเน  อาสเน  อลกมฺมนิเย  นิสชฺช  กปฺเปยฺย  ต  นิสชชฺ   
กปฺเปตุ  ปฏกิฺขิตฺตนฺติ  เอว  สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ  อิตรถา  
หิ  เอกสฺส  เอกายาติ  วตฺตพฺพ  สิยา ฯ  กสฺมา ฯ  ปฏิกฺขิตฺตนฺติ   
วุตฺตตฺตา ฯ  สามิอตฺเถ  วา  เอต  ปจฺจตฺตวจน  เวทิตพฺพ ฯ  น  
เหว  โข  ปน  ปฏิจฺฉนฺนนฺติ  เอตฺถ  ปน  ยมฺป  พหิ  ปริกฺขิตฺต   
อนฺโตวิวฏ  ปริเวณงฺคณาทิ  ตมฺป  อนฺโตคธนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
เอวรูปมฺป  าน  อปฏิจฺฉนฺเนเยว  คณิตนฺติ  มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ   
เสส  ปมสิกฺขาปทนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ เกวล หิ อิธ อิตฺถีป  
ปุริโสป โย โกจิ  วิ ฺ ู  อนนฺธาพธิโร  อนฺโตทฺวาทสหตฺเถ   
โอกาเส   ิโต  วา  นิสินฺโน  วา  วิกฺขิตฺตจิตฺโตป  นิทฺทายนฺโตป    
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อนาปตฺตึ  กโรติ ฯ  พธิโร  ปน  จกฺขุมาป  อนฺโธ  วา  อพธิโรป   
น  กโรติ ฯ  ปาราชิกาปตฺติ ฺจ  ปริหาเปตฺวา  ทุฏ ุลฺลวาจาปตฺติ   
วุตฺตาติ  อย  วิเสโส ฯ  เสส  ปุริมสทิสเมว ฯ อุภยตฺถาป   
อุมฺมตฺตกาทิกมฺมิกาน  อนาปตฺติ ฯ   
        สมฏุานาทีสุ  อิท  สิกฺขาปท  ติสมุฏาน  กายจิตฺตโต   
วาจาจิตฺตโต  กายวาจาจิตฺตโต  สมุฏาติ  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข   
สจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม  อกุสลจิตฺต  สุขมชฺฌตฺต- 
เวทนาหิ  ทฺวิเวทน ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                สมนฺตปาสาทิกาย         วินยสวณฺณนาย   
                อนิยตวณฺณนา         นิฏ ิตา ฯ   
        ปมสมนฺตปาสาทิกา วินยวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ___________________    
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                        ทุติยสมนฺตปาสาทิกา  วินยวณฺณนา   
 
                                 ตึสกกณฺฑวณฺณนา   
                ตึส  นิสฺสคฺคิยา  ธมฺมา                 เย วุตฺตา สมิตาวินา   
                เตส  ทานิ  กรสิฺสามิ                 อปุพฺพปทวณฺณน ฯ   
        เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ  โคตมเก   
เจติเย  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควตา  ภิกฺขูน  ติจีวร  
อนุ ฺาต  โหตีติ  จีวรนฺติ  อนฺตรวาสโก  อุตฺตราสงฺโค   
สงฺฆาฏีติ  อิท  จีวรตฺตย  ปริภุ ฺชิตุ  อนุ ฺาต  โหติ ฯ  ยตฺถ   
ปเนต  อนุ ฺาต  ยทา  จ  อนุ ฺาต  เยน  จ  การเณน  
อนุ ฺาต  ต  สพฺพ  จีวรกฺขนฺธเก  ชีวกวตฺถุสฺมึ  อาคตเมว ฯ   
อ ฺเเนว  ติจีวเรน  คาม  ปวิสนฺตีติ  เยน  วิหาเร  อจฺฉนฺติ   
นหาน ฺจ  โอตรนฺติ  ตโต  อ ฺเน ฯ  เอว  ทิวเส  ทิวเส   
นว  จีวรานิ  ธาเรนฺติ ฯ  อุปฺปนฺน  โหตีติ  อิท  อนุปฺป ฺตฺติยา   
ทฺวาร  ททมาน  ปฏิลาภวเสน  อุปฺปนนฺ  โหติ  โน  นิปฺผตฺติ- 
วเสน ฯ  อายสฺมโต  สารปีุตฺตสฺส  ทาตุกาโม  โหตีติ  อายสฺมา   
กิร  อานนฺโท  ภควนฺต  เปตฺวา  อ ฺโ  เอวรูโป  คุณวิสิฏโ   
ปุคฺคโล  นตฺถีติ  สารีปุตฺตสฺส  (๑)  คุณพหุมาเนน  อายสฺมนฺต   
สารีปุตฺต  มมายติ ฯ  โส  สทาป  มนาป  จีวร  ลภิตฺวา   
# ๑. อายสฺมโตติ  วิเสสเนน  ภวิตพพ.    
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รชิตฺวา  กปปฺพินฺทุ  กตฺวา  เถรสฺเสว  เทติ ฯ  ปุเรภตฺเต  ปณีต   
ยาคุขชฺชก  วา  ปณฺฑปาต  วา  ลภิตฺวา  เถรสฺเสว  เทติ ฯ   
ปจฺฉาภตฺเต  มธุผาณิตาทีนิ  ลภิตฺวาป  เถรสฺเสว  เทติ ฯ   
อุปฏากกุเลหิ  ทารเก  นกิขฺาเมตฺวา  ปพฺพาเชตฺวา  เถรสฺส   
สนฺติเก  อุปชฺฌ  คาหาเปตฺวา  สย  อนสฺุสาวนกมฺม  กโรติ ฯ   
อายสฺมาป  สารีปุตฺโต  ปตุกตฺตพฺพกิจฺจ  นาม  เชฏปุตฺตสฺส   
ภาโร  ตสฺมา  ย  มยา  ภควโต  กตฺตพฺพ  กิจฺจ  สพพฺนฺต  
อานนฺโท  กโรติ  อห  อานนฺท  นิสฺสาย  อปฺโปสฺสกฺุโก  วิหริตุ   
ลภามีติ  อายสฺมนต  อานนฺท  อติวิย  มมายติ ฯ  โสป  มนาป  
จีวร  ลภิตฺวา  อานนฺทตฺเถรสฺเสว  เทตีติ  สพฺพ  ปรุมิสทิสเมว ฯ   
เอว  คุณพหุมาเนนป  มมายนฺโต  ตทา  อุปฺปนฺนป  ต  จีวร   
อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  ทาตุกาโม  โหตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ นวม  
สิกฺขาปท  วา  ภควา  ทิวส  ทสม  วาติ  เอตฺถ  ปน  สเจ  ภเวยฺย  กถ   
เถโร  ชานาตีติ ฯ  พหูหิ  การเณหิ  ชานาติ ฯ  สารปีุตฺตตฺเถโร   
กิร  ชนปทจาริก  ปกกฺมนฺโต  อานนฺทตฺเถร  อาปจฺุฉิตฺวา  ว   
ปกฺกมติ  อห  เอตฺตเกน  นาม  กาเลน  อาคมิสฺสามิ  เอตฺถนฺตเร   
ภควนฺต  มา  ปมชฺชีติ ฯ  สเจป  สมฺมุขา  น  อาปุจฺฉติ  ภิกฺขุ   
เปเสตฺวาป  อาปุจฺฉิตฺวาว  คจฺฉติ ฯ  สเจ  อ ฺตฺถ  วสฺส  วสติ  
เย  จ  ปมตร  ภิกฺขู  อาคจฺฉนฺติ  เต  เอว  ปหิณาติ  มม  
วจเนน  ภควโต  ปาเท  สริสาฑ  วนฺทถ  อานนฺทสฺส  จ  อาโรคฺย    
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                *เลมที่ ๒  ตึสกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๗๗   
 
ปุจฺฉิตฺวา  ม  อสุกทิวเส  นาม  อาคมิสฺสตีติ  วเทถาติ ฯ   
สทา  จ  ยถาปริจฺฉินฺนทิวเสเยว  เอติ ฯ  อปจายสฺมา  อานนฺโท   
อนุมาเนนาป  ชานาติ  เอตฺตเก  ทิวเส  ภควตา  วิโยค   
สหนฺโต  อธวิาเสนฺโต  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  วสิ  อิโตทาน 
 ิปฏาย  อสกุ  นาม  ทิวส  น  อติกฺกมิสฺสติ  อทฺธา  อาคมิสฺสติ   
เยส  เยส  ห ิ ป ฺา  มหตี  เตส  เตส  ภควติ  เปม   
จ  คารโว  จ  มหา  โหตีติ  อิมินา  นเยนาป  ชานาติ ฯ เอว   
พหูหิ  การเณหิ  ชานาติ ฯ  เตนาห  นวมสิกฺขาปท  วา  ภควา  ทวิส  
ทสม  วาติ ฯ  เอว  วุตฺเต  ยสฺมา  อิท  สกิฺขาปท  ปณฺณตฺติวชฺช  
น  โลกวชชฺ  ตสฺมา  อายสฺมตา  อานนฺเทน  วุตฺตทิวสเมว 
ปริจฺเฉท  กโรนฺโต  อถโข  ภควา ฯเปฯ  ธาเรตุนฺติ ฯ  อถาเนน   
เถเรน  อฑฺฒมาโส  วา  มาโส  วา  อุททฺิฏโ  อภวิสฺส  โสป   
ภควตา  อนุ ฺาโต อสฺส ฯ   
        นฏิ ิตจีวรสฺมินฺติ  เยนเกนจิ  นิฏาเนน  นิฏ ิเต  จีวรสฺมึ ฯ   
ยสฺมา  ปเนต  จีวร  กรเณนป  นฏิ ิต  โหติ  นาสนาทีหิป  
ตสฺมาสฺส  ปทภาชเน  อตฺถมตฺตเมว  ทสฺเสตุ  ภิกฺขุนา  จีวร   
กต  วา  โหตีติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  กตนฺติ  สูจิกมฺมปริโยสาเนน   
กต ฯ  สูจิกมมฺปริโยสาน  นาม  ยงฺกิ ฺจิ  สูจิยา  กตฺตพฺพ   
ปาสวฏฏคณฺ ิกวฏฏ-  ปรโิยสาน  กตฺวา  สูจิยา  ปฏสิามน ฯ   
นฏนฺติ  โจราทีหิ  หฏ ฯ  เอตป  ห ิ กรณปลิโพธสเฺสว    
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นิฏ ิตตฺตา  นิฏ ิตนฺติ  วุจฺจติ ฯ วินฏนฺติ  อุปจิกาทีหิ  ขาทิต ฯ   
ทฑฺฒนฺติ  อคฺคินา  ทฑฺฒ ฯ จีวราสา  วา  อุปจฺฉินฺนาติ  อสุกสฺมึ   
นาม  กุเล  จีวร  ลภิสฺสามีติ  ยา  จีวราสา  อุปฺปนฺนา  
โหติ  สา  วา  อุปจฺฉินฺนา ฯ  เอเตสป  หิ  กรณปลิโพธสฺเสว   
นิฏ ิตตฺตา  นิฏ ิตภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อุพฺภตสฺมึ  ก ิเนติ  ก ิเน  จ  อุพฺภตสฺมึ ฯ  เอเตน  ทุติยสฺส   
ปลิโพธสฺส  อภาว  ทสฺเสติ ฯ  ต  ปน  ก ิน  ยสฺมา  อฏสุ   
มาติกาสุ  เอกาย  อนฺตรพฺุภาเรน  วา  อุทฺธรียติ  เตนสฺส  นิทฺเทเส   
อฏนฺน  มาติกานนฺติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  อฏ ิมา  ภิกฺขเว   
มาติกา  ก ินสฺส  อุพภาราย  ปกกฺมนนติฺกา  นิฏานนฺติกา   
สนฺนิฏานนฺติกา  นาสนนฺติกา  สวนนฺติกา  อาสาวจฺเฉทิกา  
สีมาติกฺกนฺติกา  สหุพฺภาราติ  เอว  อฏ  มาติกาโย ก ินกฺขนฺธเก(๑)  
อาคตา ฯ  อนฺตรุพฺภาโรป  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  ยท ิ
สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  สงฺโฆ  ก ิน  อุทฺธเรยฺย  เอสา  ตฺติฯ 
สุณาตุ  เม ภนฺเต สงฺโฆ สงฺโฆ  ก ิน  อุทฺธรติ  ยสสฺายสฺมโต   
ขมติ  ก ินสฺส  อุพฺภาโร(๓)  โส  ตุณฺหสฺส  ยสฺส  นกฺขมติ  โส   
ภาเสยฺย  อุพฺภต  สงฺเฆน  ก ิน  ขมติ  สงฺฆสฺส  ตสฺมา  ตุณฺหี   
เอวเมต  ธารยามีติ  เอว  ภิกฺขุนีวิภงฺเค  (๓)  อาคโต ฯ  ตตฺถ  ย   
วตฺตพฺพ  ต  สพฺพ  อาคตฏาเนเยว  วณฺณยิสฺสาม ฯ  อิธ  ปน   
# ๑. วิ. มหา.  ๕/๑๐๐/๑๓๙ ฯ  ๒.  สฺยา. อุทฺธาโร ฯ   
# ๓. วิ. ภิกฺขุนี.  ๓/๒๕๓/๑๔๕ ฯ    
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                *เลมที่ ๒  ตึสกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๗๙   
 
วุจฺจมาเน  ปาลิป  อาหริตพฺพา  โหติ  อตฺโถป  วตฺตพฺโพ  วุตฺโตป   
น  จ  สุวิ ฺเยฺโย  โหติ  อฏาเน  วุตฺตตาย ฯ  ทสาหปรมนฺติ   
ทส  อหานิ  ปรโม  ปริจฺเฉโท  อสฺสาติ  ทสาหปรโม ฯ  ต   
ทสาหปรม  กาล  ธาเรตพฺพนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปทภาชเน  ปน   
อตฺถมตฺตเมว  ทสฺเสตุ  ทสาหปรมตา  ธาเรตพฺพนฺติ  วุตฺต ฯ   
อิท  หิ  วุตฺต  โหติ  ทสาหปรมนฺติ  เอตฺถ  ยา  ทสาหปรมตา   
ทสาหปรมภาโวติ ฯ  อยมตฺโถ  เอตฺตโก  กาโล  ยาว  นาติกฺกมติ   
ตาว  ธาเรตพฺพนฺติ ฯ  อธฏิ ิตวิกปฺปเตสุ  อปริยาปนฺนตฺตา  อติเรก   
จีวรนฺติ  อติเรกจีวร ฯ เตเนวสฺส ปทภาชเน  วุตฺต  อนธิฏ ิต   
อวิกปฺปตนฺติ ฯ   
        ฉนฺน  จีวราน  อ ฺตรนฺติ  โขม  กปฺปาสิก  โกเสยฺย   
กมฺพล  สาณ  ภงฺคนฺติ  (๑) อิเมส  ฉนนฺ  จีวราน  อ ฺตร ฯ   
เอเตน  จีวรสฺส  ชาตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ปมาณ ทสฺเสตุ   
วิกปฺปนูปค  ปจฺฉิมนฺติ  อาห ฯ  ตสฺส  ปมาณ  ทีฆโต  เทฺว   
วิทตฺถิโย  ติรยิ  วิทตฺถ ิฯ  ตตฺราย  ปาลิ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
อายาเมน  อฏงฺคุล  สุคตงฺคุเลน  จตุรงฺคุล  วิตฺถต  ปจฺฉิม  จีวร   
วิกปฺเปตุนฺติ  (๒) ฯ  ต  อติกฺกามยโต  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติยนฺติ  ต   
ยถาวุตฺตชาติปฺปมาณ  จีวร  ทสาหปรม  กาล  อติกกฺามยโต   
เอตฺถนฺตเร  ยถา  อติเรกจีวร  น  โหติ  ตถา  อกุพฺพโต  นิสฺสคฺคิย   
# ๑. วิ. มหา. ๕/๑๓๙/๑๙๓.  ๒. วิ. มหา. ๕/๑๖๐/๒๑๙.    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๐   
 
ปาจิตฺติย ฯ  ต ฺจ  จีวร  นิสฺสคฺคิย  โหติ  ปาจิตฺติยาปตฺติ  จสฺส   
โหตีติ  อตฺโถ ฯ  อถวา  นิสฺสชฺชน  นสิฺสคฺคิย ฯ  ปพฺุพภาเค   
กตฺตพฺพสฺส  วินยกมฺมสฺเสต  นาม ฯ  นิสฺสคฺคิยมสฺส  อตฺถีติ   
นิสฺสคฺคิยมิจฺเจว ฯ  กินฺต ฯ  ปาจิตฺติย ฯ  ต  อติกฺกามยโต   
นิสฺสคฺคิยวินยกมฺม  ปาจิตฺติย  โหตีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  ปทภาชเน   
ปน  ปม  ตาว  อตฺถวิกปฺป  ทสฺเสตุ ต  อติกฺกามยโต   
นิสฺสคฺคิย  โหตีติ  มาติก  เปตฺวา  เอกาทเส  อรุณุคฺคมเน   
นิสฺสคฺคิย  โหติ  นิสฺสชชฺติพฺพนฺติ  วุตฺต ฯ  ปุน  ยสสฺ  จ   
นิสฺสชฺชิตพฺพ  ยถา  จ  นสิฺสชชิตพฺพ  ต  ทสฺเสตุ สงฺฆสฺส  
วาติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ เอกาทเส  อรุณฺคฺคมเนติ  เอตฺถ  ย   
ทิวส  จีวร  อุปฺปนฺน  ตสสฺ  โย  อรุโณ  โส  อุปฺปนนฺทิวส   
นิสฺสิโต  ตสฺมา  จีวรุปฺปาททิวเสน  สทฺธึ  เอกาทเส  อรุณุคฺคมเน   
นิสฺสคฺคิย  โหตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  สเจป  พหูนิ  เอกชฌฺ  พนฺธิตฺวา  
วา  เวเตฺวา  วา  ปตานิ  เอกาว  อาปตฺติ ฯ อพทฺธา  
เว ิเตสุ วตฺถุคณนาย อาปตฺติโย ฯ   
        นิสฺสชชฺิตฺวา  อาปตฺติ  เทเสตพฺพาติ  กถ  เทเสตพฺพา ฯ   
ยถา  ขนฺธเก  วุตฺต ฯ  กถ ฺจ  ตตฺถ  วุตฺต ฯ  เอว  วุตฺต   
เตน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  สงฺฆ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอกส  อุตฺตราสงฺค   
กริตฺวา  วุฑฺฒาน  ภิกฺขูน  ปาเท  วนฺทตฺิวา  อุกฺกุฏิก  นิสีทิตฺวา   
อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวา  เอวมสฺส  วจนีโย  อห  ภนฺเต  อิตฺถนฺนาม    
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                *เลมที่ ๒  ตึสกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๘๑   
 
อาปตฺตึ  อาปนฺโน  ต  ปฏิเทเสมีติ  (๑) ฯ  อิธ  ปน  สเจ  เอก   
จีวร  โหติ เอก นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติยนฺติ  วตฺตพฺพ ฯ  สเจ   
เทฺว  เทฺวติ  วตฺตพฺพ ฯ  สเจ  พหูนิ  สมพฺหุลาติ  วตฺตพฺพ ฯ   
นิสฺสชฺชเนป  สเจ  เอก  ยถา  ปาลิเมว  อิท  เม  ภนฺเต  จีวรนฺติ   
วตฺตพฺพ ฯ  สเจ  เทฺว วา พหูนิ  วา  อิมานิ  เม  ภนเฺต 
จีวรานิ  ทสาหาติกฺกนฺตานิ  นิสฺสคฺคิยานิ  อิมานาห  สงฺฆสฺส   
นิสฺสชฺชามีติ  วตฺตพฺพ ฯ  ปาลึ  วตฺตุ อสกฺโกนฺเตน  อ ฺถาป   
วตฺตพฺพ ฯ  พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนา  ปฏิพเลน  อาปตฺติ  ปฏิคฺคเห- 
ตพฺพาติ  ขนฺธเก  วุตฺตนเยเนว  ปฏิคฺคเหตพฺพา ฯ  เอว ฺหิ  ตตฺถ   
วุตฺต  พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนา  ปฏิพเลน  สงฺโฆ  าเปตพฺโพ  สุณาตุ   
เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  อย  อิตฺถนฺนาโม  ภิกฺขุ  อาปตฺตึ  สรติ  
วิวรติ  อุตฺตานีกโรติ  เทเสติ  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล  อห   
อิตฺถนฺนามสฺส  ภิกฺขุโน  อาปตฺตึ  ปฏิคฺคณฺเหยฺยนฺติ ฯ เตน 
วตฺตพฺโพ ปสฺสสีติ ฯ  อาม ปสฺสามีติ ฯ อายตึ สวเรยฺยาสีติ ฯ(๑) 
สาธุ สุฏ ุ สวริสฺสามีติ ฯ  ทฺวีสุ  ปน  สมฺพหุลาสุ  วา   
ปุริมนเยเนว  วจนเภโท  าตพฺโพ ฯ  จีวรทาเนป  สงฺโฆ  อิม  
จีวร  อิมานิ  จีวรานิ  วตฺถุวเสน  วจนเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ   
คณสฺส  จ  ปคฺุคลสฺส  จ  นิสฺสชฺชเนป  เอเสว  นโย ฯ  อาปตฺติ- 
เทสนาปฏิคฺคหเณสุ  ปเนตฺถ  อย  ปาลิ  เตน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา   
# ๑. วิ. จุล ฺ ๖/๖๙๐/๓๗๐.    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๒   
 
สมฺพหุเล  ภิกฺขู  อุปสงฺกมิตฺวา  เอกส  อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา   
วุฑฺฒาน  ภิกฺขูน  ปาเท  วนฺทิตฺวา  อุกฺกุฏิก  นิสีทิตฺวา  อ ฺชลึ   
ปคฺคเหตฺวา  เอวมสฺสุ  วจนียา  อห  ภนฺเต  อิตฺถนฺนาม  อาปตฺตึ   
อาปนฺโน  ต  ปฏิเทเสมีติ  (๑) ฯ  พฺยตฺเตน  ภิกฺขุนา  ปฏิพเลน เต  
ภิกฺขู าเปตพฺพา  สุณนฺตุ  เม  อายสฺมนฺตา  อย  อิตฺถนฺนาโม 
ภิกฺขุ  อาปตฺตึ  สรติ วิวรติ  อุตฺตานีกโรติ  เทเสติ  ยทายสฺส- 
มนฺตาน  ปตฺตกลฺล  อห  อิตฺถนฺนามสฺส  ภิกฺขุโน  อาปตฺตึ   
ปฏิคฺคณฺเหยฺยนฺติ ฯ  เตน  วตฺตพฺโพ  ปสฺสสีติ ฯ  อาม  ปสฺสามีติ ฯ   
อายตึ  สวเรยฺยาสีติ ฯ เตน  ภิกฺขุนา  เอก  ภิกฺขุ  อุปสงฺกมิตฺวา 
เอกส  อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา  อุกฺกุฏิก  นิสีทิตฺวา  อ ฺชลึ   
ปคฺคเหตฺวา  เอวมสฺส  วจนีโย  อห  อาวุโส  อิตฺถนนฺาม  อาปตฺตึ   
อาปนฺโน  ต  ปฏิเทเสมีติ ฯ  เตน  วตฺตพฺโพ  ปสฺสสติี ฯ  อาม  
ปสฺสามีติ ฯ อายตึ สวเรยฺยาสีติ ฯ  ตตฺถ  ปุริมนเยเนว  อาปตฺติยา   
นามคฺคหณ ฺจ  วจนเภโท  จ  เวทิตพฺโพ ฯ  ยถา  จ  คณสฺส   
นิสฺสชฺชเน  เอว  ทฺวินฺน  นิสฺสชฺชเนป  ปาลิ  เวทิตพฺพา ฯ 
ยทิ  ห ิ วิเสโส  ภเวยฺย  ยเถว  อนชุานามิ  ภิกฺขเว  ติณฺณ   
ปาริสุทฺธิอุโปสถ  กาตุ  เอว ฺจ  ปน  ภิกฺขเว  กาตพฺโพ  พฺยตฺเตน   
ภิกฺขุนา  ปฏพิเลน  เต  ภิกฺขู  าเปตพฺพาติ(๑๐)อาทินา  นเยน   
ติณฺณ  ปาริสุทฺธิอุโปสถ  วตฺวา  ปุน  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ทฺวินฺน   
# ๑. วิ. จุล ฺ๖/๖๙๐/๓๖๘-๓๖๙ ฯ  ๒. วิ. มหา. ๔/๑๘๕/๒๔๓ ฯ    
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                *เลมที่ ๒  ตึสกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๘๓   
 
ปาริสุทฺธิอุโปสถ  กาตุ  เอว ฺจ  ปน  ภิกฺขเว  กาตพฺโพ  เถเรน   
ภิกฺขุนา  เอกส  อุตฺตราสงฺคนฺติ  (๑) อาทินา นเยน  วิสสเยว  ทฺวินฺน   
ปาริสุทฺธิอุโปสโถ  วุตฺโต  เอว  อิธาป  วิสุ ปาลึ  วเทยฺย ฯ  
ยสฺมา  ปน  นตฺถิ  ตสฺมา  อวตฺวา  คโตติ  คณสฺส  วุตฺตา   
ปาลิเยเวตฺถ  ปาลิ ฯ  อาปตฺติคฺคหเณ  ปน  อย  วิเสโส ยถา  
คณสฺส  นิสฺสชฺชิตฺวา  อาปตฺติยา  เทสิยมานาย  อาปตฺติ- 
ปฏิคฺคาหโก  ภิกฺขุ  ตฺตึ  เปติ  เอว  อฏเปตฺวา  ทฺวีสุ   
อ ฺตเรน  ยถา  เอกปุคฺคโล  ปฏิคฺคณฺหาติ  เอว  อาปตฺติ   
ปฏิคฺคเหตพฺพา ฯ  ทฺวินฺน  หิ  ตฺติฏปนา  นาม  นตฺถิ ฯ  ยทิ  
หิ  สิยา  ทฺวินฺน ปาริสุทฺธิอุโปสถ  วิสุ  น  วเทยฺย ฯ  นิสฺสฏ- 
จีวรทาเนป  ยถา  อิม  จีวร  อายสฺมโต  ทมฺมีติ  เอโก  วทติ 
เอว  อิม  จีวร  อายสฺมโต  เทมาติ  วตฺตุ วฏฏติ ฯ  อิโต  
ครุกตรานิ  หิ  ตฺติทุติยกมฺมานิป  อปโลเกตฺวา  กาตพฺพานีติ   
วุตฺตานิ  อตฺถิ ฯ  เตส  เอต  อนุโลม ฯ  นิสฺสฏจีวร  ปน   
ทาตพฺพเมว  อทาตุ  น  ลพฺภติ ฯ  วินยกมฺมมตฺต  เหต ฯ  น 
ต  เตน  สงฺฆสฺส  วา  คณสฺส  วา  ปุคฺคลสฺส  วา  ทินฺนเมว   
โหตีติ ฯ   
        ทสาหาติกฺกนฺเต  อติกฺกนฺตส ฺ ีติ  ทสาห  อติกฺกนฺเต  จีวเร   
อติกฺกนฺต  อิทนฺติ  เอวส ฺ ี ฯ  ทสาเห  วา  อติกฺกนฺเต   
# ๑. วิ. มหา ๔/๑๘๕/๒๔๓-๒๔๔ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 184 

                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๔   
 
อติกฺกนฺโต  ทสาโหติ  เอวส ฺ ี ฯ  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติยนฺติ  น   
อิธ  ส ฺา  รกฺขติ  โยป  เอวส ฺ ี  ตสฺสาป  ต  จีวร  
นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติยาปตฺติ  จสฺส  นิสฺสคฺคิยวินยกมฺม  วา   
ปาจิตฺติยนฺติ  อุโภป  อตฺถวิกปฺปา  ยุชชฺนฺติ ฯ  เอส  นโย  
สพฺพตฺถ ฯ  อวิสฺสชฺชิเต  วิสฺสชฺชิตส ฺ ีติ  กสฺสจิ  อทินฺเน   
อปริจตฺเต  ปริจตฺต  มยาติ  เอวส ฺ ี ฯ  อนฏเ  นฏส ฺ ีติ   
อตฺตโน  จีวเรน  สทฺธ ึ พหูนิ  อ ฺเส  จีวรานิ  เอกโต   
ปตานิ  โจรา  หรนฺติ ฯ  ตตฺเรโส  อตฺตโน  จีวเร  อนฏเ   
นฏส ฺ ี  โหติ ฯ  เอส  นโย  อวินฏาทีสุป ฯ  อวิลุตฺเตติ   
เอตฺถ  ปน  คพฺภ  ภินฺทิตฺวา  ปสยฺหาวหารวเสน  อวิลุตฺเตติ   
เวทิตพฺพ ฯ  อนิสฺสชฺชิตฺวา  ปริภุ ฺชติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  
สกึ  นิวตฺถ  วา  สกึ  ปารุต  วา  กายโต  อโมเจตฺวา  ทิวสป   
วิจรติ  เอกาว  อาปตฺติ ฯ  ต  โมเจตฺวา  นิวาเสติ  วา  ปารุปติ   
วา  ปโยเค  ปโยเค  ทุกฺกฏ ฯ  ทุนฺนิวตฺถ  วา  ทุปปฺารุต  วา   
สณฺเปนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  อ ฺสฺส  สนฺตก  ปริภุ ฺชโตป   
อนาปตฺติ ฯ  อ ฺเน  กต  ปฏลิภิตฺวา  ปริภุ ฺชตีติ  อาทิวจน  
เจตฺถ  สาธก ฯ  อนติกฺกนฺเต  อติกฺกนฺตส ฺ ิโน เวมติกสฺส จ  
ทุกฺกฏ ปริโภค สนฺธาย วุตฺต ฯ   
        อนาปตฺติ  อนฺโตทสาห  อธิฏเติ  วิกปฺเปตีติ  เอตฺถ  ปน   
อธิฏานูปค  วิกปฺปนูปค  จ  เวทิตพฺพ ฯ  ตตฺราย  ปาลิ    
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                *เลมที่ ๒  ตึสกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๘๕   
 
อถโข  ภิกฺขูน  เอตทโหสิ  ยานิ  ตานิ  ภควตา  อนุ ฺาตานิ   
ติจีวรนฺติ  วา  วสฺสิกสาฏกิาติ  วา  นิสทีนนฺติ  วา  ปจฺจตฺถ- 
รณนฺติ  วา  กณฺฑุปฏิจฺฉาทีติ  วา  มุขปุ ฺฉนโจลกนฺติ  วา   
ปริกฺขารโจลกนฺติ  วา  สพฺพานิ  ตานิ  อธิฏาตพฺพานิ  น ุ
โข  อุทาหุ  วิกปฺเปตพฺพานีติ  (๑) ฯ  ภควโต เอตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ   
อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ติจีวร  อธฏิาตุ น  วิกปฺเปตุ  วสฺสิกสาฏิก   
วสฺสานสฺส  จาตุมฺมาส  อธิฏาตุ ตโต  ปร  วิกปฺเปตุ  นิสีทน   
อธิฏาตุ  น  วิกปฺเปตุ  ปจฺจตฺถรณ  อธฏิาตุ  น  วิกปฺเปตุ   
กณฺฑุปฏิจฺฉาทึ  ยาว  อาพาธา  อธิฏาตุ  ตโต  ปร  วิกปฺเปตุ   
มุขปุ ฺฉนโจล  อธิฏาตุ  น  วิกปฺเปตุ  ปริกฺขารโจล  อธิฏาตุน  
วิกปฺเปตุนฺติ (๒)ฯ   
        ตตฺถ  ติจีวร  อธิฏหนฺเตน  รชตฺิวา  กปฺปพินฺทุ  ทตฺวา   
ปมาณยุตฺตเมว  อธิฏาตพฺพ ฯ  ตสฺส  ปมาณ  อุกฺกฏปริจฺเฉเทน   
สุคตจีวรโต  อูนก  วฏฏติ ฯ  ลามกปริจฺเฉเทน  จ  สงฺฆาฏิยา  
จ  อุตฺตราสงฺคสฺส  จ  ทีฆโต  มฏุ ิป ฺจก  ติริยโต  มุฏ ิติก 
ปมาณ  วฏฏติ ฯ  อนฺตรวาสโก  ทีฆโต  มุฏ ิป ฺจโก  ติริย   
ทฺวิหตฺโถป  วฏฏติ ฯ  นิวาสเนน  ปารุปเนนป  หิ  สกฺกา  นาภึ   
ปฏิจฺฉาเทตุนฺติ ฯ  วุตฺตปฺปมาณโต  ปน  อติเรก  จ  อูนก  จ   
ปริกฺขารโจลนฺติ  อธิฏาตพฺพ ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  เทวฺ  จีวรสฺส   
# ๑. มหา. ๕/๑๖๐/๒๑๘ ฯ  ๒.  มหา. ๕/๑๖๐/๒๑๘-๒๑๙ ฯ    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๖   
 
อธิฏานานิ  กาเยน  วา  อธิฏเติ  วาจาย  วา  อธฏิเตีติ   
วุตฺต  ตสฺมา  ปุราณสงฺฆาฏึ  อิม  สงฺฆาฏึ  ปจฺจุทฺธรามีติ   
ปจฺจุทฺธริตฺวา  นวสงฺฆาฏึ  หตฺเถน คเหตฺวา  วา  สรรีาวยเว   
เปตฺวา  วา  อิม  สงฺฆาฏึ  อธิฏามีติ  จิตฺเตน  อาโภค   
กตฺวา  กายวิการ  กโรนฺเตน  กาเยน  อธิฏาตพฺพา ฯ  อิท   
กาเยน  อธิฏาน ฯ  ต  เยนเกนจิ  สรีราวยเวน  อผุสนฺตสฺส   
น  วฏฏติ ฯ  วาจาย  อธิฏาเน  ปน  วจีเภท  กตฺวา  วาจาย   
อธิฏาตพฺพา ฯ  ตตฺร  ทวิุธ  อธิฏาน ฯ  สเจ  หตฺถปาเส   
โหติ  อิม  สงฺฆาฏึ  อธิฏามีติ  วาจา  ภินฺทิตพฺพา ฯ  อถ   
อนฺโตคพฺเภ  วา  อุปริปาสาเท  วา  สามนฺตวิหาเร  วา  โหติ   
ปตฏาน  สลฺลกฺเขตฺวา  เอต  สงฺฆาฏึ  อธิฏามีติ วาจา  
ภินฺทิตพฺพา ฯ  เอส  นโย  อุตฺตราสงฺเค  อนฺตรวาสเก  จ ฯ   
นามมตฺตเมว  หิ  วิเสโส ฯ  ตสฺมา  สพฺพานิ  สงฺฆาฏึ  อุตฺตราสงฺค   
อนฺตรวาสกนฺติ  เอว  อตฺตโน  นาเมเนว  อธิฏาตพฺพานิ ฯ   
        สเจ  อธฏิหิตฺวา  ปตวตฺเถหิ  สงฺฆาฏิอาทีนิ  กโรติ  
นิฏ ิเต  รชเน  จ  กปฺเปติ  จ  อิม  ปจฺจุทฺธรามีติ  ปจฺจุทฺธริตฺวา  
ปุน  อธิฏาตพฺพานิ ฯ อธิฏ ิเตน  ปน  สทฺธ ึ มหนฺตตรเมว   
ทุติยปฏ  วา  ขณฺฑ  วา  สสิพฺพนฺเตน  ปุน  อธิฏาตพฺพ ฯ   
สเม  วา  ขุททฺเก  วา  อธฏิานกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  ติจีวร  ปน   
ปริกฺขารโจล  อธิฏาตุ วฏฏติ  น  วฏฏตีติ ฯ  มหาปทุมตฺเถโร    
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                *เลมที่ ๒  ตึสกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๘๗   
 
กิราห  ติจีวร  ติจีวรเมว อธิฏาตพฺพ  สเจ  ปริกฺขาร- 
โจลาธิฏาน  ลเภยฺย  อุทโฺทสิตสิกฺขาปเท  ปริหาโร  นริตฺถโก   
ภเวยฺยาติ ฯ  เอว  วุตฺเต  กริ  อวเสสา  ภิกฺขู  อาหสุ  
ปริกฺขารโจลป  ภควตา  อธิฏาตพฺพนฺติ  วุตฺต  ตสฺมา   
วฏฏตีติ ฯ  มหาปจฺจริยป  วุตฺต  ปริกฺขารโจล  นาม  ปาเฏกฺก   
นิธานมุขเมต  ติจีวร  ปริกขฺารโจลนฺติ  อธิฏหิตฺวา  ปริภุ ฺชิตุ   
วฏฏตีติ ฯ  อุทฺโทสิตสิกฺขาปเท  ปน  ติจีวร  อธิฏหิตฺวา   
ปริหรนฺตสฺส  ปริหาโร  วุตฺโตติ ฯ  อุภโตวิภงฺคภาณโก  ปุณฺณ- 
วาลิกวาสี  มหาติสฺสตฺเถโรป  กิร  อาห  ปุพฺเพ  มย  มหาเถราน   
อสฺสุมฺหา  อร ฺวาสิโน  ภิกฺขู  รุกฺขสุสิราทีสุ  จีวร  เปตฺวา  
ปธาน  ปทหนตฺถาย  คจฺฉนฺติ  สามนฺตวิหาเร  ธมฺมสฺสวนตฺถาย   
คตาน  จ  เนส  สุริเย  อุฏ ิเต  สามเณรา  วา  ทหรภิกฺขู   
วา  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  คจฺฉนฺติ  ตสฺมา  สุขปริโภคตฺถ  ติจีวร   
ปริกฺขารโจล  อธิฏาตุ  วฏฏตีติ ฯ  มหาปจฺจริยป  วุตฺต  ปุพฺเพ  
อาร ฺ ิกา  ภิกฺขู  อพทฺธสีมาย  ทุปฺปริหารนฺติ  ติจีวร   
ปริกฺขารโจลเมว  อธิฏหิตฺวา  ปริภุ ฺชึสูติ ฯ  วสฺสกิสาฏิกา   
อนติริตฺตปฺปมาณา  นาม  คเหตฺวา  วุตฺตนเยเนว จตฺตาโร  วสฺสิเก  
มาเส  อธิฏาตพฺพา  ตโต  ปร  ปจฺจุทฺธริตฺวา วิกปฺเปตพฺพา ฯ   
วณฺณเภทมตฺตรตฺตาป  เจสา  วฏฏติ ฯ  เทฺว  ปน  น  วฏฏนฺติ ฯ   
นิสีทน  วุตฺตนเยน  อธิฏาตพฺพเมว  ต ฺจ  โข  ปมาณยุตฺต    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๘   
 
เอกเมว ฯ เทฺว  น  วฏฏนติฺ ฯ  ปจฺจตฺถรณป  อธฏิาตพฺพเมว ฯ  
ต  ปน  มหนฺตป  วฏฏติ  เอกป  วฏฏติ  พหูนิป  วฏฏนฺติ ฯ  
นีลป  ปตกป  สทสป  ปุปผฺทสปติ  สพฺพปฺปการ  วฏฏติ ฯ   
สกึ  อธฏิ ิต  อธิฏ ิตเมว  โหติ ฯ  กณฺฑุปฏิจฺฉาทิ  ยาว   
อาพาโธ  อตฺถิ  ตาว  ปมาณิกา  อธิฏาตพฺพา ฯ  อาพาเธ  
วูปสนฺเต  ปจฺจุทฺธริตฺวา  วิกปฺเปตพฺพา ฯ  เอกาว  วฏฏติ ฯ   
มุขปุ ฺฉนโจล  อธิฏาตพฺพเมว ฯ  ยาว  เอก  โธวียติ  ตาว 
อ ฺ  ปริโภคตฺถาย  อิจฺฉิตพฺพนฺติ  เทฺวป  วฏฏนฺติ ฯ  อปเร  
ปน  เถรา  นธิานมุขเมต  พหูนิป  วฏฏนฺตีติ  วทนฺติ ฯ   
ปริกฺขารโจเล  คณนา  นาม  นตฺถิ  ยตฺตก  อิจฺฉติ  ตตฺตก   
อธิฏาตพฺพเมว ฯ  ถวิกาป  ปริสฺสาวนป  วิกปฺปนปูคปจฺฉิม- 
จีวรปฺปมาณ  ปริกฺขารโจลนฺติ  อธฏิาตพฺพเมว ฯ  พหูนิป  
เอกโต  กตฺวา  อิมานิ  จีวรานิ  ปรกิฺขารโจลานิ  อธฏิามีติ   
อธิฏาตตป  วฏฏติเยว ฯ  เภสชฺชนวกมฺมมาตาปตุอาทีน  อตฺถาย   
เปนฺเตนป  อธิฏาตพฺพเมว ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  อาปตฺตีติ  
วุตฺต ฯ  ม ฺจภิสี  ปกภิสี  พิมฺโพหน  ปาวาโร  โกชโว  จาติ  
เอเตสุ  ปน  เสนาสนปริกฺขารตฺถาย  ทินฺนปจฺจตฺถรเณสุ  จ   
อธิฏานกิจฺจ นตฺถิเยว ฯ   
        อธิฏ ิตจีวร  ปน  ปริภุ ฺชโต  กถ  อธิฏาน  วิชหตีติ ฯ   
อ ฺสฺส  ทาเนน  อจฺฉินฺทิตฺวา  คหเณน  วิสฺสาสคฺคาเหน    
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หีนายาวตฺตเนน  สิกฺขาปจฺจกฺขาเนน  กาลกิริยาย  ลิงฺคปริวตฺตเนน   
ปจฺจุทฺธรเณน  ฉิทฺทภาเวนาติ  อิเมหิ  นวหิ  การเณหิ  วิชหติ ฯ   
ตตฺถ  ปุริเมหิ  อฏหิ  สพฺพจีวรานิ  อธิฏาน  วิชหนฺติ ฯ   
ฉิทฺทภาเวน  ปน  ติจีวรสฺเสว  สพฺพฏกถาสุ  อธฏิานวิชหน 
วุตฺต ฯ  ต ฺจ  นขปฏ ิปฺปมาณเกน   ฉิทฺเทน  ฯ  ตตฺถ  นขปฏ ิปฺ- 
ปมาณ  กนิฏงฺคุลีนขวเสน  เวทิตพฺพ ฯ  ฉิทฺท ฺจ  วินิวิทฺธเมว ฯ   
ฉิทฺทสฺส  หิ  อพฺภนฺตเร  เอกตนฺตุ  เจป  อจฺฉินฺโน  โหติ  
รกฺขติ ฯ  ตตฺถ  สงฺฆาฏิยา  จ  อุตฺตราสงฺคสฺส  จ  ทฆีนฺตโต   
วิทตฺถิปฺปมาณสฺส  ติริยนตฺโต  อฏงฺคุลปฺปมาณสฺส  ปเทสสฺส   
โอรโต  ฉิทฺท  อธิฏาน  ภินฺทติ ฯ  อนฺตรวาสกสฺส  ปน   
ทีฆนฺตโต  วิทตฺถิปฺปมาณสฺเสว  ติริยนตฺโต  จตุรงฺคุลปฺปมาณสฺส   
ปเทสสฺส  โอรโต  ฉิทฺท  อธิฏาน  ภินฺทติ ฯ  ปรโต  น   
ภินฺทติ ฯ  ตสฺมา  ชาเต  ฉิทฺเท  ต  จีวร  อติเรกจีวรฏาเน   
ติฏติ  สูจิกมฺม  กตฺวา  ปนุ  อธิฏาตพฺพ ฯ  มหาสุมตฺเถโร   
ปนาห  ปมาณจีวรสฺส  ยตฺถ  กตฺถจิ  ฉิทฺท  อธิฏาน  ภินฺทติ  
มหนฺตสฺส  จ  ปมาณโต  พหิ  ฉินฺท  (๑) อธิฏาน  น  ภินฺทติ   
อนฺโต  ชาต  (๒) ภินฺทตีติ ฯ  กรวิยติสสฺตฺเถโร  อาห  ขุทฺทก มหนฺต   
นปฺปมาณ  เทฺว  จีวรานิ  ปารุปนฺตสฺส  วามหตฺเถ  สงฺฆริตฺวา   
ปตฏาเน  ฉิทฺท  อธิฏาน  น  ภินฺทติ  โอรภาเค  ภินฺทติ   
# ๑. ฉิทฺโท.  ๒.  ชาโต ฯ    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๙๐   
 
อนฺตรวาสกสฺสาป  โอวฏฏิก  กโรนฺเตน  สงฺฆริตฏาเน  ฉิทฺท   
น  ภินฺทติ  ตโต  โอร  ภินทฺตีติ ฯ   
        อนฺธกฏกถาย  ปน  ติจีวเร  มหาสุมตฺเถรวาท  ปมาณ   
กตฺวา  อุตฺตรึป  อิท  วุตฺต  ปจฺฉิมปฺปมาณ  อธิฏาน  รกฺขตีติ   
ปริกฺขารโจเล  ทีฆโส  (๑) อฏงฺคุเล  สุคตงฺคุเลน  ติริย  จตุรงฺคุเล   
ยตฺถ  กตฺถจิ  ฉิทฺท  อธิฏาน  วิชหติ  มหนฺเต  โจเล  ตโต   
ปเรน  ฉิทฺท  อธิฏาน  น  วิชหติ  เอส  นโย  สพฺเพสุ   
อธิฏาตพฺพเกสุ  จีวเรสูติ ฯ  ตตฺถ  ยสมฺา  สพฺเพสป  อธิฏา- 
ตพฺพกจีวราน   วิกปฺปนปูคปจฺฉิมปฺปมาณโต  อูนก  อ ฺ   
ปจฺฉิมปฺปมาณ  นาม  นตฺถิ ฯ  ย  ห ิ นสิีทนกณฺฑุปฏิจฺฉาทิ- 
วสฺสิกสาฏิกาน  ปมาณ  วุตฺต  ต  อุกฺกฏ  ตโต  อุตฺตรึ  
ปฏิสิทฺธตฺตา  น  ปจฺฉิม  ตโต  เหฏา  อปฏิสิทฺธตฺตา ฯ  
ติจีวรสฺสป  สุคตจีวรปฺปมาณโต  อูนกตฺต  อุกฺกฏปฺปมาณเมว ฯ   
ปจฺฉิม  ปน  วิสุ  สุตฺเต  วุตฺต  นตฺถิ ฯ  มุขปุ ฺฉนปจฺจตฺถรณ- 
ปริกฺขารโจลาน  อุกฺกฏปริจฺเฉโท  นตฺถิเยว ฯ  วิกปฺปนูปค- 
ปจฺฉิเมน  ปน  ปริจฺเฉโท  วุตฺโต ฯ  ตสฺมา  ย  ตาว  อนฺธ- 
กฏกถาย  ปจฺฉิมปฺปมาณ  อธิฏาน  รกฺขตีติ  วตฺวา    ตตฺถ     
ปริกฺขารโจลสฺเสว   สุคตงฺคุเลน  อฏงฺคุลจตุรงฺคุลปจฺฉิมปฺปมาณ   
ทสฺเสตฺวา  อิตเรส  จ  ติจีวราทีน  มุฏ ิป ฺจกาทิเภท  ปจฺฉิมปฺ-   
#  ๑. ทีฆโตฯ    
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                *เลมที่ ๒  ตึสกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๙๑   
 
ปมาณ  สนฺธาย  เอส  นโย  สพฺเพสุ  อธิฏาตพฺพเกสุ  จีวเรสูติ   
วุตฺต  ต  น สเมติ ฯ กรวิยติสฺสตฺเถรวาเทป  ทีฆนฺตโตเยว   
ฉิทฺท  ทสฺสิต  ติริยนฺตโต  น  ทสฺสิต  ตสฺมา  โส  อปริจฺฉินฺโน ฯ   
มหาสุมตฺเถรวาเท  ปมาณจีวรสฺส  ยตฺถ  กตฺถจิ  ฉิททฺ  อธิฏาน   
ภินฺทติ  มหนฺตสฺส  ปมาณโต  พหิ  ฉิทฺท  อธิฏาน  น   
ภินฺทตีติ  วุตฺต ฯ  อิท  ปน  น  วุตฺต  อิท  นาม  ปมาณจีวร   
อิโต  อุตฺตรึ  มหนฺต  จีวรนฺติ ฯ  อปเจตฺถ  ติจีวราทีน   
มุฏ ิป ฺจกาทิเภท  ปจฺฉิมปฺปมาณนฺติ  อธิปฺเปต  ตตฺถ  ยท ิ  
ปจฺฉิมปฺปมาณโต  พหิ  ฉิทฺท  อธิฏาน  น  ภินฺเทยฺย   
อุกฺกฏปตฺตสฺสาป  มชฺฌมิปตฺตสฺส  วา  โอมกปฺปมาณโต  พหิ   
ฉิทฺท  อธิฏาน  น  ภินฺเทยฺย  น  จ  น  ภินฺทติ  ตสฺมา 
อยป  วาโท  อปริจฺฉินฺโน ฯ  โย  ปนาย  สพฺพปฺปโม   
อฏกถาวาโท  อยเมตฺถ  ปมาณ ฯ  กสฺมา ฯ  ปริจฺเฉท- 
สพฺภาวโต ฯ  ติจีวรสฺส  หิ  ปจฺฉิมปฺปมาณ  จ  ฉิทฺทปฺปมาณ   
จ  ฉิทฺทปฺปเทสปฺปมาณ  จ  สพฺพอฏกถาสุเยว  ปริจฺฉินฺทิตฺวา   
วุตฺต ฯ  ตสฺมา  เสฺวว  วาโท  ปมาณ ฯ  อทฺธา  หิ  โส  
ภควโต  อธิปฺปาย  อนุคนฺตฺวา  วุตฺโต ฯ  อิตเรสุ  ปน  เนว   
ปริจฺเฉโท  อตฺถิ  น  ปุพฺพาปร  สเมตีติ ฯ  โย  ปน  ทุพฺพลฏาเน   
ปม  อคฺคฬ ทตฺวา  ปจฺฉา  ทุพฺพลฏาน  ภินฺทิตฺวา  อปเนติ   
อธิฏาน  น  ภิชฺชติ ฯ  มณฺฑลปริวตฺตเนป  เอเสว  นโย ฯ    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๑๙๒   
 
ทุปฏสฺส  เอกสฺมึ  ปฏเล  ฉิทฺเท วา  ชาเต  คลิเต  วา  อธิฏาน   
น  ภิชชฺติ ฯ  ขุทฺทก  จีวร  มหนฺต  กโรติ  มหนฺต  วา  ขุทฺทก   
กโรติ  อธิฏาน  น  ภิชฺชติ ฯ  อุโภ  โกฏิโย  มชฺเฌ  กโรนฺโต   
สเจ  ปม  ฉินฺทิตฺวา  ปจฺฉา ฆเฏติ  อธิฏาน  ภิชชฺติ ฯ  
อถ  ฆเฏตฺวา  ปจฺฉา  ฉินฺทติ  น   ภิชฺชติ ฯ  รชเกหิ  โธวาเปตฺวา   
เสต  การาเปนฺตสฺสาป  อธิฏาน  อธิฏานเมวาติ ฯ   
        อย  ตาว  อนฺโตทสาห  อธิฏเติ  วิกปฺเปตีติ  เอตฺถ  
อธิฏาเน  วินิจฺฉโย ฯ   
        วิกปฺปเน  ปน  เทฺว  วิกปฺปนา  สมฺมุขา  วิกปฺปนา  จ  
ปรมฺมุขา  วิกปฺปนา  จ ฯ  กถ  สมฺมุขา  วิกปฺปนา  โหตีติ ฯ 
จีวราน  เอกพหุภาว  สนฺนิหิตาสนฺนิหิตภาว ฺจ  ตฺวา  อิม  
จีวรนฺติ  วา  อิมานิ  จีวรานีติ  วา  เอต  จีวรนฺติ  วา  เอตานิ  
จีวรานีติ  วา  วตฺวา  ตุยฺห  วิกปฺเปมีติ  วตฺตพฺพ ฯ  อยเมกา   
สมฺมุขา  วิกปฺปนา ฯ  เอตฺตาวตา  นิเธตุ  วฏฏติ ฯ  ปริภุ ฺชิตุ  
วา  วิสฺสชฺเชตุวา อธิฏาตุ  วา  น  วฏฏติ ฯ  มยฺห  สนฺตก  
มยฺห  สนฺตกานิ  ปริภุ ฺช  วา  วิสฺสชฺเชหิ  วา  ยถาปจฺจย   
วา  กโรหีติ  เอว  ปน วุตฺเต ปจฺจุทฺธาโร  นาม  โหติ  ตโต  
ปภูติ  ปริโภคาทโยป  วฏฏนฺติ ฯ  อปโร  นโย ฯ  ตเถว  จีวราน   
เอกพหุภาว  สนฺนิหิตาสนฺนิหิตภาว ฺจ  ตฺวา  ตสฺเสว  ภิกฺขุโน   
สนฺติเก  อิม  จีวรนฺติ  วา  อิมานิ  จีวรานีติ  วา  เอต  จีวรนฺติ    
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                *เลมที่ ๒  ตึสกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๑๙๓   
 
วา  เอตานิ  จีวรานีติ  วา  วตฺวา  ป ฺจสุ  สหธมฺมิเกสุ   
อ ฺตรสฺส  อตฺตนา  อภิรุจิตสฺส  ยสสฺ  กสฺสจิ  นาม  คเหตฺวา   
ติสฺสสฺส  ภิกขฺุโน  วิกปฺเปมีติ  วา  ติสฺสาย  ภิกฺขุนิยา  ติสฺสาย   
สิกฺขมานาย  ติสฺสสฺส  สามเณรสฺส  ติสฺสาย  สามเณริยา 
วิกปฺเปมีติ  วา  วตฺตพฺพ ฯ  อย  อปราป  สมฺมุขา  วิกปฺปนา ฯ   
เอตฺตาวตา  นิเธตุ วฏฏติ ฯ  ปรโิภคาทีสุ  ปน  เอกป  น  
วฏฏติ ฯ  เตน  ปน  ภิกฺขุนา  ติสฺสสฺส  ภิกฺขุโน  สนตฺก ฯเปฯ   
ติสฺสาย  สามเณริยา  สนฺตก  ปริภุ ฺช  วา  วิสฺสชฺเชหิ  วา   
ยถาปจฺจย  วา  กโรหีติ  วุตฺเต  ปจฺจุทฺธาโร  นาม  โหติ  ตโต   
ปภูติ  ปริโภคาทโยป  วฏฏนฺติ ฯ  กถ  ปรมฺมุขา  วิกปฺปนา   
โหตีติ ฯ  จีวราน  ตเถว  เอกพหุภาว  สนฺนิหิตาสนฺนิหิตภาว  
จ  ตฺวา  อิม  จีวรนฺติ  วา  อิมานิ  จีวรานีติ  วา  เอต   
จีวรนฺติ  วา  เอตานิ  จีวรานีติ  วา  วตฺวา  ตุยฺห  วิกปปฺนตฺถาย   
ทมฺมีติ  วตฺตพฺพ ฯ  เตน  วตฺตพฺโพ  โก  เต  มิตฺโต  วา 
สนฺทิฏโ  วา  สมฺภตฺโต  วาติ ฯ  ตโต  อิตเรน  ปุริมนเยเนว   
ติสฺโส  ภิกฺขูติ  วา ฯเปฯ  ติสฺสา  สามเณรีติ  วา  วตฺตพฺพ ฯ 
ปุน  เตน  ภิกขฺุนา  อห  ติสฺสสฺส  ภิกฺขุโน  ทมฺมีติ  วา ฯเปฯ   
ติสฺสาย  สามเณริยา  ทมฺมีติ  วา  วตฺตพฺพ ฯ  อย  ปรมฺมุขา   
วิกปฺปนา ฯ  เอตฺตาวตา  นิเธตุ วฏฏติ ฯ  ปรโิภคาทีสุ  ปน   
เอกป  น  วฏฏติ ฯ  เตน  ปน  ภิกฺขุนา  ทุติยสมฺมุขา  วิกปฺปนาย    
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วุตฺตนเยเนว  อิตฺถนฺนามสฺส  สนฺตก  ปริภุ ฺช  วา  วิสฺสชฺเชหิ   
วา  ยถาปจฺจย  วา  กโรหีติ  วุตฺเต  ปจฺจุทฺธาโร  นาม  โหติ  
ตโต  ปภูติ  ปริโภคาทโยป วฏฏนฺติ ฯ ทฺวินฺนป  วิกปฺปนาน   
กึ  นานากรณ ฯ  สมฺมุขา  วิกปฺปนาย  สย  วิกปฺเปตฺวา  ปเรน   
ปจฺจุทฺธราเปติ  ปรมฺมุขา  วิกปฺปนาย  ปเรเนว  วิกปฺปาเปตฺวา   
ปเรเนว  ปจฺจุทฺธราเปติ  อิทเมตฺถ  นานากรณ ฯ  สเจ  ปน  
ยสฺส  วิกปฺเปติ  โส  ป ฺตฺติโกวิโท  น  โหติ  น  ชานาติ   
ปจฺจุทฺธริตุ  ต  จีวร  คเหตฺวา  อ ฺสฺส  พฺยตฺตสฺส  สนฺติก   
คนฺตฺวา  ปุน  วิกปฺเปตฺวา  ปจฺจุทฺธราเปตพฺพ ฯ  วิกปฺปต- 
วิกปฺปนา  นาเมสา  วฏฏติ ฯ  อย  วิกปฺเปตีติ  อิมสฺมึ  ปเท  
วินิจฺฉโย ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ติจีวร  อธฏิาตุ น  
วิกปฺเปตุนฺติ  (๑) อาทิวจนโต  จ  อิท วิกปฺเปตีติ  อวิเสเสน   
วุตฺตวจน  วิรุทฺธ  วิย  ทิสสฺติ  น  จ  วิรทฺุธ  ตถาคตา   
ภาสนฺติ  ตสฺมา  เอวมสฺส  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ติจีวร  ติจีวร- 
สงฺเขเปน  ปริหรโต  อธิฏาตุเมว  อนุชานามิ  น  วิกปฺเปตุ   
วสฺสิกสาฏิก  ปน  จาตุมฺมาสโต  ปร  วิกปฺเปตุเมว  น  อธิฏาตุ (๒)  
เอว ฺจ  สติ  โย  ติจีวเร  เอเกน  จีวเรน  วิปฺปวสิตุกาโม  โหติ  
ตสฺส  จีวราธิฏาน  ปจฺจุทฺธริตฺวา  วิปฺปวาสสุขตฺถ  วิกปฺปนาย   
โอกาโส  ทนิฺโน  โหติ  ทสาหาติกฺกเม  อนาปตฺตีติ  (๓) ฯ  เอเตน   
# ๑. วิ. มหา. ๕/๑๖๐/๒๑๘. ๒. อิโต ปร อิติสทฺโท อิจฺฉิตพฺโพ ฯ   
# ๓. อิธ อิติสทฺโท อติเรโก ป ฺายติ ฯ    
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อุปาเยน  สพฺพตฺถ วิกปฺปนาย อปฏิสิทฺธภาโว เวทิตพฺโพติ ฯ   
        วิสฺสชฺเชตีติ  อ ฺสฺส  เทติ  กถ  ปน  ทินฺน  โหติ  กถ   
จ  คหิต ฯ  อิท  ตุยฺห  เทมิ  ททามิ  ทชชฺามิ  โอโณเชมิ   
ปริจฺจชามิ  วิสฺสชฺชามีติ  วา  อิตฺถนฺนามสฺส  เทมิ ฯเปฯ   
นิสฺสชฺชามีติ  วา  วทติ  สมฺมุขาป  ปรมฺมุขาป  ทินฺนเมว  
โหติ ฯ  ตุยฺห  คณฺหาหีติ  วุตฺเต  มยฺห  คณฺหามีติ  วทติ   
สุทินฺน  สุคหิต ฺจ ฯ  ตว  สนฺตก  กโรหิ  ตว  สนตฺก  โหตุ 
ตว  สนฺตก  กริสฺสสีติ  วุตฺเต  มม  สนตฺก  กโรมิ  มม  
สนฺตก  โหตุ  มม  สนฺตก  กริสฺสามีติ  วทติ  ทุทฺทินนฺ   
ทุคฺคหิต ฺจ ฯ  เนว  ทาตุ  ชานาติ  น  อิตโร  คเหตุ ฯ  
สเจ  ปน  ตว  สนฺตก  กโรหีติ  วุตฺเต  สาธุ  ภนฺเต   
มยฺห  คณฺหามีติ  คณฺหาติ  ทุทฺทินฺน  สคุหิต ฯ  สเจ  ปน 
เอโก คณฺหาหีติ  วทติ  อิตโร  น  คณฺหามีติ  วทติ  ปุน  
โส  ทินฺน  มยา  ตุยฺห  คณฺหาหีติ  วทติ  อิตโรป  น  มยฺห   
อิมินา  อตฺโถติ  วทติ  ตโต  ปุรโิมป  มยา  ทินฺนนติฺ  ทสาห   
อติกฺกาเมติ  ปจฺฉิโมป  มยา  ปฏิกฺขิตฺตนฺติ  กสฺส  อาปตฺติ  น   
กสฺส  อาปตฺติ ฯ  น  กสฺสจิ  ยสฺส  ปน  รุจฺจติ  เตน  อธิฏหิตฺวา   
ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ  โย  ปน  อธิฏาเน  เวมติโก  เตน  ก ึ  
กาตพฺพ ฯ  เวมติกภาว  อาโรเจตฺวา  สเจ  อนธิฏ ิต  ภวิสฺสติ  
เอว  เม  กปปฺย  โหตีติ  วตฺวา  วุตฺตนเยเนว  นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯ  
น  หิ  เอว  ชานาเปตฺวา  วินยกมฺม  กโรนฺตสฺส  มุสาวาโท    
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โหติ ฯ  เกจิ  ปน  เอเกน  ภิกฺขุนา  วิสฺสาส  คเหตฺวา  ปุน   
ทินฺน  วฏฏตีติ  วทนฺติ ฯ  ต  น  ยุชชฺติ ฯ  น  หิ  ตสฺเสต   
วินยกมฺม ฯ  นาป  ต  เอตฺตเกน  อ ฺ  วตฺถุ  โหติ ฯ  นสฺสตีติ   
อาทิ  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  โย  น  ทเทยฺย  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  
เอตฺถ  มยฺห  ทินฺน  อิมินาติ  อิมาย  ส ฺาย  น  เทนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ ฯ  ตสฺส  สนฺตกภาว  ปน  ตฺวา  เลเสน  อจฺฉินฺทนฺโต   
ภณฺฑ  อคฺฆาเปตฺวา  กาเรตพฺโพติ ฯ   
        สมฏุานาทีสุ  อิท  สิกฺขาปท  ก ินสมุฏาน  นาม  
กายวาจโต  จ  สมุฏาติ  กายวาจาจิตฺตโต  จ  อนธิฏาเนน  
จ  อวิกปฺปเนน  จ  อาปชฺชนโต  อกิรยิา  ส ฺาย  น  มุจฺจติ   
อชานนฺโตป  อาปชฺชตีติ  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติ- 
วชฺช  กายกมมฺ  วจีกมฺม  ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
        สมนฺตปาสาทิกาย   วินยสวณฺณนาย ปมก ินสิกฺขาปท- 
วณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
        เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควาติ  อุทฺโทสิตสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ   
สนฺตรุตฺตเรนาติ  อนฺตรนฺติ  อนฺตรวาสโก  วุจฺจติ ฯ  อุตฺตรนฺติ   
อุตฺตราสงฺโค ฯ  สห  อนฺตเรน  อุตฺตร  สนฺตรุตฺตร ฯ  เตน   
สนฺตรุตฺตเรน ฯ  สห  อนฺตรวาสเกน  อุตฺตราสงฺเคนาติ  อตฺโถ ฯ   
กณฺณกิตานีติ  เสเทน  ผุฏโกาเสสุ  ส ฺชาตกาฬเสตมณฺฑลานิ ฯ   
อทฺทสา  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  เสนาสนจาริก  อาหิณฺฑนฺโตติ    
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เถโร  กริ  ภควติ  ทิวาปฏิสลลฺานตฺถาย  คนฺธกุฏึ  ปวิฏเ  ต  
โอกาส  ลภิตฺวา  ทุนฺนิกฺขิตฺตานิ  ทารุภณฺฑมตฺติกาภณฺฑานิ   
ปฏิสาเมนฺโต  อสมฺมฏฏาน  สมฺมชชฺนฺโต  คิลาเนหิ  ภิกฺขูหิ   
สทฺธึ  ปฏิสนถฺาร  กโรนฺโต  เตส  ภิกฺขูน  เสนาสนฏาน 
สมฺปตฺโต  อทฺทส ฯ  เตน  วุตฺต  อทฺทสา  โข  อายสฺมา   
อานนฺโท  เสนาสนจาริก อาหิณฺฑนฺโตติ ฯ  อวิปฺปวาสสมฺมตึ   
ทาตุนฺติ  อวิปฺปวาเส  สมฺมติ  อวิปฺปวาสสมฺมติ ฯ  อวิปฺปวาสาย   
วา  สมฺมติ  อวิปฺปวาสสมฺมติ ฯ  โก  ปเนตฺถ  อานิสโส ฯ  เยน   
จีวเรน  วิปฺปวสติ  ต  นิสสฺคฺคิย  น  โหติ  อาปตฺติ ฺจ  น   
อาปชฺชติ ฯ  กิตฺตก  กาล ฯ  มหาสุมตฺเถโร  ตาว  อาห  ยาว  
โรโค  น  วูปสมติ  วูปสนเฺต  ปน  โรเค  สีฆ  จีวรฏาน   
อาคนฺตพฺพนฺติ ฯ  มหาปทุมตฺเถโร  อาห  สีฆ  อาคจฺฉโต  โรโค   
ปฏิกุปฺเปยฺย  ตสฺมา  สณิก  อาคนฺตพฺพ  ยโต  ปฏาย  หิ  
สตฺถ  วา  ปรเิยสติ  คจฺฉามีติ  อาโภค  วา  กโรติ  ตโต   
ปฏาย  วฏฏติ  น  ทานิ  คมิสฺสามีติ  เอว  ปน  ธรุนิกฺเขป   
กโรนฺเตน  ปจฺจุทฺธริตพฺพ  อติเรกจีวรฏาเน  สฺสตีติ ฯ  สเจ   
ปนสฺส  โรโค  ปฏิกุปปฺติ  ก ึ กาตพฺพนฺติ ฯ  ปุสฺสเทวตฺเถโร   
ตาว  อาห  สเจ  โสเยว  โรโค  ปฏิกุปปฺติ  สาเอว  สมฺมติ   
ปุน  สมฺมติทานกิจฺจ  นตฺถิ  อถ ฺโ  กุปฺปติ  ปุน  ทาตพฺพา   
สมฺมตีติ ฯ  อุปติสฺสตฺเถโร  อาห  โส  วา  โรโค  โหตุ  อ ฺโ    
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วา  ปุน  สมมฺติทานกิจฺจ นตฺถีติ ฯ   
        นฏิ ิตจีวรสฺมึ  ภิกฺขุนาติ  อิธ  ปน  ปุริมสกิฺขาปเท  วิย 
อตฺถ  อคฺคเหตฺวา  นิฏ ิเต  จีวรสฺมึ  ภิกขฺุโนติ  เอว  สามิวเสน   
กรณวจนสฺส  อตฺโถ  เวทติพฺโพ ฯ  กรณวเสน  หิ  ภิกฺขุนา  อิท   
นาม  กาตพฺพนฺติ  นตฺถิ  สามิวเสน  ปน  ภิกฺขุโน  จีวรสฺมึ   
นิฏ ิเต  ก ิเน  จ  อุพฺภเต  เอว  ฉินฺนปลิโพโธ  เอกรตฺตมฺป  
เจ  ภิกฺขุ  ติจีวเรน  วิปฺปวเสยฺยาติ  เอว  อตฺโถ  ยชฺุชติ ฯ 
ตตฺถ  ติจีวเรนาติ  อธิฏ ิเตสุ  ตีสุ  จีวเรสุ  เยน  เกนจิ ฯ   
เอเกน  วิปฺปวุฏโป  ห ิ ติจีวเรน  วิปฺปวุฏโ  โหติ  ปฏิสิทฺธ- 
ปริยาปนฺเนน  วิปฺปวุฏตฺตา ฯ  เตเนวสฺส  ปทภาชเน  สงฺฆาฏิยา   
วาติ  อาทิ  วุตฺต ฯ วิปฺปวเสยฺยาติ  วิปฺปวุฏโ วเสยฺย ฯ   
        คาโม  เอกูปจาโรติ  อาทิ  อวิปฺปวาสลกฺขณววฏาปนตฺถ   
วุตฺต ฯ  ตโต  ปร  ยถากฺกเมน  ตาเนว  ปณฺณรส  มาติกาปทานิ   
วิตฺถาเรนฺโต  คาโม  เอกูปจาโร  นามาติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
เอกกุลสฺส  คาโมติ  เอกสฺส  ร ฺโ  วา  คามโภชกสฺส  วา  
คาโม ฯ  ปรกิฺขิตฺโตติ  เยนเกนจิ  ปากาเรน  วา  วติยา   
วา  ปริขาย  วา  ปริกฺขิตฺโต ฯ  เอตฺตาวตา  เอกกุลสสฺ  คามสฺส  
เอกูปจารตา ทสฺสิตา ฯ  อนฺโตคาเม  วฏพฺพนฺติ  เอวรูเป  คาเม   
จีวร  นิกฺขิปตฺวา  คามนฺตเร  ยถารุจิเต  าเน  อรุณ  อุฏาเปตุ  
วฏฏติ ฯ  อปริกฺขิตฺโตติ  อิมินา  ตสฺเสว  คามสฺส  นานูปจารตา    
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ทสฺสิตา ฯ  ตสฺมึ  ฆเร  วฏพฺพนฺติ  เอวรูเป  คาเม  ยสฺมึ   
ฆเร  จีวร  นกิฺขิตฺต  ตตฺถ  วฏพฺพ ฯ  หตฺถปาสา  วา  น   
วิชหิตพฺพนฺติ  อถวา  ต  ฆร  สมนฺตโต  หตฺถปาสา  น  วิชห-ิ 
ตพฺพ ฯ  อฑฺฒเตยฺยรตนปฺปมาณปฺปเทสา  อุทฺธ  น  วิชหิตพฺพนฺติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  อฑฺฒเตยฺยรตนพฺภนฺตเร  ปน  วฏ ุ  วฏฏติ ฯ   
ต  ปมาณ  อติกฺกมิตฺวา  สเจป  อิทฺธิมา  ภิกฺขุ  อากาเส  อรุณ   
อุฏาเปติ  นิสฺสคฺคิยเมว โหติ ฯ  เอตฺถ  จ  ยสฺม ึ ฆเรติ ฆรปรจฺิเฉโท   
เอกกุลสฺส  นิเวสน  โหตีติ  อาทินา  ลกฺขเณน  เวทิตพฺโพ ฯ   
นานากุลสฺส  คาโมติ  นานาราชูน  วา คามโภชกาน วา  คาโม   
เวสาลีกุสินาราทิสทิโส ฯ  ปรกิฺขิตฺโตติ  อิมินา  นานากุลสฺส   
คามสฺส  เอกูปจารตา  ทสฺสิตา ฯ  สภาเย  วา  ทฺวารมูเล  วาติ   
เอตฺถ  สภายนฺติ  ลิงฺคพฺยตฺตเยน  สภา  วุตฺตา ฯ  ทฺวารมูเลติ   
นครทฺวารสฺส  สมีเป ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  เอวรูเป  คาเม ยสฺมึ  
ฆเร  จีวร  นกิฺขิตฺต  ตตฺถ  วา  วฏพฺพ ฯ  ตตฺถ  สททฺ- 
สงฺฆุฏเน  วา  ชนสมฺพาเธน  วา  วสิตุ  อสกฺโกนฺเตน  สภาเย 
วา  วฏพฺพ  นครทฺวารมูเล  วา ฯ  ตตฺราป  วสิตุ อสกฺโกนฺเตน  
ยตฺถ  กตฺถจิ  ผาสุกฏาเน  วสิตฺวา  อนฺโตอรุเณ  อาคมฺม  
เตสเยว สภายทฺวารมูลาน  หตฺถปาสา  วา  น  วิชหิตพฺพ  (๑) ฯ  ฆรสฺส  ปน  จีวรสฺส  วา  
หตฺถปาเส  วฏพฺพเมว  นตฺถิ ฯ   
# ๑. อิธ อิติสทฺโท อิจฺฉิตพฺโพ ฯ    
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สภาย  คจฺฉนฺเตน  หตฺถปาเส  จีวร  นิกฺขิปตฺวาติ  สเจ  ฆเร   
อฏเปตฺวา  สภาเย  เปสฺสามีติ  สภาย   คจฺฉติ  เตน  สภาย   
คจฺฉนฺเตน  หตฺถปาเส  หตฺถ  ปสาเรตฺวา  หนฺทิม  จีวร  เปมีติ  
เอว  นิกฺเขปมุเข  หตฺถปาสคเต  กิสฺมึจิ  อาปเณ  จีวร  นกิฺขิปตฺวา   
ปุริมนเยเนว  สภาเย  วา  วฏพฺพ  ทฺวารมูเล  วา  หตฺถปาสา  วา  
น  วิชหิตพฺพ ฯ   
        ตตฺราย  วินิจฺฉโย ฯ  ปุสฺสเทวตฺเถโร  ตาว  อาห  จีวร-   
หตฺถปาเส  วสิตพฺพ  นตฺถ ิ ยตฺถ  กตฺถจิ  วีถิหตฺถปาเสป  สภาย- 
หตฺถปาเสป  ทฺวารหตฺถปาเสป  วสิตุ  วฏฏตีติ ฯ  อุปติสฺสตฺเถโร   
ปนาห  นครสฺส  พหูนิป  ทฺวารานิ  โหนฺติ  พหูนิป  สภายานิ  
ตสฺมา  สพฺพตฺถ  น  วฏฏติ  ยสฺสา  ปน  วีถิยา  จีวร  ปต   
ย  ตสฺสา  สมฺมุขฏาเน  สภาย ฺจ  ทฺวาร ฺจ  ตสฺส  สภายสฺส  
จ  ทฺวารสฺส  จ  หตฺถปาสา  น  วิชหิตพฺพ  เอว  หิ  สติ   
สกฺกา  จีวรสสฺ  ปวุตฺตึ  ชานิตุนฺติ ฯ  สภาย  ปน  คจฺฉนฺเตน  
ยสฺส  อาปณิกสฺส  หตฺเถ  นิกฺขิตฺต  สเจ  โส  ต  จีวร  อติหริตฺวา  
ฆเร  นิกฺขิปติ  วีถิหตฺถปาโส  น  รกฺขติ  ฆรสฺเสว  หตฺถปาเส  
วฏพฺพ ฯ  สเจ  มหนฺต  ฆร  โหติ  เทวฺ  วีถโิย  ผรตฺิวา   ิต 
ปุรโต วา ปจฺฉโต  วา  หตฺถปาเสเยว  อรุโณ  อุฏาเปตพฺโพ ฯ  สภาเย  นิกฺขิปตฺวา ปน  สภาเย  
วา  ตสฺส  สมฺมุเข  นคร- 
ทฺวารมูเล  วา  เตสเยว  หตฺถปาเส  วา  อรุณ  (๑) อุฏาเปตพฺพ ฯ   
# ๑. ปุลิงฺโค กาตพฺโพ ฯ อิโต ปเรสุป ตเถว กาตพฺพ ฯ    
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อปริกฺขิตฺโตติ  อิมินา ตสฺเสว คามสฺส  นานูปจารตา  ทสฺสิตา ฯ   
เอเตเนวูปาเยน  สพฺพตฺถ  เอกูปจารตา  จ  นานูปจารตา  จ   
เวทิตพฺพา ฯ  ปาลิย  ปน  คาโม  เอกูปจาโร  นามาติ  เอว   
อาทิมฺหิ  อชโฺฌกาโส  เอกูปจาโร  นามาติ  เอว  อนฺเต  จ   
เอกเมว  มาติกาปท  อุทฺธริตฺวา  ปทภาชน  วิตฺถาริต ฯ  ตสฺมา  
ตสฺเสว  ปทสฺสานุสาเรน  สพฺพตฺถ  ปริกฺเขปาทิวเสน  เอกูปจารตา   
อปริกฺเขปาทิวเสน  นานูปจารตา  จ  เวทิตพฺพา ฯ  นิเวสนาทีสุ   
โอวรกาติ  คพฺภานเยเวต  ปริยายวจน ฯ  หตฺถปาสา  วาติ  คพฺภสฺส  
วา  ฆรสฺส  วา  หตฺถปาสา ฯ  ทฺวารมูเล  วาติ  สพฺเพส  
สาธารเณ  ฆรทฺวารมูเล  วา ฯ  หตฺถปาสา  วาติ  คพฺภสฺส  วา   
ฆรสฺส  วา  ฆรทฺวารมูลสฺส  วา  หตฺถปาสา ฯ  อุทฺโทสิโตติ   
ยานาทีน  ภณฺฑาน  สาลา ฯ  อิโต  ปฏาย  นิเวสเน   
วุตฺตนเยเนว  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  อฏโฏติ  ปฏิราชาทิ- 
ปฏิพาหนตฺถ  อิฏกาหิ  กโต  พหลภิตฺติโก  จตุปฺป ฺจภูมิโก   
ปฏิสฺสยวิเสโส ฯ  มาโลติ  เอกกูฏสงฺคหิโต  จตุรสสฺปาสาโท ฯ   
ปาสาโทติ  ทีฆปาสาโท ฯ  หมฺมิยนฺติ  มุณฺฑจฺฉทนปาสาโท ฯ   
สตฺตพฺภนฺตราติ  เอตฺถ  เอต  อพฺภนฺตร  อฏวีสติหตฺถ  โหติ ฯ   
สตฺโถติ  สเจ  สตฺโถ  คจฺฉนฺโต  คาม  วา  นทึ  วา  ปริยาทยิตฺวา   
ติฏติ  อนฺโต  ปวิฏเน  สทฺธึ  เอกาพทฺโธ  หุตฺวา  โอร ฺจ 
ปาร ฺจ  ผริตฺวา   ิโต  โหติ  สตฺถปรหิาโรว  ลพฺภติ ฯ  อถ   
คาเม  วา  นทิยา  วา  ปรยิาปนฺโน โหติ  อนฺโต  ปวิฏโ    
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สตฺโถ  คามปริหาโร  เจว  นทีปริหาโร  จ  ลพฺภติ ฯ  สเจ   
วิหารสีม  อติกฺกมิตฺวา  ติฏติ  อนฺโตสีมาย  จีวร โหติ  ตตฺถ 
วิหาร  คนฺตฺวา  วสิตพฺพ ฯ  สเจ  พหิสมีาย  จีวร  โหติ   
สตฺถสมีเปเยว  วสิตพฺพ ฯ  สเจ  คจฺฉนฺโต  สกเฏ  วา  ภคฺเค   
โคเณ  วา  นฏเ  อนฺตรา  ฉิชฺชติ  ยสฺม ึ โกฏาเส  จีวร   
นิกฺขิตฺต  ตตฺถ  วสิตพฺพ ฯ  เอกกุลสฺส  เขตฺเต  หตฺถปาโส  นาม   
จีวรสฺส  หตฺถปาโสเยว ฯ  นานากุลสสฺ  เขตฺเต  หตฺถปาโส  
นาม  เขตฺตทฺวารสฺส  หตฺถปาโส ฯ  อปริกฺขิตฺเต  จีวรสฺเสว  
หตฺถปาโสว ฯ  ธ ฺกรณนฺติ  ขล  วุจฺจติ ฯ  อาราโมติ  ปุปฺผาราโม   
ผลาราโม  วา ฯ  ทฺวีสุป  เขตฺเต  วุตฺตสทิโสว  วินิจฺฉโย ฯ 
วิหาโรติ  นิเวสนสทิโสว  วินิจฺฉโย ฯ  รุกฺขมูเล  อนฺโตฉายายนฺติ   
ฉายาย  ผุฏโกาสสฺส  อนฺโตเยว ฯ  วิรลสาขสฺส  ปน  รกฺุขสฺส  
อาตเปน  ผุฏโกาเส  ปต  นิสฺสคฺคิยเมว  โหติ ฯ  ตสฺมา   
ตาทิสสฺส  สาขาฉายาย  วา  ขนฺธจฺฉายาย  วา  เปตพฺพ ฯ   
สเจ  สาขาย วา  วิฏเป  วา  เปติ  อุปร ิ อ ฺสฺส  สาขา- 
ฉายาย  ผุฏโกาเสเยว  เปตพฺพ ฯ  ขุชฺชรกฺุขสฺส  ฉายา   
ทูร  คจฺฉติ  ฉายาย ฯ  ฆนฏาเน  เปตุ วฏฏติเยว ฯ   
อิธาป  หตฺถปาโส จีวรหตฺถปาโสเยว ฯ อคามเก  อร ฺเติ   
อคามก  นาม  อร ฺ  วิชฌฺาฏวีอาทีสุ  วา  สมุทฺทมชฺเฌ   
วา  มจฺฉพนฺธาน  อคมนปเถสุ  ทีปเกสุ  ลพฺภติ ฯ  สมนฺตา    
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สตฺตพฺภนฺตราติ  มชฺเฌ   ิตสฺส  สพฺพทิสาสุ  สตฺตพฺภนฺตรา   
วินิพฺเพเธน  จุทฺทส  โหนติฺ ฯ  มชฺเฌ  นิสินฺโน  ปรุตฺถิมาย  วา   
ปจฺฉิมาย  วา  ทิสาย  ปริยนฺเต   ิตจีวร  รกฺขติ ฯ  สเจ  ปน   
อรุณุคฺคมนสมเย  เกสคฺคมตฺตป  ปุรตฺถิมทิส  คจฺฉติ  ปจฺฉิมาย   
ทิสาย  จีวร  นิสฺสคฺคิย  โหติ ฯ  เอส  นโย  อิตรสฺมึ ฯ  อุโปสถ- 
กาเล  ปน  ปริสปริยนฺเต  นิสินฺนภิกฺขุโต  ปฏาย  สตฺตพฺ- 
ภนฺตรสีมา  โสเธตพฺพา ฯ  ยตฺตก ภิกฺขุสงฺโฆ วฑฺฒติ สีมาป  
ตตฺตก วฑฺฒติ ฯ   
        อนิสฺสชฺชิตฺวา  ปริภุ ฺชติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  เอตฺถ   
สเจ  ปธานิโก  ภิกฺขุ  สพฺพรตฺตึ  ปธานมนุยุ ฺชิตฺวา  ปจฺจูสสมเย   
นหายิสฺสามีติ  นิกฺขมติ  ตีณิป  จีวรานิ  นทีตีเร  เปตฺวา  นทึ   
โอตรติ  นหายนฺตสฺเสว  จสฺส  อรุณ  อุฏหติ  กึ  กาตพฺพ   
โส  ห ิ ยท ิ อุตฺตริตฺวา  จีวร  นิวาเสติ  นิสฺสคฺคิย  จีวร   
อนิสฺสชฺชิตฺวา  ปริภุ ฺชนปจฺจยา  ทุกฺกฏ  อาปชฺชติ  อถ  นคฺโค  
คจฺฉติ  เอวป  ทุกฺกฏ  อาปชฺชตีติ ฯ  น  อาปชฺชติ  โส  ห 
 ิ  ยาว  อ ฺ  ภิกฺขุ  ทิสฺวา  วินยกมฺม  น  กโรติ  ตาว   
เตส  จีวราน  อปริโภคารหตฺตา  นฏจีวรฏาเน   ิโต  โหติ   
นฏจีวรสฺส  จ  อกปฺปย  นาม  นตฺถิ  ตสฺมา  เอก  นิวาเสตฺวา  
เทฺว  หตฺเถน  คเหตฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา  วินยกมฺม  กาตพฺพ ฯ   
สเจ  ทูเร  วิหาโร โหติ อนฺตรามคฺเค  มนุสฺสา  ส ฺจรนฺติ    
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เต  ทิสฺวา  เอก  นิวาเสตฺวา  เอก  ปารปุตฺวา  เอก  อสกูเฏ   
เปตฺวา  คนฺตพฺพ ฯ สเจ วิหาเร สภาค ภิกฺขุ  น  
ปสฺสติ  ภิกฺขาจาร  คตา  โหนฺติ  สงฺฆาฏึ  พหิคาเม  เปตฺวา   
สนฺตรุตฺตเรน  อาสนสาล  คนฺตฺวา  วินยกมฺม  กาตพฺพ ฯ   
สเจ  พหิคาเม  โจรภย  โหติ  ปารุปตฺวา  คนฺตพฺพ ฯ  สเจ   
อาสนสาลา  สมฺพาธา  โหติ  ชนากิณฺณา  น  สกฺกา  เอกมนฺเต   
จีวร  อปเนตฺวา  วินยกมฺม  กาตุ  เอก  ภิกฺขุ  อาทาย  พหิคาม 
  คนฺตฺวา  วินยกมฺม  กตฺวา  จีวรานิ  ปรภุิ ฺชิตพฺพานิ ฯ  สเจ   
ภิกฺขู  ทหราน  หตฺเถ  ปตฺตจีวร  ทตฺวา  มคฺค  คจฺฉนฺตา  ปจฺฉิเม  
ยาเม  สยิตุกามา  โหนฺติ  อตฺตโน  อตฺตโน  จีวร  หตฺถปาเส 
กตฺวาว  สยิตพฺพ ฯ  สเจ  คจฺฉนฺตานเยว  อสมฺปตฺเตสุ  ทหเรสุ   
อรุโณ  อุคฺคจฺฉติ  จีวรานิ  นิสฺสคฺคิยานิ  โหนฺติ ฯ  นิสฺสโย   
ปน  น  ปฏิปปฺสฺสมฺภติ ฯ  ทหรานป  ปรุโต  คจฺฉนฺตาน  เถเรสุ   
อสมฺปตฺเตสุป  เอเสว  นโย ฯ  มคฺค  วิรชฺฌิตฺวา  อร ฺเ   
อ ฺม ฺ  อปสฺสนฺเตสุป  เอเสว  นโย ฯ  สเจ  ปน  ทหรา   
มย  ภนฺเต  มหุุตฺต  สยิตฺวา  อสุกสฺมึ  นาม  โอกาเส  ตุมฺเห   
สมฺปาปุณิสฺสามาติ  วตฺวา  ยาว  อรุณุคฺคมนา  สยนฺติ  จีวร  
นิสฺสคฺคิย  โหติ  นิสฺสโย  จ  ปฏิปฺปสสฺมฺภติ ฯ  ทหเร  อุยฺโยเชตฺวา   
เถเรสุ  สยนฺเตสุป  เอเสว  นโย ฯ เทฺวธาปถ  ทิสฺวา  เถรา  
อย  มคฺโคติ  ทหรา  อย  มคฺโคติ  วตฺวา  อ ฺม ฺสฺส    
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วจน  อคฺคเหตฺวา  คตาว  สห  อรุณสฺส  อุคฺคมนาป  (๑) จีวรานิ   
นิสฺสคฺคิยานิ  โหนฺติ  นิสสฺโย  จ  ปฏปิฺปสฺสมฺภติ ฯ  สเจ  ทหรา   
มคฺคโต  โอกฺกมฺม  อนโฺตอรุเณเยว  นิวตฺติสฺสามาติ  เภสชฺชตฺถาย   
คาม  ปวิสิตฺวา  อาคจฺฉนฺติ  อสมฺปตฺตานเยว  จ  เตส  อรโุณ   
อุคฺคจฺฉติ  จีวรานิ  นิสฺสคฺคิยานิ  โหนฺติ  นิสฺสโย  ปน  น   
ปฏิปฺปสฺสมภฺติ ฯ  สเจ  ปน  เธนุภเยน  วา  สุนขภเยน  วา   
มุหุตฺต  ตฺวา  คมิสฺสามาติ  ตฺวา  วา  นิสีทิตฺวา  วา   
คจฺฉนฺติ  อนฺตรามคฺเค  อรุเณ  อุคฺคเต  จีวรานิ  จ  นิสฺสคฺคิยานิ   
โหนฺติ  นิสฺสโย  จ  ปฏิปปฺสฺสมฺภติ ฯ  สเจ  อนฺโตอรุเณเยว   
อาคมิสฺสามาติ  อนฺโตสีมาย  คาม  ปวิฏาน  อนฺตรา  อรุณ  
อุคฺคจฺฉติ  เนว  จีวรานิ  นสิฺสคฺคิยานิ  โหนฺติ  น  นสิฺสโย   
ปฏิปฺปสฺสมภฺติ ฯ  สเจ  ปน  วิภายตุ  วา  มา  วาติ  นิสีทนฺติ 
อรุเณ  อุคฺคเตป  น  จีวรานิ  นิสฺสคฺคิยานิ  โหนฺติ  นิสฺสโย   
ปน  ปฏิปฺปสฺสมฺภติ ฯ  เย  ปน  อุปสมฺปทาทิกมฺมตฺถาย  
อนฺโตอรุเณเยว  อาคมิสฺสามาติ  สอุสฺสาเหเนว  พหิอุปจารสีมาย  
มาลก  ปวิสนฺติ  ตตฺถ  อรุณ  อุฏหติ  จีวร  นิสฺสคฺคิย 
นิสฺสโย  ปน  น  ปฏิปฺปสสฺมฺภติ ฯ  ตเมว อนฺโตอุปจารสีมาย   
มาลก  ปวิสนฺติ  อรุเณ  อุคฺคเต  จีวร  น  นิสฺสคฺคิย  นิสฺสโย  
น  ปฏิปฺปสสฺมฺภติ ฯ  เย  จ  อนฺโตอรุเณเยว  อาคมิสฺสามาติ    
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สามนฺตวิหาร  ธมฺมสฺสวนตฺถาย  สอุสฺสาหา  คจฺฉนฺติ  อนฺตรา- 
มคฺเคเยว  จ  เนส  อรุณ  อุคฺคจฺฉติ  จีวรานิ  นิสฺสคฺคิยานิ   
โหนฺติ  นิสฺสโย  ปน  น  ปฏิปฺปสฺสมภฺติ ฯ  สเจ  ธมฺมคารเวน   
ยาว  ปริโยสาน  สุตฺวาว  คมิสฺสามาติ  นิสีทนฺติ  สห 
อรุณสฺส  อุคฺคมนา  จีวรานิป  นิสฺสคฺคิยานิ  โหนฺติ  นิสฺสโยป   
ปฏิปฺปสฺสมภฺติ ฯ  เถเรน  ทหร  จีวร  โธวนตฺถาย  คามนฺตร  
เปเสนฺเตน  อตฺตโน  จีวร  ปจฺจุทฺธริตฺวาว  ทาตพฺพ ฯ  ทหรสฺสาป  
จีวร  ปจฺจุทฺธราเปตฺวา  เปตพฺพ ฯ  สเจ  อสติยาป  คจฺฉติ   
อตฺตโน  จีวร  ปจฺจุทฺธริตฺวา  ทหรสฺส  จีวร  วิสฺสาเสน   
คเหตพฺพ  เปตฺวา ฯ  สเจ เถโร น สรติ  ทหโร  จ  สรติ   
ทหเรน  อตฺตโน  จีวร  ปจฺจุทฺธริตฺวา  เถรสฺส  จีวร 
วิสฺสาเสน  คเหตฺวา  คนฺตฺวา  วตฺตพฺพ  ภนฺเต  ตุมฺหาก  จีวร   
อธิฏหิตฺวา  ปริภุ ฺชถาติ ฯ  อตฺตโน  จีวร  อธิฏาตพฺพ ฯ   
เอว  เอกสฺส สติยาป อาปตฺติโมกฺโข โหตีติ ฯ เสส  
อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        สมฏุานาทีสุ  ปมก ินสิกฺขาปเท  อนธิฏาน  อวิกป-ฺ 
ปน ฺจ  อกิริยา  อิธ  อปจฺจุทฺธรณ  อยเมว  วิเสโส ฯ  เสส   
สพฺพตฺถ  วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                    อุทฺโทสิตสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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        เตน  สมเยนาติ  ตติยก ินสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  อุสฺสาเปตฺวา   
ปุนปฺปุน  วิมชฺชตีติ  วลีสุ  นฏาสุ  อิท  มหนฺต  ภวิสฺสตีติ   
ม ฺมาโน  อุทเกน  สิ ฺจิตฺวา  ปาเทหิ  อกฺกมิตฺวา หตฺเถหิ  
อุสฺสาเปตฺวา  อุกฺขิปตฺวา  ปฏ ิยา  ฆสติ ฯ  ต  อาตเปน  สุกฺข   
ปมปฺปมาณเมว  โหติ ฯ  โส  ปุนป  ตถา  กโรติ ฯ  เตน 
วุตฺต  อุสฺสาเปตฺวา  ปุนปฺปุน  วิมชชฺตีติ ฯ  ต  เอว  กิลมนฺต   
ภควา  คนฺธกุฏิย  นิสินฺโนว  ทิสฺวา  นิกฺขมิตฺวา  เสนาสนจาริก   
อาหิณฺฑนฺโต  วิย  ตตฺถ  อคมาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อททฺสา  โข 
ภควาติ  อาทิ ฯ  เอกาทสมาเสติ  เอก  ปจฺฉิมกตฺติกมาส เปตฺวา  
เสเส เอกาทสมาเส ฯ  สตฺตมาเสติ  กตฺติกมาสเยว  เหมนฺติเก   
จ  จตฺตาโรติ  ป ฺจมาเส  เปตฺวา  เสเส  สตฺตมาเส ฯ  
กาเลป  อาทิสฺส  ทินฺนนติฺ  สงฺฆสฺส  วา  อิท  อกาลจีวรนฺติ  
อุทฺทิสิตฺวา  ทินฺน  เอกสฺส  ปุคฺคลสฺส  วา  อิท  ตุยหฺ  ทมฺมีติ  
ทินฺน ฯ  สงฺฆโต  วาติ  อตฺตโน  ปตฺตภาควเสน  สงฺฆโต  วา   
อุปฺปชฺเชยฺย ฯ  คณโต  วาติ  อิท  สุตฺตนฺติกคณสฺส  เทม  อิท   
อาภิธมฺมิกคณสฺสาติ  เอว  คณสฺส  เทนฺติ  ตโต  อตฺตโน   
ปตฺตภาควเสน  คณโต  วา  อุปฺปชฺเชยยฺ ฯ  โน  จสสฺ  ปาริปูรีติ   
โน  เจ  ปาริปูรี  ภเวยฺย ฯ  ยตฺตเกน  กริยมาน  อธิฏานจีวร   
ปโหติ  ต  เจ  จีวร  ตตฺตก  น  ภเวยฺย  อูนก  ภเวยฺยาติ   
อตฺโถ ฯ  ปจฺจาสา  โหติ  สงฺฆโต  วาติ  อาทีสุ  อสกุทิวส   
นาม  สงฺโฆ  จีวรานิ  ลภิสสฺติ  คโณ  ลภิสฺสติ  ตโต  เม    
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จีวร  อุปฺปชชฺิสฺสตีติ  เอว  สงฺฆโต  วา  คณโต  วา  ปจฺจาสา  
โหติ ฯ  อถวา าตเกหิ  เม  จีวรตฺถาย  เปสิต  มิตฺเตหิ  เปสิต   
เต  อาคตา  จีวร  ทสฺสนฺตีติ  เอว  าติโต  วา  มิตฺตโต   
วา  ปจฺจาสา  โหติ ฯ  ปสุกูลโต  วาติ  เอตฺถ  ปน  ปสุกูล  
วา  ลจฺฉามีติ  เอว  ปจฺจาสา  โหตีติ  โยเชตพฺพ ฯ  อตฺตโน  วา  
ธเนนาติ  อตฺตโน  กปฺปาสสุตฺตาทินา  ธเนน  อสุกทิวส  นาม   
ลจฺฉามีติ  เอว วา ปจฺจาสา  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  ตโต  เจ  อุตฺตรึ   
นิกฺขิเปยฺย  สติยาป ปจฺจาสายาติ  มาสปรมโต  เจ  อุตฺตร 
 ึ  นิกฺขิเปยฺย  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติยนฺติ  อตฺโถ ฯ  เอว  ปน  อวตฺวา 
ยสฺมา  อนฺตรา  อุปฺปชชฺมาเน  ปจฺจาสาจีวเร  มูลจีวรสฺส   
อุปฺปนฺนทิวสโต  ยาว  วีสติโม  ทิวโส  ตาว  อุปปฺนฺน  ปจฺจาสา- 
จีวร  มูลจีวร  อตฺตโน  คติก  กโรติ  ตโต  อุทฺธ  มลูจีวร  
ปตฺจาสาจีวร  อตฺตโน  คติก  กโรติ  ตสฺมา  ต  วิเสส  ทสฺเสตุ  
ตทหุปฺปนฺเน  มลูจีวเรติ  อาทินา  นเยน ปน (๑)ภาชน  วุตฺต ฯ   
ต  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  วิสภาเค  อุปฺปนฺเน  มูลจีวเรติ  ยท ิ มลูจีวร  
สณฺห  ปจฺจาสาจีวร  ถูล  เนว  สกฺกา  โยเชตุ  รตฺติโย  จ  
เสสา  โหนฺติ  น  ตาว  มาโส  ปรูติ ฯ  น  อกามาติ  อกาเมน 
จีวร  น  กาเรตพฺพ ฯ  อ ฺ  ปจฺจาสาจีวร  ลภิตฺวาเยว   
กาลพฺภนฺตเร  กาตพฺพ ฯ  ปจฺจาสาจีวรป  ปรกิฺขารโจล  อธิฏา-   
# ๑. อติเรก ม ฺเ ฯ    
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ตพฺพ ฯ  อถ  มูลจีวร  ถูล  โหติ  ปจฺจาสาจีวร  สณฺห  มูลจีวร   
ปริกฺขารโจล  อธิฏหิตฺวา  ปจฺจาสาจีวรเมว  มูลจีวร  กตฺวา   
เปตพฺพ ฯ  ต  ปุน  มาสปริหาร  ลภติ  เอเตเนวูปาเยน  ยาว   
อิจฺฉติ  ตาว  อ ฺม ฺ  มูลจีวร  กตฺวา  เปตุ ลพฺภตีติ ฯ  เสส  
อุตฺตานตฺถเมว ฯ สมุฏานาทีนิ ปมก ินสทิสาเนวาติ ฯ   
                    ตติยก ินสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        เตน  สมเยนาติ  ปุราณจีวรสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  ยาว 
สตฺตมา  ปตามหยุคาติ  ปตุ  ปตา  ปตามโห ฯ  ปตามหสฺส   
ยุค  ปตามหยุค ฯ  ยุคนฺติ  อายุปฺปมาณ  วุจฺจติ ฯ  อภิลาปมตฺตเมว  
เจต ฯ  อตฺถโต  ปน  ปตามโหเยว  ปตามหยุค ฯ  ตโต  อุทฺธ 
สพฺเพป  ปุพฺพปุริสา  ปตามหคฺคหเณเนว  คหิตา ฯ  เอว  ยาว  
สตฺตโม  ปุรโิส  ตาว  ยา  อสมฺพทฺธา  สา  ยาว  สตฺตมา   
ปตามหยุคา  อสมฺพทฺธาติ  วุจฺจติ ฯ  เทสนามุขเมเวต ฯ  มาติโต   
วา  ปติโต  วาติ  วจนโต  ปน  ปตามหยุคป  ปตามหียุคป   
มาตามหยุคป  มาตามหียุคป  เตสป  ภาติกภคินีภาคิเนยฺยปุตฺตปฺป-ปุตฺตาทโยป  สพฺเพ  เต  อิธ  
สงฺคหิตาเอวาติ  เวทิตพฺพา ฯ  
ตตฺราย  วิตฺถารนโย ฯ  ปตา  ปตุ  ปตา  ตสฺส  ปตา  ตสฺสาป  
ปตาติ  เอว  ยาว  สตฺตมา  ยุคา ฯ  ปตา  ปตุ  มาตา  ตสฺสาป  
ปตา  จ  มาตา  จ  ภาตา  จ  ภคินี จ ปุตฺตา จ ธีตโร จาติ   
เอวป  อุทฺธ  จ  อโธ  จ  ยาว  สตฺตมา  ยุคา ฯ    
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ปตา  ปตุ ภาตา ปตุ  ภคินี  ปตุ  ปุตฺตา  ปตุ  ธีตโร 
เตสป  ปุตฺตธีตุปรมฺปราติ  เอวป  ยาว  สตฺตมา  ยุคา ฯ  มาตา   
มาตุ  มาตา  ตสฺสา  มาตา  ตสฺสาป  มาตาติ  เอว  ยาว   
สตฺตมา  ยุคา ฯ  มาตา  มาตุ  ปตา  ตสฺส  ปตา  จ  มาตา  
จ  ภาตา  จ  ภคินี  จ  ปุตฺตา  จ  ธีตโร  จาติ  เอวป   
อุทฺธ  จ  อโธ  จ  ยาว  สตฺตมา  ยุคา ฯ  มาตา  มาตุ   
ภาตา  มาตุ  ภคินี  มาตุ  ปุตฺตา  มาตุ  ธีตโร  เตสป   
ปุตฺตธีตุปรมฺปราติ  เอวป  ยาว  สตฺตมา  ยุคา ฯ เนว  
มาตุสมฺพนฺเธน น  ปตุสมฺพนฺเธน  สมฺพทฺธา  อย  อ ฺาติกา  
นาม ฯ  อุภโตสงฺเฆติ  ภิกฺขุสงฺเฆ  ตฺติจตุตฺเถน  จ  ภิกฺขุน-ี 
สงฺเฆ  ตฺติจตุตฺเถน  จาติ  อฏวาจิยกมฺเมน  อุปสมฺปนฺนา ฯ   
        สก ึ นิวตฺถป  สก ึ ปารุตปติ รชิตฺวา  กปฺป  กตฺวา   
เอกวารป  นิวตฺถ  วา  ปารุต  วา ฯ  อนฺตมโส  ปรโิภคสีเสน   
อเส  วา  มตฺถเก  วา  กตฺวา  มคฺค  คโต  โหติ  อุสฺสสีก 
  วา  กตฺวา  นิปนฺโน  โหติ  เอตป  ปุราณจีวรเมว ฯ  สเจ  ปน   
ปจฺจตฺถรณสฺส  เหฏา  กตฺวา  นิปชฺชติ  หตฺเถหิ  วา  อุกฺขิปตฺวา   
อากาเส  วิตาน  กตฺวา  สีเสน  อผุสนฺโต  คจฺฉติ  อย  ปรโิภโค   
นาม  น  โหตีติ  กุรุนฺทิย  วุตฺต ฯ  โธต  นิสฺสคฺคิยนฺติ  เอตฺถ   
เอว  อาณตฺตา  ภิกฺขุนี  โธวนตฺถาย  อุทฺธน  สชฺเชติ  ทารูนิ   
สหรติ  อคฺคึ  กโรติ  อุทก  อาหรติ  ยาว  น  โธวิตฺวา  อุกฺขิปติ    
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ตาว  ภิกฺขุนิยา  ปโยเค  ปโยเค  ภิกฺขุสฺส  ทุกฺกฏ  โธวิตฺวา   
อุกฺขิตฺตมตฺต  นิสฺสคฺคิย ฯ  สเจ  ทุทฺโธตนฺติ  ม ฺมานา  ปุน   
สิ ฺจติ  วา  โธวติ  วา  ยาว  นิฏาน  น  คจฺฉติ  ตาว   
ปโยเค  ปโยเค  ทกฺุกฏ ฯ  เอส  นโย  รชนาโกฏฏเนสุ ฯ 
รชนโทณิย  หิ  รชน  อากีริตฺวา  ยาว  สกึ  รชติ  ตโต 
ปุพฺเพ  ยงฺกิ ฺจิ  รชนตฺถาย  กโรติ  ปจฺฉา  วา  ปฏิรชติ   
เอว  สพฺพตฺถ  ปโยเค  ปโยเค  ทุกฺกฏ ฯ  เอว  อาโกฏฏเนป  
ปโยโค  เวทิตพฺโพ ฯ  อ ฺาติกาย  อ ฺาติกส ฺ ี  ปุราณจีวร   
โธวาเปตีติ  โน  เจป  อิม เม โธวาติ วทติ  อถโข  โธวนตฺถาย 
กายวิการ  กตฺวา  หตฺเถน  หตฺเถ  เทติ ปาทมูเล  วา  เปติ  
อุปริ  วา  ขิปติ  สิกฺขมานาสามเณรสามเณรีอุปาสิกาติตฺถิยาทีน   
หตฺเถ  เปเสติ  นทีติตฺเถ  โธวนฺติยา  อุปจาเร  วา  ขิปติ  
อนฺโต  ทฺวาทสหตฺเถ  โอกาเส  โธวาปตเยว  โหติ ฯ  สเจ  ปน  
อุปจาร  มุ ฺจิตฺวา  โอรโต  เปติ  สา  จ  โธวิตฺวา  อาเนต 
 ิ  อนาปตฺติ ฯ  สิกฺขมานาย  วา  สามเณริยา  วา  อุปาสิกาย   
วา  หตฺเถ  โธวนตฺถาย  เทติ  สา  เจ  อุปสมฺปชฺชิตฺวา โธวติ   
อาปตฺติเยว ฯ  อุปาสกสฺส  หตฺเถ  เทติ  โส  เจ  ลิงฺเค  ปริวตฺเต  
ภิกฺขุนีสุ  ปพฺพชิตฺวา  อุปสมฺปชฺชิตฺวา  โธวติ  อาปตฺติเยว ฯ   
สามเณรสฺส  วา  ภิกฺขุสฺส  วา  หตฺเถ  ทนิฺเนป  ลิงฺคปริวตฺตเน   
เอเสว  นโย ฯ  โธวาเปติ  รชาเปตีติ  อาทีสุ  เอเกน  วตฺถุนา    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 212 

                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๑๒   
 
นิสฺสคฺคิย  ทุติเยน  ทุกฺกฏ ฯ  ตีณิป  การาเปนฺตสฺส  เอเกน   
นิสฺสคฺคิย  เสเสหิ  เทฺว  ทุกฺกฏานิ ฯ  ยสฺมา  ปน  เอตานิ   
โธวนาทีนิ  ปฏิปาฏิยา  วา  อุปฺปฏิปาฏิยา  วา  กาเรนฺตสฺส 
โมกฺโข  นตฺถิ  ตสฺมา  เอตฺถ  ตีณิ  จตุกฺกานิ  วุตฺตานิ ฯ  สเจป 
หิ  อิม  จีวร  รชิตฺวา  โธวิตฺวา  อาเนหีติ  วุตฺเต  สา  ภิกฺขุนี  
ปม โธวิตฺวา  ปจฺฉา  รชติ  นิสฺสคฺคิเยน  ทุกฺกฏเมว ฯ  เอว   
สพฺเพสุป  วิปรีตวจเนสุ  นโย  เวทิตพฺโพ ฯ  สเจ  ปน โธวิตฺวา 
อาเนหีติ วุตฺเต  โธวติ  เจว  รชติ  จ  โธวนปจฺจยาเอว  อาปตฺติ   
รชเน  อนาปตฺติ ฯ  เอว  สพฺพตฺถ  วุตฺตาธิกรเณ  อวุตฺตา  
โธวตีติ  อิมินา  ลกฺขเณน  อนาปตฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  อิมสฺมึ   
จีวเร  ย  กาตพฺพ  ต  สพฺพ  ตุยฺห  ภาโรติ  วทนฺโต  ปน   
เอกวาจาย  สมฺพหุลา  อาปตฺติโย  อาปชฺชติ ฯ  อ ฺาติกาย  
เวมติโก  อ ฺาติกาย  าติกส ฺ ีติ  อิมานิ  ปน  ปทาน 
 ิ  วุตฺตนเนเนว  ติณฺณ  จตุกฺกาน  วเสน  วิตฺถารโต  เวทิตพฺพานิ ฯ   
เอกโต  อุปสมฺปนฺนายาติ  ภิกฺขุนีน  สนฺติเก  อุปสมฺปนฺนาย   
โธวาเปนฺตสฺส  ทุกฺกฏ ฯ  ภิกฺขูน  สนฺติเก  อุปสมฺปนฺนาย  ปน   
ยถาวตฺถุกเมว ฯ  ภิกฺขูน  สนฺติเก  อุปสมฺปนฺนา  นาม  ป ฺจสตา   
สากิยานิโย ฯ  อวุตฺตา  โธวตีติ  อุทฺเทสาย  วา โอวาทาย  วา   
อาคตา  กิลิฏ  จีวร  ทิสฺวา  ปตฏานโต  คเหตฺวา  วา   
เทถ  อยฺย  โธวิสฺสามีติ  อาหราเปตฺวา  วา  โธวติ  จ  รชติ    
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จ  อาโกฏเฏติ  จ  อย  อวุตฺตา  โธวติ  นาม ฯ  ยาป  อิม  
จีวร  โธวาติ  ทหร  วา  สามเณร  วา  อาณาเปนฺตสฺส  ภิกฺขุโน 
สุตฺวา  อาหรถ  อยฺย  อห  โธวิสฺสามีติ  โธวติ  ตาวกาลิก  
วา  คเหตฺวา  โธวิตฺวา  รชตฺิวา  เทติ  อยป  อวุตฺตา  โธวติ 
นาม ฯ  อ ฺ    ปริกฺขารนฺติ   อุปาหนตฺถวิกปตฺตตฺถวิกอสพนฺธก 
กายพนฺธนม ฺจปภิสีตฏิกาทีน  ยงฺกิ ฺจิ  โธวาเปติ  อนาปตฺติ ฯ   
เสสเมตฺถ  อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        สมฏุานาทีสุ  ปน  อิท  สิกฺขาปท  ฉสฺสมุฏาน  กิริยา   
โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม   
ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
        ปุราณจีวรโธวาปนสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        เตน   สมเยนาติ  จีวรปฏิคฺคหณสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  ปณฺฑปาต- 
ปฏิกฺกนฺตาติ  ปณฺฑปาตโต  ปฏิกกฺนฺตา ฯ  เยน  อนฺธวน   
เตนูปสงฺกมีติ  อปฺป ฺตฺเต  สิกฺขาปเท  เยน  อนธฺวน  เตนูป- 
สงฺกมิ ฯ  กตกมฺมาติ  กตโจรกมฺมา ฯ  สนฺธิจฺเฉทนาทีหิ  กมฺเมหิ   
ปรภณฺฑ  หรตฺิวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  โจรคามณิโกติ  โจรเชฏโก ฯ   
โส  กิร  ปุพฺเพ  เถร ึ ชานาติ  ตสฺมา  โจราน  ปุรโต  คจฺฉนฺโต 
ต  ทิสฺวา  อิโต  มา  คจฺฉถ  สพฺเพ  อิโต  เอถาติ  เต   
คเหตฺวา  อ ฺเน  มคฺเคน  อคมาสิ ฯ  สมาธิมฺหา  วุฏหิตฺวาติ 
เถรี  กิร  ปรจฺิฉินฺนเวลายเยว  สมาธิมฺหา  วุฏหิตฺวา ฯ  โสป    
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ตสฺมึเยว  ขเณ  เอว  อวจ  ตสฺมา  สา  อสฺโสสิ ฯ  ต  สุตฺวา   
จ  นตฺถิทานิ  อ ฺเ เอตฺถ  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา   
อ ฺตฺร  มยาติ ต มส อคฺคเหสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อถโข   
อุปฺปลวณฺณา  ภิกฺขุนีติ  อาทิ ฯ  โอหียโกติ  อวหียโก  อวเสโส   
วิหารวาร  ปตฺวา  เอโกว  วิหาเร   ิโตติ  อตฺโถ ฯ  สเจ  เม  
ตฺว  อนฺตรวาสก  ทเทยฺยาสีติ  กสฺมา  อาห ฯ  สณฺห  ฆนมฏ   
อนฺตรวาสก  ทิสฺวา  โลเภน ฯ  อปจ  อปฺปโก  ตสฺส  อนฺตรวาสเก   
โลโภ  เถริยา  ปน  สิขาปฺปตฺตา  โกฏาสสมฺปตฺติ  เตนสฺสา   
สรีรปาริปูร ึ ปสฺสิสฺสามีติ  วิสมโลภ  อุปฺปาเทตฺวา เอวมาห ฯ   
อนฺติมนฺติ  ป ฺจนฺน  จีวราน  สพฺพปรยินฺต  หุตฺวา  อนฺติม   
ปจฺฉิม ฯ  อ ฺ  เลเสนาป  วิกปฺเปตฺวา  วา  ปจฺจุทฺธริตฺวา   
วา ปต จีวร นตฺถีติ  เอว  ยถาอนุ ฺาตาน  ป ฺจนฺน  
จีวราน  ธารณวเสเนว  อาห  น  โลเภน ฯ  น  หิ  ขีณาสวาน   
โลโภ  อตฺถ ิฯ  นิปฺปฬิยมานาติ  อุปม  ทสฺเสตฺวา  คาฬฺห   
ปฬิยมานา ฯ  อนฺตรวาสก  ทตฺวา  อคมาสีติ  สงฺกจฺจิก  นิวาเสตฺวา  
ยถา  ตสฺส  มโนรโถ  น  ปูรติ  เอว  หตฺถตเลเยว  ทสฺเสตฺวา   
อคมาสิ ฯ กสฺมา ปาริวฏฏกจีวร อปฏคฺิคณฺหนฺเต  อุชฺฌายึสุ ฯ  
สเจ  เอตฺตโกป  อมฺเหสุ  อยฺยาน  วิสฺสาโส  นตฺถิ  กถ  มย   
ยาเปสฺสามาติ  วิหตฺถตาย  สมภิตุนฺนตฺตา ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
อิเมส  ป ฺจนฺนนฺติ  อิเมส  ป ฺจนฺน  สหธมฺมิกาน  สมสทฺธาน    
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สมสีลาน  สมทิฏ ีน  ปาริวฏฏก  คเหตุ  อนุชานามีติ  อตฺโถ ฯ   
ปโยเค  ทุกฺกฏนฺติ  คหณตฺถาย  หตฺถปฺปสารณาทีสุ  ทุกฺกฏ ฯ   
ปฏิลาเภนาติ  ปฏิคฺคหเณน ฯ  ตตฺถ  จ  หตฺเถน  วา  หตฺเถ 
เทตุ  ปาทมูเล  วา  เปตุ  อุปริ  วา  ขิปตุ  สเจ  สาทิยติ   
คหิตเมว  โหติ ฯ  สเจ  ปน  สิกฺขมานาสามเณรสามเณรีอุปาสก- 
อุปาสิกาทีน  หตฺเถ  เปสิต  ปฏิคฺคณฺหาติ  อนาปตฺติ ฯ  ธมฺมกถ   
กเถนฺตสฺส  จตสฺโสป  ปรสิา  จีวรานิ  จ  นานาวิราควตฺถานิ   
จ  อาเนตฺวา  ปาทมูเล  เปนฺติ  อุปจาเร  วา  ตฺวา   
อุปจาร  วา  มุ ฺจิตฺวา  ขิปนฺติ ฯ  ย  ตตฺถ  ภิกฺขุนีน  สนฺตก 
ต  อ ฺตฺร  ปาริวฏฏกา  คณฺหนฺตสฺส  อาปตฺติเยว ฯ  อถ  ปน   
รตฺติภาเค  ขิตฺตานิ  โหนฺติ  อิท  ภิกฺขุนิยา  อิท  อ ฺเส  
สนฺตกนฺติ  าตุ  น  สกกฺา  ปาริวฏฏกกิจฺจ  นตฺถติี  มหา- 
ปจฺจริย  จ  กรุุนฺทิย  จ  วุตฺต ฯ  ต  อจิตฺตกภาเวน  น 
สเมติ ฯ  สเจ  ภิกฺขุนี  วสฺสาวาสิก  เทติ  ปาริวฏฏกเมว  
กาตพฺพ ฯ  สเจ  ปน  สงฺการกูฏาทีสุ  เปติ  ปสุกูล   
คณฺหิสฺสนฺตีติ ปสุกูล  อธฏิหิตฺวา  คเหตุ  วฏฏติ ฯ  อ ฺาติกาย   
อ ฺาติกส ฺ ีติ  ติกปาจิตฺติย ฯ  เอกโต  อุปสมฺปนฺนายาติ  ภิกฺขุนีน   
สนฺติเก  อุปสมฺปนฺนาย  หตฺถโต  คณฺหนฺตสฺส  ทุกกฺฏ ฯ  ภิกฺขูน   
สนฺติเก  อุปสมฺปนฺนาย  ปน  ปาจิตฺติยเมว ฯ  ปริตฺเตน  วา  
วิปุลนฺติ  อปปฺคฺเฆน  จีวเรน  วา  อุปาหนตฺถวิกปตฺตตฺถวิก-    
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อสพนฺธกกายพนฺธนาทินา  วา  มหคฺฆ  สเจป  ติจีวร 
  ปฏิคฺคณฺหาติ  อนาปตฺติ ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  อนฺตมโส  หรีตก-ี 
ขณฺเฑนาปติ  วุตฺต ฯ  วิปุเลน  วา  ปริตฺตนฺติ  อิท  วุตฺต- 
วิปลฺลาเสน  เวทิตพฺพ ฯ  อ ฺ  ปริกฺขารนฺติ  ปตฺตตฺถวิกาทึ 
ยงฺกิ ฺจิ ฯ  วิกปฺปนูปคปจฺฉิมจีวรปฺปมาณ  ปน  ปรสิฺสาวนป  น   
วฏฏติ ฯ  ย  เนว  อธิฏานูปค  น  วิกปฺปนูปค  ต  สพฺพ 
วฏฏติ ฯ  สเจป  ม ฺจปฺปมาณา  ภิสิจฺฉวิ  โหติ  วฏฏติเยว ฯ  
โก  ปน  วาโท  ปตฺตตฺถวิกาทีสุ ฯ  เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        สมฏุานาทีสุ   อิท   ฉสฺสมุฏาน   กิริยากิริย  โนส ฺา- 
วิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม  ติจิตฺต   
ติเวทนนฺติ ฯ   
                จีวรปฏิคฺคหณสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        เตน  สมเยนาติ  อ ฺาตกวิ ฺตฺติสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ   
อุปนนฺโท  สกฺยปุตฺโตติ  อสีติสหสฺสมตฺตาน  สกฺยกุลา  ปพฺพชิตาน   
ภิกฺขูน  ปฏิกฏิโ  โลลชาติโก ฯ  ปฏโติ  เฉโก  สมตฺโถ   
ปฏิพโล  สรสมฺปนฺโน  กณฺมาธุริเยน  สมนฺนาคโต ฯ  กิสฺม ึ 
วิยาติ  กึสุ  วิย  กิเลโส  วิย  หิโรตฺตปฺปวเสน  กมปฺน  วิย  
สงฺกมฺปน  วิย  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  อทฺธานมคฺคนฺติ  อทฺธานสงฺขาต   
ทีฆมคฺค  น  นครวีถิมคฺคนฺติ  อตฺโถ ฯ  เต  ภิกฺขู  อจฺฉินฺทึสูติ  
มุสึสุ  ปตฺตจีวรานิ  เนส  หรึสูติ  อตฺโถ ฯ  อนุยุ ฺชาหีติ  ภิกฺขุภาว    
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ชานนตฺถาย  ปุจฺฉ ฯ อนุยุ ฺชิยมานาติ  ปพฺพชฺชาอุปสมฺปทา-   
ปตฺตจีวราธิฏานาทีนิ  ปุจฺฉิยมานา ฯ  เอตมตฺถ  อาโรเจสุนฺติ   
ภิกฺขุภาว  ชานาเปตฺวา  ยฺวาย  สาเกตา  สาวตฺถึ  อทฺธานมคฺค   
ปฏิปนฺนาติ  อาทินา  นเยน  วุตฺโต เอตมตฺถ อาโรเจสุฯ   
        อ ฺาตก  คหปตึ  วาติ  อาทีสุ  ย  ปรโต  ติเณน  วา   
ปณฺเณน  วา  ปฏิจฺฉาเทตฺวาติ  วุตฺต  ต  อาทึ  กตฺวา  เอว   
อนุปุพฺพีกถา  เวทิตพฺพา ฯ  สเจ  โจเร  ปสฺสิตฺวา  ทหรา 
ปตฺตจีวรานิ  คเหตฺวา  ปลาตา  โจรา  เถราน  นิวาสน- 
ปารุปนมตฺตเยว  หริตฺวา  คจฺฉนฺติ  เถเรหิ  เนว  ตาว  จีวร  
วิ ฺาเปตพฺพ ฯ  น  สาขาปลาส  ภ ฺชิตพฺพ ฯ  อถ  ทหรา  
สพฺพ  ภณฺฑิก  ฉฑฺเฑตฺวา  ปลาตา  โจรา  เถราน 
นิวาสนปารุปน  ต ฺจ  ภณฺฑิก  หริตฺวา  คจฺฉนฺติ  ทหเรหิ   
อาคนฺตฺวา  อตฺตโน  นิวาสนปารุปนานิ น ตาว เถราน   
ทาตพฺพานิ ฯ  น  หิ  อนจฺฉินฺนจีวรา  อตฺตโน  อตฺถาย   
สาขาปลาส  ภ ฺชิตุ  ลภนฺติ ฯ  อจฺฉินฺนจีวราน  ปน  อตฺถาย   
ลภนฺติ ฯ  อจฺฉินฺนจีวรา  จ  อตฺตโนป  ปเรสป  อตฺถาย  
ลภนฺติ ฯ  ตสฺมา  เถเรหิ  สาขาปลาส  ภ ฺชิตฺวา  วากาทีหิ  
คณฺ ิตฺวา  ทหราน  ทาตพฺพ  ทหเรหิ  วา  เถราน  อตฺถาย   
ภ ฺชิตฺวา  คณฺ ิตฺวา  เตส  หตฺเถ  ทตฺวา  วา  อทตฺวา  วา   
อตฺตนา  นิวาเสตฺวา  อตฺตโน  นิวาสนปารุปนานิ  เถราน    
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ทาตพฺพานิ ฯ  เนว  ภูตคามปาตพฺยตาย  ปาจิตฺติย  โหติ  น   
เตส  ธารเณ  ทุกฺกฏ ฯ  สเจ  อนฺตรามคฺเค  รชกตฺถรณ  วา   
โหติ  อ ฺเ  วา  ตาทิเส  มนุสฺเส  ปสสฺนฺติ  จีวร  วิ ฺา- 
เปตพฺพ ฯ  ยานิ  จ  เนส  เต  วา  มนุสสฺา  อ ฺเ  วา   
สาขาปลาสนิวาสเน  ภิกฺขู  ทิสฺวา  อุสฺสาหชาตา  วตฺถานิ  
เทนฺติ  ตานิ  สทสานิ  วา  โหนฺตุ  อทสานิ  วา  นีลาทิ- 
นานาวณฺณานิ  วา  กปฺปยานิป  อกปฺปยานิป  สพฺพานิ   
อจฺฉินฺนจีวรฏาเน   ิตตฺตา  เตส นิวาเสตุ ฺจ ปารุปตุ ฺจ  
วฏฏนฺติ ฯ วุตฺตป เหต ปริวาเร   
                อกปฺปกต น ป รชนาย รตฺต   
                เตน นิวตฺโถ เยน กาม วเชยฺย   
        น จสฺส โหติ อาปตฺติ โส จ ธมโฺม สุคเตน เทสิโต   
                ป ฺหาเมสา กุสเลหิ จินฺติตาติ (๑)ฯ   
        อย  หิ  ป ฺโห  อจฺฉินฺนจีวรก  ภิกฺขุ  สนฺธาย  วุตฺโต ฯ   
อถ  ปน  ติตฺถิเยหิ  สมาคจฺฉนฺติ  เต  จ  เนส  กุสจีรวากจีร- 
ผลกจีรานิ  เทนฺติ  ตานิป  ลทฺธ ึ อคฺคเหตฺวา  นิวาเสตุ   
วฏฏนฺติ ฯ  นิวาเสตฺวาป  ลทฺธ ิ น คเหตพฺพา ฯ อิทานิ ย  
อาวาส ปม  อุปคจฺฉติ  สเจ ตตฺถ โหติ สงฺฆสฺส วิหารจีวร 
วาติ อาทีสุ  วิหารจีวร  นาม  มนุสฺสา  อาวาส  กาเรตฺวา   
# ๑. วิ. ปริ. ๘/๑๓๓๕/๕๓๕ ฯ    
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จตฺตาโร  ปจฺจยา  อมฺหากเมว  สนฺตกา  ปรโิภค  คจฺฉนฺตูติ   
จีวร  สชชฺิตฺวา  อตฺตนา  การาปเต  อาวาเส  เปนฺติ  เอต   
วิหารจีวรนฺนาม ฯ  อุตฺตรตฺถรณนฺติ  ม ฺจกสฺส  อุปริ  อตฺถรณ  
วุจฺจติ ฯ ฯ  ภุมฺมตฺถรณนฺติ  ปรกิมฺมกตาย  ภูมิยา  รกฺขณตฺถาย   
วิลิมิกาหิ  กตอตฺถรณ ฯ  ตสฺส  อุปริ  ตฏิก  อตฺถรตฺิวา   
จงฺกมนฺติ ฯ  ภิสิจฺฉวีติ  ม ฺจภิสิยา  วา  ปกภิสิยา  วา  ฉวิ ฯ   
สเจ  ปูริตา  โหติ  วิธุเนตฺวาป  คเหตุ  วฏฏติ ฯ  เอวเมเตสุ   
วิหารจีวราทีสุ  ย  ตตฺถ  อาวาเส  โหติ  ต  อนาปุจฺฉาป   
คเหตฺวา  นิวาเสตุ  วา  ปารุปตุ  วา  อจฺฉินฺนจีวรกาน  ภิกฺขูน   
ลพฺภตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  ต ฺจ  โข  ลภิตฺวา  โอทหิสฺสามิ  ปุน   
เปสฺสามีติ  อธิปฺปาเยน  น  มลูจฺเฉชฺชาย ฯ  ลภิตฺวา  จ  ปน   
าติโต  วา  อุปฏากโต  วา  อ ฺโต  วา  กุโตจิป  ปากติกเมว   
กาตพฺพ ฯ  วิเทส  คเตน  เอกสฺมึ  สงฺฆิเก  อาวาเส  
สงฺฆิกปริโภเคน  ปริภุ ฺชนตฺถาย  เปตพฺพ ฯ  สจสฺส  ปรโิภเคเนว   
ต  ชรีติ  วา  นสฺสติ  วา  คีวา  น  โหติ ฯ  สเจ  ปน 
เอเตส  วุตฺตปฺการาน  คิหิวตฺถาทีน  ภิสิจฺฉวิปริยนฺตาน  กิ ฺจิ   
น  ลพฺภติ  เตน  ติเณน  วา  ปณฺเณน  วา  ปฏิจฺฉาเทตฺวา   
อาคนฺตพฺพนฺติ ฯ  เกหิจิ  วา  อจฺฉินฺนนฺติ  เอตฺถ  ยป  อจฺฉินฺน- 
จีวรา  อาจริยูปชฺฌายา  อ ฺเ  อาหราวุโส  จีวรนฺติ  ยาจิตฺวา  
วา  วิสฺสาเสน  วา  คณฺหนฺติ  ตมฺป  สงฺคห  คจฺฉตีติ  วตฺตุ    
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ยุชฺชติ ฯ  ปรโิภคชิณฺณ  วาติ  เอตฺถ  จ  อจฺฉินฺนจีวราน   
อาจริยูปชฺฌายาทีน   อตฺตนา   ติณปณฺเณหิ  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ทินฺน  
จีวรป  สงฺคห  คจฺฉตีติ  วตฺตุ ยุชฺชติ ฯ เอว หิ  เต  อจฺฉินฺน- 
จีวรฏาเน  นฏจีวรฏาเน  จ   ิตา  ว  ภวิสฺสนฺติ ฯ  เตน   
เนส  วิ ฺตฺติย ฺจ  อกปฺปยจีวรปริโภเค  จ  อนาปตฺติ  อนุรูปา   
ภวิสฺสตีติ ฯ  าตกาน  ปวาริตานนฺติ  เอตฺถ  เอเตส  สนฺตก   
เทถาติ  วิ ฺาเปนฺตสฺส  ยาจนฺตสฺส  อนาปตฺตีติ  เอวมตฺโถ   
ทฏพฺโพ ฯ  น  หิ  าตกาน  ปวาริตาน  อาปตฺติ  วา   
อนาปตฺติ  วา  โหติ ฯ  อตฺตโน  ธเนนาติ  เอตฺถาป  อตฺตโน   
กปฺปยภณฺเฑน  กปฺปยโวหาเรเนว    วิ ฺาเปนฺตสฺส   เจตาเปนฺตสฺส    
วา  ปริวตฺตาเปนฺตสฺส  วา  อนาปตฺตีติ  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
ปวาริตานนฺติ  เอตฺถ  จ  สงฺฆวเสน  ปวาริเตสุ  ปมาณเมว   
วฏฏติ ฯ  ปุคฺคลิกปวารณาย  ย  ย  ปวาเรติ  ต  ตเยว   
วิ ฺาเปตพฺพ ฯ โย หิ  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  ปวาเรตฺวา  สยเมว   
สลฺลกฺเขตฺวา  กาลานุกาล  จีวรานิ  ทิวเส  ทิวเส  ยาคุ- 
ภตฺตาทีนีติ  เอว  เยน  เยน  อตฺโถ ต ต  เทติ  ตสฺส   
วิ ฺาปนกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  โย  ปน  ปวาเรตฺวา  พาลตาย   
วา  สติสมฺโมเสน  วา  น  เทติ  โส  วิ ฺาเปตพฺโพ ฯ  โย   
มยฺห  เคห  ปวาเรมีติ  วทติ  ตสฺส  เคห  คนฺตฺวา  ยถาสุข 
นิสีทิตพฺพ  นิปชฺชิตพฺพ  น  กิ ฺจิ  คเหตพฺพ ฯ  โย  ปน  ย    
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มยฺห  เคเห  อตฺถิ  ต  ปวาเรมีติ  วทติ  ย  ตตฺถ  กปปฺย  ต   
วิ ฺาเปตพฺพ ฯ  เคเห  ปน  นิสีทิตุ วา  นิปชฺชิตุ วา  น   
ลพฺภตีติ  กุรนฺุทิย  วุตฺต ฯ  อ ฺสฺสตฺถายาติ  เอตฺถ  อตฺตโน  าตก- 
ปวาริเต  น  เกวล  อตฺตโน  อตฺถาย  อถโข  อ ฺสฺสตฺถาย   
วิ ฺาเปนฺตสฺส  อนาปตฺตีติ  อยเมโก  อตฺโถ ฯ  อย  ปน  ทุติโย   
อ ฺสฺสาติ  เย  อ ฺสฺส  าตกปวาริตา  เต  ตสฺเสว   
อ ฺสฺสาติ  ลทฺธโวหารสฺส  พุทฺธรกขิฺตสฺส  วา  ธมฺมรกฺขิตสฺส  วา   
อตฺถาย  วิ ฺาเปนฺตสฺส  อนาปตฺตีติ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        สมฏุานาทีสุ  อิทป  ฉสฺสมุฏาน  กริิยา  โนส ฺาวิโมกฺข   
อจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                อ ฺาตกวิ ฺตฺติสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        เตน  สมเยนาติ  ตทุตฺตริสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  อภิหฏ ุนฺติ   
อภีติ  อุปสคฺโค ฯ  หริตุนติฺ  อตฺโถ ฯ  คณฺหิตุนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
ปวาเรยฺยาติ  อิจฺฉาเปยฺย  อิจฺฉ  รุจึ  อุปปฺาเทยฺย  วเทยฺย   
นิมนฺเตยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  อภิหฏ ุ ปวาเรนฺเตน  ปน  ยถา  
วตฺตพฺพ ต  อาการ  ทสฺเสตุ  ยาวตก  อิจฺฉสิ  ตาวตก   
คณฺหาหีติ  เอวมสฺส  ปทภาชน  วุตฺต ฯ  อถวา  ยถา  เนกฺขมฺม   
ทฏ ุเขมโตติ  เอตฺถ  ทิสฺวาติ  อตฺโถ  เอวมิธาป  อภิหฏ 
 ุ  ปวาเรยฺยาติ  อภิหริตฺวา  ปวาเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  กายา- 
ภิหาโร  วา  วาจาภิหาโร  วาติ  ทุวิโธ  อภิหาโร ฯ  กาเยน    
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วา  วตฺถานิ  อภิหริตฺวา  ปาทมูเล  เปตฺวา  ยตฺตก  อิจฺฉสิ   
ตตฺตก  คณฺหาหีติ  วทนฺโต  ปวาเรยฺย ฯ  วาจาย  วา  อมฺหาก   
ทุสฺสโกฏาคาร  ปริปุณฺณ  ยตฺตก  อิจฺฉสิ  ตตฺตก  คณฺหาหีติ  
วทนฺโต  ปวาเรยฺย ฯ  ตทุภย  หิ  เอกชฌฺ  กตฺวา  อภิหฏ ุ   
ปวาเรยฺยาติ  วุตฺต ฯ  สนฺตรุตฺตรปรมนติฺ  สอนฺตร  อุตฺตร  ปรม  
อสฺส  จีวรสสฺาติ  สนฺตรุตฺตรปรม ฯ  นิวาสเนน  สทฺธึ  ปารุปน   
อุกฺกฏปริจฺเฉโท  อสฺสาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตโต  จีวร  สาทิตพฺพนฺติ 
ตโต  อภิหฏจีวรโต  เอตฺตก  จีวร  คเหตพฺพ  น  อิโต  ปรนฺต 
 ิ  อตฺโถ ฯ  ยสฺมา  ปน  อจฺฉินฺนสพฺพจีวเรน  ติจีวริเกเนว  ภิกขฺุนา  
เอว  ปฏิปชชฺติพฺพ  อ ฺเน  อ ฺถาป  ตสฺมา  ต  วิภาค   
ทสฺเสตุ  สเจ  ตีณิ  นฏานิ  โหนฺตีติ  อาทินา  นเยน  ตสฺส   
ปทภาชน  วุตฺต ฯ  ตตฺราย  วินิจฺฉโย ฯ  ยสฺส  ตีณิ  นฏานิ  
เตน  เทฺว  สาทิตพฺพานิ ฯ  เอก  นิวาเสตฺวา  เอก  ปารุปตฺวา  
อ ฺ  สภาคฏานโต  ปริเยสิสฺสติ ฯ  ยสฺส  เทฺว  นฏาน 
 ิ  เตน  เอก  สาทิตพฺพ ฯ  สเจ  ปกติยาว  สนฺตรุตฺตเรน  จรติ   
เทฺว  สาทิตพฺพานิ ฯ  เอว  เอก  สาทิยนฺเตเนว  สโม  ภวิสฺสติ ฯ  
เอก  นฏ  น  สาทิตพฺพ ฯ  ยสฺส  ตีสุ  เอก  นฏ  น   
สาทิตพฺพ ฯ  ยสฺส  ปน  ทวีฺสุ  เอก  นฏ  เอก  สาทติพฺพ ฯ   
ยสฺส  ปน  เอกเยว  โหติ  ต ฺจ  นฏ  เทฺว  สาทิตพฺพานิ ฯ   
ภิกฺขุนิยา  ปน  ป ฺจสุป  นฏเสุ  เทฺว  สาทิตพฺพานิ ฯ  จตูสุ    
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นฏเสุ  เอก  สาทิตพฺพ ฯ  ตีสุ  นฏเสุ  กิ ฺจิ  น  สาทิตพฺพ ฯ   
โก  ปน  วาโท  ทฺวีสุ  วา  เอกสฺมึ  วา ฯ  เยน  เกนจิ  
หิ  สนฺตรุตฺตรปรมตาย  าตพฺพ  ตโต  อุตฺตรึ  น  ลพฺภตีติ  
อิทเมตฺถ  ลกขฺณ ฯ  เสสก  อาหริสฺสามีติ  เทฺว  จีวรานิ 
กตฺวา  เสสก  ปุน  อาหริสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ  น  อจฺฉินฺนการณาติ   
พาหุสจฺจาทิคุณวเสน  เทนฺติ ฯ  าตกานนฺติ  อาทีสุ  าตกาน  
เทนฺตาน  สาทิยนฺตสฺส  ปวาริตาน  เทนฺตาน  สาทิยนฺตสฺส 
อตฺตโน  ธเนน  สาทิยนฺตสฺส  อนาปตฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อฏกถาสุ  
ปน  าตกปวาริตฏาเน  ปกติยาว  พหหป  วฏฏติ  อจฺฉินฺน- 
การณา  ปมาณเมว  วฏฏตีติ  วุตฺต ฯ  ต  ปาลิยา  น  สเมติ ฯ   
ยสฺมา  ปนิท  สิกฺขาปท  อ ฺสฺสตฺถาย  วิ ฺาปนวตฺถุสฺมึเยว  
ป ฺตฺต  ตสฺมา  อิธ  อ ฺสฺสตฺถายาติ น วุตฺต ฯ เสส 
อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        สมฏุานาทีสุ  อิทป  ฉสฺสมุฏาน  กริิยา  โนส ฺาวิโมกฺข   
อจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                    ตทุตฺตริสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        เตน  สมเยนาติ  อุปกฺขฏสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  อตฺถาวุโส  ม   
โส  อุปฏาโกติ  อาวุโส  ย  ตฺว  ภณสิ  อตฺถิ  เอวรูโป  โส   
มม  อุปฏาโกติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  อปมยฺยา  เอว  โหตีติ  อป   
เม  อยฺยา  เอว  โหติ ฯ  อป  เมยฺยา  เอว  โหตีติป  ปาโ ฯ  ภิกขฺุ    
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ปเนว  อุทฺทิสฺสาติ  เอตฺถ  อุทฺทิสฺสาติ  อปทิสฺส  อารพฺภ ฯ   
ยสฺมา  ปน  ย  อุทฺทิสฺส  อุปกฺขฏ  โหติ  ต  ตสฺสตฺถาย  อุปกฺขฏ   
นาม  โหติ  ตสฺมาสฺส  ปทภาชเน  ภิกฺขุสฺสตฺถายาติ  วุตฺต ฯ   
ภิกฺขุ  อารมฺมณ  กริตฺวาติ  ภิกฺขุ  ปจฺจย  กตฺวา ฯ  ย  หิ  
ภิกฺขุ  อุทฺทิสฺส  อุปกฺขฏ  ต  นิยเมเนว  ภิกฺขุ  ปจฺจย  กตฺวา 
อุปกฺขฏ  โหติ ฯ  เตน  วุตฺต  ภิกฺขุ อารมฺมณ  กริตฺวาติ ฯ   
ปจฺจโยป  หิ  ลภติ  มาโร  อารมฺมณนฺติ  อาทีสุ  อารมฺมณนฺติ   
อาคโต ฯ  อิทานิ  อุทฺทิสฺสาติ  เอตฺถ  โย  กตฺตา  ตสฺส  
อาการทสฺสนตฺถ  ภิกฺขุ  อจฺฉาเทตุกาโมติ  วุตฺต ฯ  ภิกฺขุ   
อจฺฉาเทตุกาเมน  หิ  เตน  ต  อุทฺทิสฺส  อุปกฺขฏ  น  อ ฺเน  
การเณน ฯ  อิติ  โส  อจฺฉาเทตุกาโม  โหติ ฯ  เตน  วุตฺต  
ภิกฺขุ  อจฺฉาเทตุกาโมติ ฯ  อ ฺาตกสฺส  คหปติสฺส  วาติ   
อ ฺาตกคหปตินา  วาติ  อตฺโถ ฯ  กรณตฺเถ  หิ  อิท   
สามิวจน ฯ   
        ปทภาชเน  ปน  พฺย ฺชน  อวิจาเรตฺวา อตฺถมตฺตเมว   
ทสฺเสตุ อ ฺาตโก  นาม ฯเปฯ  คหปติ  นามาติ  อาทิ  วุตฺต ฯ   
จีวรเจตาปนนฺติ  จีวรมูล ฯ  ต  ปน  ยสฺมา  หิร ฺาทีสุ   
อ ฺตร  โหติ  ตสฺมา  ปทภาชเน  หิร ฺ  วาติ  อาทิ  วุตฺต ฯ   
อุปกฺขฏ  โหตีติ  สชฺชิต  โหติ  สหริตฺวา  ปต ฯ  ยสฺมา  ปน   
หิร ฺ  วาติ  อาทินา  วจเนนสฺส  อุปกขฺฏภาโว  ทสฺสิโต  โหติ   
ตสฺมา  อุปกฺขฏ  นามาติ  ปท  อุทฺธริตฺวา  วิสุ  ปทภาชน  น    
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วุตฺต ฯ  อิมินาติ  อุปกฺขฏ  สนฺธายาห ฯ  เตเนวสฺส  ปทภาชเน   
ปจฺจุปฏ ิเตนาติ  วุตฺต ฯ  ย ฺหิ  อุปกขฺฏ  สหริตฺวา  ปต  ต   
ปจฺจุปฏ ิต  โหตีติ ฯ  อจฺฉาเทสฺสามีติ  โวหารวจนเมต ฯ   
อิตฺถนฺนามสฺส  ภิกฺขุโน  ทสฺสามีติ  อย  ปเนตฺถ  อตฺโถ ฯ  เตเนวสฺส   
ปทภาชเนป  ทสฺสามีติ  วุตฺต ฯ  ตตฺร  เจ  โส  ภิกฺขูติ  ยตฺร   
โส  คหปติ  วา  คหปตานี  วา  ตตฺร  โส  ภิกฺขุ  ปพฺุเพ   
อปฺปวาริโต  อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺป อาปชฺเชยฺย เจ อิติ  
อยเมตฺถ  ปทสมฺพนฺโธ ฯ  ตตฺถ  อุปสงฺกมิตฺวาติ  อิมสฺส  คนฺตฺวาติ   
อิมินาว  อตฺเถ  สิทฺเธ  ปจุรโวหารวเสน  ฆรนฺติ  วุตฺต ฯ   
ยตฺร  ปน  โส  ทายโก  ตตฺร  คนฺตฺวาติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  
ตสฺมา  ปุนป  วุตฺต  ยตฺถ  กตฺถจิ  อุปสงฺกมิตฺวาติ ฯ  วิกปฺป   
อาปชฺเชยฺยาติ  วิสิฏกปฺป  อธิกวิธาน  อาปชฺเชยยฺ ฯ  ปทภาชเน 
ปน  เยน  การเณน  วิกปปฺ  อาปนฺโน  โหติ  ตเมว  ทสฺเสตุ อายต  
วาติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  สาธูติ  อายาจเน  นิปาโต ฯ  วตาติ   
ปริวิตกฺเก ฯ  มนฺติ  อตฺตาน  อุทฺทิสติ ฯ  อายสฺมาติ  ปร  อาลปติ   
อามนฺเตติ ฯ  ยสฺมา  ปน  อท  สพฺพ  พฺย ฺชนมตฺตเมว   
อุตฺตานตฺถเมว  ตสฺมาสฺส  ปฺทภาชเน  อตฺโถ  น  วุตฺโต ฯ  
กลฺยาณกมฺยต  อุปาทายาติ  สุนฺทรกามต  วิสิฏกามต  จิตฺเตน 
คเหตฺวา ฯ  ตสฺส  อาปชฺเชยฺย  เจ  อิติ อิมินา  สมฺพนฺโธ ฯ   
ยสฺมา  ปน  โย  กลฺยาณกมฺยต  อุปาทาย  อาปชฺชติ  โส   
สาธุตฺถิโก  มหคฺฆตฺถิโก  โหติ  ตสฺมาสฺส  ปทภาชเน  พฺย ฺชน    
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ปหาย  อธิปฺเปตตฺถเมว  ทสฺเสตุ  ตเทว  วจน  วุตฺต ฯ  ยสฺมา  ปน  
น  อิมสฺส  อาปชฺชนมตฺเตเนว  อาปตฺติ  สีส  เอติ  ตสฺมา  ตสฺส   
วจเนนาติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  อนาปตฺติ  าตกานนฺติ  อาทีสุ  าตกาน   
จีวเร  วิกปฺป  อาปชฺชนฺตสฺส  อนาปตฺตีติ  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
มหคฺฆ  เจตาเปตุกามสฺส  อปฺปคฺฆ  เจตาเปตีติ  คหปติสฺส   
วีสติอคฺฆนก  จีวร  เจตาเปตุกามสฺส  อล  มยฺห  เอเตน   
ทสคฺฆนก วา  อฏคฺฆนก  วา  เทหีติ  วทโต  อนาปตฺตีติ ฯ 
อปฺปคฺฆนฺติ  อิท  จ  อติเรกนิวารณตฺถเมว  วุตฺต ฯ  สมเกป  ปน   
อนาปตฺติ ฯ  ต ฺจ  โข  อคฺฆวเสเนว  น  ปมาณวเสน ฯ   
อคฺฆวฑฺฒนก ฺหีท  สิกฺขาปท  ตสฺมา  โย  วีสติอคฺฆนก  
อนฺตรวาสก  เจตาเปตุกาโม  ต  เอตฺตกเมว  อคฺฆนก  จีวร   
เทหีติ  วตฺตตป  วฏฏติ ฯ  เสส  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  สมุฏานาทีนิป  
ตทุตฺตริสิกฺขาปทสทิสาเนวาติ ฯ   
           ปมอุปกฺขฏสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        ทุติยอุปกฺขฏสิกฺขาปเท  อิมินาว  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
ต  หิ  อิมสฺส  อนุปฺป ฺตฺติสทิส ฯ  เกวล  ปมสิกขฺาปเท 
เอกสฺส  ปฬา  กตา  ทุติเย  ทฺวินฺน ฯ  อยเมตฺถ  วิเสโส ฯ   
เสส  สพฺพ  ปมสทิสเมว ฯ  ยถา  จ  ทฺวินฺน  เอว  พหูน 
  ปฬน  กตฺวา  คณฺหโตป อาปตฺติ เวทิตพฺพา ฯ   
           ทุติยอุปกฺขฏสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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        เตน  สมเยนาติ  ราชสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  อุปาสก  ส ฺา- 
เปตฺวาติ  ชานาเปตฺวา ฯ  อิมินา  มูเลน  จีวร  กีณิตฺวา  เถรสฺส  
เทหีติ  เอว  วตฺวาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ป ฺาสพนฺโธติ  ป ฺาส- 
กหาปโณ  ทณฺโฑติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ป ฺาสมฺพนฺโธติป  ปาโ ฯ   
อชฺชุณฺโห  ภนฺเต  อาคเมหีติ  ภนฺเต  อชฺช  เอกทิวส  อมฺหาก   
ติฏ  อธิวาเสหีติ  อตฺโถ ฯ  ปรามสีติ  คณฺหิ ฯ  ชโินสีติ  ชโิตสิ   
ป ฺาส  ชิโต  อสิ ฯ  ป ฺาส  ทาเปตพฺโพติ  อธิปฺปาโย ฯ   
ราชโภคฺโคติ  ราชโต  โภคฺค  ภุ ฺชิตพฺพ  อสฺส  อตฺถีติ  
ราชโภคฺโค ฯ  ราชโภโคติป  ปาโ ฯ  ราชโต  โภโค  อสฺส   
อตฺถีติ  อตฺโถ ฯ  ปหิเณยฺยาติ  เปเสยฺย ฯ  อุตฺตานตฺถตฺตา  ปนสฺส   
ปทภาชน  น  วุตฺต ฯ  ยถา  จ  เอตสฺส  เอว  จีวร  อิตฺถนฺนาม 
  ภิกฺขุนฺติ  อาทีนป  ปทาน  อุตฺตานตฺถตฺตาเยว  ปทภาชน  น  
วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อาภฏนฺติ  อานีต ฯ  กาเลน  กปฺปยนฺติ   
ยุตฺตปฺปตฺตกาเลน ฯ  ยทา  โน  อตฺโถ  โหติ  ตทา  กปฺปยจีวร   
ปฏิคฺคณฺหามาติ  อตฺโถ ฯ  เวยฺยาวจฺจกโรติ  กิจฺจกโร  กปฺปย- 
การโกติ  อตฺโถ ฯ  ส ฺตฺโต  โส  มยาติ  อาณตฺโต  โส  มยา  
ยถา  ตุมฺหาก  จีวเรน  อตฺเถ  สติ  จีวร  ทสฺสติ  เอว  วุตฺโตติ   
อตฺโถ ฯ  อตฺโถ  เม  อาวุโส  จีวเรนาติ  โจทนาลกฺขณนิทสฺสน- 
เมต ฯ  อิท  หิ โวหารวจน วตฺตพฺพ อสฺส วา อตฺโถ  ยาย 
กายจิ  ภาสาย ฯ  อิท  โจทนาลกฺขณ ฯ  เทหิ  เม  จีวรนฺติ- 
อาทีนิ  ปน  นวตฺตพฺพาการทสฺสนตฺถ  วุตฺตานิ ฯ  เอตานิ  หิ    
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วจนานิ  เอเตส  วา  อตฺโถ  ยาย  กายจิ  ภาสาย  น  
วตฺตพฺโพ ฯ  ทุติยป  วตฺตพฺโพ  ตติยป  วตฺตพฺโพติ  อตฺโถ  เม  
อาวุโส  จีวเรนาติ  อิทเมว  ยาวตติย  วตฺตพฺโพ ฯ  เอว 
ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ โจเทตพฺโพ  สาเรตพฺโพติ  เอตฺถ  อุทฺทิฏโจทนา- 
ปริจฺเฉท  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ  โจทยมาโน   
สารยมาโน  ตจีวร  อภินิปฺผาเทยฺย  อิจฺเจต  กุสลนติฺ  อิเมส  
ปทาน  สเขปโต  อตฺถ  ทสฺเสนฺโต  สเจ  อภินิปฺผาเทติ  
อิจฺเจต  กุสลนฺติ  อาห ฯ  เอว  ยาวตติย  โจเทนฺโต  ต  จีวร  
ยทินิปฺผาเทติ  สกโฺกติ  อตฺตโน  ปฏลิาภวเสน  นิปฺผาเทตุ   
อิจฺเจต  กุสล  สาธุ  สฏุ ุ  สุนฺทร ฯ  จตุกฺขตฺตุ  ป ฺจกฺขตฺตุ   
ฉกฺขตฺตุปรม  ตุณฺหีภูเตน  อุทฺทิสฺส  าตพฺพนฺติ  านลกฺขณ- 
นิทสฺสนเมต ฯ ฉกฺขตฺตุปรมนฺติ ฯ ภาวนปปสกวจนเมต ฯ ฉกฺขตฺตุปรม  
หิ  เอเตน  จีวร  อุทฺทิสฺส  ตุณฺหีภูเตน  าตพฺพ ฯ  น  อ ฺ  
กิ ฺจิ  กาตพฺพ ฯ  อิท านลกฺขณ ฯ  ตตฺถ  โย  สพฺพฏานาน 
สาธารโณ  ตุณฺหีภาโว  ต  ตาว  ทสฺเสตุ  ปทภาชเน  
ตตฺถ  คนฺตฺวา  ตุณฺหีภูเตนาติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  น  อาสเน   
นิสีทิตพฺพนฺติ  อิธ  ภนฺเต  นิสีทถาติ  วุตฺเตนาป  น  
นิสีทิตพฺพ ฯ  น  อามิส  ปฏิคฺคเหตพฺพนฺติ  ยาคุขชฺชกาทิเภท  กิ ฺจิ  
อามิส  คณฺหาถ  ภนฺเตติ  ยาจิยมาเนนาป  น  คณฺหิตพฺพ ฯ  
น  ธมฺโม  ภาสิตพฺโพติ  มงฺคล  วา  อนโุมทน  วา  ภาสถาติ    
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ยาจิยมาเนนาป กิ ฺจิ  น  ภาสิตพฺพ ฯ  เกวล  กกึารณา   
อาคโตสีติ  ปุจฺฉิยมาโน  ชานาหิ  อาวุโสติ  วตฺตพฺโพ ฯ   
ปุจฺฉิยมาโนติ  อิท  หิ  กรณตฺเถ  ปจฺจตฺตวจน ฯ  อถวา  ปุจฺฉ  
กุรุมาโนติ  ปุจฺฉิยมาโนติ  เอวมฺเปตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  โย   
หิ  ปุจฺฉ  กโรติ  โส  เอตฺตก  วตฺตพฺโพติ ฯ  าน  ภ ฺชตีติ   
อาคตการณ  ภ ฺชติ ฯ  อิทานิ  ยาฑ  ติสฺโส  โจทนา  ฉ  านานิ  (๑)  
วุตฺตานิ  ตตฺถ  วุฑฺฒิ ฺจ  หานิ ฺจ  ทสฺเสนฺโต  จตุกฺขตฺตุ  
โจเทตฺวาติ  อาทิมาห ฯ  ยสฺมา  จ  เอตฺถ  เอกโจทนาวุฑฺฒิยา   
ทฺวินฺน  านาน  หานิ  วุตฺตา  ตสฺมา  เอกโจทนา  ทฺวิคุณ  
านนฺติ  ลกขฺณ  ทสฺสิต  โหติ ฯ  อิติ  อิมินา  ลกฺขเณน  
ติกฺขตฺตุ โจเทตฺวา  ฉกฺขตฺตุ าตพฺพ  ทฺวิกฺขตฺตุ โจเทตฺวา   
อฏกฺขตฺตุ  าตพฺพ  สกึ  โจเทตฺวา  ทสกฺขตฺตุ าตพฺพ  ยถา  จ   
ฉกฺขตฺตุ  โจเทตฺวา  น  าตพฺพนฺติ  วุตฺต  เอว  ทฺวาทสกฺขตฺตุ   
ตฺวา  น  โจเทตพฺพนฺติป  วุตฺตเมว  โหติ ฯ  ตสฺมา สเจ  
โจเทติเยว  น  ติฏติ  ฉ  โจทนา  ลพฺภนฺติ ฯ  สเจ  ติฏติเยว   
น  โจเทติ  ทวฺาทส  านานิ  ลพฺภนฺติ ฯ  สเจ  โจเทติป   
ติฏติป  เอกาย  โจทนาย  เทฺว  านานิ  หาเปตพฺพานิ  ตตฺถ   
โย  เอกทิวสเมว  ปุนปฺปุน  คนฺตฺวา  ฉกฺขตฺตุ โจเทติ  สกึเยว  
วา  คนฺตฺวา  อตฺโถ  เม  อาวุโส  จีวเรนาติ  ฉกฺขตฺตุ  วทติ   
# ๑. อิโต ปร จสทฺโท อิจฺฉิตพฺโพ ฯ    
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ตถา  เอกทิวสเมว  ปุนปฺปุน  คนฺตฺวา  ทฺวาทสกฺขตฺตุ  ติฏติ   
สกึเยว  วา  คนฺตฺวา  ตตฺร  ตตฺร  าเน  ติฏติ  โสป   
สพฺพโจทนาโย  สพฺพฏานานิ  จ  ภ ฺชติ ฯ โก  ปน  วาโท   
นานาทิวเสสุ  เอว  กโรนฺตสฺสาติ  เอวเมตฺถ  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ   
ยตสฺส  จีวรเจตาปน  อาภฏนฺติ  ยโต  ราชโต  วา  ราชโภคฺคโต   
วา  อสฺส  ภิกขฺุโน  จีวรเจตาปน อานีต ฯ  ยตฺราสฺสาติป   
ปาโ ฯ  อยเมวตฺโถ ฯ  ยตฺถสฺสาติป  ปนฺติ  ยสฺมึ  าเน  อสฺส   
จีวรเจตาปน  เปสิตนฺติ  จ  อตฺถ  กเถนฺติ ฯ  พฺย ฺชน  ปน   
น  สเมติ ฯ  ตฺตถาติ  อสฺส  ร ฺโ  วา  ราชโภคฺคสฺส  วา   
สนฺติเก ฯ  สมีปตฺเถ  หิ  อิท  ภุมฺมวจน ฯ  น  ต  ตสฺส  ภิกฺขุโน   
กิ ฺจิ  อตฺถ  อนุโภตีติ  ต  จีวรเจตาปน  ตสฺส  ภิกฺขุโน  กิ ฺจิ   
อปฺปมตฺตกป  กมฺม  น  นปิฺผาเทติ ฯ  ยุ ฺชนฺตายสฺมนฺโต  สกนฺติ   
อายสฺมนฺโต  อตฺตโน  สนตฺก  ธน  ยุ ฺชนฺตุ  เอต  ปาปุณนฺตุ ฯ   
มา  โว  สก  วินสฺสาติ  ตุมฺหาก  สนฺตก  มา  วินสสฺตุ  โย   
ปน  เนว สาม คจฺฉติ น ทูต ปาเหติ (๑)วตฺตเภเท ทุกฺกฏ 
อาปชฺชติ ฯ   
        ก ึ ปน  สพฺพกปฺปยการเกสุ  เอว  ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ ฯ  น   
ปฏิปชชฺิตพฺพ ฯ  อย  ห ิ กปฺปยการโก  นาม  สงฺเขปโต   
ทุวิโธ  นิทฺทฏิโ  จ  อนทิฺทิฏโ  จาติ ฯ  ตตฺถ  นทิฺทิฏโ   
# ๑. อิโต ปร โสติ ปท อิจฺฉิตพฺพ ฯ    
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ทุวิโธ  ภิกฺขุนา  นิทฺทิฏโ  ทูเตน  นทิฺทิฏโติ ฯ  อนิทฺทิฏโป  
ทุวิโธ  มุขเววฏิกกปฺปยการโก  ปรมฺมขุกปฺปยการโกติ ฯ  เตสุ  
ภิกฺขุนานิทฺทิฏโ  สมฺมุขาสมฺมุขวเสน  จตุพฺพิโธ  โหติ ฯ  ตถา  
ทูเตน  นิทฺทิฏโติ ฯ  กถ ฯ  อิเธกจฺโจ  ภิกฺขุสฺส  จีวรตฺถาย 
ทูเตน  อกปฺปยวตฺถุ  ปหณิาติ ฯ  ทูโต  ต  ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา   
อิท  ภนฺเต  อิตฺถนฺนาเมน  ตุมฺหาก  จีวรตฺถาย  ปหิต  คณหาถ   
นนฺติ  วทติ ฯ  ภิกฺขุ  นยทิ  กปฺปตีติ  ปฏิกฺขิปติ ฯ  ทูโต   
อตฺถิ  ปน  เต  ภนฺเต  เวยฺยาวจฺจกโรติ  ปุจฺฉติ ฯ  ปุ ฺตฺถิเกหิ   
จ  อุปาสเกหิ  ภิกฺขูน  เวยฺยาวจฺจ  กโรถาติ  อาณตฺตา  วา  
ภิกฺขูน  วา  สนฺทิฏา  สมภฺตฺตา  เกจิ  เวยฺยาวจฺจกรา  
โหนฺติ ฯ  เตส  อ ฺตโร  ตสฺมึ  ขเณ  ภิกฺขุสฺส  สนติฺเก   
นิสินฺโน  โหติ ฯ  ภิกฺขุ  ต  นิทฺทิสติ  อย  ภิกฺขูน  เวยฺยา- 
วจฺจกโรติ ฯ  ทูโต  ตสฺส หตฺเถ อกปฺปยวตฺถุทตฺวา เถรสฺส  
จีวร  กีณิตฺวา  เทหีติ  คจฺฉติ ฯ  อย  ภิกขฺุนา  สมฺมุข- 
นิทฺทิฏโ ฯ  โน  เจ  ภิกฺขุสฺส  สนฺติเก  นิสินฺโน  โหติ  อปจ  โข   
ภิกฺขุ นิทฺทิสติ  อสุกสฺมึ  นาม  คาเม  อิตฺถนฺนาโม  ภิกฺขูน   
เวยฺยาวจฺจกโรติ ฯ  โส  ทโูต  คนฺตฺวา  ตสฺส  หตฺเถ  อกปฺปยวตฺถุ  
ทตฺวา  เถรสฺส  จีวร  กีณิตฺวา  ทเทยฺยาสีติ  อาคนฺตฺวา   
ภิกฺขุสฺส  อาโรเจตฺวา  คจฺฉติ ฯ  อยเมโก  ภิกฺขุนา อสมฺมุข- 
นิทฺทิฏโฯ  นเหว โข  ปน  โส  ทโูต  อตฺตนา  อาคนฺตฺวา    
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อาโรเจติ  อปจ  โข  อ ฺ  ปหิณาติ  ทินฺน  มยา  ภนฺเต   
ตสฺส  หตฺเถ  จีวรเจตาปน  จีวร  คณฺเหยฺยาถาติ ฯ  อย  ทุติโย   
ภิกฺขุนา  อสมฺมุขนิทฺทิฏโ ฯ  นเหว  โข  อ ฺ  ปหิณาติ   
อปจ  โข  คจฺฉนฺโตว  ภิกขฺุ วทติ  อห  ตสฺส  หตฺเถ 
จีวรเจตาปน  ทสฺสามิ  ตุมเฺห  จีวร  คณฺเหยฺยาถาติ ฯ  อย  ตติโย   
ภิกฺขุนา  อสมฺมุขนิทฺทิฏโติ  เอว  เอโก  สมฺมุขนิททฺิฏโ  ตโย  
อสมฺมุขนิทฺทิฏาติ  อิเม  จตฺตาโร  ภิกฺขุนา  นิทฺทิฏเวยฺยา- 
วจฺจกรา  นาม ฯ  เอเตสุ  อิมสฺมึ  ราชสิกฺขาปเท  วุตฺตนเยเนว   
ปฏิปชชฺิตพฺพ ฯ   
        อปโร  ภิกฺขุ  ปุริมนเยเนว  ทูเตน  ปุจฺฉิโต  นตฺถิตาย 
วา  อวิจาเรตุกามตาย  วา  นตฺถมฺหาก  กปฺปยการโกติ   
วทติ ฯ  ตสฺม ึ จ  ขเณ  โกจิ  มนุสฺโส  อาคจฺฉติ ฯ  ทูโต  
ตสฺส  หตฺเถ  อกปฺปยวตฺถุ  ทตฺวา  อิมสฺส  หตฺถโต  จีวร 
  คณฺเหยฺยาถาติ  วตฺวา  คจฺฉติ ฯ  อย  ทูเตน  สมฺมุขนิทฺทิฏโ ฯ 
อปโร  ทูโต  คาม  ปวิสิตฺวา  อตฺตโน  อภิรุจิตสฺส  ยสฺส  กสฺสจ 
 ิ  หตฺเถ  อกปปฺยวตฺถุ ทตฺวา  ปุริมนเยเนว  อาคนฺตฺวา  อาโรเจติ   
อ ฺ  วา  ปหณิาติ  อห  อสุกสฺส  นาม  หตฺเถ  จีวรเจตาปน   
ทสฺสามิ  ตุมฺเห  จีวร  คณฺเหยฺยาถาติ  วตฺวา  วา  คจฺฉติ ฯ   
อย  ตติโย  ทเูตน  อสมฺมุขนิทฺทิฏโติ  เอว  เอโก  สมฺมุขนิทฺทิฏโ   
ตโย  อสมฺมขุนิทฺทิฏาติ  อิเม  จตฺตาโร  ทูเตน  นทิฺทิฏเวยฺยา-  
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วจฺจกรา  นาม ฯ  เอเตสุ  เมณฺฑกสิกฺขาปเท  วุตฺตนเยเนว 
ปฏิปชชฺิตพฺพ ฯ  วุตฺต  เหต  สนฺติ ภิกฺขเว มนุสฺสา สทฺธา   
ปสนฺนา  เต  กปฺปยการกาน  หตฺเถ  หิร ฺสุวณฺณ  อุปนิกฺขิปนฺติ   
อิมินา  ย  อยยฺสฺส  กปฺปย  ต  เทถาติ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  
ย  ตโต  กปปฺย  ต  สาทิตุ น  เตฺววาห  ภิกฺขเว  เกนจิ 
ปริยาเยน  ชาตรูปรชต  สาทิตพฺพ  ปริเยสิตพฺพนฺติ  วทามีติ  (๑) ฯ   
เอตฺถ โจทนาย  ปริมาณ  นตฺถิ ฯ  มูล  อสาทิยนฺเตน  
สหสฺสกฺขตฺตตป  โจทนาย  วา  าเนน  วา  กปฺปยภณฺฑ  สาทิตุ  
วฏฏติ ฯ  โน  เจ  เทติ  อ ฺ  กปฺปยการก  เปตฺวาป   
อาหราเปตพฺพ ฯ  สเจ  อิจฺฉติ  มูลสามิกานป  กเถตพฺพ ฯ  โน  
เจ  อิจฺฉติ น กเถตพฺพ ฯ อปโร ภิกฺขุ  ปุริมนเยเนว  ทูเตน   
ปุจฺฉิโต  นตฺถมฺหาก  กปปฺยการโกติ  วทติ ฯ  ตท ฺโ  สมีเป   
 ิโต  สุตฺวา  อาหร  โภ  อห  อยฺยสฺส  จีวร  เจตาเปตฺวา 
ทสฺสามีติ  วทติ ฯ  ทโูต  หนฺท  โภ  ทเทยฺยาสีติ  ตสฺส  หตฺเถ   
ทตฺวา  ภิกฺขุสฺส  อนาโรเจตฺวาว  คจฺฉติ ฯ  อย  มุขเววฏิก- 
กปฺปยการโก ฯ  อปโร  ภิกฺขุโน  อุปฏากสุ วา  อ ฺสฺส   
วา  หตฺเถ  อกปฺปยวตฺถุ  ทตฺวา  เถรสฺส  จีวร  ทเทยฺยาสีติ   
เอโตว  ปกฺกมติ ฯ  อย  ปรมฺมุขกปฺปยการโกติ  อิเม  เทฺว   
อนิทฺทิฏกปฺปยการกา  นาม ฯ  เอเตสุ  อ ฺาตกอปฺปวาริเตสุ   
# ๑. วิ. มหา. ๕/๘๕/๑๒๑ ฯ    
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วิย  ปฏิปชฺชติพฺพ ฯ  สเจ  สยเมว  จีวร  อาเนตฺวา  ททนฺติ  
คเหตพฺพ  โน  เจ  น  กิ ฺจิ  วตฺตพฺพ ฯ  เทสนามตฺตเมว   
เจต  ทูเตน  จีวรเจตาปน  ปหิเณยฺยาติ ฯ  สย  อาหรตฺิวาป   
ปณฺฑปาตาทีน  อตฺถาย  ททนฺเตสุป  เอเสว  นโย ฯ  น  เกวล  
อตฺตโนเยว อตฺถาย สมฺปฏิจฺฉิตต  น  วฏฏติ ฯ  สเจ  โกจิ  
ชาตรูปรชต  อาเนตฺวา  อิท  สงฺฆสฺส  ทมฺมิ  อาราม  วา 
กโรถ  วิหาร  วา  เจติย  วา  โภชนสาลาทีน  วา  อ ฺตรนฺติ 
วทติ  อิทมฺป  สมฺปฏิจฺฉิตุ  น  วฏฏติ ฯ  ยสฺส  กสฺสจิ  หิ  
อ ฺสฺส  อตฺถาย  สมฺปฏิจฺฉนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  โหตีติ  มหาปจฺจริย  
วุตฺต ฯ   
        สเจ  ปน  นยิท  ภิกขฺูน  สมฺปฏิจฺฉิตุ วฏฏตีติ   
ปฏิกฺขิตฺเต  วฑฺฒกีน  วา  กมฺมกราน  วา  หตเถ  ภวิสฺสติ   
เกวล  ตุมฺเห  สุกตทุกฺกฏ  ชานาถาติ  วตฺวา  เตส  หตฺเถ   
ทตฺวา ปกฺกมติ  วฏฏติ ฯ  อถาป  มม  มนุสฺสาน  หตฺเถ  
ภวิสฺสติ  มยฺหเมว  วา  หตฺเถ  ภวิสฺสติ  เกวล  ตุมฺเห  ย   
ยสฺส  ทาตพฺพ  ตทตฺถาย  เปเสยฺยาถาติ  วทติ  เอวป  วฏฏติ ฯ  
สเจ  ปน  สงฺฆ  วา  คณ  วา  ปุคฺคล  วา  อนามสิตฺวา 
อิท  หิร ฺสุวณฺณ  เจติยสฺส  เทม  วิหารสฺส  เทม  นวกมฺมสฺส  
เทมาติ  วทนฺติ  ปฏิกฺขิปตุ  น  วฏฏติ ฯ  อิเม  อิท  ภณนฺตีติ   
กปฺปยการกาน  อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  เจติยาทีน  อตฺถาย  ตุมฺเห  
คเหตฺวา  เปถาติ  วุตฺเต  ปน  อมฺหาก  คเหตุ  น  วฏฏตีติ    
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ปฏิกฺขิปตพฺพ ฯ  สเจ  ปน  โกจิ  พหุ  หิร ฺสุวณฺณ  อาเนตฺวา   
อิท  สงฺฆสฺส  ทมฺม ิ จตฺตาโร  ปจฺจเย  ปริภุ ฺชถาติ  วทติ   
ต ฺเจ  สงฺโฆ  สมฺปฏิจฺฉติ  ปฏิคฺคหเณป  ปรโิภเคป  อาปตฺติ ฯ 
ตตฺร  เจ  เอโก  ภิกฺขุ  นยทิ  กปฺปตีติ  ปฏิกฺขิปติ  อุปาสโก 
จ  ยทิ  น  กปฺปติ  มยฺหเมว  ภวิสฺสตีติ  คจฺฉติ  โส  ภิกฺขุ 
ตยา  สงฺฆสฺส  ลาภนฺตราโย  กโตติ  น  เกนจิ  กิ ฺจิ   
วตฺตพฺโพ ฯ  โย  หิ  ต  โจเทติ  เสฺวว  สาปตฺติโก  โหติ ฯ   
เตน  ปน  เอเกน  พหู  อนาปตฺติกา  กตา ฯ  สเจ  ปน 
ภิกฺขูหิ  น  วฏฏตีติ  ปฏิกขิฺตฺเต  กปฺปยการกาน  วา  หตฺเถ  
ภวิสฺสติ  มม  ปุริสาน  วา  มยฺห  วา  หตฺเถ  ภวิสฺสติ  เกวล   
ตุมฺเห  ปจฺจเย  ปริภุ ฺชถาติ  วทติ  วฏฏติ ฯ  จตุปฺปจฺจยตฺถาย   
จ  ทินฺน  เยน  เยน  ปจฺจเยน  อตฺโถ  โหติ  ตทตฺถ  
อุปเนตพฺพ ฯ  จีวรตฺถาย  ทินฺน  จีวเรเยว  อุปเนตพฺพ ฯ  สเจ  
จีวเรน  ตาทิโส  อตฺโถ  นตฺถิ  ปณฺฑปาตาทีหิ  สงฺโฆ  กิลมติ   
สงฺฆสุฏ ุตาย  อปโลเกตฺวา  ตทตฺถายป  อุปเนตพฺพ ฯ  เอส  นโย   
ปณฺฑปาตคิลานปจฺจยตฺถาย  ทินฺเนป ฯ  เสนาสนตฺถาย  ทินฺน  
ปน  เสนาสนสฺส  ครุภณฺฑตฺตา  เสนาสเนเยว  อุปเนตพฺพ ฯ   
สเจ  ปน  ภิกขฺูสุ  เสนาสน  ฉฑฺเฑตฺวา  คเตสุ  เสนาสน   
นสฺสติ  อีทิเส  กาเล  เสนาสน  วิสฺสชฺเชตฺวาป  ภิกฺขูน  ปรโิภโค   
อนุ ฺาโต ฯ  ตสฺมา  เสนาสนปริชคฺคนตฺถ  (๑)  มูลจฺเฉชฺช  อกตฺวา   
# ๑. ปฏิชคฺคนตฺถ ฯ    
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ยาปนมตฺต  ปริภุ ฺชิตพพ ฯ  น  เกวล  จ  หิร ฺสุวณฺณเมว   
อ ฺป   เขตฺตวตฺถาทิก   อกปฺปย  น  สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ ฯ  สเจ  
หิ  โกจิ  มยหฺ  ติสสฺสสมปฺาทนก  มหาตฬาก  อตฺถิ  ต  
สงฺฆสฺส  ทมฺมีติ  วทติ  สเจ  ต  สงฺโฆ  สมฺปฏิจฺฉติ  ปฏิคฺคหเณป   
ปริโภเคป  อาปตฺติเยว ฯ  โย  ปน  ต  ปฏิกฺขิปติ  โส  ปุริมนเยเนว   
เกนจิ  กิ ฺจิ  น  วตฺตพฺโพ ฯ  โย  หิ  ต โจเทติ  เสฺว  ว   
สาปตฺติโก  โหติ ฯ  เตน  ปน  เอเกน  พหู  อนาปตฺติกา   
กตา ฯ  โย  ปน  ตาทิสเยว  มหาตฬาก  ทมฺมีติ  วตฺวาป  
ภิกฺขูหิ  น  วฏฏตีติ  ปฏิกขิฺตฺโต  สเจ  วทติ  อสุก ฺจ  อสุก ฺจ 
สงฺฆสฺส  ตฬาก  อตฺถิ  ต  กถ  วตฺตตีติ  โส  วตฺตพฺโพ   
กปฺปย  กตฺวา  ทินฺน  ภวิสสฺตีติ ฯ  กถ  ทินฺน  กปฺปย   
โหตีติ ฯ  จตฺตาโร  ปจฺจเย  ปริภุ ฺชถาติ  วตฺวา  ทินนฺนฺติ ฯ 
โส  เจ  สาธุ  ภนฺเต  จตฺตาโร  ปจฺจเย  ปริภุ ฺชถาติ  เทติ   
วฏฏติ ฯ  อถาป  ตฬาก  คณฺหาถาติ  วตฺวา  น  วฏฏตีติ  
ปฏิกฺขิตฺโต  กปฺปยการโก  อตฺถีติ  ปุจฺฉิตฺวา  นตฺถีติ  วุตฺเต   
อิท  อสุโก  นาม  วิจาเรสฺสติ  อสุกสสฺ  วา  หตฺเถ  มยฺห 
วา  หตฺเถ  ภวิสฺสติ  สงฺโฆ  กปฺปยภณฺฑ  ปริภุ ฺชตูติ  วทติ   
วฏฏติ ฯ  สเจป  น  วฏฏตีติ  ปฏิกฺขิตฺโต  อุทก  ปริภุ ฺชิสฺสนฺติ   
ภณฺฑก  โธวิสฺสนฺติ  มิคปกฺขิโน  ปวิสสฺนฺตีติ  วทติ  เอวมฺป   
วฏฏติ ฯ  อถาป  น  วฏฏตีติ  ปฏิกฺขิตฺโต  วทติ  กปฺปยสีเสน    
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คณฺหาถาติ  สาธุ  อุปาสก  สงฺโฆ  ปานีย  ปวิสฺสติ  ภณฺฑก   
โธวิสฺสติ  มคิปกฺขิโน  ปวิสฺสนฺตีติ  วตฺวา  ปริภุ ฺชิตุ  วฏฏติ ฯ   
อถาป  มม  ตฬาก  วา  โปกฺขรณึ  วา  สงฺฆสฺส  ทมฺมีต 
 ิ  วุตฺเต  สาธุ  อุปาสก  สงฺโฆ  ปานีย  ปวิสฺสตีติ  อาทีนิ  
วตฺวา  ปริภุ ฺชิตุ วฏฏติเยว ฯ   
        ยท ิ ปน  ภิกฺขูหิ  หตฺถกมฺม  ยาจิตฺวา  สหตฺเถน  จ   
กปฺปยปวึ  ขนิตฺวา  อุทกปริโภคตฺถาย  ตฬาก  การิต  โหติ   
ต ฺเจ  นิสฺสาย  สสฺส  นิปผฺาเทตฺวา  มนุสฺสา  วิหาเร  
กปฺปยภณฺฑ  เทนฺติ  วฏฏติ ฯ  อถาป  มนุสฺสาเอว  สงฺฆสฺส   
อุปการตฺถาย  สงฺฆิกภูมึ  ขนิตฺวา  ต  นิสฺสาย  นิปผฺนฺนสสฺสโต   
กปฺปยภณฺฑ  เทนฺติ  เอตป  วฏฏติ ฯ  อมฺหาก  เอก  กปฺปยการก   
เปถาติ  วุตฺเต  จ  เปตตป  ลพฺภติ ฯ  อถ  ปน  เต  มนุสฺสา  
ราชพลินา  อุปทฺทูตา  ปกฺกมนฺติ  อ ฺเ  ปฏิปชฺชนฺติ  น  จ 
ภิกฺขูน  กิ ฺจิ  เทนฺติ  อุทก  วาเรตุ  ลพฺภติ ฯ  ต ฺจ  โข   
กสิกมฺมกาเลเยว  น  สสฺสกาเล ฯ  สเจ  เต  วทนฺติ  นนุ  
ภนฺเต  ปุพฺเพป  มนุสฺสา  อิม  นิสฺสาย  สสฺส  อกสูติ  ตโต   
วตฺตพฺพา  เต  สงฺฆสฺส  อิม ฺจ  อิม ฺจ  อุปการ  อกสุ   
อิท ฺจ  อิท ฺจ  กปฺปยภณฺฑป  อกสูติ ฯ  สเจ  เต  วทนฺติ   
มยป  ทสฺสามาติ  เอว  วฏฏติ ฯ  สเจ  ปน  โกจิ  อพฺยตฺโต   
อกปฺปยโวหาเรน  ตฬาก  ปฏิคฺคณฺหาติ  วา  กาเรติ  วา  ต    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 238 

                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๒๓๘   
 
ภิกฺขูหิ  น  ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ  ต  นิสฺสาย  ลทฺธกปฺปยภณฺฑป   
อกปฺปยเมว ฯ  สเจ  ภิกฺขูหิ  ปริจฺจตฺตภาว  ตฺวา  สามิโก 
วา  ตสฺส  ปตฺุตธีตโร  วา  อ ฺโ  วา  โกจิ  วเส  อุปฺปนฺโน  
ปุน  กปฺปยโวหาเรน  เทติ  วฏฏติ ฯ  อุปจฺฉินฺเน  กุลวเส  โย   
ตสฺส  ชนปทสฺส  สามิโก  โส  อจฺฉินฺทิตฺวา  ปุน  เทติ   
จิตฺตลตาปพฺพเต  ภิกฺขุนา  นีหฏอุทกวาหก  อนุฬา  นาม   
ราชมเหสี  วิย  เอวป  วฏฏติ ฯ   
        กปฺปยโวหาเรป  อุทกวเสน  ปฏคฺิคหิตตฬาเก  สุทฺธจิตฺตาน   
มตฺติกุทฺธรณปาลิพนฺธนาทีนิ  ปุน  กาตุ  วฏฏติ ฯ  ต  นิสฺสาย  
ปน  สสฺส  กโรนฺเต  ทิสฺวา  กปฺปยการก  เปตุ  น  วฏฏติ ฯ   
ยทิ  เต  สยเมว  กปฺปยภณฺฑ  เทนฺติ  คเหตพฺพ  โน  เจ  เทนฺติ  
น  โจเทตพฺพ  น  สาเรตพฺพ ฯ  ปจฺจยวเสน  ปฏิคฺคหิตตฬาเก   
กปฺปยการก  เปตุ วฏฏติ ฯ มตฺติกุทฺธรณปาลิพนฺธนาทีนิ   
ปน  กาตุ  น  วฏฏติ  สเจ  กปฺปยการกา  สยเมว  กโรนฺติ   
วฏฏติ ฯ  อพฺยตฺเตน  ลชชฺภิิกฺขุนา  การาปเตสุ  กิ ฺจาป   
ปฏิคฺคหเณ  กปฺปย  ภิกฺขุสฺส  ปโยคปจฺจยา  อุปฺปนฺเนน   
มิสฺสกตฺตา  วิสคตปณฺฑปาโต  วิย  อกปฺปยมสรสมิสฺสโภชน   
วิย  จ  ทุปฺปรโิภค  โหติ  สพฺเพส  อกปฺปยเมว ฯ  สเจ  ปน   
อุทกสฺส  โอกาโส  อตฺถ ิ ตฬากสฺส  ปาลิ  ถิรา  ยถา  พหุ   
อุทก  คณฺหาติ  เอว  กโรหิ  ตีรสมีเป  อุทก  กโรหีติ  เอว    
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อุทกเมว  วิจาเรตุ  วฏฏติ ฯ  อุทฺธเน  อคฺคึ  นิปาเตนฺติ  อุทกกมฺม   
ลพฺภตุ  อุปาสกาติ  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  สสสฺ  กตฺวา  อาหรถาติ   
วตฺตุ  ปน  น  วฏฏติ ฯ  สเจ  ปน  ตฬาเก  อติพหุ  อุทก  ทิสฺวา   
ปสฺสโต  วา  ปฏ ิโต  วา มาติก  นีหราเปติ  วน  ฉินทฺาเปตฺวา  
เกทาเร  การาเปติ  โปราณเกทาเรสุ  วา  ปกติภาค  อคฺคเหตฺวา  
อติเรก  คณฺหาติ  อกาลสสฺเส  นวสสฺเส  วา  อปริจฺฉินฺนภาเค  
เอตฺตเก กหาปเณ เทถาติ  กหาปเณ  อุฏาเปติ  สพฺเพส 
อกปฺปย ฯ  โย  ปน  กสถ  วปถาติ  อวตฺวา  เอตฺตกาย   
ภูมิยา  เอตฺตโก  นาม  ภาโคติ  เอว  ภูมึ  วา  ปติฏเปติ  
เอตฺตเก  ภูมิภาเค  อมฺเหหิ  สสฺส  กต  เอตฺตก  นาม  ภาค  
คณฺหาถาติ  วทนฺเตสุ  กสเกสุ  ภูมิปปฺมาณคหณตฺถ  รชชฺุยา   
วา  ทณฺเฑน  วา  มินาติ  ขเล  วา  ตฺวา  รกฺขติ  ขลโต  
วา  นีหราเปติ  โกฏาคาเร  วา  ปฏิสาเมติ  ตสฺเสว  ต  
อกปฺปย ฯ  สเจ  กสกา  กหาปเณ  อาหริตฺวา  อิเม  สงฺฆสฺส  
อาหฏาติ  วทนฺติ  อ ฺตโร  จ  ภิกฺขุ  น  สงฺโฆ  กหาปเณ 
ขาทตีติ  ส ฺาย  เอตฺตเกหิ  กหาปเณหิ  สาฏเก  อาหร   
เอตฺตเกหิ  ยาคุอาทีนิ  สมฺปาเทหีติ  วทติ  ยนฺเต  อาหรนฺติ   
สพฺเพส  อกปฺปย ฯ  กสฺมา ฯ  กหาปณาน  วิจาริตตฺตา ฯ  สเจ  
ธ ฺ  อาหริตฺวา  อิท  สงฺฆสฺส  อาหฏนฺติ  วทนฺติ  อ ฺตโร 
จ  ภิกฺขุ  ปรุมินเยเนว  เอตฺตเกหิ  วีหีหิ  อิท ฺจีท ฺจ  อาหรถาติ    
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วทติ  ย  เต  อาหรนฺติ  ตสฺเสว  อกปฺปย ฯ  กสฺมา ฯ   
ธ ฺสฺส  วิจาริตตฺตา ฯ  สเจ  ตณฺฑุล  วา   อปรณฺณ  วา   
อาหริตฺวา  อิม  สงฺฆสฺส  อาหฏนฺติ  วทนฺติ ฯ   อ ฺตโร   
จ  ภิกฺขุ  ปรุมินเยเนว  เอตฺตเกหิ  ตณฺฑุเลหิ  อิท ฺจีท ฺจ   
อาหรถาติ  วทติ  ย  เต  อาหรนฺติ  สพฺเพส  กปฺปย ฯ   
กสฺมา ฯ  กปปฺยาน  ตณฺฑุลาทีน  วิจาริตตฺตา ฯ  กยวิกฺกเยป 
 ิ  อนาปตฺติ  กปฺปยการกสฺส  อาจิกฺขิตตฺตา ฯ  ปุพฺเพ  ปน   
จิตฺตลตาปพฺพเต  เอโก  ภิกฺขุ  จตุสฺสาลทฺวาเร  อโห  วต  เสฺว   
สงฺฆสฺส  เอตฺตกปฺปมาเณ  ปูเว  ปเจยฺยุนฺติ  อารามิกาน 
 ส ฺาชนนตฺถ ภูมิย มณฺฑล  อกาสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  เฉโก   
อารามิโก  ตเถว  กตฺวา  ทติุยทิวเส  เภริยา  อาโกฏฏติาย  
สนฺนิปติเต  สงฺเฆ  ปูว  คเหตฺวา  สงฺฆตฺเถร  อาห  ภนฺเต   
อมฺเหหิ  อิโต  ปุพฺเพ  เนว  ปตูน  น  ปตามหาน  เอวรูป   
สุตปุพฺพ  เอเกน  อยฺเยน  จตุสฺสาลทฺวาเร  ปูวตฺถาย  ส ฺาย  
กตา  อิโตทานิ  ปภูติ  อยฺยา  อตฺตโน  อตฺตโน  จิตฺตานุรูป   
วทนฺตุ  อมฺหากป  ผาสุวิหาโร  ภวิสฺสตีติ ฯ  มหาเถโร  ตโต  ว   
นิวตฺติ ฯ  เอเกน  ภิกฺขุนาป  ปูโว  น  คหิโต ฯ  เอว  ปุพฺเพ  
ตตฺรุปฺปาทป น ปริภุ ฺชึสุ ฯ ตสฺมา   
                สลฺเลข  อจฺจชนฺเตน                  อปฺปมตฺเตน ภิกฺขุนา   
                กปฺปเยป  น  กาตพฺพา           อามิสตฺถาย  โลลตาติ ฯ   
โย  จาย  ตฬาเก  วุตฺโต  โปกฺขรณีอุทกวาหกมาติกาทีสุป    
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เอเสว นโย ฯ  ปุพฺพณฺณาปรณฺณอุจฺฉุนาฬิเกราทีน  วิรุหณฏาน   
ยงฺกิ ฺจิ  เขตฺต  วา  วตฺถุ  วา  ทมฺมีติ  วุตฺเตป  น  วฏฏตีติ   
ปฏิกฺขิปตฺวา  ตฬาเก  วุตฺตนเยเนว  ปฏปิชฺชิตพฺพ ฯ  ยทา   
กปฺปยโวหาเรน  จตุปจฺจยปริโภคตฺถาย  ทมฺมีติ  วทติ  ตทา   
สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ ฯ  วน  ทมมฺิ  อร ฺ  ทมฺมีติ  วุตฺเต  ปน 
วฏฏติ ฯ  สเจ  มนุสฺสา  ภิกฺขูหิ  อนาณตฺตาเยว  ตตฺถ  รุกฺเข   
ฉินฺทิตฺวา  อปรณฺณาทีนิ  สมฺปาเทตฺวา  ภิกฺขูน  ภาค  เทนฺติ 
วฏฏติ ฯ  อเทนฺตา  น  โจเทตพฺพา  น  สาเรตพฺพา ฯ  สเจ 
เกนจิเทว  อนฺตราเยน  เตสุ  ปกฺกนฺเตสุ อ ฺเ  กโรนฺติ  น  
จ  ภิกฺขูน  กิ ฺจิ  เทนฺติ  เต  วาเรตพฺพา ฯ  สเจ  วทนฺติ  
นนุ  ภนฺเต  ปุพฺเพป  มนุสฺสา  อิธ  สสฺสานิ  อกสูติ   
ตโต  วตฺตพฺพา  เต  สงฺฆสฺส  อิท ฺจีท ฺจ  กปฺปยภณฺฑ  อทสูติ ฯ 
สเจ  วทนฺติ  มยป  ทสฺสามาติ  เอว  วฏฏติ ฯ  ก ฺจิ  สสฺสุฏานก   
ภูมิปฺปเทส  สนฺธาย  สีม  เทมาติ  วทนฺติ  วฏฏติ ฯ  สีมา 
ปริจฺเฉทนตฺถ  ปน  ถมฺภา  วา  ปาสาณา  วา  สย  น   
เปตพฺพา ฯ  กสฺมา ฯ  ภูมิ  นาม  อนคฺฆา  อปฺปเกนาป   
ปาราชิโก  ภเวยฺย ฯ  อารามิกาน  ปน  วตฺตพฺพ  อิมินา   
าเนน  อมฺหาก  สีมา  คตาติ ฯ  สเจป  หิ  เต  อธิก  คณฺหนฺต 
 ิ  ปรยิาเยน  กถิตตฺตา  อนาปตฺติ ฯ  ยทิ  ปน  ราชราชมหา- 
มตฺตาทโย  สยเมว  ถมฺเภ  ปาเปตฺวา จตฺตาโร  ปจฺจเย  
ปริภุ ฺชถาติ  เทนฺติ  วฏฏติเยว ฯ  สเจ  โกจิ  อนฺโตสีมาย    
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ตฬาก  ขนติ  วิหารมชฺเฌน  วา  มาติก  เนติ  เจติยงฺคณโพธิ- 
ยงฺคณาทีนิ  ทุสฺสนฺติ  วาเรตพฺโพ ฯ  สเจ  สงฺโฆ  กิ ฺจิ  ลภิตฺวา   
อามิสครุกตาย  น  วาเรติ  เอโก  ภิกฺขุ  วาเรติ โสว ภิกฺขุ  
อิสฺสโร ฯ  สเจ  เอโก  ภิกขฺุ  น  วาเรติ  เนถ  ตุมฺเหติ  
เตสเยว  ปกฺโข โหติ  สงฺโฆ  วาเรติ  สงฺโฆว  อิสฺสโร ฯ 
สงฺฆิเกสุ หิ กมฺเมสุ โย ธมฺมกมฺม  กโรติ  โส  อิสฺสโร ฯ  สเจ   
วาริยมาโนป  กโรติ  เหฏา คหิต ปสส  เหฏา  ปกฺขิปตฺวา   
อุปริ  คหิต  ปสุ อุปริ  ปกฺขิปตฺวา  ปูเรตพฺพา ฯ  สเจ  โกจิ  
ยถาชาตเมว  อุจฺฉุ วา  อปรณฺณ  วา  อลาวุกุมฺภณฺฑาทิก   
วา  วลฺลีผล  ทาตุกาโม  เอต  สพฺพ  อุจฺฉุกฺเขตฺต  อปรณฺณวตฺถุ   
วลฺลีผลาวาฏ  ทมฺมีติ  วทติ  สห  วตฺถนุา  ปรามฏตฺตา  น   
วฏฏตีติ   มหาสุมตฺเถโร  อาห ฯ  มหาปทุมตฺเถโร  ปน  อภิลาป- 
มตฺตเมต  สามิกานเยว  หิ  โส  ภูมิภาโค  ตสฺมา  วฏฏตีติ   
อาห ฯ  ทาส  ทมฺมีติ  วทติ  น  วฏฏติ ฯ  อารามิก  ทมฺมิ   
เวยฺยาวจฺจกร  ทมฺม ิ กปฺปยการก  ทมฺมติี  วุตฺเต  วฏฏติ ฯ 
สเจ  โส  อารามิโก  ปุเรภตฺตป  ปจฺฉาภตฺตป  สงฺฆสฺเสว 
กมฺม  กโรติ  สามเณรสฺส  วิย  สพฺพ  เภสชฺชปฏิชคฺคนป  ตสฺส  
กาตพฺพ ฯ  สเจ  ปุเรภตฺตเมว  สงฺฆสฺส  กมฺม  กโรติ  ปจฺฉาภตฺต   
อตฺตโน  กมฺม  กโรติ  สาย  นิวาโป  น  ทาตพฺโพ ฯ  เยป   
ป ฺจทิวสวาเรน  วา  ปกฺขวาเรน  วา  สงฺฆสฺส  กมฺม  กตฺวา  
เสสกาเล  อตฺตโน  กมฺม  กโรนฺติ  เตสป  กรณกาเลเยว  ภตฺต ฺจ    
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นิวาโป  จ  ทาตพฺโพ ฯ  สเจ  สงฺฆสฺส  กมฺม  นตฺถ ิ อตฺตโนเยว  
กมฺม  กตฺวา  ชีวนฺติ  เต  เจ  หตฺถกมฺมมลู  อาเนตฺวา  เทนฺติ   
คเหตพฺพ ฯ  โน  เจ  เทนฺติ  น  กิ ฺจิ  วตฺตพฺพา ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  
รชกทาสป  เปสการทาสป  อารามิกนาเมน  สมฺปฏจฺิฉิตุ วฏฏติ ฯ 
สเจ  คาโว  เทมาติ วทนฺติ น  วฏฏตีติ  ปฏิกฺขิปตพฺพา ฯ   
อิมา  คาโว  กุโตติ ฯ  ปณฺฑิเตหิ  ป ฺจโครสปริโภคตฺถาย  ทินฺนาติ   
วตฺตพฺพา ฯ มยป ป ฺจโครสปริโภคตฺถาย  เทมาติ  วุตฺเต   
วฏฏติ ฯ  อชกิาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  หตฺถึ  เทม  อสฺส  มหิส  
กุกฺกุฏ  สูกร  เทมาติ  วทนฺติ  สมฺปฏิจฺฉิตุ  น  วฏฏติ ฯ  สเจ   
เกจิ  มนุสฺสา  อปฺโปสฺสุกกฺา  ภนฺเต  ตุมฺเห  โหถ  มย  อิเม  
คเหตฺวา  ตุมฺหาก  กปฺปยภณฺฑ  ทสฺสามาติ  วตฺวา  คณฺหนฺติ   
วฏฏติ ฯ  กุกกฺุฏสูกรา  ยถาสุข  ชีวนฺตูติ  อร ฺเ  วิสฺสชฺเชตุ  
วฏฏติ ฯ  อิม  ตฬาก อิม เขตฺต อิม วตฺถุวิหารสฺส เทมาติ   
วุตฺเต ปฏิกฺขิปตุน ลพฺภตีติ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
        สมฏุานาทีสุ  อิทมฺป  ฉสฺสมุฏาน  กิริยา  โนส ฺา- 
วิโมกฺข  อจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต 
ติเวทนนฺติ ฯ   
        สมนฺตปาสาทิกาย    วินยสวณฺณนาย    ราชสิกฺขาปท- 
วณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        นฏิ ิโต  จ  ปโม  วคฺโค ฯ    
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         เตน  สมเยนาติ  โกสิยสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  สนถฺริตฺวา  กต   
โหตีติ  สเม  ภูมิภาเค  โกสิยสูนิ  อุปรปูริ  สนถฺริตฺวา  ก ฺชิกาทีหิ   
สิ ฺจิตฺวา  กต  โหติ ฯ  เอเกนป  โกสยิสุนา  มิสฺสิตฺวาติ  เอตฺถ   
ติฏตุ  อตฺตโน  รุจิวเสน  มิสฺสก  สเจป  ตสฺส  กรณฏาเน   
วาโต  เอก  โกสิยสุ  อาเนตฺวา  ปาเตติ  เอวป  มิสฺสิตฺวา  กตเมว   
โหตีติ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  ฉสฺสมุฏาน  กิริยา   
โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม   
ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                โกสิยสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        เตน  สมเยนาติ  สุทฺธกาฬกสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  สุทฺธ- 
กาฬกานนฺติ  สุทฺธาน  กาฬกาน  อ ฺเหิ  อมิสฺสกกาฬกานนฺติ  
อตฺโถ ฯ  เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ สมุฏานาทีนิป โกสิยสิกฺขา- 
ปทสทิสาเนวาติ ฯ   
                 สทฺุธกาฬกสิกขฺาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
         เตน  สมเยนาติ  เทฺวภาคสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  อนฺเต   
อาทิยิตฺวาติ  สนฺถตสฺส  อนฺเต  อนุวาต  วิย  ทสนฺเต  โอทาตาน   
อลฺลิยาเปตฺวา ฯ  เทฺว  ภาคาติ  เทฺว  โกฏาสา ฯ  อาทาตพฺพาติ   
คเหตพฺพา ฯ  โคจริยานนฺติ  กปลวณฺณาน ฯ  เทฺว  ตุลา  
อาทาตพฺพาติ  จตูหิ  ตุลาหิ  กาเรตุกาม  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  อตฺถโต  
ปน  ยตฺตเกหิ  เอฬกโลเมหิ  กาตุกาโม  โหติ  เตสุ  เทฺว   
โกฏาสา  กาฬกาน  เอโก  โอทาตาน  เอโก  โคจรยิานนฺติ    
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อิทเมว  ทสฺสิต  โหตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  เสส  อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
สมุฏานาทีนิป  โกสิยสกิฺขาปทสทิสาเนว ฯ  เกวล  อิท  อาทาย   
อนาทาย  จ  กรณโต  กิรยิากิริย  เวทติพฺพนฺติ ฯ   
                  เทฺวภาคสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        เตน  สมเยนาติ  ฉพฺพสฺสิกฺขาปท ฯ  อูหทนฺติป  อุมฺมิหนฺติปติ   
สนฺถตาน  อุปริ  วจฺจป  ปสฺสาวป  กโรนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
ทินฺนา  สงฺเฆน  อิตฺถนฺนามสฺส  ภิกฺขุโน  สนถตสมฺมตีติ  เอว   
ลทฺธสมฺมติโก  ภิกฺขุ  ยาว  โรโค  น  วูปสมติ  ตาว  ย  ย   
าน  คจฺฉติ  ตตฺถ  ตตฺถ  สนฺถต  กาตุ  ลภติ ฯ  สเจ  อโรโค   
หุตฺวา  ปุน  มูลพฺยาธินาว  คิลาโน  โหติ  โสเยว  ปริหาโร 
นตฺถ ฺ  สมฺมติกิจฺจนฺติ  ปุสฺสเทวตฺเถโร  อาห ฯ  อุปติสฺสตฺเถโร 
ปน  โส  วา  พฺยาธิ  ปฏิกปฺุปตุ  อ ฺโ  วา  สก ึ คิลาโนติ  
นาม  ลทฺธ  ลทฺธเมว  ปุน  สมฺมติกิจฺจ  นตฺถีติ  อาห ฯ  โอเรน 
เจ  ฉนฺน  วสสฺานนฺติ  โอริมภาเค  อนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  ปทภาชเน   
ปน  สงฺขฺยามตฺตทสฺสนตฺถ  อูนกฉพพฺสฺสานีติ  วุตฺต ฯ  อนาปตฺติ   
ฉพฺพสฺสานิ  กโรตีติ  ยทา  ฉพฺพสฺสานิ  ปริปุณฺณาน ิ โหนฺติ   
ตทา  สนฺถต  กโรติ ฯ  ทุติยปเทป  ยทา  อติเรกฉพฺพสฺสานิ   
โหนฺติ  ตทา  กโรตีติ  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  น  หิ  โส  
ฉพฺพสฺสานิ  กโรตีติ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ สมุฏานาทีนิ   
โกสิยสิกฺขาปทสทิสาเนว อิท ปน กริยิากิริยนฺติ ฯ   
                    ฉพฺพสฺสสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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        เตน  สมเยนาติ  นิสีทนสนฺถตสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  อิจฺฉามห   
ภิกฺขเวติ  ภควา  กิร  ต  อนฺโตเตมาส  น  กิ ฺจิ โพธเนยฺยสตฺต  
อทฺทส  ตสฺมา  เอวมาห ฯ  เอว  สนฺเตป  ตนฺติวเสน  ธมฺมเทสนา   
กาตพฺพา  สิยา ฯ  ยสฺมา  ปนสฺส  เอตทโหสิ  มย ิ โอกาส  
กาเรตฺวา ปฏิสลฺลีเน  ภิกฺขู  อธมฺมิก  กติกวตฺต  กรสิสนฺติ  ต 
อุปเสโน  ภินฺทิสฺสติ  อห  ตสฺส  ปสีทตฺิวา  ภิกฺขูน  ทสฺสน   
อนุชานิสฺสามิ  ตโต  ม  ปสฺสิตุกามา  พหู  ภิกฺขู  ธตุงฺคานิ   
สมาทิยิสฺสนฺติ  อห  จ  เตหิ  อุชฺฌิตสนฺถตปจฺจยา  สิกฺขาปท   
ป ฺาเปสฺสามีติ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ  เอว  พหูนิ  ห ิ เอตฺถ  
อานิสสานีติ ฯ  สปรโิส  เยน  ภควา  เตนูปสงฺกมีติ  เถโร  กริ   
น  ภิกฺขเว  อูนทสวสฺเสน  อุปสมฺปาเทตพฺโพ  โย  อุปสมฺปาเทยฺย   
อาปตฺตึ  ทุกฺกฏสฺสาติ  (๑) อิมสฺมึ  ขนฺธกสิกฺขาปเท  กถ  หิ  นาม   
ตฺว  โมฆปุรสิ  อ ฺเหิ  โอวทนีโย  อนุสาสนีโย  อ ฺ  โอวทิตุ  
อนุสาสิตุ ม ฺ ิสฺสสีติ  เอวมาทินา  นเยน  ครห  ลภิตฺวา   
สตฺถา  มยฺห  ปริส  นิสฺสาย  ครห  อทาสิ  โส  ทานาห   
ภควนฺต  เตเนว  ปุณฺณจนฺทสสฺสิริเกน  สพฺพาการปริปุณฺเณน   
มุเขน  พฺรหฺมโฆส  นิจฺฉาราเปตฺวา  ปริสเยว  นิสฺสาย 
สาธุการ  ทาเปสฺสามีติ  สุหทโย  กุลปุตฺโต  อติเรกโยชนสต   
อติกฺกมิตฺวา  ปริส  วินิตฺวา  ป ฺจมตฺเตหิ  ภิกฺขุสเตหิ  ปริวุโต   
# ๑. วิ. มหา. ๔/๙๐/๑๐๙ ฯ    
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ปุน  ภควนฺต  อุปสงฺกนฺโต ฯ  เตน  วุตฺต  สปรโิส  เยน  ภควา   
เตนูปสงฺกมีติ ฯ  น  ห ิ สกฺกา  พุทฺธาน อ ฺถา  อาราเธตุ   
อ ฺตฺร  วตฺตสมฺปตฺติยา ฯ  ภควโต  อวิทูเร  นิสินฺโนติ   
วตฺตสมฺปตฺติยา  ปริสุทฺธภาเวน  นิราสงฺโก  สโีห  วิย  ก ฺจน- 
ปพฺพตสฺส  คุหาย  ภควโต  อวิทูเร  นิสนิฺโน ฯ  เอตทโวจาติ   
กถาสมุฏาปนตฺถ  เอต  อโวจ ฯ   
        มนาปานิ  เต  ภิกฺขุ  ปสุกูลานีติ  ภิกฺขุ  ตว  อิมานิ  
ปสุกูลานิ  มนาปานิ  อตฺตโน  รุจิยา  ขนฺติยา  คหิตานีติ   
อตฺโถ ฯ  น  โข  เม  ภนฺเต  มนาปานีติ  ภนฺเต  น มยา  อตฺตโน  
รุจิยา  ขนฺติยา  คหิตานิ  คลคฺคาเหน  วิย  มตฺถกตาลเนน  
วิย  จ  คาหิโตมฺหีติ  ทสฺเสติ ฯ  ป ฺายิสฺสตีติ  ป ฺาโต   
อภิ ฺาโต  ภวิสฺสติ ฯ  ตตฺถ  สนฺทิสฺสตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  น  
มย  อปฺป ฺตฺต  ป ฺาเปสฺสามาติ  มย  สาวกา  นาม   
อปฺป ฺตฺต  น  ป ฺาเปสฺสาม ฯ  พุทธฺวิสโย  ห ิ เอโส  ยทิท   
ปาจิตฺติย  ทุกกฺฏนฺติ   อาทินา    นเยน   อปฺป ฺตฺตสิกฺขาปท- 
ป ฺาปน  ป ฺตฺตสิกฺขาปทสมุจฺฉินฺทน  วา ฯ สมาทายาติ 
ต ต สิกฺขาปท สมาทิยิตฺวา  สาธุ  สฏุ ูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา   
ยถาป ฺตฺเตสุ  สพฺพสิกขฺาปเทสุ  สิกฺขิสฺสามาติ  ทสฺเสติ ฯ  ภควา   
ตสฺส  อารทฺธจิตฺโต  ปุนป  สาธุ  สาธูติ  สาธุการมกาสิ ฯ   
อนุ ฺาตาวุโสติ  อนุ ฺาต  อาวุโส ฯ  ปหนฺตาติ  ปหยนฺตา ฯ    
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สนฺถตานิ  อุชฺฌิตฺวาติ  สนฺถเต  จตุตฺถจีวรส ฺ ิตาย  สพฺพ- 
สนฺถตานิ  อุชฺฌิตฺวา ฯ  ธมฺมึ  กถ  กตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสีติ   
ภควา  สนฺถตานิ  วิปฺปกิณฺณานิ  ทิสฺวา  สทฺธาเทยฺยวินิปาตเน   
การณ  นตฺถ ิ ปริโภคูปาย  เตส  ทสฺเสสฺสามีติ  ธมฺมึ  กถ   
กตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ ฯ  สกึ  นิวตฺถป  สก ึ ปารุตปติ  สกึ   
นิสินฺน ฺเจว  นิปนฺน ฺจ ฯ  สามนฺตาติ  เอกปสฺสโต  วฏฏ  วา   
จตุรสฺส  วา  ฉินฺทิตฺวา  คหิตฏาน  ยถา  วิทตฺถิมตฺต  โหต 
 ิ  เอว  คเหตพฺพ ฯ  สนถฺรนฺเตน  ปน  ปาลิย  วุตฺตนเยเนว  
เอกเทเส  วา  สนฺถริตพฺพ  วิชเฏตฺวา  วา  มิสฺสก  กตฺวา  
สนฺถริตพฺพ  เอว  กต  ถิรตร  โหติ ฯ  เสส  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
สมุฏานาทีนิ  กริิยากิริยตฺตา อิมสฺส สิกฺขาปทสฺส เทฺวภาค- 
สิกฺขาปทสทิสานีติ ฯ   
            นิสีทนสนฺถตสิกฺขาปท สมตฺต ฯ   
        อิเมสุ  ปน  ป ฺจสุ  สนฺถเตสุ  ปรุิมานิ  ตีณิ  วินยกมฺม   
กตฺวา  ปฏิลภิตฺวา  ปริภุ ฺชิตุ  น  วฏฏนฺติ  ปจฺฉิมานิ  เทฺว   
วฏฏนฺตีติ เวทิตพฺพานิ ฯ   
        เตน  สมเยนาติ  เอฬกโลมสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  อุปฺผณฺเฑสุนฺติ   
กิตฺตเกน  เต  ภนฺเต  กีตานีติ  อาทีนิ  วทนฺตา  อวหสึสุ ฯ  
 ิตโกว  อาสุมฺภีติ  ยถา  มนุสฺสา  อร ฺโต  มหนฺต  ทารุภาร 
อาเนตฺวา  กิลนฺตา   ิตกาว  ปาเตนฺติ  เอว  ปาเตสีติ  อตฺโถ ฯ 
สหตฺถาติ  สหตฺเถน ฯ  อตฺตนา  หริตพฺพานีติ  วุตฺต  โหติ ฯ    
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พหิติโยชน  ปาเตตีติ  ติโยชนโต  พหิ  ปาเตติ ฯ  อนนฺตราเยน  
ปตนเก  หตฺถโต  มุตฺตมตฺเต  โลมคณนาย  นิสฺสคฺคิยานิ   
ปาจิตฺติยานิ ฯ  สเจ  พหิติโยชเน  รุกฺเข  วา  ถมฺเภ  วา   
ปฏิห ฺ ิตฺวา  ปุน  อพฺภนฺตเร  ปตนฺติ  อนาปตฺติ ฯ  ภูมิย   
ปติตฺวา  ตฺวา  วฏฏมานา  เอฬกโลมภณฺฑิกา  ปุน  อนฺโต   
ปวิสนฺติ  อาปตฺติเยว ฯ  อนฺโต  ตฺวา  หตฺเถน  วา  ปาเทน  
วา  ยฏ ิยา  วา  วฏเฏติ  ตฺวา  วา อตฺวา  วา  วฏฏมานา   
ภณฺฑิกา  คจฺฉนฺติ  อาปตฺติเยว ฯ  อ ฺโ  หริสฺสตีติ  เปต 
 ิ  เตน  หริเตป  อาปตฺติเยว ฯ  สุทฺธจิตฺเตน  ปต  วาโต  วา  
อ ฺโ  วา  อตฺตโน  ธมมฺตาย  พหิ  ปาเตติ  อาปตฺติเยว   
สอุสฺสาหตฺตา  อจิตฺตกตฺตา  จ  สิกฺขาปทสฺส ฯ  กุรนฺุทิยาทีสุ   
ปน  เอตฺถ  อนาปตฺติ  วุตฺตา ฯ  สา  อนาปตฺติปาลิยา  น  
สเมติ ฯ  อุภโตภณฺฑิก  เอกาพทฺธ  กตฺวา  เอกภณฺฑิก  อนฺโต- 
สีมาย  เอก พหิสีมาย  กโรนฺโต  เปติ  รกฺขติ  ตาว ฯ  เอกาพทฺเธ  
กาเชป เอเสว นโย ฯ  ยทิ  ปน  อพนฺธิตฺวา  กาชโกฏยิ 
ปตมตฺตเมว  โหติ  น  รกขฺติ ฯ  เอกาพทฺเธป  ปริวตฺเตตฺวา   
ปเต  อาปตฺติเยว ฯ  อ ฺสฺส  ยาเน  วาติ  เอตฺถ  คจฺฉนฺเต 
ยาเน  วา  หตฺถิปฏ ิยาทีสุ  วา  สามิกสฺส  อชานนฺตสฺเสว 
หริสฺสตีติ  เปติ  ตสฺมึ  ติโยชน  อติกกฺนฺเต  อาปตฺติเยว ฯ   
อคจฺฉนฺเตป  เอเสว  นโย ฯ  สเจ  ปน  อคจฺฉนฺเต  ยาเน  วา   
หตฺถิปฏ ิยาทีสุ  วา  เปตฺวา  อภิรุหิตฺวา  สาเรติ เหฏา  วา    
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คจฺฉนฺโต  โจเทติ  ปกฺโกสนฺโต  วา  อนพุนฺธาเปติ  อ ฺ   
หราเปตีติ  วจนโต  อนาปตฺติ ฯ  กรุุนทฺิยาทีสุ  ปน  อาปตฺตีติ  
วุตฺต ฯ  ต  อ ฺ  หราเปตีติ  อิมินา  น  สเมติ ฯ  อทินฺนาทาเน   
ปน  สุงฺกฆาเฏ  อาปตฺติ  โหติ ฯ  ยา  หิ  ตตฺถ  อาปตฺติ   
สา  อิธ  อนาปตฺติ  ยา  อิธ  อาปตฺติ  สา  ตตฺถ  อนาปตฺติ ฯ   
ต  าน  ปตฺวา  อ ฺาวิหิโต  วา  โจราทีหิ  วา  อุปทฺทูโต  
คจฺฉติ  อาปตฺติเยว ฯ  สพฺพตฺถ  โลมคณนาย  อาปตฺติปริจฺเฉโท   
เวทิตพฺโพ ฯ  ติโยชน  วาสาธิปฺปาโย  คนฺตฺวา  ตโต  ปร  หรตีติ   
ยตฺถ  คโต  ตตฺถ  อุทฺเทสปริปุจฺฉาทีน  วา  ปจฺจยาทีน  วา 
อลาเภน  ตโต  ปร  อ ฺตฺถ  คจฺฉติ  ตโตป  อ ฺตฺถาติ   
เอว  โยชนสตป  หรนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  อจฺฉินฺน  ปฏิลภิตฺวาติ  
ต  โจรา  อจฺฉินฺทิตฺวา  นิรตฺถกภาว  ตฺวา  ปฏิเทนฺติ  ต   
หรนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  นิสฺสฏ  ปฏิลภิตฺวาติ  วินยกมฺมกต   
ปฏิลภิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  กตภณฺฑนฺติ  กตภณฺฑก  กมฺพลโกช- 
วสนฺถตาทึ  ยงฺกิ ฺจิ  อนฺตมโส  สุตฺตเกน  พนฺธมตฺตป ฯ  โย  
ปน  ตนุกปตฺตตฺถวิกนฺตเร  วา  อาโยคอสพนฺธก-  กายพนฺธนาทีน   
อนฺตเรสุ  วา  ปปฺผลิกาทีน  มลรกฺขณตฺถ  สิปาฏิกาย  วา   
อนฺตมโส  วาตาพาธิโก  กณฺณจฺฉิทฺเทป  โลมานิ  ปกฺขิปตฺวา   
คจฺฉติ  อาปตฺติเยว ฯ  สุตฺตเกน  ปน  พนฺธิตฺวา  ปกฺขิตฺต   
กตภณฺฑฏาเน  ติฏติ ฯ  เวณึ  กตฺวา  หรติ  อิท  นธิาน-    
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มุขนฺนาม  อาปตฺติเยว  ฯ   เสส   อุตฺตานตฺถเมว   ฯ   
        สมฏุานาทีสุ  อิท  เอฬกโลมสมฏุาน  นาม  กายโต  จ   
กายจิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก   
ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
เอฬกโลมสิกขฺาปท นิฏ ิต ฯ   
        เตน  สมเยนาติ  เอฬกโลมโธวาปนสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  
ริ ฺจนฺตีติ  อุชฺฌนฺติ  วิสฺสชฺเชนฺติ ฯ  น  สกฺโกนฺติ  อนุยุ ฺชิตุนฺติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  เสสเมตฺถ ปรุาณจีวรสิกฺขาปเท วุตฺตนยเมว สทฺธึ  
สมุฏานาทีหีติ ฯ   
           เอฬกโลมโธวาปนสิกฺขาปท นิฏ ิต ฯ   
        เตน  สมเยนาติ  รูปยสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  ปฏิวึโสติ   
โกฏาโส ฯ  ชาตรูปรชตนฺติ  เอตฺถ  ชาตรูปนฺติ  สุวณฺณสฺส  นาม ฯ   
ต  ปน  ยสฺมา  ตถาคตสฺส  วณฺณสทิส  โหติ  ตสฺมา  สตฺถ-ุ 
วณฺโณ  วุจฺจตีติ  ปทภาชเน  วุตฺต ฯ  ตสฺสตฺโถ  โย  สตฺถุวณฺโณ   
โลหวิเสโส  อิท  ชาตรูป  นามาติ ฯ  รชต  ปน  สงฺโข  สลิา   
ปวาฬ  รชต  ชาตรูปนฺติ  อาทีสุ  รูปย  วุตฺต ฯ  อิธ  ปน  ยงฺกิ ฺจิ   
โวหารคามนีย  กหาปณาทิ  อธิปฺเปต ฯ  เตเนวสฺส ปทภาชเน  
กหาปโณ  โลหมาสโกติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  กหาปโณติ  โสวณฺณมโย   
วา  รูปยมโย  วา  ปากติโก  วา ฯ  โลหมาสโกติ  ตมฺพโลหาทีหิ   
กตมาสโก ฯ  ทารุมาสโกติ  สารทารุนา  วา  เวฬุเปสิกาย  วา    
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อนฺตมโส  ตาลปณฺเณนป  รูป  ฉินฺทิตฺวา  กตมาสโก ฯ  ชตุมาสโกติ   
ลาขาย  วา  นิยาเสน  วา  รูป  สมุฏาเปตฺวา  กตมาสโก ฯ   
        เย  โวหาร  คจฺฉนฺตีติ  อิมินา  ปน  ปเทน  โย  โย   
ยตฺถ  ยตฺถ  ชนปเท  ยทา  ยทา  โวหาร  คจฺฉติ  อนฺตมโส   
อฏ ิมโยป  จมฺมมโยป  รุกฺขผลพีชมโยป  สมุฏาปตรูโปป   
อสมุฏาปตรูโปป  สพฺโพ  สงฺคหิโต ฯ  อิจฺเจต  สพฺพป  รชต  
ชาตรูป  ชาตรูปมาสโก  วุตฺตปฺปเภโท  สพฺโพป  รชตมาสโกติ   
จตุพฺพิธ  นิสฺสคฺคิยวตฺถุ  โหติ ฯ  มุตฺตา  มณิ  เวฬุรโิย  สงฺโข   
สิลา  ปวาฬ  โลหิตโก  มสารคลฺล  สตฺตธ ฺานิ  ทาสี  ทาสา   
เขตฺตวตฺถุปุปฺผารามผลารามาทโยติ  อิท  ทุกฺกฏวตฺถุ ฯ  สุตฺต  
ผาโล  ปฏโก  กปฺปาโส อเนกปฺปการ อปรณฺณ สปฺปนวนีตเตล- 
มธุผาณิตาทิเภสชฺช ฺจ  อิท  กปฺปยวตฺถุ ฯ  ตตฺถ  นสิฺสคฺคิยวตฺถุ   
อตฺตโน  วา  สงฺฆคณปุคฺคลเจติยาทีน  วา  อตฺถาย  สมฺปฏิจฺฉิต 
 ุน  วฏฏติ ฯ  อตฺตโน  อตฺถาย  สมฺปฏจฺิฉโต  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย   
โหติ ฯ  เสสาน  อตฺถาย  ทุกฺกฏ ฯ  ทกุกฺฏวตฺถุ  สพฺเพสป  
อตฺถาย  สมปฺฏิจฺฉโต  ทกฺุกฏเมว  กปปฺยวตฺถุมฺหิ  อนาปตฺติ ฯ   
สพฺพมฺป  นกิฺขิปนตฺถาย  ภณฺฑาคาริกสีเสน  สมฺปฏิจฺฉโต   
อุปริ  รตนสิกฺขาปเท  อาคตวเสน  ปาจิตฺติย ฯ  อุคฺคณฺเหยฺยาติ   
คณฺเหยฺย ฯ  ยสฺมา  ปน  ปฏิคฺคณฺหนฺโต  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ   
เตนสฺส  ปทภาชเน  สย  คณฺหาติ  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติยนฺติ    
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วุตฺต ฯ  เอส  นโย  เสสปเทสุป ฯ  ตตฺถ  ชาตรูปรชตภณฺเฑสุ   
กหาปณมาสเกสุ  จ  เอก  คณฺหโต  วา  คณฺหาปยโต  วา   
เอกา  อาปตฺติ ฯ  สหสฺส ฺเจป  เอกโต  คณฺหาติ  คณฺหาเปติ   
วตฺถุคณนาย  อาปตฺติโย ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  กรุุนฺทยิ ฺจ   
สิถิลพนฺธาย  ถวิกาย  สิถลิปูริเต  วา  ภาชเน  รูปคณนาย   
อาปตฺติ ฯ  ฆนพนฺเธ  ปน  ฆนปูริเต  วา  เอกาว  อาปตฺตีติ  
วุตฺต ฯ  อุปนกิฺขิตฺตสาทิยเน  ปน  อิท  อยฺยสฺส  โหตูติ  วุตฺเต   
สเจป  จิตฺเตน  สาทิยติ  คณฺหิตุกาโม  โหติ  กาเยน  วา  วาจาย  
วา  นยิท  กปปฺตีติ  ปฏิกฺขิปติ  อนาปตฺติ ฯ  กายวาจาหิ  วา   
อปฏิกฺขิปตฺวาป  สุทฺธจิตฺโต  หุตฺวา  นยิท  อมฺหาก  กปฺปตีติ  
น  สาทิยติ  อนาปตฺติเยว ฯ  ตีสุ  ทฺวาเรสุ  ห ิ เยน  เกนจิ  
ปฏิกฺขิตฺต  ปฏิกฺขิตฺตเมว  โหติ ฯ  สเจ  ปน  กายวาจาหิ   
อปฏิกฺขิปตฺวา  จิตฺเตน  อธิวาเสติ  กายวาจาหิ  กตฺตพฺพสฺส 
ปฏิกฺเขปสฺส  อกรณโต  อกิริยสมุฏาน  กายทฺวาเร  วจีทฺวาเร  
จ  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ ฯ  มโนทฺวาเร  ปน  อาปตฺติ  นาม   
นตฺถิ ฯ  เอโก  สต  วา  สหสฺส  วา  ปาทมูเล  เปติ  ตุยฺหิท   
โหตูติ ฯ  ภิกขฺุ  นยิท  กปฺปตีติ  ปฏิกฺขิปติ ฯ  อุปาสโก  ปริจฺจตฺต   
มยา  ตุมฺหากนฺติ  คโต ฯ  อ ฺโ  ตตฺถ  อาคนฺตฺวา  ปุจฺฉติ  
กึ  ภนฺเต  อิทนฺติ ฯ  ย  เตน  จ  อตฺตนา  จ  วุตฺต  ต 
อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  โส  เจ  วทติ  โคปยิสสฺามิ  ภนฺเต  คุตฺตฏาน    
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ทสฺเสถาติ  สตฺตภูมิกป  ปาสาท  อภิรุหิตฺวา  อิท  คุตฺตฏานนฺติ   
อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  อิธ  นิกฺขิปาหีติ  น  วตฺตพฺพ ฯ  เอตฺตาวตา   
กปฺปย ฺจ  อกปฺปย ฺจ  นิสฺสาย   ิต  โหติ ฯ  ทฺวาร  ปทหิตฺวา   
รกฺขนฺเตน  วสิตพฺพ ฯ  สเจ  กิ ฺจิ  วิกกฺายิกภณฺฑ  ปตฺต  วา  
จีวร  วา  อาคจฺฉติ  อิท  คณฺหิสฺสถ  ภนฺเตติ  วุตฺเต  อุปาสก   
อตฺถิ  อมฺหาก  อิมินา  อตฺโถ  วตฺถุ  จ  เอวรูปนฺนาม  สวิชฺชติ   
กปฺปยการโก  นตฺถีติ  วตฺตพฺพ ฯ  สเจ  โส  วทติ  อห 
  กปฺปยการโก  ภวิสฺสามิ  ทฺวาร  วิวริตฺวา  เทถาติ  ทฺวาร  
วิวริตฺวา  อิมสฺมึ  โอกาเส  ปตนฺติ  วตฺตพฺพ ฯ  อิท  คณฺหาต 
 ิ  จ  น  วตฺตพฺพ ฯ  เอวป  กปฺปย ฺจ  อกปฺปย ฺจ  นิสฺสาย  
 ิตเมว  โหติ ฯ  โส  เจ  ต  คเหตฺวา  ตสฺส  กปฺปยภณฺฑ   
เทติ  วฏฏติ ฯ  สเจ  อธิก  คณฺหาติ  น  มย  ตว  ภณฺฑ  
คณฺหาม  นิกฺขิปาหีติ วตฺตพฺโพ ฯ   
        สงฺฆมชเฺฌ  นิสฺสชชฺติพฺพนฺติ  เอตฺถ  ยสฺมา  รปูย  นาม   
อกปฺปย  ตสมฺา  นิสฺสชชฺติพฺพ  สงฺฆสฺส  วา  คณสฺส  วา   
ปุคฺคลสฺส  วาติ  น  วุตฺต ฯ  ยสฺมา  ปน  ต  ปฏิคฺคหิตมตฺตเมว  
น  เตน  กิ ฺจิ  กปฺปยภณฺฑ  เจตาปต  ตสฺมา  อุปาเยน   
ปริโภคทสฺสนตฺถ  สงฺฆมชฺเฌ  นิสฺสชชฺิตพฺพนฺติ  วุตฺต ฯ  กปฺปย   
อาจิกฺขิตพฺพ  สปฺป  วาติ  ปพฺพชิตาน  สปฺป  วา  เตล  วา   
วฏฏติ อุปาสกาติ เอว อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  รปูยปฏิคฺคาหก    เปตฺวา    
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สพฺเพเหว  ปริภุ ฺชิตพฺพนฺติ  สพฺเพหิ  ภาเชตฺวา  ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ   
รูปยปฏิคฺคาหเกน  ภาโค  น  คเหตพฺโพ ฯ  อ ฺเส  ภิกฺขูน   
วา  อารามิกาน  วา  ปตฺตภาคป  ปฏิลภิตฺวา  ปริภุ ฺชิตุ   
น  วฏฏติ ฯ  อนฺตมโส  มกฺกฏาทีหิ  ตโต  หริตฺวา  อร ฺเ   
ปต  วา  เตส  หตฺถโต  คลิต  วา  ติรจฺฉานปริคฺคหิตป   
ปสุกูลป  น  วฏฏติเยว ฯ  ตโต อาหเฏน  ผาณิเตน  เสนาสน- 
ธูปนป  น  วฏฏติ ฯ  สปปฺนา  วา  เตเลน  วา  ปทปี   
กตฺวา  ทีปาโลเกน  นิปชชฺิตุ  กสิณปรกิมฺมป  กาตุ  โปตฺถกป   
วาเจตุ  น  วฏฏติ ฯ  ตโต  เตลมธุผาณิตาทีหิ  ปน  สรีเร  
วณ  มกฺเขตุ  น  วฏฏติเยว ฯ  เตน  วตฺถนุา  ม ฺจปาทีนิ  
วา คณฺหนฺติอุโปสถาคาร  วา  โภชนสาล  วา  กโรนฺติ   
ปริภุ ฺชิตุ  น  วฏฏติ ฯ  ฉายาป  เคหปริจฺเฉเทน   ิตา  น   
วฏฏติ ฯ  ปรจฺิเฉทาติกฺกนฺตา  อาคนฺตุกตฺตา  วฏฏติ ฯ ต วตฺถ  
 ุวิสฺสชฺเชตฺวา กเตน มคฺเคนป เสตุนาป  นาวายป  อุฬุมฺเปนป   
คนฺตุ น  วฏฏติ ฯ  เตน  วตฺถุนา  ขนาปตาย  โปกฺขรณิยา 
อุพฺภิโตทก  ปาตุ  วา  ปรภุิ ฺชิตุ วา  น  วฏฏติ ฯ  อนฺโต  
อุทเก  ปน  อสติ  อ ฺ  อาคนฺตุกอุทก  วา  วสฺโสทก  วา   
ปวิฏ  วฏฏติ ฯ  กีตาย  เยน  อุทเกน  สทฺธึ  กีตา  ต  อาคนฺตุกป   
น  วฏฏติ ฯ  ต  วตฺถุ  อุปนิกฺเขป  เปตฺวา  สงฺโฆ  ปจฺจเย   
ปริภุ ฺชติ  เตป  ปจฺจยา  ตสฺส  น  วฏฏนฺติ ฯ  อาราโม    
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คหิโต โหติ  โสป  ปริภุ ฺชิตุ  น  วฏฏติ ฯ  ยท ิ ภูมปิ  พีชป   
อกปฺปย  เนว  ภูมึ  น  ผล  ปริภุ ฺชิตุ  วฏฏติ ฯ  สเจ  
ภูมึเยว  กีณิตฺวา  อ ฺานิ  พีชานิ  โรปตานิ  ผล  ปรภุิ ฺชิตุ  
วฏฏติ ฯ  อถ  พีชานิ  กีณิตฺวา  กปฺปยภูมิย  โรปตานิ  ผล   
น  วฏฏติ ฯ  ภูมิย  นิสีทิตุ  วา  นิปชฺชตุิ  วา  วฏฏติ ฯ 
สเจ  โส  ฉฑฺเฑตีติ  ยตฺถ  กตฺถจิ  ขิปติ ฯ  อถาป  น  ฉฑฺเฑติ  
สย  วา  คเหตฺวา  คจฺฉติ  น  วาเรตพฺโพ ฯ  โน  เจ  ฉฑฺเฑตีติ 
อถ  เนว  คเหตฺวา  คจฺฉติ  น  ฉฑฺเฑติ  กึ  มยฺห  อิมินา   
พฺยาปาเรนาติ  เยน  กาม  ปกฺกมติ  ตโต  ยถาวุตฺตลกฺขโณ  
รูปยฉฑฺฑโก  สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ  โย  น  ฉนฺทาคตินฺติอาทีสุ 
โลภวเสน  ต  วตฺถุ อตฺตโน  วา  กโรนฺโต  อตฺตาน  วา   
อุกฺกเสนฺโต  ฉนฺทาคตึ  นาม  คจฺฉติ ฯ  โทสวเสน  เนวาย   
มาติก  ชานาติ  น  วินยนติฺ  ปร  อปสาเทนฺโต โทสาคตึ  
นาม  คจฺฉติ ฯ  โมหวเสน  มฏุปฺปมุฏสฺสติภาว  อาปชฺชนฺโต  
โมหาคตึ  นาม  คจฺฉติ ฯ  รูปยปฏิคฺคาหกสฺส  ภเยน  ฉฑฺเฑตุ   
อวิสหนฺโต  ภยาคตึ  นาม  คจฺฉติ ฯ  เอว  อกโรนฺโต  น  ฉนฺทาคตึ   
คจฺฉติ  ฯเปฯ  น  ภยาคตึ  คจฺฉตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  อนิมิตฺต   
กตฺวาติ  นิมิตฺต  อกตฺวา ฯ  อกฺขีนิ  นมิฺมิเลตฺวา  นทิยา  วา   
ปปาเต  วา  วนคหเน  วา  คูถก  วิย  อนเปกฺเขน  ปติโตกาส   
อสมนฺนาหรนฺเตน  ปาเตตพฺพนฺติ  อตฺโถ ฯ  เอว  ชคุิจฺฉิตพฺเพป    
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รูปเย  ภควา  ปริยาเยน  ภิกฺขูน  ปรโิภค  อาจิกฺขิ ฯ  รูปย-   
ปฏิคฺคาหกสฺส  ปน  เกนจิ  ปรยิาเยน  ตโต  อุปฺปนนฺปจฺจย- 
ปริโภโค  น  วฏฏติ ฯ  ยถา  จาย  เอตสฺส  น  วฏฏติ  เอว   
อสนฺตสมฺภาวนาย  วา  กลุทูสกกมฺเมน  วา  กุหนาทีหิ  วา   
อุปฺปนฺนปจฺจยา  เนว  ตสสฺ  น  อ ฺสฺส  วฏฏนฺติ ฯ  ธมฺเมน  
สเมน อุปฺปนฺนาป อปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปริภุ ฺชิตุน วฏฏนฺติ ฯ   
        จตฺตาโร  ห ิ ปริโภคา  (๑)  เถยยฺปริโภโค  อิณปริโภโค   
ทายชฺชปริโภโค  สามิปริโภโคติ ฯ  ตตฺถ  สงฺฆมชฺเฌป  นิสีทตฺิวา   
ปริภุ ฺชนฺตสฺส  ทุสฺสลีสสฺ  ปรโิภโค  เถยฺยปริโภโค  นาม ฯ   
สีลวโต  อปจฺจเวกฺขิตปริโภโค  อิณปริโภโค  นาม ฯ  ตสฺมา  
จีวร  ปรโิภเค  ปริโภเค  ปจฺจเวกฺขิตพฺพ  ปณฺฑปาโต  อาโลเป  
อาโลเป ฯ  ตถา  อสกฺโกนฺเตน ปุเรภตฺตปจฺฉาภตฺตปุริมยาม- 
มชฺฌิมยามปจฺฉิมยาเมสุ ฯ  สจสฺส  อปจฺจเวกฺขโตว  อรุโณ   
อุคฺคจฺฉติ  อิณปริโภคฏาเน  ติฏติ ฯ  เสนาสนป  ปรโิภเค   
ปริโภเค  ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ฯ เภสชฺชสฺส  ปฏิคฺคหเณป  ปรโิภเคป   
สติปจฺจยตา  วฏฏติ ฯ  เอว  สนฺเตป  ปฏิคฺคหเณ  สตึ  กตฺวา   
ปริโภเค  อกโรนฺตสฺเสว  อาปตฺติ ฯ  ปฏิคฺคหเณ  ปน  สตึ  อกตฺวา   
ปริโภเค  กโรนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  จตุพฺพิธา  หิ  สทฺุธิ  เทสนา- 
สุทฺธิ  สวรสุทฺธิ  ปรยิิฏ ิสุทฺธิ  ปจฺจเวกฺขณสุทฺธีติ ฯ  ตตฺถ   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๒๑/๒๑ ฯ    
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เทสนาสุทฺธิ  นาม  ปาฏิโมกฺขสวรสีล ฯ ต  ห ิ เทสนาย  สุชฺฌนโต   
เทสนาสุทฺธีติ  วุจฺจติ ฯ  สวรสุทฺธิ  นาม  อินฺทฺริยสวรสีล ฯ  ต  
หิ  น ปุน เอว กริสฺสามีติ จิตฺตาธิฏานสวเรเนว  สุชฺฌนโต   
สวรสุทฺธีติ  วุจฺจติ ฯ  ปริยิฏ ิสุทฺธิ  นาม  อาชีวปรสิุทฺธสีล ฯ   
ต  หิ  อเนสน  ปหาย  ธมฺเมน  สเมน  ปจฺจเย  อุปปฺาเทนฺตสฺส   
ปริเยสนายเยว  สุทฺธตฺตา  ปริยิฏ ิสุทฺธีติ  วุจฺจติ ฯ  ปจฺจเวกฺขณ- 
สุทฺธิ  นาม  ปจฺจยปริโภคสนฺนิสฺสิตสีล ฯ  ต  หิ  ปฏิสงฺขา  โยนิโส   
จีวร  ปฏิเสวตีติ  อาทินา  นเยน  วุตฺเตน  ปจฺจเวกฺขเณน  
สุชฺฌนโต  ปจฺจเวกฺขณสุทฺธีติ  วุจฺจติ ฯ  เตน  วุตฺต  ปฏิคฺคหเณ   
ปน  สตึ อกตฺวา  ปริโภเค  กโรนฺตสฺส  อนาปตฺตีติ ฯ  สตฺตนฺน  
เสกฺขาน  ปจฺจยปริโภโค  ทายชฺชปริโภโค  นาม ฯ  เต  หิ   
ภควโต  ปุตฺตา  ตสฺมา  ปตุ  สนฺตกาน  ปจฺจยาน  ทายาทา  
หุตฺวา  เต  ปจฺจเย  ปริภุ ฺชนฺติ ฯ  กึ  ปน  เต  ภควโต   
ปจฺจเย  ปริภุ ฺชนฺติ  คิหีน  ปจฺจเย  ปริภุ ฺชนฺตีติ ฯ  คิหีหิ   
ทินฺนาป  ภควตา  อนุ ฺาตตฺตา  ภควโต สนฺตกา  โหนฺติ   
ตสฺมา  เต  ภควโต  ปจฺจเย  ปริภุ ฺชนฺตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  ธมฺม- 
ทายาทสุตฺต ฺเจตฺถ  (๑)  สาธก ฯ  ขีณาสวาน  ปริโภโค  สามิ- 
ปริโภโค  นาม ฯ  เต  หิ  ตณฺหาทาสพฺย  อตีตตฺตา สามิโน  
หุตฺวา  ปริภุ ฺชนฺติ ฯ  อิเมสุ  ปรโิภเคสุ  สามิปริโภโค  จ    
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ทายชฺชปริโภโค  จ  สพฺเพสป  วฏฏติ ฯ  อิณปริโภโค  น   
วฏฏติ ฯ  เถยยฺปริโภเค  กถาเยว  นตฺถิ ฯ   
        อปเรป  จตฺตาโร  ปริโภคา  ลชฺชปิริโภโค  อลชฺชิปรโิภโค   
ธมฺมิยปริโภโค  อธมฺมิยปริโภโคติ ฯ  ตตฺถ  อลชชฺิโน  ลชฺชินา   
สทฺธึ  ปรโภโค  วฏฏติ ฯ  อาปตฺติยา  น  กาเรตพฺโพ ฯ  ลชชฺิโน   
อลชฺชินา  สทฺธึ  ยาว  น  ชานาติ  ตาว  วฏฏติ ฯ  อาทิโต   
ปฏาย  หิ  อลชชฺี  นาม  นตฺถิ ฯ  ตสฺมา  ยทาสฺส  อลชฺชิภาว   
ชานาติ  ตทา  วตฺตพฺโพ  ตุมฺเห  กายทฺวาเร  จ  วจีทฺวาเร 
จ  วีติกฺกม  กโรถ  ต  อปฏริูป  มา  เอว  อกริตฺถาติ ฯ  
สเจ  อนาทยิตฺวา  กโรติเยว  ยทิ  เตน  สทฺธึ  ปรโิภค   
กโรติ  โสป  อลชฺชีเยว  โหติ ฯ  โยป  อตฺตโน  ภารภูเตน  
อลชฺชินา  สทฺธึ  ปรโิภค  กโรติ  โสป  นิวาเรตพฺโพ ฯ  สเจ  
น  โอรมติ  อยป  อลชฺชีเยว  โหติ ฯ  เอว  เอโกป อลชชฺ ี
อลชฺชิสตป กโรติ ฯ อลชชฺิโน  ปน  อลชชฺินาว  สทฺธึ  ปรโิภเค  
อาปตฺติ  นาม  นตฺถ ิฯ  ลชฺชิโน  ลชชฺนิา  สทฺธึ  ปริโภโค  
ทฺวินฺน  ขตฺติยกุมาราน  สวุณฺณปาฏิย  โภชนสทิโส ฯ  ธมฺมิยา- 
ธมฺมิยปริโภโค  ปจฺจยวเสเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  สเจ  ปุคฺคโลป   
อลชฺช ี ปณฺฑปาโตป  อธมฺมิโย  อุโภ  เชคุจฺฉา ฯ  ปุคฺคโล  อลชฺช ี  
ปณฺฑปาโต  ธมฺมิโย  ปุคฺคล  ชิคุจฺฉิตฺวา  ปณฺฑปาโต  น   
คเหตพฺโพ ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  ทุสฺสีโล  สงฺฆโต  อุทฺเทสภตฺตาทีนิ    
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ลภิตฺวา  สงฺฆสฺเสว  เทติ  เอตานิ  ยถาทานเมว  คตตฺตา  วฏฏนตีฺติ   
วุตฺต ฯ  ปุคฺคโล  ลชฺช ี ปณฺฑปาโต  อธมฺมิโย  ปณฺฑปาโต  
ชิคุจฺโฉ  น  คเหตพฺโพ ฯ  ปุคฺคโล  ลชฺช ี ปณฺฑปาโตป ธมฺมิโย  
วฏฏติ ฯ   
        อปเร  เทฺว  ปคฺคหา  เทฺว  จ  ปริโภคา  ลชฺชิปคฺคโห   
อลชฺชิปคฺคโห  ธมฺมปรโิภโค  อามิสปริโภโคติ ฯ  ตตฺถ  อลชชฺิโน   
ลชชฺึ  ปคฺคเหตุ  วฏฏติ ฯ  น  โส  อาปตฺติยา  กาเรตพฺโพ ฯ   
สเจ  ปน  ลชชฺี  อลชชฺึ  ปคฺคณฺหาติ  อนุโมทนาย  อชฺเฌสติ   
ธมฺมกถาย  อชฺเฌสติ  กุเลสุ  อุปตฺถมฺเภติ  อิตโรป  อมฺหาก   
อาจริโย  อีทโิส  จ  อีทิโส  จาติ  ตสฺส  ปริสติ  วณฺณ  ภาสติ   
อย  สาสน  โอสกฺกาเปติ  อนฺตรธาเปตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ธมฺม- 
ปริโภคอามิสปริโภเคสุ  ปน  ยตฺถ  อามิสปริโภโค  วฏฏติ  ตตฺถ   
ธมฺมปริโภโคป  วฏฏติ ฯ  โย  ปน  โกฏิย   ิโต  คณฺโ  ตสฺส   
ปุคฺคลสฺส  อจฺจเยน  นสฺสิสฺสติ  ต  ธมมฺานุคฺคเหน  อุคฺคณฺหิตุ  
วฏฏตีติ  วุตฺต ฯ  ตตฺรีท  วตฺถุ  มหาภเย  กริ  เอกสฺเสว  ภิกฺขุโน   
มหานิทฺเทโส  ปคุโณ  อโหสิ ฯ  อถ  จตุนฺนิกายิกติสฺสตฺเถรสฺส   
อุปชฺฌาโย  มหาติปฏกตฺเถโร  นาม  มหารกฺขิตตฺเถร  อาห 
อาวุโส  มหารกฺขิต  เอตสฺส  สนฺติเก  มหานิทฺเทส  คณฺหาหีติ ฯ  
ปาโป  กริาย  ภนฺเต  น  คณฺหามีติ ฯ  คณฺหาวุโส  อหนฺเต  
สนฺติเก  นิสทีิสฺสามีติ ฯ  สาธุ  ภนฺเต  ตุมฺเหสุ  นิสินฺเนสุ    
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อุคฺคณฺหิสฺสามีติ  ปฏเปตฺวา  รตฺตินฺทิว  นิรนฺตร  ปริยาปุณนฺโต   
โอสานทิวเส  เหฏาม ฺเจ  อิตฺถึ  ทิสวฺา  ภนฺเต  สุตเยว  เม   
ปุพฺเพ  สจาห  เอว  ชาเนยฺย  น  อีทิสสฺส  สนฺติเก  ธมฺม   
ปริยาปุเณยฺยนฺติ  อาห ฯ  ตสฺส  ปน  สนฺติเก  พหู  มหาเถรา   
อุคฺคณฺหิตฺวา  มหานิทฺเทส  ปติฏเปสุฯ   
        รูปเย   รูปยส ฺ ีติ  เอตฺถ  สพฺพป  ชาตรูปรชต ฺจ   
รูปยสงฺคหเมว  คตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  รปูเย  เวมติโกติ  สุวณฺณ   
นุโข  ขรปตฺต  นุโขติ  อาทินา  นเยน  สสยชาโต ฯ  รูปเย   
อรูปยส ฺ ีติ  สุวณฺณาทีสุ  ขรปตฺตาทิส ฺ ี ฯ  อปจ  ปุ ฺกามา   
ราโชโรธาทโย  ภตฺตขชฺชกคนฺธปณฺฑาทีสุ    ปกขิฺปตฺวา   หิร ฺ- 
สุวณฺณ   เทนฺติ  โจลภิกขฺาย  จรนฺตาน  ทุสฺสนฺเต  พทฺธกหา- 
ปณาทีหิเยว  สทฺธึ  โจลกานิ  เทนฺติ  ภิกขฺู  ภตฺตาทิส ฺาย   
วา  โจลกส ฺาย  วา  ปฏิคฺคณฺหนฺติ  เอว  รูปเย  อรูปยส ฺ ี   
รูปย  ปฏิคฺคณฺหาตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ปฏิคฺคณฺหนฺเตน  ปน  อิมสมฺึ   
เคเห  อิท  ลทฺธนฺติ  สลลฺกฺเขตพฺพ ฯ  เยน  ห ิ อสติยา  ทินฺน 
โหติ  โส  สตึ  ปฏลิภิตฺวา  ปุน  อาคจฺฉติ ฯ  อถสฺส  วตฺตพฺพ  
ตว  โจลก  ปสฺสาหีติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        สมฏุานาทีสุ  ฉสฺสมุฏาน  สิยา  กริิยา  คหเณน   
อาปชฺชนโต  สิยา  อกริิยา  ปฏิกฺเขปสฺส  อกรณโต  รูปยอ ฺ- 
วาทกอุปสฺสุติสิกฺขาปทานิ  หิ   ตีณิ   เอกปริจฺเฉทานิ   โนส ฺา-  
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วิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม ติจิตฺต  
ติเวทนนฺติ ฯ   
                รปูยสิกฺขาปท  นิฏ ิต ฯ   
        เตน  สมเยนาติ  รูปยสพฺโยหารสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  นานป 
 ฺปการกนฺติ  กตากตาทิวเสน  อเนกวิธ ฯ  รูปยสพฺโยหารนฺติ   
ชาตรูปรชตปริวตฺตน ฯ  สมาปชฺชนฺตีติ  ปฏิคฺคหณสฺเสว  ปฏิกฺขิตตฺตา   
ปฏิคฺคหิตปริวตฺตเน  โทส  อปสฺสนฺตา  กโรนฺติ ฯ  สีสูปคนฺติ   
อาทีสุ  สีส  อุปคจฺฉตีติ  สีสูปค ฯ  โปตฺถเกสุ  ปน  สีสูปกนฺติ   
ลิขิต ฯ  ยสฺส  กสฺสจิ  สีสาลงฺการสฺเสต  อธิวจน ฯ  เอส  นโย   
สพฺพตฺถ ฯ  กเตน  กตนฺติ  อาทีสุ  สทฺุโธ  รูปยสพฺโยหาโรเยว ฯ 
รูปเย  รูปยส ฺ ีติ  อาทิมฺหิ  ปุริมสกิฺขาปเท  วุตฺตวตฺถูสุ   
นิสฺสคฺคิยวตฺถุนา  นิสฺสคฺคิยวตฺถุ  เจตาเปนฺตสฺส   มูลคหเณ    
ปุริมสิกฺขาปเทน  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย  อปราปร  ปรวิตฺตเน   
อิมินา  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติยเมว ฯ  นิสสฺคฺคิยวตฺถุนา  ทุกฺกฏวตถฺุ   
วา  กปฺปยวตฺถุ  วา  เจตาเปนฺตสฺสาป  เอเสว  นโย ฯ  โย  
หิ อย อรูปเย รูปยส ฺ ี  รปูย  เจตาเปตีติ  อาทิ  ทุติโย  
ติโก  วุตฺโต  ตสฺสานุโลมตฺตา  อวุตฺโตป  อยมปโรป  รูปเย  
รูปยส ฺ ี  อรูปย  เจตาเปตีติ  อาทิ  ติโก  เวทิตพฺโพ ฯ  อตฺตโน  
วา  หิ  อรูปเยน  ปรสฺส  รูปย  เจตาเปยฺย  อตฺตโน  วา   
รูปเยน  ปรสสฺ  อรูปย  อุภยถาป  รูปยสพฺโยหาโร  กโตเยว    
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โหติ ฯ  ตสฺมา ปาลิย เอกนฺเตน รูปยปกฺเข  เอโกเยว  ติโก   
วุตฺโตติ ฯ  ทกฺุกฏวตฺถุนา  ปน  นิสฺสคฺคิยวตฺถุ  เจตาเปนฺตสฺส   
มุลคหเณ  ปุริมสิกฺขาปเทน  ทุกฺกฏ  ปจฺฉาปริวตฺตเน  อิมินา   
นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย  ครุกสฺส  เจตาปตตฺตา ฯ  ทุกฺกฏวตฺถุนา   
ทุกฺกฏวตฺถุเมว  กปฺปยวตฺถุ  วา  เจตาเปนฺตสฺส  มูลคหเณ  ปุริม- 
สิกฺขาปเทน  ทุกฺกฏ  ปจฺฉาปริวตฺตเนป  อิมินา ทุกฺกฏเมว ฯ 
กสฺมา ฯ  อกปฺปยวตฺถุนา  เจตาปตตฺตา ฯ  อนฺธกฏกถาย  ปน 
สเจ  กยวิกฺกย  สมาปชฺเชยฺย  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติยนฺติ  ภาสิต  
ต  ทุพฺภาสิต ฯ  กสฺมา ฯ  น  หิ  ทานคหณโต  อ ฺโ  กยวิกฺกโย 
นาม  อตฺถิ ฯ  กยวิกกฺยสิกขฺาปท ฺจ  กปฺปยวตฺถุนา  กปฺปยวตฺถุ   
ปริวตฺตนเมว  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  ต ฺจ  โข  อ ฺตฺร  สห- 
ธมฺมิเกหิ ฯ  อิท  สิกฺขาปท  รูปเยน  จ  รูปยารูปยเจตาปน   
อรูปเยน  จ  รูปยเจตาปน  ทุกฺกฏวตฺถนุา  ปน  ทุกกฺฏวตฺถุโน 
เจตาปน  เนว  อิธ  น  ตตฺถ  ปาลิย  วุตฺต ฯ  น  เจตฺถ 
อนาปตฺติ  ภวิตุ อรหติ ฯ  ตสฺมา  ยเถว  ทุกฺกฏวตฺถโุน   
ปฏิคฺคหเณ  ทุกฺกฏ  ตเถว  ตสฺส  วา  เตเนว  เจตาปเนป   
ทุกฺกฏ  ยุตฺตนฺติ  ภควโต  อธิปฺปาย ฺ ูหิ  วุตฺต ฯ  กปปย- 
วตฺถุนา  ปน  นิสฺสคฺคิยวตฺถุ  เจตาเปนฺตสฺส  มูลคหเณ  ปุริม- 
สิกฺขาปเทน  อนาปตฺติ  ปจฺฉาปริวตฺตเน  อิมินา นสิฺสคฺคิย  
ปาจิตฺติย ฯ  วุตฺต  เหต  อรูปเย  อรูปยส ฺ ี  รูปย  เจตาเปติ    
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นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติยนฺติ  (๑) ฯ  เตเนว  กปฺปยวตฺถุนา  ทุกฺกฏวตถฺุ  
เจตาเปนฺตสฺส  มลูคหเณ  ตเถว  อนาปตฺติ  ปจฺฉาปริวตฺตเน   
อิมินา  ทุกฺกฏ ฯ กสฺมา ฯ  อกปฺปยสฺส  เจตาปตตฺตา ฯ  กปฺปย- 
วตฺถุนา  ปน  กปฺปยวตฺถุ อ ฺตฺร  สหธมฺมิเกหิ  เจตาเปนฺตสฺส   
มูลคหเณ  ปุริมสิกฺขาปเทน  อนาปตฺติ  ปจฺฉาปริวตฺตเน  อุปริ   
กยวิกฺกยสิกขฺาปเทน  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย ฯ  กยวิกฺกย  โมเจตฺวา   
คณฺหนฺตสฺส  อุปริสิกฺขาปเทนป  อนาปตฺติ ฯ  วุฑฺฒึ ปโยเชนฺตสฺส  
ทุกฺกฏ ฯ   
        อิมสฺส  จ  รูปยสพฺโยหารสฺส  ครภุาวทีปก  อิท  ปตฺต- 
จตุกฺก  เวทิตพฺพ ฯ  โย  ห ิ รูปย  อุคฺคณฺหิตฺวา  เตน  อยพีช   
สมุฏาเปติ  ต  โกฏฏาเปตฺวา  เตน  โลเหน  ปตฺต  กาเรติ   
อย  ปตฺโต  มหาอกปฺปโย  นาม  น  สกกฺา  เกนจิ  อุปาเยน  
กปฺปโย  กาตุ ฯ  สเจ  หิ  ต  วินาเสตฺวา  ถาลก  กาเรติ  ตป   
อกปฺปย ฯ  วาสึ  กาเรติ  ตาย  ฉินฺน  ทนฺตกฏป  อกปฺปย ฯ  
พลิส  กาเรติ  เตน  มาริตา  มจฺฉาป  อกปฺปยา ฯ  วาสีผล   
ตาเปตฺวา  อุทก  วา  ขีร  วา  อุณฺหาเปติ  ตป  อกปปฺยเมว ฯ   
โย  ปน  รูปย  อุคฺคณฺหิตฺวา  เตน  ปตฺต  กีณาติ  อยป  ปตฺโต  
อกปฺปโย  ป ฺจนฺนป  สหธมฺมิกาน  น  กปฺปตีติ  มหาปจฺจริย   
วุตฺต ฯ  สกฺกา  ปน  กปฺปโย  กาตุ ฯ  โส  หิ  มูเล  มลูสามิกาน    
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ปตฺเต  จ  ปตฺตสฺสามิกาน  ทินฺเน  กปฺปโย  โหติ ฯ  กปฺปยภณฺฑ   
ทตฺวา  คเหตฺวา  ปริภุ ฺชตุิ  วฏฏติ ฯ  โยป  รูปย  อุคฺคณฺหาเปตฺวา   
กปฺปยการเกน  สทฺธ ึ กมมฺารกุล  คนฺตฺวา  ปตฺต  ทิสฺวา  อย  
มยฺห  รุจฺจตีติ  วทติ ฯ กปฺปยการโก  จ  ต  รูปย  ทตฺวา   
กมฺมาร  ส ฺาเปติ ฯ  อยป  ปตฺโต  กปฺปยโวหาเรน  คหิโต   
ทุติยปตฺตสทิโสเยว  มูลสสฺ  สมฺปฏิจฺฉิตตฺตา  อกปฺปโยว ฯ  กสมฺา   
เสสาน  น  กปฺปตีติ ฯ  มลูสฺส  อนิสฺสฏตฺตา ฯ  โย  ปน  
รูปย  อสมฺปฏิจฺฉิตฺวา  เถรสฺส  ปตฺต  กีณิตฺวา  เทหีติ  ปหิต- 
กปฺปยการเกน  สทฺธ ึ กมมฺารกุล  คนฺตฺวา  ปตฺต  ทิสฺวา  อิเม   
กหาปเณ  คเหตฺวา  อิม  เทหีติ  กหาปเณ  ทาเปตฺวา  คหิโต   
อย  ปตฺโต  เอตสฺเสว  ภิกฺขุโน  น  วฏฏติ  ทุพฺพิจาริตตฺตา ฯ   
อ ฺเส  ปน  วฏฏติ  มูลสฺส  อสมฺปฏจฺิฉิตตฺตา ฯ  มหาสุมตฺเถรสฺส  
กิร  อุปชฺฌาโย  อนุรุทฺธตฺเถโร  นาม  อโหสิ ฯ  โส  อตฺตโน  
เอวรูป  ปตฺต  สปฺปสฺส  ปเูรตฺวา  สงฺฆสฺส  นิสฺสชฺช ิฯ  ตปฏก- 
จูฬนาคตฺเถรสฺสป  สทฺธิวิหาริกาน  เอวรูโป  ปตฺโต  อโหสิ ฯ   
ต  เถโร  สปปฺสฺส  ปูราเปตฺวา  สงฺฆสฺส  นิสฺสชฺชาเปสีติ ฯ  
อิท  อกปฺปยปตฺตจตุกฺก ฯ  สเจ  ปน  รปูย  อสมฺปฏจฺิฉิตฺวา 
เถรสฺส  ปตฺต  กีณิตฺวา  เทหีติ  ปหิตกปฺปยการเกน  สทฺธึ  
กมฺมารกุล  คนฺตฺวา  ปตฺต  ทิสฺวา  อย  มยฺห  รุจฺจตีติ  วา  
อิมาห  คเหสฺสามีติ  วา  วทติ  กปฺปยการโก  จ  ต  รูปย    
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ทตฺวา  กมฺมาร  ส ฺาเปติ  อย ปตฺโต สพฺพกปฺปโย พุทฺธานป   
ปริโภคารโห ฯ   
         อรูปเย  รูปยส ฺ ีติ  ขรปตฺตาทีสุ  สุวณฺณาทิส ฺ ี ฯ   
อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  สเจ  เตน  อรูปย  เจตาเปติ  ทุกฺกฏาปตฺติ   
โหติ ฯ  เอส  นโย  เวมติเก ฯ  อรูปยส ฺ ิสฺส  ปน  ป ฺจหิ   
สหธมฺมิเกหิ  สทฺธึ  อิท  คเหตฺวา  อิท  เทถาติ  กยวิกกฺย   
กโรนฺตสฺสาป อนาปตฺติ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        ฉสฺสมฏุาน   กริิยา    โนส ฺาวิโมกฺข   อจิตฺตก  ปณฺณตฺติ- 
วชฺช กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                           รูปยสพฺโยหารสิกฺขาปท นิฏ ิต ฯ   
        เตน  สมเยนาติ  กยวิกฺกยสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  กตีหิป   
ตฺยายนฺติ  กติ  เต  อย ฯ  หกิาโร  ปเนตฺถ  ปทปูรโณ  ปกาโร   
ครหาย ฯ  อย  ทุพฺพลา  สงฺฆาฏิ  ตว  กติทิวสานิ  ภวิสฺสตีติ   
อตฺโถ ฯ  อถวา  กติหป  ตฺยายนฺติป  ปาโ ฯ  ตตฺถ  กติหนฺติ   
กติอหานิ  กติทิวสานีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
กตีหิป  มฺยายนฺติ  อิท  เอเตเนว  นเยน  เวทิตพฺพ ฯ  คิหีป  
น  คิหิสฺสาติ  เอตฺถ  นนฺติ  นามตฺเถ  นปิาโต  คิหีป  นาม  
คิหิสฺสาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  นานปฺปการกนฺติ  จีวราทีน  กปฺปย- 
ภณฺฑาน  วเสน  อเนกวิธ ฯ  เตเนวสฺส  ปทภาชเน  จีวร  อาทึ   
กตฺวา  ทสิกสุตฺตปริโยสาน  กปฺปยภณฺฑเมว  ทสฺสิต ฯ  อกปปฺย-    
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ภณฺฑปริวตฺตน  หิ  กยวิกฺกยสงฺคห  น  คจฺฉติ ฯ  กยวิกฺกยนฺติ   
กย ฺเจว  วิกฺกย ฺจ ฯ  อิมนิา  อิม  เทหีติ  อาทินา  นเยน  
ปรสฺส  กปฺปยภณฺฑ  คณฺหนฺโต  กย  สมาปชฺชติ  อตฺตโน 
กปฺปยภณฺฑ  เทนฺโต  วิกกฺย ฯ  อชฺฌาจรตีติ  อภิภวิตฺวา  จรติ ฯ   
วีติกฺกมวาจ  ภาสตีติ  อตฺโถ ฯ  ยโต  กยิต ฺจ  โหติ  วิกฺกีต ฺจาติ  
ยทา  กยิต ฺจ  โหติ  ปรภณฺฑ  อตฺตโน  หตฺถคต  กโรนฺเตน 
วิกฺกยิต ฺจ  อตฺตโน  ภณฺฑ  ปรหตฺถคต  กโรนฺเตน ฯ  อิมินา   
อิมนฺติอาทิวจนานุรูปโต  ปน  ปาโ  ปม  อตฺตโน  ภณฺฑ   
ทสฺสิต ฯ  นสิฺสชฺชิตพฺพนฺติ  เอว  ปรสฺส  หตฺถโต  กยวิกฺกยวเสน  
คหิต  กปฺปยภณฺฑ  นิสฺสชฺชิตพฺพ ฯ  อย  หิ  กยวิกกฺโย  เปตฺวา   
ป ฺจ  สหธมฺมิเก  อวเสเสหิ  คิหิปพฺพชิเตหิ  อนฺตมโส มาตา- 
ปตูหิป สทฺธึ น วฏฏติ ฯ   
        ตตฺราย  วินิจฺฉโย ฯ  วตฺเถน  วา  วตฺถ  โหตุ  ภตฺเตน  
วา  ภตฺต  ยงฺกิ ฺจิ  กปฺปย  อิมินา  อิม  เทหีติ  วทติ   
ทุกฺกฏ ฯ  เอว  วตฺวา  มาตุยาป  อตฺตโน  ภณฺฑ  เทติ  
ทุกฺกฏา ฯ  อิมินา  อิม  เทหีติ  วุตฺโต  วา  อิม  เทหิ  อิม   
เต  ทสฺสามีติ  วตฺวา  วา  มาตุยาป  ภณฺฑ  อตฺตโน  คณฺหาติ   
ทุกฺกฏ ฯ  อตฺตโน  ภณฺเฑ  ปรหตฺถ  ปรภณฺเฑ  จ  อตฺตโน   
หตฺถ  สมฺปตฺเต  นิสฺสคฺคิย ฯ  มาตร  ปน  ปตร  วา  อิม  
เทหีติ  วทโต  วิ ฺตฺติ  น  โหติ ฯ  อิม  คณฺหาหีติ  วทโต    
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สทฺธาเทยฺยวินิปาตน  น  โหติ ฯ  อ ฺาตก  อิม  เทหีติ  วทโต   
วิ ฺตฺติ  โหติ ฯ  อิม  คณฺหาหีติ  วทโต  สทฺธาเทยฺยวินิปาตน   
โหติ ฯ  อิมินา  อิม  เทหีติ  กยวิกฺกย อาปชฺชโต  นิสสฺคฺคิย ฯ   
ตสฺมา  กปฺปยภณฺฑ  ปริวตฺตนฺเตน  มาตาปตูหิ  สทฺธึ  กยวิกกฺย   
อ ฺาตเกหิ  สทฺธึ  ติสฺโส  อาปตฺติโย  โมเจนฺเตน  ปริวตฺเต- 
ตพฺพ ฯ  ตตฺราย  ปริวตฺตนวิธิ ฯ  ภิกฺขุสสฺ  ปาเถยฺยตณฺฑุลา   
โหนฺติ ฯ  โส  อนฺตรามคฺเค  ภตฺตหตฺถปุริส  ทิสฺวา  อมฺหาก   
ตณฺฑุลา  อตฺถิ  น  จ  โน  อิเมหิ  อตฺโถ  ภตฺเตน  ปน   
อตฺโถติ  วทติ ฯ  ปรุิโส  ตณฺฑุเล  คเหตฺวา  ภตฺต  เทติ  วฏฏติ ฯ   
ติสฺโสป  อาปตฺติโย  น  โหนฺติ ฯ  อนตฺมโส  นิมิตฺตกมฺมมตฺตป  
น  โหติ ฯ  กสฺมา ฯ  มลูสสฺ  อตฺถิตาย ฯ  ปรโต  จ  วุตฺตเมว   
อิท  อมฺหาก  อตฺถิ  อมฺหาก ฺจ  อิมินา  จ  อิมินา  จ  
อตฺโถติ  ภณตีติ ฯ  โย  ปน  เอว  อกตฺวา  อิมินา  อิม  
เทหีติ  ปริวตฺเตติ  ยถาวตฺถุกเมว ฯ  วิฆาสาท  ทิสฺวา  อิม 
โอทน  ภุ ฺชิตฺวา  รชน  วา  ทารูนิ  วา  อาหราติ  เทติ 
รชนฉลลฺิคณนาย  จ  ทารคุณนาย  จ  นิสฺสคฺคิยานิ  โหนฺติ ฯ   
อิม  โอทน  ภุ ฺชิตฺวา  อิทนฺนาม  กโรถาติ  ทนฺตการาทีหิ   
สิปฺปเกหิ  ธมกรกาทีสุ  ต  ต  ปริกฺขาร  กาเรติ  รชเกหิ  วา   
วตฺถ  โธวาเปติ  ยถาวตฺถกุเมว ฯ  นหาปเตน  เกเส  ฉินฺทาเปติ   
กมฺมกาเรหิ  นวกมฺม  กาเรติ  ยถาวตฺถุกเมว ฯ  สเจ  ปน  อิท    
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ภตฺต  ภุ ฺชิตฺวา  อิท  กโรถาติ  น  วทติ  อิท  ภตฺต  ภุ ฺช   
ภุตฺโตสิ  ภุ ฺชิสฺสุ  อิท  นาม  กโรหีติ  วทติ  วฏฏติ ฯ  เอตฺถ   
จ  กิ ฺจาป  วตฺถโธวเน  วา  เกสจฺเฉทเน  วา  ภูมโิสธนาทิ- 
นวกมฺเม  วา  ปรภณฺฑ  อตฺตโน  หตฺถคต  นิสฺสชฺชติพฺพ  นาม   
นตฺถิ  มหาอฏกถาย  ปน  ทฬฺห  กตฺวา  วุตฺตตฺตา  น  สกฺกา   
เอต  ปฏิกฺขิปตุ ตสฺมา  ยถา  นิสฺสคฺคิยวตฺถุมฺหิ  ปริภุตฺเต  วา   
นฏเ วา ปาจิตฺติย เทเสติ เอว อิธาป เทเสตพฺพ ฯ   
        กยวิกกฺเย  กยวิกกฺยส ฺ ีติ  อาทิมฺหิ  โย  กยวิกกฺย   
สมาปชฺชติ  โส  ตสฺม ึ กยวิกฺกยส ฺ ี  วา  ภวตุ  เวมติโก   
วา  นกยวิกฺกยส ฺ ี  วา  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติยเมว ฯ  จูฬตฺติเก  
ทฺวีสุ  ปเทสุ  ทุกฺกฏเมวาติ  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  อคฺฆ  ปุจฺฉตีติ   
อย  ตว  ปตฺโต  กึ  อคฺฆตีติ  ปุจฺฉติ ฯ  อิท  นามาติ  วุตฺเต  
ปน  สเจ  ตสฺส  กปฺปยภณฺฑ  มหคฺฆ  โหติ  เอว ฺจ  น  
ปฏิวทติ  อุปาสก  มม  อิท  วตฺถ ุ มหคฺฆ  ตว  ปตฺต  อ ฺสฺส  
เทหีติ ฯ  ต  สุตฺวา  อิตโร  อ ฺ  ถาลกป  ทสฺสามตีิ  วทติ  
คณฺหิตุ  วฏฏติ ฯ  อิท  อมหฺาก  อตฺถีติ  วุตฺตลกฺขเณ  ปติ ฯ   
สเจ  โส  ปตฺโต  มหคฺโฆ  ภิกฺขุโน  วตฺถุ  อปฺปคฺฆ  ปตฺตสฺสามิโก  
จสฺส  อปฺปคฺฆภาว  น  ชานาติ  ปตฺโต  น  คเหตพฺโพ ฯ 
มม  วตฺถ ุ อปฺปคฺฆนฺติ  อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  มหคฺฆภาว  วตฺวา  
ว ฺเจตฺวา  คณฺหนฺโต  หิ  ภณฺฑ  อคฺฆาเปตฺวา  กาเรตพฺพต    
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อาปชฺชติ ฯ  สเจ  ปตฺตสฺสามิโก  โหตุ  ภนฺเต  เสส  มม   
ปุ ฺ  ภวิสฺสตีติ  เทติ  วฏฏติ ฯ  กปปฺยการกสฺส  อาจิกฺขตีติ  
ยสฺส หตฺถโต ภณฺฑ คณฺหาติ ต เปตฺวา  อ ฺ  อนฺตมโส  
ตสฺส  ปุตฺตภาตุกป  กปฺปยการก  กตฺวา  อิมินา  อิทนฺนาม  
คเหตฺวา  เทหีติ  อาจิกฺขติ ฯ  โส  เจ เฉโก โหติ ปนุปฺปุน   
อปเนตฺวา  วิวเทตฺวา  คณฺหาติ  ตุณฺหีภูเตน  าตพฺพ ฯ  โน  
เจ เฉโก  โหติ  น  ชานาติ  คเหตุ  วาณิชโก  ต  ว ฺเจติ  
มา  คณฺหาติ  วตฺตพฺโพ ฯ  อิท  อมฺหาก  อตฺถีติ  อาทิมฺหิ  อิท 
ปฏิคฺคหิต  เตล  วา  สปปฺ  วา  อมฺหาก  อตฺถ ิ อมหฺาก ฺจ  
อ ฺเน  อปฏิคฺคหิตเกน  อตฺโถติ  ภณติ ฯ  สเจ  โส  ต   
คเหตฺวา  อ ฺ  เทติ  ปม  อตฺตโน  เตล  น  มินาเปตพฺพ ฯ 
กสฺมา ฯ  เตลนาฬิยมฺหิ  อวสิฏ  เตล  โหติ  ต  ปจฺฉา  มินนฺตสฺส   
อปฏิคฺคหิตก  ทูเสยฺยาติ ฯ  เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        ฉสฺสมฏุาน  กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติ- 
วชฺช  กายกมมฺ วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
            กยวิกฺกยสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                    นิฏ ิโต จ ทติุโย วคฺโค ฯ   
        เตน  สมเยนาติ  ปตฺตสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  ปตฺตวณิชฺชนฺติ   
คามนิคมาทีสุ  วิจรนฺตา  ปตฺตวณิชฺช  วา  กริสฺสนติฺ  อามตฺติ- 
กาปณ  วาติ  อามตฺตานิ  วุจฺจนฺติ  ภาชนานิ ฯ  ตานิ  เยส    
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ภณฺฑนฺติ  เต  อามตฺติกา ฯ  เตส  อามตฺติกาน  อาปณ  อามตฺติ- 
กาปณ ฯ กุลาลภณฺฑวาณิชกาปณนฺติ  อตฺโถ ฯ   
         ตโย  ปตฺตสฺส  วณฺณาติ  ตีณิ  ปตฺตสฺส  ปมาณานิ ฯ   
อฑฺฒาฬฺหโกทน  คณฺหาตีติ  มคธนาฬิยา  ทฺวินฺน  ตณฺฑุลนาฬีน   
โอทน  คณฺหาติ ฯ  มคธนาฬี  นาม  อฑฺฒเตรสปลฺลา  โหตีติ   
อนฺธกฏกถาย  วุตฺต ฯ  สีหลทีเป  ปกตินาฬี  มหนฺตา ทมิฬนาฬี  
ขุทฺทกา  มคธนาฬี  ปมาณยุตฺตา ฯ  ตาย  มคธนาฬิยา   
ทิยฑฺฒนาฬี  เอกา  สีหลนาฬี  โหตีติ  มหาอฏกถาย  วุตฺต ฯ   
จตุพฺภาคขาทนียนฺติ  โอทนสฺส  จตุตฺถภาคปฺปมาณ  ขาทนีย ฯ 
ต  หตฺถหารยิสฺส  มุคฺคสูปสฺส  วเสน  เวทิตพฺพ ฯ  ตทุปย ฺจ   
พฺย ฺชนนฺติ  ตสฺส  โอทนสฺส  อนุรูป  มจฺฉมสสากผลกลีราทิ- 
พฺย ฺชน ฯ  ตตฺราย  วินิจฺฉโย ฯ  อนุปหตปุราณสาลิตณฺฑุลาน   
สุโกฏฏิตปรสิุทฺธาน  เทฺว  มคธนาฬิโย  คเหตฺวา  เตหิ  ตณฺฑุเลหิ   
อนุตฺตณฺฑุลมกิลินฺนมปณฺฑิต  สุวิสุทฺธ  กุณฺฑมกุลราสิสทิส   
อวสฺสาวิโตทน  ปจิตฺวา  นิรวเสส  ปตฺเต  ปกฺขิปตฺวา  ตสฺส   
โอทนสฺส  จตุตฺถภาคปฺปมาโณ  นาติฆโน  นาติตนุโก  หตฺถหาริโย   
สพฺพสภารสงฺขโต  มุคฺคสูโป  ปกฺขิปตพฺโพ ฯ  ตโต  อาโลปสสฺ   
อาโลปสฺส  อนุรูป  ยาวปรมาโลปปโหนก  มจฺฉมสาทิพฺย ฺชน   
ปกฺขิปตพฺพ ฯ  สปฺปเตลตกฺกรสก ฺชกิาทีนิ  ปน  คณนูปคานิ  น   
โหนฺติ ฯ  ตานิ  หิ  โอทนคติกาเนว  เนว  หาเปตุ  น  วฑฺเฒตุ    
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สกฺโกนฺติ ฯ  เอวเมต  สพฺพป  ปกฺขิตฺต  สเจ  ปตฺตสฺส  มุขวฏฏยิา   
เหฏ ิมราชิสม  ติฏติ  สตฺุเตน  วา  หิเรน  วา ฉิทฺทนฺตสฺส   
สุตฺตสฺส  วา  หิรสฺส  วา  เหฏ ิมนฺต  ผุสติ  อย  อุกกฺฏโ   
นาม  ปตฺโต ฯ  สเจ  ต  ราชึ  อติกฺกมฺม  ถูปกต  ติฏติ   
อย  อุกฺกฏโมโก  นาม  ปตฺโต ฯ  สเจ  ต  ราชึ  น 
สมฺปาปุณาติ  อนฺโตคตเมว  โหติ  อย  อุกฺกฏ ุกฺกฏโ  นาม  
ปตฺโต ฯ  นาฬิโกทนนฺติ  มคธนาฬิยา  เอกาย  ตณฺฑุลนาฬิยา 
โอทน ฯ  ปตฺโถทนนฺติ  มคธนาฬิยา  อุปฑฺฒนาฬิโกทน ฯ  เสส   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อย  ปน  นามมตฺเต  วิเสโส ฯ  สเจ   
นาฬิโกทนาทิ  สพฺพป  ปกฺขิตฺต  วุตฺตนเยเนว  เหฏ ิมราชิสม 
ติฏติ  อย  มชฺฌิโม  นาม  ปตฺโต ฯ  สเจ  ต  ราช ึ อติกฺกมฺม  
ถูปกต  ติฏติ  อย  มชฺฌโิมมโก  นาม  ปตฺโต ฯ  สเจ  ต  
ราชึ  น  สมปฺาปุณาติ  อนฺโตคตเมว  โหติ  อย  มชฺฌิมุกฺกฏโ   
นาม  ปตฺโต ฯ  สเจ  ปตฺโถทนาทิ  สพฺพป  ปกฺขิตฺต  เหฏ ิมราชิ- 
สม  ติฏติ  อย  โอมโก  นาม  ปตฺโต ฯ  สเจ  ต  ราชึ  
อติกฺกมฺม  ถปูกต  ติฏติ  อย  โอมโกมโก  นาม  ปตฺโต ฯ 
สเจ ต ราชึ น สมฺปาปุณาติ อนฺโตคตเมว  โหติ  อย   
โอมกุกฺกฏโ  นาม  ปตฺโตติ  เอวเมเต  นว  ปตฺตา  เวทิตพฺพา ฯ  
เตสุ  เทฺว  อปตฺตา  อุกฺกฏ ุกฺกฏโ  จ  โอมโกมโก  จ ฯ  ตโต 
อุกฺกฏโ  อปตฺโต  โอมโก  อปตฺโตติ  อิท  หิ  เอเต สนฺธาย    
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วุตฺต ฯ  อุกฺกฏ ุกฺกฏโ  หิ  เอตฺถ  อุกกฺฏโต  อุกกฺฏตฺตา  ตโต   
อุกฺกฏโ  อปตฺโตติ  วุตฺโต ฯ  โอมโกมโก  จ  โอมกโต  โอมกตฺตา   
ตโต  โอมโก  อปตฺโตติ  วุตฺโต ฯ  ตสฺมา  เอเต  ภาชนปริโภเคน   
ปริภุ ฺชิตพฺพา  น  อธฏิานูปคา น วิกปฺปนูปคา ฯ อิตเร   
ปน สตฺต อธิฏหิตฺวา วา วิกปฺเปตฺวา วา ปริภุ ฺชิตพฺพา ฯ   
        เอว  อกตฺวา  ต  ทสาห  อติกฺกามยโต  นิสฺสคฺคิย 
ปาจิตฺติยนฺติ  ต  สตฺตวิธป  ปตฺต  ทสาหปรม  กาล  อติกฺกาม- 
ยโต  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย ฯ  นิสฺสคฺคิย  ปตฺต  อนิสสฺชฺชิตฺวา   
ปริภุ ฺชตีติ  ยาคุ  ปวิตฺวา  โธเต  ทุกกฺฏ  ชชฺชก  ขาทิตฺวา  
ภตฺต  ภุ ฺชิตฺวา  โธเต ทุกกฺฏนฺติ เอว ปโยเค ปโยเค 
ทุกฺกฏ ฯ   
        อนาปตฺติ  อนฺโตทสาห  อธิฏเติ  วิกปฺเปตีติ  เอตฺถ  ปน   
ปมาณยุตฺตสฺสาป  อธิฏานวิกปฺปนูปคตฺต  เอว  เวทิตพฺพ ฯ   
อโยปตฺโต  ป ฺจหิ  ปาเกหิ  มตฺติกาปตฺโต  ทฺวีหิ  ปาเกหิ   
ปกฺโก  อธิฏานูปโค ฯ  อุโภป  ย  มลู  ทาตพฺพ  ตสฺมึ  ทินฺเนเยว   
สเจ  เอโกป  ปาโก  อูโน  โหติ  กากณิกมตฺตป  วา  มูล  อทินฺน  
น  อธิฏานูปคา ฯ  สเจ  ปตฺตสฺสามิโก  วทติ  ยทา  ตุมฺหาก   
มูล  ภวิสฺสติ  ตทา  ทสฺสถ  อธิฏหิตฺวา  ปริภุ ฺชถาติ ฯ  เนว   
อธิฏานูปโค  โหติ ฯ  ปากสฺส  หิ  อูนตฺตา  ปตฺตสงฺขฺย  น   
คจฺฉติ  มูลสสฺ  สกลสฺส  วา  เอกเทสสฺส  วา  อทนิฺนตฺตา    
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สกภาว  น  อุเปติ  อ ฺสฺเสว  สนฺตโก  โหติ  ตสฺมา  ปาเก   
จ  มูเล  จ  นฏิ ิเตเยว  อธิฏานูปโค  โหติ ฯ  โย  อธิฏานูปโค   
เสฺวว  วิกปฺปนูปโค ฯ  โส  หตฺถ  อาคโตป  อนาคโตป   
อธิฏาตพฺโพ  วิกปฺเปตพฺโพ  วา ฯ  ยทิ  ห ิ ปตฺตการโก  มูล   
ลภิตฺวา  สย  วา  ทาตุกาโม  หุตฺวา  อห  ภนฺเต  ตุมหฺาก  
ปตฺต  กตฺวา  อสุกทิวเส  นาม  ปจิตฺวา  เปสฺสามีติ  วทติ   
ภิกฺขุ  จ  เตน  ปริจฺฉินฺนทวิสโต  ทสาห  อติกฺกาเมติ  นิสฺสคฺคิย   
ปาจิตฺติย ฯ  สเจ  ปน  ปตตฺการโก  อห  ตุมฺหาก  ปตฺต   
กตฺวา  ปจิตฺวา  สาสน  เปเสสฺสามีติ  วตฺวา  ตเถว  กโรติ   
เตน  เปสิตภิกฺขุ  ปน  ตสฺส  ภิกฺขุโน  น  อาโรเจติ  อ ฺโ   
ทิสฺวา  วา  สตฺุวา  วา  ตุมฺหาก  ภนฺเต  ปตฺโต  นิฏ ิโตติ   
อาโรเจติ  เอตสฺส  อาโรจน  นปฺปมาณ ฯ  ยทา  ปน  เตน   
เปสิโตเยว  อาโรเจติ ตสฺส  วจน  สุตทิวสโต  ปฏาย  ทสาห   
อติกฺกามยโต  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย ฯ  สเจ  ปตฺตการโก  อห  
ตุมฺหาก  ปตฺต  กตฺวา  ปจิตฺวา  กสฺสจิ  หตฺเถ  ปหิณิสฺสามีติ   
วตฺวา  ตเถว  กโรติ  ปตฺต  คเหตฺวา  อาคตภิกฺขุ  ปน  อตฺตโน   
ปริเวเณ  เปตฺวา  ตสฺส  น  อาโรเจติ  อ ฺโ  โกจิ  ภณติ   
อป  ภนฺเต  อธุนา  อาคโต  ปตฺโต  สุนทฺโรติ  กุหึ  อาวุโส   
ปตฺโตติ  อิตฺถนฺนามสฺส  หตฺเถ  เปสิโตติ  เอตสฺสป  วจน   
นปฺปมาณ ฯ  ยทา  ปน โส ภิกฺขุ ปตฺต เทติ  ลทฺธทิวสโต    
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ปฏาย  ทสาห  อติกฺกามยโต  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย ฯ  ตสฺมา 
ทสาห อนติกฺกมิตฺวา อธิฏาตพฺโพ วิกปฺเปตพฺโพ วา ฯ   
        ตตฺถ  เทฺว  ปตฺตสฺส  อธิฏานา  กาเยน  วา  อธิฏาติ   
วาจาย  วา  อธิฏาติ ฯ  เตส  วเสน  อธฏิหนฺเตน  อิม   
ปตฺต  ปจฺจุทฺธรามีติ  วา  เอต  ปตฺต  ปจฺจุทฺธรามีติ  วา  เอว  
สมฺมุเข  วา  ปรมฺมุเข  วา   ิต  ปุราณปตฺต  ปจฺจุทฺธริตฺวา   
อ ฺสฺส  วา  ทตฺวา  นวปตฺต  ยตฺถกตฺถจิ   ิต  หตฺเถน  
ปรามสิตฺวา  อิม  ปตฺต  อธิฏามีติ  จิตฺเตน  อาโภค  กตฺวา   
กายวิการ  กโรนฺเตน  กาเยน  วา  อธฏิาตพฺโพ  วจีเภท  กตฺวา   
วาจาย  วา  อธิฏาตพฺโพ ฯ  ตตฺร  ทุวิธ  อธิฏาน ฯ  สเจ   
หตฺถปาเส  โหติ  อิม  ปตฺต  อธิฏามีติ  วาจา  ภินฺทิตพฺพา ฯ  
อถ  อนโฺตคพฺเภ  วา  อุปริปาสาเท  วา  สามนฺตวิหาเร  วา   
โหติ  ปตฏาน  สลฺลกฺเขตฺวา  เอต  ปตฺต  อธิฏามีติ  วาจา   
ภินฺทิตพฺพา ฯ  อธิฏหนฺเตน  ปน  เอกเกน  อธิฏาตตป  วฏฏติ ฯ   
อ ฺสฺส  สนฺติเก  อธิฏาตตป  วฏฏติ ฯ  อ ฺสฺส  สนฺติเก   
อยมานิสโส ฯ  สจสฺส  อธิฏ ิโต  นโุข  เม  โนติ  วิมติ   
อุปฺปชฺชติ  อิตโร  สาเรตฺวา  วิมตึ  ฉินทฺิสฺสติ ฯ  สเจ  โกจิ  
ทส  ปตฺเต  ลภิตฺวา  สพฺเพว  อตฺตนาว  ปริภุ ฺชิตุกาโม  โหติ   
น  สพฺเพ  อธิฏาตพฺพา ฯ  เอก  ปตฺต  อธิฏาย  ปนุทิวเส  ต   
ปจฺจุทฺธริตฺวา  อ ฺโ  อธฏิาตพฺโพ ฯ  เอเตน  อุปาเยน  วสฺสสตป    
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ปริหริตุ  สกกฺา ฯ  เอว  อปฺปมตฺตสฺส  ภิกฺขุโน  สิยา  อธิฏาน- 
วิชหนนฺติ ฯ  สิยาติ ฯ  สเจ  หิ  อย  ปตฺต อ ฺสฺส วา 
เทติ  วิพฺภมติ  วา  สกิฺข  วา  ปจฺจกฺขาติ  กาล  วา  กโรติ   
ลิงฺค  วาสฺส  ปริวตฺตติ  ปจฺจุทฺธรติ  วา  ปตฺเต  วา  ฉิทฺท   
โหติ  อธิฏาน วิชหติ ฯ วุตฺตป เจต   
                ทนิฺนวิพฺภนฺตปจฺจกฺขา  กาลกฺริยกเตน จ   
                ลิงฺคปจฺจุทฺธรา  เจว   ฉิทฺเทน  ภวติ  สตฺตมนฺติ ฯ   
โจราหรณวิสฺสาสคฺคาเหหิป  วิชหติเยว ฯ  กิตฺตเกน  ฉิทฺเทน   
อธิฏาน  ภิชฺชติ ฯ  เยน  กงฺคุสิฏ  นิกฺขมติ  เจว  ปวิสติ   
จ ฯ  อิท  หิ  สตฺตนฺน  ธ ฺาน  ลามกธ ฺสิฏ ฯ  ตสฺมึ   
อยจุณฺเณน  วา  อาณิยา  วา  ปฏิปากติเก  กเต  ทสาหพฺภนฺตเร   
ปุน  อธิฏาตพฺโพ ฯ  อยนฺตาว  อนฺโตทสาห  อธิฏเติ  วิกปฺเปตีติ   
เอตฺถ อธิฏาเน วินิจฺฉโย ฯ   
        วิกปฺปเน  ปน  เทฺว  วิกปฺปนา  สมฺมุขา  วิกปฺปนา  จ   
ปรมฺมุขา  วิกปฺปนา  จ ฯ  กถ  สมฺมุขา  วิกปฺปนา  โหติ ฯ   
ปตฺตาน  เอกพหุภาว  สนฺนิหิตาสนฺนิหิตภาว ฺจ  ตฺวา  อิม   
ปตฺตนฺติ  วา  อิเม  ปตฺเตติ  วา  เอต  ปตฺตนฺติ  วา  เอเต  
ปตฺเตติ วา วตฺวา  ตุยฺห  วิกปฺเปมีติ  วตฺตพฺพ ฯ  อยเมกา  
สมฺมุขา  วิกปฺปนา ฯ  เอตฺตาวตา  นิเธตุ วฏฏติ  ปริภุ ฺชิตุ  
ปน  วิสฺสชฺเชตุ วา  อธิฏาตุ  วา  น  วฏฏติ ฯ  มยหฺ  สนฺตก    
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ปริภุ ฺช วา วิสฺสชฺเชหิ วา ยถาปจฺจย  วา  กโรหีติ  เอว   
ปน  วุตฺเต  ปจฺจุทฺธาโร  นาม  โหติ ฯ  ตโต  ปภูติ  ปริโภคาทโยป   
วฏฏนฺติ ฯ  อปโร  นโย ฯ  ตเถว  ปตฺตาน  เอกพหุภาว  สนฺนิหิตา- 
สนฺนิหิตภาว ฺจ  ตฺวา  ตสฺเสว  ภิกฺขุโน  สนฺติเก  อิม  ปตฺตนฺติ 
วา  อิเม  ปตฺเตติ  วา  เอต  ปตฺตนฺติ  วา  เอเต  ปตฺเตติ  วา  
วตฺวา  ป ฺจสุ  สหธมฺมิเกสุ  อ ฺตรสฺส  อตฺตนา  อภิรุจิตสฺส   
ยสฺส  กสฺสจิ  นาม  คเหตฺวา  ติสฺสสฺส  ภิกฺขุโน  วิกปฺเปมีต 
 ิวา  ติสฺสาย  ภิกฺขุนิยา  สิกฺขมานาย  ติสฺสสฺส  สามเณรสฺส   
ติสฺสาย  สามเณริยา  วิกปฺเปมีติ  วา  วตฺตพฺพ ฯ  อย  อปราป  
สมฺมุขา  วิกปฺปนา ฯ  เอตฺตาวตา  นิเธตุ  วฏฏติ  ปริโภคาทีสุ  
ปน  เอกป  น  วฏฏติ ฯ  เตน  ปน  ภิกขฺุนา  ติสฺสสฺส  
ภิกฺขุโน  สนตฺก ฯเปฯ  ติสฺสาย  สามเณริยา  สนฺตก  ปริภุ ฺช  
วา  วิสฺสชฺเชหิ  วา  ยถาปจฺจย  วา  กโรหีติ  วุตฺเต  ปจฺจุทฺธาโร   
นาม  โหติ ฯ  ตโต  ปภูติ  ปริโภคาทโยป  วฏฏนฺติ ฯ  กถ   
ปรมฺมุขา  วิกปฺปนา  โหติ ฯ  ปตฺตาน  ตเถว  เอกพหุภาว   
สนฺนิหิตาสนฺนิหิตภาว ฺจ  ตฺวา  อิม  ปตฺตนฺติ  วา  อิเม  ปตฺเตติ   
วา  เอต  ปตฺตนฺติ  วา  เอเต  ปตฺเตติ  วา  วตฺวา  ตุยฺห   
วิกปฺปนตฺถาย  ทมฺมีติ  วตฺตพฺพ ฯ  เตน  วตฺตพฺโพ  โก  เต  
มิตฺโต วา  สนฺทิฏโ  วาติ ฯ  ตโต  อิตเรน  ปุริมนเยเนว  ติสฺโส 
ภิกฺขูติ  วา ฯเปฯ  ติสฺสา  สามเณรีติ  วา  วตฺตพฺพ ฯ  ปุน  เตน    
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ภิกฺขุนา  อห  ติสฺสสฺส  ภิกฺขุโน  ทมฺมติี  วา ฯเปฯ  ติสฺสาย   
สามเณริยา  ทมฺมีติ  วา  วตฺตพฺพ ฯ  อย  ปรมฺมุขา  วิกปฺปนา ฯ   
เอตฺตาวตา  นิเธตุ  วฏฏติ  ปรโิภคาทีสุ  ปน  เอกป  น   
วฏฏติ ฯ  เตน  ภิกฺขุนา  ทุติยสมฺมุขาวิกปฺปนาย  วุตฺตนเยเนว   
อิตฺถนฺนามสฺส  สนฺตก  ปริภุ ฺช  วา  วิสฺสชฺเชหิ  วา  ยถาปจฺจย 
วา  กโรหีติ  วุตฺเต  ปจฺจุทฺธาโร  นาม  โหติ ฯ  ตโต  ปภูติ   
ปริโภคาทโยป  วฏฏนฺติ ฯ  อิมาส  ปน  ทฺวินฺน  วิกปฺปนาน   
นานากรณ  อวเสโส  จ  วณฺณนากฺกโม  สพฺโพ   ปมก ินสิกฺขา- 
ปทวณฺณนาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ  สทฺธ ึสมุฏานาทีหีติ ฯ   
                ปตฺตสิกฺขาปท นิฏ ิต ฯ   
        เตน  สมเยนาติ  อูนป ฺจพนฺธนสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  น 
ยาเปตีติ  โส  กิร  ยท ิ อรยิสาวโก  นาภวิสฺส  อ ฺถตฺตป  
อคมิสฺส  เอว  เตหิ  อุพฺพาฬฺโห ฯ  โสตาปนฺนตฺตา  ปน เกวล  
สรีเรเนว น ยาเปติ ฯ  เตน  วุตฺต  อตฺตนาป  น  ยาเปติ   
ปุตฺตทาราปสฺส  กลิมนฺตีติ ฯ  อูนป ฺจพนฺธเนนาติ  เอตฺถ  อูนานิ  
ป ฺจ  พนฺธนานิ  อสฺสาติ  อูนป ฺจพนฺธโน ฯ  นาสฺส  ป ฺจ   
พนฺธนานิ  ปูเรนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  เตน  อูนป ฺจพนฺธเนน ฯ  
อิตฺถมฺภูตสฺส  ลกฺขเณ  กรณวจน ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  อพนฺธนสฺสาป  
ป ฺจ  พนฺธนานิ  น  ปูเรนฺติ  สพฺพโส  นตฺถิตาย  ตสฺมา   
ปทภาชเน  อพนฺธโน  วาติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  อูนป ฺจพนฺธเนนาติ    
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จ วุตฺตตฺตา  ยสฺส  ป ฺจพนฺธโน  ปตฺโต  โหติ  ตสฺส  โส  อปตฺโต   
ตสฺมา  อ ฺ  วิ ฺาเปตุ  วฏฏติ ฯ  พนฺธน ฺจ  นาเมต  ยสฺมา   
พนฺธโนกาเส  สติ  โหติ  อสฺติ  น  โหติ  ตสฺมา  ตสฺส  ลกฺขณ   
ทสฺเสตุ อพนฺธโนกาโส  นามาติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  ทฺวงฺคุลราชิ น 
โหตีติ  มุขวฏฏิโต  เหฏา  ทฺวงฺคุลปฺปมาณา  เอกาป  ราชิ  
น  โหติ ฯ  ยสฺส  ทฺวงฺคุลราชิ  โหตีติ  ยสฺส  ปน  ตาทิสา   
เอกา  ราชิ  โหติ  โส  ตสฺสา  ราชิยา  เหฏ ิมปริยนเฺต  
ปตฺตเวธเกน  วิชฺฌิตฺวา  ปจิตฺวา  สุตฺตรชฺชุกมกจิรชชฺุกาทีหิ  วา   
ติปุสุตฺตเกน  วา  พนฺธิตพฺโพ ฯ  ต  พนธฺน  อามิสสฺส  อลคฺคนตฺถ   
ติปุปฏฏเกน  วา  เกนจิ  พนฺธสิเลเสน  วา  ปฏิจฺฉาเทตพฺพ ฯ  โส   
จ  ปตฺโต  อธฏิหิตฺวา  ปริภุ ฺชิตพฺโพ ฯ  สุขุม  วา  ฉิทฺท  
กตฺวา  พนฺธิตพฺโพ ฯ  สทฺุเธหิ  ปน  มธุสิฏกลาขาสชฺชุลสาทีห 
 ิ  พนฺธิตุ  น  วฏฏติ ฯ  ผาณิต  ฌาเปตฺวา  ปาสาณจุณฺเณน 
พนฺธิตุ  วฏฏติ ฯ  มุขวฏฏสิมีเป  ปน  ปตฺตเวธเกน  วิชฺฌิยมาโน   
กปาลสฺส  พหลตฺตา  ภิชชฺติ  ตสฺมา  เหฏา  วิชฺฌติพฺโพ ฯ 
ยสฺส  ปน  เทวฺ  ราชโิย  เอกาเยว  วา  จตุรงฺคุลา  ตสฺส 
เทฺว  พนฺธนานิ  ทาตพฺพานิ ฯ  ยสฺส  ติสฺโส  เอกาเยว  วา   
ฉฬงฺคุลา  ตสฺส  ตีณิ ฯ  ยสฺส  จตสฺโส เอกาเยว วา  อฏงฺคุลา 
ตสฺส  จตฺตาริ ฯ  ยสฺส  ป ฺจ  เอกาเยว  วา  ทสงฺคุลา  โส   
พนฺโธป  อพนฺโธป  อปตฺโตเยว  อ ฺโ  วิ ฺาเปตพฺโพ ฯ  เอส    
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ตาว  มตฺติกาปตฺเต  วินิจฺฉโย ฯ  อโยปตฺเต  ปน  สเจป  ป ฺจ   
วา  อติเรกานิ  วา  ฉิทฺทานิ  โหนฺติ  ตานิ  จ  อยจุณฺเณน  
วา  อาณิยา  วา  โลหมณฺฑลเกน  วา  พทฺธานิ  มฏานิ  โหนฺติ  
เสฺวว  ปตฺโต  ปริภุ ฺชิตพฺโพ  อ ฺโ  น  วิ ฺาเปตพฺโพ ฯ  
อถ  ปน  เอกป  ฉิทฺท  มหนฺต  โหติ  โลหมณฺฑลเกน  พทฺธป  
มฏ  น  โหติ  ปตฺเต  อามิส  ลคฺคติ  อกปฺปโย  โหติ  อย   
อปตฺโต  อ ฺโ  วิ ฺาเปตพฺโพ ฯ  เถโร  วตฺตพฺโพติ  ปตฺเต   
อานิสส  ทสฺเสตฺวา  อย  ภนฺเต  ปตฺโต  ปมาณยุตฺโต  สุนฺทโร   
เถรานุรูโป  ต  คณฺหาถาติ  วตฺตพฺโพ ฯ  โย  น  คณฺเหยฺยาติ  
อนุกมฺปาย  อคณฺหนฺตสฺส  ทุกฺกฏ ฯ  โย  ปน  สนตฺุฏ ิยา  ก ึ
เม  อ ฺเน  ปตฺเตนาติ  น  คณฺหาติ  ตสฺส  อนาปตฺติ ฯ   
ปตฺตปริยนฺโตติ  เอว  ปรวิตฺเตตฺวา  ปริยนฺเต   ิตปตฺโต ฯ  
อเทเสติ  ม ฺจปจฺฉตฺตนาค-  ทนฺตกาทิเก  อเทเส  น  นิกฺขิป- 
ตพฺโพ ฯ  ยตฺถ  ปุริม  สุนทฺร  ปตฺต  เปติ  ตตฺเถว  เปตพฺโพ ฯ   
ปตฺตสฺส  หิ  นิกฺขิปนเทโส  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อาธารกนฺติ (๑) 
อาทินา นเยน ขนฺธเก วุตฺโตเยว ฯ  น  อโภเคนาติ  ยาคุรนฺธน- 
รชนปจนาทินา  อโภเคน  น  ภุ ฺชิตพฺโพ ฯ  อนฺตรามคฺเค  ปน   
พฺยาธิมฺหิ  อุปฺปนฺเน  อ ฺสฺมึ  ภาชเน  อสติ  มตฺติกาย   
ลิมฺปตฺวา  ยาคุ วา  ปจิตุ อุทก  วา  ตาเปตุ วฏฏติ ฯ    
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น  วิสฺสชฺเชตพฺโพติ  อ ฺสฺส  น  ทาตพฺโพ ฯ  สเจ  ปน 
สทฺธิวิหาริโก  วา  อนฺเตวาสิโก  วา  อ ฺ  วรปตฺต  เปตฺวา   
อย  มยฺห  สารุปฺโป  อย  เถรสฺสาติ  คณฺหาติ  วฏฏติ ฯ   
อ ฺโ  วา  ต  คเหตฺวา อตฺตโน  ปตฺต  เทติ  วฏฏติ ฯ 
มยฺหเมว  ปตฺต  อาหราติ  วตฺตพฺพกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  ปวาริตานนฺติ   
เอตฺถ  จ  สงฺฆวเสน  ปวาริตฏาเน  ป ฺจพนฺธเนเนว  วฏฏติ   
ปุคฺคลวเสน  ปวาริตฏาเน  อูนป ฺจพนฺธเนนาป  วฏฏตีติ   
กุรุนฺทิย  วุตฺต ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  ฉสสฺมุฏาน  กริิยา   
โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม วจีกมฺม 
ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                อูนป ฺจพนฺธนสิกฺขาปท ฯ  ***มีปญหา****281 
        เตน  สมเยนาติ  เภสชฺชสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  อตฺโถ   
ภนฺเตติ  ราชา  ภิกฺขู  อุยฺยตฺุตปฺปยุตฺเต  เถรสฺส  เลณตฺถาย   
ปพฺภาร  โสเธนฺเต  ทิสฺวา  อารามิก  ทาตุกาโม  ปุจฺฉิ ฯ   
ปาฏิเยกฺโกติ  วิสุ เอโก ฯ  มาลากิเตติ  กตมาเล  มาลธาเร  
กุสุมมาลาปฏิมณฺฑิเตติ  อตฺโถ  ฯ   ติณณฺฑูปกนฺติ  ติณฺจุมฺพิฏก ฯ   
ปฏิมุ ฺจีติ  เปสิ ฯ  สา  อโหสิ  สุวณฺณมาลาติ  ทาริกาย 
สีเส  ปตมตฺตาเยว  เถรสฺส  อธิฏานวเสน  สุวณฺณปทุมมาลา   
อโหสิ ฯ  ต ฺหิ  ติณณฺฑูปก  สีเส  ปตมตฺตเมว  สุวณฺณมาลา   
โหตูติ  เถโร  อธิฏาสิ ฯ  ทุติยมฺป  โข ฯเปฯ  อุปสงฺกมีติ    
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ทุติยทิวเสเยว อุปสงฺกมิ ฯ  สุวณฺณนฺติ  อธิมุจฺจีติ  โสวณฺณมโย   
โหตูติ  อธิฏาสิ ฯ  ป ฺจนฺน  เภสชฺชานนฺติ  สปฺปอาทีน ฯ   
พาหุลฺลิกาติ  ปจฺจยพาหุลฺลิกตาย  ปฏปินฺนา ฯ  โกลุมฺเพป  
ฆเฏปติ  เอตฺถ  โกลุมฺพา  นาม  มหามุขปาฏิโย  วุจฺจนฺติ ฯ   
โอลีนวิลีนานีติ  เหฏา  จ  อุภโต  ปสฺเสสุ  จ  คลติานิ ฯ   
โอกิณฺณวิกิณฺณาติ  สปฺปอาทีน  คนฺเธน  ภูมึ  ขนนฺเตหิ  โอกณฺิณา   
ภิตฺติโย  จ  ขนนฺเตหิ  อุปริ  ส ฺจรนฺเตหิ  จ วิกิณฺณา ฯ  
อนฺโตโกฏาคาริกาติ อพฺภนฺตเร สวิหิตโกฏาคารา ฯ   
        ปฏิสายนียานีติ  ปฏสิายิตพฺพานิ ฯ  ปริภุ ฺชิตพฺพานีติ 
อตฺโถ ฯ  เภสชฺชานีติ  เภสชฺชกิจฺจ  กโรนฺตุ  วา  มา  วา เอว  
ลทฺธโวหารานิ ฯ  โคสปปฺติ  อาทีหิ  โลเก  ปากฏ  ทสฺเสตฺวา  
เยส  มส  กปปฺตีติ  อิมินา  อ ฺเสป  มิคโรหิตสสาทีน  สปฺป   
สงฺคเหตฺวา  ทสฺเสติ ฯ  เยส  หิ  ขีร  อตฺถิ  สปฺปป  เตส  
อตฺถิเยว ฯ  ต  ปน  สลุภ  วา  โหตุ  ทลุลฺภ  วา  อสมฺโมหตฺถ  
วุตฺต ฯ  เอว  นวนีตป ฯ  สนฺนิธิการก   ปริภุ ฺชิตพฺพานีติ  สนฺนิธึ   
กตฺวา  นิทหิตฺวา  ปริภุ ฺชิตพฺพานิ ฯ  กถ  ปาลิยา  อาคตสปฺป- 
 ิอาทีสุ  สปฺป  ตาว  ปุเรภตฺต  ปฏิคฺคหิต  ตทหุปุเรภตฺต 
สามิสมฺป  นริามิสมฺป  ปริภุ ฺชิตุ  วฏฏติ ฯ  ปจฺฉาภตฺตโต   
ปฏาย  สตฺตาห  นิรามิส  ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ  สตฺตาหาติกฺกเมป 
สเจ  เอกภาชเน  ปต  เอก  นิสฺสคฺคิย ฯ  สเจ  พหูส ุ วตฺถ-ุ  
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คณนาย  นิสฺสคฺคิยานิ ฯ  ปจฺฉาภตฺต  ปฏิคฺคหิต  สตฺตาห 
นิรามิสเมว  วฏฏติ ฯ  ปุเรกภตฺต  วา  ปจฺฉาภตฺต  วา  อุคฺคหิตก   
กตฺวา  นิกฺขิตฺต  อชฺโฌหริตุ  น  วฏฏติ ฯ  อพฺภ ฺชนาทีสุ   
อุปเนตพฺพ ฯ  สตฺตาหาติกฺกเมป  อนาปตฺติ  อนชฺโฌหรณียต   
อาปนฺนตฺตา ฯ  ปฏิสายนียานีติ  หิ  วุตฺต ฯ  สเจ  อนุปสมฺปนฺโน   
ปุเรภตฺต  ปฏคฺิคหิตนวนีเตน  สปฺป  กตฺวา  เทติ  ปุเรภตฺต  
สามิส  วฏฏติ ฯ  สเจ  สย  กโรติ  สตฺตาหป  นิรามิสเมว   
วฏฏติ ฯ  ปจฺฉาภตฺต  ปฏคฺิคหิตนวนีเตน  ปน  เยน  เกนจิ  
กตสปฺป  สตฺตาหป  นิรามิสเมว  วฏฏติ ฯ  อุคฺคหิตเกน  กเต  
ปุพฺเพ วุตฺตสุทฺธสปฺปนเยเนว  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  ปุเรภตฺต   
ปฏิคฺคหิตขีเรน  วา  ทธินา  วา  ตกสปปฺ  อนุปสมฺปนฺเนน   
กต  สามิสป  ตทหุปุเรภตฺต  วฏฏติ ฯ  สย  กต  นิรามิสเมว   
วฏฏติ  ปจฺฉาภตฺต  น  วฏฏติ ฯ  นวนีต  ตาเปนฺตสฺส  หิ   
สามปาโก  น  โหติ ฯ  สามปกฺเกน  ปน  เตน  สทธฺึ   
อามิส  น  วฏฏติ ฯ  ปจฺฉาภตฺตโต  ปฏาย  น  วฏฏติเยว  ฯ   
สตฺตาหาติกฺกเมป  อนาปตฺติ  สวตฺถุกสฺส  ปฏิคฺคหิตตฺตา ฯ   
ตานิ  ปฏิคฺคเหตฺวาติ  หิ  วุตฺต ฯ  ปจฺฉาภตฺต  ปฏิคฺคหิเตหิ  
กต  ปน  อพฺภ ฺชนาทีสุ  อุปเนตพฺพ ฯ  ปุเรภตฺตป  อุคฺคหิตเกหิ  
กต ฯ  อุภเยสป  สตฺตาหาติกฺกเม  อนาปตฺติ ฯ  เอเสว  นโย   
อกปฺปยมสสปฺปมฺหิ ฯ  อย  ปน  วิเสโส ฯ  ยตฺถ  ปาลิย    
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อาคตนวนีตสปฺปนา  นิสสฺคฺคิย  ตตฺถ  อิมินา  ทุกฺกฏ ฯ 
อนฺธกฏกถาย  การณปฏริูปก  กตฺวา  มนุสฺสสปฺป ฺจ  นวนีต ฺจ   
ปฏิกฺขิตฺต ฯ  ต  ทุปฺปฏิกฺขิตฺต  สพฺพอฏกถาสุ  อนุ ฺาตตฺตา ฯ  
ปรโต  จสฺส  วินิจฺฉโยป  อาคมิสฺสติ ฯ  ปาลิย  อาคตนวนีตป  
ปุเรภตฺต  ปฏคฺิคหิต   ตทหุปุเรภตฺต  สามิสป  วฏฏติ  ปจฺฉา- 
ภตฺตโต  ปฏาย  นิรามิสเมว ฯ  สตฺตาหาติกฺกเม  นานาภาชเนสุ   
ปเต  ภาชนคณนาย  เอกภาชเนป  อมิสฺเสตฺวา  ปณฺฑปณฺฑ- 
วเสน  ปเต  ปณฺฑคณนาย  นิสฺสคฺคิยานิ ฯ  ปจฺฉาภตฺต   
ปฏิคฺคหิต สปฺปนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  เอตฺถ  ปน  ทธิคุฬิกาโยป  
ตกฺกวินฺทูนิป  โหนฺติ  ตสฺมา  โธต  วฏฏิสฺสตีติ  อุปฑฺฒตฺเถรา   
อาหสุ ฯ   
        มหาสีวตฺเถโร  ปน ภควตา  อนุ ฺาตกาลโต  ปฏาย   
ตกฺกโต  อุทธฺฏมตฺตเมว  ขาทึสูติ  อาห ฯ  ตสฺมา  นวนีต 
ปริภุ ฺชนฺเตน  โธวิตฺวา  ทธิตกฺกมกฺขิกากิปลิกาทีนิ  อปเนตฺวา   
ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ ปจิตฺวา  สปฺป กตฺวา  ปริภุ ฺชิตุกาเมน  
อโธตป  ปจิตุ  วฏฏติ ฯ  ย  ตตฺถ  ทธคิต  วา  ตกฺกคต 
วา  ต  ขย  คมิสฺสติ ฯ  เอตฺตาวตา  หิ  สวตฺถุกปฏิคฺคหิต  นาม   
น  โหตีติ  อยเมตฺถ  อธิปปฺาโย ฯ  อามิเสน  สทฺธึ  ปกฺกตฺตา  
ปน  ตสฺมึป  กุกฺกุจฺจายนฺติ  กุกกฺุจฺจกา ฯ  อิทานิ  อุคฺคหิตฺวา   
ปตนวนีเต  จ  ปุเรภตฺต  ขีรทธีนิ  ปฏคฺิคเหตฺวา  กตนวนีเต    
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จ  ปจฺฉาภตฺต  ตานิ  ปฏคฺิคเหตฺวา  กตนวนีเต  จ  อุคฺคหิตเกหิ   
กตนวนีเต  จ  อกปฺปยมสนวนีเต  จ  สพฺโพ  อาปตฺตานาปตฺติ- 
ปริโภคาปริโภคนโย  สปปฺมฺหิ  วุตฺตกฺกเมเนว  คเหตพฺโพ ฯ   
เตลภิกฺขาย  ปวิฏาน  ภิกฺขูน  ตตฺเถว  สปฺปป  นวนีตป  
ปกฺกเตลป  อปกฺกเตลป  อากีรนฺติ ฯ  ตตฺถ  ตกฺกทธพิินฺทูนิป   
ภตฺตสิฏานิป  ตณฺฑุลกณานิป  มกฺขิกาทโยป  โหนฺติ ฯ  
อาทิจฺจปาก  กตฺวา  ปริสสฺาเวตฺวา  คหิต  สตฺตาหกาลิก  โหติ ฯ   
ปฏิคฺคเหตฺวา  ปตเภสชฺเชหิ  สทฺธ ึ ปจิตฺวา  นตฺถุปาน  จ   
กาตุ  วฏฏติ ฯ  สเจ  วทฺทลิกสมเย  ลชชฺิสามเณโร  ยถา  ตตฺถ   
ปติตตณฺฑุลกณาทโย  น  ปจฺจนฺติ  เอว  สามิสปาก  โมเจนฺโต   
อคฺคิมฺหิ  วิลิยาเปตฺวา  ปรสิฺสาเวตฺวา  ปุน  ปจิตฺวา  เทติ  
ปุริมนเยเนว  สตฺตาห  วฏฏติ ฯ  เตเลสุ  ติลเตล  ตาว  ปุเรภตฺต   
ปฏิคฺคหิต  ปุเรภตฺต  สามิสป  วฏฏติ ฯ  ปจฺฉาภตฺตโต  ปฏาย   
นิรามิสเมว ฯ  สตฺตาหาติกฺกเมนสฺส  ภาชนคณนาย  นิสฺสคฺคิย- 
ภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ  ปจฺฉาภตฺต  ปฏิคฺคหิต  สตฺตาห  นิรามิสเมว 
วฏฏติ ฯ  อุคฺคหิตก  กตฺวา  นิกฺขิตฺต  อชฺโฌหริตุ น  วฏฏติ ฯ   
สีสมกฺขนาทีสุ  อุปเนตพฺพ ฯ  สตฺตาหาติกฺกเมป  อนาปตฺติ ฯ   
ปุเรภตฺต  ติเล  ปฏิคฺคเหตฺวา  กตเตล  ปุเรภตฺต  สามิส  วฏฏติ ฯ   
ปจฺฉาภตฺตโต  ปฏาย  อนชฺโฌรหณีย  โหติ ฯ  สีสมกฺขนาทีสุ   
อุปเนตพฺพ ฯ  สตฺตาหาติกฺกเมป  อนาปตฺติ ฯ  ปจฺฉาภตฺต  ติเล    
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ปฏิคฺคเหตฺวา  กตเตล  อนชฺโฌหรณียเมว  สวตฺถุกปฏิคฺคหิตตฺตา ฯ   
สตฺตาหาติกฺกเมป  อนาปตฺติ ฯ  สีสมกขฺนาทีสุ  อุปเนตพฺพ ฯ   
ปุเรภตฺต  วา  ปจฺฉาภตฺต  วา  อุคฺคหิตกติเลหิ  กตเตเลป  เอเสว   
นโย ฯ  ปุเรภตฺต  ปฏิคฺคหิตกติเล  ภชชฺิตฺวา  ติลปฏ  เสเทตฺวา  
วา  อุณฺโหทเกน  วา  เตเมตฺวา  กตเตล  สเจ  อนุปสมฺปนฺเนน 
กต  ปุเรภตฺต  สามิสป  วฏฏติ ฯ  อตฺตนา  กต  นิพฺพฏฏิตตฺตา   
ปุเรภตฺต  นิรามิสเยว  วฏฏติ ฯ  สาม  ปกฺกตฺตา  สามิส  น   
วฏฏติ ฯ  สวตฺถุกปฏิคฺคหิตตฺตา  ปน  ปจฺฉาภตฺตโต  ปฏาย   
อุภยป  อนชโฺฌหรณีย  สสีมกฺขนาทีสุ  อุปเนตพฺพ ฯ  สตฺตา- 
หาติกฺกเมป  อนาปตฺติ ฯ  ยทิ  ปน  อปปฺ  อุณฺโหทก  โหติ  
ต  อพฺภุกฺกีรณมตฺต  อพฺโพหาริก  โหติ  สามปากคณน  น   
คจฺฉติ ฯ  สาสปเตลาทีสุป  สวตฺถุกปฏิคฺคหิเตสุ  อวตฺถุกติลเตเล   
วุตฺตสทิโสว  วินิจฺฉโย ฯ  สเจ  ปน  ปุเรภตฺต  ปฏิคฺคหิตาน   
สาสปาทีน  จุณฺเณหิ  อาทิจฺจปาเกน  สกฺกา  เตล  กาตุ ต   
ปุเรภตฺต  สามิสป  วฏฏติ ฯ  ปจฺฉาภตฺตโต  ปฏาย  นิรามิสเมว ฯ   
สตฺตาหาติกฺกเม  นิสฺสคฺคิย ฯ  ยสฺมา  ปน  สาสปมธุกจุณฺณาทีนิ   
เสเทตฺวา  เอรณฺฑกฏ ีนิ  จ  ภชฺชิตฺวา  เอว  เตล  กโรนฺติ   
ตสฺมา  เตส  เตล  อนุปสมปฺนฺเนหิ  กต  ปุเรภตฺต  สามิสป  
วฏฏติ ฯ  วตฺถูน  ยาวชีวิกตฺตา  ปน  สวตฺถุกปฏิคฺคหเณ   
โทโส  นตฺถติี ฯ  อตฺตนา  กต  สตฺตาห  นิรามิสปรโิภเคเนว    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 287 

                *เลมที่ ๒  ตึสกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๒๘๗   
 
ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ  อุคฺคหิตเกหิ  กต  อนชฺโฌหรณีย  พาหิรปริโภเค   
วฏฏติ ฯ  สตฺตาหาติกฺกเมป  อนาปตฺติ ฯ  เตลกรณตฺถาย  สาสปม- 
ธุกเอรณฺฑกฏ ีนิ  วา  ปฏิคฺคเหตฺวา  ตทเหว  กต  เตล   
สตฺตาหกาลิก  ทุติยทิวเส  กต  ฉาห  วฏฏติ  ตติยทิวเส  กต   
ป ฺจาห  วฏฏติ ฯ  จตุตฺถป ฺจมฉฏสตฺตมทิวเส  ปน  กต  ตทเหว   
วฏฏติ ฯ  สเว  ยาว  อรุณสฺส  อุคฺคมนา  ติฏติ  นสิฺสคฺคิย ฯ   
อฏมทิวเส   กต   อนชโฺฌหรณีย   อนิสฺสคฺคิยตฺตา  ปน  พาหิร- 
ปริโภเค  วฏฏติ ฯ  สเจป  น  กโรติ  เตลตฺถาย คหิตสาสปาทีน   
สตฺตาหาติกฺกเม  ทุกฺกฏเมว ฯ  ปาลิย  ปน  อนาคตานิ  อ ฺานิป   
นาฬิเกรนิมฺพโกสมฺพกรมนฺทาตสิอาทีน  เตลานิ  อตฺถิ ฯ  ตานิ   
ปฏิคฺคเหตฺวา  สตฺตาห  อติกฺกามยโต  ทุกฺกฏ  โหติ ฯ  อยเมเตสุ   
วิเสโส ฯ  เสส  ยาวกาลิกวตฺถุ  ยาวชีวิกวตฺถุ จ  สลลฺกฺเขตฺวา   
สามปากสวตฺถุกปุเรภตฺตปจฺฉาภตฺตปฏิคฺคหิตกอุคฺคหิตวตฺถุกวิธาน   
สพฺพ   วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
        วสาเตลนฺติ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ป ฺจ  วสานิ (๑)   
อจฺฉวส  มจฺฉวส  สุสุกาวส  สูกรวส  คทฺรภวสนฺติ  (๒)  เอว   
อนุ ฺาตวสาน  เตล ฯ  เอตฺถ  จ  อจฺฉวสนฺติ  วจเนน   
เปตฺวา  มนุสฺสวส  สพฺเพส  อกปฺปยมสาน  วสา  อนุ ฺาตา ฯ   
มจฺฉคฺคหเณน  จ  สุสุกาป  คหิตา  โหนฺติ ฯ  พาฬมจฺฉตฺตา   
# ๑. สฺยา. เอตฺถนฺเตเร  เภสชฺชานีติ ทสิฺสติ ฯ  ๒.  วิ. มหา. ๕/๒๗/๔๑ ฯ    
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ปน วิสุ  วุตฺตา ฯ  มจฺฉาทิคฺคหเณเนตฺถ  สพฺเพสป  กปฺปยมสาน   
วสา  อนุ ฺาตา ฯ  มเสสุ  หิ  ทส  มนสฺุสหตฺถิอสฺสสุนขอหิสีห-   
พฺยคฺฆทีปอจฺฉตรจฺฉาน  มสานิ  อกปปฺยานิ ฯ  วสาสุ  เอกา   
มนุสฺสวสา ฯ  ขีราทีสุ  อกปฺปยนฺนาม  นตฺถิ ฯ  อนุปสมฺปนฺเนหิ   
กตนิพฺพฏฏติวสาเตล  ปุเรภตฺต  ปฏิคฺคหิต  ปุเรภตฺต  สามิสป  
วฏฏติ ฯ  ปจฺฉาภตฺตโต  ปฏาย  สตฺตาห  นิรามิสเมว  วฏฏติ ฯ  
ย  ปน  ตตฺถ  สุขุมรชสทิส  มส  วา  นหารุ วา  อฏ ิ   
วา  โลหิต  วา  โหติ  ต  อพฺโพหาริก ฯ  สเจ  ปน  วส  
ปฏิคฺคเหตฺวา  สย  กโรติ  ปุเรภตฺต  ปฏคฺิคเหตฺวา  ปจิตฺวา 
ปริสฺสาเวตฺวา  สตฺตาห  นิรามิสปริโภเคน  ปริภุ ฺชติพฺพ ฯ   
นิรามิสปริโภค  หิ  สนฺธาย  อิท  วุตฺต  กาเล  ปฏิคฺคหิต 
กาเล  นิปฺปกกฺ  กาเล  สสคฺค  (๑)  เตลปริโภเคน  ปริภุ ฺชิตุนฺติ  (๒) ฯ   
ตตฺราป  อพฺโพหาริกเมว ฯ  ปจฺฉาภตฺต  ปน  ปฏิคฺคเหตุ วา  
ตาเปตุ วา  น  วฏฏติเยว ฯ วุตฺต เหต วิกาเล เจ   
ภิกฺขเว  ปฏิคฺคหิต  วิกาเล  นิปฺปกฺก  วิกาเล  สสคฺค  ต  เจ   
ปริภุ ฺเชยฺย  อาปตฺติ  ติณฺณ  ทุกฺกฏาน  กาเล  เจ  ภิกฺขเว 
ปฏิคฺคหิต  วิกาเล  นิปฺปกกฺ  วิกาเล  สสคฺค  ต  เจ  ปริภุ ฺเชยฺย   
อาปตฺติ  ทฺวินฺน  ทุกฺกฏาน  กาเล  เจ  ภิกฺขเว  ปฏิคฺคหิต  
กาเล  นิปฺปกกฺ  วิกาเล  สสคฺค  ต  เจ  ปริภุ ฺเชยฺย  อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส  กาเล  เจ  ภิกฺขเว  ปฏิคฺคหิต  กาเล  นิปฺปกฺก  กาเล   
# ๑. สฺยา. สสฏ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒.  วิ. มหา. ๕/๒๗/๔๑ ฯ    
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สสคฺค  ต  เจ  ปริภุ ฺเชยฺย  อนาปตฺตีติ  (๑) ฯ  อุปติสฺสตฺเถร  ปน   
อนฺเตวาสิกา  ปุจฺฉึสุ  ภนฺเต  สปฺปนวนีตวสานิ  เอกโต  ปจิตฺวา   
มิสฺสิตฺวา  นิพฺพฏฏิตานิ  วฏฏนฺติ  น  วฏฏนฺตีติ ฯ  น  วฏฏนฺติ   
อาวุโสติ ฯ  เถโร  กิเรตฺถ  ปกฺกเตลกสเฏ  วิย  กุกฺกุจฺจายติ ฯ   
ตโต  น  อุตฺตรึ  ปุจฺฉึสุ  ภนฺเต  นวนีเต  ทธิคุฬิกา  วา   
ตกฺกวินฺทุ  วา  โหติ  เอต  วฏฏตีติ ฯ  เอตมฺป  อาวุโส  น  
วฏฏตีติ ฯ  ตโต  น  อาหสุ  ภนฺเต  เอกโต  ปจิตฺวา 
สสคฺคานิ  เตชวนฺตานิ  โหนฺติ  โรค  นิคฺคณฺหนฺตีติ ฯ  สาธาวุโสติ 
เถโร  สมฺปฏจฺิฉิ ฯ  มหาสุมตฺเถโร  ปนาห  กปฺปยมสวสา   
สามิสปริโภเค  วฏฏติ  อิตรา  นิรามิสปริโภเค  วฏฏตีติ ฯ   
มหาปทุมตฺเถโร  ปน  อิท  กินฺติ  ปฏกิฺขิปตฺวา  นนุ   
วาตาพาธิกา  ภิกฺขู  ป ฺจมูลกสาวยาคุย  อจฺฉสูกรเตลาทีนิ   
ปกฺขิปตฺวา  ยาคุ ปวนฺติ  สา  เตชุสฺสทตฺตา  โรค  นิคฺคณฺหาตีติ  
วตฺวา  วฏฏตีติ  อาห ฯ   
        มธ ุ นาม  มกฺขิกามธูติ  มธุกรีห ิ นาม  มธุมกขิฺกาหิ   
ขุทฺทกมกฺขิกาหิ  ภมรมกขิฺกาหิ  จ  กต  มธ ุฯ  ต  ปุเรภตฺต   
ปฏิคฺคหิต  ปุเรภตฺต  สามิสปริโภคป  วฏฏติ ฯ ปจฺฉาภตฺตโต   
ปฏาย  สตฺตาห  นิรามิสปริโภคเมว  วฏฏติ ฯ สตฺตาหาติกฺกเม   
สเจ  สิเลสสทิส  มหามธุ  ขณฺฑาขณฺฑ  กตฺวา  ปต  อิตร   
วา  นานาภาชเนสุ  วตฺถุคณนาย  นิสฺสคฺคิยานิ ฯ  สเจ  เอกเมว    
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ขณฺฑ  เอกภาชเน  วา  อิตร  เอกเมว  นิสฺสคฺคิย ฯ  อุคฺคหิตก   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อรุมกฺขนาทีสุ  อุปเนตพฺพ ฯ   
มธุปฏล  วา  มธุสิฏก  วา  สเจ  มธุนา  อมกฺขิต  ปรสิุทฺธ   
ยาวชีวิก ฯ  มธุมกฺขิต  ปน  มธุคติกเมว ฯ  จิริกา  นาม  สปกฺขา   
ทีฆมกฺขิกา  ตุมฺพลนามิกา  จ  อฏ ิปกฺขา  กาฬมหาภมรา  โหนฺติ ฯ   
เตส  อาสเยสุ  นิยฺยาสสทิส  มธ ุ โหติ ฯ  ต  ยาวชีวิก ฯ   
        ผาณิตนฺนาม  อุจฺฉุมฺหา  นิพฺพตฺตนฺติ  อุจฺฉุรส  อุปาทาย  
อปกฺกา  วา  อวตฺถุกปกฺกา  วา  สพฺพาป  อวตฺถุกา  อุจฺฉุวิกติ   
ผาณิตนฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  ต  ปุเรภตฺต  ปฏิคฺคหิต  ปุเรภตฺต   
สามิสป  วฏฏติ ฯ  ปจฺฉาภตฺตโต  ปฏาย  สตฺตาห  นิรามิสเมว   
วฏฏติ ฯ  สตฺตาหาติกฺกเม  วตฺถุคณนาย  นิสฺสคฺคิย ฯ  พหูป   
ปณฺฑา  จุณฺเณตฺวา  เอกภาชเน  ปกฺขิตฺตา  โหนฺติ  ฆนสนฺนิเวสา   
เอกเมว  นิสฺสคฺคิย ฯ  อุคฺคหิตก  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
ฆรธูปนาทีสุ  อุปเนตพฺพ ฯ  ปุเรภตฺต  ปฏิคฺคหิเตน  อปริสฺสาวิต- 
อุจฺฉุรเสน  กตผาณิต  สเจ  อนุปสมฺปนเฺนน  กต  สามิสป 
วฏฏติ ฯ  สย  กต  นิรามิสเมว  วฏฏติ ฯ  ปจฺฉาภตฺตโต   
ปฏาย  ปน  สวตฺถุกปฏคฺิคหิตตฺตา  อนชฺโฌหรณีย ฯ  สตฺตา- 
หาติกฺกเมป  อนาปตฺติ ฯ  ปจฺฉาภตฺต  อปริสฺสาวิตปฏิคฺคหิเตน   
กตป  อนชโฺฌหรณียเมว ฯ  สตฺตาหาติกฺกเมป  อนาปตฺติ ฯ  เอส  
นโย  อุจฺฉุ  ปฏิคฺคเหตฺวา  กตผาณิเตป ฯ  ปุเรภตฺต  ปน  ปริสฺสา- 
วิตปฏิคฺคหิเตน  กต  สเจ  อนุปสมฺปนเฺนน  กต  ปุเรภตฺต  สามิสป    
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วฏฏติ ฯ  ปจฺฉาภตฺตโต  ปฏาย   สตฺตาห  นิรามิสเมว ฯ  สย   
กต  ปุเรภตฺตป  นิรามิสเมว  ปจฺฉาภตฺตโต  ปฏาย  สตฺตาห   
นิรามิสเมว ฯ  ปจฺฉาภตฺต ปริสฺสาวิตปฏิคฺคหิเตน  กต  ปน  
นิรามิสเมว  สตฺตาห  วฏฏติ ฯ  อุคฺคหิตก  วุตฺตนยเมว ฯ  ฌาม- 
อุจฺฉุผาณิต  วา  โกฏฏิตอุจฺฉุผาณิต  วา  ปุเรภตฺตเมว  วฏฏตีติ   
มหาอฏกถาย  วุตฺต ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  เอต  สวตฺถุกปกฺก   
วฏฏติ  โน  วฏฏตีติ  ปุจฺฉ  กตฺวา  อุจฺฉุผาณิต  ปจฺฉาภตฺต 
โน  วฏฏนกนฺนาม  นตฺถติี  วุตฺต ฯ  ต  ยุตฺต ฯ  สีโตทเกน   
กต  มธุกปุปผฺผาณิต  ปุเรภตฺต  สามิสป  วฏฏติ  ปจฺฉาภตฺตโต   
ปฏาย  สตฺตาห  นิรามิสเมว ฯ  สตฺตาหาติกฺกเม  วตฺถุคณนาย   
ทุกฺกฏ ฯ  ขีร  ปกฺขิปตฺวา  กต  มธุกผาณิต  ปน  ยาวกาลิก ฯ   
ขณฺฑสกฺกร  ปน  ขีรชลิก  อปเนตฺวา  อปเนตฺวา  โสเธนฺติ   
ตสฺมา  ต  วฏฏติ ฯ  มธุกปปฺุผ  ปน  ปุเรภตฺตป  อลฺล  วฏฏติ   
ภชฺชิต  วฏฏติ  ภชชฺิตฺวา  ติลาทีหิ  มิสสฺ  วา  อมิสสฺ  วา  
กตฺวา  โกฏฏติ  วฏฏติ ฯ  ยทิ  ปน  ต  คเหตฺวา  เมรยตฺถาย   
โยเชนฺติ  โยชิต  พีชโต  ปฏาย  น  วฏฏติ ฯ  กทลขีชฺชูร-ี 
อมฺพลพุชปนสจิ ฺจาทีน  สพฺเพส  ยาวกาลิกผลาน  ผาณิต   
ยาวกาลิกเมว ฯ  มริจิปกฺเกหิ  ผาณิต  กโรนฺติ  ต  ยาวชีวิก ฯ 
ตานิ  ปฏิคฺคเหตฺวาติ  สเจ  สพฺพานิป  ปฏิคฺคเหตฺวา  เอกฆเฏ   
อวินิพฺโภคานิ  กตฺวา  นกิฺขิปติ  สตฺตาหาติกฺกเม  เอกเมว   
นิสฺสคฺคิย  วินิพฺภุตฺเตสุ  ป ฺจ ฯ  สตฺตาห  ปน  อนติกฺกมิตฺวา    
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คิลาเนนป  อคิลาเนนป  วุตฺตนเยน ยถาสุข ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ   
สตฺตวิธ  หิ  อุทฺทิสฺส  นาม  พฺยาธิอุทฺทิสฺส  ปุคฺคโลทฺทิสฺส   
กาโลทฺทิสฺส   สมโยทฺทิสสฺ   เทโสทฺทสิฺส    วโสททฺิสฺส  เภสชโฺชท-ฺ 
ทิสฺสนฺติ ฯ  ตตฺถ  พฺยาธิอุทฺทิสฺสนฺนาม  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
อมนุสฺสิกาพาเธ  อามกมส  อามกโลหิตนฺติ  เอว  พฺยาธึ  
อุทฺทิสฺส  อนุ ฺาต ฯ  ต  เตเนว  อาพาเธน  อาพาธิกสฺส  
วฏฏติ น อ ฺสฺส ฯ  ต ฺจโข  กาเลป  วิกาเลป  กปปฺยป   
อกปฺปยป  วฏฏติเยว ฯ  ปุคฺคโลทฺทิสฺสนฺนาม  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
โรมฏกสฺส  โรมฏ  น  จ  ภิกฺขเว  พหิมุขทฺวารา  นีหริตฺวา   
อชฺโฌหริตพฺพนฺติ  เอว  ปคฺุคล  อุทฺทิสสฺ  อนุ ฺาต ฯ  ต  
ตสฺเสว  วฏฏติ  น  อ ฺสฺส ฯ  กาโลททฺิสฺส  นาม  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว  จตฺตาริ  มหาวิกฏานิ  คูถ  มุตฺต  ฉาริก  มตฺติกนฺติ(๔) 
เอว  อหิฑฏกาล  อุทฺทสิฺส  อนุ ฺาต ฯ  ต  ตสฺมเึยว  กาเล   
อปฏิคฺคหิตกป  วฏฏติ  น  อ ฺสฺมึ ฯ  สมโยทฺทิสฺสนฺนาม  
คณโภชเน อ ฺตฺร สมยาติอาทินา  นเยน  ต  ต  สมย 
อุทฺทิสฺส  อนุ ฺาตา  อนาปตฺติโย ฯ  ตา  ตสฺมึ  ตสฺมึเยว   
สมเย  อนาปตฺติโย  โหนฺติ  น  อ ฺทา ฯ  เทโสทฺทิสฺสนฺนาม 
อนุชานามิ  ภิกฺขเว  เอวรูเปสุ  ปจฺจนฺติเมสุ  ชนปเทสุ  วินยธร-    
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ป ฺจเมนคเณน  อุปสมปฺทนฺติ  เอว  ปจฺจนฺตปฺปเทเส  อุทฺทิสฺส   
อนุ ฺาตานิ  อุปสมฺปทาทีนิ ฯ  ตานิ  ตตฺเถว  วฏฏนฺติ  น   
มชฺฌิมปฺปเทเส ฯ  วโสททฺิสฺสนฺนาม  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  วสานิ   
เภสชฺชานีติ  เอว  วสานาเมน  อนุ ฺาต ฯ  ต เปตฺวา   
มนุสฺสวส  สพฺเพส  กปฺปยากปฺปยวสาน  ตทตฺถิกาน  เตล- 
ปริโภเคน  ปริภุ ฺชิตุ  วฏฏติ ฯ  เภสชโฺชทฺทิสฺส  นาม  อนุชานามิ  
ภิกฺขเว  ป ฺจ  เภสชฺชานีติ  เอว  เภสชชฺนาเมน  อนุ ฺาตานิ   
อาหารตฺถ  ผริตุ  สมตฺถานิ  สปฺปนวนีตเตลมธุผาณิตานิ ฯ  ตานิ   
ปฏิคฺคเหตฺวา  ตทหุปุเรภตฺต  ยถาสุข  ปจฺฉาภตฺตโต  ปฏาย   
สติ  ปจฺจเย  วุตฺตนเยเนว สตฺตาห ปริภุ ฺชิตพฺพานิ ฯ   
        สตฺตาหาติกฺกนฺเต  อติกฺกนฺตส ฺ ี  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติยนฺติ   
สเจป  สาสปมตฺต  โหติ  สกึ  วา  องฺคุลิยา  คเหตฺวา  ชิวฺหาย   
สายนมตฺต  นิสฺสชฺชิตพฺพเมว  ปาจิตฺติย ฺจ  เทเสตพฺพ ฯ  น 
กายิเกน  ปรโิภเคน  ปริภุ ฺชิตพฺพนฺติ  กาโย  วา  กาเย  อรุ   
วา  น  มกฺเขตพฺพ ฯ  เตหิ  มกฺขิตานิ  กาสาวกตฺตรยฏ ิ- 
อุปาหนปาท-  กฏลิกม ฺจปาทีนิป  อปรโิภคานิ ฯ  ทฺวารวาต- 
ปานกวาเฏสุป  หตฺเถน  คหณฏาน  น  มกฺเขตพฺพนฺติ  มหา- 
ปจฺจริย  วุตฺต ฯ  กสาเว  ปน  ปกฺขิปตฺวา  ทฺวารวาต- 
ปานกวาฏานิ  มกฺขิตพฺพานีติ  มหาอฏกถาย  วุตฺต ฯ  อนาปตฺติ   
อนฺโตสตฺตาห  อธิฏเตีติ  สตฺตาหพฺภนฺตเร  สปฺป  จ  เตล ฺจ    
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วส ฺจ  มุทฺธนิ  เตล  วา  อพฺภ ฺชน  วา  มธุ  อรุมกขฺน   
ผาณิต  ฆรธูปน  อธิฏเติ  อนาปตฺติ ฯ  สเจ  อธิฏ ิตเตล   
อนธิฏ ิตเตลภาชเน  อากีริตุกาโม  โหติ  ภาชเน  เจ  สุขุมฉิทฺท   
ปวิฏปวิฏ  เตล  ปรุาณเตเลน  อชโฺฌตฺถรียติ  ปุน  อธิฏา- 
ตพฺพ ฯ  อถ  มหามุข  โหติ  สหสาว  พหุเตล  ปวิสิตฺวา  ปุราณ- 
เตล  อชโฺฌตฺถรติ  ปุน  อธิฏานกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  อธิฏ ิต- 
คติกเมว  หิ  ต  โหติ ฯ  เอเตน  นเยน  อธิฏ ิตเตลภาชเน   
อนธิฏ ิตเตลอากีรณมฺป  เวทิตพฺพ ฯ  วิสฺสชฺเชตีติ  เอตฺถ  สเจ   
ทฺวินฺน  สนฺตก  เอเกน  ปฏิคฺคหิต  อวิภตฺต  โหติ  สตฺตาหาติกฺกเม   
ทฺวินฺนป  อนาปตฺติ  ปริภุ ฺชิตุ  ปน  น  วฏฏติ ฯ  สเจ  เยน   
ปฏิคฺคหิต  โส  อิตร  ภณติ  อาวุโส  อิม  เตล  สตฺตาห   
ปตฺต  ปริภุ ฺช  น  ตฺวนฺติ  โส  จ  ปริโภค  น  กโรติ  กสฺส  
อาปตฺติ ฯ  น  กสฺสจิป  อาปตฺติ ฯ  กสมฺา ฯ  เยน  ปฏิคฺคหิต  เตน   
วิสฺสชฺชิตตฺตา  อิตรสฺส  อปฏิคฺคหิตตฺตา ฯ  วินสฺสตีติ  อปริโภค   
โหติ ฯ  จตฺเตนาติ  อาทีสุ  เยน  จิตฺเตน  เภสชฺช  จตฺต  จ  
วนฺต  จ  มุตฺต  จ  โหติ  ต  จิตฺต  จตฺต  วนฺต  มุตฺตนฺต 
 ิ  วุจฺจติ ฯ  เตน  จิตฺเตน  ปคฺุคโล  อนเปกฺโข  วุจฺจติ ฯ  เอว  
อนเปกฺโข  สามเณรสฺส  ทตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อิท  กสฺมา  วุตฺต ฯ   
เอว  อนฺโตสตฺตาเห  ทตฺวา  ปจฺฉา  ปฏลิภิตฺวา  ปริภุ ฺชนฺตสฺส   
อนาปตฺติทสฺสนตฺถนฺติ  มหาสุมตฺเถโร  อาห ฯ  มหาปทุมตฺเถโร    
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ปนาห  นยิท  ยาจิตพฺพ  อนฺโตสตฺตาเห  ทินฺนสฺส  ห ิ ปุน   
ปริโภเค  อาปตฺติเยว  นตฺถิ  สตฺตาหาติกฺกนฺตสฺส  ปน  ปรโิภเค   
อนาปตฺติทสฺสนตฺถมิท  วุตฺต  (๑)  ตสฺมา  เอว  ทินนฺเภสชฺช  สเจ   
สามเณโร  อภิสงฺขริตฺวา  วา  อนภิสงฺขริตฺวา  วา  ตสฺส   
ภิกฺขุโน  นตฺถุกมฺมตฺถ  ทเทยฺย  คเหตฺวา  นตฺถุกมฺม  กาตพฺพ ฯ 
สเจ  พาโล  โหติ  ทาตุ  น  ชานาติ  อ ฺเน  ภิกฺขุนา   
วตฺตพฺโพ  อตฺถิ  เต  สามเณร  เตลนฺติ ฯ  อาม  ภนฺเต  อตฺถีติ ฯ 
อาหร  เถรสฺส  เภสชฺช  กริสฺสามาติ ฯ  เอวป  วฏฏติ ฯ  เสส   
อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        ก ินสมุฏาน    อกิริยา    โนส ฺาวิโมกฺข   อจิตฺตก   
ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                    เภสชฺชสิกฺขาปท นิฏ ิต ฯ   
        เตน  สมเยนาติ  วสฺสิกสาฏิกสิกขฺาปท ฯ  ตตฺถ  วสฺสิกสาฏิกา   
อนุ ฺาตาติ  จีวรกฺขนฺธเก  วิสาขาวตฺถุสฺมึ  อนุ ฺาตา ฯ   
ปฏิกจฺเจวาติ  ปุเรเยว ฯ  มาโส  เสโส  คิมฺหานนฺติ  จตุนฺน   
คิมฺหมาสาน  เอโก  ปจฺฉิมมาโส  เสโส ฯ  กตฺวาติ  สิพฺพน- 
รชนกปฺปปรโิยสาเนน  นฏิาเปตฺวา ฯ  กโรนฺเตน  จ  เอกเมว   
กตฺวา  สมเย  อธิฏาตพฺพ  เทฺว  อธฏิาตุ น  วฏฏติ ฯ  
อติเรกมาเส  เสเส  คิมฺหาเนติ  คิมฺหานนามเก  อติเรกมาเส    
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เสเส ฯ อติเรกฑฺฒมาเส  เสเส  คิมฺหาเน  กตฺวา  นิวาเสตีติ 
เอตฺถ  ปน  ตฺวา  วสฺสิกสาฏิกาย  ปรเิยสนกฺเขตฺต  กรณกฺเขตฺต   
นิวาสนกฺเขตฺต  อธิฏานกฺเขตฺตนฺติ  จตุพฺพิธ  เขตฺต  กุจฺฉิสมโย   
ปฏ ิสมโยติ  ทุวิโธ  สมโย  ปฏ ิสมยจตุกฺก  กุจฺฉิสมยจตุกฺกนฺติ  
เทฺว  จตุกฺกานิ  จ  เวทิตพฺพานิ ฯ  ตตฺถ  เชฏมูลปณฺุณมาสิยา   
ปจฺฉิมปาฏิปททิวสโต  ปฏาย  ยาว  กาฬปกฺขูโปสถา อยเมโก  
อฑฺฒมาโส ปริเยสนกฺเขตฺต ฺเจว  กรณกฺเขตฺต ฺจ ฯ  เอตสฺมึ  ห 
 ิ  อนฺตเร  วสฺสิกสาฏิก  อลทฺธ  ปริเยสิตุ  ลทฺธ  กาตุ ฺจ  วฏฏติ  
นิวาเสตุ  อธิฏาตุ ฺจ  น  วฏฏติ ฯ  กาฬปกฺขูโปสถสฺส  ปจฺฉิม- 
ปาฏิปททิวสโต  ปฏาย  ยาว  อาสาฬฺหปุณฺณมา  อยเมโก  
อฑฺฒมาโส  ปริเยสนกรณนิวาสนาน  ติณฺณป  เขตฺต ฯ  เอตสฺมึ  
หิ  อนฺตเร  อลทฺธ  ปริเยสิตุ ลทฺธ  กาตุ  จ  นิวาเสตุ  จ   
วฏฏติ  อธิฏาตตเยว  น  วฏฏติ ฯ  อาสาฬฺหปุณฺณมาสิยา    
ปจฺฉิมปาฏิปททิวสโต   ปฏาย   ยาว  กตฺติกปุณฺณมา     อิเม      
จตฺตาโร    มาสา  ปริเยสนกรณนิวาสนอธิฏานาน  จตุนฺนป   
เขตฺต ฯ  เอตสฺมึ  หิ อนฺตเร  อลทฺธ  ปริเยสิตุ ลทฺธ  วา 
กาตุ นิวาเสตุ อธิฏาตุ ฺจ  วฏฏติ ฯ  อิท  ตาว  จตุพฺพิธ  
เขตฺต  เวทิตพฺพ ฯ  กตฺติกปุณฺณมาสิยา  ปน  ปจฺฉิมปาฏิปท- 
ทิวสโต  ปฏาย  ยาว  เขฏมูลปุณฺณมา  อิเม  สตฺตมาสา 
ปฏ ิสมโย  นาม ฯ  เอตสฺมึ  หิ  อนฺตเร  กาโล  วสสฺิกสาฏิกายาติ    
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อาทินา   นเยน   สตุปฺปาท  กตฺวา  อ ฺาตกอปฺปวาริตฏานโต   
วสฺสิกสาฏิกจีวร  นิปฺผาเทนฺตสฺส  อิมนิา  สิกฺขาปเทน  นิสฺสคฺคิย   
ปาจิตฺติย  เทถ  เม  วสฺสิกสาฏิกจีวรนฺติ อาทินา  นเยน   
วิ ฺตฺตึ  กตฺวา  นิปฺผาเทนฺตสฺส  อ ฺาตกวิ ฺตฺติสิกฺขาปเทน   
นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย ฯ  วุตฺตนเยเนว  สตุปฺปาท  กตฺวา  าตก- 
ปริวาริตฏานโต  นิปฺผาเทนฺตสฺส  อิมนิาว  สิกฺขาปเทน   
นิสฺสคฺคิย   ปาจิตฺติย   วิ ฺตฺตึ   กตฺวา  นิปฺผาเทนฺตสฺส  อ ฺาตก- 
วิ ฺตฺติสิกฺขาปเทน อนาปตฺติ ฯ วุตฺต เหต ปริวาเร   
                มาตร จีวร ยาเจ                  โน จ สงฺเฆ ปริณต   
                เกนสฺส โหติ อาปตฺติ          อนาปตฺติ จ าตเก   
                        ป ฺหาเมสา กุสเลหิ จินฺติตาติ ฯ   
        อย  หิ  ป ฺโห  อิมมตฺถ  สนฺธาย  วุตฺโตติ ฯ เอว  
ปฏ ิสมยจตุกฺก  เวทิตพฺพ ฯ  เชฏมลูปุณฺณมาสิยา  ปน  ปจฺฉิม- 
ปาฏิปททิวสโต  ปฏาย  ยาว  กตฺติกปุณฺณมา  อิเม  ป ฺจ- 
มาสา  กุจฺฉิสมโย  นาม ฯ  เอตสฺมึ หิ  อนฺตเร  วุตฺตนเยเนว 
สตุปฺปาท  กตฺวา  อ ฺาตกอปฺปวาริตฏานโต  วสฺสิกสาฏิก- 
จีวร  นิปฺผาเทนฺตสฺส  วตฺตเภเท  ทุกฺกฏ ฯ  เย  มนสฺุสา  ปุพฺเพป   
วสฺสิกสาฏิกจีวร  เทนฺติ  เต  ปน  สเจป  อตฺตโน  อ ฺาตก- 
อปฺปวาริตา โหนฺติ  วตฺตเภโท  นตฺถ ิ เตสุ  สตุปฺปาทกรณสฺส    
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อนุ ฺาตตฺตา ฯ  วิ ฺตฺตึ  กตฺวา  นิปฺผาเทนฺตสฺส  อ ฺาตก- 
วิ ฺตฺติสิกฺขาปเทน  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย ฯ  กสมฺา ฯ  เย   
มนุสฺสา  ปุพฺเพ  วสฺสิกสาฏิกจีวร  เทนติฺ  เต  อุปสงฺกมิตฺวา  
เอวมสฺส  วจนียาติ  วุตฺตตฺตา ฯ  อิท  ปน  ปกติยา  วสฺสิกสาฏิก- 
ทายเกสุป  โหติเยว ฯ  วุตฺตนเยเนว  สตุปฺปาท  กตฺวา  าตก- 
ปวาริตฏานโต  นิปฺผาเทนฺตสฺส  อิมินา  สิกฺขาปเทน  อนาปตฺติ   
วิ ฺตฺตึ  กตฺวา  นิปฺผาเทนฺตสฺส  อ ฺาตกวิ ฺตฺติสิกฺขาปเทน   
อนาปตฺติ ฯ  น  วตฺตพฺพา  เทถ  เมติ  อิท หิ ปริเยสนกาเล  
อ ฺาตกอปฺปวาริเตเยว  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  เอว  กุจฺฉิสมยจตุกฺก  เวทิตพฺพ ฯ   
        นคฺโค  กาย  โอวสฺสาเปติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  เอตฺถ   
อุทกผุสิตคณนาย  อกตฺวา  นหานปริโยสานวเสน  ปโยเค   
ปโยเค  ทุกฺกเฏน  กาเรตพฺโพ ฯ  โส  จ  โข  วิวฏงฺคเณ   
อากาสโต  ปติตอุทเกเนว  นหายนฺโต ฯ  นหานโกฏกวาปอาทีสุ   
ฆเฏหิ  อาสิตฺตอุทเกน  วา  นหายนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  วสฺส   
อุกฺกฑฺฒียตีติ  เอตฺถ   สเจ   กตปรโิยสติาย  วสฺสิกสาฏิกาย  คิมฺหาน   
ปจฺฉิมมาส  เขเปตฺวา  ปุน  วสฺสานสฺส  ปมมาส  อุกฺกฑฺฒิตฺวา   
คิมฺหาน  ปจฺฉิมมาสเมว  กโรนฺติ  วสฺสิกสาฏิกา  โธวิตฺวา   
นิกฺขิปตพฺพา ฯ  อนธิฏ ิตา  อวิกปฺปตา  เทฺว  มาเส  ปริหาร   
ลภติ ฯ วสฺสปูนายิกทิวเส  อธิฏาตพฺพา ฯ  สเจ  สติสมฺโมเสน 
วา  อปฺปโหนกภาเวน  วา  อกตา  โหติ  เต  จ  เทฺว  มาเส    
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วสฺสานสฺส  จาตุมฺมาสนฺติ  ฉมฺมาเส  ปริหาร  ลภติ ฯ  สเจ   
ปน  กตฺติกมาเส  ก ิน  อตฺถรียติ  อปเร  จตฺตาโร  มาเส   
ลภติ ฯ  เอว  ทส  มาสา  โหนฺติ ฯ ตโต   ปรป  สติยา  ปจฺจาสาย   
มูลจีวร  กตฺวา  เปนฺตสฺส  เอกมาสนฺติ  เอว  เอกาทสมาเส   
ปริหาร  ลภติ ฯ  สเจ  ปน เอกาหทฺวีหาทิวเสน  ยาว  ทสาหา   
อนาคตาย  วสฺสูปนายิกาย  อนฺโตวสฺเส  วา  ลทฺธา  เจว  นิฏ ิตา  
จ  กทา  อธฏิาตพฺพาติ ฯ  เอต  อฏกถาสุ  น  วิจาริต ฯ  
ลทฺธทิวสโต  ปฏาย  อนโฺตทสาเห  นิฏ ิตา  จ  ปน  ตสฺมึเยว   
อนฺโตทสาเห  อธิฏาตพฺพา ฯ  ทสาหาติกฺกเม  นิฏ ิตา  ตทเห    
อธิฏาตพฺพา   ทสาเห  อปฺปโหนฺเต  จีวรกาล  นาติกฺกเมตพฺพาติ 
อย  โน  อตฺตโน  มติ ฯ กสฺมา ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว  ติจีวร   
อธิฏาตุ  น  วิกปฺเปตุ  วสฺสิกสาฏิก  วสฺสาน  จาตุมฺมาส   
อธิฏาตุ ตโต  ปร  วิกปฺเปตุนฺติ  (๑) หิ วุตฺต ฯ ตสฺมา  
วสฺสูปนายิกโต  ปุพฺเพ  ทสาหาติกฺกเมป  อนาปตฺติ ฯ  ทสาหปรม  
อติเรกจีวร  ธาเรตพฺพนฺติ  (๒)  หิ  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  เอกาหทฺวีหาทิ- 
วเสน  ยาว  ทสาหา  อนาคตาย  วสฺสูปนายิกาย  อนฺโตวสฺเส  
วา ลทฺธา  เจว  นิฏ ิตา  จ  วุตฺตนเยเนว  อนฺโตทสาเห  วา  
ตทหุ  วา  อธฏิาตพฺพา  ทสาเห  อปฺปโหนฺเต  จีวรกาล   
นาติกฺกเมตพฺพา ฯ  ตตฺถ  สิยา  วสฺสาน  จาตุมฺมาส  อธิฏาตุนฺติ   
# ๑. วิ. มหา.  ๕/๑๖๐/๒๑๘ ฯ  ๒. วิ. มหาวิ. ๒/๒/๓.    
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วจนโต  จาตุมฺมาสพฺภนฺตเร  ยทา  วา  ตทา  วา  อธิฏาตุ   
วฏฏตีติ ฯ  ยทิ  เอว  กณฺฑุปฏิจฺฉาทึ  ยาว  อาพาธา   
อธิฏาตุนฺติ  วุตฺต  สาป  จ  ทสาห  อติกฺกเมตพฺพา  สิยา  
เอว ฺจ  สติ  ทสาหปรม  อติเรกจีวร ธาเรตพฺพนฺติ  (๑) อิท  
วิรุชฺฌติ  ตสฺมา  ยถาวุตฺตเมว คเหตพฺพ ฯ  อ ฺ  วา  อจล- 
การณ  ลภิตฺวา  ฉฑฺเฑตพฺพ ฯ  อปจ  กุรุนฺทิยป  นสิฺสคฺคิยา- 
วสาเน  วุตฺต  กทา  อธฏิาตพฺพา  ลทธฺทิวสโต  ปฏาย   
อนฺโตทสาเห  นฏิ ิตา  จ  ปน  ตสฺมึเยว  อนฺโตทสาเห  อธิฏา- 
ตพฺพา  ยทิ  นปฺปโหติ  ยาว  กตฺติกปุณฺณมา  ปริหาร  ลภตีติ ฯ   
อจฺฉินฺนจีวรสฺสาติ  เอต  วสฺสิกสาฏิกเมว  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  เตส  
หิ  นคฺคาน  กาโยวสฺสาปเน  อนาปตฺติ ฯ  เอตฺถ  จ  มหคฺฆ  
วสฺสิกสาฏิก  นิวาเสตฺวา  นหายนฺตสฺส  โจรูปทฺทโว  อาปทา  
นาม ฯ  เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ   
        ฉสฺสมฏุาน  กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติ- 
วชฺช  กายกมมฺ วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                    วสฺสิกสาฏิกสิกฺขาปท นิฏ ิต ฯ   
        เตน  สมเยนาติ  จีวรอจฺฉินฺทนสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  ยป   
ตฺยาหนฺติ  ยป  เต  อห ฯ  โส  กริ  มม  ปตฺตจีวรอุปาหน- 
ปจฺจตฺถรณาทีนิ  วหนฺโต  มยา  สทฺธึ  จาริก  ปกฺกมิสฺสตีติ   
# ๑. วิ. มหาวิ. ๒/๒/๓ ฯ    
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อทาสิ ฯ  เตเนวมาห ฯ  อจฺฉินฺทีติ  พลกฺกาเรน  อคฺคเหสิ ฯ 
สกส ฺาย  คหิตตฺตา  ปนสฺส  ปาราชิก  นตฺถิ ฯ  กิลเมตฺวา   
คหิตตฺตา  อาปตฺติ  ป ฺตฺตา  ฯ  สย  อจฺฉินฺทติ  นิสฺสคฺคิย  
ปาจิตฺติยนฺติ  เอก  จีวร  เอกาพทฺธานิ  จ  พหูนิ  อจฺฉินฺทโต   
เอกา  อาปตฺติ ฯ  เอกโต  อพทฺธานิ  วิสุ  ิตานิ  จ  พหูนิ  
อจฺฉินฺทโต  สงฺฆาฏึ  อาหร  อุตฺตราสงฺค  อาหราติ  เอว   
อาหราปยโต  จ  วตฺถุคณนาย  อาปตฺติโย ฯ  มยา  ทนิฺนานิ  
สพฺพานิ  อาหราติ  วทโตป  เอกวจเนเนว  สมฺพหุลา  อาปตฺติโย ฯ   
อ ฺ  อาณาเปติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  จีวร  คณฺหาติ   
อาณาเปติ  เอก  ทุกกฺฏ ฯ  อาณตฺโต  พหูนิ  คณฺหาติ  เอก   
ปาจิตฺติย ฯ  สงฺฆาฏึ  คณฺห  อุตฺตราสงฺค  คณฺหาติ  วทโต   
วาจาย  วาจาย  ทุกกฺฏ ฯ  มยา  ทินฺนานิ  สพฺพานิ  คณฺหาติ 
วทโต  เอกวาจาย  สมฺพหุลา  อาปตฺติโย ฯ  อ ฺ  ปริกฺขารนฺติ   
วิกปฺปนูปค  ปจฺฉิม  จีวร  เปตฺวา  ยงฺกิ ฺจิ  อนฺตมโส  สูจึป ฯ  
เวเตฺวา  ปตสูจีสุป  วตฺถุคณนาย  ทกฺุกฏานิ ฯ  สถิิลเว ิตาสุ  
เอว ฯ  คาฬฺห  กตฺวา  พทฺธาสุ  ปน  เอกเมว  ทุกฺกฏนฺติ  
มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ  สูจิฆเร  ปกฺขตฺตาสุป  เอเสว  นโย ฯ 
ถวิกาย  ปกฺขิปตฺวา  สิถิลพทฺธคาฬฺหพทฺเธสุ  ติกฏกาทิเภสชฺเชสุป   
เอเสว  นโย ฯ โส วา เทตีติ ภนฺเต ตุมฺหากเยว  อิท   
สารุปฺปนฺติ  เอว  วา  เทติ ฯ  อถวา  เตน  ปน  อาวุโส  มย    
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ตุยฺห  วตฺตปฏิปตฺตึ  กริสสฺติ  อมฺหาก  สนฺติเก  อุปชฺฌ  คณฺหิสฺสติ   
ธมฺม  ปรยิาปุณิสฺสตีติ  จีวร  อทมฺหา  โส  ทานิ  ตฺว  น   
วตฺต  กโรสิ  น  อุปชฌฺ  คณฺหาสิ  น  ธมฺม  ปรยิาปุณาสีติ   
เอวมาทีนิ  วุตฺโต  ภนฺเต  จีวรตฺถาย  ม ฺเ  ภณถ  อิท   
โว  จีวรนฺติ  เทติ ฯ  เอวป  โส  วา  เทติ ฯ  ทิสาปกฺกนฺต 
  วา  ปน  ทหร  นิวตฺเตถ  นนฺติ  ภณติ ฯ  โส  น  นวิตฺตติ ฯ  
จีวร  คเหตฺวา  รุนฺธถาติ ฯ  เอว  เจ  นวิตฺตติ  สาธุ ฯ  สเจ  
ปตฺตจีวรตฺถาย  ม ฺเ  ตุมฺเห  ภณถ  คณฺหาถ  นนฺติ  เทติ   
จ  เอวป  โสเยว  วา  เทติ ฯ  วิพฺภนฺต  วา  ทิสฺวา  มย  
ตุยฺห  วตฺต  กริสฺสตีติ  ปตฺตจีวร  อทมฺหา  โส  ทานิ  ตฺว 
วิพฺภมิตฺวา  จรสีติ  วทติ ฯ  อิตโร  คณฺหาถ  ตุมฺหาก  ปตฺต- 
จีวรนฺติ  เทติ ฯ  เอวมฺป  โสเยว  วา เทติ ฯ มม สนติฺเก 
อุปชฺฌ  คณฺหนฺตสฺเสว  เต  เทมิ  อ ฺตฺถ  คณฺหนฺตสฺส  น 
เทมิ  วตฺต  กโรนฺตสฺเสว  เทมิ  อกโรนฺตสฺส  น  เทมิ  ธมฺม   
ปริยาปุณนฺตสฺเสว  เทมิ  อปริยาปุณนฺตสฺส  น  เทมิ  อวิพฺภ- 
มนฺตสฺเสว  เทมิ  วิพฺภมนฺตสฺส  น  เทมีติ  เอวมฺปน  ทาตุ น   
วฏฏติ ฯ ททโต ทุกฺกฏ ฯ  อาหราเปตุ  ปน  วฏฏติ ฯ  จชิตฺวา   
ทินฺน  อจฺฉินฺทิตฺวา  คณฺหนฺโต  ภณฺฑคฺเฆน กาเรตพฺโพ ฯ  
เสสเมตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
        ติสมุฏาน  กายจิตฺตโต  วาจาจิตฺตโต  กายวาจาจิตฺตโต    
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จ  สมุฏาติ  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช  กาย- 
กมฺม  วจีกมมฺ อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                     จีวรอจฺฉินฺทนสิกฺขาปท ฯ   
        เตน  สมเยนาติ  สุตฺตวิ ฺตฺติสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  โขมนฺติ   
โขมวาเกหิ  กตสุตฺต ฯ  กปฺปาสิกนฺติ  กปฺปาสโต  นิพฺพตฺต ฯ   
โกเสยฺยนฺติ  โกสิยสูหิ  กนฺติตฺวา  กตสุตฺต ฯ  กมพฺลนฺติ  เอฬกโลม- 
สุตฺต ฯ  สาณนฺติ  สาณวากสุตฺต ฯ  ภงฺคนฺติ  ปาเฏกฺก  วากสุตฺต- 
เมวาติ  เอเก ฯ  เอเตหิ  ป ฺจหิป  มิสฺเสตฺวา  กตสุตฺต  ปน   
ภงฺคนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  วายาเปติ  ปโยเค  ทุกฺกฏนฺติ  สเจ ตนฺต- 
วายสฺส  ตุริเวมาทีนิ  นตฺถิ  ตานิ  อร ฺโต  อาหริสฺสามีติ   
วาสึ  วา ผรสุ  วา  นิเสติ  ตโต  ปฏาย  ยย  อุปกรณตฺถาย 
วา  จีวรวายนตฺถาย  วา  กโรติ  สพฺพตฺถ  ตนฺตวายสฺส  ปโยเค 
ปโยเค  ภิกฺขุสฺส  ทุกฺกฏ ฯ  ทีฆโต  วทิตฺถิมตฺเต  ติริย ฺจ  หตฺถ- 
มตฺเต  วีเต  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  ยาว- 
ปริโยสาน  วายาเปนฺตสฺส  ผลเก  ผลเก  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติยนฺติ  
วุตฺต ฯ  ตมฺป  อิทเมว  ปมาณ  สนฺธาย  วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ 
วิกปฺปนูปค ปจฺฉิม หิ จีวรสงฺขย คจฺฉตีติ ฯ   
        อปเจตฺถ  เอว  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  สุตฺตนฺตาว   
สาม  วิ ฺาปต  อกปฺปย ฯ  เสส  าตกาทิวเสน  อุปฺปนฺน   
กปฺปย ฯ  ตนฺตวาโยป  อ ฺาตกอปฺปวาริโต  วิ ฺตฺติยา  ลทฺโธ    
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อกปฺปโย ฯ  เสโส  กปฺปโย ฯ  ตตฺถ  อกปฺปยสุตฺต  อกปฺปย- 
ตนฺตวาเยน  วายาเปนฺตสฺส  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยน  นิสฺสคฺคิย ฯ  เตเนว 
ปน กปฺปยสตฺุต  วายาเปนฺตสฺส  ยถา  ปุพฺเพ  นิสฺสคฺคิยเมว   
ทุกฺกฏ ฯ เตเนว กปฺปย ฺจ  อกปฺปย ฺจ  สุตฺต  วายาเปนฺตสฺส   
ยทิ  ปจฺฉิมจีวรปฺปมาเณน  เอโก  ปรจฺิเฉโท  สุทฺธกปฺปยสุตฺตมโย 
เอโก  อกปฺปยสุตฺตมโยติ  เอว  เกทารกพทฺธ  วิย  จีวร  โหติ ฯ  
อกปฺปยสุตฺตมเย ปริจฺเฉเท ปริจฺเฉเท  ปาจิตฺติย ฯ  อิตรสฺมึ  
ตเถว  ทุกฺกฏ ฯ  ยทิ  ตโต  อูนา  ปริจฺเฉทา  โหนฺติ    อนฺตมโส    
อจฺฉิมณฺฑลปฺปมาณาป   สพฺพปริจฺเฉเทสุ  ปริจฺเฉทคณนาย   
ทุกฺกฏ ฯ  อถ  เอกนฺตริเกน  วา  สุตฺเตน ทีฆโต วา  กปฺปย   
ติริย  อกปฺปย  กตฺวา  วีต  โหติ  ผลเก  ผลเก  ทุกฺกฏ ฯ   
กปฺปยตนฺตวาเยน  หิ  อกปฺปยสุตฺต  วายาเปนฺตสฺส  ยถา  ปุพฺเพ   
นิสฺสคฺคิยเมว  ทุกฺกฏ ฯ  เตเนว  กปฺปย ฺจ  อกปฺปย ฺจ  สุตฺต   
วายาเปนฺตสฺส  สเจ  ปจฺฉิมจีวรปฺปมาณา  วา  อูนกา  วา   
อกปฺปยสุตฺตปริจฺเฉทา  โหนฺติ  เตสุ  ปริจฺเฉทคณนาย  ทุกฺกฏ ฯ   
กปฺปยสุตฺตปริจฺเฉเทสุ  อนาปตฺติ ฯ  อถ  เอกนฺตริเกน  วา  
สุตฺเตน  ทีฆโต  วา  กปฺปย  ติริย  อกปปฺย  กตฺวา  วีต  โหติ  
ผลเก  ผลเก  ทุกฺกฏ ฯ  ยท ิ ปน  เทฺว  ตนฺตวายา  โหนฺติ   
เอโก  กปฺปโย  เอโก  อกปฺปโย  สุตฺต ฺจ  อกปฺปปย  เต  เจ   
วาเรน  วีนนฺติ  อกปฺปยตนฺตวาเยน  วีเต  ผลเก  ผลเก  ปาจิตฺติย    
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อูนกตเร  ทุกกฺฏ ฯ  อิตเรน  วีเต  อุภยตฺถ  ทุกกฺฏ ฯ  สเจ   
เทฺวป  เวม  คเหตฺวา  เอกโต  วีนนฺติ  ผลเก  ผลเก  ทุกฺกฏ ฯ  อถ 
สุตฺต  กปฺปย  จีวร ฺจ  เกทารกพนฺธาทีหิ  สปริจฺเฉท  อกปฺปย- 
ตนฺตวาเยน  วีเต  ปริจฺเฉเท  ปริจฺเฉเท  ทุกฺกฏ ฯ  อิตเรน วีเต  
อนาปตฺติ ฯ สเจ เทฺวป  เวม  คเหตฺวา  เอกโต  วีนนติฺ  ผลเก  
ผลเก  ทุกฺกฏ ฯ  อถ สุตฺตป  กปฺปย ฺจ  อกปฺปย ฺจ  เต  เจ  
วาเรน  วีนนฺติ  อกปฺปยตนฺตวาเยน  อกปฺปยสุตฺตมเยสุ   ปจฺฉิม- 
จีวรปฺมาเณสุ   ปริจฺเฉเทสุ  วีเตสุ  ปริจฺเฉทคณนาย  ปาจิตฺติย ฯ   
อูนกตเรสุ  จ  กปฺปยสุตฺตมเยสุ จ ทุกฺกฏ ฯ  กปฺปยตนฺตวาเยน   
อกปฺปยสุตฺตมเยสุ  ปมาณยุตฺเตสุ  วา  อูนเกสุ  วา  ทุกฺกฏเมว ฯ   
กปฺปยสุตฺตมเยสุ  อนาปตฺติ ฯ  อถ  เอกนฺตริเกน  วา  สุตฺเตน  
ทีฆโต  วา  อกปฺปย  ติรยิ  กปฺปย  กตฺวา  วีนนฺติ  อุโภป   
วา  เวม  คเหตฺวา  เอกโต  วีนนฺติ  อปรจฺิเฉเท  จีวเร ผลเก 
ผลเก  ทุกฺกฏ ฯ  สปริจฺเฉเท  ปริจฺเฉทวเสน  ทุกฺกฏานีติ  อย 
ปนตฺโถ  มหาอฏกถาย  อปากโฏ  มหาปจฺจริยาทีสุ  ปากโฏ อิธ  
สพฺพากาเรเนว  ปากโฏ ฯ  สเจ  สุตฺตป  กปฺปย  ตนฺตวาโยป  
กปฺปโย  าตกปริวาริโต  วา  มูเลน  วา  ปโยชโิต วายาปน- 
ปจฺจยา อนาปตฺติ ฯ  ทสาหาติกฺกมนปจฺจยา  ปน  อาปตฺตึ  
รกฺขนฺเตน  วิกปฺปนูปคปฺปมาณมตฺเต  วีเต  ตนฺเต  วีต ฺเว   
อธิฏาตพฺพ ฯ  ทสาหาติกฺกเมน  นฏิาปยมาน  หิ  นิสฺสคฺคิย    
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ภเวยฺยาติ ฯ  าตกาทีหิ  ตนฺต  อาโรเปตฺวา  ตุมฺหาก  ภนฺเต   
อิม  จีวร  คณฺเหยฺยาถาติ  นิยฺยาทิเตป  เอเสว  นโย ฯ  สเจ   
ตนฺตวาโย เอว ปโยชโิต วา สย ทาตุกาโม วา  หุตฺวา  อห   
ภนฺเต  ตุมฺหาก  จีวร  อสุกทิวเส  นาม  วายิตฺวา  เปสฺสามีติ  
วทติ  ภิกฺขุ  จ  เตน  ปริจฺฉินฺนทิวสโต  ทสาห อติกกฺาเมติ   
นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย ฯ  สเจ  ปน ตนฺตวาโย อห ตุมฺหาก 
 จีวร วายิตฺวา  สาสน  เปเสสฺสามีติ  วตฺวา  ตเถว  กโรต 
 ิ  เตน  เปสิตภิกฺขุ ปน  ตสฺส  ภิกฺขุโน  น  อาโรเจติ  อ ฺโ 
ทิสฺวา  วา  สตฺุวา  วา  ตุมฺหาก  ภนฺเต  จีวร  นิฏ ิตนฺติ   
อาโรเจติ  เอตสฺส  อาโรจน  นปฺปมาณ ฯ  ยทา  ปน  เตน  
เปสิโตเยว  อาโรเจติ  ตสฺส  วจน  สุตทิวสโต  ปฏาย  ทสาห   
อติกฺกามยโต  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย ฯ  สเจ  ตนฺตวาโย  อห   
ตุมฺหาก  จีวร  วายิตฺวา  กสฺสจิ  หตฺเถ  ปหิณิสฺสามีติ  วตฺวา  
ตเถว  กโรติ  จีวร  คเหตฺวา  คตภิกฺขุ  ปน  อตฺตโน  ปริเวเณ   
เปตฺวา  ตสฺส  น  อาโรเจติ  อ ฺโ  โกจิ  ภณติ  อป  
ภนฺเต  อธุนา  อาคต  จีวร  สุนฺทรนฺติ  กุหึ  อาวุโส  จีวรนฺติ   
อิตฺถนฺนามสฺส  หตฺเถ  เปสิตนฺติ  เอตสฺสาป  วจน  นปฺปมาณ ฯ   
ยทา  ปน  โส  ภิกฺขุ  จีวร  เทติ  ลทฺธทวิสโต  ปฏาย  ทสาห   
อติกฺกามยโต  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย ฯ  สเจ  ปน  วายาปนมูล  
อทินฺน  โหติ  ยาว  กากณิกมตฺตป  อวสิฏ  ตาว  รกฺขติ ฯ    
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        อนาปตฺติ  จีวร  สิพฺพิตุนฺติ  จีวร  สิพฺพนตฺถาย  สุตฺต   
วิ ฺาเปนฺตสฺส  อนาปตฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อาโยเคติ  อาทีสุป  
นิมิตฺตตฺเถ  ภุมฺมวจน ฯ  อาโยคาทินิมิตฺต  วิ ฺาเปนฺตสฺส 
อนาปตฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
        ฉสฺสมฏุาน  กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติ- 
วชฺช  กายกมมฺ วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนฺนติ ฯ   
                    สุตฺตวิ ฺตฺติสิกฺขาปท ฯ   
        เตน  สมเยนาติ  มหาเปสการสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  สุตฺต   
ธารยิตฺวาติ  สุตฺต  ตุเลตฺวา  ปลปริจฺเฉท  กตฺวา ฯ  อปฺปตนฺติ 
ฆน ฯ  สุวีตนฺติ  สุฏ ุ  วีต  สพฺพฏาเนสุ  สม  กตฺวา  วีต ฯ   
สุปฺปวายิตนฺติ  สุฏ ุ  ปวายิต  สพฺพฏาเนสุ  สม  กตฺวา  ตนฺเต 
ปสาริต ฯ สวิุเลขิตนฺติ  เลขินิยา  สุฏ ุ  วิลิขิต ฯ  สุวิตจฺฉิตนฺติ   
โกจฺเฉน  สุฏ ุ  วิตจฺฉิต ฯ  สุนิทฺโธตนติฺ  อตฺโถ ฯ  ปฏิพทฺธนฺติ   
เวกลฺลก ฯ  ตนฺเตติ  ตนฺเต  ทีฆโต  ปสารเณเยว  อุปเนตฺวาต 
 ิ  อตฺโถ ฯ  ตตฺร  เจโส  ภิกฺขูติ  ยตฺร  คาเม  วา  นิคเม  วา   
เต  ตนฺตวายา  ตตฺร ฯ  วิกปฺป  อาปชฺเชยฺยาติ  วิสิฏกปฺป  
อธิกวิธาน  อาปชฺเชยฺย ฯ  ปาลิย  ปน  เยนากาเรน  วิกปฺป   
อาปนฺโน  โหติ  ต  ทสฺเสตุ อิท  โข  อาวุโสติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  
ธมฺมป  ภณตีติ  ธมฺมกถ  กเถติ ฯ  ตสฺส  วจเนน  อายต  วา  
วิตฺถต  วา  อปฺปต  วาติ  สุตฺตวฑฺฒนอาการเมว  ทสฺเสติ ฯ    
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ปุพฺเพ  อปฺปวาริโตติ  จีวรสฺสามิเกหิ  อปฺปวาริโต หุตฺวา ฯ   
เสส  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  ฉสฺสมุฏาน  กริิยา  โนส ฺาวิโมกฺข   
อจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                    มหาเปสการสิกฺขาปท ฯ  **มีปญหา308** 
        เตน  สมเยนาติ  อจฺเจกจีวรสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  ทสาหานา- 
คตนฺติ  ทส  อหานิ  ทสาห ฯ  เตน  ทสาเหน  อนาคตา   
ทสาหานาคตา ฯ  ทสาเหน  อสมฺปตฺตาติ  อตฺโถ ฯ  ต  ทสาหานา- 
คต ฯ  อจฺจนฺตสโยควเสน  ภุมฺมตฺเถ  อุปโยควจน ฯ  เตเนวสฺส   
ปทภาชเน  ทสาหานาคตายาติ  วุตฺต ฯ  ปวารณายาติ  อิท ปน 
ยา ทสาหานาคตาติ  วุตฺตา  ต  สรูปโต  ทสฺเสตุ  อสมฺโมหตฺถ   
อนุปฺปโยควจน ฯ  กตฺติกเตมาสิปุณฺณมนฺติ   ปมกตฺติกเตมาสิ 
ปุณฺณม  ฯ   อิธาป  ปมปทสฺส  อนปฺุปโยคตฺตา  ปุริมนเยเนว   
ภุมฺมตฺเถ  อุปโยควจน ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยโต  ปฏาย   
ปมมหาปวารณา  ทสาหานาคตาติ  วุจฺจติ  สเจป  ตานิ   
ทิวสานิ  อจฺจนฺตเมว  ภิกฺขุโน  อจฺเจกจีวร  อุปฺปชฺเชยฺย  อจฺเจก  
อิทนฺติ  ชานมาเนน  ภิกฺขุนา  สพฺพป  ปฏิคฺคเหตพฺพนฺติ ฯ 
เตน  ปวารณมาสสฺส  ชุณฺหปกฺขป ฺจมิโต  ปฏาย  อุปฺปนฺนสสฺ   
จีวรสฺส  นิธานกาโล  ทสสฺิโต  โหติ ฯ  กาม  เจส  ทสาหปรม   
อติเรกจีวร  ธาเรตพฺพนฺติ  อิมินาว  สทิฺโธ  อตฺถุปปฺตฺติวเสน  (๑)   
# ๑. อิโต ปร ปน นิปาโต อิจฺฉิตพฺโพ ฯ    
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อปุพฺพ  วิย  อตฺถ  ทสฺเสตฺวา  สิกฺขาปท  ปต ฯ  อจฺเจกจีวรนฺติ   
อจฺจายิกจีวร  วุจฺจติ ฯ  ตสฺส  ปน  อจฺจายิกภาว  ทสฺเสตุ  
เสนาย  วา  คนฺตุกาโม  โหตีติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  สทฺธาติ 
อิมินา  สทฺธามตฺตกเมว  ทสฺสิต ฯ  ปสาโทติ  อิมินา  สุปฺปสนนฺา   
พลวสทฺธา ฯ  เอต  อจฺเจกจีวร  นามาติ  เอตฺถ  อิเมหิ  การเณหิ   
ทาตุกาเมน  ทูต  วา  เปเสตฺวา  สย วา อาคนฺตฺวา  วสฺสาวาสิก   
ทสฺสามีติ  เอว  อาโรจิตจีวร  อจฺเจกจีวร  นาม  โหตีติ ฯ  ฉฏ ิโต   
ปฏาย  ปนปฺุปนฺน  อนจฺเจกจีวรป  ปจฺจุทฺธริตฺวา  ปตติจีวรป  
เอต  ปริหาร  ลภติเยว ฯ  ส ฺาณ  กตฺวา  นิกฺขิปตพฺพนฺติ   
กิ ฺจิ  นิมิตฺต  กตฺวา  เปตพฺพ ฯ  กสมฺา  เอต  วุตฺต ฯ  ยท 
 ิ  หิ  ต  ปุเร  ปวารณาย  วิภชนฺติ  เยน  คหิต  เตน  ฉินฺนวสฺเสน   
น  ภวิตพฺพ ฯ  สเจ  ปน  ฉินฺนวสฺโส  โหติ  จีวร  สงฺฆิกเมว 
โหติ ฯ  ตโต  สลฺลกฺเขตฺวา  สุข  ทาตุภวิสฺสตีติ ฯ  อจฺเจก- 
จีวเร  อจฺเจกจีวรส ฺ ีติ  เอวมาทิ  วิภชิตฺวา  คหิตเมว  สนฺธาย  
วุตฺต ฯ  สเจ  ปน  อวิภตฺต  โหติ  สงฺฆสฺส  วา  ภณฺฑาคาริก- 
จีวร  สมยาติกฺกเมป  อนาปตฺติ ฯ  อิติ  อติเรกจีวรสฺส  ทสาห   
ปริหาโรฯ  ติจีวรสฺส  เอกทิวสมฺป  ปรหิาโร  นตฺถ ิฯ  อกตสฺส   
วสฺสิกสาฏิกจีวรสฺส  อนตฺถเต  ก ิเน  ป ฺจ  มาสา  วสฺเส  
อุกฺกฑฺฒิเต  ฉมฺมาสา  อตฺถเต  ก ิเน  อปเร  จตฺตาโร  มาสา 
เหมนฺตสฺส  ปจฺฉิเม  ทิวเส  สติยา  ปจฺจาสาย  มูลจีวราธิฏาน-    
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วเสน  อปโรป  เอโก  มาโสติ  เอกาทสมาสา  ปริหาโร ฯ   
อจฺเจกจีวรสฺส  อนตฺถเต  ก ิเน  เอกาทสทิวสาธิโก  มาโส  อตฺถเต   
ก ิเน  เอกาทสทิวสาธิกา  ป ฺจมาสา  ตโต  ปร  เอกทิวสมฺป   
ปริหาโร  นตฺถีติ  เวทิตพฺพ ฯ  อนจฺเจกจีวเรติ  อจฺเจกจีวรสทิเส   
อ ฺสฺมึ ฯ  เสสเมตฺถ อุตฺตานเมวาติ  จ  ก ินสมุฏาน  อกิริยา   
โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม 
  ติจิตฺต  ติเวทนนฺติ ฯ   
                อจฺเจกจีวรสิกฺขาปท ฯ มีปญหา310****  
        เตน  สมเยนาติ  สาสงฺกสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  วุฏวสฺสา   
อาร ฺเกสูติ  เต  ปุพฺเพป  อร ฺเเยว  วิหรึสุ ฯ  ทุพฺพลจีวรตฺตา  
ปน  ปจฺจยวเสน  คามนฺตเสนาสเน  วสฺส  วสิตฺวา  นฏิ ิต- 
จีวรา  หุตฺวา  อิทานิ  นิปปฺลิโพธา  สมณธมฺม  กรสิฺสามาติ 
อาร ฺเกสุ  เสนาสเนสุ  วิหรนฺติ ฯ  กตฺติกโจรกาติ  กตฺติกมาเส   
โจรา ฯ  ปรปิาเตนฺตีติ  อุปทฺทวนฺติ  ตตฺถ  ตตฺถ  อาธาวิตฺวา   
อุตฺตาเสนฺติ  ปลาเปนฺติ ฯ  อนฺตรฆเร  นิกฺขิปตุนฺติ  อนฺโตคาเม 
นิกฺขิปตุ ฯ  ภควา  ยสฺมา  ปจฺจยา  นาม  ธมฺเมน  สเมน   
ทุลฺลภา  สลฺเลขวา  หิ  ภิกขฺุ  มาตรป  วิ ฺาเปตุ  น  
สกฺโกติ  ตสฺมา  จีวรคุตฺตตฺถ  อนฺตรฆเร  นกิฺขิปตุ  อนุชานาติ ฯ  
ภิกฺขูน  ปน  อนุรูปตฺตา  อร ฺวาส  น  ปฏิกฺขิป ฯ  อุปวสฺส   
โข  ปนาติ  เอตฺถ  อุปวสฺสนฺติ  อุปวสฺส ฯ  อุปวสิตฺวาติ  วุตฺต    
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โหติ ฯ  อุปสมฺปชฺชนฺติ  อาทีสุ  วิย  ห ิ เอตฺถ  อนุนาสิโก  ทฏพฺโพ ฯ   
วสฺส  อุปคนฺตฺวา  วสิตฺวา  จาติ  อตฺโถ ฯ  อิมสฺส  จ  ตถารูเปสุ   
ภิกฺขุ  เสนาสเนสุ  วิหรนฺโตติ  อิมินา  สมฺพนฺโธ ฯ  กึ  วุตฺต   
โหติ ฯ  วสฺส  อุปคนฺตฺวา  วสิตฺวา จ  ตโต  ปร  ปจฺฉิมกตฺติก-   
ปุณฺณมปริโยสานกาล  ยานิ  โข  ปน  ตานิ  อาร ฺกานิ   
เสนาสนานิ  สาสงฺกสมฺมตานิ  สปฏิภยานิ  ตถารูเปสุ  ภิกฺขุ   
เสนาสเนสุ  วิหรนฺโต  อากงฺขมาโน  ติณฺณ  จีวราน  อ ฺตร   
จีวร  อนฺตรฆเร  นิกฺขิเปยฺยาติ ฯ  ยสมฺา  ปน  โย  วสฺส   
อุปคนฺตฺวา  ยาวปมกตฺติกปุณฺณม  วสติ  โส  วุฏวสฺสาน   
อพฺภนฺตโร  โหติ  ตสฺมา  อิม  อติคหน  พฺย ฺชนวิจารณ  
อกตฺวา  ปทภาชเน  เกวล  จีวรนิกฺเขปารห  ปุคฺคล  ทสฺเสตุ  
วุฏวสฺสานนฺติ  วุตฺต ฯ  ตสฺสาป  ภิกฺขุ  เสนาสเนสุ  วิหรนโฺตติ   
อิมินา  สมฺพนฺโธ ฯ  อย  หิ  เอตฺถ  อตฺโถ  วุฏวสฺสาน 
ภิกฺขูน  เสนาสเนสุ  วิหรนฺโตติ ฯ  เอวรูปาน  ภิกขฺูน  อพฺภนฺตเร 
โย  โกจิ  ภิกขฺูติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อร ฺลกฺขณ  อทินฺนาทาน- 
วณฺณนาย  วุตฺต ฯ  อย  ปน  วิเสโส ฯ  สเจ  วิหาโร  ปรกิฺขิตฺโต   
โหติ  ปรกิฺขิตฺตสฺส  คามสฺส  อินฺทขีลโต  อปรกิฺขิตฺตสฺส   
ปริกฺเขปารหฏานโต  จ  ปฏาย  ยาว  วิหารปริกฺเขปา   
มินิตพฺพ ฯ  สเจ  วิหาโร  อปริกฺขิตฺโต  โหติ  ย  สพฺพปม   
เสนาสน  วา  ภตฺตสาลา  วา  ธุวสนฺนิปาตฏาน  วา  โพธิ    
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วา  เจติย  วา  ทูเร  เจป  เสนาสนโต  โหติ  ต  ปริจฺเฉท  
กตฺวา  มินิตพฺพ ฯ  สเจป  อาสนฺเน  คาโม  โหติ  วิหาเร   ิเตหิ   
ฆรมานุสฺสกาน  สทฺโท  สุยฺยติ  ปพฺพตนทีอาทีหิ  ปน  อนฺตริตตฺตา   
น  สกฺกา  อุชุ คนฺตุ โย  จสฺส  ปกติมคฺโค  โหติ  สเจป  
นาวาย  ส ฺจริตพฺโพ  เตน  มคฺเคน  คามโต  ป ฺจธนุสติก 
คเหตพฺพ ฯ  โย  ปน  อาสนฺนคามสฺส  องฺคสมฺปาทนตฺถ  ตโต   
ตโต  มคฺค  ปทหติ  อย  ธุตงฺคโจโรติ  เวทิตพฺโพ ฯ  สาสงฺก- 
สมฺมตานีติ  สาสงฺกานีติ  สมฺมตานิ ฯ  เอว  าตานีติ  อตฺโถ ฯ   
ปทภาชเน  ปน  เยน  การเณน  ตานิ  สาสงฺกสมฺมตานิ  ต   
ทสฺเสตุ อาราเม  อารามูปจาเรติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  สห  ปฏิภเยน   
สปฏิภยานิ ฯ  สนฺนิหิตพลวภยานีติ  อตฺโถ ฯ  ปทภาชเน  ปน 
เยน  การเณน  ตานิ  สปฏิภยานิ  ต  ทสฺเสตุ อาราเม   
อารามูปจาเรติ  อาทิ วุตฺต ฯ  สมนฺตา  โคจรคาเม  นิกฺขิเปยฺยาติ   
อาร ฺกสฺส  เสนาสนสฺส  สมนฺตา  สพฺพทิสาภาเคสุ  อตฺตนา  
อภิรุจิเต  โคจรคาเม  สติยา  องฺคสมฺปตฺติยา  นิกฺขิเปยฺย ฯ  ตตฺราย   
องฺคสมฺปตฺติ ฯ  ปุริมกิาย  อุปคนฺตฺวา  มหาปวารณาย  ปวาริโต 
โหติ  อิทเมก  องฺค ฯ  สเจ  ปจฺฉิมิกาย  วา  อุปคโต  โหติ   
ฉินฺนวสฺโส  วา  นิกฺขิปตุ น  ลภติ ฯ  กตฺติกมาโสเยว  โหติ   
อิท  ทุติย  องฺค ฯ  กตฺติกมาสโต  ปร  น  ลภติ ฯ  ป ฺจธนุสติก   
ปจฺฉิมเมว  ปมาณยุตฺต  เสนาสน  โหติ  อิท  ตติย  องฺค ฯ    
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อูนปฺปมาเณ  วา  คาวุตโต อติเรกปฺปมาเณ  วา  น  ลภติ ฯ  ยตฺร   
หิ  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปุน วิหาร  ภตฺตเวลาย  สกฺกา  อาคนฺตุ  
ตเทว  อิธ  อธิปฺเปต ฯ นิมนฺติโต  ปน  อฑฺฒโยชนป  โยชนป  
คนฺตฺวา  วสิตุ  ปจฺเจติ  อิทมปฺปมาณ ฯ  สาสงฺกสปฏิภยเมว  โหติ 
อิท  จตุตฺถ  องฺค ฯ  อนาสงฺกอปฏิภเย  หิ  องฺคยุตฺเตป  เสนาสเน   
วสนฺโต  นิกขิฺปตุ  น  ลภตีติ ฯ  อ ฺตฺร  ภิกฺขุสมมฺติยาติ  ยา   
อุทฺโทสิตสิกฺขาปเท  โกสมฺพิกสมฺมติ  อนุ ฺาตา  ตสฺมา  สมฺมติยา   
อ ฺตฺร ฯ  สเจ  หิ  สา  ลทฺธา  โหติ  ฉารตฺตาติเรกป  วิปฺปวสิตุ  
วฏฏติ ฯ  ปุน  คามสีม  โอกฺกมิตฺวาติ  สเจ  โคจรคามโต   
ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  เสนาสน  อย ฺจ  ปจฺฉิมทิส  คโต  โหติ   
เสนาสน  อาคนฺตฺวา  สตฺตม  อรุณ  อุฏาเปตุ อสกฺโกนฺเตน  
คามสีมป  โอกฺกมิตฺวา  สภาย  วา  ยตฺถ  กตฺถจิ  วา  วสิตฺวา   
จีวรปฺปวุตฺตึ  ตฺวา  ปกฺกมิตุ  วฏฏตีติ  อตฺโถ ฯ  เอว  อสกฺโกนฺเตน   
ตเตฺรว  ิเตน ปจฺจุทฺธริตพฺพ ฯ  อติเรกจีวรฏาเน  สฺสตีติ ฯ   
เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ  ก ินสมุฏาน  กายวาจโต  กาย- 
วาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ  อกิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก   
ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                สาสงฺกสิกฺขาปทวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
        เตน  สมเยนาติ  ปริณตสิกฺขาปท ฯ  ตตฺถ  ปูคสฺสาติ   
สมูหสฺส ฯ  ธมฺมคณสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  ปฏิยตฺตนฺติ  ปฏิยาทิต ฯ    
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พหู  สงฺฆสฺส  ภตฺตาติ  สงฺฆสฺส  พหูนิ  ภตฺตานิ  อเนกานิ  
ลาภมุขานิ  น  สงฺฆสฺส  เกนจิ  ปริหานีติ  ทีเปนฺติ ฯ   
โอโณเชถาติ  เทถ ฯ  กึ  ปเนว  วตฺตุ วฏฏติ ฯ  กสมฺา  น 
วฏฏตีติ ฯ  อย  ห ิ อภิหฏภิกฺขา  อภิหริตฺวา  เอกสฺมึ  โอกาเส   
สงฺฆสฺสตฺถาย  ปฏิยตฺตา ฯ  อภิหฏปฏยิตฺเต  จ  อุทฺทิสฺส  ปต- 
ภาเค  จ  ปยุตฺตวาจา  นาม  นตฺถ ิฯ  สงฺฆิกนฺติ  สงฺฆสฺส   
สนฺตก ฯ  โส  หิ  สงฺฆสฺส  ปริณตตฺตา  หตฺถ  อนารฬฺุโหป 
เอเกน  ปริยาเยน  สงฺฆสฺส  สนฺตโก  โหติ ฯ ปทภาชเน  ปน  
สงฺฆิก  นาม  สงฺฆสฺส  ทนิฺน โหติ ปรจฺิจตฺตนฺติ เอว 
 อตฺถุทฺธารวเสน  นิปฺปรยิายโตว สงฺฆิก ทสฺสิต ฯ ลาภนฺติ  
ลภิตพฺพวตฺถุ  อาห ฯ  เตเนวสฺส  นิทฺเทเส  จีวรปติ  อาทิ  วุตฺต ฯ   
ปริณตนฺติ  สงฺฆสฺส  ทินฺน  สงฺฆสฺส  โปณ  สงฺฆสฺส  ปพฺภาร   
หุตฺวา   ิต ฯ  เยน  ปน  การเณน  โส  ปริณโต  โหติ  ต 
  ทสฺเสตุ ทสฺสาม  กริสฺสามาติ  วาจา  ภินฺนา  โหตีติ  ปทภาชน   
วุตฺต ฯ  ปโยเค  ทุกฺกฏนฺติ  ปริณตลาภสฺส  อตฺตโน  ปริณามิตปฺ- 
ปโยเค  ทุกฺกฏ ฯ  ปฏิลาเภน  ตสฺมึ  หตฺถ  อารุฬฺเห  นิสฺสคฺคิย ฯ 
สเจ  ปน  สงฺฆสฺส  ทินฺน  โหติ  ต  คเหตุ  น  วฏฏติ   
สงฺฆสฺเสว  ทาตพฺพ ฯ  โย  ห ิ อารามิเกหิ  สทฺธ ึ เอกโต  ขาทติ   
ต  ภณฺฑ  อคฺฆาเปตฺวา  กาเรตพฺโพ ฯ  ปริณต  ปน  สหธมฺมิกาน 
วา  คิหีน  วา  อนฺตมโส  มาตุสนฺตกป  อิท  มยฺห  เทหีติ    
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สงฺฆสฺส  ปรณิตภาว  ตฺวา  อตฺตโน  ปริณาเมตฺวา  คณฺหนฺตสฺส   
นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺตย ฯ  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  เทหีติ  เอว  อ ฺสฺส   
ปริณาเมนฺตสฺส  สุทฺธิกปาจิตฺติย ฯ  เอก  ปตฺต  วา  จีวร วา   
อตฺตโน  เอก  อ ฺสฺส  ปริณาเมติ  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย ฺเจว   
สุทฺธิกปาจิตฺติย ฺจ ฯ เอเสว นโย พหูสุ ฯ วุตฺตมฺป เจต   
          นิสฺสคฺคิเยน อาปตฺตึ  ขุทฺทเก ปาจิตฺติย   
          อาปชฺเชยฺย เอกโต          ป ฺหาเมสา กุสเลหิ จินฺติตาติ (๑)ฯ   
        อย  หิ  ปริณามน  สนฺธาย  วุตฺตา ฯ  โยป  วสฺสิกสาฏิก- 
สมเย  มาตุฆเรป  สงฺฆสฺส  ปริณต  วสสฺิกสาฏิก  ตฺวา  อตฺตโน   
ปริณาเมติ  นิสฺสคฺคิย  ปรสฺส  ปริณาเมติ  สุทฺธิกปาจิตฺติย ฯ   
มนุสฺสา  สงฺฆภตฺต  กริสสฺามาติ  สปฺปเตลาทีนิ  อาหรนฺติ ฯ   
คิลาโน  เจป  ภิกฺขุ  สงฺฆสฺส  ปริณตภาว  ตฺวา  กิ ฺจิ  
ยาจติ  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติยเมว ฯ  สเจ  ปน  โส  ตุมหฺาก   
สปฺปอาทีนิ  อาภฏานิ  อตฺถีติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม  อตฺถีติ  วุตฺเต  
มยฺหป  เทถาติ  วทติ  วฏฏติ ฯ  อถาป  น  กุกฺกุจฺจายนฺติ   
อุปาสกา  วทนฺติ  สงฺโฆป  อมฺเหหิ  ทินนฺเมว  ลภติ  คณฺหถ   
ภนฺเตติ  เอวป  วฏฏติ ฯ  สงฺฆสฺส  ปรณิต  อ ฺสงฺฆสฺสาติ   
เอกสฺมึ  วิหาเร  สงฺฆสฺส  ปริณต  อ ฺ  วิหาร  อุทฺทิสิตฺวา   
# ๑. วิ. ปริ. ๘/๑๓๑๒/๕๓๑ ฯ  นิสฺสคฺคิเยน  อาปตฺติ  สุทธฺเกน   
ปาจิตฺติย  อาปชฺชนฺตสฺส  เอกโต... ฯ    
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อมุกสฺมึ  นาม  วิหาเร  สงฺฆสฺส  เทถาติ  ปริณาเมติ ฯ  เจติยสฺส   
วาติ  กึ  สงฺฆสฺส  ทินฺเนน  เจติยสฺส  ปูช  กโรถาติ  เอว   
เจติยสฺส  วา  ปริณาเมติ ฯ  เจติยสฺส ปริณตนฺติ  เอตฺถ  นิยเมตฺวา   
อ ฺเจติยสฺส  อตฺถาย  โรปตมาลาวจฺฉโต  อ ฺเจติยมฺหิ  ปุปฺผป   
อาโรเปตุ  น  วฏฏติ ฯ  เอกสฺส  เจติยสฺส  ปน  ฉตฺต  วา   
ปฏาก  วา  อาโรเปตฺวา   ิต  ทิสฺวา  เสสก  อ ฺเจติยสฺส   
ทาเปตุ  วฏฏติ ฯ  ปุคฺคลสสฺ  ปริณตนฺติ  อนฺตมโส  สุนขสฺสาป   
ปริณต  อิมสสฺ  สุนขสฺส  มา  เทหิ  เอตสฺส  เทหีติ  เอว   
อ ฺปุคฺคลสฺส  ปริณาเมติ  ทุกฺกฏ ฯ  สเจ  ปน  ทายกา  มย   
สงฺฆสฺส  ภตฺต  ทาตุกามา  เจติยปูช  กาตุกามา  เอกสฺส 
ภิกฺขุโน  ปรกิฺขาร  ทาตุกามา  ตุมฺหาก  รุจิยา  ทสฺสาม  ภณถ   
กตฺถ เทมาติ  วทนฺติ  เอว  วุตฺเต  เตน  ภิกฺขุนา  ยตฺถ   
อิจฺฉถ  ตตฺถ  เทถาติ  วตฺตพฺพา ฯ  สเจ  ปน  เกวล  กตฺถ 
เทมาติ  ปุจฺฉนฺติ  ปาลิย  อาคตนเยเนว  วตฺตพฺพ ฯ  เสสเมตฺถ   
อุตฺตานเมว ฯ  ติสมุฏาน  กายจิตฺตโต  วาจาจิตฺตโต  กายวาจา- 
จิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช   
กายกมฺม  วจีกมฺม  อกุสลจิตฺต  ติเวทนนฺติ ฯ   
        สมนฺตปาสาทิกาย    วินยสวณฺณนาย   ปริณตสิกฺขาปท- 
วณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#ตึสกกณฺฑ**มีปญหา*๓๑๖*นิฏ ิต ฯ    
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                                *เลมที่ ๒  หนา  ๓๑๗                         
                 
                                    ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา   
                  เยส นวหิ วคฺเคหิ          สงฺคโห สุปติฏ ิโต   
                  ขุทฺทกาน อย ทานิ          เตส ภวติ วณฺณนา ฯ   
        ตตฺถ  มสุาวาทวคฺคสฺส  ตาว  ปมสิกฺขาปเท ฯ  หตฺถโกติ   
ตสฺส  เถรสฺส  นาม ฯ  สกยฺาน  ปุตฺโต  สกฺยปุตฺโต ฯ พุทฺธ- 
กาเล กิร  สกยฺกุลโต  อสีติปุริสสหสฺสานิ  ปพฺพชสึุ ฯ  เตส  โส   
อ ฺตโรติ ฯ  วาทกฺขิตฺโตติ  วาท  กรสิฺสามีติ  เอว  ปริวิตกฺกิเตน   
วาเทน  ปรวาทีน  สนฺติก  ขิตฺโต  ปกฺขิตฺโต  ปหิโต  เปสิโตติ   
อตฺโถ ฯ  วาทมฺหิ  วา  สเกน  จิตฺเตน  ขิตฺโต  ยตฺร  ยตฺร 
วาโท  ตตฺร  ตเตฺรว  สนฺทิสฺสตีติป  วาทกฺขิตฺโต ฯ  อวชานิตฺวา  
ปฏิชานาตีติ  อตฺตโน  วาเท  กิ ฺจิ  โทส  สลฺลกฺเขนฺโต  นาย   
มม  วาโทติ  อวชานิตฺวา  ปุน  กเถนฺโต  กเถนฺโต  นทิฺโทสต   
สลฺลกฺเขตฺวา  มเมว  อย  วาโทติ  ปฏชิานาติ ฯ  ปฏชิานิตฺวา   
อวชานาตีติ  กิสฺมิ ฺจิเทว  วจเน  อานิสส  สลฺลกฺเขนฺโต  อย   
มม  วาโทติ  ปฏิชานิตฺวา  ปุน  กเถนฺโต  กเถนฺโต  ตตฺถ  โทส   
สลฺลกฺเขตฺวา  นาย  มม  วาโทติ  อวชานาติ ฯ  อ ฺเน ฺ  
ปฏิจรตีติ  อ ฺเน  การเณน  อ ฺ  การณ  ปฏิจรติ  
ปฏิจฺฉาเทติ  อชฺโฌตฺถรติ  รูป  อนิจฺจ  ชานิตพฺพโตติ  วตฺวา   
ปุน  ชาติธมฺมโตติ  อาทีนิ  วทติ ฯ  กรุุนฺทิย  ปน  เอตสฺส 
ปฏิฉาทนเหตุ  อ ฺ  พหุ กเถตีติ  วุตฺต ฯ  ตตฺราย  อธิปฺปาโย 
ยนฺต ปฏชานน ฺจ  อวชานน ฺจ  ตสฺส  ปฏิจฺฉาทนตฺถ  โก    
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อาห  กึ  อาห  กิสฺม ึอาหาติ  เอวมาทึ  พหุ ภาสตีติ ฯ   
ปุน  มหาอฏกถาย  อวชานิตฺวา ปฏิชานนฺโต  ปฏชิานิตฺวา   
อวชานนฺโต  เอว  จ  อ ฺเน ฺ  ปฏิจรตีติ  วุตฺต ฯ  สมฺปชาน- 
มุสา  ภาสตีติ  สมฺปชานนฺโต มุสา ภาสติ ฯ  สงฺเกต  กตฺวา 
วิสวาเทตีติ  ปุเรภตฺตาทีสุ  อสฺกสฺม ึ นาม  กาเล  อสุกสฺมึ   
นาม  ปเทเส  วาโท  โหตูติ  สงฺเกต  กตฺวา  สงฺเกตโต  ปุเร  
วา  ปจฺฉา  วา  คนฺตฺวา  ปสฺสถ  โภ  ติตฺถิยา  น  อาคตา  
ปราชิตาติ  ปกฺกมติ ฯ  สมปฺชานมุสาวาเทติ  ชานิตฺวา  ชานนฺตสฺส 
จ  มุสา  ภณเน ฯ  วิสวาทนปุเรกฺขารสฺสาติ  วิสวาทนจิตฺต  ปุรโต   
กตฺวา  วทนฺตสฺส ฯ  วาจาติ  มิจฺฉาวาจาปริยาปนฺนวจนสมุฏาปกา  เจตนา ฯ  คีราติ  ตาย  เจต
นาย  สมุฏาปต  สทฺท  ทสฺเสติ ฯ   
พฺยปโถติ  วจนปโถ ฯ  วาจาเยว  หิ  อ ฺเสป  ทิฏานุคตึ   
อาปชฺชนฺตาน  ปถภูตโต  พฺยปโถติ  วุจฺจติ ฯ  วจีเภโทติ  วจี- 
ส ฺ ิตาย  วาจาย  เภโท ฯ  ปเภทคตา  วาจาเอว  เอว  วุจฺจติ ฯ   
วาจสิกา  วิ ฺตฺตีติ  วจีวิ ฺตฺติ ฯ  เอว  ปมปเทน  สุทฺธ- 
เจตนาว  มชฺเฌ  ตีหิ  ตสมุฏ ิตสทฺทสหิตา  อนฺเต  เอเกน   
วิ ฺตฺติสหิตา  เจตนา  กถิตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  อนรยิโวหาราต 
 ิ  อนริยาน  พาลปุถุชชฺนาน  โวหารา ฯ  เอว  สมฺปชานมุสาวาท   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อนฺเต  วุตฺตาน  สมฺปชานมุสาวาทสงฺขาตาน   
อนริยโวหาราน  ลกฺขณ  ทสฺเสนฺโต  อทิฏ  นามาติ  อาทิมาห ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 319 

                *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๓๑๙   
 
ตตฺถ  อทิฏ  ทิฏ  เมติ  เอว  วทโต  วจน  ตสมุฏาปกา   
วา  เจตนา  เอโก  อนริยโวหาโรติ  อิมนิา  นเยน  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ ฯ  อปเจตฺถ  จกฺขุวเสน  อคฺคหิตารมฺมณ  อทิฏ   
โสตวเสน  อคฺคหิต  อสฺสุต  ฆานาทิวเสน  ตีหิ  อินฺทฺริเยหิ   
เอกาพทฺธ  วิย  กตฺวา  อคฺคหิต  อมุต  อ ฺตฺร  ป ฺจหิ   
อินฺทฺริเยหิ  สทฺุเธน  วิ ฺาเณเนว  อคฺคหิต  อวิ ฺาตนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ  ปาลิย  ปน  อทิฏ  นาม  น  จกฺขุนา  ทิฏนฺติ  
เอว  โอฬาริเกเนว  นเยน  เทสนา  กถติาติ ฯ  ทิฏาทีสุ  จ  
อตฺตนาป  ปเรนป  ทฏิ  ทิฏเมว ฯ  เอว  สุตมุตวิ ฺาตานิ ฯ 
อยเมโก  ปรยิาโย ฯ  อปโร  ปน  ย  อตฺตนา  ทิฏ  ทิฏเมว  
ต ฯ  เอส นโย สุตาทีสุ ฯ  ย  ปน  ปเรน  ทฏิ  ต  อตฺตนา   
สุตฏาเน  ติฏติ ฯ  เอว  สุตาทีนิป ฯ  อิทานิ  เตส  อนริย- 
โวหาราน  วเสน  อาปตฺตึ  อาโรเปตฺวา  ทสฺเสนฺโต  ตีหากาเรหีติ   
อาทิมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  ตีหากาเรหิ  ปม  ฌาน  สมาปชฺชินฺติ   
สมฺปชานมุสา  ภณนฺตสฺส  อาปตฺติ  ปาราชิกสฺสาติ  เอวมาทิ- 
จตุตฺถปาราชิกปาลิวณฺณนาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  เกวล 
หิ  ตตฺถ  ปม  ฌาน  สมาปชฺชินฺติ  อิธ  อทิฏ  ทฏิ  เมติ ฯ   
ตตฺถ  จ  อาปตฺติ  ปาราชิกสฺสาติ  อิธ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺสาติ ฯ  
เอว  วตฺถุมตฺเต  อาปตฺติมตฺเต  จ  วิเสโส ฯ  เสส  เอกลกฺขณ- 
เมวาติ ฯ  ตีหากาเรหิ  ทิฏเ  เวมติโกติ  อาทีนป  อตฺโถ  ทิฏสฺส    
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โหติ  ปาราชกิ  ธมฺม  อชฌฺาปชชนฺโต  ทฏิเ  เวมติโกติ   
เอวมาทิทุฏโทสปาลิวณฺณนาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  ปาล-ิ 
มตฺตเมว  หิ  เอตฺถ  วิเสโส ฯ  อตฺเถ  ปน  สตฺเถรวาเท  กิ ฺจิ   
นานากรณ  นตฺถิ ฯ  สหสา  ภณตีติ  อวีมสิตฺวา  อนุปธาเรตฺวา   
วา  เวเคน  อทิฏป  ทฏิ  เมติ  ภณติ ฯ  อ ฺ  ภณิสฺสามีติ   
อ ฺ  ภณตีติ  มนฺทตฺตา  ชฬตฺตา  ปกขฺลตฺตา  จีวรนฺติ   
วตฺตพฺเพ  จีรนฺติ  อาทึ  ภณติ ฯ  โย  ปน  สามเณเรน   
อป  ภนฺเต  มยฺห  อุปชฌฺาย  ปสฺสถาติ  วุตฺโต  เกล ึ กุรุมาโน 
ตว  อุปชฺฌาโย  ทารุสกฏ  โยเชตฺวา  คโต  ภวิสฺสตีติ  วา 
สิคาลสทฺท  สุตฺวา  กสฺสาย  ภนฺเต  สทโฺทติ  วุตฺเต  มาตุยา 
เต  ยาเนน  คจฺฉนฺติยา  กทฺทเม  ลคฺคจกฺก  อุทฺธรนฺตาน  อย 
สทฺโทติ วา  เอว  เนวทวา  นรวา  อ ฺ  ภณติ  โส  อาปตฺตึ   
อาปชฺชติเยว ฯ  อ ฺา  ปูรณกถา  นาม  โหติ  เอโก  คาเม  
โถก  เตล  ลภิตฺวา  วิหาร  อาคโต  สามเณร  ภณติ  ตฺว 
  อชฺช  กุหึ  คโต  คาโม  เอกเตโล  อโหสีติ  วา  ปจฺฉิกาย  
ปต  ปูวขณฺฑ  ลภิตฺวา  อชฺช  คาเม  ปจฺฉิกาหิ  ปูเว  หรึสูติ   
วา ฯ  อย  มสุาวาโทว  โหติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมวาติ ฯ  
ติสมุฏาน  กายจิตฺตโต  วาจาจิตฺตโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ  
สมุฏาติ  กริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก โลกวชชฺ  กายกมฺม 
 วจีกมฺม อกสุลจิตฺตก ติเวทนนฺติ ฯ   
                        มุสาวาทสิกฺขาปท ปม ฯ    
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        ทุติยสิกขฺาปเท ฯ  ตตฺถ  โอมสนฺตีติ  โอวิชฺฌนฺติ ฯ  ขุเสนฺตีติ   
อกฺโกสนฺติ ฯ  วมฺเภนฺตีติ  ปทฺธเสนฺติ ฯ  ภูตปุพฺพนฺติ  อิท  วตฺถ 
 ุ  ภควา  โอมสวาทครหณตฺถ  อาหริ ฯ  นนฺทิวิสาโล  นามาติ  นนฺทีติ   
ตสฺส  พลิวทฺทสฺส  นาม ฯ  วิสาณานิ  ปนสฺส  วิสาลานิ  ตสฺมา   
นนฺทิวิสาโลติ  วุจฺจติ ฯ  โพธิสตฺโต  เตน  สมเยน  โหติ ฯ   
พฺราหฺมโณ  ต  ยาคุภตฺตาทีหิ  อติวิย  โปเสสิ ฯ  อถ  โส   
พฺราหฺมณ  อนุกมฺปมาโน  คจฺฉ  ตฺวนฺติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺเถว  
อฏาสีติ  อเหตุกปฏิสนฺธิกาเลป  ปรขขสน  อมนาปโตเยว  ปจฺเจสิ  
ตสฺมา  พฺราหฺมณสฺส  โทส  ทสฺเสตุกาโม  อฏาสิ ฯ  สกฏสต  
อติพทฺธ  ปวฏเฏสีติ  ปฏปิาฏิยา  เปตฺวา  เหฏา  รุกฺเข  ทตฺวา   
เอกาพทฺธ  กตฺวา  มุคฺคมาสวาลิกาทีหิ  ปุณฺณ  สกฏสต   
ปวฏเฏนฺโต  กิ ฺจาป  ปุพฺเพ  ปติฏ ิตารปฺปเทส  ปนุ  อเร  ปตฺเต   
ปวฏฏิต  โหติ  โพธิสตฺโต  ปน  ปุริมสกเฏน  ปติฏ ิตฏาเน 
ปจฺฉิมสกฏ  ปติฏาเปตุ  สกฏสตปฺปมาณ  ปเทส  ปวฏเฏสิ ฯ   
โพธิสตฺตาน  หิ  สถิิลกรณ  นาม  นตฺถิ ฯ  เตน  จตฺตมโน 
อหูติ  เตน  พฺรหฺมณสฺส  ธนลาเภน  อตฺตโน  กมฺเมน  จ  โส  
นนฺทิวิสาโล  อตฺตมโน  อโหสิ ฯ  อกฺโกเสนปติ  เอตฺถ  ปน   
ยสฺมา  ปรโต  เทฺว  อกโฺกสา  หีโน  จ  อกฺโกโส  อุกฺกฏโ   
จาติ  วิภชิตุกาโม  ตสฺมา  ยถา  ปุพฺเพ  หีเนนป  อกโฺกเสน   
ขุเสนฺตีติ  วุตฺต  เอว  อวตฺวา  อกฺโกเสน  อิจฺเจวมาห ฯ  
เวณชาตีติ  ตจฺฉกชาติ ฯ  เวฬุการชาตีติป  วทนฺติ ฯ  เนสาทชาตีติ    
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มิคลุทฺธกาทิชาติ ฯ  รถการชาตีติ  จมฺมการชาติ ฯ  ปุกฺกุสชาตีติ   
ปุปฺผฉฑฺฑกชาติ ฯ  อวกณฺณกาติ  ทาสาน  นาม  โหติ  ตสฺมา   
หีน ฯ  โอาตนฺติ  อวม ฺาต ฯ  อุ ฺาตนฺติป  ปนฺติ ฯ   
อว ฺาตนฺติ  วมฺเภตฺวา  าต ฯ  หีฬตินฺติ  ชิคุจฺฉิต ฯ  ปริภูตนฺติ   
กิเมเตนาติ  ปริภวีกต ฯ  อจิตีกตนฺติ  น  ครุกต ฯ  โกฏกกมฺมนฺติ   
ตจฺฉกกมฺม ฯ  มุทฺธาติ  หตฺถมุทฺธา ฯ  คณนาติ  อจฺฉิทฺทกาทิ- 
อวเสสคณนา ฯ  เลขาติ  อกฺขรเลขา ฯ  มธุเมหาพาโธ  เวทนาย   
อภาวโต  อุกฺกฏโติ  วุตฺโต ฯ  ปาฏิกงฺขาติ  อิจฺฉิตพฺพา ฯ  ยกาเรน  
วา  ภกาเรน  วาติ  ยการภกาเร  โยเชตฺวา  โย  อกฺโกโส ฯ   
กาฏโกฏจิกาย  วาติ  กาฏนฺติ  ปุริสนิมตฺิต  โกฏจิกาติ  อิตฺถ-ี 
นิมิตฺต ฯ  เอเตหิ  วา  โย  อกฺโกโส  เอโส  หโีน  นาม   
อกฺโกโสติ ฯ  อิทานิ  เตส  ชาติอาทีน  ปเภทวเสน  อาปตฺต 
 ึ  อาโรเปตฺวา  ทสฺเสนฺโต  อุปสมฺปนฺโน  อุปสมฺปนนฺนฺติ  อาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  ขขเสตุกาโม  วมฺเภตุกาโม  มงฺกกุตฺตุกาโมติ  อกฺโกสิตุกาโม   
ครหิตุกาโม  นิตฺเตชกตฺตุกาโมติ  อตฺโถ ฯ หีเนน หีนนฺติ หีเนน  
ชาติวจเนน หีนชาติยา ฯ เอเตน อุปาเยน  สพฺพปเทสุ  อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ ฯ  เอตฺถ  จ หีเนน หีน วทนฺโต กิ ฺจาป  สจฺจ   
วทติ  โอมสตุิกามตาย  ปนสฺส  วาจาย  วาจาย  ปาจิตฺติย ฯ 
อุกฺกฏเน  หีน  วทนฺโต  จ  กิ ฺจาป  อลิก  ภณติ  โอมสิตุ- 
กามตาย  ปน  อิมินาว  สิกขฺาปเทน  ปาจิตฺติย  อาปชฺชติ 
 ิน  ปุริเมน ฯ  โยป   อติจณฺฑาโลสิ    อติพฺราหฺมโณสิ  ทุฏ-  
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จณฺฑาโลสิ  ทุฏพฺราหฺมโณสีติอาทีนิ  วทติ  โสป  อาปตฺติยา   
กาเรตพฺโพว ฯ สนฺติ  อิเธกจฺเจติ  วาเร  ปน  ปริหริตฺวา  
วุตฺตภาเวน  ทุกฺกฏ  ฯ  เอเสว  นโย  เย-นูน  น-มยนฺติ   
วาเรสุป ฯ  อนุปสมฺปนฺเน  ปน  จตูสุป  วาเรสุ  ทุกฺกฏเมว ฯ 
โจโรสิ  คณฺ ิเภทโกสีติ  อาทิวจเนหิ  ปน  อุปสมฺปนฺเนป   
อนุปสมฺปนฺเนป  สพฺพวาเรสุ  ทุกฺกฏเมว ฯ  ทวกมฺยตาย  ปน   
อุปสมฺปนฺเนป  อนุปสมฺปนฺเนป  สพฺพวาเรสุ  ทุพฺภาสิต ฯ   
ทวกมฺยตา  นาม  เกลิหสาธิปฺปายตา ฯ  อิมสฺมึ  จ  สิกฺขาปเท   
เปตฺวา  ภิกฺขุ  ภิกฺขุนีอาทโย  สพฺพสตฺตา  อนุปสมฺปนฺนฏาเน   
 ิตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  อตฺถปุเรกฺขารสฺสาติ  อาทีสุ  ปาลิยา  อตฺถ   
วณฺณยนฺโต  อตฺถปุเรกฺขาโร ฯ  ปาล ึ วาเจนฺโต  ธมฺมปุเรกฺขาโร ฯ  
อนุสาสนิย  ตฺวา  อิทานิป  จณฺฑาโลสิ  ปาป  มา  อกาสิ 
มา  ตโมตมปรายโน  อโหสีติ  อาทินา  นเยน  กเถนฺโต อนุสาสนี- 
ปุเรกฺขาโร  นามาติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เสส  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
ติสมุฏเาน  กายจิตฺตโต  วาจาจิตฺตโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ   
สมุฏาติ  กริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม  
วจีกมฺม  อกสุลจิตฺต  ทุกขฺเวทนนฺติ ฯ  ทุพฺภาสิตาปตฺติ  ปเนตฺถ   
วาจาจิตฺตโต  สมุฏาติ  กริิยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  อกุสลจิตฺต   
ทฺวิเวทน  สุขา  จ  มชฺฌตฺตา  จาติ ฯ   
                    โอมสวาทสิกฺขาปท ทุติย ฯ    
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        ตติยสิกขฺาปเท ฯ  ภณฺฑนชาตานนฺติ  ส ฺชาตภณฺฑนาน ฯ   
ภณฺฑนนฺติ  กลหสฺส  ปุพฺพภาโค ฯ  อิมินา  จ  อิมนิา  จ   
อิท  กตนฺติ  เอว  วุตฺเต  เอว  วกฺขามาติ  อาทิก  สกสกปกฺเข   
สมฺมนฺตน ฯ  กลโหติ  อาปตฺติคามิโก  กายวาจาวีติกฺกโม ฯ   
วิวาโทติ  วิคฺคาหิกกถา ฯ  ต  วิวาท  อาปนฺนาน  วิวาทา- 
ปนฺนาน ฯ  เปสุ ฺนฺติ  ปสุณวาจ ฯ  ปยภาวสฺส  สุ ฺกรณ- 
วาจนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ภิกขฺุเปสุ ฺเติ  ภิกฺขูน  เปสุ ฺเ 
ภิกฺขุโต  สุตฺวา  ภิกฺขุนา  ภิกฺขุสฺส  อุปสหฏเปสุ ฺเติ  อตฺโถ ฯ  
ทฺวีหิ  อากาเรหีติ  ทฺวีหิ  การเณหิ ฯ  ปยกมฺยสฺส  วาติ  เอว  
อห เอตสฺส ปโย ภวิสฺสามีติ  อตฺตโน  ปยภาว  ปฏยมานสฺส  
วา ฯ  เภทาธิปฺปายสฺส  วาติ  เอว  อย  เอเตน  สทฺธึ  ภิชฺชิสฺสตีติ   
ปรสฺส  ปเรน  เภท  อิจฺฉนฺตสฺส  วา ฯ  ชาติโต  วาติ  อาทิ   
สพฺพ  ปุริมสกิฺขาปเท  วุตฺตนยเมว ฯ  อิธาป  ภิกฺขุนึ  อาทึ   
กตฺวา  สพฺเพ  อนุปสมฺปนนฺา  นาม ฯ  น  ปยกมฺยสสฺ  น   
เภทาธิปฺปายสฺสาติ  เอก  อกฺโกสนฺต  เอก ฺจ  ขมนฺต  ทิสฺวา  
อโห  นลิฺลชโฺช  อีทิสป  นาม  ภวนฺต  ปุน  วตฺตพฺพ  ม ฺ ิสฺสตีติ   
เอว  เกวล  ปาปครหิตาย  ภณนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  เสส   
อุตฺตานตฺถเมว ฯ  ติสมฏุาน  กายจิตฺตโต  วาจาจิตฺตโต  กาย- 
วาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก   
โลกวชชฺ กายกมฺม วจีกมฺม อกุสลจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        เปสุ ฺสิกฺขาปท ตติย ฯ    
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        จตุตฺถสิกฺขาปเท ฯ  อปฺปติสฺสาติ  อปฺปติสฺสวา  อุปาสกาติ   
วุตฺเต  วจนป  น  โสตุกามา  อนาทราติ  อตฺโถ ฯ  อปฺปติสฺสยา   
วา  อนีจวุตฺติโนติ  อตฺโถ ฯ  อสภาควุตฺติกาติ  วิสภาคชีวิกา  ยถา   
ภิกฺขูสุ  วตฺติตพฺพ  เอว  อปฺปวตฺตวุตฺติโนติ  อตฺโถ ฯ  ปทโส   
ธมฺม  วาเจยฺยาติ  เอกโต  ปท  ปท  ธมมฺ  วาเจยฺย  โกฏาส   
โกฏาส  วาเจยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  ยสฺมา  ปน  ต  โกฏาสนามก   
ปท  จตุพฺพิธ  โหต ิ ตสฺมา  ต  ทสฺเสตุ  ปท  อนุปท  
อนฺวกฺขร  อนุพฺย ฺชนนฺติ  ปทภาชเน  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ปทนฺติ  
เอโก  คาถาปาโท  อธิปฺเปโต ฯ  อนุปทนฺติ  ทุติยปาโท ฯ  
อนฺวกฺขรนฺติ  เอเกกมกฺขร ฯ  อนุพฺย ฺชนนฺติ  ปุริมพฺย ฺชเนน  
สทิส  ปจฺฉาพฺย ฺชน ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  เอเกกมกฺขร  อนวฺกฺขร  
อกฺขรสมูโห  อนุพฺย ฺชน  อกฺขรานุพฺย ฺชนสมูโห  ปท  ปม  
ปท  ปทเมว  ทุติย  อนุปทนฺติ  เอวเมตฺถ  นานากรณ 
เวทิตพฺพ ฯ  อิทานิ  ปท  นาม  เอกโต  ปฏเปตฺวา  เอกโต   
โอสาเปนฺตีติ  คาถาพนฺธ  ธมฺม  วาเจนฺโต  มโนปุพฺพงฺคมา   
ธมฺมาติ  อิม  เอกเมก  ปท  สามเณเรน  สทฺธึ  เอกโต  
อารภิตฺวา  เอกโตเยว  นิฏาเปติ ฯ  เอว  วาเจนฺตสฺสาป  
ปทคณนาย  ปาจิตฺติยา  เวทิตพฺพา ฯ  อนุปท  นาม  ปาเฏกฺก   
ปฏเปตฺวา เอกโต  โอสาเปนฺตีติ  เถเรน  มโนปุพฺพงฺคมา  
ธมฺมาติ  วุตฺเต  สามเณโร ต  ปท  อปาปุณิตฺวา  มโนเสฏา   
มโนมยาติ  ทุติยปท  เอกโต  ภณติ ฯ  อิเม  ปาเฏกฺก    
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ปฏเปตฺวา  เอกโต  โอสาเปนฺติ  นาม ฯ  เอว  วาเจนฺตสฺสาป   
อนุปทคณนาย  ปาจิตฺติยา ฯ  อนฺวกฺขร  นาม  รูป  อนิจฺจนฺติ   
วุจฺจมาโน  รติู  โอปาเตตีติ  รูป  อนิจฺจนฺติ  ภณ  สามเณราติ   
วุจฺจมาโน  รกูารมตฺตเมว  เอกโต  วตฺวา  ติฏติ ฯ  เอว  
วาเจนฺตสฺสาป  อนฺวกฺขรคณนาย  ปาจิตฺติยา ฯ  คาถาพนฺเธป   
จ  เอเสว  นโย  ลพฺภติเยว ฯ  อนุพฺย ฺชน  นาม  รูป   
อนิจฺจนฺติ  วุจฺจมาโน  เวทนา  อนิจฺจาติ  สทฺท  นิจฺฉาเรตีต 
 ิ  รูป  ภิกฺขเว  อนิจฺจ  เวทนา  อนิจฺจาติ  อิม  สุตฺต  วาจยมาโน 
เถเรน รูป  อนิจฺจนฺติ  วุจฺจมาโน  สามเณโร  สีฆป ฺตาย   
เวทนา  อนิจฺจาติ  อิม  อนิจฺจปท  เถรสฺส  รูป  อนิจฺจนฺติ   
เอเตน  อนิจฺจปเทน  สทฺธึ  เอกโต  ภณนฺโต  วาจ  นิจฺฉาเรติ ฯ 
เอว  วาเจนฺตสฺสาป  อนุพฺย ฺชนคณนาย  ปาจิตฺติยา ฯ  อย 
ปเนตฺถ  สงฺเขโป  อิเมสุ  ปทาทีสุ  ย  ย  เอกโต  ภณติ  เตน   
เตน  อาปตฺตึ  อาปชฺชตีติ ฯ  พุทฺธภาสิโตติ  สกล  วินยปฏก   
อภิธมฺมปฏก  ธมฺมปท  จริยาปฏก  อุทาน  อิติวุตฺตก  ชาตก   
สุตฺตนิปาโต  วิมานวตฺถุ  เปตวตฺถุ  พฺรหฺมชาลาทีนิ  จ  สุตฺตานิ ฯ   
สาวกภาสิโตติ  จตุปฺปริสปริยาปนฺเนหิ  สาวเกหิ   ภาสิโต   อนงฺคณ- 
สมฺมาทิฏ ิอนุมานสุตฺตจูฬเวทลฺลมหาเวทลฺลาทิโก ฯ  อิสิภาสิโตติ   
พาหิรปริพฺพาชเกหิ  ภาสิโต  สกโล  ปริพฺพาชกวคฺโค  พาวริยสฺส   
อนฺเตวาสิกาน  โสฬสนฺน  พฺราหฺมณาน  ปุจฺฉาติ  เอวมาทิ ฯ    
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เทวตาภาสิโตติ  เทวตาหิ  ภาสิโต ฯ  โส  เทวตาสยุตฺตเทว-   
ปุตฺตสยุตฺตมารสยุตฺตพฺรหฺมสยุตฺตสกฺกสยุตฺตาทิวเสน  เวทิตพฺโพ ฯ   
อตฺถูปส ฺหิโตติ  อฏกถานิสฺสิโต ฯ  ธมฺมูปส ฺหิโตติ  ปาลนิิสฺสิโต ฯ   
อุภเยนาป  วิวฏฏปนิสฺสิตเมว  วทติ ฯ  กิ ฺจาป  วิวฏฏปนิสฺสิต   
วทติ ฯ  ติสฺโส  สงฺคีติโย  อารุฬฺห  ธมมฺเยว ปน ปทโส   
วาเจนฺตสฺส  อาปตฺติ ฯ  วิวฏฏปนิสฺสิเตป  นานาภาสาวเสน   
คาถาสิโลกพนฺธาทีหิ  อภิสงฺขเต  อนาปตฺติ ฯ ติสฺโส สงฺคีติโย  
อนารุฬฺเหป  กุลุมฺพสุตฺต  ราโชวาทสุตฺต  ติกฺขินฺทฺรยิจตุปฺปริ- 
วตฺตนนฺโทปนนฺทสุตฺตนฺติ  อีทิเส  อาปตฺติเยว ฯ  อปลาลทมนมปฺ   
วุตฺต  มหาปจฺจริย  ปน  ปฏิสิทฺธ ฯ  เมณฺฑกมิลินฺทป ฺเหสุ  เถรสฺส   
สกปฏิภาเณ  อนาปตฺติ ฯ  ย  ร ฺโ  ส ฺาปนตฺถ  อาหริตฺวา  
วุตฺต  ตตฺถ  อาปตฺติ ฯ  วณฺณปฏก  องฺคุลิมาลปฏกรฏปาลคชฺชติ- 
อาลวกคชฺชิต  คุฬฺหอุมฺมงฺค  คุฬฺหเวสฺสนฺตรคุฬฺหวินย  เวทลลฺปฏกาทีนิ   
ปน อพุทฺธวจนานิเยวาติ วุตฺต ฯ  สีลูปเทโส  นาม  ธมฺม- 
เสนาปตินา  วุตฺโตติ  วทนฺติ  ตสฺมึ  อาปตฺติเยว ฯ  อ ฺานิป   
มคฺคกถาอารมฺมณกถาวุฑฺฒิกรณฺฑกาณวตฺถุ-  อสภุกถาทีนิ  อตฺถิ  
เตสุ  สตฺตตฺตึส  โพธิปกฺขิยธมฺมา  วิภตฺตา  ธุตงฺคป ฺเห  ปฏิปทา   
วิภตฺตา  ตสฺมา  เตสุ  อาปตฺตีติ  วุตฺต ฯ  มหาปจฺจริยาทีสุ  ปน   
สงฺคีตึ  อนารุฬฺเหสุ  ราโชวาทติกฺขินฺทฺริยจตุปฺปริวตฺตนนฺโทปนนฺท- 
กุลุมฺพสุตฺเตสุเยว  อนาปตฺตึ  วตฺวา  อวเสเสสุ  ย  พุทฺธวจนโต    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 328 

                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๓๒๘   
 
อาหริตฺวา  วุตฺต  ตเทว  อาปตฺติวตฺถุ  โหติ  น  อิตรนฺติ   
อยมตฺโถ  ปริคฺคหิโต ฯ  เอกโต  อุทฺทสิาเปนฺโตติ  อนุปสมฺปนฺเนน   
สทฺธึ  เอกโต  อุทฺเทส  คณฺหนฺโตป  เอกโต  วทติ  อนาปตฺตีติ  
อตฺโถ ฯ  ตตฺราย  วินิจฺฉโย  อุปสมฺปนโฺน  จ  อนุปสมฺปนฺโน   
จ  นิสีทิตฺวา  อุทฺทิสาเปนฺติ  อาจริโย  นิสินฺนาน  ภณามีติ   
เตหิ  สทฺธึ  เอกโต  วทติ ฯ  อาจริยสฺส  อาปตฺติ  อนุปสมฺปนฺเนน  
สทฺธึ  คณฺหนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  เทฺวป   ิตา  คณฺหนฺติ  เอเสว  
นโย ฯ  ทหรภิกฺขุ  นิสินฺโน  สามเณโร   ิโต  นิสินนฺสฺส   
ภณามีติ  ภณโต  อนาปตฺติ ฯ  สเจ  ทหโร  ติฏติ  อิตโร 
นิสีทติ   ิตสฺส  ภณามีติ  ภณโตป  อนาปตฺติ ฯ  สเจ  พหุนฺน   
ภิกฺขูน  อนฺตเร  เอโก  สามเณโร  นิสนิฺโน  โหติ  นิสินฺเน   
ปทโส  ธมฺม  วาเจนฺตสฺส  อาจริยสฺส  อจิตฺตกาปตฺติ ฯ  สเจ   
สามเณโร  อุปจาร  มุ ฺจิตฺวา   ิโต  วา  นิสินฺโน  วา  โหต 
 ิเยส  วาเจติ  เตสุ  อปริยาปนฺนตฺตา  เอเกน  ทิสาภาเคน  
ปลายนคณฺ  คณฺหาตีติ  สงฺขฺย  คจฺฉติ  ตสฺมา  อนาปตฺติ ฯ   
เอกโต สชฺฌาย  กโรนฺโตติ  อนุปสมฺปนฺเนน  สทฺธึ  อุปสมฺปนฺโน   
เอกโต  สชฺฌาย  กโรนฺโต  เตน  สทฺธึเยว  ภณติ  อนาปตฺติ ฯ   
อนุปสมฺปนฺนสฺส  สนฺติเก  อุทฺเทส  คณฺหนฺตสฺสาป  เตน  สทฺธ 
 ึ  เอกโต  ภณนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  อยป  หิ  เอกโต  สชฺฌาย   
กโรติจฺเจว  สงฺขฺย คจฺฉติ ฯ  เยภุยฺเยน  ปคุณ  คณฺ  ภณนฺต    
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โอปาเตตีติ  สเจ  เอกคาถาย  เอกโก  ปาโท  น  อาคจฺฉติ   
เสส  อาคจฺฉติ  อย  เยภุยฺเยน  ปคุณคณฺโ  นาม ฯ  เอเตน   
นเยน  สุตฺเตป  เวทิตพฺโพ ฯ  ต  โอปาเตนฺตสฺส  เอว  ภณาหีติ   
เอกโตป  ภณนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ โอสาเรนฺต  โอปาเตตีติ  สุตฺต   
อุจฺจาเรนฺต  ปริสมชฺเฌ  ปริสงฺกมาน  เอว  วเทหีติ  เตน  สทฺธ ึ  
เอกโตป  วทนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  ย  ปน  มหาปจฺจริยาทีสุ 
 ุมยา  สทฺธึ  มา  วทาติ  วุตฺโต  ยท ิ วทติ  อนาปตฺตีติ   
วุตฺต ฯ  ต  มหาอฏกถาย  นตฺถ ิฯ  นตฺถิภาโวเยว  จสฺส   
ยุตฺโต ฯ  กสมฺา ฯ  กริิยสมุฏานตฺตา ฯ อิตรถา หิ กิริยากิริย   
ภเวยฺย ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานตฺถเมว ฯ  ปทโสธมฺมสมุฏาน  วาจโต   
วาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ  กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  
ปณฺณตฺติวชฺช วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        ปทโสธมฺมสิกฺขาปท จตุตฺถ ฯ   
        ป ฺจมสิกฺขาปเท ฯ  มุฏสฺสตี  อสมฺปชานาติ  ปุพฺพภาเค   
สติสมฺปช ฺสฺส  อกรณวเสเนต  วุตฺต ฯ  ภวงฺโคติณฺณกาเล   
ปน  กโุต  สติสมฺปช ฺ ฯ  วิกชฺุชมานาติ  วิปฺปลปมานา ฯ   
กากจฺฉมานาติ  นาสาย  กากสทฺท  วิย  นิรตฺถกสทฺท  
มุ ฺจมานา ฯ  อุปาสกาติ  ปมตร  อุฏ ิตอุปาสกา ฯ  เอตทโวจุนฺติ   
ภควตา  อาวุโส  ราหุล  สกิฺขาปท  ป ฺตฺตนฺติ  ภิกฺขู   
สิกฺขาปทคารเวเนว  เอตทโวจุ ฯ  ปกติยา  ปน  เต  ภควติ  จ    
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คารเวน  อายสฺมโต  จ  ราหุลสฺส  สกิฺขากามตาย  ตสฺสายสฺมโต   
วสนฏาน  อาคตสฺส  จูฬม ฺจก  วา  อปสฺเสน  วา  ยงฺกิ ฺจิ   
อตฺถิ  ต  ป ฺาเปตฺวา  จีวร  วา  อุตฺตราสงฺค  วา  อุสฺสีส- 
กรณตฺถาย  เทนฺติ ฯ  ตตฺรที  ตสฺส  อายสฺมโต  สิกขฺากามตาย ฯ  
ภิกฺขู  กิร  ต  ทูรโตว  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวาน  มุฏ ิสมฺมชฺชนิ ฺจ  
กจวรฉฑฺฑนิก ฺจ  พหิ  ขิปนฺติ ฯ  อถ ฺเหิ  อาวุโส  เกนิท   
ปาติตนฺติ  วุตฺเต  อ ฺเ  เอว  วทนฺติ  ภนฺเต ราหุโล   
อิมสฺมึ  ปเทเส  ส ฺจริ  เตน  นุโข  ปาติตนฺติ ฯ  โส  ปนายสฺมา 
น  มยฺห  ภนฺเต  อิท  กมฺมนฺติ  เอกทิวสป  อวตฺวา  ต  
ปฏิสาเมตฺวา  ภิกฺขู  ขมาเปตฺวาว  คจฺฉติ ฯ   
        วจฺจกุฏยิ  เสยฺย  กปฺเปสีติ  ตเยว  สิกฺขากามต   อนุพฺรูหนฺโต   
ธมฺมเสนาปติมหาโมคฺคลฺลานอานนฺทตฺเถราทีน  สนฺติก  อคนฺตฺวา   
ภควโต  วล ฺชนกวจฺจกุฏิยา  เสยฺย  กปฺเปสิ ฯ  สา  กิร กุฏ ี  
กวาฏพทฺธา คนฺธปริภณฺฑกตา สโมสริตปุปฺผทามา  เจติยฏานมิว   
ติฏติ  อปรโิภคา  อ ฺเส ฯ  อุตฺตรึ  ทฺวิรตฺตติรตฺตนฺติ  ภควา    
สามเณราน   สงฺคหกรณตฺถาย  ติรตฺต  ปริหาร  อทาสิ ฯ  น  
หิ  ยุตฺต  กุลทารเก  ปพฺพาเชตฺวา  นานุคฺคเหตุนฺติ ฯ  สหเสยฺยนติฺ   
เอกโต  เสยฺย ฯ  เสยฺยาติ  กายปฺปสารณสงฺขาต  สยนป  วุจฺจติ   
ยสฺมึ  เสนาสเน  สยนฺติ  ตป ฯ  ตตฺถ  เสนาสน  ตาว  ทสฺเสตุ 
เสยฺยา  นาม  สพฺพจฺฉนฺนาติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  กายปฺปสารณ  ทสฺเสตุ    
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อนุปสมฺปนฺเน  นิปนฺเน  ภิกฺขุ  นิปชชฺตีติ  อาทิ  วุตฺต ฯ   
ตสฺมา  อยเมตฺถ  อตฺโถ  เสนาสนสงฺขาตเสยฺย  ปวิสิตฺวา  กายปฺ- 
ปสารณสงฺขาต  เสยฺย  กปฺเปยฺย  วิทเหยฺย  สปาเทยฺยาติ ฯ   
สพฺพจฺฉนฺนาติ  อาทินา  ปน  ตสฺสา  เสนาสนสงฺขาตาย  เสยฺยาย 
ลกฺขณ  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  ย  เสนาสน  อุปริ  ป ฺจหิ  ฉทเนหิ  
อ ฺเน  วา  เกนจิ  สพฺพเมว  ปฏิจฺฉนฺน  อย  สพฺพจฺฉนฺนา  
นาม  เสยฺยา ฯ  อฏกถาสุ  ปน  ปากฏโวหาร  คเหตฺวา   
วาจุคฺคตวเสน  สพฺพจฺฉนฺนา  นาม  ป ฺจหิ  ฉทเนหิ  ฉนฺนาติ  
วุตฺต ฯ  กิ ฺจาป  วุตฺต  อถโข  ทุสฺสกฏุยิ  วสนฺตสฺสาป  น   
สกฺกา  อนาปตฺติ  กาตุ  ตสฺมา  ยงฺกิ ฺจิ  ปฏิจฺฉาทนสมตฺถ 
อิธ  ฉทน ฺจ  ปริจฺฉทน ฺจ  เวทิตพฺพ ฯ  ป ฺจวิธจฺฉทเนเยว   
หิ  คยฺหมาเน  ปทรจฺฉนฺเนป  สหเสยยฺา  น  ภเวยฺย ฯ  ย  ปน 
เสนาสน  ภูมิโต  ปฏาย  ยาว  ฉทน  อาหจฺจ  ปากาเรน  
วา  อ ฺเน  วา  เกนจิ  อนฺตมโส  วตฺเถนป  ปริกฺขิตฺต  อย   
สพฺพปริจฺฉนฺนา  นาม  เสยฺยา  เวทิตพฺพา ฯ  ฉทน  อนาหจฺจ   
สพฺพนฺติเมน  ปรยิาเยน  ทิยฑฺฒหตฺถุพฺเพเธน  ปาการาทินา   
ปริกฺขิตฺตาป  สพฺพปริจฺฉนฺนาเยวาติ  กุรุนฺทฏกถาย  วุตฺต ฯ 
ยสฺมา  ปน  อุปริ  พหุตร  าน  ฉนฺน  อปฺป  อจฺฉนฺน   
สมนฺตโต  วา  พหุตร  ปรกิฺขิตฺต  อปฺป  อปริกฺขิตฺต  อย  
เยภุยฺเยน  ฉนฺนา  เยภุยฺเยน ปริจฺฉนฺนา นาม ฯ  อิมินา หิ    
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ลกฺขเณน  สมนฺนาคโต  สเจป  สตฺตภูมิโก  ปาสาโท  เอกูปจาโร   
โหติ  สตคพฺภ  วา  จตุสฺสาล  (๑) เอกา  เสยฺยาอิจฺเจว  สงฺขฺย  
คจฺฉติ ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  จตุตฺเถ  ทิวเส  อตฺถงฺคเต  สุริเย   
อนุปสมฺปนฺเน  นิปนฺเน  ภิกฺขุ  นิปชชฺติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺสาติ   
อาทิ ฯ  ตตฺถ  จ  นิปชฺชนมตฺเตเนว  ปาจิตฺติย ฯ  สเจ  ปน  
สมฺพหุลา  สามเณรา  เอโก  ภิกฺขุ  สามเณรคณนาย  ปาจิตฺติยา ฯ  
เต  เจ  อุฏายุฏาย  นิปชฺชนฺติ  เตส ปโยเค ปโยเค  ภิกฺขุสฺส  
อาปตฺติ ฯ  ภิกฺขุสฺส  อุฏายุฏาย  นิปชฺชเนน  ปน ภิกฺขุสฺเสว   
ปโยเค  ภิกฺขุสฺส  อาปตฺติ ฯ  สเจ  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  เอโก   
สามเณโร  เอโกป  สพฺเพส  อาปตฺตึ  กโรติ ฯ  ตสฺส  อุฏายุฏาย   
นิปชฺชเนนป  ภิกฺขูน  อาปตฺติเยว ฯ  อุภเยส  สมฺพหุลภาเวป  
เอเสว  นโย ฯ  อปเจตฺถ  เอกาวาสาทิกป  จตุกฺก  เวทิตพฺพ ฯ  
โย  หิ  เอกสฺมึ  อาวาเส  เอเกเนว  อนุปสมฺปนฺเนน  สทฺธ ึ 
ติรตฺต  สหเสยฺย  กปฺเปติ  ตสฺสาป  จตุตฺถทิวสโต  ปฏาย   
เทวสิกา  อาปตฺติ ฯ  โยป  เอกสฺมึเยว  อาวาเส  นานา- 
อนุปสมฺปนฺเนหิ  สทฺธึ  ติรตฺต  สหเสยฺย  กปฺเปติ  ตสฺสาป ฯ   
โยป  นานาอาวาเสสุ  เอเกเนว  อนุปสมฺปนฺเนน  สทฺธึ  ติรตฺต  
สหเสยฺย  กปเฺปติ  ตสฺสาป ฯ  โยป  นานาอาวาเสสุ  นานา- 
อนุปสมฺปนฺเนหิ  สทฺธึ  โยชนสตป  คนฺตฺวา  สหเสยฺย  กปฺเปติ   
# ๑. สตคพฺภา วา จตุสฺสาลาฯ    
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ตสฺสาป  จตุตฺถทิวสโต  ปฏาย  เทวสิกา  อาปตฺติ ฯ  อย ฺจ   
สหเสยฺยาปตฺติ  นาม  ภิกขฺุ เปตฺวา  อวเสโส  อนุปสมฺปนฺโน   
นามาติ  วจนโต  ติรจฺฉานคเตนาป  สทฺธึ  โหติ ฯ ตตฺร  
ติรจฺฉานคตสฺส  ปริจฺเฉโท  เมถุนธมมฺาปตฺติยา  วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺโพ ฯ  ตสฺมา  สเจป  โคธาวิฬารมคุสาทิจตุปฺปาทาทีสุ  
โกจิ  ปวิสิตฺวา  ภิกฺขุโน  วสนเสนาสเน  เอกูปจารฏาเน  สยติ   
สหเสยฺยาว  โหติ ฯ  ยทิ  ปน  ถมฺภาน  อุปริ  กตปาสาทสฺส  
อุปริมตเลน  สทฺธึ  อสมฺพทฺธภิตฺติกสฺส  ภิตฺติยา  อุปริ   ิตสฺส   
สุสิรตุลาสีสสฺส  สุสิเรน  ปวิสิตฺวา  ตุลาย  อพฺภนฺตเร  สยิตฺวา  
เตเนว  สุสิเรน  นิกฺขมิตฺวา  คจฺฉติ  เหฏาปาสาเท  สยิตสฺส 
ภิกฺขุสฺส  อนาปตฺติ ฯ  สเจ  ฉทเน  ฉิททฺ  โหติ  เตน  ปวิสิตฺวา   
อนฺโตฉทเน  วสิตฺวา  เตเนว  ปกฺกมติ  นานูปจาเร  อุปริมตเล   
ฉทนพฺภนฺตเร  สยิตสฺส  อาปตฺติ ฯ  เหฏ ิมตเล  สยิตสฺส   
อนาปตฺติ ฯ  สเจ  อนฺโตปาสาเทเนว  อาโรหิตฺวา  สพฺพตลานิ   
ปริภุ ฺชนฺติ  เอกูปจารานิ  โหนฺติ  เตสุ  ยตฺถ  กตฺถจิ  สยิตสฺส   
อาปตฺติ ฯ  สภาสงฺเขเปน  กเต  อฑฺฒกฑฺุฑเก  เสนาสเน  สยิตสฺส   
วาฬสงฺฆาฏาทีสุ  กโปตาทโย  ปวิสิตฺวา  สยนฺติ  อาปตฺติเยว ฯ   
ปริกฺเขปสฺส  พหิ  คเต  นมิฺพโกสพฺภนฺตเร  สยนฺต้ิ  อนาปตฺติ ฯ   
ปริมณฺฑล  วา  จตูรสฺส  วา  เอกจฺฉทนาย  คพฺภมาลาย  สตคพฺภ  
เจป  เสนาสน  โหติ  ตตฺร  เจ  เอเกน  สาธารณทฺวาเรน  ปวิสิตฺวา    
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วิสุ  ปากาเรน  อปริจฺฉนฺนคพฺภูปจาเร  สพฺพคพฺเภ  ปวิสนฺติ   
เอกคพฺเภป  อนุปสมฺปนฺเน  นิปนฺเน  สพฺพคพฺเภสุ  นิปนฺนาน   
อาปตฺติ ฯ  สเจ  สปฺปมุขา  คพฺภา  โหนฺติ  ปมุข ฺจ  อุปร ิ 
อจฺฉนฺน  อุจฺจวตฺถุก ฺเจป  โหติ  ปมุเข  สยโิต  คพฺเภ  สยิตาน   
อาปตฺตึ  น  กโรติ ฯ  สเจ  ปน  คพฺภจฺฉทเนเนว  สทฺธึ   
สพทฺธจฺฉทน  โหติ  ตตฺร  สยิโต  สพฺเพส  อาปตฺตึ  กโรติ ฯ   
กสฺมา ฯ  สพฺพจฺฉนฺนตฺตา  จ  สพฺพปรจฺิฉนฺนตฺตา  จ ฯ  คพฺภ- 
ปริกฺเขโปเยว  หิสฺส  ปรกิฺเขโปติ ฯ เอเตเนว หิ นเยน อฏกถาสุ   
โลหปาสาทปริกฺเขปสฺส  จตูสุ  ทฺวารโกฏเสุ  อาปตฺติ  วุตฺตา ฯ   
ย  ปน  อนฺธกฏกถาย  อปริกฺขิตฺเต  ปมุเข  อนาปตฺตีติ  ภูมิย   
วินา  ชคติยา  ปมุข  สนฺธาย  กถิตนฺติ  วุตฺต  ต  อนธฺกรฏเ   
ปาเฏกฺกสนฺนิเวสา  เอกจฺฉทนา  คพฺภปาลิโย  สนธฺาย  วุตฺต ฯ 
ย ฺจ  ตตฺถ  ภูมิย  วินา  ชคติยาติ  วุตฺต  ต  เนว  อฏกถาสุ   
อตฺถิ  น  ปาลิยา  สเมติ ฯ  ทสหตฺถุพฺเพธาป  หิ  ชคติ   
ปริกฺเขปสงฺขฺย  น  คจฺฉติ ฯ  ตสฺมา  ยป  ตตฺถ  ทุติยสิกฺขาปเท 
ชคติยา  ปมาณ  วตฺวา  เอต  เอกูปจารปริจฺฉนฺน  นาม  โหตีติ  
วุตฺต  ต  น  คเหตพฺพ ฯ  เยป    เอกสาลทฺวิสาลตฺติสาล- 
จตุสฺสาลสนฺนิเวสา   มหาปาสาทา  เอกสฺมึ  โอกาเส  ปาเท  โธวิตฺวา   
ปวิฏเน  สกกฺา  โหติ  สพฺพตฺถ  อนุปริคนฺตุ  เตสุป  สหเสยฺยา- 
ปตฺติยา  น  มุจฺจติ ฯ  สเจ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  าเน  อุปจาร    
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ปริจฺฉินฺทิตฺวา  กตา  โหนฺติ เอกูปจารฏาเนเยว  อาปตฺติ ฯ   
ทฺวีหิ  ทฺวาเรหิ  ยุตฺตสฺส  สุธาฉทนมณฺฑปสฺส  มชฺเฌ  ปาการ   
กโรนฺติ ฯ  เอเกน  ทฺวาเรน  ปวิสิตฺวา  เอกสฺมึ  ปริจฺเฉเท   
อนุปสมฺปนฺโน  สยติ  เอกสฺมึ  ภิกฺขุ  จ  อนาปตฺติ ฯ  ปากาเร 
โคธาทีน  ปวิสนมตฺตป  ฉิทฺท  โหติ ฯ  เอกสฺมึ  ปริจฺเฉเท  โคธา   
สยนฺติ  อนาปตฺติเยว ฯ  น  หิ  ฉิทฺเทน  เคห  เอกปูจาร  นาม   
โหติ ฯ  สเจ  ปาการมชฺเฌ  ฉินฺทิตฺวา  ทฺวาร โยเชนฺติ  
เอกูปจารตาย  อาปตฺติ ฯ ต ทฺวาร กวาเฏน ปทหิตฺวา สยนฺต 
 ิ อาปตฺติเยวฯ  น  หิ  ทฺวารปทหเนน  เคห  นานูปจาร  นาม   
โหติ  ทฺวาร  วา  อทฺวาร ฯ  กวาฏ  หิ  สวรณวิวรเณหิ  ยถาสุข   
วล ฺชนตฺถาย  กต  น  วล ฺชนปฺปจฺเฉทนตฺถาย ฯ  สเจ  ปน  
ต  ทฺวาร  ปุน  อิฏกาหิ  ปทหนฺติ  อทฺวาร  โหติ ฯ  ปุริเม   
นานูปจารภาเวเยว  ติฏติ ฯ  ทีฆมุข  เจติยฆร  โหติ ฯ  เอก  
กวาฏ  อนฺโต  เอก  พหิ  ทวิฺนฺน  ทฺวารกวาฏาน  อนฺตเร  
อนุปสมฺปนฺโน  อนโฺตเจติยฆเร  สยิตสฺส  อาปตฺตึ  กโรติ  
เอกูปจารตฺตา ฯ  ตตฺถ  ยสฺส  สิยา  อย  เอกูปจารนานูปจารตา   
นาม  อุทฺโทสิตสิกฺขาปเท  วุตฺตา  อิธ  ปน  เสยฺยา  นาม   
สพฺพจฺฉนฺนา  สพฺพปริจฺฉนฺนา  เยภุยฺเยน  ฉนฺนา  เยภุยฺเยน   
ปริจฺฉนฺนาติ  เอตฺตกเมว  วุตฺต  ปหิตทฺวาโร  จ  คพฺโภ  สพฺพ- 
ปริจฺฉนฺโนว  โหติ  ตสฺมา  ตตฺถ  อนฺโตสยิเตเนว สทฺธึ  อาปตฺติ    
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พหิ  สยิเตน  อนาปตฺตีติ  โส  เอว  วตฺตพฺโพ  อปหิตทฺวาเร   
ปน  กสฺมา  พหิสยิเตน  อาปตฺตีติ ฯ  ปมุขสฺส  คพฺเภน   สทฺธึ   
สพฺพจฺฉนฺนตฺตา ฯ  กึ  ปน  คพฺเภ  ปหิเต  ฉทน  วิทฺธสฺต   
โหตีติ ฯ  น  วิทฺธสฺต  คพฺเภน  สทฺธึ  ปมุขสฺส  สพฺพปริจฺฉนฺนตฺตา   
น  โหติ ฯ  ก ึ ปรกิฺเขโป  วิทฺธสฺโตติ ฯ  อทฺธา วกฺขติ น  
วิสทฺธสฺโต  กวาเฏน  อุปจาโร  ปริจฺฉินฺโนติ ฯ  เอว  สุทูรป   
คนฺตฺวา  ปุน  เอกูปจารนานูปจารตเยว   ปจฺจาคมิสฺสติ ฯ  อปจ 
ยทิ  พฺย ฺชนมตฺเตเนว  อตฺโถ  สุวิ ฺเยฺโย  สิยา  สพฺพจฺฉนฺนาติ 
วจนโต  ป ฺจนฺน  อ ฺตเรน  ฉทเนน  ฉนฺนาเยว  เสยฺยา  
สิยา  น  อ ฺเน ฯ  เอว ฺจ สติ ปทรจฺฉนฺนาทีสุ อนาปตฺติ 
สิยา ฯ ตโต ยทตฺถ  สกิฺขาปท  ป ฺตฺต  เสฺวว  อตฺโถ  
ปริหาเยยฺย ฯ  ปริหายตุ  วา  มา  วา  กถ  อวุตฺต  คเหตพฺพนฺติ ฯ   
โก  วา  วทติ  อวุตฺต  คเหตพฺพนฺติ ฯ  วุตฺต  เหต  อนิยเตสุ   
ปฏิจฺฉนฺน  นาม  อาสน กฑฺุเฑน  วา  กวาเฏน  วา  กลิ ฺเชน  
วา  สาณิปากาเรน  วา  รุกเฺขน  วา  ถมฺเภน  วา  โกฏลิกาย   
วา เยน เกนจิ ปฏิจฺฉนฺน โหตีติ (๑)ฯ ตสฺมา  ยถา  ตตฺถ 
เยนเกนจิ  ปฏิจฺฉนฺนเมว  เอวมิธาป  ต  คเหตพฺพ ฯ  ตสฺมา   
เสนาสน  ขุทฺทก  วา  โหตุ  มหนฺต  วา  อ ฺเน  สทฺธึ   
สพทฺธ  วา  อสพทฺธ  วา  ทีฆ  วา  วฏฏ  วา  จตูรสฺส   
# ๑. วิ. มหาวิ. ๑/๖๓๕/๔๓๓ ฯ    
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วา  เอกภูมิก  วา  อเนกภูมิก  วา  ย  ย  เอกูปจาร  สพฺพตฺถ   
เยน  เกนจิ  ปฏิจฺฉาทเนน  สพฺพจฺฉนฺเน  สพฺพปรจฺิฉนฺเน   
เยภุยฺเยน  วา  ฉนฺเน  เยภุยฺเยน   วา  ปรจฺิฉนฺเน  สหเสยฺยาปตฺติ   
โหตีติ ฯ  อุปฑฺฒจฺฉนฺเน   อุปฑฺฒปริจฺฉนฺเน  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ   
เอตฺถ  สพฺพจฺฉนฺเน  อุปฑฺฒปริจฺฉนฺเนติ  เอวมาทีสุป  มหาปจฺจริย   
ทุกฺกฏเมวาติ  วุตฺต  ฯ  มหาอฏกถาย  ปน  สพฺพจฺฉนฺเน  
เยภุยฺเยน  ปรจฺิฉนฺเน  ปาจิตฺติย  สพฺพจฺฉนฺเน  อุปฑฺฒปริจฺฉนฺเน   
ปาจิตฺติย  เยภุยฺเยน  ฉนฺเน  อุปฑฺฒปริจฺฉนฺเน  ปาจิตฺติย  
สพฺพปริจฺฉนฺเน  เยภุยฺเยน  ฉนฺเน  ปาจิตฺติย  สพฺพปริจฺฉนฺเน   
อุปฑฺฒปริจฺฉนฺเน  ปาจิตฺติย  เยภุยฺเยน  ปริจฺฉนฺเน  อุปฑฺฒฒจฺฉนฺเน   
ปาจิตฺติย  ปาลิย  วุตฺตปาจิตฺติเยน สห สตฺต ปาจิตฺติยานีติ   
วุตฺต ฯ  สพฺพจฺฉนฺเน  จูฬกปริจฺฉนฺเน  ทุกฺกฏ  เยภุยฺเยน  ฉนฺเน   
จูฬกปริจฺฉนฺเน  ทุกฺกฏ  สพฺพปริจฺฉนฺเน  จูฬกจฺฉนฺเน  ทุกฺกฏ  
เยภุยฺเยน  ปรจฺิฉนฺเน  จูฬกจฺฉนฺเน  ทุกฺกฏ  ปาลิยา  ทุกฺกเฏน 
สห  ป ฺจ  ทกฺุกฏานีติ  วุตฺต ฯ  อุปฑฺฒจฺฉนฺเน  จูฬกปริจฺฉนฺเน  
อนาปตฺติ  อุปฑฺฒปริจฺฉนฺเน  จูฬกจฺฉนฺเน  อนาปตฺติ  จูฬกจฺฉนฺเน   
จูฬกปริจฺฉนฺเน  อนาปตฺติ ฯ  สพฺพจฺฉนฺเน  สพฺพอปริรฺฉนฺเนติ   
จ  เอตฺถ  อธปิฺเปต  เปนมฺพมณฺฑปวณฺณ  โหตีติ  วุตฺต ฯ 
อิมินาเปต  เวทิตพฺพ  ยถา  ชคติ  ปริกเฺขปสงฺขฺย  น  คจฺฉติ ฯ  
เสส  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ  เอฬกโลมสมุฏาน  กายโต  จ    
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กายจิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก   
ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  ติจิตฺต  ติเวทนนฺติ ฯ   
                          สหเสยฺยสิกฺขาปท  ป ฺจม ฯ   
        ทุติยสหเสยฺยสิกฺขาปเท ฯ  อาวสถาคารนฺติ  อาคนฺตุกาน   
วสนาคาร ฯ  ป ฺตฺต  โหตีติ  ปุ ฺกามตาย  กตฺวา  ปต 
โหติ ฯ  เยน  สา  อิตฺถี  เตนูปสงฺกมีติ  อสุกสฺมึ  นาม  าเน   
อาวสถาคาร  ป ฺตฺต  อตฺถีติ  มนุสฺสาน  สุตฺวา  อุปสงฺกมิ ฯ   
คนฺธคนฺธินีติ  อครุกุงฺกุมาทีน  คนฺธาน  คนฺโธ  คนฺธคนฺโธ  โส  
อสฺสา  อตฺถีติ  คนฺธคนฺธินี ฯ  สาฏก  นิกฺขิปตฺวาติ  อปฺเปว 
นามสฺส  อิมป  วิปฺปการ  ปสฺสนฺตสฺเสว  ราโค  อุปปฺชฺเชยฺยาติ   
จินฺเตตฺวา  เอว  อกาสิ ฯ  โอกฺขิปตฺวาติ  อโธ  ขิปตฺวา ฯ  อจฺจโยติ   
อปราโธ ฯ ม อจฺจคฺคมาติ  ม  อติกฺกมฺม  อภิภวิตฺวา  ปวตฺโต ฯ  เสส  
ปมสิกฺขาปเท วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อยเมว  ห ิ วิเสโส   
ปมสิกฺขาปเท  จตุตฺถทิวเส  อาปตฺติ  อิธ  ปมทิวเสป ฯ 
ยกฺขีเปตีหิ  ทิสฺสมานกรูปาหิ  ติรจฺฉานคติตฺถิยา  จ  เมถุนธมฺม- 
วตฺถุภูตายเอว  ทุกฺกฏ ฯ  เสสา  หิ อนาปตฺติ ฯ สมุฏานาทีนิป  
ปมสิกฺขาปทสทิสาเนวาติ ฯ   
                        ทุติยสหเสยฺยสิกขฺาปท ฉฏ ฯ   
        สตฺตมสิกฺขาปเท ฯ  ฆรณีติ  ฆรสฺสามินี ฯ  นเิวสนทฺวาเรติ   
นิเวสนสฺส  มหาทฺวาเร ฯ  ฆรสุณฺหาติ  ตสฺมึ  ฆเร  สุณฺหา ฯ    
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อาวสถทฺวาเรติ  โอวรกทวฺาเร ฯ  วิสฏเนาติ  สุนิคฺคเตน  สทฺเทน ฯ   
วิวเฏนาติ  สุฏ ุปฺปกาเสน  อสวุเตน ฯ  ธมฺโม  เทเสตพฺโพติ  อย   
สรณสีลาทิเภโท  ธมโฺม  กเถตพฺโพ ฯ  อ ฺาตุนฺติ  อาชานิตุ ฯ   
วิ ฺ ุนา  ปุรสิวิคฺคเหนาติ  วิ ฺ ุนา  ปุริเสน  ปุริสวคฺิคห  
คเหตฺวาป   ิเตน  น  ยกฺเขน  น  เปเตน  น  ติรจฺฉานคเตน ฯ  
อนาปตฺติ  วิ ฺ ุนา  ปุริสวิคฺคเหนาติ  วิ ฺ ุนา  ปุรสิวิคฺคเหน   
สทฺธึ   ิตาย  พหหป  ธมฺม  เทเสนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  ฉปฺป ฺจ- 
วาจาหีติ  ฉหิ  ป ฺจหิ  วาจาหิ  โย  เทเสติ  ตสฺสาป   
อนาปตฺติ ฯ  ตตฺถ  เอโก คาถาปาโท  เอกา  วาจาติ  เอว   
สพฺพตฺถ  วาจาปมาณ  เวทิตพฺพ ฯ  สเจ  อฏกถ   ธมฺมปท- 
ชาตกาทิวตฺถุ  วา  กเถตุกาโม  โหติ  ฉปฺป ฺจปทมตฺตเมว  กเถตุ  
วฏฏติ ฯ  ปาลิยา  สทฺธ ึ กเถนฺเตน  เอก  ปท  ปาลิโต  ป ฺจ   
อฏกถาโตติ  เอว  ฉปฺปทานิ  อนติกฺกมิตฺวาว  กเถตพฺโพ ฯ 
ปทโส  ธมฺเม  วุตฺตปฺปเภโท  หิ  อิธาป  สพฺโพ  ธมฺโมเยว ฯ  
ตสฺมึ  เทเสตีติ  ตสฺมึ  ขเณ  เทเสติ ฯ  สามิอตฺเถ  วา  เอต 
  ภุมฺมวจน  ตสฺสา  เทเสตีติ  อตฺโถ ฯ  อ ฺสฺส  มาตุคามสฺสาติ   
เอกิสฺสา  เทเสตฺวา  ปุน  อาคตาคตาย  อ ฺสฺสาป  เทเสตีติ  
เอว  เอกาสเน  นิสินฺโน มาตุคามสตสฺสาป เทเสตีติ อตฺโถ ฯ   
มหาปจฺจริยฏกถาย  วุตฺต  สนฺนิสินนฺาน  มาตุคามาน  ตุมฺหาก   
เอเกกิสฺสา  เอเกก  คาถ  เทเสมิ  ต  สณุาถาติ  เทเสติ    
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อนาปตฺติ ฯ  ปม  เอเกกิสฺสา  เอเกก  คาถ  กถิสฺสามีติ  อาโภค   
กตฺวา ชานาเปตฺวา  กเถตุ  วฏฏตีติ ฯ  ป ฺห  ปุจฺฉติ  ป ฺห   
ปุฏโ  กเถตีติ  มาตุคาโม  ภนฺเต  ทีฆนิกาโย  นาม  กิมตฺถ   
ทีเปตีติ  ปุจฺฉติ  เอว  ป ฺห  ปุฏโ  ภิกฺขุ  สพฺพ ฺเจป  ทีฆนิกาย   
กเถติ  อนาปตฺติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ  ปทโสธมฺม- 
สมุฏาน  วาจโต  จ  วาจาจิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  กิริยากิริย   
โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  วจีกมฺม  ติจิตฺต   
ติเวทนนฺติ ฯ   
                        ธมฺมเทสนาสิกฺขาปท  สตฺตม ฯ   
        อฏมสิกฺขาปเท ฯ  วตฺถุกถาย  ตาว  ย  วตฺตพฺพ  สิยา  
ต  สพฺพ  จตุตฺถปาราชิกวณฺณนาย  วุตฺตนยเมว ฯ  อย  หิ  
วิเสโส  ตตฺถ  อภูต  อาโรเจสุ  อิธ  ภูต ฯ  ภูตป  ปุถชฺุชนา  
อาโรเจสุ  น  อริยา ฯ  อรยิาน  หิ  ปยุตฺตวาจา  นาม  นตฺถิ ฯ  
อตฺตโน คุเณ  อาโรจิยมาเน  ปน  อ ฺเ  น  ปฏิเสเธสุ ฯ  
ยถา  อุปฺปนฺเน  จ  ปจฺจเย  สาทิยึสุ  ตถา  อุปฺปนฺนภาว   
อชานนฺตา ฯ  อถโข  เต  ภิกฺขู  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุนฺติ  
อาทิมฺหิ  ปน  เย  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส  วณฺณ  ภาสึสุ  เต   
อาโรเจสุนฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  กจฺจิ  ปน  โว  ภิกฺขเว  ภูตนฺติ   
ปุจฺฉิ ฯ  เต  ปน  สพฺเพป  ภูต  ภควาติ  ปฏชิานึสุ ฯ   
อริยานป  หิ  อพฺภนฺตเร  ภูโต  อุตฺตริมนุสฺสธมฺโมติ ฯ  อถ  ภควา    
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อริยมิสฺสกตฺตา  โมฆปุรสิาติ  อวตฺวา  กถ ฺหิ  นาม  ตุมฺเห   
ภิกฺขเวติ  วตฺวา  อุทรสฺส  การณาติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ ยสฺมา   
อริยา  อ ฺเส  สุตฺวา  อยโฺย  กิร  ภนฺเต  โสตาปนฺโนติอาทินา   
นเยน  ปสนฺเนหิ  มนุสฺเสหิ  ปุจฺฉิยมานา  อปฺป ฺตฺเต  สิกฺขาปเท   
อนาทีนวทสฺสาวิโน  สุทธฺจิตฺตตาย  อตฺตโน  จ  ปเรส ฺจ   
วิเสสาธิคม  ปฏิชานึสุ  เอว  ปฏชิานนฺเตหิ  จ  เตหิ  ย  อ ฺเ   
อุทรสฺส  การณา  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส  วณฺณ  ภาสิตฺวา   
ปณฺฑปาต  อุปฺปาเทสุ  ต  สุทฺธจิตฺตตาย  สาทิยนฺเตหิป  อุทรสฺส   
การณา  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส  วณฺโณ  ภาสิโต  วิย  โหติ   
ตสฺมา  สพฺพสงฺคาหิเกเนว  นเยน  กถ  หิ  นาม  ตุมเฺห   
ภิกฺขเว  อุทรสฺส  การณา  คิหีน  อ ฺม ฺสฺส  อุตฺตริมนุสฺส- 
ธมฺมสฺส  วณฺณ  ภาสิสฺสถาติ  (๑)  อาห ฯ  เสส  จตุตฺถปาราชิกวตฺถ- 
 ุสทิสเมวาติ ฯ  สิกฺขาปทวิภงฺเคป  เกวล  ตตฺถ  ปาราชิก ฺเจว   
ถุลลฺจฺจย ฺจ  อิธ  ภูตตฺตา  ปาจิตฺติย ฺเจว  ทุกฺกฏ ฺจ  อย  
วิเสโส ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ  อุปสมฺปนฺนสฺส  ภูต  อาโรเจตีติ   
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมเมว  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  ปรินิพฺพานกาเล  หิ   
อนฺตรา  จ  อติกฑฺฒิยมาเนน  อุปสมฺปนฺนสฺส  ภูต  อาโรเจตุ   
วฏฏติ ฯ  สุตปริยตฺติสีลคุณ  ปน  อนุปสมฺปนฺนสฺสาป  อาโรเจตุ  
วฏฏติ ฯ  อาทิกมฺมิกสฺส  อนาปตฺติ ฯ  อุมฺมตฺตกสฺสาติ  อิท  ปน   
# ๑. วิ. มหาวิ. ๑/๒๒๙/๑๖๘ ฯ    
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อิธ  น  วุตฺต ฯ  กสฺมา ฯ  ทิฏ ิสมฺปนฺนาน  อุมฺมาทสฺส  วา   
จิตฺตกฺเขปสฺส  วา  อภาวาติ  มหาปจฺจริย  วิจาริต ฯ  ฌานลาภี   
ปน  ปริหีเน  ฌาเน  อุมฺมตฺตโก  ภเวยฺย  ตสฺสาป  ภูตาโรจน- 
ปจฺจยา  อนาปตฺติ น วตฺตพฺพา ภูตสฺเสว อภาวโตติ ฯ เสส 
อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        ภูตาโรจนนฺนาเมต  ปุพฺเพ  อวุตฺเตหิ  ตีหิ  สมฏุาเนหิ   
สมุฏาติ  กายโต  จ  วาจโต  จ  กายวาจโต  จ  กิรยิา   
โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม   
กุสลาพฺยากตจิตฺเตหิ  ทฺวิจิตฺต สุขมชฺฌตฺตเวทนาหิ ทฺวิเวทนนฺติ ฯ   
                        ภูตาโรจนสิกฺขาปท  อฏม ฯ   
        นวมสิกขฺาปเท ฯ  ทุฏ ุลฺลา  นาม  อาปตฺติ  จตฺตาริ 
ปาราชิกานิ  เตรส  จ  สงฺฆาทิเสสาติ  อิมิสฺสา  ปาลิยา   
ปาราชิกานิ  ทุฏ ุลฺลสทฺททสฺสนตฺถ  วุตฺตานิ  สงฺฆาทิเสส  ปน  
อิธาธิปฺเปตนฺติ  อฏกถาสุ  วุตฺต ฯ  ตตฺราย  วิจารณา ฯ  สเจ  
ปาราชิก  อาโรเจนฺตสฺส  ปาจิตฺติย  น  ภเวยฺย ฯ  ยถา  สมาเนป   
ภิกฺขุภิกฺขุนีน  อุปสมฺปนฺนสทฺเท  ยตฺถ  ภิกขุนี  อนธิปฺเปตา  โหติ 
ตตฺถ  ภิกฺขุ  เปตฺวา  อวเสโส  อนุปสมฺปนฺโนติ  วุจฺจติ  เอวมิธ   
สมาเนป  ปาราชิกสงฺฆาทิเสสาน  ทุฏ ุลฺลสทฺเท  ยทิ  ปาราชิก  
อนธิปฺเปต ทุฏ ุลฺลา  นาม  อาปตฺติ  เตรส  สงฺฆาทิเสสาติ   
เอตเทว  วตฺตพฺพ  สิยา ฯ  ตตฺถ  ภเวยฺย  โย  ปาราชิก    
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อาปนฺโน  โส  ภิกฺขุภาวโต  จุโต  ตสฺมา  ตสฺส  อาปตฺตึ   
อาโรเจนฺโต  ทุกฺกฏ  อาปชฺชตีติ ฯ  เอว  สติ  อกฺโกสนฺโตป   
ทุกฺกฏ  อาปชฺเชยฺย  ปาจิตฺติยเมว  จ  อาปชฺชตีติ ฯ  วุตฺต  เหต  
อสุทฺโธ  โหติ  ปุคฺคโล  อ ฺตร  ปาราชิก  ธมฺม  อชฺฌาปนฺโน   
ต ฺเจ  สุทฺธทิฏ ิ  สมาโน  โอกาส  การาเปตฺวา  อกฺโกสาธิปฺปาโย  
วทติ  อาปตฺติ  โอมสวาทสฺสาติ ฯ  เอว  ปาลิยา  วิจารยมานาย  
ปาราชิก  อาโรเจนฺตสฺสาป  ปาจิตฺติยเมว  ทิสฺสติ ฯ  กิ ฺจาป 
ทิสฺสติ  อถโข  สพฺพอฏกถาสุ  วุตฺตตฺตา  อฏกถาจริยา ว เอตฺถ  
ปมาณ ฯ น อ ฺาป วจารณา ฯ ปุพฺเพป อโวจุมฺห   
                พุทฺเธน ธมฺโม          วินโย จ วุตฺโต   
                โย ตสฺส ปุตฺเตหิ          ตเถว าโตติ (๑)อาทิ ฯ   
        อฏกถาจริยา  หิ  พุทฺธสฺส  อธิปปฺาย  ชานนติฺ ฯ 
อิมินาป  เจต  ปรยิาเยน  เวทิตพฺพ ฯ  อ ฺตฺร  ภิกฺขุสมฺมติยาติ   
หิ  วุตฺต ฯ  ภิกฺขุสมฺมติยา  จ  อาโรจน  อายตึ  สวรตฺถาย  ปุน  
ตถารูป  อาปตฺตึ  อนาปชฺชนตฺถาย  ภควตา  อนุ ฺาต  น   
จ  ตสฺส  ภิกขฺุโน  อวณฺณมตฺตปฺปากาสนตฺถาย  น  จ  สาสเน  
ตสฺส  ปติฏานิเสธนตฺถาย  น  จ  ปาราชิก  อาปนฺนสฺส  ปุน  
ตถารูปาย  อาปตฺติยา  อนาปชฺชเนน  ภิกฺขุภาโว  นาม  อตฺถ ิ  
ตสฺมา  ปาราชิกานิ  ทฏุ ุลฺลสทฺททสสฺนตฺถ  วุตฺตานิ  สงฺฆาทิเสส   
# ๑. อิท ปท ปมาทลิขิต โหติ ฯ อถวา ฯ สเจ ปาราชิก อาโรเจตีติ วตฺตพฺพ ฯ    
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ปน  อิธาธิปฺเปตนฺติ  ย  อฏกถาสุ  วุตฺต  ต  สุวุตฺต ฯ  อตฺถ ิ  
ภิกฺขุสมฺมติ  อาปตฺติปริยนฺตาติ  อาทีสุ  ปน  ยา  อย  ภิกฺขุสมฺมติ 
วุตฺตา สา น กตฺถจิ  อาคตา  อิธ  วุตฺตตฺตาเยว  ปน   
อภิณฺหาปตฺติก  ภิกฺขุ ทิสฺวา  เอวเมส  ปเรสุ  หิโรตฺตปฺเปนาป  
อายตึ  สวร  อาปชฺชิสฺสตีติ  ตสฺส  ภิกขฺุโน  หิเตสิตาย  ติกฺขตฺตุ  
อปโลเกตฺวา  สงฺเฆน  กาตพฺพาติ  เวทิตพฺพา ฯ  อทุฏ ุลฺล  อาปตฺตึ   
อาโรเจติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  ป ฺจป  อาปตฺติกฺขนฺเธ   
อาโรเจนฺตสฺส  ทุกฺกฏ ฯ  มหาปจฺจริย  ปาราชิก  อาโรเจนฺตสฺสาป   
ทุกฺกฏเมว  วุตฺต ฯ  อนุปสมฺปนฺนสฺส  ทุฏ ุลฺล  วา  อทุฏ ุลฺล  
วา  อชฺฌาจารนฺติ  เอตฺถ  อาทิโต  ป ฺจ  สิกฺขาปทานิ  ทฏุ ุลฺโล   
นาม  อชฺฌาจาโร  เสสานิ  อทุฏ ุลโล ฯ  สุกฺกวิสฏ ิกาย- 
สสคฺคทุฏ ุลฺลอตฺตกามา  ปนสฺส  อชฌฺาจาโร นามาติ วุตฺต ฯ   
วตฺถุ  อาโรเจตีติ  อย  สกุกฺวิสฏ ึ  อาปนฺโน  กายสสคฺค   
อาปนฺโน  ทฏุ ุลฺล  อาปนฺโน  อตฺตกาม  อาปนฺโนติ  เอว  
วทนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  อาปตฺตึ  อาโรเจตีติ  อย  ปาราชิก   
อาปนฺโน  สงฺฆาทิเสส  อาปนฺโน  ถลุลฺจฺจย  อาปนฺโน  ปาจิตฺติย   
ปาฏิเทสนีย  ทุกฺกฏ  ทุพฺภาสิต  อาปนฺโนติ  วทติ  อนาปตฺติ ฯ   
อย  อสุจึ  โมเจตฺวา  สงฺฆาทิเสส  อาปนฺโนติ  อาทินา  นเยน 
วตฺถุนา  สทธฺึ  อาปตฺตึ  ฆเฏตฺวา  อาโรเจนฺตสฺเสว  อาปตฺติ ฯ   
เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  ติสมุฏาน  กายจิตฺตโต  วาจาจิตฺตโต    
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กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก   
โลกวชชฺ  กายกมฺม  วจีกมฺม  อกุสลจิตฺต  ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
            ทฏุ ุลฺลาโรจนสิกขฺาปท นวมสิกฺขาปท ฯ   
        ทสมสกิฺขาปเท ฯ  ชาตา  จ  ปวี  อชาตา  จ  ปวีติ   
อิเมหิ  ปเทหิ  ชาตปวิ ฺจ  อชาตปวิ ฺจ  ทสฺเสติ ฯ  อปฺป- 
ปาสาณาทีสุ  อปฺปา  ปาสาณา  เอตฺถาติ  อปฺปปาสาณาติ  
เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  ตตฺถ  มฏุ ิปฺปมาณโต  อุปริ  ปาสาโณ   
เวทิตพฺโพ ฯ  มุฏ ิปฺปมาณา  สกฺขรา ฯ  กถลาติ  กปาล- 
ขณฺฑานิ ฯ  มรุมฺพาติ  ปากฏสกฺขรา ฯ  วาลุกาติ  วาลุกาเยว ฯ  
เยภุยฺเยน  ปสูติ  ตีสุ  โกฏาเสสุ  เทฺวโกฏาสา  ปสุ  เอโก   
ปาสาณาทีสุ  อ ฺตโร ฯ  อทฑฺฒาปติ  อุทฺธนปตฺตปจนกุมฺภ- 
การาวาปาทิวเสน  ตถา  ตถา  อทฑฺฒา ฯ  สา  ปน  วิสุ  
นตฺถิ  สุทฺธปสุอาทีสุ  อ ฺตรา  เวทิตพฺพา ฯ  เยภุยฺเยน   
สกฺขราติ  พหุตรา  สกฺขรา ฯ  หตฺถิกุจฺฉิย  กิร  เอกปจฺฉิปูร   
อาหราเปตฺวา  โทณิย  โธวิตฺวา  ปวิยา  เยภุยฺเยน  สกฺขรภาว 
ตฺวา  สย  ภิกฺขู  โปกฺขรณึ  ขนึสุ ฯ  ยานิ  ปน  มชฺเฌ  
อปฺปปสุ  อปปฺมตฺติกาติ  เทฺว  ปทานิ  ตานิ  เยภุยฺเยน   
ปาสาณาทิป ฺจกเมว  ปวิสนฺติ ฯ  เตสเยว  หิ ทฺวินฺน ปเภท- 
ทสฺสนเมต ฯ  สย  ขนติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺสาติ  เอตฺถ  ปหาเร  
ปหาเร  ปาจิตฺติย  เวทิตพฺพ ฯ  สกึ  อาณตฺโต  พหุกป  ขนตีติ    
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สเจป  สกลทิวส  ขนติ  อาณาปกสฺส  เอกเยว  ปาจิตฺติย ฯ  
สเจ  ปน  กุสโิต  โหติ  ปนุปฺปุน  อาณาเปตพฺโพ  ต   
อาณาเปตฺวา  ขนาเปนฺตสฺส  วาจาย วาจาย ปาจิตฺติย ฯ อย  
ตาว ปาลิวณฺณนา ฯ   
        อย  ปน  ปาลิมุตฺตกวินิจฺฉโย ฯ  โปกฺขรณึ  ขนาติ  วทติ   
วฏฏติ ฯ  ขตาเยว  หิ  โปกฺขรณี  นาม  โหติ  ตสฺมา  อย   
กปฺปยโวหาโร ฯ  เอเสว  นโย  วาป  ตฬาก  อาวาฏ  ขนาติ   
อาทีสุป ฯ  อิม  โอกาส  ขน  อิมสฺมี  โอกาเส  โปกขฺรณึ  ขนาติ   
วตฺตุ  ปน  น  วฏฏติ ฯ  กณฺฑ  ขน  มลู  ขนาติ  อนิยเมตฺวา   
วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  อิม  วลลฺึ  ขน  อิมสฺมึ  โอกาเส  กณฺฑ  วา   
มูล  วา  ขนาติ  วตฺตุ น  วฏฏติ ฯ  โปกขฺรณึ  โสเธนฺเตหิ   
โย  กุเฏหิ  อุสฺสิ ฺจิตุ  สกฺกา  โหติ  ตนุกกทฺทโม  ต  อปเนตุ   
วฏฏติ ฯ  พหล  น  วฏฏติ ฯ  อาตเปน สุกฺขกทฺทโม ผลติ ฯ 
ตตฺร โย  เหฏา  ปวิยา  อสพทฺโธ  ตเมว  อปเนตุ  วฏฏติ ฯ 
อุทเกน คตฏาเน  อุทกปปฺปฏโก  นาม  โหติ  วาตปฺปหาเรน   
จลติ  ต  อปเนตุ  วฏฏติ ฯ  โปกฺขรณิยาทีน  ตฏ  ภิชฺชิตฺวา   
อุทกสามนฺตา  ปตติ ฯ  สเจ  โอมกจาตุมฺมาส  โอวุฏ  ฉินฺทิตุ  
วา  ภินฺทิตุ วา  วฏฏติ ฯ  จาตุมฺมาสโต  อุทฺธ  น  วฏฏติ ฯ  
สเจ  ปน  อุทเกเยว  ปตติ  เทเว  อติเรกจาตุมฺมาส  โอวุฏเป  
อุทเกเยว  อุทกสฺส  ปติตตฺตา  วฏฏติ ฯ  ปาสาณปฏ ิย  โสณฺฑึ    
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ขนนฺติ ฯ  สเจป  ตตฺถ  ปมเมว  สุขุมรช  ปติ  ต  เทเวน   
โอวุฏ  โหติ  จาตุมฺมาสจฺจเยน  อกปฺปยปวีสงฺขฺย  คจฺฉติ ฯ   
อุทเก  ปริยาทินฺเน  โสณฺฑึ  โสเธนฺเตหิ  ต  วิโกเปตุ  น   
วฏฏติ ฯ  สเจ  ปมเมว  อุทเกน  ปูรติ  ปจฺฉา  รช  ปตติ   
ต  วิโกเปตุ  วฏฏติ ฯ  ตตฺถ  หิ  เทเว  วสฺสนฺเตป  อุทเกเยว  
อุทก  ปตตีติ ฯ  ปฏ ิปาสาเณสุ  สุขุมรช  โหติ ฯ  ต  เทเว   
ผุสายนฺเต  อลฺลิยติ ฯ  ตป  จาตุมฺมาสจฺจเยน  วิโกเปตุ น   
วฏฏติ ฯ  อกตปพฺภาเร  วมฺมิโก  อุฏ ิโต  โหติ  ยถาสุข   
วิโกเปตุ  วฏฏติ ฯ  สเจ  อพฺโภกาเส  อุฏหติ  โอมกจาตุมฺมาส  
วุฏโเยว  วฏฏติ ฯ  รุกฺขาทีสุ  อารุฬหฺอุปจิกามตฺติกายป  เอเสว 
นโย ฯ  คณฺฑุปฺปาทคูถมูสิกกุกฺกุรโคกณฺฏกาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ   
โคกณฺฏโก  นาม  คาวีน  ขุรจฺฉินฺนกทฺทโม  วุจฺจติ ฯ  สเจ  ปน   
เหฏ ิมตเลน  ภูมิสมฺพทฺโธ  โหติ  เอกทิวสป  น  วฏฏติ ฯ   
กสิตฏาเนป  นงฺคลจฺฉินฺน  มตฺติกาปณฺฑ  คณฺหนฺตสฺส  เอเสว  
นโย ฯ  ปุราณเสนาสน  โหติ  อจฺฉทน  วา  วินฏจฺฉทน  วา   
อติเรกจาตุมฺมาส  โอวุฏ  ชาตปวีสงฺขฺยเมว  คจฺฉติ ฯ  ตโต   
อวเสส  ฉทนิฏก  วา  โคปานสีอาทิก  อุปกรณ  วา  อิฏก   
คณฺหามิ  โคปานสึ  ภิตฺติปาท  ปทรตฺถรณ  ปาสาณตฺถมฺภ   
คณฺหามีติ  ส ฺาย  คณฺหิตุ  วฏฏติ ฯ  เตน  สทฺธึ  มตฺติกา   
ปตติ  อนาปตฺติ ฯ  ภิตฺติมตฺติก  คณฺหนฺตสฺส  ปน  อาปตฺติ ฯ    
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สเจ  ยา  ยา  อตินฺตา  ตนฺต  คณฺหาติ  อนาปตฺติ ฯ อนฺโตเคเห   
มตฺติกาปุ ฺโช  โหติ ฯ  ตสฺมึ  เอกทิวส  โอวุฏเ  เคห  ฉาเทนฺติ ฯ 
สเจ  สพฺโพ  ตินฺโต  จาตุมฺมาสจฺจเยน  ชาตปวีเยว ฯ  สจสฺส  
อุปริ  ภาโคเยว  ตินฺโต อนฺโต อตินฺโต ยตฺตก  ตินฺต  ต  
กปฺปยการเกหิ  กปฺปยโวหาเรน  อปนาเมตฺวา  เสส  ยถาสุข 
วล ฺเชตุ วฏฏติ ฯ  อุทเกน  เตเมตฺวา  เอกาพทฺธาเยว  หิ  ชาต- 
ปวี  โหติ  น  อิตราติ ฯ  อพฺโภกาเส  มตฺติกาปากาโร  โหติ ฯ   
อติเรกจาตุมฺมาส  เจ  โอวุฏโ  ชาตปวีสงฺขฺย  คจฺฉติ ฯ  ตตฺถ   
ลคฺคปสุ  ปน  อลลฺหตฺเถน  ฉุปตฺวา  คเหตุ วฏฏติ ฯ  สเจ   
อิฏกาปากาโร  โหติ  เยภุยฺเยน  กถลฏาเน  ติฏติ  ยถาสุข   
วิโกเปตุ  วฏฏติ ฯ  อพฺโภกาเส   ิต  มณฺฑปตฺถมฺภ  อิโต จีโตจ   
ส ฺจาเลตฺวา  ปวึ  วิโกเปนฺเตน  คเหตุ น  วฏฏติ ฯ   
อุชุกเมว  อุทธฺริตุ  วฏฏติ ฯ  อ ฺป  สกฺุขรุกฺข  วา  สุกฺขขาณุก   
วา  คณฺหนฺตสฺส  เอเสว  นโย ฯ  นวกมฺมตฺถ  ปาสาณ  วา 
รุกฺข  วา  ทณฺฑเกหิ  อุจฺจาเลตฺวา  ปวฏเฏนฺตา  คจฺฉนฺติ ฯ   
ตตฺถ  ปวี  ภิชฺชติ ฯ  สเจ  สุทฺธจิตฺตา  ปวฏเฏนฺติ  อนาปตฺติ ฯ   
อถ  ปน  เตน  อปเทเสน  ปวึ  ภินฺทิตุกามาเยว  โหนฺติ   
อาปตฺติ ฯ  สาขาทีนิ  กฑฺฒนฺตานป  ปวิย  ทารูนิ  ผาเลนฺตานป   
เอเสว  นโย ฯ  ปวิย  อฏ ิสูจิกณฺฏกาทีสุป  ยงฺกิ ฺจิ  อาโกฏเฏตุ   
วา  ปเวเสตุ  วา  น  วฏฏติ ฯ  ปสฺสาวธาราย  เวเคน  ปวึ    
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ภินฺทิสฺสามีติ  เอว  ปสฺสาวป  กาตุ  น  วฏฏติ ฯ  กโรนฺตสฺส   
ภิชฺชติ  อาปตฺติ ฯ  วิสม  ภูมึ  สม  กรสิฺสามีติ  สมฺมชฺชนิยา   
ฆสิตตป  น  วฏฏติ ฯ  วตฺตสีเสเนว  หิ  สมฺมชชฺิตพฺพ ฯ  เกจิ   
กตฺตรยฏ ิยา  ภูมึ  โกฏเฏนฺติ  ปาทงฺคุฏเกน  วิลิขนฺติ ฯ   
จงฺกมิตฏาน  ทสฺเสสฺสามาติ  ปุนปฺปุน  ภูมึ  ภินทฺนฺตา  จงฺกมนฺติ   
สพฺพ  น  วฏฏติ ฯ  วิริยสสฺ  สมฺปคฺคหณตฺถ  ปน  สมณธมฺม   
กโรนฺเตน  สทฺุธจิตฺเตน  จงฺกมิตุ  วฏฏติ ฯ  กโรนฺตสฺส  ภิชชฺติ   
อนาปตฺติ ฯ  หตฺถ  โธวิสฺสามาติ  ปวิย  ฆสนฺติ  น  วฏฏติ ฯ   
อฆสนฺเตน  ปน  อลลฺหตฺถ  ปวิย  เปตฺวา  รช  คเหตุ  
วฏฏติ ฯ  เกจิ  กณฺฑุกจฺฉุอาทีหิ  อาพาธิกา  ฉินฺนตฏาทีสุ  องฺคปจฺจงฺคานิ  ฆสนฺติ น วฏฏติ ฯ   
        ขนติ  วา  ขนาเปติ  วาติ  อนฺตมโส  ปาทงฺคุฏเกนป   
สมฺมชฺชนีสลากายป  สย  วา  ขนติ  อ ฺเน  วา ขนาเปติ ฯ  
ภินฺทติ วา  ภินฺทาเปติ  วาติ  อนฺตมโส  อุทกมฺป  ฉฑฺเฑนฺโต   
สย  วา  ภินฺทติ  อ ฺเน  วา  เภทาเปติ ฯ  ทหติ  วา   
ทหาเปติ  วาติ  อนฺตมโส  ปตฺต  ปจนฺโต  สย  วา  ทหติ 
อ ฺเน  วา  ทหาเปติ ฯ  ยตฺตเกสุ  าเนสุ  อคฺคึ  เทติ  วา  
ทาเปติ วา ตตฺตกานิ ปาจิตฺติยานิ ฯ  ปตฺต  ปจนฺเตนป  ปุพฺเพ   
ปกฺกฏาเนเยว  ปจิตพฺโพ ฯ  อทฑฺฒาย  ปวิยา  เปตุ  น   
วฏฏติ ฯ  ปตฺตปจนกปาลสฺส  ปน  อุปริ  อคฺคึ  เปตุ  วฏฏติ ฯ    
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ทารูน  อุปร ิ เปติ  โส  อคฺคิ  ตานิ  ทหนฺโต  คนฺตฺวา  ปวึ   
ทหติ  น  วฏฏติ ฯ  อิฏกปาสาณาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ   
ตตฺราป  หิ  อิฏกาทีนเยว  อุปร ิ เปตุ วฏฏติ ฯ  กสมฺา ฯ   
เตส  อนุปาทานตฺตา ฯ  น  หิ  ตานิ  อคฺคิสฺส  อุปาทานสงฺขย   
คจฺฉนฺติ ฯ  สกฺุขขาณุสุกฺขรุกฺขาทีสุป  อคฺคึ  ทาตุ  น  วฏฏติ ฯ   
สเจ  ปน  ปวึ  อปฺปตฺตเมว นิพฺพาเปตฺวา  คมิสฺสามีติ  เทติ   
วฏฏติ ฯ  ปจฺฉา  นิพฺพาเปตุ  น  สกฺโกติ  อวิสยตฺตา  อนาปตฺติ ฯ 
ติณุกฺก  คเหตฺวา  คจฺฉนฺโต  หตฺเถ  ฑยหฺมาเน  ภูมิย  ปาเตติ  
อนาปตฺติ ฯ  ปติตฏาเนเยว  อุปาทาน  ทตฺวา  อคฺคึ  กาตุ   
วฏฏตีติ  มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ  ทฑฺฒปวิยา  จ  ยตฺตก  าน  
อุสุมาย  อนุคต  สพฺพ  วิโกเปตุ  วฏฏตีติ  ตตฺเถว  วุตฺต ฯ  
โย  ปน  อชานนโก  ภิกฺขุ  อรณิสหิเตน  อคฺคึ  นิพฺพตฺเตตฺวา  
หตฺเถน  อุกฺขิปตฺวา  กึ  กโรมีติ  วทติ  ชาเลหีติ  วตฺตพฺโพ ฯ  
หตฺโถ  เม  ฑยฺหตีติ  วทติ  ยถา  น  ฑยหฺติ  ตถา  กโรหีติ  
วตฺตพฺโพ ฯ  ภูมิย  ปาเตหีติ  ปน  น  วตฺตพฺโพ ฯ  สเจ  หตฺเถ  
ฑยฺหมาเน  ปาเตติ  ปวึ  ฑยฺหิสฺสามีติ  อปาติตตฺตา  อนาปตฺติ ฯ   
ปติตฏาเน  ปน  อคฺคึ  กาตุ  วฏฏตีติ  กุรุนฺทิย  วุตฺต ฯ   
อนาปตฺติ  อิม  ชานาติ  อาทีสุ  ปน  อิมสฺส  ถมฺภสฺส  อาวาฏ   
ชาน  มหามตฺติก  ชาน  ถสุมตฺติก  ชาน  มหามตฺติก  เทหิ   
ถุสมตฺติก  เทหิ  มตฺติก  อาหร  ปสุ  อาหร  มตฺติกาย  อตฺโถ    
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ปสุนา  อตฺโถ  อิมสฺส  ถมฺภสฺส  อาวาฏ  กปฺปย  กโรหิ   
อิม  มตฺติก  กปฺปย  กโรหิ  อิม  ปสุ กปฺปย  กโรหีติ   
เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อส ฺจิจฺจาติ  ปาสาณรุกฺขาทีนิ  วา   
ปวฏเฏนฺตสฺส  กตฺตรทณฺเฑน  วา  อาหจฺจ  อาหจฺจ  คจฺฉนฺตสฺส   
ปวี  ภิชฺชติ ฯ  สา  เตน  ภินฺทิสฺสามีติ  เอว  ส ฺจิจฺจ  
อภินฺนตฺตา  อส ฺจิจฺจ  ภินฺนา  นาม  โหติ ฯ  อิติ  อส ฺจิจฺจ   
ภินฺทนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  อสติยาติ  อ ฺาวิหิโต  เกนจิ  สทฺธึ  
กิ ฺจิ  กเถนฺโต  ปาทงฺคุฏเกน  วา  กตฺตรยฏ ิยา  วา  ปวึ  
วิลิขนฺโต  ติฏติ ฯ  เอว  อสติยา  วิลิขนฺตสฺส  วา  ภินฺทนฺตสฺส  
วา  อนาปตฺติ ฯ  อชานนฺตสฺสาติ  อนฺโตเคเห  โอวุฏ  ฉนฺน  
ปวึ  อกปฺปยปวีติ  น  ชานาติ  กปฺปยปวีติ  ส ฺาย  
วิโกเปติ  ขนามิ  ภินฺทามิ  ทหามีติ  วา  น  ชานาติ  เกวล   
สงฺโคปนตฺถาย  ขนิตฺตาทีนิ  วา  เปติ  ฑยฺหมานหตฺโถ  วา  
อคฺคึ  ปาเตติ  เอว  อชานนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ เสส อุตฺตานเมว ฯ   
        ติสมุฏาน  กายจิตฺตโต  วาจาจิตฺตโต  กายวาจาจิตฺตโต 
จ  สมุฏาติ  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช   
กายกมฺม  วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                    ปวีขนนสิกฺขาปท ทสม ฯ   
         สมตฺโต วณฺณนากฺกเมน มุสาวาทวคฺโค ปโม ฯ    
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        เสนาสนวคฺคสฺส  ปมสิกฺขาปเท ฯ  อนาทิยนฺโตติ  ตสฺสา   
วจน  อคฺคณฺหนฺโต ฯ  ทารกสฺส  พาหุ อาโกฏเฏสีติ  อุกฺขิตฺต- 
ผรสุ  นิคฺคเหตุ   อสกโฺกนโฺต    มนุสฺสาน    จกฺขุวิสยาติกฺกนฺเต   
จาตุมฺมหาราชสนฺติกา  ลทฺเธ  รุกฺขฏกทิพฺพวิมาเน  นิปนฺนสสฺ   
ทารกสฺส  พาหุ ถนมูเลเยว  ฉินฺทิ ฯ น โข ปเนต ปฏิรูปนฺติ  
อาทิมฺหิ อย  สงฺเขปวณฺณนา ฯ  หิมวนฺเต  กิร  ปกฺขทิวเสสุ   
เทวตาสนฺนิปาโต  โหติ  ตตฺถ  รกฺุขธมฺม  ปุจฺฉนฺติ  ตฺว  รุกฺข- 
ธมฺเม   ิตา  น   ิตาติ ฯ  รุกฺขธมฺโม  นาม  รุกฺเข  ฉิชฺชมาเน   
รุกฺขเทวตาย  มโนปโทสสฺส  อกรณ ฯ  ตตฺถ  ยา  เทวตา  
รุกฺขธมฺเม  อฏ ิตา  โหติ  สา  เทวตา  สนฺนิปาต  ปวิสิตุ  น  
ลภติ ฯ  อิติ  สา  เทวตา  อิม ฺจ  รุกฺขธมฺเม  อฏานปจฺจย   
อาทีนว  อทฺทส  ภควโต  จ  สมฺมุขา  สุตปุพฺพธมฺมเทสนา- 
นุสาเรน  ตถาคตสฺส  ฉทฺทนฺตาทิกาเล  ปุพฺพจริต  อนุสฺสริ ฯ  
เตนสฺสา  เอตทโหสิ  นโข  ปเนต  ปฏิรูป ฯเปฯ  ชีวิตา  
โวโรเปยฺยนติฺ ฯ  ยนฺนูนาห  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจยฺยนฺติ   
อิท  ปนสฺสา  อย  ภิกฺขุ  สปติโก  ปุตฺโต  อทฺธา  ภควา  
อิมสฺส  อิม  อชฺฌาจาร  สุตฺวา  มริยาท  พนฺธิสฺสติ  สิกฺขาปท  
ป ฺาเปสฺสตีติ  อิติ  ปฏสิ ฺจิกฺขนฺติยา  อโหสิ ฯ  สจชฺช  ตฺว   
เทวเตติ  สเจ  อชฺช  ตฺว  เทวเต ฯ  ปสเวยฺยาสีติ  ชเนยฺยาสิ   
อุปฺปาเทยฺยาสิ ฯ  เอว ฺจ ปน วตฺวา ภควา ต เทวต    
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ส ฺาเปนฺโต   
                 โย เว อุปฺปติต โกธ         รถ ภนฺตว ธารเย   
                 ตมห สารถึ พฺรูมิ           รสฺมิคฺคาโห อิตโร ชโนติ (๑)   
อิม  คาถ  อภาสิ ฯ  คาถาปริโยสาเน  สา  เทวตา  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏาสิ ฯ ปุน ภควา สมฺปตฺตปริสาย ธมฺม เทเสนฺโต   
                            โย เว อุปฺปติต วิเนติ โกธ   
                            วิสฏ สปฺปวิสว โอสเถหิ   
                            โส ภิกขฺุ ชหาติ โอรปาร   
                            อุรโค ชณฺิณมิว ตจ ปุราณนฺติ (๒)   
อิม  คาถมภาสิ ฯ  ตตฺถ  ปมคาถา  ธมฺมปเท  สงฺคห  อารุฬฺหา   
ทุติยา  สุตฺตนิปาเต  วตฺถุ  ปน  วินเยติ ฯ  อถ  ภควา  ธมฺม   
เทเสนฺโตเยว  ตสฺสา  เทวตาย  วสนฏาน  อาวชฺเชนฺโต  ปฏริปู  
าน  ทิสฺวา  คจฺฉ  เทวเต  อมุกสฺมึ  โอกาเส  รุกฺโข  วิวิตฺโต  
ตสฺมึ  อุปคจฺฉาติ  อาห ฯ  โส  กริ  รุกโฺข  น  อาฬวีรฏเ 
เชตวนสฺส  อนฺโตปริกฺเขเป  ยสฺส  เทวปุตฺตสฺส  ปรคฺิคโห  อโหสิ   
โส  จุโต  ตสฺมา  วิวิตฺโตติ  วุตฺโต ฯ  ตโต  ปฏาย  จ  ปน   
สา  เทวตา  สมฺมาสมฺพุทฺธโต  ลทฺธปริหารา  พุทฺธปูฏายิกา   
อโหสิ ฯ  ยทา  เทวตาสมาคโม  โหติ  มเหสกฺขเทวตาสุ  อาคจฺฉนฺตีสุ   
อ ฺา  อปฺเปสกฺขา  เทวตา  ยาว  มหาสมุทฺทจกฺกวาฬปพฺพตา   
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๗๒/๔๔-๔๕ ฯ  ๒. ขุ.สุ.  ๒๕/๒๙๔/๓๒๔ ฯ    
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ตาว  ปฏิกฺกมนฺติ ฯ  อย  ปน  อตฺตโน  วสนฏาเน  นิสีทิตฺวาว  
ธมฺม  สุณาติ ฯ  ยป  ปมยาเม  ภิกฺขู  ป ฺห  ปุจฺฉนฺติ   
มชฺฌิมยาเม  เทวตา  ต  สพฺพ  ตตฺเถว  นิสีทิตฺวา  สุณาติ ฯ  
จตฺตาโร  มหาราชาโนป  ภควโต  อุปฏาน  อาคนฺตฺวา  คจฺฉนฺตา   
ต  เทวต  ทิสวฺาว  คจฺฉนฺติ ฯ  ภูตคามปาตพฺยตายาติ  เอตฺถ  
ภวนฺติ  อาหุวนฺติ  จาติ  ภูตา ฯ  ชายนติฺ  วฑฺฒนฺติ  ชาตา  
วฑฺฒิตา  วาติ  อตฺโถ ฯ  คาโมติ  ราสิ ฯ  ภูตาน  คาโมติ   
ภูตคาโม ฯ  ภูตาเอว  วา คาโมภ  ภูตคาโม ฯ  ปติฏ ิตหรตติณ- 
รุกฺขาทีนเมต  อธิวจน ฯ  ปาตพฺยสฺส  ภาโว  ปาตพฺยตา ฯ   
เฉทนเภทนาทีหิ  ยถารุจึ  ปริภุ ฺชิตพฺพตาติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺส   
ภูตคามปาตพฺยตาย ฯ  นมิิตฺตตฺเถ  ภุมฺมวจน ฯ  ภูตคามปาตพฺยตา- 
เหตุ  ภูตคามสฺส  เฉทนาทิปจฺจยา  ปาจิตฺติยนฺติ  อตฺโถ ฯ  
อิทานิ  ต  ภูตคาม  วิภชิตฺวา  ทสฺเสนฺโต  ภูตคาโม  นาม   
ป ฺจ  วีชชาตานีติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ภูตคาโม  นามาติ  ภูตคาม   
อุทฺธริตฺวา  ยสฺมึ  สติ  ภูตคาโม  โหติ  ต  ทสฺเสตุ ป ฺจ   
พีชชาตานีติ  อาทิมาหาติ  อฏกถาสุ  วุตฺต ฯ  เอว  สนฺเตป  
ยานิ วา  ปน ฺานิป  อตฺถิ  มูเล  ชายนฺตีติอาทีนิ  น   
สเมนฺติ ฯ  น  หิ  มลูพีชาทนีิ  มลูาทีสุ  ชายนฺติ  มูลาทีสุ   
ชายมานานิ  ปน  ตานิ  พีชานิ  ตสฺมา  เอวเมตฺถ  วณฺณนา   
เวทิตพฺพา ฯ  ภูตคาโม  นามาติ  วิภชิตพฺพปท ฯ  ป ฺจาติ  ตสฺส    
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วิภาคปริจฺเฉโท ฯ  พีชชาตานีติ  ปริจฺฉินฺนธมฺมนิทสฺสน ฯ   
ตสฺสตฺโถ  พีเชหิ  ชาตานีติ  พีชชาตานิ ฯ  รุกฺขาทีน  เอต   
อธิวจน ฯ  อปโร  นโย ฯ  พีชานิ  จ  ตานิ  ชาตานิ  จ  ปสุตานิ   
นิพฺพตฺตปณฺณมูลานีติ  พีชชาตานิ ฯ   เอเตน  อลฺลวาลิกาทีสุ   
ปตาน  นิพฺพตฺตปณฺณมูลาน  สิงฺคเวราทีน  สงฺคโห  กโต   
โหติ ฯ  อิทานิ  เยหิ  พีเชหิ  ชาตตฺตา  รุกฺขาทีนิ  พีชชาตานีติ   
วุตฺตานิ  ตานิ  ทสฺเสนฺโต  มูลพีชนฺติ  อาทิมาห ฯ  เตส  อุทฺเทโส   
ปากโฏเอว ฯ  นิทฺเทเส  ยานิ  วา  ปน ฺานิป  อตฺถิ  มูเล   
ชายนฺติ  มูเล  ส ฺชายนฺตีติ  เอตฺถ  พีชโต  นิพฺพตฺตนพีช   
ทสฺสิต ฯ  ตสฺมา  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ยานิ  วา   
ปน ฺานิป  อตฺถิ อาลุวกเสรุกมลุปฺปลปุณฺฑรีกกุวลยกณฺฑ- 
ปาฏลีมูลาทิเภเท  มูเล  คจฺฉวลฺลีรุกฺขาทีนิ  ชายนฺติ  ส ฺชายนฺติ   
ตานิ  ยมฺหิ  มูเล  ชายนฺติ  เจว  ส ฺชายนฺติ  จ  ต ฺจ  ปาลิย   
วุตฺต  หลิทฺทาทิ  สพฺพป  เอต  มูลพีช  นาม  (๑)ฯ เอส นโย 
ขนฺธพีชาทีสุ ฯ เย (๒)วา  ปน  พีเชสุ  ปเนตฺถ  อมพฺาฏก- 
อินฺทสาลนุหิปาลิภทฺทกณฺณิการาทีนิ  ขนฺธพีชานิ  อมฺพิลวลฺลี   
จตุรสฺสวลฺลี  กณเวราทีนิ  ผลุพีชานิ  มกจิสุมนชยสุมนาทีนิ   
อคฺคพีชานิ  อมฺพชมฺพูปนสฏ ิอาทีนิ  พีชพชีานีติ  ทฏพฺพานิ ฯ  
อิทานิ  ย  วุตฺต  ภูตคามปาตพฺยตาย  ปาจิตฺติยนฺติ  ตตฺถ   
# ๑. อิโต ปร อิติสทฺโท อิจฺฉิตพฺโพ ฯ   ๒. ยานิ ฯ    
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ส ฺาวเสน  อาปตฺตานาปตฺติเภท  ปาตพฺยตาเภท ฺจ  ทสฺเสนฺโต   
พีเช  พีชส ฺ ีติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ยถา  สาลีน ฺเจว  โอทน   
ภุ ฺชตีติ  อาทีสุ  สาลีตณฺฑุลาน  โอทโน  สาลีน  โอทโนติ  วุจฺจติ   
เอว  พีชโต  สมฺภูโต  ภูตคาโม  พีชนติฺ  วุตฺโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
ย  ปน  พีชคามภูตคามสมารมฺภา  ปฏวิิรโตติ  อาทีสุ  วุตฺต   
ภูตคามปริโมจน  กตฺวา  ปตพีช  ต  ทุกฺกฏวตฺถุ ฯ  อถวา   
ยเทต  ภูตคาโม  นามาติ  สิกฺขาปทวิภงฺคสฺส  อาทิปท  เตน  
สทฺธึ  โยเชตฺวา  ย  พีช  ภูตคาโม  นาม  โหติ  ตสฺมึ  พีเช  
พีชส ฺ ี สตฺถกาทีนิ คเหตฺวา  สย  วา  ฉินฺทติ  อ ฺเน   
วา เฉทาเปติ  ปาสาณาทีนิ คเหตฺวา สย วา  ภินฺทติ  อ ฺเน  
วา  เภทาเปติ  อคฺคึ  อุปสหริตฺวา  สย  วา  ปจติ  อ ฺเน  วา  
ปจาเปติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺสาติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
ยถารุต  ปน  คเหตฺวา  ภูตคามวินิมุตฺตสฺส  พีชสฺส ฉินฺทนาทิ- 
เภทาย ปาตพฺยตาย ปาจิตฺติย น วตฺตพฺพ ฯ   
        อย  เหตฺถ  วินิจฺฉยกถา ฯ  ภูตคาม  วิโกเปนตฺสฺส  
ปาจิตฺติย ฯ  ภูตคามปริโมจิต  ป ฺจวิธป  วีชคาม  วิโกเปนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ ฯ  พีชคามภูตคาโม  นาเมส  อตฺถิ  อุทกฏโ  อตฺถิ   
ถลฏโ ฯ  ตตฺถ  อุทกฏโ  สาสปมตฺติกาติลพีชกาทิเภทา   
สปณฺณิกา  จ  อปณฺณิกา  จ  สพฺพา  เสวาลชาติ  อนฺตมโส   
อุทกปปฺปฏก  อุปาทาย  ภูตคาโมติ  เวทิตพฺโพ ฯ  อุทกปปฺปฏโก    
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นาม  อุปริ  ถทฺโธ  ผรุสวณฺโณ  เหฏา  มุทุ  นีลวณฺโณ  โหติ ฯ   
ตตฺถ  ยสฺส  เสวาลสฺส  มลู  โอโรหิตฺวา   ปวิย  ปติฏ ิต   
ตสฺส  ปวี  าน ฯ  โย  อุทเก  ส ฺจรติ  ตสฺส  อุทก ฯ   
ปวิย  ปติฏ ิต  ยตฺถ  กตฺถจิ  วิโกเปนตฺสฺส  อุทฺธรตฺิวา  วา   
านนฺตร  สงฺกาเมนฺตสฺส  ปาจิตฺติย ฯ  อุทเก  ส ฺจรนฺต   
วิโกเปนฺตสฺเสว  ปาจิตฺติย ฯ  หตฺเถหิ  ปน อิโตจีโตจ วิยูหิตฺวา  
นหายิตุ  วฏฏติ ฯ  สกล  หิ  อุทก  ตสสฺฏาน ฯ  ตสฺมา  น   
โส เอตฺตาวตา  านนฺตร  สงฺกามิโต  โหติ ฯ  อุทกโต  ปน   
อุทเกน  วินา  ส ฺจิจฺจ  อุกฺขิปตุ น  วฏฏติ ฯ  อุทเกน  สทฺธ ึ 
อุกฺขิปตฺวา  ปุน อุทเก  ปกฺขิปตุ  วฏฏติ ฯ  ปริสฺสาวนนฺตเรน   
นิกฺขมติ  กปปฺย  การาเปตฺวาว  อุทก  ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ   
อุปฺปลินีปทุมินีอาทีนิ  ชลชวลลฺีติณานิ  อุทกโต  อุทฺธรนฺตสฺส  วา   
ตตฺเถว  วิโกเปนฺตสฺส  วา  ปาจิตฺติย ฯ  ปเรหิ  อุปฺปาฏิตานิ   
วิโกเปนฺตสฺส  ทุกฺกฏ ฯ  ตานิ  หิ  พีชคาเม  สงฺคห  คจฺฉนฺติ ฯ   
ติลพีชกสาสปมตฺตกเสวาโลป  อุทกโต  อุทฺธโฏ  อมิลาโต    
อคฺคพีชสงฺคห   คจฺฉติ  ฯ  มหาปจฺจริยาทีสุ  อนนฺตกติลวีชก- 
อุทกปปฺปฏกาทีนิ  ทุกฺกฏวตฺถุกานีติ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  การณ  น  
ทิสฺสติ ฯ  อนฺธกฏกถาย  สมฺปุณฺณภูตคาโม  น  โหติ  ตสฺมา   
ทุกฺกฏนฺติ  วุตฺต ฯ  ตป  น  สเมติ ฯ  ภูตคาเม  หิ  ปาจิตฺติย   
พีชคาเม  ทุกฺกฏ  วุตฺต ฯ  อสมฺปุณฺณภูตคาโม  นาม  ตติโย    
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โกฏาโส  เนว  ปาลิย  น  อฏกถาสุ  อาคโต ฯ  อถ  จ  
ต  พีชคามสงฺคห  คจฺฉิสฺสตีติ ฯ  ตป  น  ยุตฺต  อภูตคามมูลตฺตา   
ตาทิสสฺส  พีชสฺสาติ ฯ  อปจ  ครุกลหุเกสุ  ครุเก  าตพฺพนฺติ  
เอต  วินยลกขฺณ ฯ  ถลฏเ  ฉินฺนรุกฺขาน  อวสิฏโ  หริตขาณุโก  
นาม  โหติ ฯ  ตตฺถ  กกุธกร ฺชปยงฺคุปนสาทีน  ขาณุ  อุทฺธ  
วฑฺฒติ ฯ  โส  ภูตคาเมน  สงฺคหิโต ฯ  ตาลนาฬิเกราทีน  ขาณุ  
อุทฺธ  น  วฑฺฒติ ฯ  โส  พีชคาเมน  สงฺคหิโต ฯ  กทลิยา  ปน   
อผลิตาย  ขาณุ  ภูตคาเมน  สงฺคหิโต ฯ  ผลิตาย  พีชคาเมน ฯ  
กทลี  ปน  ผลิตา ยาว นีลปณฺณา  ตาว  ภูตคาเมเนว  
สงฺคหิตา ฯ  ตถา  ผลิโต  เวฬุ ฯ  ยทา  ปน  อคฺคโต  ปฏาย   
สุสฺสติ  ตทา  พีชคาเมน  สงฺคห  คจฺฉติ ฯ  กตรพีชคาเมน ฯ   
ผลุพีชคาเมน ฯ  กินฺตโต  นิพฺพตฺตติ ฯ  น  กิ ฺจิ  ยท ิ หิ  
นิพฺพตฺเตยฺย  ภูตคาเม  สงฺคห  คจฺเฉยฺย ฯ  อินฺทสาลาทิรุกฺเข   
ฉินฺทิตฺวา  ราสึ  กโรนฺติ ฯ  กิ ฺจาป  ราสิกตทณฺฑเกหิ  รตนป-ฺ 
ปมาณาป  สาขา  นิกฺขมนฺติ  พีชคาเมเนว  สงฺคห  คจฺฉนฺติ ฯ   
มณฺฑปตฺถาย  วา  วติอตฺถาย  วา  วลลฺอีาโรปนตฺถาย  วา  
ภูมิย  นิกฺขนนฺติ ฯ  มูเลส ุ เจว  ปณฺเณสุ  จ  นิคฺคเตสุ  ปน   
ภูตคามสงฺขฺย  คจฺฉนฺติ ฯ  มลูมตฺเตสุ  ปน  ปณฺณมตฺเตสุ  วา   
นิคฺคเตสุ  พีชคามสงฺคหิตาเอว ฯ  ยานิ  กานิจิ พีชานิ ปวิย  
วา อุทเกน  สิ ฺจิตฺวา  ปตานิ  กปาลาทีสุ  วา  อลฺลปสุ    
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ปกฺขิปตฺวา นิกฺขิตฺตานิ โหนฺติ  สพฺพานิ  มลูมตฺเต  วา   
ปณฺณมตฺเต  วา  นิคฺคเตป  พีชานิเยว ฯ สเจป  มูลานิ  จ  
อุปริองฺกุโร  จ  นิคฺคจฺฉติ  ยาว  องฺกฺโร  หรโิต  น  โหติ  
ตาว  พีชานิเยว ฯ  มุคฺคาทีน  ปน  ปณฺเณสุ  อุฏ ิเตสุ   
วีหิอาทีน  วา  องฺกุเร  หริเต  นีลวณฺณปณฺเณ  ชาเต  ภูตคาม- 
สงฺคห  คจฺฉนฺติ ฯ  ตาลฏ ีน  ปม  สกูรทาฒา  วิย  มลู  
นิคฺคจฺฉติ ฯ  นิคฺคเตป  ยาว  อุปร ิ ปตฺตวฏฏิ  น  นคฺิคจฺฉติ  
ตาว พีชคาโมเยว ฯ  นาฬเิกรสฺส  ตจ  ภินฺทิตฺวา  ทณฺฑสูจิ   
วิย  องฺกุโร  นิคฺคจฺฉติ  ยาว  มิคสิงฺคสทิสา  นีลปตฺตวฏฏิ   
น  โหติ  ตาว  พีชคาโมเยว ฯ  มูเล  อนิคฺคเตป  ตาทิสาย  
ปตฺตวฏฏิยา  ชาตาย  อมลูกภูตคาเม  สงฺคห  คจฺฉติ ฯ  อมฺพฏ ิ- 
อาทีนิ  วีหิอาทีหิ  วินิจฺฉินิตพฺพานิ ฯ  วณฺฏกา  วา  อ ฺา 
วา  ยากาจิ  รกฺุเข  ชายิตฺวา  รกฺุข  โอตฺถรติ  รุกฺโขเยว   
ตสฺสา  าน ฯ  ต  วิโกเปนฺตสฺส  วา  ตโต  อุทฺธรนฺตสฺส  วา   
ปาจิตฺติย ฯ เอกา อมูลิกา ลตา โหติ องฺคุลิเวโก วิย 
วนปฺปคุมฺพทณฺฑเก  เวเติ  ตสฺสาป  อยเมว  วินิจฺฉโย ฯ   
เคหมุขปาการเวทิกาเจติยาทีสุ  นีลวณฺโณ  เสวาโล  โหติ ฯ   
ยาว  เทฺว  ตีณิ  ปตฺตานิ  น  ส ฺชายนฺติ  ตาว  อคฺคพีชสงฺคห   
คจฺฉติ ฯ  ปตฺเตสุ  ชาเตสุ  ปาจิตฺติยวตฺถุ ฯ  ตสฺมา  ตาทิเสสุ   
าเนสุ  สุธาเลปมฺป  ทาตุ  วฏฏติ ฯ    อนุปสมฺปนฺเนน  ลิตฺตสฺส    
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อุปริ  สินิทฺธเลป  ทาตุ วฏฏติ ฯ  สเจ  นิทาฆสมเย  สุกฺขเสวาโล   
ติฏติ  ต  สมฺมชฺชนีอาทีหิ  ฆสิตฺวา  อปเนตุ  วฏฏติ ฯ  ปานีย- 
ฆฏาทีน  พหิ  เสวาโล  ทกฺุกฏวตฺถุ  อนฺโต  อพฺโพหาริโก ฯ   
ทนฺตกฏปูวาทีสุ  กณฺณกติป  อพฺโพหาริกเมว ฯ  วุตฺต ฺเหต  สเจ   
เครุกปริกมฺมกตา  ภิตฺติ  กณฺณกิตา  โหติ  โจลก  เตเมตฺวา   
ปเฬตฺวา  ปมชฺชิตพฺพาติ  (๑) ฯ  ปาสาณชาติปาสาณททฺทุเสวาล- 
เสเลยฺยกาทีนิ  อหริตวณฺณานิ  อปตฺตกานิ  จ  ทุกกฺฏวตฺถุกานิ ฯ   
อหิจฺฉตฺตก  ยาว  มกุล  โหติ  ตาว  ทกฺุกฏวตฺถุ ฯ  ปุปฺผิตกาลโต   
ปฏาย  อพฺโพหาริก ฯ  อลฺลรกฺุขโต  ปน  อหิจฺฉตฺตก  คณฺหนฺโต   
รุกฺขตจ  วิโกเปติ  ตสฺมา  ตตฺถ  ปาจิตฺติย ฯ  รุกฺขปปฺปฏิกายป   
เอเสว  นโย ฯ  ยา  ปน อินฺทสาลกกุธาทีน ปปฺปฏกิา  รุกฺขโต 
มุจฺจิตฺวา  ติฏติ  ต  คณฺหนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  นิยาสมฺป  รกฺุขโต   
มุจฺจิตฺวา  วา   ิต  สุกฺขรุกเฺขสุ  วา  ลคฺค  คณฺหิตุ วฏฏติ   
อลฺลรุกฺขโต  น  วฏฏติ ฯ  ลาขายป  เอเสว  นโย ฯ รกฺุข  
จาเลตฺวา  ปณฺฑุปลาส  วา  ปริณตกณฺณิการาทิปุปฺผ  วา  
ปาเตนฺตสฺส ปาจิตฺติยเมว ฯ  หตฺถกกฺุกจฺุเจน  มุทุเกสุ  อินฺท- 
สาลนุหิกฺขนฺธาทีสุ  วา  ตตฺถ  ชาตกตาลปณฺณาทีสุ  วา  อกฺขร   
ฉินฺทนฺตสฺสาป  เอเสว  นโย ฯ  สามเณราน  ปุปฺผ  โอจินนฺตาน  
สาข  โอนาเมตฺวา  ทาตุ  วฏฏติ ฯ   เตหิ  ปน  ปุปฺเผหิ  ปานีย   
# ๑. วิ. จุล.ฺ ๗/๔๓๙/๒๔๙ ฯ    
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น  วาเสตพฺพ ฯ  ปานียวาสตฺถิเกน  สามเณร  อุกฺขิปตฺวา   
โอจินาเปตพฺพานิ ฯ  ผลสาขาป  อตฺตนา  ขาทิตุกาเมน  น   
โอนาเมตพฺพา ฯ  สามเณร  อุกฺขิปตฺวา  ผล  คาเหตพฺพ ฯ  ยงฺกิ ฺจิ   
คจฺฉ  วา  ลต  วา  อุปฺปาเฏนฺเตหิ  สามเณเรหิ  สทฺธึ  คเหตฺวา   
อากฑฺฒิตุ น  วฏฏติ ฯ  เตส  ปน  อุสฺสาหชนนตฺถ  อากฑฺฒนฺเตน   
กฑฺฒนาการ  ทสฺเสนฺเตน  วิย  อคฺเค  คเหตุ วฏฏติ ฯ  เยส  
รุกฺขาน  สาขา  รุหติ  เตส  สาข  มกฺขิกาวีชนาทีน  อตฺถาย   
กปฺปย  อการาเปตฺวา  คหิต  ตเจ  วา  ปตฺเต  วา  อนฺตมโส  
นเขนป  วิเลขนฺตสฺส  ทุกกฺฏ ฯ  อลฺลสงฺิคเวราทีสุป  เอเสว  นโย ฯ 
สเจ  ปน  กปฺปย  การาเปตฺวา  สีตเล  ปเทเส  ปตสฺส  มลู  
ส ฺชายติ  อุปริภาเค  ฉินฺทิตุ  วฏฏติ ฯ  สเจ  องฺกุโร  ชายติ  
เหฏาภาเค  ฉินฺทิตุวฏฏติ ฯ มูเล จ นีลงฺกุเร จ ชาเต  
ฉินฺทิตุน วฏฏติ ฯ   
        ฉินฺทติ  วา  เฉทาเปติ  วาติ  อนฺตมโส  สมฺมชฺชนีสลากายป   
ติณานิ  ฉินฺทิสฺสามีติ  ภูมึ  สมฺมชชฺนฺโต  สย  วา  ฉินฺทติ   
อ ฺเน  วา  เฉทาเปติ ฯ  ภินฺทติ  วา  ภินฺทาเปติ  วาติ อนฺตมโส  
จงฺกมนฺโตป  ฉิชฺชนก  ฉิชฺชตุ  ภิชชฺนก  ภิชฺชตุ  จงฺกมิตฏาน   
ทสฺเสสฺสามีติ  ส ฺจิจฺจ  ปาเทหิ  อกฺกมนฺโต  ติณวลฺลีอาทีนิ  สย   
วา  ภินฺทติ  อ ฺเน  วา  เภทาเปติ ฯ  สเจป  ติณ  วา  ลต   
วา  คณฺ ึ  กโรนฺตสฺส  ภิชชฺติ  คณฺ ิมฺป  กาตุ  น  วฏฏติ ฯ    
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ตาลรุกฺขาทีสุ  ปน  โจราน  อนารุหณตฺถาย  ทารุมกกฺฏก   
อาโกฏเฏนฺติ  กณฺฏเก  พนฺธนฺติ ฯ  ภิกขฺุสฺส  เอว  กาตุ น   
วฏฏติ ฯ  สเจ  ปน  ทารุมกฺกฏโก  รกฺุเข  อลฺลีนมตฺโตว   
โหติ  รกฺุข  น  ปเฬติ  วฏฏติ ฯ  รุกฺข  ฉินฺท  ลต  ฉินฺท  กณฺฑ  วา 
มูล  วา  อุปฺปาเฏหีติ  วตฺตตป  วฏฏติ  อนิยามิตตฺตา ฯ  นิยาเมตฺวา   
ปน  อิม  รุกขฺ  ฉินฺทาหีติอาทึ  วตฺตุ  น  วฏฏติ ฯ  นาม   
คณฺหิตฺวาป  อมฺพรุกฺข  จตูรสฺสวลฺลึ  อาลุวกณฺฑ  มุชติณ  อสุกรุกฺขจฺฉลฺลึ  ฉินฺท  ภินทฺ  อุปฺ
ปาเฏหีติอาทิวจนป  อนิยามิตเมว   
โหติ ฯ  อิม  อมฺพรุกฺขนฺติ  อาทิวจนเมว  หิ  นิยามิต  นาม 
ต  น  วฏฏติ ฯ  ปจติ  วา  ปจาเปติ  วาติ  อนฺตมโส  ปตฺตมฺป  
ปจิตุกาโม  ติณาทีน  อุปริ  ส ฺจิจฺจ  อคฺคึ  กโรนฺโต  สย  
วา  ปจติ  อ ฺเน  วา  ปจาเปตีติ  สพฺพ  ปวีขนนสิกฺขาปเท   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อนิยาเมตฺวา  ปน  มุคฺเค  ปจ  มาเส   
ปจาติอาทึ  วตฺตุ วฏฏติ ฯ  อิเม  มุคฺเค  ปจ  อิเม  มาเส   
ปจาติ  เอว  วตฺตุ น  วฏฏติ ฯ  อนาปตฺติ  อิม  ชานาติ  
อาทีสุ  อิม  มูลเภสชฺช  ชาน  อิม  มลู  วา  ปณฺณ  วา   
เทหิ  อิม  รุกขฺ  วา  ลต  วา  อาหร  อิมนิา  ปุปฺเผน  วา   
ผเลน  วา  ปณฺเณน  วา  อตฺโถ  อิม  รุกขฺ  วา  ลต  วา   
ผล  วา  กปฺปย  กโรหีติ  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  เอตฺตาวตา   
ภูตคามปริโมจน  กต  โหติ ฯ  ปริภุ ฺชนฺเตน  ปน  พีชคาม-    
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ปริโมจนตฺถ  ปุนป  กปฺปย  กาเรตพฺพ ฯ   
        กปฺปยกรณ ฺเจตฺถ  อิมินา  สุตฺตานุสาเรน  เวทิตพฺพ  
อนุชานามิ  ภิกฺเว  ป ฺจหิ  สมณกปฺเปหิ  ผล  ปรภุิ ฺชิตุ   
อคฺคิปริจิต  สตฺถปริจิต  นขปริจิต  อพีช  นิพฺพฏฏพีชเมว   
ป ฺจมนฺติ  (๑) ฯ  ตตฺถ  อคฺคิปริจิตนฺติ  อคฺคินา  ปริจิต  อภิภูต   
ทฑฺฒ  ผุฏนฺติ  อตฺโถ ฯ  สตฺถปริจิตนฺติ  สตฺเถน  ปริจิต  อภิภูต  
ฉินฺน  วิทฺธ  วาติ  อตฺโถ ฯ  เอเสว  นโย  นขปริจิเต ฯ   
อพีชนิพฺพฏฏพีชานิ  สยเมว  กปฺปยานิ ฯ  อคฺคินา  กปฺปย   
กโรนฺเตน  กฏคฺคิโคมยคฺคิอาทีสุ  เยนเกนจิ  อนฺตมโส  
โลหขณฺเฑนป  อาทิตฺเตน  กปฺปย  กาตพฺพ ฯ  ต ฺจโข  เอกเทส   
ผุสนฺเตน  กปฺปยนฺติ  วตฺวาว  กาตพฺพ ฯ  สตฺเถน กโรนฺเตน 
ยสฺส  กสฺสจิ  โลหมยสตฺถสฺส  อนฺตมโส  สูจินขจฺเฉทนาทีนป   
ตุณฺเฑน  วา  ธาราย  วา  เฉท  วา  เภท  วา  ทสฺเสนฺเตน   
กปฺปยนฺติ  วตฺวาว  กาตพฺพ ฯ  นเขน  กปฺปย  กโรนฺเตน  ปูตินเขน   
น  กาตพฺพ ฯ  มนุสฺสาน  ปน  สีหพฺยคฺฆทีปมกฺกฏาทีน  
สกุณาน ฺจ  นขา  ติกฺขิณา  โหนฺติ  เตหิ  กาตพฺพ ฯ  อสฺสมหิส- 
สูกรมิคโครปูาทีน  ขุรา  อติกขิฺณา  เตหิ  น  กาตพฺพ ฯ  กตป   
อกต  โหติ ฯ  หตฺถินขา  ปน  ขุรา  น  โหนฺติ  เตหิ  วฏฏติ ฯ   
เยหิ  ปน  กาตุ  วฏฏติ  เตหิ  ตตฺถ  ชาตเกหิป  อุทฺธริตฺวา    
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คหิตเกหิป  เฉทน  วา  เภทน  วา  ทสฺเสนฺเตน  กปปฺยนฺติ   
วตฺวา  กาตพฺพ ฯ  ตตฺถ  สเจป  พีชาน  ปพฺพตมตฺโต  ราสิ   
รุกฺขสหสฺส  วา  ฉินฺทิตฺวา  เอกาพทฺธ  กตฺวา  อุจฺฉูน  วา  
มหาภาโร  พนฺธิตฺวา  ปโต  โหติ  เอกสฺมึ  พีเช  วา  รุกฺขสาขาย  
วา  อุจฺฉุมฺหิ  วา  กปฺปเย  กเต  สพฺพ  กต  โหติ ฯ  อุจฺฉูนิ   
จ  ทารูนิ  จ  เอกโต  พทฺธานิ  โหนฺติ ฯ  อุจฺฉุ  กปฺปย   
กริสฺสามีติ  ทารุ  วิชฺฌติ  วฏฏติเยว ฯ  สเจ  ปน  ยาย  รชชฺุยา   
วา  วลฺลิยา  วา  พทฺธานิ  โหนฺติ  ต  วิชฺฌติ  น  วฏฏติ ฯ   
อุจฺฉุขณฺฑาน  ปจฺฉึ  ปูเรตฺวา  อาหรนฺติ ฯ  เอกสฺมึ  ขณฺเฑ  
กปฺปเย  กเต  สพฺพ  กตเมว  โหติ ฯ  สเจ  ปน  มริจิปกฺกาทีหิ  
มิสฺสิตฺวา  ภตฺต  อาหรนฺติ  กปฺปย  กโรหีติ  วุตฺเต  สเจป  (๑) 
ภตฺตสิตฺเถ  วิชฺฌติ  วฏฏติเยว ฯ  ติลตณฺฑุลาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  
ยาคุยา  ปกฺขิตฺตานิ  ปน  เอกาพทฺธานิ  หุตฺวา  น  สนฺติฏนฺติ ฯ 
ตตฺถ  เอกเมก  วิชฺฌิตฺวา  กปฺปย  กาตพฺพเมว ฯ  กปฏผลาทีน  
อนฺโต  มิ ฺช  กฏาห  มุ ฺจิตฺวา  ส ฺจรติ ฯ  ภินฺทาเปตฺวา  กปฺปย   
การาเปตพฺพ ฯ เอกาพทฺธ โหติ ฯ กฏาหป กาตุ  วฏฏติ ฯ   
        อส ฺจิจฺจาติ  ปาสาณรุกฺขาทีนิ  วา  ปวฏเฏนฺตสฺส  สาขา   
วา  กฑฺฒนฺตสฺส  กตฺตรทณฺเฑน  วา  ภูมึ  ปหริตฺวา  คจฺฉนฺตสฺส   
ติณาทีนิ  ฉิชฺชนฺติ ฯ  ตานิ  เตน  ฉินฺทสิฺสามีติ  เอว  ส ฺจิจฺจ   
# ๑. อิท ปท นิรตฺกก โหติ ปุริมปรกิปฺเปน สิทฺธตฺตา.    
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อจฺฉินฺนตฺตา  อส ฺจิจฺจ  ฉินฺนานิ  นาม  โหนฺติ ฯ  อิติ  อส ฺจิจฺจ   
ฉินฺทนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  อสติยาติ  อ ฺาวิหิโต  เกนจิ  สทฺธึ   
กิ ฺจิ  กเถนฺโต  ปาทงฺคุฏเน  วา  หตฺเถน  วา  ติณ  วา  ลต  
วา  ฉินฺทนฺโต  ติฏติ ฯ  เอว  อสติยา  ฉินฺทนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ   
อชานนฺตสฺสาติ  เอตฺถ  อพฺภนฺตเร  พีชคาโมติ  วา  ภูตคาโมติ   
วา  น  ชานาติ  ฉินฺทามีติป  น  ชานาติ  เกวล  วติยา   
วา  ปลาสปุ ฺเช  วา  นิขาทน  วา  ขนิตฺตึ  วา  กุทฺทาล  วา   
สงฺโคปนตฺถาย  เปติ  ทยฺหมานหตฺโถ  วา  อคฺคึ  ปาเตติ ฯ   
ตตฺร  เจ  ติณาทีนิ  ฉิชฺชนฺติ  วา  ทยฺหนฺติ  วา  อนาปตฺติ ฯ   
มนุสฺสวิคฺคหปาราชิกวณฺณนาย  ปน  สพฺพอฏกถาสุ  สเจ   
ภิกฺขุ  รุกฺเขน  วา  อชฺโฌตฺถริโต  โหติ  โอปาเต  วา  ปติโต  
สกฺกา  จ  โหติ  รุกฺข  ฉินทฺิตฺวา  ต  รุกขฺ  ปวฏเฏตฺวา  ภูมึ   
วา  ขนิตฺวา  นิกฺขมิตุ  ชีวิตเหตุป  อตฺตนา  น  กาตพฺพ  
อ ฺเน  ปน  ภิกฺขุนา  ภูมึ  วา  ขนิตฺวา  รุกฺข  วา  ฉินฺทิตฺวา   
อลฺลรุกฺขโต  วา  ทณฺฑก  ฉินฺทิตฺวา  ต  รุกฺข  ปวฏเฏตฺวา   
นิกฺขาเมตุ  วฏฏติ  อนาปตฺตีติ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  การณ  น  ทิสฺสติ   
อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ทวทาเห  ทยฺหมาเน  ปฏคฺคึ  ทาตุ  ปริตฺต   
กาตุนฺติ  (๑) อิท  ปน  เอกเมว  สุตฺต  ทสิฺสติ ฯ สเจ เอตสฺส  
อนุโลม  อตฺตโน  น  วฏฏติ  อ ฺสฺส  วฏฏตีติ  อิท  นานากรณ   
# ๑. วิ. จุล.ฺ ๗/๑๗๗/๖๙ ฯ    
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น  สกฺกา  ลทฺธุ ฯ  เอตฺถ  อตฺตโน  อตฺถาย  กโรนฺโต   
อตฺตสิเนเหน  อกุสลจิตฺเตเนว  กโรติ  ปโร  ปน  การุ ฺเน   
ตสฺมา อนาปตฺตีติ เจ ฯ  เอตป  อการณ ฯ  กุสลจิตฺเตนาป   
หิ  อิม  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ ฯ  สพฺพอฏกถาสุ  ปน  วุตฺตตฺตา   
น  สกฺกา  ปฏิเสเธตุ คเวสิตพฺพา  เอตฺถ  ยุตฺติ  อฏกถา- 
จริยาน  วา  สทฺธาย  คนฺตพฺพนฺติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ   
         ติสมุฏาน  กายจิตฺตโต  วาจาจิตฺตโต  กายวาจาจิตฺตโต   
จ  สมุฏาติ  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช 
กายกมฺม  วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                         ภูตคามสิกฺขาปท  ปม ฯ   
        ทุติยสิกขฺาปเท ฯ  อนาจาร  อาจริตฺวาติ  อกาตพฺพ  
กตฺวา ฯ  กายวจีทฺวาเรสุ  อาปตฺตึ  อาปชฺชิตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
อ ฺเน ฺ  ปฏิจรตีติ  อ ฺเน  วจเนน  อ ฺ  วจน  ปฏิจรติ   
ปฏิจฺฉาเทติ  อชฺโฌตฺถรติ ฯ  อิทานิ  ต  ปฏิจรณวิธึ  ทสฺเสนฺโต  
โก  อาปนฺโนติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺราย  วจนสมฺพนฺโธ ฯ  โส  กริ   
กิ ฺจิ วีติกฺกม ทิสฺวา  อาวุโส  ตฺว  อาปตฺตึ  อาปนฺโนสีติ   
สงฺฆมชฺเฌ อาปตฺติยา อนุยุ ฺชิยมาโน  โก  อาปนฺโนติ  วทติ ฯ   
ตโต  ตฺวนฺติ  วุตฺเต  อห  ก ึ อาปนฺโนติ  วทติ ฯ  อถ  ปาจิตฺติย   
วา  ทุกฺกฏ  วาติ  วุตฺเต  วตฺถุ ปุจฺฉนฺโต  อห  กิสฺมึ  อาปนฺโนติ   
วทติ ฯ  ตโต  อสุกสฺมินฺติ  วุตฺเต  อห  กถ  อาปนฺโน  กึ    
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กโรนฺโต  จ  อาปนฺโนมฺหีติ  ปุจฺฉติ ฯ  อถ  อิท  นาม  กโรนฺโต   
อาปนฺโนติ  วุตฺเต  ก  ภณถาติ  วทติ ฯ  ตโต  ต  ภณามาติ   
วุตฺเต  กึ  ภณถาติ  วทติ ฯ  อปเจตฺถ  อย  ปาลิมุตฺตโกป   
อ ฺเน ฺ  ปฏิจรณวิธิ ฯ  ภิกฺขูหิ  ตว  สิปาฏิกาย  กหาปโณ   
ทิฏโ  กิสฺเสวมสารุปฺป  กโรสีติ  วุตฺโต  สุทฏ  ภนฺเต  น   
ปเนโส  กหาปโณ  ติปุมณฺฑล  เอตนฺติ  ภณนฺโต  วา  ตฺว   
สุร  ปวนโฺต  ทิฏโ  กิสฺเสวมสารุปฺป  กโรสีติ  วุตฺโต  สุทฏิโ 
ภนฺเต  น  ปเนสา  สุรา  เภสชฺชตฺถาย  สมฺปาทิต  อริฏนฺติ   
ภณนฺโต  วา  ตฺว  ปฏิจฺฉนฺเน  อาสเน  มาตุคาเมน  สทฺธึ   
นิสินฺโน  ทฏิโ  กิสฺเสวมสารุปฺป  กโรสีติ  วุตฺโต  เยน  ทฏิ  
สุทิฏ  วิ ฺ ู  ปเนตฺถ  ทุติโย  อตฺถ ิ โส  กิสฺส  น  ทิฏโติ   
ภณนฺโต  วา  อีทิส  ตยา  กิ ฺจิ  ทิฏนฺติ  ปุฏโ  น   
สุณามีติ  โสตมุปเนนฺโต  วา  โสตทฺวาเร  ปุจฺฉนฺตาน  จกฺขุ  
อุปเนนฺโต  วา  อ ฺเน ฺ  ปฏิจรตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  อ ฺ- 
วาทเก  วิเหสเก  ปาจิตฺติยนฺติ  เอตฺถ  อ ฺ  วทตีติ  อ ฺ- 
วาทก ฯ  อ ฺเน ฺ  ปฏจิรณสฺเสต  นาม ฯ  วิเหสตีติ  
วิเหสก ฯ  ตุณฺหีภูตสฺเสต  นาม ฯ  ตสฺมึ  อ ฺวาทเก  วิเหสเก ฯ   
ปาจิตฺติยนฺติ  วตฺถุทฺวเย  ปาจิตฺติยทฺวย  วุตฺต ฯ  อ ฺวาทก  
โรเปตูติ  อ ฺวาทก  อาโรเปตุ  ปติฏาเปตูติ  อตฺโถ ฯ  วิเหสก   
โรเปตูติ  เอตสฺมึป  เอเสว  นโย ฯ  อโรปเต  อ ฺวาทเกติ    
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กมฺมวาจาย  อนาโรปเต  อ ฺวาทเก ฯ  อโรปเต  วิเหสเกติ  
เอตสฺมิมฺป  เอเสว  นโย ฯ  ธมฺมกมฺเม  ธมฺมกมฺมส ฺ ีติอาทีสุ   
ยนฺต  อ ฺวาทกวิเหสกโรปนกมฺม  กต  ต ฺเจ  ธมฺมกมฺม  โหติ  
โส  จ  ภิกฺขุ  ตสฺมึ  ธมฺมกมฺมส ฺ ี  อ ฺวาทก ฺจ  วิเหสก ฺจ  
กโรติ  อถสสฺ  ตสฺมึ  อ ฺวาทเก  จ  วิเหสเก  จ  อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺสาติ  อิมินา  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อชานนฺโต  
ปุจฺฉตีติ  อาปตฺตึ  อาปนฺนภาว  อชานนฺโตเยว  กึ  ตุมฺเห  ภณถ  
อห  น  ชานามีติ  ปุจฺฉติ ฯ  คิลาโน  น  กเถตีติ  มุเข  ตาทิโส   
พฺยาธิ  โหติ  เยน  กเถตุ  น  สกโฺกติ ฯ  สงฺฆสฺส  ภณฺฑน  
วาติ  อาทีสุ  สงฺฆมชฺเฌ  กถิเต  ตปฺปจฺจยา  สงฺฆสฺส  ภณฺฑน   
วา ฯเปฯ  วิวาโท  วา  ภวิสฺสติ  โส  มา  อโหสีติ  ม ฺมาโน   
น  กเถตีติ  อิมินา  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ เสส อุตฺตาน- 
เมวาติ ฯ  ติสมุฏาน  กายจิตฺตโต  วาจาจิตฺตโต  กายวาจา 
จิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  สิยา  กริิยา  สิยา  อกิริยา  อ ฺเน ฺ   
ปฏิจรนฺตสฺส  หิ  กริิยา  โหติ  ตุณฺหีภาเวน  วิเหเสนฺตสฺส  อกิริยา   
ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชชฺ กายกมฺม วจีกมฺม อกุสลจิตฺต  
ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                        อ ฺวาทสิกฺขาปท ทุติย ฯ   
        ตติยสิกขฺาปเท ฯ  ทพฺพ  มลลฺปุตฺต  ภิกฺขู  อุชฌฺาเปนฺตีติ   
ฉนฺทาย  ทพฺโพ  มลฺลปุตฺโตติ  อาทีนิ  วทนฺตา  ต  อายสฺมนฺต   
เตหิ  ภิกฺขูหิ  อวชานาเปนฺติ  อว ฺาย  โอโลกาเปนฺติ  ลามกโต    
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วา  จินฺตาเปนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ลกฺขณ  ปเนตฺถ  สทฺทสตฺถานุ- 
สาเรน  เวทิตพฺพ ฯ  โอชฌฺาเปนฺตีติป  ปาโ ฯ  อยเมว  อตฺโถ ฯ  
ฉนฺทายาติ  ฉนฺเทน  ปกฺขปาเตน ฯ  เตน  อตฺตโน  สนฺทิฏ- 
สมฺภตฺตาน  ปณีตานิ  ป ฺาเปตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  ขิยฺยนฺตีติ  
ฉนฺทาย  ทพฺโพ  มลฺลปุตฺโตติ  อาทีนิ  วทนฺตา  ปกาเสนฺติ ฯ   
อุชฺฌาปนเก  ขิยฺยนเก  ปาจิตฺติยนฺติ  เอตฺถ  เยน  วจเนน  
อุชฺฌาเปนฺติ  ต  อุชฺฌาปนก ฯ  เยน  จ  ขิยฺยนฺติ  ต  ขียนก ฯ  
ตสฺมึ  อุชฺฌาปนเก  ขียนเก ฯ ปาจิตฺติยนฺติ  วตฺถุทฺวเย  ปาจิตฺติยทฺวย   
วุตฺต ฯ  อุชฺฌาปนก  นาม  อุปสมฺปนฺน  สงฺเฆน  สมฺมต 
  เสนาสนป ฺาปก  วา ฯเปฯ  อปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชก  วาติ  เอเตส   
ปทาน  มงฺกุกตฺตุกาโมติ  อิมินา  สมฺพนฺโธ ฯ  อวณฺณ  กตฺตุกาโม 
อยส  กตฺตุกาโมติ  อิเมส  ปทาน  วเสน  อุปสมฺปนฺนนฺติอาทีสุ   
อุปสมฺปนฺนสฺสาติ  เอว  วิภตฺติปริณาโม  กาตพฺโพ ฯ  อุชฺฌาเปติ   
วา  ขิยฺยติ  วา  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺสาติ  เอตฺถ  ปน  ยสฺมา  
ขียนก  นามาติ  เอว  มาติกาปท  อุทฺธริตฺวาป  อุชฌฺาปนก   
นามาติ  อิมสฺส  ปทสฺส  วุตฺตวิภงฺโคเยว  วตฺตพฺโพ  โหติ   
อ ฺวาทกสิกฺขาปเท  วิย  อ ฺโ  วิเสโส  นตฺถิ  ตสฺมา  ต  วิสุ   
อนุทฺธริตฺวา  อวิภชิตฺวาป  นิคมนเมว  เอกโต  กตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
ธมฺมกมฺเม  ธมฺมกมฺมส ฺ ีติ  อาทีสุ  ย  ตสฺส  อุปสมฺปนฺนสฺส   
สมฺมติกมฺม  กต  ต ฺเจ  ธมฺมกมฺม  โหติ  โส  จ  ภิกขฺุ  ตสฺมึ   
ธมฺมกมฺมส ฺ ี  อุชฺฌาปนก ฺจ  ขียนก ฺจ  กโรติ  อตฺถสฺส    
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ตสฺมึ  อุชฺฌาปนเก  จ  ขียนเก  จ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺสาติ   
อิมินา  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อนุปสมฺปนฺน  อุชฺฌาเปติ   
วา  ขิยฺยติ  วาติ  เอตฺถ  อุปสมฺปนฺน  สงฺเฆน  สมฺมต  อ ฺ   
อนุปสมฺปนฺน  อุชฌฺาเปติ  วา  อวชานาเปติ  ตสฺส  วา  น  
สนฺติเก  ขิยฺยตีติ  อตฺโถ ฯ  อุปสมฺปนฺน  สงฺเฆน  อสมฺมตนฺติ   
กมฺมวาจาย  อสมฺมต ฯ  เกวล  ตเวโส  ภาโรติ  สงฺเฆน  
อาโรปตภาร  ภิกฺขูน  วา  ผาสุวิหารตฺถาย  สยเมว  ต  ภาร  
วหนฺต ฯ  ยตฺร  วา  เทฺว  ตโย  ภิกฺขู  วิหรนฺติ  ตตฺร  ตาทิส   
กมฺม  กโรนฺตนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ  อนุปสมฺปนฺน  สงฺเฆน  สมฺมต   
วา  อสมฺมต  วาติ  เอตฺถ  ปน  กิ ฺจาป  อนุปสมฺปนนฺสฺส   
เตรส  สมฺมติโย  ทาตุ  น  วฏฏติ  อถโข  อุปสมฺปนฺนกาเล   
ลทฺธสมฺมติโก  ปจฺฉา  อนุปสมฺปนฺนภาเว   ิโต  ต  สนฺธาย 
สงฺเฆน  สมฺมต  วาติ  วุตฺต ฯ  ยสฺส  ปน  พฺยตฺตสฺส  สามเณรสฺส   
เกวล  สงฺเฆน  วา  สมฺมเตน  วา  ภิกฺขุนา  ตฺว  อิท  กมฺม   
กโรหีติ  ภาโร  กโต  ตาทิส  สนฺธาย  อสมฺมต  วาติ  วุตฺต ฯ   
เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ติสมฏุาน  กายจิตฺตโต  วาจาจิตฺตโต   
กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก 
โลกวชชฺ  กายกมฺม  วจีกมฺม  อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                          อุชฌฺาปนสิกฺขาปท ตติย ฯ   
        จตุตฺถสิกฺขาปเท ฯ  เหมนฺติเก  กาเลติ  เหมนฺตกาเล   
หิมปาตสมเย ฯ  กาย  โอตาเปนฺตาติ  ม ฺจปาทีสุ นิสินฺนา    
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พาลาตเปน  กาย  โอตาเปนฺตา ฯ  กาเล  อาโรจิเตติ  ยาคุภตฺตาทีสุ   
ยสฺส  กสฺสจิ  กาเล  อาโรจิเต ฯ  โอวุฏ  โหตีติ  หมิวสฺเสน   
โอวุฏ  ตินตฺ  โหติ ฯ  อวสฺสิกสงฺเกเตติ  วสฺสิกวสฺสาน  มาสาติ  
เอว  อปฺป ฺตฺเต  จตฺตาโร  เหมนฺติเก  จตฺตาโร  จ  คิมฺหเก  
อฏ  มาเสติ  อตฺโถ ฯ  มณฺฑเป  วาติ  สาขามณฺฑเป  วา   
ปทรมณฺฑเป  วา ฯ  รุกฺขมูเล  วาติ  ยสฺส  กสฺสจิ  รุกฺขสฺส  
เหฏา ฯ  ยตฺถ  กากา  วา  กุลลา  วา  น  อูหทนฺตีติ  ยตฺถ   
ธุวสนฺนิวาเสน  กลุาวเก  กตฺวา  วสมานา  เอเต  กากกุลลา   
วา  อ ฺเ  วา  สกุณา  ต  เสนาสน  น  อูหทนฺติ  ตาทิเส 
รุกฺขมูเล  นกิขิฺปตุ  อนุชานามีติ  ตสฺมา  ยตฺถ  โคจรปฺปสุตา  
สกุณา  วิสฺสมิตฺวา  คจฺฉนฺติ  ตสฺส  รกฺุขสฺส  มูเล  นิกฺขิปตุ  
วฏฏติ ฯ  ยสมฺึ  ปน  ธุวสนฺนิวาเสน  กุลาวเก  กตฺวา  วสนฺติ   
ตสฺส  รุกฺขสสฺ  มูเล  น  นกิฺขิปตพฺพ ฯ  อฏ  มาเสติ  วจนโต   
เยสุ  ชนปเทสุ  วสฺสกาเล  เทโว  น  วสฺสติ  เตสุป  ชนปเทสุ  
จตฺตาโร  มาเส  นิกฺขิปตุ  น  วฏฏติเยว ฯ  อวสฺสิกสงฺเกเตติ   
วจนโต  ยตฺถ  เหมนฺเต  เทโว  วสฺสติ  ตตฺถ  เหมนฺเตป   
อชฺโฌกาเส  นิกฺขิปตุ  น  วฏฏติ  คิมฺเห  ปน  สพฺพตฺถ   
วิคตวลาหก  วิสุทฺธ  นภ  โหติ  เอวรูเป  กาเล  เกนจิเทว   
กรณีเยน  อชโฺฌกาเส  ม ฺจป  นิกฺขิปตุ  วฏฏติ ฯ  อพฺโภ- 
กาสิเกนาป วตฺต  ชานิตพฺพ ฯ  ตสฺส  หิ  สเจ  ปุคฺคลิกม ฺโจ   
อตฺถ ิ ตตฺเถว  สยิตพฺพ ฯ  สงฺฆิก  คณฺหนฺเตน  เวตฺเตน  วา    
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วาเกน  วา  วีตม ฺโจ  คเหตพฺโพ ฯ  ตสฺมึ  อสติ  ปุราณม ฺจโก   
คเหตพฺโพ ฯ  ตสฺมึ  อสติ  นววายิโม  วา  โอนทฺธโก  วา   
คเหตพฺโพ  คเหตฺวา  จ  ปน  อห  อุกกฺฏรุกฺขมูลโิก  อุกฺกฏ- 
อพฺโภกาสิโกติ  จีวรกุฏปึ  อกตฺวา  อสมเย  อชฺโฌกาเส  วา  
รุกฺขมูเล  วา  ต  ป ฺาเปตฺวา  นิปชฺชตุิ  น  วฏฏติ ฯ  สเจ   
ปน  จตุคฺคุเณนป  จีวเรน  กตกฏุึ  อเตเมนฺต  รกฺขิตุ  น 
สกฺโกติ  สตฺตาหวทฺทลิกาทีนิ  ภวนฺติ  ภิกฺขุโน  กายานุคติ- 
กตฺตา  วฏฏติ ฯ  อร ฺเ  ปณฺณกุฏีส ุ วสนฺตาน  สลีสมฺปทาย    
ปสนฺนจิตฺตา   มนุสฺสา  นวม ฺจป  เทนฺติ  สงฺฆิกปริโภเคน   
ปริภุ ฺชถาติ ฯ  วสิตฺวา  คจฺฉนฺเตหิ  สามนฺตวิหาเร  สภาคภิกฺขูน   
เปเสตฺวา  คนฺตพฺพ ฯ  สภาคาน  อภาเว  อโนวสฺสเก  นิกฺขิปตฺวา   
คนฺตพฺพ ฯ  อโนวสฺสเก  อสติ  รุกฺเข ลคฺเคตฺวา คนฺตพฺพ ฯ   
เจติยงฺคเณ  สมฺมชฺชน ึ คเหตฺวา  โภชนสาลงฺคณ  วา  อุโปสถา- 
คารงฺคณ  วา  ปริเวณทิวาฏานอคฺคิสาลาทีสุ  วา  อ ฺตร  
สมฺมชฺชิตฺวา  โธวิตฺวา  โกฏเฏตฺวา  ปุน  สมฺมชฺชน ี มาลเกเยว   
เปตพฺพา ฯ  อุโปสถาคาราทีสุ  อ ฺตรสฺมึ  คเหตฺวา  อวเสสานิ   
สมฺมชฺชนฺตสฺสาป  เอเสว  นโย ฯ  โย  ปน  ภิกฺขาจารมคฺค   
สมฺมชฺชนฺโต  คนฺตุกาโมว  โหติ  เตน  สมฺมชฺชิตฺวา  สเจ  อนฺตรา- 
มคฺเค  สาลา  อตฺถิ  ตตฺถ  เปตพฺพา ฯ  สเจ  นตฺถิ  พลาหกาน   
อนุฏตภาว  สลลฺกฺเขตฺวา  ยาวาห  คามโต  นิกฺขมามิ  ตาว  
น  วสฺสิสฺสตีติ  ชานนฺเตน  ยตฺถ  กตฺถจิ  นิกฺขิปตฺวา  ปุน    
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ปจฺจาคจฺฉนฺเตน  ปากติกฏาเน  เปตพฺพา ฯ  สเจ  วสฺสิสฺสตีติ   
ชานนฺโต  อชฺโฌกาเส  เปติ  ทุกฺกฏนฺติ  มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ   
สเจ  ปน  ตตฺร  ตเตฺรว  สมฺมชฺชนตฺถาย  สมฺมชฺชน ี นิกฺขิตฺตา   
โหติ  ต  ต  าน  สมมฺชชฺตฺิวา  ตตฺถ  ตตฺเถว  นิกฺขิปตุ   
วฏฏติ ฯ  อาสนสาล  สมมฺชฺชนฺเตน  วตฺต  ชานิตพฺพ ฯ  ตตฺรีท   
วตฺต ฯ  มชฺฌโต  ปฏาย  ปาทฏานภิมุขา  วาลิกา  หริตพฺพา ฯ   
กจวร  หตฺเถหิ  คเหตฺวา  พหิ  ฉฑฺเฑตพฺพ ฯ  มสารโกติ  ม ฺจ- 
ปาเท  วิชฺฌิตฺวา  ตตฺถ  อฏนิโย  ปเวเสตฺวา  กโต ฯ  พุนฺธิกา- 
พทฺโธติ  อฏนีหิ  ม ฺจปาเท  ฑสาเปตฺวา  ปลฺลงฺกสงฺเขเปน  กโต ฯ  
กุลีรปาทโกติ  อสฺสเมณฺฑกาทีน  ปาทสทิเสหิ  ปาเทหิ  กโต ฯ  
โย  วา  ปน  โกจิ  วงฺกปาทโก  อย  วุจฺจติ  กุลีรปาทโก ฯ   
อาหจฺจปาทโกติ  อย  ปน  อาหจฺจปาทโก  นาม  ม ฺโจ  องฺเค   
วิชฺฌิตฺวา  กโต  โหตีติ  เอว  ปรโต  ปาลิยเยว  วุตฺโต ฯ  ตสฺมา  
อฏนิโย  วิชฌฺิตฺวา  ตตฺถ  ปาทสิข  ปเวเสตฺวา  อุปริ  อาณึ  
ทตฺวา  กตม ฺโจ  อาหจฺจปาทโกติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ปเป  เอเสว  
นโย ฯ  อนฺโต  สเวเตฺวา  พทฺธ  โหตีติ  เหฏา  จ  อุปริ  จ   
วิตฺถต  มชฺเฌ  สงฺขิตฺต  ปณวสณฺาน  กตฺวา  พทฺธ  โหติ ฯ 
ต กิร มชฺเฌ สีหพฺยคฺฆจมฺมปริกฺขิตฺตป  กโรนฺติ ฯ  อกปฺปย- 
จมฺมนฺนาเมตฺถ  นตฺถิ ฯ  เสนาสน ฺหิ  โสวณฺณมยป  วฏฏติ ฯ   
ตสฺมา  ต  มหคฺฆ  โหติ ฯ  อนุปสมฺปนฺน  สนถฺราเปติ  ตสฺส    
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ปลิโพโธติ  เยน  สนถฺราปต  ตสฺส  ปลิโพโธ ฯ  เลฑฺฑุปาต   
อติกฺกมนฺตสฺส  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺสาติ  ถามมชฺฌมิสฺส   
ปุริสสฺส  เลฑฺฑุปาต  อติกฺกมนฺตสฺส  ปาจิตฺติย ฯ   
        อย  ปเนตฺถ  วินิจฺฉโย ฯ  เถโร  โภชนสาลาย  ภตฺตกิจฺจ  
กตฺวา  ทหร  อาณาเปติ  คจฺฉ  ทิวาฏาเน  ม ฺจป  
ป ฺาเปหีติ ฯ  โส  ตถา  กตฺวา  นิสินโฺน ฯ  เถโร  ยถารุจึ   
วิจริตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ถวิก  วา  อุตฺตราสงฺค  วา  เปติ ฯ  
ตโต  ปฏาย  เถรสฺส  ปลโิพโธ ฯ  นิสทีิตฺวา  สย  คจฺฉนฺโต  
เนว  อุทฺธรติ  น  อุทฺธราเปติ  เลฑฺฑุปาตาติกฺกเม  ปาจิตฺติย ฯ   
สเจ  ปน  เถโร  ตตฺถ  ถวิก  วา  อุตฺตราสงฺค  วา  อฏเปตฺวา   
จงฺกมนฺโตว  ทหร  คจฺฉ  ตฺวนฺติ  ภณติ  เตน  อิท  ภนฺเต   
ม ฺจปนฺติ  อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  สเจ  ปน  เถโร  วตฺต  ชานาติ  
ตฺว  คจฺฉ  อห  ปากติก  กริสฺสามีติ  วตฺตพฺพ ฯ  สเจ  พาโล  
โหติ  อนุคฺคหิตวตฺโต  คจฺฉ  มา  อิธ  ติฏ  เนว  นสิีทิตุ  
น  นิปชฺชิตุ เทมีติ  ทหร  ตชฺเชติเยว  ทหเรน  ภนฺเต  สุข  
สยถาติ  กปปฺ  ลภิตฺวา  วนฺทิตฺวา  คนฺตพฺพ ฯ  ตสฺมึ  คเต  
เถรสฺเสว  ปลิโพโธ ฯ  ปรุิมนเยเนว  จสฺส  อาปตฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  
อถ  ปน  อาณตฺติกฺขเณเยว  ทหโร  มยหฺ  ภนฺเต  ภณฺฑก- 
โธวนาทิ  กิ ฺจิ  กรณีย  อตฺถีติ  วทติ  เถโร  จ  น  ตฺว   
ป ฺาเปตฺวา  คจฺฉาหีติ  วตฺวา  โภชนสาลโต  นิกขฺมิตฺวา    
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อ ฺตฺถ  คจฺฉติ  ปาทุทฺธาเรน  กาเรตพฺโพ ฯ  สเจ  ตตฺเถว  
คนฺตฺวา  นิสีทติ  ปุริมนเยเนว  จสฺส  เลฑฺฑุปาตาติกฺกเม   
อาปตฺติ ฯ  สเจ  ปน  เถโร  สามเณร  อาณาเปติ  สามเณเร   
ตตฺถ  ม ฺจป  ป ฺาเปตฺวา  นิสินฺเนป  โภชนสาลโต  อ ฺตฺถ   
คจฺฉนฺโต  ปาทุทฺธาเรน  กาเรตพฺโพ ฯ  คนฺตฺวา  นิสินฺโน  ปุน   
คมนกาเล  เลฑฺฑุปาตาติกฺกเม  อาปตฺติยา  กาเรตพฺโพ ฯ  สเจ   
ปน  อาณาเปนฺโต  ม ฺจป  ป ฺาเปตฺวา  ตตฺเถว  นิสีทาติ  
อาณาเปติ  ยตฺริจฺฉติ  ตตฺร  คนฺตฺวา  อาคนฺตุ  ลภติ ฯ  สย  ปน   
ปากติก  อกตฺวา  คจฺฉนฺตสฺส  เลฑฺฑุปาตาติกฺกเม  ปาจิตฺติย ฯ   
อนฺตรสนฺนิปาเต  ม ฺจปานิ  ป ฺาเปตฺวา  นิสินฺเนหิ  คมนกาเล   
อารามิกาน  อิท  ปฏิสาเมถาติ  วตฺตพฺพ ฯ  อวตฺวา  คจฺฉนฺตาน   
เลฑฺฑุปาตาติกฺกเม  อาปตฺติ ฯ  มหาธมฺมสฺสวน  นาม  โหติ ฯ   
ตตฺถ  อุโปสถาคารโตป  โภชนสาลโตป  อาหริตฺวา  ม ฺจปานิ   
ป ฺาเปนฺติ ฯ  อาวาสิกานเยว  ปลิโพโธ ฯ  สเจ  อาคนฺตุกา   
อิท  อมฺหาก  อุปชฺฌายสฺส  อิท  อาจริยสฺสาติ คณฺหนฺติ  ตโต   
ปฏาย  เตสเยว  ปลโิพโธ ฯ  คมนกาเล  ปากติก  อกตฺวา   
เลฑฺฑุปาต  อติกฺกมนฺตาน  อาปตฺติ ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  วุตฺต   
ยาว  อ ฺเ  น  นิสีทนฺติ  ตาว  เยหิ  ป ฺตฺต  เตส  ภาโร   
อ ฺเสุ  อาคนฺตฺวา  นิสินฺเนสุ  นิสินนฺกาน  ภาโร  สเจ  เต   
อนุทฺธริตฺวา  วา  อนุทฺธราเปตฺวา  วา  คจฺฉนฺติ  ทุกฺกฏ ฯ    
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กสฺมา ฯ  อนาณตฺติยา  ป ฺาปตตฺตาติ ฯ  ธมฺมาสเน  ป ฺตฺเต   
ยาว  อุสฺสารโก  วา  ธมฺมกถิโก  วา  นาคจฺฉติ  ตาว  ป ฺา 
ปกาน  ปลโิพโธ ฯ  ตสฺมึ  อาคนฺตฺวา  นิสินฺเน  ตสฺส  ปลิโพโธ ฯ   
สกล  อโหรตฺต  ธมมฺสฺสวน  โหติ  อ ฺโ  อุสฺสารโก  วา  
ธมฺมกถิโก  วา  อุฏหติ  อ ฺโ  นิสีทติ  โย  โย  อาคนฺตฺวา   
นิสีทติ  ตสฺส  ตสฺส  ภาโร ฯ  อุฏหนฺเตน  ปน  อิทมาสน  
ตุมฺหาก  ภาโรติ  วตฺวา  คนฺตพฺพ ฯ  สเจป  อิตรสฺมึ  อนาคเตเยว  
ปม  นิสินฺโน  อุฏาย  คจฺฉติ  ตสฺมึ  จ  อนฺโตอุปจารฏเเยว   
อิตโร  อาคนฺตฺวา  นิสีทติ  อุฏาย  คโต  อาปตฺติยา  น   
กาเรตพฺโพ ฯ  สเจ  ปน  อิตรสฺมึ  อนาคเตเยว  ปม  นิสินฺโน   
อุฏายาสนา  เลฑฺฑุปาต  อติกฺกมติ  อาปตฺติยา  กาเรตพฺโพ ฯ   
สพฺพตฺถ  จ  เลฑฺฑุปาตาติกฺกเม  ปมปาเท  ทุกฺกฏ  ทุติเย   
ปาจิตฺติยนฺติ  อย  นโย  มหาปจฺจริย  วุตฺโต ฯ   
        จิมิลิก  วาติ  อาทีสุ  จิมิลิกา  นาม  สุธาทิปริกมฺมกตาย   
ภูมิยา  วณฺณานุรกฺขณตฺถ  กตา  โหติ ฯ  ต  เหฏา  ปตฺถริตฺวา   
อุปริ  กฏสารก  ปตฺถรนฺติ ฯ  อุตฺตรตฺถรณ  นาม  ม ฺจปาน  
อุปริ  อตฺถรติพฺพก  ปจฺจตฺถรณ ฯ  ภุมมฺตฺถรณ  นาม  ภูมิย   
อตฺถริตพฺพา  กฏสารกาทวิิกติ ฯ  ตฏฏกิ  นาม  ตาลปณฺเณหิ  วา   
วาเกหิ  วา  กตา  ตฏฏิกา ฯ  จมฺมขณฺฑนฺนาม  สีหพฺยคฺฆทีป- 
 ิอจฺฉตรจฺฉจมฺมาทีสุป  ยงฺกิ ฺจิ  จมฺม ฯ  อฏกถาสุ  หิ  เสนาสน-  
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ปริโภเค  ปฏกิฺขิตฺตจมฺม  นาม  น  ทิสสฺติ ฯ  ตสฺมา  สีหจมฺมาทีน   
ปริหรเณเยว  ปฏิกฺเขโป  เวทิตพฺโพ ฯ  ปาทปุ ฺฉนี  นาม  รชชฺุเกหิ   
วา ปริโลติกาหิ  วา  ปาทปุ ฺฉนตฺถ  กตา ฯ  ผลกป  นาม   
ผลกมย  ป ฯ  อถวา  ผลก ฺเจว  ทารุมยป ฺจ ฯ  เอเตน   
สพฺพป  ทารภุณฺฑาทิ  สงฺคหิต ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  วิตฺถาเรเนว  
วุตฺต  อาธารก  ปตฺตปธาน  ปาทกลกิ  ตาลปณฺณ  วีชนีปตฺตก  
ยงฺกิ ฺจิ  ทารุภณฺฑ  อนฺตมโส  ปานียอุฬุงฺก  ปานียสงฺข  
อชฺโฌกาเส  นิกฺขิปตฺวา  คจฺฉนฺตสฺส  ทุกฺกฏนฺติ ฯ  มหาอฏกถาย  
ปน  เอส  นโย  ทุติยสิกฺขาปเท  ทสฺสิโต ฯ  อชฺโฌกาเส  รชน   
ปจิตฺวา  รชนภาชน  รชนอุฬุงฺโก  รชนโทณิกาติ  สพฺพ  
อคฺคิสาลาย  ปฏิสาเมตพฺพ ฯ  สเจ  อคฺคิสาลา  นตฺถิ  อโนวสฺสเก   
ปพฺภาเร  นิกฺขิปตพฺพ ฯ  ตสฺมึป  อสติ  ยตฺถ  โอโลเกนฺโต  ภิกฺขู   
ปสฺสนฺติ  ตาทิเส  าเน  เปตฺวาป  คนฺตุ  วฏฏติ ฯ  อ ฺสฺส  
ปุคฺคลิเกติ  ยสฺมึ  วิสฺสาสคฺคาโห  น  รหุติ  ตสฺส  สนฺตเก   
ทุกฺกฏ  ยสฺม ึ ปน  วิสฺสาโส  รุหติ  ตสฺส  สนฺตก  อตฺตโน   
ปุคฺคลิกมิว  โหตีติ  มหาปจฺจริยาทีสุ  วุตฺต ฯ  อาปุจฺฉ  คจฺฉตีติ   
โย  ภิกฺขุ  วา  สามเณโร  วา  อารามิโก  วา  ลชชฺี  โหติ   
อตฺตโน  ปลโิพธ  วิย  ม ฺติ  โย  ตถารูป  อาปุจฺฉิตฺวา  คจฺฉติ   
ตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  โอตาเปนฺโต  คจฺฉตีติ  อาตเป  โอตาเปนฺโต   
อาคนฺตฺวา  อุทฺธริสฺสามีติ  คจฺฉติ ฯ  เอว  คจฺฉโต  อนาปตฺติ ฯ    
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เกนจิ  ปลิพุทฺธ  โหตีติ  เสนาสน  เกนจิ  อุปทฺทูต  โหตีติ   
อตฺโถ ฯ  สเจป  หิ  วุฑฺฒตโร  ภิกฺขุ  อุฏาเปตฺวาว  คณฺหาติ  
สเจป  ยกฺโข  วา  เปโต  วา  อาคนฺตฺวา  นิสีทติ  โกจิ  วา 
อิสฺสโร  อาคนฺตฺวา  คณฺหาติ  เสนาสน  ปลิพุทฺธ  โหติ ฯ   
สีหพฺยคฺฆาทีสุ  วา  ปน  ต  ปเทส  อาคนฺตฺวา   ิเตสุป  เสนาสน   
ปลิพุทฺธ  โหติเยว ฯ  เอว  เกนจิ  ปลิพุทฺเธน  อนุทฺธริตฺวาป   
คจฺฉโต  อนาปตฺติ ฯ  อาปทาสูติ  ชีวิตพฺรหฺมจริยนฺตราเยสุ ฯ เสส  
อุตฺตานเมวาติ ฯ   
        ก ินสมุฏาน  กายวาจโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ   
กิริยากิริย  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม   
วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                    ปมเสนาสนสิกฺขาปท  จตุตฺถ ฯ   
        ทุติยเสนาสนสิกฺขาปเท ฯ  ภิสีติ  ม ฺจกภิสี  วา  ปกภิสี  
วา ฯ  จิมิลิกาทีนิ  ปุริมสกิขฺาปเท  วุตฺตปฺปการานิเยว ฯ  นิสีทนนฺติ   
สทส  เวทิตพฺพ ฯ  ปจฺจตฺถรณนฺติ  ปาวาโร  โกชโวติ  เอตฺตกเมว   
วุตฺต ฯ  ติณสนฺถาโรติ  เยส เกส ฺจิ ติณาน สนฺถาโร ฯ เอส  
นโย ปณฺณสนฺถาเร ฯ  ปรกิฺเขป  อติกฺกาเมนฺตสฺสาติ  เอตฺถ   
ปมปาท  อติกฺกาเมนฺตสฺส  ทุกฺกฏ ฯ  ทุติยาติกฺกเม  ปาจิตฺติย ฯ   
อปริกฺขิตฺตสฺส  อุปจาโร  นาม  เสนาสนโต  เทฺว  เลฑฺฑุปาตา ฯ   
อนาปุจฺฉ  วา  คจฺเฉยฺยาติ  เอตฺถ  ภิกฺขุมฺหิ  สติ  ภิกฺขุ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 379 

                *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๓๗๙   
 
อาปุจฺฉิตพฺโพ ฯ  ตสฺม ึ อสติ  สามเณโร  ตสฺม ึ อสติ  อารามิโก  
ตสฺมึป  อสติ  เยน  วิหาโร  การิโต  โส  วิหารสฺสามิโก  ตสฺส   
วา  กุเล  โยโกจิ  อาปุจฺฉิตพฺโพ ฯ  ตสฺมึป  อสติ  จตูสุ  
ปาสาเณสุ  ม ฺจ  เปตฺวา  ม ฺเจ  อวเสสม ฺจปานิ  อาโรเปตฺวา  
อุปริ  ภิสีอาทิก  ทสวิธป  เสยฺย  ราสึ  กริตฺวา ทารุภณฺฑ   
มตฺติกาภณฺฑ  ปฏิสาเมตฺวา  ทฺวารวาตปานานิ  ปทหิตฺวา   
คมิยวตฺต  ปูเรตฺวา  คนฺตพฺพ ฯ  สเจ  ปน  เสนาสน  โอวสฺสติ  
ฉทนตฺถ ฺจ  ติณ  วา  อิฏกา  วา  อานีตา  โหนฺติ  สเจ   
อุสฺสหติ ฉาเทตพฺพ ฯ โน เจ  สกฺโกติ  โย  โอกาโส  อโนวสฺสโก  
ตตฺถ  ม ฺจปาทึ  นิกฺขิปตฺวา  คนฺตพฺพ ฯ  สเจ  สพฺพป  โอวสสฺติ   
อุสฺสหนฺเตน  อนฺโตคาเม  อุปาสกาน  ฆเร  เปตพฺพ ฯ  สเจ   
เตป  สงฺฆิก  นาม ภนฺเต ภาริย  อคฺคิทาหาทีน  ภายามาติ   
น  สมฺปฏิจฺฉนฺติ  อชฺโฌกาเสป  ปาสาณาน  อุปริ  ม ฺจ  
เปตฺวา  เสส  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  นิกฺขิปตฺวา  ติเณหิ  จ  
ปณฺเณหิ  จ  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  คนฺตุ  วฏฏติ ฯ  ย  ห ิ ตตฺถ   
องฺคมตฺตป  อวสิสฺสติ  ต  อ ฺเส  ตตฺถ  อาคตาน  ภิกฺขูน   
อุปการ  ภวิสสฺตีติ ฯ  วิหารสฺส  อุปจาเรติ  อาทีสุ  วิหารสฺส  
อุปจาโร นาม  ปริเวณ ฯ  อุปฏานสาลาติ  ปริเวณโภชนสาลา ฯ   
มณฺฑโปติ  ปริเวณมณฺฑโป ฯ  รกฺุขมูลนฺติ  ปริเวณรุกฺขมูล ฯ  
อย  ตาว  นโย  กรุุนฺทฏกถาย  วุตฺโต ฯ  กิ ฺจาป  วุตฺโต    
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อถโข  วิหาโรติ  อนฺโตคพฺโภ  วา  อ ฺ  วา  สพฺพปริจฺฉนฺน   
คุตฺตเสนาสน  เวทิตพฺพ ฯ  วิหารสฺส  อุปจาเรติ  ตสฺส  พหิ   
อาสนฺเน  โอกาเส ฯ อุปฏานสาลาย  วาติ  โภชนสาลาย  วา  ฯ   
มณฺฑเป  วาติ  อปริจฺฉนฺเน  ปริจฺฉนฺเน  วาป  พหูน  สนฺนิปาต- 
มณฺฑเป ฯ  รกฺุขมูเล  วตฺตพฺพ  นตฺถิ ฯ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ   
วุตฺตปฺปการ  หิ  ทสวิธ  เสยฺย  อนฺโตคพฺภาทิมฺหิ  คุตฺตฏาเน  
จ  ป ฺาเปตฺวา  คจฺฉนฺตสฺส  ยสฺมา  เสยฺยาป  เสนาสนป   
อุปจิกาทีหิ  ปลุชชฺติ  วมมฺิกราสิเยว  โหติ  ตสฺมา  ปาจิตฺติย  
วุตฺต ฯ  พหิ  ปน  อุปฏานสาลาทีสุ  ป ฺาเปตฺวา  คจฺฉนฺตสฺส   
เสยฺยมตฺตเมว  นสฺเสยฺย  านสฺส  อคุตฺตตาย  น  เสนาสน   
ตสฺมา  เอตฺถ  ทุกฺกฏ  วุตฺต ฯ   
        ม ฺจ  วา  ป  วาติ  เอตฺถ  ยสฺมา  น  สกฺกา  ม ฺจป  
สหสา  อุปจิกาหิ  ขายิตุ ตสฺมา  ต  วิหาเรป  สนฺถริตฺวา  
คจฺฉนฺตสฺส  ทุกฺกฏ  วุตฺต ฯ  วิหารูปจาเร  ปน  ต  วิหารจาริก   
อาหิณฺฑนฺตาป  ภิกฺขู  ทิสวฺา  ปฏิสาเมสฺสนฺติ ฯ  อุทฺธริตฺวา 
คจฺฉตีติ  เอตฺถ  อุทฺธริตฺวา  คจฺฉนฺเตน  ม ฺจปกวาน  สพฺพ   
อปเนตฺวา  สหริตฺวา  จีวรวเส  ลคฺเคตฺวา  คนฺตพฺพ ฯ  ปจฺฉา   
อาคนฺตฺวา  วสนกภิกฺขุนาป  ปุน  ม ฺจป  วายิตฺวา  คจฺฉนฺเตน  
ตเถว  กาตพฺพ ฯ  อนโฺตกุฑฺฑโต  เสยฺย  พหิกุฑฺเฑ  ป ฺาเปตฺวา   
วสนฺเตน  คมนกาเล  คหิตคหิตฏาเนเยว  ปฏิสาเมตพฺพา ฯ   
อุปริปาสาทโต  โอโรเปตฺวา  เหฏาปาสาเท  วสนฺตสสาป  เอเสว    
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นโย ฯ  รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ  ม ฺจป  ป ฺาเปตฺวาป   
คมนกาเล  ปุน  คหิตฏาเนเยว  เปตพฺพ ฯ  อาปุจฺฉ  คจฺฉตีติ  
เอตฺถ  อย  อาปุจฺฉิตพฺพานาปุจฺฉิตพฺพวินิจฺฉโย ฯ  ยา  ตาว  ภูมิย   
ทีฆสาลา  วา  ปณฺณสาลา  วา  โหติ  ย  วา  รุกฺขตฺถมฺเภสุ   
กตเคห  อุปจิกาน  อุฏานฏาน  โหติ  ตโต  ปกกฺมนฺเตน  ตาว   
อาปุจฺฉิตฺวา  ปกฺกมิตพฺพ ฯ  ตสฺมึ  หิ  กติปยานิ  ทวิสานิ  
อชคฺคิยมาเน  วมฺมิกาว  สนฺติฏนฺติ ฯ  ย  ปน  ปาสาณปฏ ิย   
วา  ปาสาณตฺถมฺเภสุ  วา  กตเสนาสน  สิลุจฺจยเลณ  วา   
สุธาลิตฺตเสนาสน  วา  ยตฺถ  อุปจิกาสงฺกา  นตฺถิ  ตโต 
ปกฺกมนฺตสฺส  อาปุจฺฉิตฺวาป  อนาปุจฺฉิตฺวาป  คนฺตุ  วฏฏติ ฯ   
อาปุจฺฉน  ปน  วตฺต ฯ  สเจ  ตาทิเสป  เสนาสเน  เอเกน  
ปสฺเสน อุปจิกา  อาโรหนติฺ  อาปุจฺฉิตฺวาว  คนฺตพฺพ ฯ  โย   
ปน  อาคนฺตุโก  ภิกฺขุ  สงฺฆิก  เสนาสน  คเหตฺวา  วสนฺต   
ภิกฺขุ  อนุวตฺตนฺโต  อตฺตโน  เสนาสน  อคฺคเหตฺวา  วสติ ฯ   
ยาว  โส  น  คณฺหาติ  ตาว  ต  เสนาสน  ปุริมภิกฺขุสฺเสว   
ปลิโพโธ ฯ  ยทา  ปน  โส  เสนาสน  คเหตฺวา  อตฺตโน  อิสฺสริเยน   
วสติ  ตโต  ปฏาย  อาคนฺตุกสฺเสว  ปลิโพโธ ฯ  สเจ  อุโภป   
วิภชิตฺวา  คณฺหนฺติ  อุภินฺนป  ปลิโพโธ ฯ  มหาปจฺจริย  ปน   
วุตฺต  สเจ  เทฺว  ตโย  เอกโต  หุตฺวา  ป ฺาเปนฺติ  คมนกาเล   
สพฺเพหิ  อาปุจฺฉิตพฺพ ฯ  เตสุ  เจ  ปม  คจฺฉนฺโต  ปจฺฉิโม  
ชคฺคิสฺสตีติ  อาโภค  กตฺวา  คจฺฉติ  วฏฏติ ฯ  ปจฺฉิมสฺส  อาโภเคน    
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มุตฺติ  นตฺถิ ฯ  พหู  เอก เปเสตฺวา  สนฺถราเปนฺติ  คมนกาเล   
สพฺเพหิ  อาปุจฺฉิตพฺพ  เอก  วา  เปเสตฺวา   อาปุจฺฉิตพฺพ ฯ   
อ ฺโต  ม ฺจปาทีนิ  อาเนตฺวา  อ ฺตฺร  วสิตฺวาป  คมนกาเล   
ตตฺเถว  เนตพฺพานิ ฯ  สเจ  อ ฺโต อาเนตฺวา วสมานสฺส   
อ ฺโ  วุฑฺฒตโร  อาคจฺฉติ  น  ปฏิพาหิตพฺโพ  มยา  ภนฺเต   
อ ฺาวาสโต  อานีต  ปากติก  กเรยฺยาถาติ  วตฺตพฺพ ฯ  เตน   
เอว  กริสฺสามีติ  สมฺปฏิจฺฉิเต  อิตรสฺส  คนฺตุ  วฏฏติ ฯ  เอว  
อ ฺตฺถ  หริตฺวาป  สงฺฆิกปริโภเคน  ปริภุ ฺชนฺตสฺส  หิ  นฏ   
วา  ชิณฺณ  วา  โจเรหิ  วา  หฏ  คีวา  น  โหติ  ปุคฺคลกิ- 
ปริโภเคน  ปริภุ ฺชนฺตสฺส  ปน  คีวา  โหติ ฯ  อ ฺสฺส  ม ฺจป  
ปน  สงฺฆิกปริโภเคน  วา  ปุคฺคลิกปริโภเคน  วา  ปริภุ ฺชนฺตสฺส   
นฏ  คีวาเยว ฯ  เกนจิ  ปลิพุทฺธ    โหตีติ    วุฑฺฒตรภิกฺขุ- 
อิสฺสรยกฺขสีหวาฬมิคกณฺหสปฺปาทีสุ  เกนจิ  เสนาสน  ปลิพุทฺธ   
โหติ ฯ  สาเปกฺโข  คนฺตฺวา  ตตฺถ   ิโต  อาปุจฺฉติ  เกนจิ  ปลิพุทฺโธ   
โหตีติ  อชฺเชว  อาคนฺตฺวา  ปฏิชคฺคิสฺสามีติ  เอว  สาเปกฺโข   
นทีปาร  วา  คามนฺตร  วา  คนฺตฺวา  ยตฺถสฺส  คมนจิตฺต   
อุปฺปนฺน  ตตฺเถว   ิโต  ก ฺจิ  เปเสตฺวา  อาปุจฺฉติ  นที 
ปูรราชโจราทีสุ  วา  เกนจิ  ปลิพุทฺโธ  โหติ ฯ  อุปทฺทูโต  น 
สกฺโกติ  ปจฺจาคนฺตุ เอว  ตสฺสป  อนาปตฺติ ฯ  เสส  ปม- 
สิกฺขาปเท วุตฺตนยเมว สทฺธึ สมุฏานาทีหิ ฯ   
                        ทุติยเสนาสนสิกฺขาปท  ป ฺจม ฯ    
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        ฉฏสิกขฺาปเท ฯ  ปลิพุทฺธนฺตีติ  ปมตร  คนฺตวา  ปตฺตจีวร   
อติหริตฺวา  รุมฺภิตฺวา  ติฏนฺติ ฯ  เถเร  ภิกฺขู  วุฏาเปนฺตีติ   
อมฺหาก  อาวุโส  ปาปุณาตีติ  วสฺสคฺเคน  คเหตฺวา  วุฏาเปนฺติ ฯ   
อนูปขชฺช  เสยฺย  กปฺเปนตีฺติ  ตุมฺหาก  ภนฺเต  ม ฺจฏานเยว   
ปาปุณาติ  น  สพฺโพ  วิหาโร  อมฺหากนฺทานิ  อิท  าน  
ปาปุณาตีติ  อนุปฺปวิสิตฺวา  ม ฺจป  ป ฺาเปตฺวา  นิสีทนฺติป   
นิปชฺชนฺติป  สชฺฌายป  กโรนฺติ ฯ  ชานนฺติ  อนุฏาปนีโย  
อยนฺติ  ชานนฺโต ฯ  เตเนวสฺส  วิภงฺเค  วุฑฺโฒติ  ชานาตีติอาทิ   
วุตฺต ฯ  วุฑฺโฒ  หิ  อตฺตโน  วุฑฺฒตาย  อนุฏาปนีโย  คิลาโน   
คิลานตาย ฯ  สงฺโฆ  ปน  ภณฺฑคาริกสฺส  วา  ธมฺมกถิก- 
วินยธราทีน  วา  คณวาจกอาจริยสฺส  วา  พหูปการต  คุณ- 
วิสิฏต ฺจ  สลฺลกฺเขนฺโต  ธุววาสตฺถาย  วิหาร  สมมฺนฺนิตฺวา  
เทติ ฯ  ตสฺมา  ยสฺส  สงฺเฆน  ทินฺโน  โสป  อนฏุาปนีโย ฯ  
กาม  เจตฺถ คิลานสฺสาป สงฺโฆเยว อนุจฺฉวิก เสนาสน   
เทติ  คิลาโน  ปน  อปโลเกตฺวา  สงฺเฆน  อทินฺนเสนาสโนป  
น  ปเฬตพฺโพ  อนุกมฺปตพฺโพติ  ทสฺเสตุ  วิสุ  วุตฺโต ฯ  อุปจาเรติ   
เอตฺถ  ม ฺจปาน  ตาว  มหลฺลเก  วิหาเร  สมนฺตา  ทิยฑฺโฒ  
หตฺโถ  อุปจาโร ฯ  ขุทฺทเก  ยโต  ปโหติ  ตโต  ทิยฑฺโฒ  หตฺโถ ฯ   
ปาเท  โธวิตฺวา  ปวิสนฺตสฺส  ปสฺสาวตฺถาย  นิกฺขมนฺตสฺส  จ   
ยาว  ทฺวาเร  นิกฺขิตฺตปาทโธวนปาสาณฏานโต  ปสฺสาวฏานโต  
จ  ม ฺจป  ตาว  ทิยฑฺฒหตฺถวิตฺถาโร  มคฺโค  อุปจาโร    
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นาม ฯ ตสฺมึ  ม ฺจสฺส  วา  ปสฺส  วา  อุปจาเร   ิตสฺส  
วา  ภิกฺขุโน  ปวิสนฺตสฺส  วา  นิกฺขมนฺตสฺส  วา  อุปจาเร  โย  
อนูปขชฺช  เสยฺย  กปฺเปตุกาโม  เสยฺย  สนฺถรติ  วา  สนฺถราเปติ  
วา  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส ฯ  อภินิสีทติ  วา  อภินิปชฺชติ  วาติ  
เอตฺถ  อภินิสีทนมตฺเตน  อภินิปชฺชนมตฺเตเนว  วา  ปาจิตฺติย ฯ  
สเจ  ปน  เทฺวป  กโรติ  เทฺว  ปาจิตฺติยานิ ฯ  อุฏายุฏาย   
นิสีทโต  วา  นิปชฺชโต  วา  ปโยเค  ปโยเค  ปาจิตฺติย ฯ  
อุปจาร  เปตฺวา  เสยฺย  สนฺถรติ  วา  สนฺถราเปติ  วาติ  อิมสฺมึ   
อิโต  ปเร  จ  วิหารสฺส  อุปจาเรติ  อาทิเก  ทุกฺกฏวาเรป  
ยถา  อิธ  อภินิสีทนอภินิปชฺชนมตฺเต  อุภยกรเณ  ปโยคเภเท  จ   
ปาจิตฺติยปฺปเภโท  วุตฺโต  เอว  ทุกฺกฏปฺปเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ   
เอวรูเปน  หิ  วิสภาคปุคฺคเลน  เอกวิหาเร  วา  เอกปริเวเณ  
วา  วสนฺเตน  อตฺโถ  นตฺถิ  ตสฺมา สพฺพตฺเถวสฺส นิวาโส 
วาริโต ฯ  อ ฺสฺส  ปุคฺคลิเกติ  อิธาป  วิสฺสาสิกสฺส  ปุคฺคลิก   
อตฺตโน  ปุคฺคลิกสทิสเมว  ตตฺถ  อนาปตฺติ ฯ  อาปทาสูติ  สเจ   
พหิ  วสนฺตสฺส  ชีวิตพฺรหฺมจริยนฺตราโย  โหติ  เอวรูปาสุ  อาปทาสุ   
โย  ปวิสติ  ตสฺสาป  อนาปตฺติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
ปมปาราชิกสมุฏาน  กริิยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช   
กายกมฺม อกสุลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                          อนูปขชชฺสิกฺขาปท ฉฏ ฯ    
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        สตฺตมสิกฺขาปเท ฯ  เอเกน  ปโยเคน  พหุเกป  ทฺวาเร   
อติกฺกาเมตีติ  เย  จตุพฺภูมิกป ฺจภูมิกปาสาทา  ฉสฺสตฺตอฏ- 
โกฏกานิ  วา  จตูรสฺสสาลานิ  (๑) ตาทิเสสุ  เสนาสเนสุ  หตฺเถสุ  
วา  คีวาย  วา  คเหตฺวา  อนฺตรา  อฏเปนฺโต  เอเกน  ปโยเคน  
อติกฺกาเมติ เอกเมว  ปาจิตฺติย ฯ  เปตฺวา  เปตฺวา  นานา- 
ปโยเคหิ  อติกฺกาเมนฺตสฺส  ทฺวารคณนาย  ปาจิตฺติยานิ ฯ  หตฺเถน   
อนามสิตฺวา  นิกฺขมาติ  วตฺวา  วาจาย  นิกฺกฑฺฒนฺตสฺสาป  
เอเสว  นโย ฯ  อ ฺ  อาณาเปตีติ  เอตฺถ  อิม  นิกกฺฑฺฒาติ   
อาณตฺตมตฺเต  ทุกฺกฏ ฯ  สเจ  โส  สกึ  อาณตฺโต  พหุเกป  
ทฺวาเร  อติกฺกาเมติ  เอก  ปาจิตฺติย ฯ  สเจ  ปน  เอตฺตกานิ  
ทฺวารานิ  นิกฺกฑฺฒาหีติ  วา  ยาว  มหาทฺวาร  ตาว  
นิกฺกฑฺฒาหีติ  วา  เอว  นยิาเมตฺวา  อาณตฺโต  โหติ  ทฺวาร- 
คณนาย  ปาจิตฺติยานิ ฯ  ตสฺส  ปริกฺขารนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  ตสฺส 
สนตฺก  ปตฺตจีวรปริสฺสาวนธมกรกม ฺจปภิสีพิมฺโพหนาทิเภท  
อนฺตมโส  รชนฉลฺลิมฺป  โย  นิกฺกฑฺฒติ  วา  นิกฺกฑฺฒาเปติ  วา   
ตสฺส  วตฺถุคณนาย  ทุกฺกฏานิ ฯ  คาฬฺห  พนฺธิตฺวา  ปตเกสุ  
ปน  เอกาว  อาปตฺตีติ  มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ  อ ฺสฺส   
ปุคฺคลิเกติ  อิธาป  วิสฺสาสิกปุคฺคลิก  อตฺตโน  ปุคฺคลิกสทิสเมว ฯ 
ยถา  จ  อิธ  เอว  สพฺพตฺถ ฯ  ยตฺถ  ปน  วิเสโส  ภวิสฺสติ   
# ๑. อิตฺถลีิงฺโค กาตพฺโพ ฯ    
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ตตฺถ  วกฺขาม ฯ  อลชชฺึ  นกิฺกฑฺฒติ  วา  นิกฺกฑฺฒาเปติ  วาติ-   
อาทีสุ   ภณฺฑนการกกลหการกเมว  สกลสงฺฆารามโต  นิกกฺฑฺฒิตุ   
ลภติ ฯ  โส  หิ  ปกฺข  ลภิตฺวา   สงฺฆป  ภินฺเทยฺย ฯ  อลชฺช-ิ 
อาทโย  ปน  อตฺตโน  วสนฏานโตเยว  นิกฺกฑฺฒิตพฺพา ฯ  สกล- 
สงฺฆารามโต  เต  นกิฺกฑฺฒิตุ น  วฏฏติ ฯ  อุมฺมตฺตกสฺสาติ  สย   
อุมฺมตฺตกสฺส  อนาปตฺติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมวาติ ฯ  ติสมุฏาน   
กายจิตฺตโต  วาจาจิตฺตโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ  กิริยา   
ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชชฺ  กายกมฺม  วจีกมมฺ  อกุสลจิตฺต  
ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                        นิกฺกฑฺฒนสิกฺขาปท สตฺตม ฯ   
        อฏมสิกฺขาปเท ฯ  อุปริ  เวหาสกุฏิยาติ  อุปร ิ อจฺฉนฺน- 
ตลาย  ทฺวิภูมิกกุฏิยา  วา  ติภูมิกาทิกุฏิยา  วา ฯ  ม ฺจ  สหสา   
อภินิสีทตีติ  ม ฺจ  สหสา  อภิภวิตฺวา  อชฺโฌตฺถริตฺวา  นิสีทิ ฯ   
ภุมฺมตฺเถ  วา  เอต  อุปโยควจน ฯ  ม ฺเจ  นิสีทตีติ  อตฺโถ ฯ  
อภีติ  อิท  ปน  ปทโสภนตฺถ  อุปสคฺคมตฺตเมว ฯ  ปติตฺวาติ   
นิปติตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  วา ฯ  ตสฺส  หิ  อุปริ  อาณิป  น  
ทินฺนา  ตสฺมา  นิกฺขนฺโต ฯ  วิสฺสรมกาสีติ  วิรูป  อาตุรสฺสร  
อกาสิ ฯ  เวหาสกุฏี  นาม  มชฺฌิมสฺส  ปรุิสสฺส  อสีสฆฏฏาติ  ยา   
ปมาณมชฺฌิมสฺส  ปุริสสสฺ  สพฺพเหฏ ิมาหิ  ตุลาหิ  สีส  น  
ฆฏเฏติ ฯ  เอเตน  อิธ  อธปิฺเปตเวหาสกุฏิ  ทสฺสิตา  โหติ ฯ  น   
เวหาสกุฏิลกฺขณ  ทสฺสิต ฯ  ยา  หิ  กาจิ  อุปริ  อจฺฉนฺนตลา    
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ทฺวิภูมิกา  กฏุี  วา  ติภูมิกาทิกุฏี  วา  เวหาสกุฏีติ  วุจฺจติ ฯ   
อิธ  ปน  อสีสฆฏฏา  อธปิฺเปตา ฯ  อภินิสีทนาทีสุ  ปุพฺเพ   
วุตฺตนเยเนว  ปโยควเสน  อาปตฺติเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  อเวหาส- 
กุฏิยาติ  ภูมิย  กตปณฺณสาลาทีสุ  อนาปตฺติ ฯ  น  ห ิ สกฺกา  
ตตฺถ  ปรสฺส  ปฬา  กาตุ ฯ  สีสฆฏฏายาติ  ยา  สีสฆฏฏา   
โหติ  ตตฺถาป  อนาปตฺติ ฯ  น  หิ  สกกฺา  ตตฺถ  เหฏา- 
ปาสาเท  อโนนเตน  วิจริตุ ตสฺมา  อส ฺจรณฏานตฺตา  ปรสฺส   
ปฬา  น  ภวิสฺสติ ฯ  เหฏา  อปริโภค  โหตีติ  ยสมฺา  เหฏา   
ทพฺพสมฺภาราทีน  นิกฺขิตฺตตฺตา  อปริโภค  โหติ  ตตฺถาป  
อนาปตฺติ ฯ  ปทรส ฺจิต  โหตีติ  ยสฺสา  อุปริ  ตล  ทารุผลเกหิ  
วา  ฆนสนฺถต  โหติ  สุธาทิปริกมฺมกต  วา  ตตฺถาป  อนาปตฺติ ฯ   
ปฏฏาณิ  ทินนฺา  โหตีติ  ม ฺจปาทีน  ปาทสิขาสุ  อาณิ  ทินฺนา  
โหติ ฯ  ยตฺถ  นิสีทนฺเตป  น  นิปตนฺติ  ตาทิเส  ม ฺจปเ   
นิสีทโตป  อนาปตฺติ ฯ  ตสฺมึ   ิโตติ  อาหจฺจปาทเก  ม ฺเจ   
วา  ปเ  วา   ิโต  อุปริ  นาคทนฺตกาทีสุ  ลคฺคิตก  จีวร  วา 
กิ ฺจิ  วา  คณฺหาติ  อ ฺ  วา  ลคฺเคติ  ตสฺสาป  อนาปตฺติ ฯ  
เสส  อุตฺตานเมว ฯ  เอฬกโลมสมุฏาน  กายโต  จ  กายจิตฺตโต   
จ  สมุฏาติ  กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  
กายกมฺม  ติจิตฺต  ติเวทนนฺติ ฯ   
                         เวหาสกุฏีสิกฺขาปท  อฏม ฯ    
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        นวมสิกขฺาปเท ฯ  ยาว  ทฺวารโกสาติ  เอตฺถ  ทวฺารโกโส   
นาม  ปฏ ิสงฺฆาฏสฺส  สามนฺตา  กวาฏวิตฺถารปฺปมาโณ 
โอกาโส ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  ทฺวารพาหโต  ปฏาย  ทิยฑฺฒ- 
หตฺโถติ  วุตฺต ฯ  กรุุนฺทิย  ทฺวารสฺส  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  กวาฏป-ฺ 
ปมาณนฺติ  วุตฺต ฯ  มหาอฏกถาย  กวาฏ  นาม  ทิยฑฺฒหตฺถป   
โหติ  ทฺวิหตฺถป  อฑฺฒเตยฺยหตฺถปติ  วุตฺต ฯ  ต  สวุุตฺต ฯ  
ตเทว  หิ  สนธฺาย  ภควตา  ปฏ ิสงฺฆาฏสฺส  สามนฺตา   
หตฺถปาสาติ  อย  อุกกฺฏปริจฺเฉโท  กโต ฯ  อคฺคลฏปนายาติ   
สกวาฏทฺวารพนฺธฏปนาย  สกวาฏสฺส  ทฺวารพนฺธสฺส  นิจฺจล- 
ภาวตฺถายาติ  อตฺโถ ฯ  ทฺวารฏปนายาติ  อิทป  หิ  ปทภาชน   
อิมเมวตฺถ  สนฺธาย  ภาสิต ฯ  อย  ปเนตฺถ  อธิปฺปาโย ฯ   
กวาฏ  หิ  ลหุปริวตฺตก  วิวรณกาเล  ภิตฺตึ  อาหนติ  ปทหนกาเล   
ทฺวารพนฺธ  เตน  อาหนเนน  ภิตฺติ  กมฺปติ  ตโต  มตฺติกา  
จลติ  จลิตฺวา  สถิิลา  วา  โหติ  ปตติ  วา ฯ  เตนาห  ภควา 
ยาว  ทฺวารโกสา  อคฺคลฏปนายาติ ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  อิทนฺนาม   
กตฺตพฺพนฺติ  เนว  มาติกาย  น  ปทภาชเน  วุตฺต  อตฺถุปฺปตฺติย   
ปน  ปุนปฺปนุ  ฉาทาเปสิ  ปุนปฺปุน  ลมิฺปาเปสีติ  อธิการโต 
ยาว  ทฺวารโกสา  อคฺคลฏปนาย  ปนุปฺปุน  ลิมปฺตพฺโพ  วา   
ลิมฺปาเปตพฺโพ  วาติ  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  ย  ปน  ปทภาชเน   
ปฏ ิสงฺฆาฏสฺส  สามนฺตา หตฺถปาสาติ  วุตฺต  ตตฺถ ยสฺส    
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เวมชฺเฌ  ทฺวาร  โหติ  อุปริภาเค  จ  อุจฺจา  ภิตฺติ  ตสฺส  ตีสุ   
ทิสาสุ  สามนฺตา  หตฺถปาสา  อุปจาโร  โหติ ฯ  ขุทฺทกสฺส   
วิหารสฺส  ทวีฺสุ  ทิสาสุ  อุปจาโร  โหติ ฯ  ตตฺราป  ย  ภิตฺตึ   
วิวริยมาน  กวาฏ  อาหนติ  สา  อปริปูรอุปจาราป  โหติ ฯ   
อุกฺกฏปริจฺเฉเทน  ปน  ตีสุ  ทิสาสุ  สามนฺตา  หตฺถปาสา   
ทฺวารสฺส  นจฺิจลภาวตฺถาย  เลโป  อนุ ฺาโต ฯ  สเจ  ปน   
ทฺวารสฺส  อโธภาเคป  เลโปกาโส  อตฺถิ  ตป  ลิมฺปตุ  วฏฏติ ฯ   
อาโลกสนฺธิปริกมฺมายาติ  เอตฺถ  อาโลกสนฺธีติ  วาตปานกวาฏกา   
วุจฺจนฺติ ฯ  เต  วิวรณกาเล  วิทตฺถิมตฺตมฺป  อติเรกมฺป  ภิตฺติปฺปเทส   
ปหรนฺติ ฯ  อุปจาโร  ปเนตฺถ  สพฺพทิสาสุ  ลพฺภติ ฯ  ตสฺมา  
สพฺพทิสาสุ กวาฏวิตฺถารปฺปมาโณ  โอกาโส   อาโลกสนฺธ-ิปริกมฺมตฺถาย    ลิมฺปตพฺโพ    วา  
ลิมฺปาเปตพฺโพ  วาติ  อยเมตฺถ   
อธิปฺปาโย ฯ  เสตวณฺณนฺติ  อาทิก  น  มาติกาปทภาชน ฯ   
อิมินา  หิ  วิหารสฺส  ภารกิตฺตนฺนาม  นตฺถีติ  ปทภาชเนเยว   
อนุ ฺาต ฯ  ตสฺมา  สพฺพเมต  ยถาสุข  กตฺตพฺพ ฯ  เอว  เลปกมฺม 
ย  กตฺตพฺพ  ต  ทสฺเสตฺวา  ปุน  ย  ฉทเน  กตฺตพฺพ  ต   
ทสฺเสตุ  ทฺวิตฺติจฺฉทนสฺสาติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ทวิฺตฺติจฺฉทนสฺส   
ปริยายนฺติ  ฉทนสฺส  ทฺวิตฺติปริยาย ฯ  ปริยาโย  วุจฺจติ  ปริกฺเขโป ฯ   
ปริกฺเขปทฺวย วา ปริกฺเขปตฺตย  วา  อธฏิาตพฺพนฺติ  อตฺโถ ฯ   
อปฺปหริเต  ิเตนาติ อหริเต  ิเตน ฯ หริตนฺติ  เจตฺถ    
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สตฺตธ ฺปฺปเภท   ปุพฺพนฺน  มุคฺคมาสติลกุลตฺถอลาพุกุมฺภณฺฑ-   
อาทิ  เภท ฺจ  อปรนฺน  อธิปฺเปต ฯ  เตเนวาห หริตนฺนาม  
ปุพฺพนฺน  อปรนฺนนฺติ ฯ  สเจ  หริเต   ิโต  อธิฏาติ  อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺสาติ  เอตฺถ  ปน  ยสฺมึป  เขตฺเต  วุตฺต  วีช  น  ตาว 
สมฺปชฺชติ  วสฺเส  วา  ปน  ปติเต  สมฺปชฺชิสฺสติ  เอตมฺป  
หริตสงฺขฺยเมว  คจฺฉติ ฯ  ตสฺมา  เอวรูเป  เขตฺเตป   ิเตน  น   
อธิฏาตพฺพ ฯ  อหริเตเยว   ิเตน  อธิฏาตพฺพ ฯ  ตตฺราป  อย   
ปริจฺเฉโท  ปฏ ิวสสฺส  วา  กูฏาคารกณฺณิกาย  วา  อุปริถูปกาย   
วา  ปสฺเส  นสิินฺโน  ฉทนมุขวฏฏิอนฺเตน  โอโลเกนฺโต  ยสฺม ึ 
ภูมิภาเค   ิต  ปสฺสติ  ยสมฺึ  จ  ภูมิภาเค   ิโต  ต   
อุปรินิสินฺนก  ปสฺสติ  ตสฺมึ  าตพฺพ ฯ  ตสฺส  อนฺโต  อหริเตป  
ตฺวา  อธิฏาตุ น  ลพฺภติ ฯ  กสฺมา ฯ  วิหารสฺส  หิ  ปตนฺตสฺส 
อย  ปตโนกาโสติ ฯ  มคฺเคน  ฉาเทนฺตสฺสาติ  เอตฺถ  มคฺเคน   
ฉาทน  นาม  อปริกฺขิปตฺวา  อุชุกเมว  ฉาทน ฯ  ต  อิฏ- 
กสิลาสุธาหิ  ลพฺภติ ฯ  เทฺว  มคฺเค  อธิฏหิตฺวาติ  เทฺว  มคฺคา  
สเจ  ทุจฺฉนฺนา  โหนฺติ  อปเนตฺวาป  ปุนปฺปุน  ฉาทาเปตุ   
ลพฺภติ ฯ  ตสฺมา  ยถา  อิจฺฉติ  ตถา  เทวฺ  มคฺเค  อธิฏหิตฺวา 
ตติย  มคฺค  อิทานิ  เอว  ฉาเทหีติ  อาณาเปตฺวา  ปกฺกมิตพฺพ ฯ   
ปริยาเยนาติ  ปริกฺเขเปน ฯ  เอว  ฉทน  ปน  ติณปณฺเณหิ  
ลพฺภติ ฯ  ตสฺมา  อิธาป  ยถา  อิจฺฉติ  ตถา  เทฺว  ปรยิาเย    
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อธิฏหิตฺวา  ตติย  ปรยิาย  อิทานิ  เอว  ฉาเทหีติ  อาณาเปตฺวา   
ปกฺกมิตพฺพ ฯ  สเจ  ปน  น  ปกฺกมติ  ตุณฺหีภูเตน  าตพฺพ ฯ   
สพฺพป  เจต  ฉาทน  ฉาทนูปริ  เวทิตพฺพ ฯ  อุปรปูริจฺฉนฺโน  
หิ  วิหาโร  จิร  อโนวสฺสโก  โหตีติ  ม ฺมานา  เอว  
ฉาเทนฺติ ฯ  ตโต  เจ  อุตฺตรินฺติ  ติณฺณ  มคฺคาน  วา  ปรยิายาน   
วา  อุปริ  จตุตฺเถ  มคฺเค  วา  ปริยาเย  วา ฯ  กรเฬ  กรเฬติ 
ติณมุฏ ิย  ติณมุฏ ิย ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ  ฉสฺสมุฏาน   
กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม  
วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        มหลลฺกวิหารสิกฺขาปท นวมสิกฺขาปท ฯ   
        ทสมสกิฺขาปเท ฯ  ชาน  สปฺปาณกนฺติ  สปปฺาณก  เอตนฺติ   
ยถา  วา  ตถา  วา  ชานนฺโต ฯ  สิ ฺเจยฺย  วา  สิ ฺจาเปยฺย  วาติ   
เตน  อุทเกน  สย  วา  สิ ฺเจยฺย  อ ฺ  วา  อาณาเปตฺวา   
สิ ฺจาเปยฺย ฯ  ปาลิย  ปน  สิ ฺเจยฺยาติ  สย  สิ ฺจตีติ อีทิสาน  
วจนาน  อตฺโถ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  ธาร   
อวิจฺฉินฺทิตฺวา  สิ ฺจนฺตสฺส  เอกสฺมึ  อุทกฆเฏ  เอกาว  อาปตฺติ ฯ   
เอส  นโย  สพฺพภาชเนสุ ฯ  ธาร  วิจฺฉินฺทนฺตสฺส  ปน  ปโยเค   
ปโยเค อาปตฺติ ฯ  มาติก  สมฺมุข  กโรติ  ทิวสป  สนฺทตุ   
เอกาว  อาปตฺติ ฯ  สเจ  ตตฺถ  ตตฺถ  พนฺธิตฺวา  อ ฺโต  อ ฺโต 
เนติ  ปโยเค  ปโยเค  อาปตฺติ ฯ  สกฏภารมตฺต ฺเจป    
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ติณ  เอกปฺปโยเคน  อุทเก  ปกฺขิปติ  เอกาว  อาปตฺติ ฯ  เอเกก   
ติณ  วา  ปณฺณ  วา ปกฺขิปนฺตสฺส  ปโยเค  ปโยเค  อาปตฺติ ฯ   
มตฺติกายป  อ ฺเสุป  กฏกทฺทมโคมยาทีสุ  เอเสว  นโย ฯ   
อิท  ปน  มหาอุทก  สนฺธาย  น  วุตฺต ฯ  ย  ติเณ  วา   
มตฺติกาย  วา  ปกฺขิตฺตาย  ปริยาทาน  คจฺฉติ  อาวิล  วา   
โหติ  ยตฺถ  ปาณกา  มรนฺติ  ตาทิส  อุทก  สนฺธาย  วุตฺตนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ ติสมุฏาน  กายจิตฺตโต   
วาจาจิตฺตโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ  กิริยา  ส ฺา- 
วิโมกฺข  สจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  วจีกมมฺ  ติจิตฺต  
ติเวทนนฺติ ฯ   
                             สปฺปาณกสิกฺขาปท ทสม   
        สมตฺโต  วณฺณนากฺกเมน  เสนาสนวคฺโค  ทุติโย ฯ   
        ภิกฺขุนีวคฺคสฺส  ปมสิกฺขาปเท ฯ  ลาภิโน  โหนฺตีติ  เอตฺถ   
น  เตส  ภิกฺขุนิโย  เทนฺติ  น  ทาเปนฺติ ฯ  มหากุเลหิ  ปพฺพชิตา  
ปน  กลุธีตโร  อตฺตโน  สนฺติก  อาคตาน  าติมนุสฺสาน  กุโต  
อยฺเย  โอวาท  อุทฺเทส  ปรปิุจฺฉ  ลภถาติ  ปุจฺฉนฺตาน  อสุโก  
จ  อสุโก  จ  เถโร  โอวทตีติ  อสีติมหาสาวเก  อุทฺทิสิตฺวา   
กถานุสาเรน  เตส  สีลสุตาจารชาติโคตฺตาทิเภท  วิชฺชมานคุณ  
กถยนฺติ ฯ  เอวรูปา  หิ  วิชฺชมานคุณา  กเถตุ  วฏฏนฺติ ฯ   
ตโต  ปสนฺนจิตฺตา  มนุสฺสา  เถราน  จีวราทิเภท  มหนฺต    
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ลาภสกฺการ  อภิหรึสุ ฯ  เตน  วุตฺต  ลาภิโน  โหนฺติ  จีวร ฯเปฯ   
ปริกฺขารนฺติ ฯ  ภิกฺขุนิโย  อุปสงฺกมิตฺวาติ  เตส  กิร  สนฺติเก 
ตาสุ  เอกา  ภิกฺขุนีป  น อาคจฺฉติ อภิณฺห  ลาภตณฺหาย  
ปน  อากฑฺฒิยมานหทยา  ตาส  อุปสฺสย  อคมสุ ฯ  ต  สนฺธาย  
วุตฺต  ภิกฺขุนิโย  อุปสงฺกมิตฺวาติ ฯ  ตาป  ภิกฺขุนิโย  จลจิตฺตตาย  
เตส  วจน  อกสุเยว ฯ  เตน  วุตฺต  อถโข  ตา  ภิกฺขุนิโย ฯเปฯ  
นิสีทึสูติ ฯ  ติรจฺฉานกถนฺติ สคฺคมคฺคคมเนป  ติรจฺฉานภูต   
ราชกถาทิมเนกวิธ  นิรตฺถกกถ ฯ  อิทโฺธติ  สมิทโฺธ ฯ  สหิตตฺโถ   
คมฺภีโร  พหุรโส  ลกฺขณปฏิเวธสยุตฺโตติ  อธิปฺปาโย ฯ  อนุชานามิ   
ภิกฺขเวติ  เอตฺถ  ยสฺมา  เต  ภิกฺขู  มา  ตุมฺเห  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุนิโย  โอวทิตฺถาติ  วุจฺจมานา  อธิฏสจฺจตฺตา  ตถาคเต   
อาฆาต  พนฺธิตฺวา  อปายูปคา  ภเวยฺยย  ตสฺมา  เตส  ต   
อปายูปคต  ปริหรนฺโต  ภควา  อ ฺเเนว  อุปาเยน  เต  
ภิกฺขุโนวาทโต  ปริพาหิเร  กตฺตุกาโม  อิท  ภิกฺขุนีโอวาทสมฺมตึ  
อนุชานาตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอว  อิธ  ปริพาหิเร  กตฺตุกามฺยตาย   
อนุชานิตฺวา  ปรโต  กโรนฺโตว  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อฏหงฺเคหิ   
สมนฺนาคตนฺติ  (๑)  อาทิมาห ฯ  อิมานิ  หิ  อฏ  องฺคานิ  ฉพฺพคฺคิยาน   
สุปนนฺเตนป  น ภูตปุพฺพานีติ ฯ   
        ตตฺถ  สลีมสฺส  อตฺถติี  สีลวา ฯ  อิทานิ  ย ฺจ  อตฺถิ   
# ๑.  วิ. มหา. ๒/๔๐๗/ ๒๖๘ ฯ           
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สีล  ยถา  จ  ตสฺส  อตฺถิ  นาม  โหติ  ต  ทสฺเสนฺโต ปาฏิโมกฺข- 
สวรสวุโตติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปาฏิโมกฺโขว  สวโร  ปาฏโิมกฺข- 
สวโร ฯ  ปาฏิโมกฺขสวเรน  สวุโต  สมนฺนาคโตติ  ปาฏิโมกฺขสวร- 
สวุโต ฯ  วิหรตีติ  วตฺตติ ฯ  วุตฺต  เหต  วิภงฺเค  ปาฏิโมกฺขนฺติ   
สีล  ปติฏา  อาทิ  จรณ  สยโม  สวโร  มุข  ปมุข  กุสลาน   
ธมฺมาน  สมาปตฺติยา  สวโรติ  กายิโก  อวีติกฺกโม  วาจสิโก  
อวีติกฺกโม  กายิกวาจสิโก  อวีติกฺกโม  สวุโตติ  อิมินา  ปาฏิโมกฺข- 
สวเรน  อุเปโต  โหติ  สมุเปโต  อุปคโต  (๑) สมุปาคโต  อุปฺปนฺโน  
สมุปฺปนฺโน  สมนฺนาคโต  เตน  วุจฺจติ  ปาฏิโมกฺขสวรสวุโตติ   
วิหรตีติ  อิริยติ  วตฺตติ  ปาเลติ  ยเปติ  ยาเปติ  จรติ วิหรติ  
เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ  อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ    มจฺิฉาชีวปฏิ- 
เสธเกน   นเวฬุทานาทินา  อาจาเรน  เวสิยาทิอโคจร  ปหาย   
สทฺธาสมฺปนฺนกุลาทินา  จ  โคจเรน  สมฺปนฺโน  อาจารโคจร- 
สมฺปนฺโน ฯ  อณุมตฺเตสุ  วชฺเชสุ  ภยทสฺสาวีติ  อปฺปมตฺตเกสุ   
วชฺเชสุ  ภยทสฺสาวี ฯ  ตานิ  วชชฺานิ  ภยโต  ทสฺสนสีโลติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  สมาทาย  สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสูติ  อธิสีลสิกขฺาทิภาเวน 
ติธา   ิเตสุ  สิกฺขาปเทสุ  ตต  สิกขฺาปท สมาทาย  สมฺมา   
อาทาย  สาธุก  คเหตฺวา  อวิชหนฺโต  สิกฺขตีติ  อตฺโถ ฯ  อยเมตฺถ   
สงฺเขโป ฯ  วิตฺถาร  ปน  โย  อิจฺฉติ  เตน  ปป ฺจสูทนิย  วา    
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มชฺฌิมฏกถาย  สมฺโมหวโินทนิย  วา  วิภงฺคฏกถาย  วิสุทฺธ-ิ 
มคฺคโต  วา  คเหตพฺโพ ฯ  พหุ  สุตมสฺสาติ  พหุสฺสุโต ฯ  สุต   
ธาเรตีติ  สุตธโร ฯ  ยทสสฺ  ต  พหุสฺสุต  นาม  ต  น  สุตมตฺตเมว   
อถโข  ต  ธาเรตีติ  อตฺโถ ฯ  ม ฺชุสาย  วิย  รตน  สตุ   
สนฺนิจิตมสฺมินฺติ  สุตสนฺนิจโย ฯ  เอเตน  ย  โส  สตุ  ธาเรติ   
ตสฺส  ม ฺชุสาย  โคเปตฺวา  สนฺนิจิตรตนสฺเสว  จิรกาเลนาป   
อวินาส  ทสฺเสติ ฯ  อิทาน ิ ต  สุต  สรปูโต  ทสฺเสนฺโต  เยเต   
ธมฺมาติ  อาทิมาห ฯ  ต  เวร ฺชกณฺเฑ  วุตฺตนยเมว ฯ  อิท  ปเนตฺถ   
นิคมน ฯ  ตถารูปาสฺส  ธมฺมา  พหุสฺสุตา  โหนฺติ  ตสฺมา 
พหุสฺสุโต  ธตา  ตสฺมา  สุตธโร  วจสา  ปริจิตา  มนสานุเปกฺขิตา   
ทิฏ ิยา  สุปฏิวิทฺธา  ตสฺมา  สุตสนฺนิจโย ฯ  ตตฺถ  วจสา  ปริจิตาติ   
วาจาย  ปคุณีกตา ฯ  มนสานุเปกฺขิตาติ  มนสา  อนุเปกฺขิตา   
อาวชฺชนฺตสฺส  ทีปสหสฺเสน  โอภาสิตา  วิย  โหนฺติ ฯ  ทฏิ ิยา   
สุปฏิวิทฺธาติ  อตฺถโต  จ การณโต จ ป ฺาย สุฏ ุ ปฏิวิทฺธา  
สุปจฺจกฺขีกตา โหนฺติ ฯ   
        อย  ปน  พหุสฺสุโต  นาม  ติวิโธ  โหติ  นิสฺสยมุจฺจนโก   
ปริสูปฏาปโก  ภิกฺขุโนวาทโกติ ฯ  ตตฺถ  นิสฺสยมุจฺจนเกน   
อุปสมฺปทาย  ป ฺจวสฺเสน  สพฺพนฺติเมน  ปริจฺเฉเทน  เทฺว  มาติกา   
ปคุณา  วาจุคฺคตา  กาตพฺพา  ปกฺขทิวเสสุ  ธมฺมสฺสวนตฺถาย   
สุตฺตนฺตโต  จตฺตาโร  ภาณวารา  สมฺปตฺตาน  ปริกถนตฺถาย    
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อนฺธกวินฺทมหาราหุโลวาทอมฺพฏสทิโส   เอโก   กถามคฺโค  สงฺฆ- 
ภตฺตมงฺคลามงฺคเลสุ   อนุโมทนตฺถาย  ติสฺโส  อนุโมทนา  อุโปสถปฺ- 
ปวารณาทิชานนตฺถ   กมมฺากมฺมวินิจฺฉโย  สมณธมฺมกรณตฺถ   
สมาธิวเสน  วา  วิปสฺสนาวเสน  วา  อรหตฺตปริโยสานเมก   
กมฺมฏาน  เอตฺตก  อุคฺคเหตพฺพ ฯ  เอตฺตาวตา  หิ  อย พหุสฺสุโต  
โหติ จาตุทฺทิโส  ยตฺถ  กตฺถจิ  อตฺตโน  อิสฺสริเยน  วสิตุ  
ลภติ ฯ  ปริสปูฏาปเกน  อุปสมฺปทาย  ทสวสฺเสน  สพฺพนฺติเมน   
ปริจฺเฉเทน  ปริส  อภิวินเย  วิเนตุ  เทฺว  วิภงฺคา  ปคุณา   
วาจุคฺคตา  กาตพฺพา ฯ  อสกฺโกนฺเตน  ตีหิ  ชเนหิ  สทฺธึ  
ปริวตฺตนกฺขมา  กาตพฺพา ฯ  กมฺมากมฺม ฺจ  ขนฺธกวตฺต ฺจ  
อุคฺคเหตพฺพ ฯ  ปริสาย  ปน  อภิธมฺมวินยนตฺถ  สเจ  มชฺฌิม- 
ภาณโก  โหติ  มูลปณฺณาสโก  อุคฺคเหตพฺโพ ฯ  ทฆีภาณเกน   
มหาวคฺโคป ฯ  สยุตฺตภาณเกน  เหฏ ิมา  วา  ตโย  วคฺคา  
มหาวคฺโค  วา ฯ  องฺคุตฺตรภาณเกน  เหฏา  วา  อุปริ  วา   
อุปทฺฒนิกาโย  อุคฺคเหตพฺโพ ฯ  อสกฺโกนฺเตน  ติกฺกนิปาตโต   
ปฏาย  เหฏา  อุคฺคเหตตป  วฏฏติ ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  เอก   
คณฺหนฺเตน  จตุกฺกนิปาต  วา  ป ฺจกนิปาต  วา  อุคฺคเหตตป  
วฏฏตีติ  วุตฺต ฯ  ชาตกภาณเกน  สอฏกถ  ชาตก  อุคฺค- 
เหตพฺพ ฯ  ตโต  โอร  น  วฏฏติ ฯ  ธมมฺปทป  สห  วตฺถุนา   
อุคฺคเหตุ  วฏฏตีติ  มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ  ตโต  ตโต  สมุจฺจย    
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กตฺวา  มูลปณฺณาสกมตฺตป  วฏฏติ  น  วฏฏตีติ ฯ  น  วฏฏตีติ   
กุรุนฺทฏกถาย  ปฏิกฺขิตฺต ฯ  อิตราสุ  วิจารณาเยว  นตฺถิ ฯ   
อภิธมฺเม  กิ ฺจิ  คเหตพฺพนฺติ  น  วุตฺต ฯ  ยสฺส  ปน  สอฏกถป   
วินยปฏก  อภิธมฺมปฏก ฺจ  ปคุณ  สุตฺตนฺเต  จ  วุตฺตปฺปกาโร   
คณฺโ  นตฺถิ  ปริส  อุปฏาเปตุ  น  ลภติ ฯ  เยน  ปน   
สุตฺตนฺตโต  จ  วินยโต  จ  วุตฺตปฺปมาโณ  คณฺโ  อุคฺคหิโต  
อย  ปริสูปฏาปโก  พหุสฺสุโต  โหติ  ทิสาปาโมกฺโข  เยน- 
กามคโม  ปรสิ  อุปฏาเปตุ  ลภติ ฯ  ภิกฺขุโนวาทเกน  ปน   
สอฏกถานิ  ตีนิ  ปฏกานิ  อุคฺคเหตพฺพานิ ฯ  อสกโฺกนฺเตน  จตูสุ   
นิกาเยสุ  เอกสฺส  อฏกถา  ปคุณา  กาตพฺพา ฯ  เอกนิกาเยน  
หิ  เสสนิกาเยสุป  ป ฺห  กเถตุ  สกฺกิสสฺติ ฯ  สตฺตสุ  ปกรเณสุ   
จตุปฺปกรณสฺส  อฏกถา  ปคุณา  กาตพฺพา ฯ  ตตฺถ  ลทฺธนเยน   
หิ  เสสสฺปกรเณสุ  ป ฺห  กเถตุ  สกฺกสิฺสติ ฯ  วินยปฏก  ปน   
นานตฺถ  นานากรณ  ตสฺมา  ต  สทฺธ ึ อฏกถาย  ปคุณ   
กาตพฺพเมว ฯ  เอตฺตาวตา  จ  ภิกฺขุโนวาทโก  พหุสฺสุโต  นาม   
โหตีติ ฯ   
        อุภยานิ  โข  ปนสฺสาติ  อาทิ  ปน  ยสฺมา  อ ฺสฺมึ  สกเล   
นวงฺเคป  พาหุสจฺเจ  สติ  สอฏกถ  วินยปฏก  วินา  น  
วฏฏติเยว  ตสฺมา  วิสุ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  วิตฺถาเรนาติ  อุภโตวิภงฺเคน  
สทฺธึ ฯ  สฺวาคตานีติ  สุฏ ุ  อาคตานิ ฯ  ยถา  อาคตานิ  ปน    
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สฺวาคตานิ  โหนฺติ  ต  ทสเฺสตุ  สุวิภตฺตานีติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ   
สุวิภตฺตานีติ  สุฏ ุ  วิภตฺตานิ  ปทปจฺฉาภฏสงฺกรโทสวิรหิตานิ ฯ   
สุปฺปวตฺตีนีติ  ปคุณานิ  วาจุคฺคตานิ ฯ  สุวินิจฺฉิตานิ  สุตฺตโสติ   
ขนฺธกปริวารโต  อาหริตพฺพสุตฺตวเสน  สฏุ ุ  วินจฺิฉิตานิ ฯ   
อนุพฺย ฺชนโสติ  อกฺขรปทปาริปูริยา  จ  สุวินิจฺฉิตานิ  อขณฺฑานิ   
อวิปรีตกฺขรานิ ฯ  เอเตน  อฏกถา  ทปีตา ฯ  อฏกถาโต  ห ิ  
เอส  วินิจฺฉโย  โหติ ฯ  กลฺยาณวาโจติ  สถิิลธนิตาทีน  ยถาวิธาน- 
วจเนน  ปริมณฺฑลปทพฺย ฺชนาย  โปริยา  วาจาย  สมนฺนาคโต   
วิสฺสฏาย  อเนลคลาย  อตฺถสฺส  วิ ฺาปนิยา ฯ  กลฺยาณ- 
วากฺกรโณติ  มธุรสฺสโร ฯ  มาตุคาโม  หิ สรสมฺปตฺติรโต ตสฺมา  
ปริมณฺฑลปทพฺย ฺชนมฺป  วจน  สรสมฺปตฺติรหิต  หีเฬติ ฯ   
เยภุยฺเยน  ภิกฺขุนีน  ปโย  โหติ  มนาโปติ  สพฺพาส  ปโย   
นาม  ทุลลฺโล ฯ  พหุสฺสตุาน  ปน  ปณฺฑิตาน  ภิกฺขุนีน   
สีลาจารสมฺปตฺตียา  ปโย  โหติ  มนวฑฺฒนโก ฯ  ปฏิพโล  โหติ   
ภิกฺขุนิโย  โอวทิตุนฺติ  สุตฺต ฺจ  การณ ฺจ  ทสฺเสนฺโต  วฏฏภเยน   
ตชฺเชตฺวา  ภิกฺขุนิโย  โอวทิตุ  ตาส  ธมฺม  เทเสตุ  สมตฺโถ 
โหติ ฯ  กาสายวตฺถวสนายาติ  กาสายวตฺถนิวตฺถาย ฯ  ครุธมฺมนติฺ   
คิหิกาเล  ภิกฺขุนิยา  กายสสคฺค วา  สิกฺขมานาสามเณรีสุ   
เมถุนธมฺม  วา อนชฺฌาปนฺนปุพฺโพ โหติ ฯ มาตุคาโม  หิ  
ปุพฺเพ  กตมนุสฺสรนฺโต  สวเร   ิตสฺสาป  ธมฺมเทสนาย  คารว    
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น  กโรติ ฯ  อถวา  ตสฺมึเยว  อสทฺธมฺเม  จิตฺต  อุปปฺาเทติ ฯ   
วีสติวสฺโส  วาติ  อุปสมฺปทาย  วีสติวสฺโส  ตโต  อติเรกวีสติวสฺโส   
วา ฯ  เอวรูเปหิ  วิสภาเคหิ  วตฺถูหิ  ปุนปฺปุน  สมาคจฺฉนฺโตป   
ทหโร  วิย  สหสา  สีลวินาส  น  สมฺปาปุณาติ ฯ  อตฺตโน  
วย  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  อยุตฺตฏาเน  ฉนฺทราค  วิเนตุ  ปฏิพโล  
โหติ ฯ  เตน  วุตฺต  วีสติวสฺโส  วา  โหติ  อติเรกวีสติวสฺโส  
วาติ ฯ เอตฺถ จ  สีลวาติ  อาทิ  เอกมงฺค  พหุสฺสุโตติอาทิ   
ทุติย  อุภยานิ  โข  ปนสสฺาติ  อาทิ  ตติย  กลฺยาณวาโจ  โหติ   
กลฺยาณวากฺกรโณติ  จตุตฺถ  เยภุยฺเยน  ภิกฺขุนีน  ปโย  โหติ   
มนาโปติ  ป ฺจม  ปฏิพโล  โหติ  ภิกขฺุนิโย  โอวทิตุนฺติ  ฉฏ   
น  โข  ปเนตนฺติอาทิ  สตฺตม  วีสติวสฺโสติอาทิ  อฏมนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ  ตฺติจตุตฺเถนาติ  ปุพฺเพ  วตฺถุสฺมึ วุตฺตนเยเนว ฯ   
        ครุธมฺเมหีติ  ครุเกหิ  ธมฺเมหิ ฯ  เต  หิ  คารว  กตฺวา 
ภิกฺขุนีหิ  สมปฺฏิจฺฉิตพฺพตฺตา  ครุธมฺมาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  เอกโต   
อุปสมฺปนฺนาติ  เอตฺถ  ภิกขฺุนีน  สนฺติเก  เอกโต  อุปสมฺปนฺนาย  
โย  ครุธมฺเมน  โอวทติ  ตสฺส  ทุกฺกฏ ฯ  ภิกฺขูน  สนฺติเก   
อุปสมฺปนฺนาย  ปน  ยถาวตฺถุกเมว ฯ  ปริเวณ  สมมฺชฺชิตฺวาติ  
สเจ  ปาโต  อสมฺมฏ  สมฺมฏป  วา  ปุน  ติณปณฺณาทีหิ   
อุกฺกลาป  ปาทปฺปหาเรหิ  จ  วิกิณฺณวาลิก  ชาต  สมมฺชฺช-ิ 
ตพฺพ ฯ  อสมฺมฏ  ห ิ ต  ทิสฺวา  อยฺโย  อตฺตโน  นิสฺสิตเก    
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ทหรภิกฺขูป  วตฺตปฏิปตฺติย  น  โยเชติ  ธมฺมเยว  กเถตีติ  ตา   
ภิกฺขุนิโย  อสฺโสตุกามา  วิย  ภเวยฺยย ฯ  เตน  วุตฺต  ปริเวณ   
สมฺมชฺชิตฺวาติ ฯ  อนฺโตคามโต  ปน  ภิกฺขุนิโย  อาคจฺฉนฺติโย   
ปปาสิตา  จ  กิลนฺตา  จ  โหนฺติ ฯ ตา ปานีย ฺจ หตฺถปาท- 
มุขสีตลกรณ ฺจ  ปจฺจาสึสนฺติ ฯ  ตสฺมิ ฺจ  อสติ  ปุริมนเยเนว  
อคารว  ชเนตฺวา  อสฺโสตุกามาป  โหนฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  ปานีย   
ปริโภชนีย  อุปฏเปตฺวาติ  (๑) ฯ  อาสนนฺติ  นีจปกผลกตฏฏกิ- 
กฏสารกาทิเภท  อนฺตมโส  สาขาภงฺคป  อิท  ตาส  อาสน   
ภวิสฺสตีติ  เอว  อาสน  ป ฺาเปตฺวา  ธมฺมเทสนาปตฺติโมจนตฺถ   
ปน  ทุติโย  อิจฺฉิตพฺโพ ฯ  เตน  วุตฺต  ทุติย  คเหตฺวาติ ฯ   
นิสีทิตพฺพนฺติ  น  วิหารปจฺจนฺเต  อถโข  วิหารมชเฺฌ  อุโปสถา- 
คารสฺส  วา  โภชนสาลาย  วา  ทฺวาเร  สพฺเพส  โอสรณฏาเน   
นิสีทิตพฺพ ฯ  สมคฺคตฺถาติ  สพฺพา  อาคตตฺถาติ  อตฺโถ ฯ  วตฺตนฺตีติ   
อาคจฺฉนฺติ ฯ  ปคุณา  วาจุคฺคตาติ  อตฺโถ ฯ  นิยฺยาเทตพฺโพติ   
อปฺเปตพฺโพ ฯ  โอสาเรตพฺพาติ  ปาลิ  วตฺตพฺพา ฯ  วสฺสสตูป- 
สมฺปนฺนายาติ  อาทิ  วตฺตพฺพปาลิทสฺสน ฯ  ตตฺถ  สามีจิกมฺมนฺติ   
มคฺคสมฺปทานวีชนปานียาปุจฺฉนาทิก  อนุจฺฉวิก  วตฺต ฯ  เอตฺถ  
จ  ภิกฺขุนิยา  ภิกฺขุสฺส  อภิวาทนนฺนาม  อนฺโตคาเม  วา 
พหิคาเม  วา  อนฺโตวิหาเร  วา  พหิวิหาเร  วา  อนฺตรฆเร   
# ๑. สฺยา.  อุปฏาเปตฺวาติ  ทิสฺสติ ฯ    
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วา  รถิกาย  วา  อนฺตมโส  ราชุสฺสารณายป  วตฺตมานาย  เทเว   
วสฺสมาเน  สกทฺทมาย  ภูมิยา ฉตฺตปคฺคหตฺถายป (๑) หตฺถิอสฺสาทีหิ   
อนุพทฺธายป  กาตพฺพเมว ฯ  เอกาพทฺธเมว  ปาลิยา  ภิกฺขาจาร   
ปวิสนฺเต  ทิสฺวา  เอกสฺมึ  าเน  วนฺทามิ  อยฺยาติ  วนฺทิตุ  
วฏฏติ ฯ  สเจ  อนฺตรนฺตรา  ทฺวาทสหตฺเถ  มุ ฺจิตฺวา  คจฺฉนฺติ   
วิสุ  วนฺทิตพฺพา ฯ  มหาสนฺนิปาเต  สนฺนิสินฺเน  เอกสฺมึเยว  าเน  
วนฺทิตุ  วฏฏติ ฯ  เอส  นโย  อ ฺชลิกมฺเมป ฯ  ยตฺถ  กตฺถจิ  
นิสินฺนาย  ปน  ปจฺจุฏาน  กาตพฺพ ฯ  ตสฺส  ตสฺส  สามีจิ- 
กมฺมสฺส  อนรุูเป  ปเทเส  จ  กาเล  จ  ตต  กาตพฺพ ฯ 
สกฺกตฺวาติ  ยถา กโต สกุโต  โหติ  เอว  กตฺวา ฯ  ครกุตฺวาติ   
ตตฺถ คารว ชเนตฺวา ฯ มาเนตฺวาติ  มเนน  ปย  กตฺวา ฯ  
ปูเชตฺวาติ  อิเมสเยว  ติณฺณ  กิจฺจาน  กรเณน  ปูเชตฺวา ฯ  
นาติกฺกมนีโยติ  น  อติกกฺมิตพฺโพ ฯ  อภิกฺขุเก  อาวาเสติ  เอตฺถ  
สเจ  ภิกฺขุนีอุปสฺสยโต  อฑฺฒโยชนพฺภนฺตเร  โอกาเส  โอวาท- 
ทายกา  ภิกฺขู  น  วสนฺติ  อย  อภิกฺขุโก  อาวาโส  นาม ฯ   
เอตฺถ  วสฺส  น  วสิตพฺพ ฯ  วุตฺต  เหต  อภิกฺขุโก  นาม 
อาวาโส  น  สกฺกา  โหติ  โอวาทาย  วา  สวาสาย  วา   
คนฺตุนฺติ  (๒)ฯ  น  จ  สกกฺา  ตโต  ปร  ปจฺฉาภตฺต  คนฺตฺวา  ธมฺม  
สุตฺวา  อาคนฺตุ ฯ  สเจ  ตตฺถ  วสฺส  วสตุิ  อนิจฺฉมานา    
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ภิกฺขุนิโย  าตกา  วา  อุปฏากา  วา  เอว  วทนฺติ  วสถยฺเย   
มย  ภิกฺขู  อาเนสฺสามาติ  วฏฏติ ฯ  สเจ  ปน  วุตฺตปฺปมาเณ   
ปเทเส  วสฺส  อุปคนฺตุกามา  ภิกฺขู  อาคนฺตฺวา  สาขามณฺฑเปป   
เอกรตฺต  วุฏา  โหนฺติ  น  นิมนฺติตา  หุตฺวา  คนฺตุกามา   
เอตฺตาวตาป  สภิกฺขุโก  อาวาโส  นาม  โหติ ฯ  เอตฺถ  วสฺส   
อุปคนฺตุ วฏฏติ ฯ  อุปคจฺฉนฺตีหิ  จ  ปกฺขสฺส  เตรสิยเยว  ภิกฺขู   
ยาจิตพฺพา  มย  อยฺยา  ตุมฺหาก  โอวาเทน  วสิสฺสามาติ ฯ   
ยโต  ปน  อุชุนา  มคฺเคน  อฑฺฒโยชเน  ภิกฺขูน  วสนฏาน   
เตน  มคฺเคน  คจฺฉนฺตีน  ชีวิตนฺตราโย  วา  พฺรหฺมจริยนฺตราโย   
วา  โหติ  อ ฺเน  มคฺเคน  คจฺฉนฺตีน  อติเรกฑฺฒโยชน   
โหติ  อย  อภิกฺขุกาวาสฏาเนเยว  ติฏติ ฯ  สเจ  ปน  ตโต  
คาวุตมตฺเต  อ ฺโ  ภิกฺขุนูปสฺสโย  เขมฏาเน  โหติ  ตาหิ   
ภิกฺขูนีหิ  ตา  ภิกฺขุนิโย  ยาจิตฺวา  ปุน  คนฺตฺวา  ภิกฺขู   
ยาจิตพฺพา  อยฺยา  อมฺหาก  อุชุมคฺเค  อนฺตราโย  อตฺถิ   
อ ฺเน  มคฺเคน  อติเรกฑฺฒโยชน  โหติ  อนฺตรามคฺเค  ปน   
อมฺหาก อุปสฺสยโต  คาวุตมตฺเต  อ ฺโ  ภิกฺขุนูปสฺสโย  อตฺถิ  
อยฺยาน  สนติฺกา  ตตฺถ  อาคตโอวาเทน  วสิสฺสามาติ ฯ  เตหิ   
ภิกฺขูหิ  สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ ฯ  ตโต  ตาหิ  ภิกฺขุนีหิ  ต  ภิกฺขุนี- 
อุปสฺสย  อาคนฺตฺวา  อุโปสโถ  กาตพฺโพ ฯ  ตา  วา  ภิกฺขุนิโย   
ทิสฺวา  อตฺตโน  อุปสฺสยเมว  คนฺตฺวา  กาตุป  วฏฏติ ฯ  สเจ    
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ปน  วสฺส  อุปคนฺตุกามา  ภิกฺขู  จาตุทฺทเส  วิหาร  อาคจฺฉนฺติ   
ภิกฺขุนีหิ  จ  อิธ  อยฺยา  วสฺส  วสิสฺสถาติ  ปุจฺฉิตา  อามาติ   
วตฺวา  ปุน  ตาหิ  เตนหิ  อยฺยา  มยป  ตุมฺหาก  โอวาท   
อนุชีวนฺติโย  วสิสฺสามาติ  วุตฺตา  ทุติยทิวเส  คาเม  ภิกฺขาจาร- 
สมฺปท  อปสฺสนฺตา  น  สกฺกา  อิธ  วสิตุนฺติ  ปกฺกมนฺติ   
อถ  ตา  ภิกฺขุนิโย  อุโปสถทิวเส  วิหาร  คตา  ภิกฺขู  น  
ปสฺสนฺติ  เอตฺถ  ก ึ กาตพฺพนฺติ ฯ  ยตฺถ  ภิกฺขู  วสนฺติ  ตตฺถ  
คนฺตฺวา  ปจฺฉิมิกาย  วสฺส  อุปคนฺตพฺพ ฯ  ปจฺฉิมิกาย  วสฺส  
อุปคนฺตุ  อาคมิสฺสนฺตีติ  วา  อาโภค  กตฺวา  อาคตาน   
สนฺติเก  โอวาเทน  วสิตพฺพ ฯ  สเจ  ปน  ปจฺฉิมิกายป  น   
โกจิ  อาคจฺฉติ อนฺตรามคฺเค  จ  ราชภย  วา  โจรภย  วา   
ทุพฺภิกฺข  วา  โหติ  อภิกฺขุเก  อาวาเส  วสนฺติยา  อาปตฺติ  
วสฺสจฺเฉท  กตฺวา  คจฺฉนฺติยาป อาปตฺติ ฯ  สา  รกขิฺตพฺพา ฯ   
อาปทาสุ  หิ  อภิกฺขุเก  อาวาเส  วสนฺติยา  อนาปตฺติ  วุตฺตา ฯ   
สเจ  อาคนฺตฺวา  วสฺส  อุปคตา  ภิกฺขู  ปุน  เกนจิเทว  การเณน   
ปกฺกมนฺติ  วสิตพฺพเมว ฯ  วุตฺต ฺเหต  อนาปตฺติ วสฺสูปคตา  
ภิกฺขู ปกฺกนฺตา วา โหนฺติ วิพฺภนฺตา  วา  กาลกตา  วา   
ปกฺขสงฺกนฺตา  วา  อาปทาสุ  อุมฺมตฺติกาย  อาทิกมฺมิกายาติ (๑) ฯ   
ปวาเรนฺติยา  ปน  ยตฺถ  ภิกฺขู  อตฺถิ  ตตฺถ  คนฺตฺวา   
# ๑. วิ. ภิกฺขุนี. ๓/๒๘๘,๒๙๑/๑๖๒-๑๖๓ ฯ    
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ปวาเรตพฺพ ฯ  อนฺวฑฺฒมาสนฺติ  อฑฺฒมาเส  อฑฺฒมาเส ฯ  เทฺว  
ธมฺมา  ปจฺจาสึสิตพฺพาติ  เทฺว  ธมฺมา  อิจฺฉิตพฺพา ฯ  อุโปสถ- 
ปุจฺฉกนฺติ  อุโปสถปุจฺฉน ฯ  ตตฺถ  ปณฺณรสิเก  อุโปสเถ  ปกฺขสสฺ   
จาตุทฺทสิย  จาตุทฺทสิเก  เตรสิย  คนฺตฺวา  อุโปสโถ  ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ   
มหาปจฺจริย  ปน  ปกฺขสฺส  เตรสิยเมว  คนฺตฺวา  อย  อุโปสโถ   
จาตุทฺทสิโกติ  ปณฺณรสิโกติ  ปุจฺฉิตพฺพนฺติ  วุตฺต ฯ  อุโปสถทิวเส   
โอวาทตฺถาย  อุปสงฺกมิตพฺพ ฯ  ปาฏปิททิวสโต  ปน  ปฏาย   
ธมฺมสฺสวนตฺถาย  คนฺตพฺพ ฯ  อิติ  ภควา  อ ฺสฺส  กมฺมสฺส   
โอกาส  อทตฺวา  นิรนฺตร  ภิกฺขุนีน  ภิกฺขูน  สนฺติเก  คมนเมว  
ป ฺาเปติ ฯ  กสฺมา ฯ  มนฺทป ฺตฺตา  มาตุคามสฺส ฯ  
มนฺทป ฺโ  หิ  มาตุคาโม  ตสฺส  นิจฺจ  ธมฺมสฺสวน  พหูปการ ฯ   
เอว ฺจ  สติ  ย  มย  ชานาม  ตเมว  อยยฺา  ชานนฺตีติ  (๑)  
มาน  อกตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ  ปยิรูปาสมานา  สาตฺถก  ปพฺพชฺช  
กริสฺสนฺติ ฯ  ตสฺมา  ภควา  เอวมกาสิ ฯ  ภิกฺขุนิโยป  ยถานุสิฏ   
ปฏิปชชฺิสฺสามาติ  สพฺพาเยว  นิรนฺตร  วิหาร  อุปสงฺกมึสุ ฯ   
วุตฺต  เหต  เตน  โข  ปน  สมเยน  สพฺโพ  ภิกฺขุนีสงฺโฆ   
โอวาท  คจฺฉติ ฯ  มนุสฺสา  อุชฌฺายนฺติ  ขียนฺติ  วิปาเจนฺติ  
ชายาโย  อิมา  อิเมส  ชารโิย  อิมา  อิเมส  อิทานิ  อิเม   
# ๑. ย อยฺยา ชานนฺติ ตเมว มย ชานามาติ เอว มาโน โหติ ฯ   
#  ยถาลิขิต ปน  สมฺมานน ทสฺเสติ.    
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อิมาหิ  สทฺธึ  อภิรมิสฺสนตีฺติ ฯ  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ   
น  ภิกฺขเว  สพฺเพน  ภิกฺขุนีสงฺเฆน  โอวาโท  คนฺตพฺโพ   
คจฺเฉยฺย  เจ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  จตูหิ   
ป ฺจหิ  ภิกฺขุนีหิ  โอวาท  คนฺตุนฺติ  (๑) ฯ  ปุนป  ตเถว  อุชฺฌายึสุ ฯ  
ปุน  ภควา  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  เทฺว  ติสฺโส  ภิกฺขุนิโย  โอวาท  
คนฺตุนฺติ  อาห ฯ ตสฺมา  ภิกฺขุนีสงฺเฆน  เทฺว  ติสโฺส  ภิกฺขุนิโย   
ยาจิตฺวา  เปเสตพฺพา  เอถยฺเย  ภิกฺขุสงฺฆ  โอวาทูปสงฺกมน  
ยาจถ  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  อยฺยา ฯเปฯ  โอวาทูปสงฺกมนนฺติ ฯ  ตาหิ  
ภิกฺขุนีหิ  อาราม  คนฺตพฺพ  (๒) ฯ  ตโต  โอวาทปฏิคฺคาหก  เอก  
ภิกฺขุ  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  โส  ภิกฺขุ  เอกาย  ภิกฺขุนิยา  
เอวมสฺส  วจนีโย  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  อยฺย  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ปาเท   
วนฺทติ  โอวาทูปสงฺกฺมน ฺจ  ยาจติ  ลภตุ  กิร  อยฺย  ภิกฺขุน-ี 
สงฺโฆ  โอวาทูปสงฺกมนนฺติ ฯ  เตน  ภิกฺขุนา  ปาฏิโมกฺขุทฺเทสโก   
ภิกฺขุ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวมสฺส  วจนีโย  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  ภนฺเต   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ปาเท  วนฺทติ  โอวาทูปสงฺกมน ฺจ  ยาจติ  ลภตุ   
กิร  ภนฺเต  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  โอวาทูปสงฺกมนนฺติ ฯ  ปาฏิโมก-ฺ 
ขุทฺเทสเกน  วตฺตพฺโพ  อตฺถิ  โกจิ  ภิกขฺุ  ภิกฺขุโนวาทโก   
สมฺมโตติ ฯ  สเจ  โหติ  โกจิ  ภิกฺขุ  ภิกฺขุโนวาทโก  สมฺมโต   
#  ๑.  สฺยา.  อนุชานามิ ภิกฺขเว  ทฺวีหิ ตีหิ ภิกฺขุนีหิ โอวาท คนฺตุ ฯ   
#  วิ. จุลฺ. ๗/๕๔๓/๓๔๐.ฯ     ๒. อาราโม คนฺตพฺโพติป ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 406 

                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๖   
 
ปาฏิโมกฺขุทฺเทสเกน  วตฺตพฺโพ  อิตฺถนนฺาโม  ภิกฺขุ  ภิกฺขุโน- 
วาทโก  สมมฺโต  ต  ภิกขฺุนีสงฺโฆ  อุปสงฺกมตูติ ฯ  สเจ  น  
โหติ  โกจิ  ภิกฺขุ  ภิกฺขุโนวาทโก  สมมฺโต  ปาฏโิมกฺขุทฺเทสเกน   
วตฺตพฺโพ  โก  อายสฺมา  อุสฺสหติ  ภิกฺขุนิโย  โอวทิตุนฺติ ฯ  สเจ   
โกจิ  อุสฺสหติ  ภิกฺขุนิโย  โอวทิตุ  โส  จ  โหติ  อฏหงฺเคหิ  
สมนฺนาคโต  ต  สมฺมนฺนตฺิวา  วตฺตพฺโพ  อิตฺถนฺนาโม  ภิกฺขุ   
ภิกฺขุโนวาทโก  สมฺมโต  ต  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  อุปสงฺกมตูติ ฯ  สเจ  
ปน  โกจิ  น  อุสฺสหติ  ภิกฺขุนิโย  โอวทิตุ  ปาฏิโมกฺขุทฺเทสเกน   
วตฺตพฺโพ  นตฺถิ  โกจิ  ภิกขฺุ  ภิกฺขุโนวาทโก  สมฺมโต  
ปาสาทิเกน  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  สมฺปาเทตูติ ฯ  เอตฺตาวตา  หิ  สกล   
สิกฺขตฺตยสงฺคห  สาสนมาโรจิต  โหติ ฯ  เตน  ภิกขฺุนา  สาธูติ   
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ปาฏิปเท  ภิกฺขุนีน  อาโรเจตพฺพ ฯ  ภิกฺขุนีสงฺเฆนป   
ตา  ภิกฺขุนิโย  เปเสตพฺพา  คจฺฉถยฺเย  ปจฺุฉถ  กึ อยฺย   
ลภติ  ภิกฺขุนสีงฺโฆ  โอวาทูปสงฺกมนนฺติ ฯ  ตาหิ  สาธุ  อยฺเยติ   
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อาราม  คนฺวา  ต  ภิกฺขุ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอว   
วตฺตพฺพ  กึ  อยฺย  ลภติ  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  โอวาทูปสงฺกมนนฺติ ฯ   
เตน  วตฺตพฺพ  นตฺถ ิ โกจิ  ภิกฺขุ  ภิกขฺุโนวาทโก  สมฺมโต  
ปาสาทิเกน  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  สมฺปาเทตูติ ฯ  ตาหิ  สาธุ  อยฺยาติ   
สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ ฯ  เอกโต  อาคตาน  วเสน  เจต  วุตฺต ฯ  ตาสุ  
ปน  เอกาย  ภิกฺขุนิยา  วตฺตพฺพ ฺจ  สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ ฺจ ฯ  อิตรา    
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ตสฺสา  สหายิกา ฯ  สเจ  ปน  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  วา  ภิกขฺุสงฺโฆ   
วา  น  ปรูติ  อุภยโตป  วา  คณมตฺตเมว  ปุคฺคลมตฺต  วา  
โหติ  เอกา  ภิกฺขุนี  วา  พหูหิ   ภิกฺขุนีอุปสฺสเยหิ  โอวาทตฺถาย  
เปสิตา  โหติ ฯ  ตตฺราย  วจนกฺกโม  ภิกฺขุนิโย  อยฺย  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
ปาเท  วนฺทนฺติ  โอวาทูปสงฺกมน ฺจ   ยาจนฺติ  ลภนฺตุ  กิร  อยฺย   
ภิกฺขุนิโย  โอวาทูปสงฺกมนนฺติ ฯ  อห  อยฺย  ภิกขฺุสงฺฆสฺส  ปาเท   
วนฺทามิ  โอวาทูปสงฺกมน ฺจ  ยาจามิ  ลภามห  อยฺย  โอวาทูป- 
สงฺกมนนฺติ ฯ  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  อยฺย  อยยฺาน  ปาเท  วนฺทติ   
โอวาทูปสงฺกมน ฺจ  ยาจติ  ลภตุ  กริ  อยฺย  ภิกฺขุนสีงฺโฆ   
โอวาทูปสงฺกมนนฺติ ฯ  ภิกฺขุนิโย  อยฺย  อยฺยาน  ปาเท  วนฺทนฺติ   
โอวาทูปสงฺกมน ฺจ  ยาจนฺติ  ลภนฺตุ  กิร  อยฺย  ภิกฺขุนิโย   
โอวาทูปสงฺกมนนฺติ ฯ  อห  อยฺย  อยยฺาน  ปาเท  วนฺทามิ   
โอวาทูปสงฺกมน ฺจ  ยาจามิ  ลภามห  อยฺย  โอวาทูปสงฺกมนนฺติ ฯ   
ภิกฺขุนีสงฺโฆ  อยฺย  อยฺยสสฺ  ปาเท  วนทฺติ  โอวาทูปสงฺกมน ฺจ   
ยาจติ  ลภตุ  กิร  อยฺย  ภิกขฺุนีสงฺโฆ  โอวาทูปสงฺกมนนฺติ ฯ   
ภิกฺขุนิโย  อยฺย  อยฺยสฺส  ปาเท  วนฺทนฺติ  โอวาทูปสงฺกมน ฺจ  
ยาจนฺติ  ลภนฺตุ  กิร  อยฺย  ภิกฺขุนิโย  โอวาทูปสงฺกมนนฺติ ฯ  
อห  อยฺย  อยยฺสฺส  ปาเท  วนฺทามิ  โอวาทูปสงฺกมน ฺจ  ยาจามิ  
ลภามห  อยฺย  โอวาทูปสงฺกมนนฺติ ฯ  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  จ  อยฺย  
ภิกฺขุนิโย  จ  ภิกฺขุนี  จ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อยฺยาน  อยฺยสฺส  ปาเท    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 408 

                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๘   
 
วนฺทติ  วนฺทนฺติ  วนฺทติ  โอวาทูปสงฺกมน ฺจ  ยาจติ  ยาจนฺติ   
ยาจติ  ลภตุ  กิร  ลภนฺตุ  กิร  ลภตุ  กิร  อยฺย  ภิกฺขุนสีงฺโฆ   
จ  ภิกฺขุนิโย  จ  ภิกฺขุนี  จ  โอวาทูปสงฺกมนนฺติ ฯ  เตน  ภิกฺขุนา   
อุโปสถกาเล  เอว  วตฺตพฺพ  ภิกฺขุนิโย  ภนฺเต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
ปาเท  วนฺทนฺติ  โอวาทูปสงฺกมน ฺจ  ยาจนฺติ  ลภนฺตุ  กิร  ภนฺเต   
ภิกฺขุนิโย  โอวาทูปสงฺกมนนฺติ ฯ  ภิกฺขุนี  ภนฺเต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  
ปาเท  วนฺทติ  โอวาทูปสงฺกมน ฺจ  ยาจติ  ลภตุ  กริ  ภนฺเต   
ภิกฺขุนี  โอวาทูปสงฺกมนนฺติ ฯ  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  ภนฺเต ฯเปฯ  ภิกฺขุนี   
ภนฺเต  อายสฺมนฺตาน  ปาเท  วนฺทติ  โอวาทูปสงฺกมน ฺจ  ยาจติ 
ลภตุ กิร ภนฺเต  ภิกฺขุนี  โอวาทูปสงฺกมนนฺติ ฯ  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  
จ  ภนฺเต  ภิกขฺุนิโย  จ  ภิกขฺุนี  จ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อายสฺมนฺตาน   
ปาเท  วนฺทติ  วนฺทนฺติ  วนฺทติ  โอวาทูปสงฺกมน ฺจ  ยาจติ  
ยาจนฺติ  ยาจติ  ลภตุ  กิร  ลภนฺตุ  กริ  ลภตุ  กริ  ภนฺเต   
ภิกฺขุนีสงฺโฆ  จ  ภิกฺขุนิโย  จ  ภิกฺขุนี  จ  โอวาทูปสงฺกมนนฺติ ฯ   
ปาฏิโมกฺขุทฺเทสเกนาป  สเจ  สมฺมโต  ภิกฺขุ  อตฺถิ  ปุริมนเยเนว   
ต  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  ต  ภิกฺขุนิโย  ต  ภิกขฺุนี  อุปสงฺกมตุ  
อุปสงฺกมนฺตุ  อุปสงฺกมตูติ  วตฺตพฺพ ฯ  สเจ  นตฺถ ิ ปาสาทิเกน   
ภิกฺขุนีสงฺโฆ  ภิกฺขุนิโย  ภิกฺขุนี  สมฺปาเทตุ  สมฺปาเทนฺตุ   
สมฺปาเทตูติ  วตฺตพฺพ ฯ  โอวาทปฏิคฺคาหเกน  ปาฏิปเท 
ปจฺจาหริตฺวา  ตเถว  วตฺตพฺพ ฯ  โอวาท  ปน  พาลคิลานคมิเก    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 409 

                *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๔๐๙   
 
เปตฺวา  อ ฺโ  สเจป  อาร ฺ ิโก  โหติ  อปฏิคฺคเหตุ  น   
ลภติ ฯ  วุตฺต ฺเหต  ภควตา  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  เปตฺวา  
พาล  เปตฺวา  คิลาน  เปตฺวา  คมิย  อวเสเสหิ  โอวาท   
คเหตุนฺติ  (๑) ฯ  ตตฺถ  โย  จาตุทฺทสิกปณฺณรสิเกสุ  วา  อุโปสเถสุ   
ปาฏิปเท  วา  คนฺตุกาโม  โส  คมิโย ฯ  ทุติยปกฺขสฺส  ทิวเส  
คจฺฉนฺโตป  อคฺคเหตุน ลภติ น ภิกฺขเว  โอวาโท  น   
คเหตพฺโพ  โย  น  คณฺเหยฺย  อาปตฺติ  ทกฺุกฏสฺสาติ  วุตฺตอาปตฺตึ   
อาปชฺชติเยว ฯ  โอวาท  คเหตฺวา  อุโปสถคฺเค  อนาโรเจตุ  วา   
ปาฏิปเท  ภิกขฺุนีน  อปจฺจาหริตุ วา  น  วฏฏติ ฯ  วุตฺต ฺเหต   
น  ภิกฺขเว  โอวาโท  นาโรเจตพฺโพ  โย  นาโรเจยฺย  อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ  อปรป  วุตฺต  น  ภิกฺขเว  โอวาโท  น   
ปจฺจาหริตพฺโพ  โย  น  ปจฺจาหเรยฺย  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ   
ตตฺถ  อาร ฺ ิเกน  ปจฺจาหรณตฺถ  สงฺเกโต  กาตพฺโพ ฯ   
วุตฺต ฺเหต  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อาร ฺ ิเกน  ภิกฺขุนา  โอวาท   
คเหตุ สงฺเกต ฺจ  กาตุ  อตฺร  ปฏิหริสสฺามีติ ฯ  ตสฺมา  
อาร ฺ ิโก  ภิกฺขุ  สเจ  ภิกฺขุนีน  วสนคาเม  ภิกฺข  ลภติ   
ตตฺเถว  จริตฺวา  ภิกฺขุนิโย  ทิสฺวา  อาโรเจตฺวา  คนฺตพฺพ ฯ   
โน  จสฺส  ตตฺถ  ภิกฺขา  สลุภา  โหนฺติ ๖-  สามนฺตคาเม  จริตฺวา  
ภิกฺขุนีน  คาม  อาคมฺม  ตเถว  กาตพฺพ ฯ  สเจ  ทูร  คนฺตพฺพ  
# ๑.  วิ. จุลฺ. ๗/๕๔๖,๕๔๗,๕๔๘/๓๔๒ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 410 

                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๐   
 
โหติ  สงฺเกโต  กาตพฺโพ  อห  อมุกนนฺาม  ตุมฺหาก  คามทฺวาเร   
สภ  วา  มณฺฑป  วา  รุกฺขมูล  วา  อุปสงฺกมิสฺสามิ  ตตฺร  
อาคจฺเฉยฺยาถาติ ฯ  ภิกฺขุนีหิ  ตตฺถ  คนฺตพฺพ ฯ  อคนฺตุ  น   
ลภนฺติ ฯ  วุตฺต ฺเหต  น  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนิยา  สงฺเกต  น   
คนฺตพฺพ  ยา  น  คจฺเฉยฺย  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  (๑) ฯ  อุภโตสงฺเฆ   
ตีหิ  าเนหิ  ปวาเรตพฺพนฺติ  เอตฺถ  ภิกขฺุนีหิ  จาตุทฺทเส  อตฺตนา   
ปวาเรตฺวา  อุโปสเถ  ภิกฺขุสงฺเฆ  ปวาเรตพฺพ ฯ วุตฺต ฺเหต  
อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อชฺชตนาย  ปวาเรตฺวา  อปรชชฺุ  ภิกฺขุสงฺฆ   
ปวาเรตุนฺติ (๒)ฯ   
        ภิกฺขุนีขนฺธเก  วุตฺตนเยเนว  เจตฺถ  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ 
วุตฺต ฺเหต  เตน  โข  ปน  สมเยน สพฺโพ ภิกฺขุนีสงฺโฆ  
ปวาเรนฺโต โกลาหลมกาสิ ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  เอก  ภิกฺขุนึ   
พฺยตฺต  ปฏิพล  สมฺมนฺนิตต  ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส  อตฺถาย  ภิกฺขุสงฺฆ  
ปวาเรตุ ฯ  เอว ฺจ  ปน  ภิกฺขเว  สมฺมนฺนิตพฺพา ฯ  ปม  ภิกฺขุน ี  
ยาจิตพฺพา ฯ  ยาจิตฺวา  พฺยตฺตาย  ภิกฺขุนิยา  ปฏิพลาย  สงฺโฆ   
าเปตพฺโพ  สุณาตุ  เม  อยฺเย  สงฺโฆ  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลลฺ   
สงฺโฆ  อิตฺถนฺนาม  ภิกฺขุนึ  สมฺมนฺเนยฺย  ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส  อตฺถาย   
ภิกฺขุสงฺฆ  ปวาเรตุ เอสา ตฺติ ฯ  สุณาตุ  เม  อยฺเย  สงฺโฆ   
# ๑.  วิ. จุลฺ. ๗/๕๕๒/๓๔๓ ฯ  ๒.  สฺยา อนุชานามิ ภิกฺขเว อชฺชตนา   
# ภิกฺขุนีสงฺฆ ปวาเรตฺวา อปรชฺช ุภิกฺขุสงฺฆ ปวาเรตุนฺติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 411 

                *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๔๑๑   
 
สงฺโฆ  อิตฺถนฺนาม  ภิกฺขุนึ  สมฺมนฺนติ  ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส  อตฺถาย   
ภิกฺขุสงฺฆ  ปวาเรตุ  ยสฺสา  อยฺยาย  ขมติ  อิตฺถนฺนามาย   
ภิกฺขุนิยา  สมฺมติ  ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส  อตฺถาย  ภิกฺขุสงฺฆ  ปวาเรตุ   
สา  ตุณฺหสฺส  ยสฺสา  นกขฺมติ  สา  ภาเสยฺย ฯ  สมมฺตา  
สงฺเฆน  อิตฺถนฺนามา  ภิกฺขุนี  ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส  อตฺถาย  ภิกฺขุสงฺฆ   
ปวาเรตุ  ขมติ  สงฺฆสฺส  ตสฺมา  ตุณฺหี  เอวเมต  ธารยามีติ ฯ   
ทิสฺสติตาย  สมฺมตาย  ภิกฺขุนิยา  ภิกฺขุนีสงฺฆ  อาทาย  ภิกฺขุสงฺฆ  
อุปสงฺกมิตฺวา  เอกส  อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวา  
เอวมสฺส  วจนีโย  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  อยฺย  ภิกฺขุสงฺฆ  ปวาเรติ   
ทิฏเน  วา  สุเตน  วา  ปริสงฺกาย  วา  วทตุยฺย  ภิกขฺุสงฺโฆ   
ภิกฺขุนีสงฺฆ  อนุกมฺป  อุปาทาย  ปสฺสนฺโต  ปฏิกรสิฺสติ  ทุติยมปฺ   
อยฺย...  ตติยมฺป  อยฺย  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  ฯเปฯ  ปฏิกรสิฺสตีติ ฯ  สเจ   
ภิกฺขุนีสงฺโฆ  น  ปูรติ  ภิกฺขุนิโย  อยฺย  ภิกฺขุสงฺฆ  ปวาเรนฺติ  
ทิฏเน  วา  สุเตน  วา  ปริสงฺกาย  วา  วทตุยฺย  ภิกขฺุสงฺโฆ   
ภิกฺขุนิโย  อนุกมฺป  อุปาทาย  ปสฺสนติฺโย  ปฏิกรสิฺสนฺตีติ  จ   
อห  อยฺย  ภิกขฺุสงฺฆ  ปวาเรมิ  ทฏิเน  วา  สุเตน  วา   
ปริสงฺกาย  วา  วทตุ  ม  อยฺย  ภิกฺขุสงฺโฆ  อนุกมฺป  อุปาทาย  
ปสฺสนฺตี  ปฏกิริสฺสามีติ  จ  เอว  ติกฺขตฺตุ วตฺตพฺพ ฯ  สเจ  
ภิกฺขุสงฺโฆ  น  ปูรติ  ภิกขฺุนีสงฺโฆ  อยฺย  อยฺเย  ปวาเรติ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 412 

                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๒   
 
ทิฏเน  วา  สุเตน  วา  ปริสงฺกาย  วา  วทนฺตุยฺยา  ภิกฺขุนีสงฺฆ   
อนุกมฺป  อุปาทาย  ปสฺสนฺโต  ปฏิกรสิฺสตีติ  จ  ภิกฺขุนีสงฺโฆ   
อยฺย  อยฺย  ปวาเรติ  ทิฏเน  วา  สุเตน  วา  ปริสงฺกาย  วา   
วทตุยฺโย  ภิกขฺุนีสงฺฆ  อนุกมฺป  อุปาทาย  ปสฺสนฺโต  ปฏิกริสฺสตีติ  
จ  เอว  ติกฺขตฺตุ  วตฺตพฺพ ฯ  อุภินฺนป  อปาริปูริ  ภิกขฺุนิโย   
อยฺยา  อยฺเย  ปวาเรนฺติ  ทิฏเน  วา  สุเตน  วา  ปริสงฺกาย  
วา วทนฺตุยฺยา  ภิกฺขุนิโย  อนุกมฺป  อุปาทาย  ปสฺสนฺติโย   
ปฏิกริสฺสนฺตีติ  จ  ภิกฺขุนโิย  อยฺย  อยฺย  ปวาเรนฺติ  ทิฏเน   
วา  สุเตน  วา ปริสงฺกาย  วา  วทตุยฺย  ภิกฺขุนิโย  อนุกมฺป 
อุปาทาย  ปสฺสนฺติโย  ปฏิกริสฺสนฺตีติ  จ  อห  อยฺยา  อยฺเย  
ปวาเรมิ  ทิฏเน  วา  สุเตน  วา  ปริสงฺกาย  วา  วทนฺตุ   
ม  อยฺยา  อนุกมฺป  อุปาทาย  ปสฺสนฺตี  ปฏิกริสฺสามีติ  จ  
อห  อยฺย  อยยฺ  ปวาเรมิ  ทิฏเน  วา  สุเตน  วา  ปริสงฺกาย   
วา  วทตุ  ม  อยฺโย  อนุกมฺป  อุปาทาย  ปสฺสนฺตี  ปฏิกริสฺสามีติ   
จ  เอว  ติกฺขตฺตุ วตฺตพฺพ ฯ  มานตฺตจรณ ฺจ  อุปสมฺปท- 
ปริเยสนา   จ  ยถาาเนเยว  อาวิภวิสฺสติ ฯ  น  ภิกฺขุนิยา  เกนจิ   
ปริยาเยนาติ  ทสหิ  วา  อกฺโกสวตฺถูหิ  อ ฺเน  วา  เกนจิ  
ปริยาเยน  ภิกฺขุ  เนว  อกโฺกสิตพฺโพ  น  ปริภาสิตพฺโพ น  จ  
ภเยน  ตชฺเชตพฺโพ ฯ  โอวโฏติ  ปหโิต  วาริโต  ปฏิกฺขิตฺโต ฯ   
วจนเยว  วจนปโถ ฯ  อโนวโฏติ  อปหิโต  อวาริโต  อปฏิกฺขิตฺโต ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 413 

                *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๔๑๓   
 
ตสฺมา  ภิกฺขุนิยา  อธิปจฺจฏาเน  เชฏกฏาเน  ตฺวา  เอว   
อภิกฺกม  เอว  ปฏิกฺกม  เอว  นิวาเสหิ  เอว  ปารุปาหีติ  เกนจิ   
ปริยาเยน  เนว  ภิกฺขุ  โอวทิตพฺโพ  น  อนุสาสิตพฺโพ ฯ  โทส  
ปน  ทิสฺวา  ปุพฺเพ  มหาเถรา  เอว  น  อภิกฺกมนฺติ  น   
ปฏิกฺกมนฺติ  น  นิวาเสนฺติ  น  ปารุปนติฺ  อีทิส  กาสาวป  
น  ธาเรนฺติ  น  เอว  อกฺขีนิ  อ ฺเชนฺตีติอาทินา  นเยน   
วิชฺชมานโทส  ทสฺเสตุ วฏฏติ ฯ  ภิกฺขูหิ  ปน  อย  วุฑฺฒสมณี   
เอว  นิวาเสติ  เอว  ปารุปติ  มา  เอว  นิวาเสหิ  มา  เอว  
ปารุปาหิ  มา  ติลกกมฺมปณฺณกมฺมาทีนิ  กโรหีติ ยถาสุข  
ภิกฺขุนึ โอวทิตุอนุสาสิตุวฏฏติ ฯ   
        สมคฺคมฺหยฺยาติ  ภณนฺตนฺติ  สมคฺคา  อมฺหา  อยฺยา  อิติ   
ภณนฺต  ภิกฺขุนีสงฺฆ ฯ  อ ฺ  ธมฺม  ภณตีติ  อ ฺ  สุตฺต  
วา  อภิธมฺม  วา ฯ  สมคฺคมฺหยฺยาติ  วจเนน  หิ  โอวาท  
ปจฺจาสึสนฺติ ฯ  ตสฺมา  เปตฺวา  โอวาท  อ ฺ  ธมมฺ  ภณนฺตสฺส 
ทุกฺกฏ ฯ  โอวาท  อนิยฺยาเทตฺวาติ  เอส  ภคินิโย  โอวาโทติ  
อวตฺวา ฯ  อธมฺมกมฺเมติ  อาทีสุ  ภิกฺขุโนวาทกสมฺมติกมฺม  กมมฺนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ  ตตฺถ  อธมฺมกมฺเม  ทฺวินนฺ  นวกาน  วเสน  อฏารส  ปาจิตฺติยานิ ฯ  ธมฺมกมฺเม  
ทุติยสฺส  นวกสฺส  อวสานปเท  
อนาปตฺติ ฯ  เสเสสุ  สตฺตรส  ทกฺุกฏานิ ฯ  อุทฺเทส  เทนฺโตติ  
อฏนฺน  ครธุมฺมาน  ปาลึ  อุทฺทิสนฺโต ฯ  ปริปุจฺฉ  เทนฺโตติ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 414 

                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๔   
 
ตสฺสาเยว  ปคุณาย  ครุธมฺมปาลิยา  อฏกถ  ภณนฺโตติ  อตฺโถ ฯ   
โอสาเรหิ  อยฺยาติ  วุจฺจมาโน โอสาเรตีติ  เอว  วุจฺจมาโน   
อฏครุธมฺมปาลึ  โอสาเรตีติ  อตฺโถ ฯ  เอว  อุทฺเทส  เทนฺโต   
ปริปุจฺฉ  เทนฺโต  โย  จ  โอสาเรหีติ  วุจฺจมาโน  อฏครุ- 
ธมฺม  ภณติ  ตสฺส  ปาจิตฺติเยน  อนาปตฺติ ฯ  อ ฺ  ธมฺม   
ภณนฺตสฺส  ทุกฺกเฏน  อนาปตฺติ ฯ  ป ฺห  ปุจฺฉติ  ป ฺห   
ปุฏโ  กเถตีติ  ภิกฺขุนี  ครุธมฺมนิสฺสิต  วา  ขนฺธาทินิสฺสิต  วา 
ป ฺห  ปุจฺฉติ ฯ  ต  โย  ภิกฺขุ  กเถติ  ตสฺสาป  อนาปตฺติ ฯ  
อ ฺสฺสตฺถาย  ภณนฺตนฺติ  จตุปฺปริสาย  ธมฺม  เทเสนฺต  ภิกฺขุ   
อุปสงฺกมิตฺวา  ภิกฺขุนิโย  สุณนฺติ ฯ  ตตฺราป  ภิกฺขุสฺส  อนาปตฺติ ฯ   
สิกฺขมานาย  สามเณริยาติ  เอตาส  เทเสนฺตสฺสาป  อนาปตฺติ ฯ   
เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        ปทโสธมฺมสมุฏาน  วาจโต  จ  วาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ   
กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  วจีกมฺม  ติจิตฺต   
ติเวทนนฺติ ฯ   
                        โอวาทสิกขฺาปท  ปม ฯ   
        ทุติยสิกขฺาปเท ฯ  ปริยาเยนาติ  วาเรน  ปฏิปาฏิยาติ  
อตฺโถ ฯ  อธิเจตโสติ  อธิจิตฺตวโต  สพฺพจิตฺตาน  อธิเกน   
อรหตฺตผลจิตฺเตน  สมนฺนาคตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  อปฺปมชฺชโตต ิ  
นปฺปมชฺชโต ฯ  อปฺปมาเทน  กุสลาน  ธมฺมาน  สาตจฺจกิริยาย    
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สมนฺนาคตสฺสาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  มุนโินติ  โย  มุนาติ  อุโภ  
โลเก  มุนิ  เตน  ปวุจฺจตีติ  เอว  อุภยโลเก  มุนเนน  วา   
โมน  วุจฺจติ  าณ  เตน  าเณน  สมนฺนาคตตฺตา  วา  
ขีณาสโว  มุนิ  นาม  วุจฺจติ  ตสฺส  มุนโิน ฯ  โมนปเถสุ  สิกฺขโตติ   
อรหตฺต ฺาณสงฺขาตสฺส  โมนสฺส  ปเถสุ  สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิย- 
ธมฺเมสุ  ตีสุ  วา  สิกฺขาสุ  สิกฺขโต ฯ  อิท ฺจ  ปุพฺพภาคปฏิปท  
คเหตฺวา  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  เอว  ปุพฺพภาเค  สิกฺขโต  อิมาย   
สิกฺขาย  มุนิภาว  ปตฺตสฺส  มุนิโนติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
โสกา  น  ภวนฺติ  ตาทิโนติ  ตาทิสสฺส  ขีณาสวมุนิโน  อพฺภนฺตเร   
อิฏวิโยคาทิวตฺถุนา  โสกา  น  สนฺติ ฯ  อถวา  ตาทิโนติ   
ตาทิลกฺขณสมนฺนาคตสฺส  เอวรูปสฺส  มุนิโน  โสกา  น  ภวนฺตีติ   
อยมฺเปตฺถ  อตฺโถ ฯ  อุปสนฺตสฺสาติ  ราคาทีน  อุปสเมน   
อุปสนฺตสฺส ฯ  สทา  สตีมโตติ  สติเวปุลฺลปฺปตฺตตฺตา  นิจฺจกาล  
สติยา  อวิรหิตสฺส ฯ  อากาเส  อนฺตลิกฺเขติ  อนฺตลิกฺขสงฺขาเต   
อากาเส  น กสิณุคฺฆาฏิเม น รูปปริจฺเฉเท ฯ จงฺกมติป   
ติฏติปติ  ตาส  ภิกฺขุนีน  กถ  สุตฺวา  อิมา  ภิกฺขุนิโย   
ม  เอตฺตกเมว  อย  ชานาตีติ  อวม ฺนฺติ  หนฺทาห  ทานิ   
เอตาส  อตฺตโน  อานุภาว  ทสฺเสมีติ  ธมฺมพหุมาน  อุปฺปาเทตฺวา   
อภิ ฺาปาทก  จตุตฺถชฺฌาน  สมาปชชฺิตฺวา  วุฏาย  เอวรูป  อิทฺธิปาฏิหิริย  ทสฺเสสิ  อากาเส  
อนฺตลิกฺเข  จงฺกมติป ฯเปฯ    
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อนฺตรา  ปธายตีติ ฯ  ตตฺถ  อนฺตรา  ปธายตีติ  อนฺตรธายติป   
อทสฺสนป  คจฺฉตีติ  อตฺโถ ฯ  ต ฺเว  อุทาน  ภณติ  อ ฺ ฺจ   
พหุ  พุทฺธวจนนฺติ  เถโร  กิร  อตฺตโน ภาตุตฺเถรสฺส สนฺติเก   
                            ปทฺม ยถา โกกนุท สุคนฺธ   
                            ปาโต สยิา ผุลฺลมวีตคนฺธ   
                            องฺคีรส ปสฺส วิโรจมาน   
                            ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลิกฺเขติ   
อิม  คาถ  อุททฺิสาเปตฺวา  จตฺตาโร  มาเส  สชฺฌายิ  น  จ   
ปคุณ  กาตุมสกฺกิ ฯ  ตโต  น  เถโร  อภพฺโพ  ตฺว  อิมสฺมึ   
สาสเนติ  วิหารา  นิกฺกฑฺฒาเปสิ ฯ  โส  โรทมาโน  ทฺวารโกฏเก   
อฏาสิ ฯ  อถ  ภควา  พุทฺธวิเนยฺยสตฺเต  โอโลเกนโฺต  ต  ทิสฺวา   
วิหารจาริก ฺจรมาโน  วิย  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  จูฬปนฺถก  
กสฺมา  โรทสีติ  อาห ฯ  โส  ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  อถสฺส  ภควา   
สุทฺธ  ปโลติกขณฺฑ  ทตฺวา  อิท  รโชหรณนฺติ  ปริมชฺชาหีติ   
อาห ฯ โส สาธูติ  สมฺปฏจฺิฉิตฺวา  อตฺตโน  นิวาสนฏาเน   
นิสีทิตฺวา  ตสฺส  เอกมนฺต  ปริมชฺช ิฯ  ต  ปริมชฺชติฏาน   
กาฬกมโหสิ ฯ  โส  เอว  ปริสุทฺธป  นาม  วตฺถ  อิม  อตฺตภาว  
นิสฺสาย  กาฬก  ชาตนฺติ  สเวค  ปฏิลภิตฺวา  วิปสฺสน  อารภิ ฯ   
อถสฺส  ภควา  อารทฺธวิริยภาว  ตฺวา  อธิเจตโสติ  อิม   
โอภาสคาถ  อภาสิ ฯ  เถโร  คาถาปริโยสาเน  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ    
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ตสฺมา  เถโร ปกติยาว อิม คาถ มมายติ ฯ  โส  ต  อิมสิฺสา   
คาถาย  มมายนภาว  ชานาเปตุ  ตเยว  ภณติ  อ ฺ ฺจ   
อนฺตรนฺตรา  อาหริตฺวา  พหุ พุทฺธวจน ฯ  เตน  วุตฺต  ต ฺเว   
อุทาน  ภณติ  อ ฺ ฺจ  พหุ พุทฺธวจนนฺติ  (๑) ฯ  เอกโต   
อุปสมฺปนฺนายาติ  ภิกฺขุนีสงฺเฆ  อุปสมฺปนฺนาย ฯ  ภิกฺขุสงฺเฆ  ปน   
อุปสมฺปนฺน  โอวทนฺตสฺส  ปาจิตฺติย ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ   
อิทป จ ปทโสธมฺมสมุฏานเมว ฯ   
                    อตฺถงฺคตสิกฺขาปท ทุติย ฯ   
        ตติยสิกขฺาปเท ฯ  อ ฺตฺร  สมยา  โอวทติ  อาปตฺติปาจิตฺติ- 
ยสฺสาติ  อาทีสุ  อฏหิ  ครุธมฺเมหิ  โอวทนฺตสฺเสว  ปาจิตฺติย   
อ ฺเน  ธมฺเมน  ทุกฺกฏนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  เอกโต  อุปสมฺปนฺนายาติ   
ภิกฺขุนีสงฺเฆ  อุปสมฺปนฺนาย ฯ  ภิกฺขุสงฺเฆ  อุปสมฺปนฺนาย  ปน   
โอวทโต  ปาจิตฺติยเมว ฯ  อิโต  ปรป  จ  ยตฺถ  ยตฺถ  เอกโต  
อุปสมฺปนฺนายาติ  วุจฺจติ  สพฺพตฺถ  อยเมวตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  เสส   
อุตฺตานเมว ฯ  ก ินสมุฏาน  กายวาจโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ  
สมุฏาติ  กริิยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  
กายกมฺม  วจีกมฺม  ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                ภิกฺขุนีอุปสฺสยสิกฺขาปท ตติย ฯ   
# ๑. วิ. มหาวิ. ๒/๔๒๕/๒๗๕ ฯ    
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        อิท  ปเนตฺถ  มหาปจฺจริย  วุตฺต  ปกิณฺณก ฯ  อสมฺมโต  
เจ  ภิกฺขุ  อตฺถงฺคเต  สุริเย  ภิกฺขุนีอุปสฺสย  อุปสงฺกมิตฺวา  อฏหิ   
ครุธมฺเมหิ  โอวทติ  ตีณิ  ปาจิตฺติยานิ ฯ  อ ฺเน  ธมฺเมน   
โอวทโต  เทวฺ  ทุกฺกฏานิ  เอก  ปาจิตฺติย ฯ  กถ ฯ  อสมฺมตมูลก   
ทุกฺกฏ  อุปสสฺย  คนฺตฺวา  อ ฺเน  ธมฺเมน  โอวทนมูลก   
ทุกฺกฏ  อตฺถงฺคเต  สุริเย  โอวทนมูลก  ปาจิตฺติยนฺติ ฯ  สมฺมตสฺส   
อตฺถงฺคเต  สุริเย  ตตฺถ  คนฺตฺวา  อฏหิ  ครุธมฺเมหิ  โอวทนฺตสสฺ   
เอกา  อนาปตฺติ  เทฺว  ปาจิตฺติยานิ ฯ  กถ ฯ  สมฺมตตฺตา   
อนาปตฺติ  อตฺถงฺคเต  สุริเย  โอวทนมูลก  เอก  คนตฺฺวา  อฏหิ   
ครุธมฺเมหิ  โอวทนมูลก  เอกนฺติ  เทฺว  ปาจิตฺติยานิ ฯ  ตสฺเสว   
อ ฺเน  ธมฺเมน  โอวทโต  เอกา  อนาปตฺติ  เอก  ทุกฺกฏ   
เอก  ปาจิตฺติย ฯ  กถ ฯ  สมฺมตตฺตา  อนาปตฺติ  คนฺตฺวา  อ ฺเน   
ธมฺเมน  โอวทนมูลก  ทุกกฺฏ  อตฺถงฺคเต  สุริเย  โอวทนมูลก   
ปาจิตฺติยนฺติ ฯ  ทิวา  ปน  คนฺตฺวา  โอวทโต  สมฺมตสฺส   
อสมฺมตสฺส  จ  รตฺตึ  โอวทนมูลก  เอก  ปาจิตฺติย  อปเนตฺวา   
อวเสสา  อาปตฺตานาปตฺติโย  เวทิตพฺพาติ ฯ   
        จตุตฺถสิกฺขาปเท ฯ  น  พหุกตาติ  น  กตพหุมานา ฯ   
น  ธมฺมพหุมาน  กตฺวา  โอวทนฺตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  ภิกฺขุโนวาทก   
อวณฺณ  กตฺตุกาโมติ  อาทีน  อุชฌฺาปนเก  วุตฺตนเยเนวตฺโถ   
เวทิตพฺโพ ฯ  อุปสมฺปนฺน  สงฺเฆน  อสมฺมตนฺติ  เอตฺถ  อสมฺมโต   
นาม  สมฺมเตน  วา  สงฺเฆน  วา  ภาร  กตฺวา  ปโต    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 419 

                *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๔๑๙   
 
เวทิตพฺโพ ฯ  อนุปสมฺปนฺน  สงฺเฆน  สมฺมต  วา  อสมฺมต  วาติ   
เอตฺถ  ปน  ภิกฺขุกาเล  สมมฺตึ  ลภิตฺวา  สามเณรภูมิย   ิโต  
สมฺมโต ฯ  สมฺมเตน  วา  สงฺเฆน  วา  ปโต  พหุสฺสุโต  สามเณโร   
อสมฺมโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เสส  วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานเมว ฯ   
ติสมุฏาน  กายจิตฺตโต  วาจาจิตฺตโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ   
สมุฏาติ  กริิยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม   
วจีกมฺม  อกสุลจิตฺต  ทุกขฺเวทนนฺติ ฯ   
                    อามิสสิกฺขาปท จตุตฺถ ฯ   
         ป ฺจมสิกฺขาปเท ฯ  วิสิขายาติ  รถิกาย ฯ  ปณฺฑาย  จรตีติ   
นิวทฺธจารวเสน  อภิณฺห  จรติ ฯ  สนฺทฏิาติ  สทิฏมิตฺตา   
อเหสุ ฯ  เสสเมตฺถ  ปทโต  อุตฺตานตฺถ  วินิจฺฉยโต  จีวรปฏิคฺ- 
คหณสิกฺขาปเท  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  สทฺธึ  สมฏุานาทีหิ ฯ  
ตตฺร  หิ  ภิกขฺุ  ปฏิคฺคาหโก  อิธ  ภิกฺขุนี  อย  วิเสโส ฯ 
เสส ตาทิสเมวาติ ฯ   
                    จีวรทานสิกฺขาปท ป ฺจม ฯ   
         ฉฏสิกฺขาปเท ฯ  อุทายีติ  โลลทุายิ ฯ  ปฏโติ  ปฏิพโล ฯ   
นิปุโณ  เจว  สมตฺโถ  จาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อ ฺตรา  ภิกฺขุนีติ   
ตสฺเสว  ปุราณทุติยิกา ฯ  ปฏิภาณจิตฺตนฺติ  อตฺตโน  ปฏิภาเณน   
กตจิตฺต ฯ  โส  กริ  จีวร  รชิตฺวา  ตสฺส  มชฺเฌ  นานา- 
วณฺเณหิ  วิปฺปกตเมถุน  อิตฺถีปุริสรูปมกาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  มชฺเฌ    
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ปฏิภาณจิตฺต  วุฏาเปตฺวาติ ฯ  ยถาสหฏนฺติ  ยถาสหริตเมว ฯ   
จีวรนฺติ  ย  นวิาสิตุ วา  ปารุปตุ วา  สกกฺา  โหติ ฯ  เอว  หิ  
มหาปจฺจริยาทีสุ  วุตฺต ฯ  สย  สิพฺเพตีติ  เอตฺถ  สิพฺพิสฺสามีติ   
วิจาเรนฺตสฺสาป  ฉินฺทนฺตสฺสาป  ทุกฺกฏ ฯ  สิพฺพนตฺสฺส  ปน   
อาราปเถ  อาราปเถติ  สูจึ  ปเวเสตฺวา  ปเวเสตฺวา  นีหรเณ ฯ 
สเจ  ปน  สกลสูจึ  อนีหรนฺโต  ทีฆสุตฺต  ปเวสนตฺถ  สตกฺขตฺตตป   
วิชฺฌิตฺวา  นหีรติ  เอกเมว  ปาจิตฺติย ฯ  สก ึ อาณตฺโตติ  สกึ   
จีวร  สิพฺพาติ  วุตฺโต ฯ  พหุมฺป  สิพฺพตีติ  สเจป  สพฺพ  สูจิกมฺม   
ปริโยสาเปตฺวา  จีวเร  นิฏาเปติ  เอกเมว  ปาจิตฺติย ฯ  อถ  
ปน  อิมสฺมึ  จีวเร  กตฺตพฺพกมฺม  ตว  ภาโรติ  วุตฺโต  กโรติ  
อาณตฺตสฺส  อาราปเถ  อาราปเถ  เอกเมก  ปาจิตฺติย ฯ   
อาณาปกสฺส  เอกวาจาย  สมฺพหุลานิป ฯ  ปุนปฺปุน  อาณตฺติย   
ปน  วตฺตพฺพเมว  นตฺถิ ฯ  เยป  สเจ  อาจริยูปชฺฌาเยสุ  อตฺตโน   
าติกาน  จีวร สิพฺพนฺเตสุ เตส  นิสฺสิตกา  อาจริยูปชฺฌาย- 
วตฺต  วา  ก ินวตฺต  วา  กโรมาติ  สิพฺพนฺติ  เตสมฺป   
อาราปถคณนาย  อาปตฺติโย ฯ  อาจริยูปชฺฌายา  อตฺตโน   
าติกาน  อนฺเตวาสิเกหิ  สิพฺพาเปนฺติ  อาจริยูปชฺฌายาน  
ทุกฺกฏ  อนฺเตวาสิกาน  ปาจิตฺติย ฯ  อนฺเตวาสิกา  อตฺตโน 
าติกาน  อาจริยูปชฺฌาเยหิ  สิพฺพาเปนฺติ  ตตฺราป  เอเสว  
นโย  อนฺเตวาสิกานป  อาจริยูปชฺฌายานิป  าติกาย  จีวร    
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โหติ ฯ  อาจริยูปชฺฌายา  ปน  อนฺเตวาสิเก  ว ฺเจตฺวา  สิพฺพาเปนฺติ   
อุภินฺนป  ทุกกฺฏ ฯ  กสฺมา ฯ  อนฺเตวาสิกาน  อ ฺาตก- 
ส ฺาย  สิพฺพิตตฺตา  อิตเรส  อกปฺปเย  นิโยชิตตฺตา ฯ  ตสฺมา  
อิทนฺเต  มาตุ  จีวร  อิท ฺจ  ภคินิยาติ  อาจิกฺขิตฺวา  สิพฺพาเป- 
ตพฺพ ฯ  อ ฺ  ปริกฺขารนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  อุปาหนตฺถวิกาทิ ฯ  เสส   
อุตฺตานเมว ฯ  ฉสฺสมุฏาน  กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก   
ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                จีวรสิพฺพนสิกฺขาปท ฉฏ ฯ   
        สตฺตมสิกฺขาปเท ฯ  ปจฺฉา  คจฺฉนฺตีน  โจรา  อจฺฉินฺทึสูติ   
ปจฺฉา  คจฺฉนฺตีน  ปตฺตจีวร  โจรา  หรึสุ ฯ  ทูเสสุนฺติ  ตา   
ภิกฺขุนิโย  ทสูยึสุ  สลีวินาส  ปาปยึสูติ  อตฺโถ ฯ  สวิธายาติ   
สวิทหิตฺวา  คมนกาเล  สเกต  กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  กุกกฺุฏ- 
สมฺปาเทติ  เอตฺถ  ยสฺมา  คามา  นิกฺขมิตฺวา  กุกฺกุโฏ  ปทสา ว  
อ ฺ  คาม  คจฺฉติ  อย  กกุกุฏสมฺปาโทติ  วุจฺจติ ฯ  ตตฺราย   
วจนตฺโถ ฯ  สมฺปทนฺติ  เอตฺถาติ  สมฺปาโท ฯ  เก  สมฺปทนฺติ ฯ  
กุกฺกุฏา ฯ  กกฺุกุฏาน  สมปฺาโท  กุกกฺฏุสมฺปาโท ฯ  อถวา   
สมฺปาโทติ  คมน ฯ  กกฺุกฏุาน  สมฺปาโท  เอตฺถ  อตฺถีติ  กุกกฺุฏ- 
สมฺปาโท ฯ  กุกฺกุฏสมฺปาเต  อิติป  ปาโ ฯ  ตตฺถ  ยสฺส  คามสฺส   
เคหจฺฉทนปฏ ิโต  กกฺุกุโฏ  อุปฺปติตฺวา  อ ฺสฺส  เคหจฺฉทน- 
ปฏ ิย  สมฺปตติ  อย  กุกฺกฏุสมฺปาโทติ   วุจฺจติ ฯ  วจนตฺโถ    
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ปเนตฺถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  ทฺวิธา  วุตฺตปฺปกาโรป  เจส   
คาโม  อจฺจาสนฺโน  โหติ  อุปจาโร  น  ลพฺภติ ฯ  ยสฺมึ  ปน   
คาเม  ปจฺจูสสมเย  วสนฺตสฺส  กุกกฺุฏสฺส  สทฺโท  อนนฺตเร  คาเม  
สุยฺยติ  ตาทิเสหิ  คาเมหิ  สปุณฺณรฏเ  คามนฺตเร  คามนฺตเร   
ปาจิตฺติยนฺติ  อฏกถาย  วุตฺต ฯ  กิ ฺจาป  วุตฺต  คามนฺตเร   
คามนฺตเร  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺสาติ  วจนโต  ปน  สเจป  รตน- 
มตฺตนฺตโร  คาโม  โหติ  โย  ตสฺส  มนุสฺเสหิ  ปตอุปจาโร   
ต  โอกฺกมนตฺสฺส  อาปตฺติเยว ฯ  ต  ปาลิยา น  สเมติ ฯ  
สเจ  อาสนฺนาภาเวน  ตถา  ลทฺธโวหารโต  เอวรูโปป  คาโม   
อาสนฺนภาเวน  กุกกฺุฏสปาโทติ  วา  น  กุกฺกฏุสปาโทติ  วา   
โวหาร  ลภติ  ตสฺมา  ต  น  สเมตีติ ฯ  อิตเรสุ  ปน  เอตสฺส   
อุปจาร  อติกฺกมิตฺวา  อ ฺสฺส  อุปจาโรกฺกมนเมว  น   
ป ฺายติ ฯ  ตสฺมา  อาปตฺติโรปนฏานเยว  น  ทสิฺสติ ฯ   
ตตฺราย  อาปตฺติวินิจฺฉโย ฯ  สวิทหนกาเล  หิ  สเจ  อุโภป   
ภิกฺขุนีอุปสฺสเย วา  อนฺตราราเม  วา  อาสนสาลาย  วา  
ติตฺถิยเสยฺยาย วา ตฺวา สวิทหนฺติ  อนาปตฺติ ฯ  กปปฺยภูมิ  
กิราย ฯ  ตสฺมา  เอตฺถ  สวิทหนปจฺจยา  ทุกฺกฏาปตฺตึ  น  
วทนฺติ ฯ  คจฺฉนฺตสฺส  ยถาวตฺถุกเมว ฯ  สเจ  ปน  อนฺโตคาเม   
ภิกฺขุนีอุปสฺสยทฺวาเร  รถกิาย  อ ฺเสุ  วา  จตุกฺกสีฆาฏก- 
หตฺถิสาลาทีสุ  สวิทหนฺติ  ภิกฺขุโน  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส ฯ เอว    
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สวิทหิตฺวา  คามโต  นิกฺขมนฺติ ฯ  นกิฺขมเน  อนาปตฺติ ฯ  อนนฺตร- 
คามสฺส  อุปจาโรกฺกมเน  ปน  ภิกฺขุโน  ปาจิตฺติย ฯ  ตตฺราป   
ปมปาเท  ทุกฺกฏ  ทุติยปาเท  ปาจิตฺติยนฺติ  มหาปจฺจริย วุตฺต ฯ  
คามโต  นกิฺขมิตฺวา  ปน  ยาว  อนนฺตรคามสฺส  อุปจาร  น  
โอกฺกมนฺติ  เอตฺถนฺตเร  สวิทหิเตป  ภิกฺขุโน  ทุกกฺฏ ฯ   
อนนฺตรคามสฺส  อุปจาโรกฺกมเน  ปุริมนเยเนว  อนาปตฺติ ฯ สเจ  
ทูรตร คนฺตุกามา โหนฺติ  คามูปจารคณนาย  โอกกฺมเน 
โอกฺกมเน  อาปตฺติ ฯ  ตสฺส  ตสฺส  ปน  คามสฺส  อติกฺกมเน   
อนาปตฺติ ฯ  สเจ  ปน  ภิกขฺุนี  อสุก  นาม  คาม  คมิสฺสามีติ  
อุปสฺสยโต  นิกฺขมติ  ภิกขฺุป  ตเมว  คาม  สนฺธาย  อสุก  คาม   
คมิสฺสามีติ  วิหารโต  นิกขฺมติ  อถ  เทฺวป  คามทฺวาเร   
สมาคนฺตฺวา  ตุมฺเห  กุหึ  คจฺฉถ  อสุก  คามนฺนาม  ตุมฺเห   
กุหินฺติ  มยป  ตตฺเถวาติ  วตฺวา  เอหิ  ทานิ  คจฺฉามาติ  
สวิธาย  คจฺฉนฺติ  อนาปตฺติ ฯ  กสฺมา ฯ  ปุพฺพเมว  คมิสฺสามีติ   
นิกฺขนฺตตฺตาติ  มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ  ต  เนว  ปาลิยา  น  
เสสอฏกถาย  สเมติ ฯ  อฑฺฒโยชเน  อฑฺฒโยชเนติ  เอกเมก   
อฑฺฒโยชน  อติกฺกมนฺตสฺส  อิทานิ  อติกฺกมิสฺสามีติ  ปมปเท  
ทุกฺกฏ  ทุติยปเท  ปาจิตฺติย ฯ  อิมสฺมึ  หิ  นเย  อติกฺกมเน   
อาปตฺติ  โอกฺกมเน  อนาปตฺติ ฯ  ภิกฺขุ  สวิทหตีติ  นครทฺวาเร  วา  
รถิกาย  วา  ภิกฺขุนึ  ทิสฺวา  อสุก  คามนฺนาม  คตปุพฺพตฺถาติ    
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วทติ ฯ  นมหฺิ  อยฺยา  คตปพฺพาติ ฯ  เอหิ  คจฺฉามาติ  วา   
เสฺว  อห  คมสิฺสามิ  ตฺวป  อาคจฺเฉยฺยาสีติ  วา  วทติ ฯ  ภิกฺขุนี   
สวิทหตีติ  คามนฺตเร  เจติยวนฺทนตฺถ  คามโต  นิกฺขมนฺต  ภิกฺขุ  
ทิสฺวา  อยฺยา  กุหึ  คจฺฉถาติ  วทติ ฯ  อสุก  คาม  เจติย- 
วนฺทนตฺถนฺติ ฯ  อหป  อยยฺา  คจฺฉามีติ  เอวป  ภิกฺขุนีเยว 
สวิทหติ  น  ภิกฺขุ ฯ  วิสเกเตนาติ  เอตฺถ  ปุเรภตฺต  คมิสฺสามาติ   
วตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  คจฺฉนฺติ  อชชฺ  อาคจฺฉิสฺสามาติ  วตฺวา   
เสฺว  คจฺฉนฺติ  เอว  กาลวิสเกเตเยว  อนาปตฺติ ฯ  ทฺวารวิสเกเต   
ปน  มคฺควิสเกเต  วา  สติป  อาปตฺติเยว ฯ  อาปทาสูติ  รฏเภเท   
จกฺกสมารุฬฺหา  ชนปทา  ปริยายนฺติ  เอวรูปาสุ  อาปทาสุ   
อนาปตฺติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมวาติ ฯ  จตุสฺสมุฏาน  กายโต 
กายวาจโต  กายจิตฺตโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ  กิริยา   
โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม  
ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        สวิธานสิกฺขาปท สตฺตม ฯ   
        อฏมสิกฺขาปเท ฯ  สวิธายาติ  โลกสฺสาทมิตฺตสนฺถววเสน   
กีฬาปุเรกฺขารา  สวิทหิตฺวา ฯ  อุทฺธคามินินฺติ  อุทฺธ  นทิยา  
ปฏิโสต  คจฺฉนฺตึ ฯ  ยสฺมา  ปน  โย  อุทฺธชวนโต  อุชฺชวนิกาย  
นาวาย  กีฬติ  โส  อุทฺธคามินึ  อภิรุหตีติ  วุจฺจติ ฯ   
เตนสฺส  ปทภาชเน  อตฺถเมว  ทสฺเสตุ  อุชฺชวนิกายาติ  วุตฺต ฯ    
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อโธกามินินฺติ  อโธ  อนุโสต  คจฺฉนฺตึ ฯ  ยสฺมา  ปน  โย   
อโธชวนโต  โอชวนิกาย  นาวาย  กีฬติ  โส  อโธคามินึ  
อภิรุหตีติ  วุจฺจติ ฯ  เตนสฺสาป  ปทภาชเน  อตฺถเมว  ทสฺเสตุ   
โอชวนิกายาติ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ย  ติฏสมฺปฏิปาทนตฺถ  อุทฺธ   
วา  อโธ  วา  หรนฺติ  เอตฺถ  อนาปตฺติ ฯ  ติริยนฺตรณายาติ  
อุปโยคตฺเถ  นิสฺสกฺกวจน ฯ  คามนฺตเร  คามนฺตเรติ  เอตฺถ  ยสฺสา  
นทิยา  เอก  ตีร  กกฺุกุฏสปาตคาเมหิ  นิรนฺตร  เอก  อคามก   
อร ฺ  ตสฺสา  สคามกตีรปสฺเสน  คมนกาเล  คามนฺตรคณนาย   
ปาจิตฺติยานิ ฯ  อคามกตีรปสฺเสน  คมนกาเล  อฑฺฒโยชน- 
คณนาย ฯ  ยา  ปน  โยชนวิตฺถตา  โหติ  ตสฺสา  มชฺเฌน   
คมเนป  อฑฺฒโยชนคณนาย  ปาจิตฺติยานิ  เวทิตพฺพานิ ฯ   
อนาปตฺติ  ติริยนฺตรณายาติ  เอตฺถ  น  เกวล  นทิยา  โยป   
มหาติฏปฏฏนโต  ตามฺพลิตฺตึ  วา  สวุณฺณภูมึ  วา  คจฺฉติ 
ตสฺสาป  อนาปตฺติ ฯ สพฺพอฏกถาสุ หิ นทิยเยว อาปตฺติ 
วิจาริตา น  สมุทฺเท ฯ  วิสเกเตนาติ  อิธาป  กาล- 
วิสเกเตเนว  อนาปตฺติ ฯ  ติฏวิสเกเตน  ปน  นาวาวิสเกเตน   
วา คจฺฉนฺตสฺส  อาปตฺติเยว ฯ  เสส ปมสิกฺขาปทสทิสเมว 
สทฺธึ สมุฏานาทีหีติ ฯ   
                นาวาภิรุหนสิกฺขาปท  อฏม ฯ    
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        นวมสิกขฺาปเท ฯ  มหานาเค  ติฏมาเนติ  ภุมฺมตฺเถ  อุปโยค- 
วจน ฯ  มหานาเคสุ  ติฏมาเนสูติ  อตฺโถ ฯ อถวา มหานาเค   
ติฏมาเน  ทิสฺวาติ  อยเมตฺถ  ปาเสโส  ทฏพฺโพ ฯ  อิตรถา   
หิ  อตฺโถ  น  ยุชชฺติ ฯ  อนฺตรากถาติ  อวสาน  อปฺปตฺวา   
อารมฺภสฺส  จ  อวสานสฺส  จ  เวมชฺฌฏาน  ปตฺตกถา ฯ   
วิปฺปกตาติ  กยิรมานา  โหนฺติ ฯ  สจฺจ  มหานาคา  โข  ตยา 
คหปตีติ  อฑฺฒจฺฉิเกน  โอโลกยมานา  เถเร  ปวิสนฺเต  ทิสฺวา   
เตหิ  สุตภาว  ตฺวา  เอวมาห ฯ  ภิกฺขุนีปริปาจิตนฺติ  ภิกฺขุนิยา 
ปริปาจิต ฯ  คุณปฺปกาสเนน  นิปฺผาทิต  ลทฺธพฺพ  กตนฺติ   
อตฺโถ ฯ  ปทภาชเน  ปนสฺส  ภิกฺขุนิ ฺจ  ตสฺสา  ปรปิาจนา- 
การ ฺจ  ทสฺเสตุ ภิกฺขุนี  นาม  อุภโตสงฺเฆ  อุปสมฺปนฺนา   
ปริปาจิต  นาม  ปุพฺเพ  อทาตุกามานนฺติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  ปุพฺเพ   
คิหิสมารมฺภาติ  เอตฺถ  ปพฺุเพติ  ปม  สมารมฺภาติ  สมารทฺธ 
วุจฺจติ ฯ  ปฏยิาทิตสฺเสต  อธิวจน ฯ  คิหีน  สมารมฺโภ  คิห-ิ 
สมารมฺโภ ฯ  ภิกฺขุนิยา  ปริปาจนโต  ปมเมว  ย  คิหีน  
ปฏิปาทนภตฺต  ตโต  อ ฺตฺร  ต  ปณฺฑปาต  เปตฺวา  อ ฺ   
ภุ ฺชนฺตสฺส  อาปตฺติ ฯ  ต  ปน  ภุ ฺชนตฺสฺส  อนาปตฺตีติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  ปทภาชเน  ปน  ยสฺมา  าตกปวาริเตหิ  ภิกฺขุสฺสตฺถาย   
อสมารทฺโธป  ปณฺฑปาโต  อตฺถโต  สมารทฺโธว  โหติ  ยถาสุข   
อาหราเปตพฺพโต  ตสฺมา  พฺย ฺชน  อนาทิยิตฺวา  อตฺถเมว    
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ทสฺเสตุ  คิหิสมารมฺโภ  นาม  าตกา  วา  โหนฺติ  ปวาริตา   
วาติ  วุตฺต ฯ  ปกติปฏิยตฺตนฺติ  ปกติยา  ตสฺเสว  ภิกฺขุโน  อตฺถาย   
ปฏิยาทิต  โหติ  เถรสฺส  ทสฺสามาติ ฯ  มหาปจฺจริย  ปน   
ตสฺส  อ ฺสฺสาติ  อวตฺวา  ภิกฺขูน  ทสฺสามาติ  ปฏิยตฺต   
โหตีติ  อวิเสเสน  วุตฺต ฯ  ป ฺจ  โภชนานิ เปตฺวา สพฺพตฺถ 
อนาปตฺตีติ ยาคุขชฺชกผลาผเล  สพฺพตฺถ  ภิกฺขุนีปรปิาจิเตป  
อนาปตฺติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ปมปาราชิกสมุฏาน  กาย- 
จิตฺตโต  สมุฏาติ  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก ปณฺณตฺติ- 
วชฺช กายกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        ปริปาจนสิกฺขาปท  นวมสิกฺขาปท ฯ   
        ทสมสกิฺขาปเท ฯ  สพฺโพ  ปาลอิตฺโถ  จ  วินจฺิฉโย  จ   
ทุติยอนิยเต  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  อิท  หิ  สิกขฺาปท   
ทุติยานิยเตน  จ  อุปริ  อุปนนฺทสฺส  จตุตฺถสิกฺขาปเทน  จ  สทฺธึ   
เอกปริจฺเฉท ฯ อตฺถุปฺปตฺติวเสน ปน วิสุป ฺตฺตนฺติ ฯ   
                   รโหนิสชชฺสกิฺขาปท ทสม ฯ   
        สมตฺโต วณฺณนากฺกเมน ภิกฺขุนีวคฺโค ตติโย ฯ   
        โภชนวคฺคสฺส  ปมสิกฺขาปเท ฯ  อาวสถปณฺโฑติ  อาวสเถ   
ปณฺโฑ ฯ  สมนฺตา  ปริกขิฺตฺต  อทฺธิกคิลานคพฺภินีปพฺพชิตาน  
ยถานุรูป  ป ฺตฺตม ฺจป  อเนกคพฺภปฺปมุขปริจฺเฉท  อาวสถ   
กตฺวา  ตตฺถ  ปุ ฺกามตาย  ปณฺโฑ  ป ฺตฺโต  โหติ ฯ    
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ยาคุภตฺตเภสชฺชาทิ  สพฺพ  เตส  เตส  ทานตฺถาย  ปต  โหตีติ   
อตฺโถ ฯ  ภิยโฺยปติ เสฺวป ฯ  อปสกฺกนตีฺติ  อปคจฺฉนฺติ ฯ  มนุสสฺา   
อุชฺฌายนฺตีติ  ติตฺถิเย  อปสฺสนฺตา  ติตฺถิยา  กุห ึ คตาติ  
ปุจฺฉิตฺวา  อิเม  ปสฺสิตฺวา  ปกฺกนฺตาติ  สุตฺวา  อุชฺฌายนฺติ ฯ   
กุกฺกุจฺจายนฺโตติ  กุกฺกุจฺจ  กโรนฺโต  อกปฺปยส ฺ  อุปฺปาเทนฺโตติ   
อตฺโถ ฯ  สกโฺกติ  ตมฺหา  อาวสถา  ปกฺกมิตุนฺติ  อฑฺฒโยชน   
วา  โยชน  วา  คนฺตุ สกฺโกติ ฯ  น  สกโฺกตีติ  เอตฺตกเมว  
น  สกโฺกติ ฯ  อนุทฺทิสฺสาติ  อิเมสเยว  วา  เอตฺตกานเยว  วาติ  
เอว  ปาสณฺฑ  อนุทฺทิสตฺิวา  สพฺเพส  ป ฺตฺโต  โหติ ฯ  
ยาวทตฺโถติ  โภชนป  เอตฺตกนฺติ  อปรจฺิฉินฺทิตฺวา  ยาวทตฺโถ   
ป ฺตฺโต  โหติ ฯ  สก ึ ภุ ฺชิตพฺพนฺติ  เอกทิวส  ภุ ฺชิตพฺพ ฯ   
ทุติยทิวสโต  ปฏาย  ปฏคฺิคหเณ  ทุกฺกฏ  อชฺโฌหาเร  อชฺโฌหาเร   
ปาจิตฺติย ฯ  อย  ปเนตฺถ  วินิจฺฉโย ฯ  เอกกุเลน  วา  นานากุเลหิ   
วา  เอกโต  หุตฺวา  เอกสฺมึ  วา  าเน  นานาาเนสุ  วา  
อชฺช  เอกสฺมึ  เสฺว  เอกสฺมินฺติ  เอว  อนิยตฏาเน  วา 
ป ฺตฺต  เอกสฺมึ  าเน  เอกทิวส  ภุ ฺชิตฺวา  ทุติยทิวเส  ตสฺมึ  
วา  าเน  อ ฺสฺมึ  วา  ภุ ฺชิตุ น  วฏฏติ ฯ  นานากุเลหิ   
ปน นานาาเนสุ  ป ฺตฺต  เอกสฺมึ  าเน  เอกทิวส  
ภุ ฺชิตฺวา  ทุติยทิวเส  อ ฺตฺถ  ภุ ฺชิตุ  วฏฏติ ฯ  ปฏิปาฏึ   
ปน  เขเปตฺวา  ปุน  อาทิโต  ปฏาย  ภุ ฺชิตุ น  วฏฏตีติ   
มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ  เอกปูคนานาปูคเอกคามนานาคาเมสุป    
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เอเสว  นโย ฯ  โยป  เอกกุลสฺส  วา  นานากุลาน  วา  เอกโต   
ป ฺตฺโต  ตณฺฑุลาทีน  อภาเวน  อนฺตรนฺตรา  ฉิชชฺติ  โสป  น   
ภุ ฺชิตพฺโพ ฯ  สเจ  ปน  น  สกโฺกม  ทาตุนฺติ  อุปจฺฉินฺทิตฺวา   
ปุน  กลฺยาณจิตฺเต  อุปฺปนฺเน  ทาตุ อารภนฺติ   เอก  ปุน  เอกทิวส   
ภุ ฺชิตุ  วฏฏตีติ  มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ   อนาปตฺติ  คิลานสฺสาติ   
คิลานสฺส  อนุวสิตฺวา  ภุ ฺชนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  คจฺฉนฺโต  วาติ   
โย  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  เอกทิวส  คตฏาเน  จ  เอกทิวส  
ภุ ฺชติ  ตสฺสาป  อนาปตฺติ ฯ  อาคจฺฉนฺเตป  เอเสว  นโย ฯ   
คนฺตฺวา  ปจฺจาคจฺฉนฺโต  หิ  อนฺตรามคฺเค  เอกทิวส  อาคตฏาเน   
จ  เอกทิวส  ภุ ฺชิตุ ลภติ ฯ  คจฺฉิสฺสามีติ  ภุ ฺชิตฺวา   
นิกฺขนฺตสฺส  นที  วา  ปรูติ  โจราทิภย  วา  โหติ  โส  นิวตฺติตฺวา  
เขมภาว  ตฺวา  คจฺฉนฺโต  ปุน  เอกทิวส  ภุ ฺชิตุ ลภตีติ   
สพฺพมิท  มหาปจฺจริยาทีสุ  วุตฺต ฯ  อุทฺทิสฺส  ป ฺตฺโต  โหตีติ  
ภิกฺขูนเยว  อตฺถาย  อุทฺทสิิตฺวา  ป ฺตฺโต  โหติ ฯ  น  ยาวทตฺโถติ   
ยาวทตฺถ  ป ฺตฺโต  น  โหติ  โถก  โถก  ลพฺภติ ฯ  ตาทิส  
นิจฺจป  ภุ ฺชิตุ  วฏฏติ ฯ  ป ฺจ  โภชนานิ  เปตฺวา  สพฺพตฺถาติ   
ยาคุขชฺชกผลาผลาทิเภเท  สพฺพตฺถ  อนาปตฺติ ฯ  ยาคุอาทีนิ  หิ   
นิจฺจป  ภุ ฺชิตุ  วฏฏติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  เอฬกโลมสมุฏาน   
กายโต  จ  กายจิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  กริิยา  โนส ฺาวิโมกฺข  
อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                  อาวสถปณฺฑสิกฺขาปท  ปม ฯ    
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         ทุติยสิกฺขาปเท ฯ  ปริหีนลาภสกฺกาโรติ  โส  กริ  อชาตสตฺตุนา   
ราชาน  มาราเปตฺวาป  อภิมาเร  โยเชตฺวาป  รุหิรปฺุปาท  
กตฺวาป  คุฬฺหปฏิจฺฉนฺโน  อโหส ิฯ  ยทา  ปน  ทิวาเยว   
ธนปาลก  ปโยเชสิ  ตทา  ปากโฏ  ชาโต ฯ  กถ ฯ  เทวทตฺโต 
หตฺถึ  ปโยเชสีติ  หิ  กถาย  อุปฺปนฺนาย  น  เกวล  หตฺถึ  
ปโยเชสิ  ราชานป  มาราเปสิ  อภิมาเรป  เปเสสิ  สลิป  
ปวิชฺฌิ  ปาโป  เทวทตฺโตติ  ปากโฏ  อโหสิ ฯ  เกน  สทฺธึ   
อิท  กมฺมมกาสีติ  จ  วุตฺเต  ร ฺา  อชาตสตฺตุนาติ  อาหสุ ฯ 
ตโต  นาครา  กถ  ห ิ นาม  ราชา  เอวรปู  โจร  สาสน- 
กณฺฏก  คเหตฺวา  วิจริสฺสตีติ  อุฏหึสุ ฯ  ราชา  นครสงฺโขภ   
ตฺวา  เทวทตฺต  นีหริ ฯ  ตโต  ปฏาย  จสฺส  ป ฺจถาล-ิ 
ปากสตานิ  อุปจฺฉินฺทิ ฯ  อุปฏานปสฺส  น  อคมาสิ ฯ  อ ฺเปสฺส   
มนุสฺสา  น  กิ ฺจิ  ทาตพฺพ  วา  กาตพฺพ  วา  ม ฺ ึสุ ฯ   
เตน  วุตฺต  ปริหีนลาภสกฺกาโรติ ฯ  กุเลสุ  วิ ฺาเปตฺวา   
วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชตีติ  มา  เม  คโณ  ภิชฺชีติ  ปริส   
โปเสนฺโต  ตฺว  เอกสฺส  ภิกฺขุโน  ภตฺต  เทหิ  ตฺว  ทวิฺนฺนนฺติ   
เอว  วิ ฺาเปตฺวา  สปริโส  กุเลส ุ ภุ ฺชติ ฯ  จีวร  ปริตฺต   
อุปฺปชฺชตีติ  ภตฺต  อคฺคณฺหนฺตาน  จีวร  น  เทนฺติ  ตสฺมา  
ปริตฺต  อุปฺปชฺชติ ฯ  จีวรการเก  ภิกฺขู  ภตฺเตน  นิมนฺเตนฺตีติ  
คาเม  ปณฺฑาย  จริตฺวา  จิเรน  จีวร  นฏิาเปนฺเต  ทิสฺวา   
เอว  ลหุ นิฏาเปตฺวา  จีวร  ปริภุ ฺชิสสฺนฺตีติ  ปุ ฺกมฺยตาย    
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นิมนฺเตนฺติ ฯ  นานาเวรชฺชเกติ นานาวิเธหิ  อ ฺรชฺเชหิ   
อาคเต ฯ  นานาเวร ฺชเก  อิติป  ปาโ ฯ  อยเมวตฺโถ ฯ   
        คณโภชเนติ  คณสฺส  โภชเน ฯ  อิธ  จ  คโณ  นาม  
จตฺตาโร  ภิกขฺู  อาทึ  กตฺวา  ตทุตฺตรึ  ภิกฺขู  อธิปฺเปตา ฯ  
เตเนว  สพฺพนฺติม  ปริจฺเฉท  ทสฺเสนฺโต  อาห  ยตฺถ  จตฺตาโร  
ภิกฺขู ฯเปฯ  เอต  คณโภชน  นามาติ ฯ  ต  ปเนต  คณโภชน  
ทฺวีหากาเรหิ  ปสวติ  นิมนฺตนโต  วา  วิ ฺตฺติโต  วา ฯ  กถ  
นิมนฺตนโต  ปสวติ ฯ  จตฺตาโร  ภิกฺขู  อุปสงฺกมิตฺวา  ตุมฺเห  
ภนฺเต  โอทเนน  นิมนฺเตมิ  โอทน  เม  คณฺหาถ  อากงฺขถ  
โอโลเกถ  อธิวาเสถ  ปฏมิาเนถาติ  เอว  เยนเกนจิ  เววจเนน   
วา  ภาสนฺตเรน  วา  ป ฺจนฺน  โภชนาน  นาม  คเหตฺวา  
นิมนฺเตติ ฯ  เอว เอกโต นิมนฺติตา ปริจฺฉินฺนกาลวเสน   
อชฺชตนาย  วา  สฺวาตนาย  วา  เอกโต  คจฺฉนฺติ  เอกโต   
คณฺหนฺติ  เอกโต  ภุ ฺชนฺติ  คณโภชน  โหติ  สพฺเพส   
อาปตฺติ ฯ  เอกโต  นิมนฺติตา  เอกโต  วา  นานโต  วา  คจฺฉนฺติ   
เอกโต  คณฺหนฺติ  นานโต  ภุ ฺชนฺติ  อาปตฺติเยว ฯ  ปฏิคฺคหณเมว  
หิ  เอตฺถ  ปมาณ ฯ  เอกโต  นิมนฺติตา  เอกโต  วา  นานโต  วา   
คจฺฉนฺติ  นานโต  คณฺหนฺติ  เอกโต  วา  นานโต  วา  ภุ ฺชนฺติ   
อนาปตฺติ ฯ  จตฺตาริ  ปริเวณานิ  วา  วิหาเร  วา  คนฺตฺวา   
นานโต  นิมนฺติตา  เอกฏาเน   ิเตสุเยว  วา  เอโก  ปุตฺเตน    
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เอโก ปตราติ  เอวมฺป  นานโต  นิมนฺติตา  เอกโต  วา  นานโต  วา   
คจฺฉนฺตุ  เอกโต  วา  นานโต  วา  ภุ ฺชนฺตุ  สเจ  เอกโต   
คณฺหนฺติ  คณโภชน  โหติ  สพฺเพส  อาปตฺติ ฯ  เอว  ตาว  
นิมนฺตนโต  ปสวติ ฯ  กถ  วิ ฺตฺติโต  ปสวติ ฯ  จตฺตาโร  ภิกฺขู 
เอกโต   ิตา  วา  นิสินฺนา  วา  อุปาสก  ทิสฺวา  อมฺหาก  
จตุนฺนป  ภตฺต  เทหีติ  วา  วิ ฺาเปยฺยย  ปาเฏกฺก  วา  ปสฺสิตฺวา   
มยฺห  เทหิ  มยฺห  เทหีติ  เอว  เอกโต  วา  นานโต  วา   
วิ ฺาเปตฺวา  เอกโต  วา  คจฺฉนฺตุ  นานโต  วา  ภตฺต   
คเหตฺวาป  เอกโต  วา  ภุ ฺชนฺตุ  นานโต  วา  สเจ  เอกโต   
คณฺหนฺติ  คณโภชน  โหติ  สพฺเพส  อาปตฺติ ฯ  เอว วิ ฺตฺติโต 
ปสวติ ฯ   
         ปาทาป  ผาลิตาติ  ยถา  มหาจมฺมสฺส  ปรโต  มส  ทิสฺสติ   
เอว  ผาลิตา  วาลิกาย  วา  สกฺขราย  วา  ปหตมตฺตา  ทุกฺข   
อุปฺปาเทนฺติ  น  สกฺกา  โหติ  อนฺโตคาเม  ปณฺฑาย  จริตุ ฯ   
ตาทิเส  เคล ฺเ  คิลานสมโยติ  ภุ ฺชิตพฺพ ฯ  น  เลสกปฺปย   
กาตพฺพ ฯ  จีวเร  กรยิมาเนติ  ยทา  สาฏก  จ  สุตฺต  จ  
ลภิตฺวา  จีวร  กโรนฺติ  ตทา ฯ  วิสุ หิ  จีวรการสมโย  นาม  
นตฺถิ ฯ ตสฺมา  โย  ตตฺถ  จีวเร  กตฺตพฺพ  ยงฺกิ ฺจิ  กมฺม  
กโรติ  มหาปจฺจริย  หิ  อนฺตมโส  สูจิเวธนโกติป  วุตฺต  เตน   
จีวรการสมโยติ  ภุ ฺชิตพฺพ ฯ  กุรุนฺทิย  ปน  วิตฺถาเรเนว  วุตฺต    
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โย  จีวร  วิจาเรติ  ฉินฺทติ  โมฆสุตฺต  เปติ  อาคนฺตุกปฏ   
เปติ  ปจฺจาคต  สิพฺเพติ  อาคนฺตุกปฏ  พนฺธติ  อนุวาต  ฉินฺทติ   
ฆฏเฏติ  อาโรเปติ  ตตฺถ  ปจฺจาคต  สิพฺพติ  สุตฺต  กโรติ  วเลติ  
ปปฺผลิก  นิเสติ  ปริวฏฏน  กโรติ  สพฺโพป  จีวร  กโรติเยวาติ  
วุจฺจติ  โย  ปน  สมีเป  นสิินฺโน  ชาตก  วา  ธมฺมปท  วา  
กเถติ  อย  น  จีวรการโก  เอต  เปตฺวา  เสสาน  คณโภชเน   
อนาปตฺตีติ ฯ  อฑฺฒโยชนนฺติ  เอตฺตกป  อทฺธาน  คนฺตุกาเมน ฯ  
โย  ปน  ทูร  คนฺตุกาโม  ตตฺถ  วตฺตพฺพเมว  นตฺถิ ฯ  คจฺฉนฺเตนาติ   
อทฺธาน  คจฺฉนฺเตน  อฑฺฒโยชนพฺภนฺตเร  คาวุเตป  ภุ ฺชิตุ   
วฏฏติ ฯ  คเตน  ภุ ฺชิตพฺพนฺติ  คเตน  เอกทิวส  ภุ ฺชิตพฺพ ฯ   
นาวาภิรุหเณป  เอเสว  นโย ฯ  อย  ปน  วิเสโส ฯ  อภิรุฬฺเหน   
อิจฺฉิตฏาน  คนฺตฺวาป  ยาว  น  โอโรหติ  ตาว  ภุ ฺชิตพฺพนฺติ   
มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ  จตุตฺเถ  อาคเตติ  อย  อนฺติมปริจฺเฉโท ฯ  
จตุตฺเถป อาคเต  ยตฺถ  น  ยาเปนฺติ  โส  มหาสมโย ฯ  ยตฺถ 
ปน  สต  วา  สหสฺส  วา  สนฺนิปตนฺติ  ตตฺถ  วตฺตพฺพเมว 
นตฺถิ ฯ  ตสฺมา  ตาทิเส  กาเล  มหาสมโยติ  อธฏิหิตฺวา   
ภุ ฺชิตพฺพ ฯ  โย  โกจิ  ปรพฺิพาชกสมาปนฺโนติ  สหธมฺมิเกสุ  วา   
ติตฺถิเยสุ  วา  อ ฺตโร ฯ  เอเตส  หิ  เยนเกนจิ  กเต  ภตฺเต   
สมณภตฺตสมโยติ  ภุ ฺชิตพฺพ ฯ  อนาปตฺติ  สมเยติ  สตฺตสุ  สมเยสุ   
อ ฺตรสฺมึ  อนาปตฺติ ฯ  เทฺว  ตโย  เอกโตติ  เยป  อกปฺปยนิมนฺตน    
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สาทิยิตฺวา  เทฺว  วา  ตโย  วา  เอกโต  คเหตฺวา  ภุ ฺชนฺติ   
เตสป  อนาปตฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อนิมนฺติตจตุตฺถ  ปณฺฑปาติกจตุตฺถ  อนุปสมฺปนฺน- 
จตุตฺถ  ปตฺตจตุตฺถ  คิลานจตุตฺถนฺติ  ป ฺจนฺน  จตุกฺกาน  วเสน   
วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  กถ ฯ  อิเธกจฺโจ  จตฺตาโร  ภิกฺขู  ภตฺต   
คณฺหาถาติ  นิมนฺเตติ ฯ  เตสุ  ตโย  คตา  เอโก  น  คโต ฯ   
อุปาสโก  เอโก  ภนฺเต  เถโร  กุหินฺติ  ปุจฺฉติ ฯ  นาคโต   
อุปาสกาติ ฯ  โส  อ ฺ  ตขณปฺปตฺต  ก ฺจิ  เอหิ  ภนฺเตติ  
สมฺปเวเสตฺวา  จตุนฺน  ภตฺต  เทติ ฯ  สพฺเพสป  อนาปตฺติ ฯ  
กสฺมา ฯ  คณปูรกสฺส  อนิมนฺติตตฺตา ฯ  ตโยเอว  น  ตตฺถ  
นิมนฺติตา  คณฺหึสุ  เตหิ  คโณ  น  ปูรติ  คณปูรโก  จ   
อนิมนฺติโต  เตน  คโณ  ภิชฺชตีติ  อิท  อนิมนฺติตจตุตฺถ ฯ   
ปณฺฑปาติกจตุตฺเถ ฯ  นมนฺตนกาเลป  เอโก  ปณฺฑปาติโก  โหติ   
โส  นาธิวาเสติ ฯ  คมนเวลาย  ปน  เอหิ  ภนฺเตติ  วุตฺเต   
อนธิวาสิตตฺตา  อนาคจฺฉนฺตป  เอถ  ภิกฺข  ลจฺฉถาติ  คเหตฺวา 
คจฺฉนฺติ ฯ  โส  ต  คณ  ภินฺทติ ฯ  ตสฺมา  สพฺเพส  อนาปตฺติ ฯ   
อนุปสมฺปนฺนจตุตฺเถ ฯ  สามเณเรน  สทฺธึ  นิมนฺติตา  โหนฺติ ฯ   
โสป  คณ  ภินฺทติ ฯ  ปตฺตจตุตฺเถ ฯ  เอโก  สย  อคนฺตฺวา  ปตฺต  
เปเสสิ ฯ  เอวป  คโณ  ภิชฺชติ ฯ  ตสฺมา  สพฺเพส  อนาปตฺติ ฯ   
คิลานจตุตฺเถ ฯ  คิลาเนน  สทฺธึ  นิมนฺติตา  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ    
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คิลานสฺเสว  อนาปตฺติ  อิตเรส  ปน  คณปูรโก  โหติ ฯ  น   
หิ  คิลาเนน  คโณ  ภิชชฺติ ฯ  ตสฺมา  เตส  อาปตฺติเยว ฯ  
มหาปจฺจริย  ปน  อวิเสเสน  วุตฺต  สมยลทฺธโก  สยเมว  มุจฺจติ   
เสสาน  คณปูรกตฺตา  อาปตฺติกโร  โหตีติ ฯ  ตสฺมา จีวรทาน- 
สมยลทฺธกาทีนป  วเสน  จตุกฺกานิ  เวทิตพฺพานิ ฯ  สเจ  ปน   
อธิวาเสตฺวา  คเตสุป  จตูสุ  ชเนสุ  เอโก  ปณฺฑิโต  ภิกฺขุ   
อห  ตุมฺหาก  คณ  ภินฺทิสสฺามิ  นิมนฺตน  สาทิยถาติ  วตฺวา   
ยาคุขชฺชกาวสาเน  ภตฺตตฺถาย  ปตฺต  คณฺหนฺตาน  อทตฺวา  อิเม  
ตาว  ภิกฺขู  โภเชตฺวา  วิสฺสชฺเชถ  อห  ปจฺฉา  อนุโมทน  กตฺวา   
คมิสฺสามีติ  นิสินฺโน  เตสุ  ภุตฺวา  คเตสุ  เทถ  ภนฺเต  
ปตฺตนฺติ  อุปาสเกน  ปตฺต  คเหตฺวา  ภตฺเต  ทินฺเน  ภุตฺวา   
อนุโมทน  กตฺวา  คจฺฉติ  สพฺเพส  อนาปตฺติ ฯ  ป ฺจนฺน  หิ   
โภชนานเยว  วเสน  คณโภชเน  วิสเกต  นตฺถิ ฯ  โอทเนน   
นิมนฺติตา  กุมฺมาส  คณฺหนฺตาป  อาปตฺตึ  อาปชฺชนฺติ ฯ  ตานิ   
จ  เตหิ  เอกโต  น  คหิตานิ ฯ  ยาคุอาทีหิ  ปน  วิสเกต  
โหติ ฯ  ตานิ  เตหิ  เอกโต  คหิตานีติ ฯ  เอว  เอโก  ปณฺฑิโต   
อ ฺเสป  อนาปตฺตึ  กโรติ ฯ  ตสฺมา  สเจ  โกจิ  สงฺฆภตฺต   
กตฺตุกาเมน  นิมนฺตนตฺถาย  เปสิโต  วิหาร  อาคมฺม  ภนฺเต  เสฺว   
อมฺหาก  ฆเร  ภิกฺข  คณฺหาถาติ  อวตฺวา  ภตฺต  คณฺหาถาติ  
วา  สงฺฆภตฺต  คณฺหาถาติ  วา  สงฺโฆ  ภตฺต  คณฺหาตูติ    
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วา  วทติ  ภตฺตุทฺเทสเกน  ปณฺฑิเตน  ภวิตพฺพ ฯ  นมินฺตนิกา   
คณโภชนโต  ปณฺฑปาติกา  ธุตงฺคเภทโต  โมเจตพฺพา ฯ  กถ ฯ   
เอว  ตาว  วตฺตพฺพ  เสฺว  น  สกฺกา  อุปาสกาติ ฯ  ปุนทิวเส 
ภนฺเตติ ฯ  ปุนทิวเส  น  สกฺกาติ ฯ  เอว  ยาวอฑฺฒมาสป 
 ิ  หริตฺวา  ปนุ  วตฺตพฺโพ  ตฺว  ก ึ อวจาติ ฯ  สเจ  ปนุป  
สงฺฆภตฺต  คณฺหาถาติ  วทติ ตโต อิม ตาว  อุปาสก  ปุปฺผ  
กปฺปย  กโรหิ  อิม  ติณนฺติ  เอว  วิกฺเขป  กตฺวา  ปนุ  ก ึ  
กถยิตฺถาติ  ปจฺุฉิตพฺโพ ฯ  สเจ  ปุนป  ตเถว  วทติ  อาวุโส   
ตฺว  ปณฺฑปาติเก  วา  มหาเถเร  วา  น  ลจฺฉสิ  สามเณเร 
ลจฺฉสีติ  วตฺตพฺโพ ฯ  นนุ  ภนฺเต  อสกุสฺมึ  จ  อสุกสฺมึ  จ  
คาเม  ภทนฺเต  โภเชสุ  อห  กสฺมา  น  ลภามีติ  จ  วุตฺเต  
เต  นิมนฺเตตุชานนฺติ  ตฺว  น  ชานาสีติ ฯ  เต  กถ  
นิมนฺเตสุ ภนฺเตติ ฯ  เต เอวมาหสุ  อมฺหาก  ภนฺเต  ภิกฺข  
คณฺหาถาติ ฯ  สเจ  โสป  ตเถว  วทติ  วฏฏติ ฯ  อถ  ปุนป   
ภตฺต  คณฺหาถาติ  วทติ  น  ทานิ  ตฺว  อาวุโส  พหู  ภิกฺขู 
ลจฺฉสิ  ตโยเอว  ลจฺฉสีติ  วตฺตพฺโพ ฯ  นนุ  ภนฺเต  อสุกสฺมึ  
จ  อสุกสฺมึ  จ  คาเม  สกล  ภิกฺขุสงฺฆ  โภเชสุ อห  กสฺมา  
น  ลภามีติ ฯ  ตฺว  นิมนฺเตตุ น  ชานาสีติ ฯ  เต  กถ  นิมนฺเตสุ  
ภนฺเตติ ฯ  เต  เอวมาหสุ  อมฺหาก  ภนฺเต  ภิกฺข  คณฺหาถาติ ฯ  
สเจ  โสป  ตเถว  วทติ  วฏฏติ ฯ  อถ  ปุนป  ภตฺตเมวาติ    
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วทติ ฯ  ตโต  วตฺตพฺโพ  คจฺฉ  ตฺว  นตฺถิ  อมฺหาก  ตว   
ภตฺเตนตฺโถ  นิพทฺธโคจโร  เอส  อมฺหาก  มยเมตฺถ  ปณฺฑาย   
จริสฺสามาติ ฯ  ต  จรถ  ภนฺเตติ  วตฺวา  อาคต  ปุจฺฉนฺติ  
กึ  โภ  ลทฺธา  ภิกฺขูติ ฯ  ก ึ เอเตน  พหุ  เอตฺถ  วตฺตพฺพ  
เถรา  เสฺว  ปณฺฑาย  จริสฺสามาติ  อาหสุ  มา  ทานิ  ตุมฺเห 
ปมชฺชิตฺถาติ ฯ  ทุติยทิวเส  เจติยวตฺต  กตฺวา   ิตา  ภิกฺขู  
สงฺฆตฺเถเรน  วตฺตพฺพา  อาวุโส  ธุรคาเม  สงฺฆภตฺต   
อปณฺฑิตมนุสฺโส  ปน  อคมาสิ  คจฺฉาม  ธุรคาเม  ปณฺฑาย   
จริสฺสามาติ ฯ  ภิกฺขู  เถรสฺส  วจน  กาตพฺพ  น  ทุพฺพเจหิ  
ภวิตพฺพ  คามทฺวาเร  อฏตฺวาว  ปณฺฑาย  จริตพฺพ ฯ  เตสุ  
ปตฺตานิ  คเหตฺวา  นิสีทาเปตฺวา  โภเชนฺเตสุ  ภุ ฺชิตพฺพ ฯ   
สเจ  อาสนสาลาย  ภตฺต  เปตฺวา รถิกาสุ  อาหิณฺฑนฺตา   
อาโรเจนฺติ  อาสนสาลาย  ภนฺเต  ภตฺต  คณฺหาถาติ  น   
วฏฏติ ฯ  อถ  ปน  ภตฺต  อาทาย  ตตฺถ  ตตฺถ  คนฺตฺวา   
ภตฺต  คณฺหาถาติ  วทนฺติ  ปฏิกจฺเจว  วา  วิหาร  อภิหริตฺวา  
ปฏิรูเป  าเน  เปตฺวา  อาคตาคตาน  เทนฺติ  อย  อภิหฏ- 
ภิกฺขา  นาม  วฏฏติ ฯ  สเจ  ปน  ภตฺตสาลาย  ทาน  สชฺเชตฺวา  
ตต  ปริเวณ  ปหิณนฺติ  ภตฺตสาลาย  ภตฺต  คณฺหาถาติ  น  
วฏฏติ ฯ  เย  ปน  มนุสฺสา  ปณฺฑาย  ปวิฏเ  ภิกฺขู  ทิสฺวา  ว  
อาสนสาล  สมฺมชฺชิตฺวา  ตตฺถ  นิสีทาเปตฺวา  โภเชนฺติ  น  เต    
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ปฏิกฺขิปตพฺพา ฯ  เย  ปน  คาเม  ภิกฺข  อลภิตฺวา  คามโต   
นิกฺขมนฺเต  ภิกฺขู  ทิสฺวา  ภนฺเต  ภตฺต  คณฺหาถาติ  วทนฺติ   
เต  ปฏิกฺขิปตพฺพา ฯ  น  วา  นิวตฺติตพฺพ ฯ  สเจ  นิวตฺตถ   
ภนฺเต  ภตฺต  คณฺหาถาติ  วทนฺติ  นิวตฺตถาติ  วุตฺตปเท  นิวตฺติตุ   
วฏฏติ ฯ  นิวตฺตถ  ภนฺเต  ฆเร  ภตฺต  กต  คาเม  ภตฺต  
กตนฺติ ฯ  เคเห  จ  คาเม  จ  ภตฺต  นาม ยสฺส  กสฺสจิ  
โหตีติ  นิวตฺติตุ  วฏฏติ ฯ  นิวตฺตถ  ภตฺต  คณฺหาถาติ  สพนฺธ   
กตฺวา  วทนฺติ  นิวตฺติตุ  น  วฏฏติ ฯ  อาสนสาลโต  ปณฺฑาย  
จริตุ  นิกฺขมนฺเต  ทิสฺวา  นิสีทถ  ภนฺเต  ภตฺต  คณฺหาถาติ 
วุตฺเตป เอเสว นโย ฯ   
        นิจฺจภตฺตนฺติ  ธุวภตฺต  วุจฺจติ ฯ  นิจฺจภตฺต  คณฺหาถาติ   
วทนฺติ  พหูนป  เอกโต  คเหตุ  วฏฏติ ฯ  สลากภตฺตาทีสุป   
เอเสว นโย ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ   
        เอฬกโลมสมุฏาน   กริิยา   โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก   
ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                            คณโภชนสิกฺขาปท ทุติย ฯ   
        ตติยสิกขฺาปเท ฯ  น  โข  อิท  โอรก  ภวิสฺสติ  ยถา   
อิเม  มนุสสฺา  สกฺกจฺจ  ภตฺต  กโรนฺตีติ  เยน  นยิาเมน  อิเม 
มนุสฺสา  สกกฺจฺจ  ภตฺต  กโรนฺติ  เตน  ป ฺายติ  อิท  สาสน  อิท  
วา  พุทฺธปฺปมุเข  สงฺเฆ  ทาน  น  โข  โอรก    
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ภวิสฺสติ  ปรตฺิต  ลามก  เนว  ภวิสฺสตีติ ฯ  กริปติโกติ  เอตฺถ   
กิโรติ  ตสฺส  กุลปุตฺตสฺส  นาม ฯ  อธิปจฺจตฺเถน  ปน  กริปติโกติ   
วุจฺจติ ฯ  โส  กิร  อิสฺสโร  อธิปติ  มาสอุตุสวจฺฉรนิยาเมน  
เวตฺตน  ทตฺวา  กมฺมกาเร  กมฺม  กาเรติ ฯ  พทรา  ปฏิยตฺตาติ   
อุปจารวเสน  วทติ ฯ  พทรมิสฺสเกนาติ  พทรสาฬเวน ฯ  อุสฺสูเร   
อาหรียิตฺถาติ  อติทิวา  อาหรียิตฺถ ฯ  มยฺห  ภตฺตปจฺจาส   
อิตฺถนฺนามสฺส  ทมฺมีติ  อย  ภตฺตวิกปฺปนา  นาม ฯ  สมฺมุขาป  
ปรมฺมุขาป  วฏฏติ ฯ  สมมฺุขา  ทิสฺวา  ตุยฺห  วิกปฺเปมีติ  วตฺวา  
ภุ ฺชิตพฺพ ฯ  อทิสฺวา  ป ฺจสุ  สหธมฺมิเกสุ  อิตฺถนนฺามสฺส  
วิกปฺเปมีติ  วตฺวา  ภุ ฺชิตพฺพ ฯ  มหาปจฺจริยาทีสุ  ปน  ปรมฺมุขา   
วิกปฺปนาว  วุตฺตา ฯ  สา  จาย  ยสฺมา  วินยกมฺเมน  สงฺคหิตา   
ตสฺมา  ภควโต  วิกปฺเปตุ  น  วฏฏติ ฯ  ภควติ  หิ  คนฺธกุฏิย  
นิสินฺเนป  สงฺฆมชฺเฌ  นสิินฺเนป  สงฺเฆน  คณปโหนเก  ภิกฺขู  
คเหตฺวา  ตต  กมฺม  กต  สกุตเมว  โหติ ฯ  ภควา  เนว   
กมฺม  โกเปติ  น  สมฺปาเทติ ฯ  น  โกเปติ  ธมฺมิสฺสรตฺตา   
น  สมฺปาเทติ  อคณปูรกตตฺา ฯ  เทฺว  ตโย  นิมนฺเตน  เอกโต  
ภุ ฺชตีติ  เทฺว  ตีณิ  นิมนตฺนานิ  เอกปตฺเต  ปกฺขิปตฺวา  มิสฺเสตฺวา  
เอก  กตฺวา  ภุ ฺชตีติ  อตฺโถ ฯ  เทฺว  ตีณิ  กลุานิ  นมินฺเตตฺวา   
เอกสฺมึ  าเน  นิสีทาเปตฺวา  อิโตจีโตจ  อาหริตฺวา  ภตฺต   
อากีรนฺติ  สปูพฺย ฺชน  อากีรนฺติ  เอกมิสฺสก  โหติ  เอตฺถ    
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อนาปตฺตีติ  มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ  สเจ  ปน  มลูนิมนตฺน  เหฏา   
โหติ  ปจฺฉิม  อุปริ  ต  อุปริโต  ปฏาย  ภุ ฺชนฺตสฺสาปตฺติ ฯ  หตฺถ   
ปน  อนฺโต  ปเวเสตฺวา  ปมนิมนฺตนโต  เอกป  กวฬ อุทฺธริตฺวา   
ภุตฺตกาลโต  ปฏาย  ยถา  ตถา  วา  ภุ ฺชนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ   
สเจป  ตตฺถ  ขีร  วา  รส  วา  อากีรนฺติ  เยน  อชฺโฌตฺถต   
ภตฺต  เอกรส  โหติ  โกฏโิต  ปฏาย  ภุ ฺชนฺตสฺส  อนาปตฺตีติ   
มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ  มหาอฏกถาย  ปน  วุตฺต  ขีรภตฺต  วา  
รสภตฺต  วา  ลภิตฺวา  นิสินฺนสฺส  ตตฺเถว  อ ฺเป  ขีรภตฺต  
วา  รสภตฺต  วา  อากีรนฺติ  ขีร  วา  รส  วา  ปวโต  อนาปตฺติ  
ภุ ฺชนฺเตน  ปน  ปม  ลทฺธ  มสขณฺฑ  วา  ภตฺตปณฺฑ  วา  
มุเข  ปกฺขิปตฺวา  โกฏโิต  ปฏาย  ภุ ฺชิตุ  วฏฏติ  สปฺปปายาเสป  
เอเสว  นโยติ ฯ  มหาอุปาสโก  ภิกฺขุ  นิมนฺเตติ  ตสฺส  กลุ   
อุปคตสฺส  อุปาสโกป  ตสฺส  ปุตฺตทารภาติกภคินีอาทโยป  อตฺตโน   
อตฺตโน  โกฏาส  อาหริตฺวา  ปตฺเต  ปกฺขิปนฺติ  อุปาสเกน   
ปม  ทินฺน  อภุ ฺชิตฺวา  ปจฺฉา  ลทฺธ  ภุ ฺชนฺตสฺส  อาปตฺตีติ   
มหาอฏกถาย  วุตฺต ฯ  กรุุนฺทฏกถาย  วฏฏตีติ  วุตฺต ฯ   
มหาปจฺจริย  สเจ  ปาเฏกฺก  ปจนฺติ  อตฺตโน  อตฺตโน   
ปกฺกภตฺตโต  อาหริตฺวา  เทนฺติ  ตตฺถ  ปจฺฉา  อาหฏ  ปม  
ภุ ฺชนฺตสฺส  ปาจิตฺติย  ยทิ  ปน  สพฺเพส  เอโกว  ปาโก  โหติ   
ปรมฺปรโภชน  น  โหตีติ  วุตฺต ฯ  มหาอุปาสโก  นมินฺเตตฺวา    
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นิสีทาเปสิ ฯ  อ ฺโ  มนสฺุโส  ปตฺต  คณฺหาติ ฯ  น  ทาตพฺพ ฯ   
กึ  ภนฺเต  น  เทถาติ ฯ  นนุ  อุปาสก  ตยา  นิมนฺติตมฺหาติ ฯ  
โหตุ  ภนฺเต  ลทฺธ  ลทฺธ  ภุ ฺชถาติ  วทติ ฯ  ภุ ฺชิตุ  
วฏฏติ ฯ  อ ฺเน  อาหริตฺวา  ภตฺเต  ทินฺเน  อาปุจฺฉิตฺวาป 
ภุ ฺชิตุ  วฏฏตีติ  กุรุนฺทิย  วุตฺต ฯ  อนโุมทน  กตฺวา  คจฺฉนฺต   
ธมฺม  โสตุกามา  เสฺวป  ภนฺเต  อาคจฺเฉยฺยาถาติ  สพฺเพ  
นิมนฺเตนฺติ ฯ  ปุนทิวเส  อาคนฺตฺวา  ลทธฺ  ลทฺธ  ภุ ฺชิตุ   
วฏฏติ ฯ  กสมฺา ฯ  สพฺเพหิ  นิมนฺติตตฺตา ฯ  เอโก  ภิกฺขุ   
ปณฺฑาย  จรนฺโต  ภตฺต  ลภติ ฯ  ตม ฺโ  อุปาสโก  นิมนฺเตตฺวา   
ฆเร  นิสีทาเปติ  น  จ  ตาว  ภตฺต  สมปฺชฺชติ ฯ  สเจ  โส  
ภิกฺขุ  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ลทฺธภตฺต  ภุ ฺชติ  อาปตฺติ ฯ  อภุตฺวา   
นิสินฺเน  กึ  ภนฺเต  น  ภุ ฺชสีติ  วุตฺเต  ตยา  นิมนฺติตตฺตาติ   
วตฺวา  ลทฺธ  ลทฺธ  ภุ ฺชถ  ภนฺเตติ  วุตฺโต  ภุ ฺชติ  (๑)  วฏฏติ ฯ   
        สกเลน  คาเมนาติ  สกเลน  คาเมน  เอกโต  หตฺุวา  
นิมนฺติตสฺเสว  ยตฺถ  กตฺถจิ  ภุ ฺชโต  อนาปตฺติ ฯ  ปูเคป  เอเสว  
นโย ฯ  นิมนติฺยมาโน  ภิกขฺ  คณฺหิสฺสามีติ  ภณตีติ  ภตฺต  
คณฺหาติ  นิมนฺติยมาโน  น  มยฺห  ตว  ภตฺเตน  อตฺโถ  
ภิกฺข  คณฺหิสฺสามีติ  วทติ ฯ  เอตฺถ  มหาปทุมตฺเถโร  อาห 
เอว  วทนฺโต  อิมสฺมึ  สิกขฺาปเท  อนิมนฺตน  กาตุ  สกฺโกติ   
# ๑. วุตฺเต ภุ ฺชิตุ ฯ    
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ภุ ฺชนตฺถาย  ปน  โอกาโส  กโต  โหตีติ  เนว  คณโภชนโต  น   
จาริตฺตโต  มุจฺจตีติ ฯ  มหาสุมตฺเถโร  อาห  ยทคฺเคน  อนิมนฺตน  
กาตุ  สกฺโกติ  ตทคฺเคน  เนว  คณโภชน  น  จาริตฺต  โหตีติ ฯ   
เสส  วุตฺตนยเมว ฯ ก ินสมุฏาน กายวาจโต  กายวาจาจิตฺตโต  
จ  สมุฏาติ  กิริยากิริย  เอตฺถ  ห ิ โภชน  กริิยา  อวิกปฺปน   
อกิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  
วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        ปรมฺปรโภชนสิกฺขาปท ตติย ฯ   
        จตุตฺถสิกฺขาปเท ฯ  กาณมาตาติ  กาณาย  มาตา ฯ  สา   
กิรสฺสา  ธีตา  อภิรูปา  ทสฺสนียา  อโหสิ ฯ  เย  เย  ต  ปสฺสนฺติ   
เต  เต  ราเคน  กาณา  โหนฺติ  ราคนฺธา  โหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
ตสฺมา  ปเรส  กาณภาวกรณโต  กาณาติ  วิสฺสุตา  อโหสิ ฯ   
ตสฺสา  วเสน  มาตาปสฺสา  กาณมาตาติ  ปากฏา  ชาตา ฯ  
อาคตนฺติ  อาคมน ฯ  กิสมฺึ  วิยาติ  กีทสิ  วิย ฯ ลชฺชนก  
วิย โหตีติ อธิปฺปาโย ฯ  ริตฺตหตฺถ  คนฺตุนฺติ  ริตฺตา  หตฺถา   
อสฺมึ  คมเน  ตทิท  ริตฺตหตฺถ ฯ  ต  ริตฺตหตฺถ  คมน  คนฺตุ   
ลชชฺนก  วิย  โหตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ปรกิฺขย  อคมาสีติ  อุปาสิกา   
อริยสาวิกา  ภิกฺขู  ทิสฺวา  สนฺต  อทาตุ  น  สกฺโกติ  ตสฺมา   
ตาว  ทาเปสิ  ยาว  สพฺพ  ปริกฺขย  อคมาสิ ฯ  ธมฺมยิา  กถายาต 
 ิเอตฺถ  กาณาป  มาตุ  อตฺถาย  เทสิยมาน  ธมฺม  สุณนฺตี  เทสนาปริโยสาเน  โสตาปนฺนา  
อโหสิ ฯ  อุฏายาสนา  ปกฺกามีติ    
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อาสนโต  อุฏหิตฺวา  คโต ฯ  โสป  ปรุิโส  สตฺถา  กิร   
กาณมาตาย  นิเวสน  อคมาสีติ  สุตฺวา  กาณ  อาเนตฺวา   
ปกติฏาเนเยว  เปสิ ฯ  อิมสฺมึ  ปน  วตฺถุสฺมึ  อุปปฺนฺนมตฺเต   
อปฺป ฺตฺเตเนว  สิกฺขาปเท  ปาเถยฺยวตฺถุ  อุทปาทิ ฯ  ตสฺมา   
อนนฺตรเมว  เจต  ทสฺเสตุ เตน  โข  ปน  สมเยนาติอาทิ   
วุตฺต ฯ  โสป  จ  อุปาสโก  อริยสาวกตฺตา  สพฺพเมว  ทาเปสิ ฯ   
เตน  วุตฺต  ปริกฺขย  อคมาสีติ ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  ปหิณกตฺถายาติ   
ปณฺณาการตฺถาย  ปฏิยตฺต  ยงฺกิ ฺจิ  อติรสกโมทกสกฺขลิกาทิ   
สพฺพ  อิธ  ปโูวเตฺวว  สงฺขฺย  คจฺฉติ ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  ปาเถยฺยตฺถายาติ  มคฺค   
คจฺฉนฺตาน  อนฺตรามคฺคตฺถาย  ปฏิยตฺต  ยงฺกิ ฺจิ  พทฺธ- 
สตฺตุอพทฺธ-  สตฺตุติลตณฺฑุลาทิ  สพฺพ  อิธ  มนฺโถเตฺวว  สงฺขฺย   
คจฺฉติ ฯ  ตโต  เจ  อุตฺตรินฺติ  สเจ  ตติยปตฺต  ถูปกต  คณฺหาติ  
ปูวคณนาย  ปาจิตฺติย ฯ  ทฺวิตฺติปตฺตปูเร   ปฏิคฺคเหตฺวาติ   มุขวฏฏิยา   
เหฏ ิมเลขาย  สมปูเร  ปตฺเต  คเหตฺวา ฯ  อมุตฺร  มยา  ทฺวิตฺติ- 
ปตฺตปูราติ  เอตฺถ  สเจ  เทฺว  คหิตา  อมุตฺร  มยา  เทฺว 
ปตฺตปูรา  ปฏิคฺคหิตา  ตฺว  เอก  คณฺเหยฺยาสีติ  วตฺตพฺพ ฯ   
เตนาป  อ ฺ  ปสฺสิตฺวา  ปม  อาคเตน  เทฺว  ปตฺตปูรา   
คหิตา  มยา  เอโก  มา  ตฺว  คณฺหีติ  วตฺตพฺพ ฯ  เยน   
ปม  เอโก  คหิโต  ตสฺสาป  ปรมฺปราโรจเน  เอเสว  นโย ฯ   
เยน  ปน  สยเมว  ตโย  คหิตา  เตน  อ ฺ  ทิสฺวา  มา  
โข  เอตฺถ  ปฏิคฺคณฺหาติ  วตฺตพฺพ ฯ  ปฏิกฺกมน  นหีริตฺวาติ    
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อาสนสาล  หริตฺวา ฯ  อาสนสาล  คจฺฉนฺเตน  จ  ฉฑฺฑิตสาลา   
น  คนฺตพฺพา ฯ  ยตฺถ  มหาภิกฺขุสงฺโฆ  นิสีทติ  ตตฺถ  คนฺตพฺพ ฯ   
มหาปจฺจริย  ปน  วุตฺต  ยา  ลทฺธฏานโต  อาสนฺนา   
อาสนสาลา  ตตฺถ  คนฺตพฺพ  อตฺตโน  สนฺทิฏสมฺภตฺตาน  วา   
เอกนิกายิกาน  วา  ทสฺสามีติ  อ ฺตฺถ  คนฺตุ  น  ลพฺภติ  
สเจ  ปนสฺส  นิพทฺธนิสีทนฏาน  โหติ  ทูรป  คนตฺุ  วฏฏตีติ ฯ   
สวิภชิตพฺพนฺติ  สเจ  ตโย  ปตฺตปูรา  คหิตา  เอก  อตฺตโน   
เปตฺวา  เทฺว  ปตฺตปูรา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาตพฺพา ฯ  สเจ  เทฺว 
คหิตา  เอก  อตฺตโน  เปตฺวา  เอโก  สงฺฆสฺส  ทาตพฺโพ ฯ  
ยถามิตฺต  ปน  ทาตุ  น  ลพฺภติ ฯ  เยน  เอโก  คหโิต  น   
เตน  กิ ฺจิ  อกามา  ทาตพฺพ  ยถารุจึ  กาตพฺพ ฯ  คมเน  
ปฏิปฺปสฺสทฺเธติ  อนฺตรามคฺเค  อุปทฺทว  วา  ทิสฺวา  อนตฺถิกตาย   
วา  มย  อิทานิ  น  เปสิสสฺาม  น  คมิสฺสามาติ  เอว  คมเน   
ปฏิปฺปสฺสทฺเธ  อุปจฺฉินฺเน ฯ  าตกาน  ปวาริตานนฺติ  เอเตส  
พหหป  เทนฺตาน  ปฏิคฺคณฺหนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  อฏกถาสุ  ปน   
เตสป  ปาเถยฺยปหิณตฺถาย  ปฏิยตฺตโต  ปมาณเมว  วฏฏตีติ  
วุตฺต ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ฉสฺสมุฏาน  กิริยา  โนส ฺา- 
วิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม  ติจิตฺต  
ติเวทนนฺติ ฯ   
                  กาณมาตาสิกฺขาปท  จตุตฺถ ฯ    
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        ป ฺจมสิกฺขาปเท ฯ  ภิกฺขู  ภุตฺตาวี  ปวาริตาติ  พฺราหฺมเณน   
คณฺหาถ  ภนฺเต  ยาว  อิจฺฉถาติ  เอว  ยาวทตฺถปฺปวารณาย 
สย  จ  อล  อาวุโส  โถก  โถก  เทหีติ  เอว  ปฏิกฺเขปปฺ- 
ปวารณาย  ปวาริตา ฯ  ปฏิวิสฺสเกติ  สามนฺตฆรวาสิเก ฯ   
กาโกรวสททฺนฺติ  กากาน  โอรวสทฺท  สนฺนิปติตฺวา  วิรวนฺตาน  
สทฺท ฯ  อลเมต  สพฺพนฺติ  เอตฺถ  ติการ  อวตฺวาว  อลเมต  
สพฺพ  เอตฺตก  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  ภุตฺตาวีติ  ภุตฺตวา ฯ  ตตฺถ   
จ  ยสฺมา  เยน  เอกป  สิฏ  สงฺขาทิตฺวา  วา  อสงฺขาทิตฺวา  
วา  อชฺโฌหริต  โหติ  โส  ภุตฺตาวีติ  สงฺขฺย  คจฺฉติ ฯ  เตนสฺส  
ปทภาชเน  ภุตฺตาวี  นาม  ป ฺจนฺน  โภชนานนฺติ  อาทิ  วุตฺต ฯ   
ปวาริโตติ  กตปวารโณ  กตปฏิกฺเขโป ฯ  โสป  จ  ยสฺมา  น   
ปฏิกฺเขปมตฺเตน  อถโข  ป ฺจงฺควเสน ฯ  เตนสฺส  ปทภาชเน  
ปวาริโต  นาม  อสน ป ฺายตีติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  
อสน  ป ฺายตีติ  อิมินา  วิปฺปกตโภชโน  ปวารโิต  วุตฺโต   
โย  จ  วิปฺปกตโภชโน  เตน  กิ ฺจิ  ภุตฺต  กิ ฺจิ  อภุตฺต  
ย ฺจ  ภุตฺต  ต  สนฺธาย  ภุตฺตาวีติ  สงฺขฺย  คจฺฉติ  ตสฺมา   
ภุตฺตาวีติ  วจเนน  วิสุ  ก ฺจิ  อตฺถสิทฺธึ  น  ปสฺสาม ฯ   
ทฺวิรตฺตติรตฺต  ฉปฺป ฺจวาจาหีติ  อาทีสุ  ปน  ทฺวิรตฺตาทิวจน  
วิย  ปวาริตปทสฺส  ปริวาริกภาเวน  พฺย ฺชนสิลิฏตาย  เจต   
วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อสน  ป ฺายตีติ  อาทีสุ  วิกปฺปกตโภชน    
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ทิสฺสติ ฯ  ภุ ฺชมาโน  เจโส  ปุคฺคโล  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  โภชน   
ป ฺายตีติ  ปวารณปโหนกโภชน  ทสิฺสติ ฯ  โอทนาทีน ฺเจ   
อ ฺตร  ปฏิกฺขิปตพฺพ  โภชน  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  หตฺถปาเส   ิโตติ   
ปวารณปโหนก  เจ  โภชน  คณฺหิตฺวา  ทายโก  อฑฺฒเตยฺย- 
หตฺถปฺปมาเณ  โอกาเส  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  อภิหรตีติ  โส  เจ   
ทายโก  ตสฺส  ต  ภตฺต  กาเยน  อภิหรตีติ  อตฺโถ ฯ  ปฏิกฺเขโป   
ป ฺายตีติ๕  ปฏิกฺเขโป  ทิสฺสติ ฯ  ต ฺเจ  อภิหฏ  โส  ภิกฺขุ  
กาเยน  วา วาจาย  วา  ปฏิกฺขิปตีติ  อตฺโถ ฯ  เอว  ป ฺจนฺน  
องฺคาน  วเสน  ปวาริโต  นาม  โหตีติ ฯ  วุตฺตป  เจต  ป ฺจหิ  
อุปาลิ  อากาเรหิ  ปวารณา  โหติ  อสน  ป ฺายติ  โภชน  
ป ฺายติ  หตฺถปาเส   ิโต  อภิหรติ ปฏิกฺเขโป ป ฺายตีติ (๑)   
        ตตฺราย  วินิจฺฉโย ฯ  อสนนฺติ  อาทีสุ  ตาว  ย ฺจ  อสติ   
ย ฺจ  โภชน  หตฺถปาเส   ิเตน  อภิหฏ  ปฏิกฺขิปติ  ต  โอทโน   
กุมฺมาโส  สตฺตุ  มจฺโฉ  มสนฺติ  อิเมส  อ ฺตรเมว  เวทิตพฺพ ฯ   
ตตฺถ  โอทโน  นาม  สาล ิ วีหิ  ยโว  โคธุโม  กงฺคุ วรโก 
กุทฺรุสโกติ  สตฺตนฺน  ธ ฺาน  ตณฺฑุเลหิ  นิพฺพตฺโต ฯ  ตตฺถ  
สาลีติ  อนฺตมโส  นิวาร  อุปาทาย  สพฺพาป  สาลิชาติ ฯ  
วีหีติ  สพฺพาป  วีหิชาติ ฯ  ยวโคธุเมสุ  เภโท  นตฺถิ ฯ  กงฺคูติ   
เสตรตฺตกาฬเภทา  สพฺพาป  กงฺคุชาติ ฯ  วรโกติ  อนฺตมโส  วรกโปรก   
# ๑. วิ. ปริ. ๘/๔๖๑.    
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อุปาทาย  สพฺพาป  เสตวณฺณา  วรกชาติ ฯ  กุทฺรุสโกติ  กาฬ- 
โกทฺรุโว  เจว  สามากาทิเภทา  จ  สพฺพาป  ติณธ ฺชาติ ฯ   
นิวารวรกโปรกา  เจตฺถ  ธ ฺานุโลมาติ  วทนฺติ ฯ  ธ ฺานิ  
วา  โหนฺตุ  ธ ฺานุโลมานิ  วา  เอเตส  วุตฺตปฺปเภทาน  สตฺตนฺน   
ธ ฺาน  ตณฺฑุเล  คเหตฺวา  ภตฺต  ปจิสฺสามาติ  วา  ยาคุ  
ปจิสฺสามาติ  วา  อมฺพิลปายาสาทีสุ  อ ฺตร  ปจิสฺสามาติ  วา   
ยงฺกิ ฺจิ  สนฺธาย  ปจนฺตุ ฯ  สเจ  อุณฺห  วา  สีตล  วา   
ภุ ฺชนฺตาน  โภชนกาเล  คหิตคหิตฏาเน  โอธิ  ป ฺายติ   
โอทนสงฺคหเมว  คจฺฉติ  ปวารณ  ชเนติ ฯ  สเจ  โอธิ  น   
ป ฺายติ  ยาคุสงฺคห  คจฺฉติ  ปวารณ  น  ชเนติ ฯ  โยป   
ปายาโส  วา  ปณฺณผลกลรีมิสฺสกา  อมฺพิลยาคุ  วา  อุทฺธนโต   
โอตาริตมตฺตา  อพฺภุณฺหา  โหติ  อาวิชฺฌิตฺวา  ปวิตุ สกฺกา  
หตฺเถน  คหิโตกาเสป โอธึ น ทสฺเสติ ปวารณ น ชเนติ ฯ  
สเจ ปน  อุสุมาย  วิคตาย  สีตลีภูตาย  ฆนภาว  คจฺฉติ   
โอธึ  ทสฺเสติ  ปุน  ปวารณ  ชเนติ ฯ  ปุพฺเพ  ตนุกภาโว  น  
รกฺขติ ฯ  สเจป  ทธิตกฺกาทีนิ  อาโรเปตฺวา  พหู  ปณฺณผลกลีเร   
ปกฺขิปตฺวา  มุฏ ิมตฺตาป  ตณฺฑุลา  ปกฺขิตฺตา  โหนฺติ ฯ   
โภชนกาเล  เจ  โอธิ  ป ฺายติ  ปวารณ  ชเนติ ฯ  อยาคุเก  
นิมนฺตเน  ยาคุ ทสฺสามาติ  ภตฺเต  อุทกก ฺชิกขีราทีนิ   
อากีริตฺวา  ยาคุ  คณฺหาถาติ  เทนฺติ ฯ  กิ ฺจาป ตนุกา    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 448 

                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๔๔๘   
 
โหติ  ปวารณ  ชเนติเยว ฯ  สเจ  ปน  ปกฺกุฏ ิเตสุ  อุทกาทีสุ  
ปกฺขิปตฺวา  ปจิตฺวา  เทนฺติ  ยาคุสงฺคหเมว  คจฺฉติ ฯ  ยาคุสงฺคห   
คเตป  (๑) ตสฺมึ  วา  อ ฺสฺมึ  วา ยตฺถ มจฺฉมส ปกฺขิปนฺติ   
สเจ  สาสปมตฺตป  มจฺฉมสขณฺฑ  วา  นหารุ  วา  ป ฺายติ   
ปวารณ  ชเนติ ฯ  สุทฺธรสโก  ปน  รสกยาคุ  วา  น  ชเนติ ฯ   
เปตฺวา  วุตฺตธ ฺาน  ตณฺฑุเล  อ ฺเหิ  เวณุตณฺฑุลาทีหิ  วา   
กณฺฑมูลผเลหิ  วา  เยหิ  เกหิจิ  กต  ภตฺตป  ปวารณ  น   
ชเนติ ฯ  ปเคว  ฆนยาคุ ฯ  สเจ  ปเนตฺถ  มจฺฉมส  ปกฺขิปนฺติ  
ปวารณ  ชเนติ ฯ  มหาปจฺจริย  ขุพฺพิอตฺถาย  ภตฺตป  ปวารณ  
ชเนตีติ  วุตฺต ฯ  ขุพฺพิอตฺถาย  ภตฺต  นาม  ขุพฺพิขชฺชกตฺถาย  
กุฏ ิตูทเก  ปกฺขิปตฺวา  เสทิตตณฺฑุลา  วุจฺจนฺติ ฯ  สเจ  ปน  
เต  ตณฺฑุเล  สุกฺขาเปตฺวา  ขาทนฺติ  วฏฏติ ฯ  เนว  สตฺตุสงฺขฺย   
น  ภตฺตสงฺขฺย  คจฺฉนฺติ ฯ  ปุน  เตหิ  กตภตฺต  ปวาเรติเยว ฯ  
เต  ตณฺฑุเล  สปฺปเตลาทีสุ  วา  ปจนฺติ  ปูว  วา  กโรนฺติ   
น  ปวาเรนฺติ ฯ  ปุถุกา  วา  ตาหิ  กตสตฺตุภตฺตาทีนิ  วา   
น ปวาเรนฺติ ฯ กุมฺมาโส นาม  ยเวหิ  กตกุมฺมาโส ฯ  อ ฺเหิ  
ปน  มุคฺคาทีหิ  กตกุมฺมาโส  ปวารณ  น  ชเนติ ฯ  สตฺตุ   
นาม  สาลิวีหิยเวหิ  กตสตฺตุ ฯ  กงฺคุวรกกุทฺรุสกสสีานิป  ภชฺชตฺิวา   
อีสก  โกฏเฏตฺวา  ถุเส  ปลาเปตฺวา  ปุน  ทฬฺห  โกฏเฏตฺวา   
# ๑. ยาคุสงฺคหิเตปติป ปท ฯ    
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จุณฺณ  กโรนติฺ ฯ  สเจป  ต  อลลฺตฺตา  เอกาพทฺธ  โหติ   
สตฺตุสงฺคหเมว  คจฺฉติ ฯ  ขรปากภชชฺิตาน  วีหีน  ตณฺฑุเล   
โกฏเฏตฺวา  เทนฺติ ฯ  ตป  จุณฺณ  สตฺตุสงฺคหเมว  คจฺฉติ ฯ   
สมปากภชฺชติาน  ปน  วีหีน  วา  วีหปิลาปาน  วา  ตณฺฑุลา   
ภชฺชิตตณฺฑุลาเอว  วา  น  ปวาเรนฺติ ฯ  เตส  ปน  ตณฺฑุลาน   
จุณฺณ  ปวาเรติ ฯ  ขรปากภชฺชิตาน  วีหีน  กุณฺฑกป  ปวาเรติ ฯ   
สมปากภชฺชติาน  ปน  อาตปสุกฺขาน  วา  กุณฺฑก  น   
ปวาเรติ ฯ  ลาชา  วา  เตหิ  กตภตฺตสตฺตุอาทีนิ  วา น 
ปวาเรนฺติ ฯ  ภชฺชิตปฏ  วา  ยงฺกิ ฺจิ  สุทฺธขชฺชก  วา  น  
ปวาเรติ ฯ  มจฺฉมสปูริตขชฺชก  ปน  สตฺตุโมทโก  วา  ปวาเรติ ฯ   
มจฺฉมส ฺจ  ปากฏเมว ฯ  อย  ปน  วิเสโส ฯ  สเจป  ยาคุ  
ปวนฺตสฺส  ยาคุสิฏมตฺตาเนว  เทฺว  มจฺฉขณฺฑานิ  วา  
มสขณฺฑานิ  วา  เอกภาชเน  วา  นานาภาชเน  วา  เทนฺติ   
ตานิ  เจ  อขาทนฺโต  อ ฺ  ยงฺกิ ฺจิ  ปวารณปโหนก   
ปฏิกฺขิปติ  น  ปวาเรติ ฯ  ตโต  เอก  ขาทิต  เอก  หตฺเถ  วา   
ปตฺเต  วา  โหติ ฯ  โส เจ  อ ฺ  ปฏิกขิฺปติ  ปวาเรติ ฯ  
เทฺวป  ขาทิตานิ  โหนฺติ  มุเข  สาสปมตฺตป  อวสิฏ  นตฺถิ ฯ  
สเจป  อ ฺ  ปฏิกฺขิปติ  น  ปวาเรติ ฯ  กปฺปยมส  ขาทนฺโต 
กปฺปยมส  ปฏิกฺขิปติ  ปวาเรติ ฯ  กปฺปยมส  ขาทนฺโต  อกปฺปยมส   
ปฏิกฺขิปติ  น  ปวาเรติ ฯ  กสฺมา ฯ  อวตฺถุตาย ฯ  ย  หิ  ภิกฺขุโน    
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ขาทิตุ วฏฏติ  ตเยว  ปฏิกขิฺปโต  ปวารณา  โหติ ฯ  อิท  ปน   
ชานนฺโต  อกปฺปยตฺตา  ปฏิกฺขิปติ  อชานนฺโตป  ปฏิกฺขิตพฺพฏาเน   
 ิตเมว  ปฏิกฺขิปติ  นาม  ตสฺมา  น  ปวาเรติ ฯ   สเจ  ปน   
อกปฺปยมส  ขาทนฺโต  กปฺปยมส  ปฏกิฺขิปติ  ปวาเรติ ฯ  กสฺมา ฯ   
วตฺถุตาย ฯ  ย  ห ิ เตน  ปฏิกฺขิตฺต  ตเยว  ปวารณาย   
วตฺถุ ฯ  ย  ปน  ขาทิต  ต  กิ ฺจาป  ปฏิกฺขิปตพฺพฏาเน   
 ิต  ขาทิยมาน  ปน  มสภาว  น  ชหาติ  ตสฺมา  ปวาเรติ ฯ   
อกปฺปยมส  ขาทนฺโต  อกปฺปยมส  ปฏิกฺขิปติ  ปุรมินเยเนว  น 
ปวาเรติ ฯ  กปฺปยมส  วา  อกปฺปยมส  วา  ขาทนฺโต  ป ฺจนฺน   
โภชนาน  ยงฺกิ ฺจิ  กปฺปยโภชน  ปฏิกขิฺปติ  ปวาเรติ ฯ   
กุลทูสกเวชฺชกมฺมอุตฺตริมนุสฺสธมฺมาโรจนสาทิตรูปยาทีหิ  นิพฺพตฺต   
พุทฺธปฏิกฺกุฏ  อเนสนาย  อุปฺปนฺน  อกปฺปยโภชน  ปฏิกฺขิปติ   
น  ปวาเรติ ฯ  กปฺปยโภชน  วา  อกปปฺยโภชน  วา  ภุ ฺชนฺโตป   
กปฺปยโภชน  ปฏิกฺขิปติ  ปวาเรติ  อกปฺปยโภชน  ปฏิกฺขิปติ  น  
ปวาเรตีติ สพฺพตฺถ วุตฺตนเยเนว การณ เวทิตพฺพ ฯ   
        เอว  อสนนฺติ  อาทีสุ  ย ฺจ  อสติ  ย ฺจ  โภชน  หตฺถปาเส   
 ิเตน  อภิหฏ  ปฏิกฺขิปนโฺต  ปวารณ  อาปชฺชติ  ต  ตฺวา  
อิทานิ  ยถา  อาปชฺชติ  ตสฺส  ชานนตฺถ  อย  วินิจฺฉโย ฯ  
อสน  โภชนนฺติ  เอตฺถ  ตาว  เยน  เอก  สิฏป  อชฺโฌหฏ   
โหติ  โส  สเจ  ปตฺตมุขหตฺถาน  ยตฺถ  กตฺถจิ  ป ฺจสุ  โภชเนสุ    
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เอกสฺมึป  สติ  อ ฺ  ป ฺจสุ  โภชเนสุ  เอกป  ปฏิกฺขิปติ  
ปวาเรติ  ฯ  กตฺถจิ  โภชน  นตฺถ ิ อามิสคนฺธมตฺต  ป ฺายติ   
น  ปวาเรติ ฯ  มุเข  จ  หตฺเถ  จ  โภชน  นตฺถิ  ปตฺเต   
อตฺถิ  ตสฺมึ  ปน  อาสเน  น  ภุ ฺชิตุกาโม  วิหาร  วา 
ปวิสิตฺวา  ภุ ฺชิตุกาโม  อ ฺสฺส  วา  ทาตุกาโม  ตสฺมึ  เจ   
อนฺตเร  อ ฺตร  โภชน  ปฏิกฺขิปติ  น  ปวาเรติ ฯ  กสฺมา ฯ   
วิปฺปกตโภชนภาวสฺส  อุปจฺฉินฺนตฺตา ฯ  โยป  อ ฺตฺถ  คนฺตฺวา   
ภุ ฺชิตุกาโม  มุเข  ภตฺต  คิลิตฺวา  เสส  อาทาย  คจฺฉนฺโต   
อนฺตรามคฺเค  อ ฺ  โภชน  ปฏิกฺขิปติ  ตสฺสาป  ปวารณา  
น  โหตีติ  มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ  ยถา  จ  ปตฺเต  เอว  หตฺเถป  
มุเขป  วา  วิชฺชมาน  โภชน  สเจ  อนชฺโฌหริตุกาโม  โหติ  
ตสฺมึ  จ  ขเณ  อ ฺ  ปฏกิขิฺปติ  น  ปวาเรติ ฯ  เอกสฺมึ  
หิ  ปเท  วุตฺตลกฺขณ  สพฺพตฺถ  เวทิตพฺพ  โหติ ฯ  อปจ  กุรุนฺทยิ   
เอส  นโย  ทสฺสิโตเยว ฯ  วุตฺต  หิ  ตตฺถ  มุเข  ภตฺต  คิลิต  
หตฺเถ  ภตฺต  วิฆาสาทสฺส  ทาตุกาโม  ปตฺเต  ภตฺต  ภิกฺขุสฺส   
ทาตุกาโม  สเจ  ตสฺมึ  ขเณ  ปฏกิฺขิปติ  น  ปวาเรตีติ ฯ   
หตฺถปาเส   ิโตติ  เอตฺถ  ปน  สเจ  ภิกขฺุ  นิสินฺโน  โหติ   
อาสนสฺส  ปจฺฉิมนฺตโต  ปฏาย  สเจ   ิโต  ป ฺหิอนฺตโต  ปฏาย  
สเจ  นิปนฺโน  เยน  ปสฺเสน  นิปนฺโน  ตสฺส  ปารมินฺตโต 
ปฏาย  ทายกสฺส  นิสินนฺสฺส  วา   ิตสฺส  วา  นปินฺนสฺส  วา    
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เปตฺวา  ปสาริตหตฺถ  ย  อาสนฺนตร  องฺค  ตสฺส  โอริมนฺเตน   
ปริจฺฉินฺทิตฺวา  อฑฺฒเตยฺยหตฺโถ  หตฺถปาโสติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตสฺมึ   
ตฺวา  อภิหฏ  ปฏิกฺขิปนตฺสฺเสว  ปวารณา  โหติ  น  ตโต  ปร ฯ   
อภิหรตีติ  หตฺถปาสพฺภนฺตเร   ิโต  คหณตฺถ  อุปนาเมติ ฯ  
สเจ  ปน  อนนฺตรานิสินฺโน  ภิกฺขุ  หตฺเถ  วา  อุรูส ุ วา  
อาธารเก  วา   ิต  ปตฺต  อนภิหริตฺวา  ว  ภตฺต คณฺหาหีติ   
วทติ  ต  ปฏกิฺขิปโต  ปวารณา  นตฺถิ ฯ  ภตฺตปจฺฉึ  อาเนตฺวา   
ปุรโต  ภูมิย  เปตฺวา  คณฺหาติ  วุตฺเตป  เอเสว  นโย ฯ   
อีสก  ปน  อุทฺธริตฺวา  วา  อุปนาเมตฺวา  วา  คณฺหาถาติ  
วุตฺเต  ปน  ปฏิกฺขิปโต  ปวารณา  โหติ ฯ  เถราสเน  นิสินฺโน  
เถโร  ทูเร  นสิินฺนสฺส  ทหรภิกฺขุสฺส  ปตฺต  เปเสตฺวา  อิโต   
โอทน  คณฺหาหีติ  วทติ  คณฺหิตฺวา  ปน  คโต  ตุณฺหี   
ติฏติ ฯ  ทหโร  อล  มยหฺนฺติ  ปฏิกฺขิปติ  น  ปวาเรติ ฯ  
กสฺมา ฯ  เถรสฺส  ทูรภาวโต  ทูตสฺส  จ  อนภิหรณโตติ ฯ  
สเจ  ปน  คเหตฺวา  อาคโต  ภิกฺขุ  อิม  ภตฺต  คณฺหาติ   
วทติ  ต  ปฏกิฺขิปโต  ปวารณา  โหติ ฯ  ปริเวสนาย  เอโก  
เอเกน  หตฺเถน  โอทนปจฺฉึ  เอเกน  กฏจฺฉุ  คเหตฺวา  ภิกฺขู  
ปริวิสติ ฯ  ตตฺร  เจ  อ ฺโ  อาคนฺตฺวา  อห  ปจฺฉึ  ธาเรสฺสามิ   
ตฺว  โอทน  เทหีติ  วตฺวา  คหิตมตฺตเมว  กโรติ  ปรเิวสโกเอว   
ปน  ต  โอทนปจฺฉึ  ธาเรติ  ตสฺมา  สา  อภิหฏาว  โหติ ฯ    
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ตโต  ทาตุกามตาย  คณฺหนฺต  ปฏิกฺขิปนฺตสฺส  ปวารณา   
โหติ ฯ  สเจ  ปน  ปริเวสเกน  ผุฏมตฺตาว  โหติ  อิตโรว  
น  ธาเรติ  ตโต  ทาตุกามตาย  คณฺหนฺต  ปฏิกฺขิปนตฺสฺส  
ปวารณา  น  โหติ ฯ  กฏจฺฉุนา  อุทฺธนมตฺเต  ปน  โหติ ฯ   
กฏจฺฉุอภิหาโรเยว  ห ิ ตสฺส  อภิหาโร ฯ  ทฺวินฺน  สมภาเรป   
ปฏิกฺขิปนฺโต ปวาเรติเยวาติ  มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ  อนนฺตรสฺส   
ภิกฺขุโน  ภตฺเต  ทียมาเน  อิตโร  ปตฺต  หตฺเถหิ  ปทหติ  ปวารณา  
นตฺถิ ฯ  กสฺมา ฯ  อ ฺสฺส  อภิหเฏ  ปฏิกฺขิตตฺตา ฯ  ปฏิกฺเขโป   
ป ฺายตีติ  เอตฺถ  วาจาย  อภิหฏ  ปฏกิฺขิปโต  ปวารณา  นตฺถิ  
กาเยน  อภิหฏ  ปน  กาเยน  วา  วาจาย  วา  ปฏิกฺขิปนฺตสฺส  
ปวารณา  โหตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  กาเยน  ปฏิกฺเขโป  นาม  
องฺคุลึ  วา  หตฺถ  วา  มจฺฉิกวีชนึ  วา  จีวรกณฺณ  วา  จาเลติ  
ภมุกาย  วา  อาการ  กโรติ  กุทฺโธ  วา  โอโลเกติ ฯ  วาจาย  
ปฏิกฺเขโป  นาม  อลนฺติ  วา  น  คณฺหามีติ  วา  มา  
อากีราติ  วา  อปคจฺฉาติ  วา  วทติ ฯ  เอว  เยน  เกนจิ   
อากาเรน  กาเยน  วา  วาจาย  วา  ปฏกิขิฺตฺเต  ปวารณา  
โหติ ฯ  เอโก  อภิหเฏ  ภตฺเต  ปวารณาย  ภีโต  หตฺเถ  อปเนตฺวา   
ปุนปฺปุน  ปตฺเต  โอทน  อากีรนฺต  อากีรากีร  โกฏเฏตฺวา  
โกฏเฏตฺวา  ปูเรหีติ  วทติ  เอตฺถ  กถนฺติ ฯ  มหาสุมตฺเถโร   
ตาว  อนากีรณตฺถาย  วุตฺตตฺตา  ปวารณา โหตีติ  อาห ฯ    
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มหาปทุมตฺเถโร  ปน  อากีร  ปูเรหีติ  วทนฺตสฺส  นาม  กสฺสจิ  
ปวารณา  อตฺถีติ  วตฺวา  น  ปวาเรตีติ  อาห ฯ  อปโร   
ภตฺต  อภิหรนฺต  ภิกฺขุ  สลฺลกฺเขตฺวา  กึ  อาวุโส  อิโตป   
กิ ฺจิ  คณฺหิสฺสสิ  ทมฺม ิ เต  กิ ฺจีติ  อาห ฯ  ตตฺราป  เอว   
นาคมิสฺสตีติ  วุตฺตตฺตา  ปวารณา  โหตีติ  มหาสุมตฺเถโร  อาห ฯ   
มหาปทุมตฺเถโร  ปน  คณฺหิสฺสสีติ  วทนฺตสฺส  นาม  กสฺสจิ   
ปวารณา  อตฺถีติ  วตฺวา  น  ปวาเรตีติ  อาห ฯ  เอโก 
สมสกรส  อภิหริตฺวา  รส  คณฺหาถาติ  วทติ ฯ  ต  สุตฺวา  
ปฏิกฺขิปโต  ปวารณา  นตฺถิ ฯ  มจฺฉรส  มสรสนฺติ  วุตฺเต   
ปฏิกฺขิปโต  โหติ ฯ  อิท  คณฺหาถาติ  วุตฺเตป  โหติเยว ฯ  มส  
วิสุ กตฺวา  มสรส  คณฺหาถาติ  วทติ ฯ  ตตฺถ  เจ  สาสปมตฺตป   
มสขณฺฑ  อตฺถิ  ต  ปฏกิขิฺปโต  ปวารณา  โหติ ฯ  สเจ  ปน   
ปริสฺสาวิโต  โหติ  วฏฏตีติ ฯ  อภยตฺเถโร  อาห  มสรเสน 
อาปุจฺฉนฺต  มหาเถโร  มหุุตฺต  อาคเมหีติ  วตฺวา  ถาลก  
อาวุโส  อาหราติ  อาห  เอตฺถ  กถนฺติ ฯ  มหาสุมตฺเถโร  ตาว   
อภิหารกสฺส  คมน  อุปจฺฉินฺน  ตสฺมา  ปวาเรตีติ  อาห ฯ   
มหาปทุมตฺเถโร  ปน  อย  กุห ึ คจฺฉติ  กีทิส  เอตสฺส  คมน   
คณฺหนฺตสฺสาป  นาม  ปวารณา  อตฺถีติ  วตฺวา  น  ปวาเรตีติ   
อาห ฯ  กลรีปนสาทีหิ  มิสฺเสตฺวา  มจฺฉมส  ปจนฺติ ฯ  ต   
คเหตฺวา  กลรีสูป  คณฺหาถ  ปนสพฺย ฺชน  คณฺหาถาติ    
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วทนฺติ ฯ  เอตป  น  ปวาเรติ ฯ  กสฺมา ฯ  อปฺปวารณารหสฺส  
นาเมน  วุตฺตตฺตา ฯ  สเจ  ปน  มจฺฉสูป  มสสูปนฺติ  วา   
อิท  คณฺหาถาติ  วา  วทนฺติ  ปวาเรติ ฯ  มสกรมฺพโก  นาม  
โหติ  ต  ทาตุกาโมป  กรมฺพก  คณฺหาถาติ  วทติ  วฏฏติ   
น  ปวาเรติ ฯ  มสกรมฺพกนฺติ  วา  อิทนฺติ  วา  วุตฺเต  ปน   
ปวาเรติ ฯ  เอเสว  นโย  สพฺเพสุ  มจฺฉมสมิสฺสเกสุ ฯ  โย   
ปน  นิมนฺตเน  ภุ ฺชมาโน  มส  อภิหฏ  อุทฺทิสฺส  กตนฺติ  
ม ฺมาโน  ปฏิกฺขิปติ  ปวาริโตว  โหตีติ  มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ   
มิสฺสกกถา  ปน  กรุุนฺทิย  สุฏ ุ  วุตฺตา ฯ  เอว  ห ิ ตตฺถ  
วุตฺต  ปณฺฑปาตจาริโก  ภิกฺขุ  ภตฺตมิสฺสก  ยาคุ อาหริตฺวา  
ยาคุ คณฺหาถาติ  วทติ  น  ปวาเรติ ฯ  ภตฺต  คณฺหาถาติ   
วุตฺเต  ปวาเรติ ฯ  กสฺมา ฯ  เยนาปุจฺฉิโต  ตสฺส  อตฺถิตาย ฯ  
อยเมตฺถ  อธปิฺปาโย ฯ  ยาคุมิสฺสก  คณฺหาถาติ  วทติ ฯ  ตตฺร   
เจ  ยาคุ  พหุตรา  วา  โหติ  สมสมา  วา  น  ปวาเรติ ฯ   
ยาคุ  มนฺทา  ภตฺต  พหุตร  ปวาเรติ ฯ  อิท  จ  สพฺพฏกถาสุ   
วุตฺตตฺตา  น  สกฺกา  ปฏกิขิฺปตุ  การณ  ปเนตฺถ  ทุททฺส ฯ   
ภตฺตมิสฺสก  คณฺหาถาติ  วทติ ฯ  ภตฺต  พหุตร  วา  สม  
วา  อปฺปตร  วา  โหติ  ปวาเรติเยว ฯ  ภตฺต  วา  ยาคุ  
วา  อนามสิตฺวา  มิสฺสก  คณฺหาถาติ  วทติ ฯ  ตตฺร  เจ 
ภตฺต  พหุตร  วา  สมก  วา  โหติ  ปวาเรติ  อปฺปตร  น    
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ปวาเรติ ฯ  อิท  จ  กรมฺพเกน  น  สมาเนตพฺพ ฯ  กรมฺพโก   
หิ  มสมิสฺสโกป  โหติ อมสมิสฺสโกป  ตสฺมา  กรมฺพกนฺติ  
วุตฺเต  ปวารณา  นตฺถิ ฯ  อิท  ปน  ภตฺตมิสฺสกเมว ฯ  เอตฺถ  
วุตฺตนเยเนว  ปวารณา  โหติ ฯ  พหุรเส  ภตฺเต  รส  พหุขีเร 
ขีร  พหุสปฺปมฺหิ  จ  ปายาเส  สปฺป  คณฺหาถาติ  วิสุ  กตฺวา   
เทติ ฯ  ต  ปฏิกฺขิปโต  ปวารณา  นตฺถิ ฯ  โย  ปน  คจฺฉนฺโต   
ปวาเรติ  โส  คจฺฉนฺโตว  ภุ ฺชิตต  ลภติ ฯ  กทฺทม  วา  อุทก   
วา  ปตฺวา   ิเตน  อติริตฺต กาเรตพฺพ ฯ  สเจ  อนฺตรา  นท ี 
ปูรา  โหติ  นทีตีเร  คุมฺพ  อนุปริยายนฺเตน  ภุ ฺชิตพฺพ ฯ  อถ   
นาวา  วา  เสตุ  วา  อตฺถ ิ ต  อภิรุหิตฺวาป  จงฺกมนฺเตเนว   
ภุ ฺชิตพฺพ ฯ  คมน  น  อุปจฺฉินฺทิตพฺพ ฯ  ยาเน  วา  หตฺถิ- 
อสฺสปฏเ  วา  จนฺทมณฺฑเล  วา  สรุิยมณฺฑเล  วา  นสิีทิตฺวา 
ปวาริเตน  ยาว  มชฺฌนฺติก  ตาว  เตสุ  คจฺฉนฺเตสุป  นิสินฺเนเนว   
ภุ ฺชิตพฺพ ฯ  โย   ิโต  ปวาเรติ   ิเตเนว  โย  นิสนิฺโน   
นิสินฺเนเนว  ภุ ฺชิตพฺพ ฯ  ต  อิรยิาปถ  โกเปนฺเตน  อติริตฺต  
กาเรตพฺพ ฯ  โย  อุกฺกฏุิโก  นิสีทิตฺวา  ปวาเรติ  เตน  อุกฺกฏุิเกเนว   
ภุ ฺชิตพฺพ ฯ  ตสฺส  ปน  เหฏา  ปลาสป  วา  กิ ฺจิ  วา  
นิสีทนก  ทาตพฺพ ฯ  ปเก  นิสีทิตฺวา  ปวาริเตน  อาสน  
อจาเลตฺวาว  จตสฺโส  ทิสา  ปริวตฺตนฺเตน  ภุ ฺชิตุ ลพฺภติ ฯ   
ม ฺเจ  นิสีทิตฺวา  ปวาริเตน  อิโต  วา  เอโต  วา  สสริตุ    
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น  ลพฺภติ ฯ  สเจ  ปน  น  สห  ม ฺเจน  อุกฺขิปตฺวา  
อ ฺตฺร เนนฺติ  วฏฏติ ฯ  นิปชฺชิตฺวา  ปวาริเตน  นิปนฺเนเนว 
ภุ ฺชิตพฺพ ฯ  ปริวตฺตนฺเตน เยน ปสฺเสน นิปนฺโน ตสฺส  
าน นาติกฺกเมตพฺพ ฯ   
        อนติริตฺตนฺติ  น  อติริตฺต  น  อธิกนฺติ  อตฺโถ ฯ  ต   
ปน  ยสฺมา  อกปฺปยกตาทีหิ  สตฺตหิ  วินยกมฺมากาเรหิ  อกต   
วา  คิลานสฺส  อนธิก  วา  โหติ  ตสฺมา  ปทภาชเน   
อกปฺปยกตนฺติ  อาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  อกปฺปยกตนฺติ  ย  ตตฺถ  ผล   
วา  กณฺฑมูลาทิ  วา  ป ฺจหิ  สมณกปฺเปหิ  กปฺปย  อกต   
ย ฺจ  อกปฺปยมส  วา  อกปฺปยโภชน  วา  เอต  อกปฺปย  นาม   
ต  อกปฺปย  อลเมต  สพฺพนฺติ  เอว  อติริตฺต  กต  อกปฺปย- 
กตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อปฺปฏิคฺคหิตกตนฺติ  ภิกฺขุนา  อปฏิคฺคหิตเยว   
ปุริมนเยน  อติริตฺต  กต ฯ  อนุจฺจาริตกตนฺติ  กปฺปย  การาเปตุ   
อาคเตน  ภิกฺขุนา  อีสกป  อนุกฺขิตฺต  วา  อนุปนามิต  วา   
กต ฯ  อหตฺถปาเส  กตนฺติ  กปฺปย  การาเปตุ  อาคตสฺส  
หตฺถปาสโต  พหิ   ิเตน  กต ฯ  อภุตฺตาวินา  กตนฺติ  โย  
อลเมต  สพฺพนฺติ  อติริตฺต  กโรติ  เตน  ปวารณปโหนก  โภชน  
อภุตฺเตน  (๑)  กต ฯ  ภุตฺตาวินา  ปวาริเตน  อาสนา  วุฏ ิเตน  กตนฺติ  
อิท  อุตฺตานเมว ฯ  อลเมต  สพฺพนฺติ  อวุตฺตนฺติ  วจีเภท  กตฺวา   
# ๑. อภุ ฺชิตฺวา ฯ    
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เอว  อวุตฺต  โหติ ฯ  อิติ  อิเมหิ  สตฺตหิ  วินยกมฺมากาเรหิ  
ย  อติริตฺต  กปฺปย  อกต  ย ฺจ  น  คิลานาติริตฺต  ตทุภยป  
อนติริตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อติริตฺต  ปน  ตสฺเสว  ปฏกิฺเขเปน   
เวทิตพฺพ ฯ  อปเจตฺถ  ภุตฺตาวินา  กต  โหตีติ  อนนฺตรา  นิสินฺนสฺส   
สภาคสฺส  ภิกฺขุโน  ปตฺตโต  เอกป  สฏิ  วา  มสหิร  วา  
ขาทิตฺวา  กตป  ภุตฺตาวินาว  กต  โหตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  อาสนา   
อวุฏ ิเตนาติ  เอตฺถ  ปน  อสมฺโมหตฺถ  อย  วินิจฺฉโย ฯ  เทฺว  
ภิกฺขู  ปาโตว  ภุ ฺชมานา  ปวาริตา  โหนฺติ ฯ  เอเกน  ตตฺเถว  
นิสีทิตพฺพ ฯ  อิตเรน  นิจฺจภตฺต  วา  สลากภตฺต  วา  อาเนตฺวา 
อุปฑฺฒ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  ปตฺเต  อากีริตฺวา  หตฺถ  โธวิตฺวา  
เสส  เตน  ภิกฺขุนา  กปฺปย  การาเปตฺวา  ภุ ฺชิตพฺพ ฯ  
กสฺมา ฯ  ย  หิ  ตสฺส  หตฺเถ  ลคฺค  ต  อกปฺปย  โหติ ฯ  
สเจ  ปน  ปม  นิสินฺโน  ภิกฺขุ  สยเมว  ตสฺส  ปตฺตโต   
หตฺเถน  คณฺหาติ  หตฺถโธวนกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  สเจ  ปน  เอว   
กปฺปย  กาเรตฺวา  ภุ ฺชนฺตสฺส  ปุน  กิ ฺจิ  พฺย ฺชน  วา 
ขาทนีย  วา  ปตฺเต  อากีรนฺติ  เยน  ปม  กปฺปย  กต  โส 
ปุน  กาตุ  น  ลภติ ฯ  เยน  อกต  เตน  กาตพฺพ ฯ  ย  
จ  อกต  ต  กาตพฺพ ฯ  เยน  อกตนฺติ  อ ฺเน  ภิกฺขุนา  
เยน  ปม  น  กต  เตน  กาตพฺพ ฯ  ย  จ  อกตนฺติ  เยน   
ปม  กปฺปย  กต  เตนาป  ย  อกต  ต  กาตพฺพ ฯ  ปมภาชเน    
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ปน  กาตุ  น  ลพฺภติ ฯ  ตตฺถ  ห ิ กริยมาน  ปมกเตน  
สทฺธึ  กต  โหติ ตสฺมา  อ ฺสฺมึ  ภาชเน  กาตุ วฏฏตีติ  
อธิปฺปาโย ฯ  เอว  กต  ปน  เตน  ภิกฺขุนา  ปมกเตน  สทฺธ ึ
ภุ ฺชิตุ วฏฏติ ฯ  กปฺปย  กโรนฺเตน  จ  น  เกวล  ปตฺเตเยว   
กุณฺเฑป  ปจฺฉิยป  ยตฺถ  กตฺถจิ  ปุรโต  เปตฺวา  โอนมิตภาชเน   
กาตพฺพ ฯ  ต  สเจป  ภิกฺขุสต  ปวาริต  โหติ  สพฺเพส  ภุ ฺชิตุ   
วฏฏติ  อปฺปวาริตานป  วฏฏติ ฯ  เยน  ปน  กปฺปย  กต  
ตสฺส  น  วฏฏติ ฯ  สเจป  ปวาเรตฺวา  ปณฺฑาย  ปวิฏ  ภิกฺขุ  
ทิสฺวา  ปตฺต  คเหตฺวา  อวสฺส  ภุ ฺชนเก  มงฺคลนิมนฺตเน   
นิสีทาเปนฺติ  อติริตฺต  กาเรตฺวาว  ภุ ฺชิตพฺพ ฯ  สเจ  ตตฺถ  
อ ฺโ  ภิกฺขุ  นตฺถ ิ อาสนสาล  วา  วิหาร  วา  ปตฺต   
เปเสตฺวา  กาเรตพฺพ ฯ  กปฺปย  กโรนฺเตน  ปน  อนุปสมฺปนฺนสฺส 
หตฺเถ   ิต  น  กาตพฺพ ฯ  สเจ  อาสนสาลาย  อพฺยตฺโต  
ภิกฺขุ  โหติ  สย  คนฺตฺวา  กปฺปย  การาเปตฺวา  อาเนตฺวา  
ภุ ฺชิตพฺพ ฯ  คิลานาติริตฺตนฺติ  เอตฺถ  น  เกวล  ย  คิลานสฺส   
ภุตฺตาวเสส  โหติ  ต  คิลานาติริตฺต  อถโข  ยงฺกิ ฺจิ  คิลาน   
อุทฺทิสฺส  อชชฺ  วา  เสฺว  วา  ยทา  วา  อิจฺฉติ  ตทา   
ขาทิสฺสตีติ  อาหฏ  ต  สพฺพ  คิลานาติริตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ 
ย  ยามกาลิกาทีสุ  อชฺโฌหาเร  อชฺโฌหาเร  ทุกฺกฏ  ต  
อสสฏวเสน  วุตฺต ฯ  สเจ  ปน  อามิสสสฏานิ  โหนฺติ    
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อาหารตฺถายป  อนาหารตฺถายป  ปฏคฺิคเหตฺวา  อชฺโฌหรนฺตสฺส   
ปาจิตฺติยเมว ฯ  สติ  ปจฺจเยติ  ยามกาลกิ  ปปาสาย  สติ   
ปปาสจฺเฉทนตฺถ  สตฺตาหกาลิก  ยาวชีวิก ฺจ  เตน  เตน   
อุปสเมตพฺพเก  อาพาเธ  สติ  ตสฺส  อุปสมนตฺถ ปริภุ ฺชโต   
อนาปตฺติ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ   
        ก ินสมุฏาน  กายวาจโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ   
กิริยากิริย  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม   
วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                    ปมปฺปวารณาสิกฺขาปท ป ฺจม ฯ   
        ฉฏสิกขฺาปเท ฯ  อนาจาร  อาจรตีติ  ปณฺณตฺติวีติกฺกม   
กโรติ ฯ  อุปนทฺธีติ  อุปนาห  ชเนนฺโต  ตสฺมึ  ปุคฺคเล  อตฺตโน   
โกธ  พนฺธิ  ปุนปฺปุน  อาฆาต  ชเนสีติ  อตฺโถ ฯ  อุปนทฺโธ   
ภิกฺขูติ  โส  ชนิตอุปนาโห  ภิกฺขุ ฯ  อภิหฏ ุ  ปวาเรยฺยาติ   
อภิหริตฺวา  หนฺท  ภิกฺขุ  ขาท  วา  ภุ ฺช  วาติ  เอว   
ปวาเรยฺย ฯ  ปทภาชเน  ปน  หนฺท  ภิกฺขูติ  อาทึ  อนุทฺธริตฺวา   
สาธารณเมว  อภิหฏ ุ  ปวารณาย  อตฺถ  ทสฺเสตุ  ยาวตก  
อิจฺฉสิ  ตาวตก  คณฺหาหีติ  วุตฺต ฯ  ชานนฺติ  ปวาริตภาว  
ชานนฺโต ฯ  ต  ปนสฺส  ชานน  ยสฺมา  ตีหากาเรหิ  โหติ  ตสฺมา  
ชานาติ  นาม  สาม  วาฅ  ชานาตีติอาทินา  นเยน  ปทภาชน   
วุตฺต ฯ  อาสาทนาเปกฺโขติ  อาสาทน  โจทน  มงฺกกุรณภาว    
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อเปกฺขมาโน ฯ  ปฏิคฺคณฺหาติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  ยสฺส  อภิหฏ   
ตสฺมึ  ปฏิคฺคณฺหนฺเต  อภิหารกสฺส  ทกฺุกฏ ฯ  อิตรสฺส  ปน  
สพฺโพ  อาปตฺติเภโท ปมสิกฺขาปเท  วุตฺโต ฯ  อิมสฺมึ  ปน   
สิกฺขาปเท  สพฺพา  อาปตฺติโย  อภิหารกสฺเสว  เวทิตพฺพา ฯ  
เสส  ปมสิกฺขาปเท  วุตฺตนยตฺตา  ปากฏเมว ฯ  ติสมุฏาน   
กายจิตฺตโต  วาจาจิตฺตโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ  กิริยา   
ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม วจีกมฺม  
อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                           ทุติยปฺปวารณาสิกฺขาปท ฉฏ ฯ   
        สตฺตมสิกฺขาปเท ฯ  คิรคฺคสมชฺโชติ  คิริมฺห ิ อคฺคสมชฺโช   
คิรสฺส  วา  อคฺคปฺปเทเส  สมชฺโช ฯ  โส  กริ  สตฺตเม  ทิวเส   
ภวิสฺสตีติ  นคเร  โฆสนา  กริยติ ฯ  นครสฺส  พหิทธฺา  สเม   
ภูมิภาเค  ปพฺพตจฺฉายาย  มหาชนกาโย  สนฺนิปติ ฯ  อเนกปฺ- 
ปการานิ  นฏนาฏกานิ  ปวตฺตนฺติ ฯ  เตส  ทสฺสนตฺถ  ม ฺจาติ- 
ม ฺเจ  พนฺธนฺติ ฯ  สตฺตรสวคฺคิยา  อปฺป ฺตฺเต  สิกฺขาปเท  
ทหราว  อุปสมฺปนฺนา ฯ  เต  นาฏกานิ  อาวุโส  ปสสฺิสฺสามาติ  
ตตฺถ  อคมสุ ฯ  อถ  เนส  าตกา  อมฺหาก  อยฺยา   
อาคตาติ  ตุฏจิตฺตา  นหาเปตฺวา  วิลิมฺปตฺวา  โภเชตฺวา 
อ ฺป  ปูวขาทนียาทึ  หตฺเถ  อทสุ ฯ  เต  สนฺธาย  วุตฺต   
มนุสฺสา  สตฺตรสวคฺคิเย  ภิกฺขู  ปสฺสิตฺวาติ  อาทิ ฯ  วิกาเลติ  วิคเต    
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กาเล ฯ  กาโลติ  ภิกฺขูน  โภชนกาโล อธิปฺเปโต ฯ โส  จ   
สพฺพนฺติเมน  ปริจฺเฉเทน  มชฺฌนฺติโก  ตสฺมึ  วีติวตฺเตติ   
อธิปฺปาโย ฯ  เตเนวสฺส  ปทภาชเน  วิกาโล  นาม  มชฺฌนฺติเก   
วีติวตฺเต  ยาว  อรุณุคฺคมนาติ  วุตฺต ฯ   ิตมชฺฌนฺติโกป  กาล- 
สงฺคห  คจฺฉติ ฯ  ตโต  ปฏาย  ขาทิตุ วา  ภุ ฺชิตุ วา   
น  สกฺกา  สหสา  ปวิตุ  สกฺกา  ภเวยฺย  กกฺุกุจฺจเกน  ปน  น   
กตฺตพฺพ ฯ  กาลปริจฺเฉทชานนตฺถ  จ  กาลตฺถมฺโภ  โยเชตพฺโพ ฯ   
กาลนฺตเร  วา  ภตฺตกิจฺจ  กาตพฺพ ฯ  อวเสส  ขาทนีย  นามาติ   
เอตฺถ  ย  ตาว  สกฺขลโิมทกาทิ  ปุพฺพนฺนาปรนฺนมย  ตตฺถ   
วตฺตพฺพเมวมตฺถิ ฯ  ยป  ปณฺณมูลาทิปฺปเภท  อามิสคติก  โหติ   
เสยฺยถีท  มลูขาทนีย  กณฺฑขาทนีย  มูฬาลขาทนีย  มตฺถก- 
ขาทนีย  ขนฺธขาทนีย  ตจขาทนีย  ปตฺตขาทนีย  ปุปฺผขาทนีย   
ผลขาทนีย  อฏ ิขาทนีย  ปฏขาทนีย  นิยฺยาสขาทนียนฺติ  อิทป   
ขาทนียสงฺคหเมว  คจฺฉติ ฯ  ตตฺถ  ปน  อามิสคติก  สลฺลกฺขณตฺถ  
อิท  ขาทนีย  มุขมตฺตนิทสฺสน ฯ   
        มลูขาทนีเย  ตาว  มลูกมูล  วารกมูล  ปุจฺจุมูล  ตมฺพกมูล   
ตณฺฑุเลยฺยกมูล  วตฺถเลยฺยกมูล  วชชฺกลิมูล  ชชฺฌริมูลนฺติ  เอวมาทีนิ   
สูเปยฺยปณฺณมูลานิ  อามิสคติกานิ ฯ  เอตฺถ  จ  วชชฺกลิมูเล  ชรฑฺฒ   
ฉินฺทิตฺวา  ฉฑฺเฑนฺติ  ต  ยาวชีวิก  โหติ ฯ  อ ฺป  เอวรูป   
เอเตเนว  นเยน  เวทิตพฺพ ฯ  มลูกวารกชชฺฌริมลูานิ  ปน    
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ชรฑฺฒานิป  อามิสคติกาเนวาติ  วุตฺต ฯ  ยานิ  ปน  ปาลิย  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว  มูลานิ  เภสชฺชาน ิ หลิทฺท  สิงฺคเวร  วจ   
วจตฺถ  อติวิส  กฏกโรหิณึ  อุสีร  ภททฺมุตฺตก  ยานิ  วา  
ปน ฺานิป  อตฺถิ  มูลานิ  เภสชฺชานิ  เนว  ขาทนีเย  ขาทนียตฺถ  
ผรนฺติ  น  โภชนีเย  โภชนียตฺถ  ผรนตีฺติ  (๑)  วุตฺตานิ  ตานิ  
ยาวชีวิกานิ ฯ  เตส  จูฬป ฺจมูล  มหาป ฺจมูลนฺติ  อาทินา  นเยน   
คณิยมานาน  คณนาย  อนฺโต  นตฺถ ิฯ  ขาทนียตฺถ ฺจ  โภชนี- 
ยตฺถ ฺจ  อผรณภาโวเยว  ปเนเตส  ลกขฺณ ฯ  ตสฺส  ยงฺกิ ฺจิ   
มูล  เตสุ  เตสุ  ชนปเทสุ  ปกติอาหารวเสน  มนุสฺสาน   
ขาทนียตฺถ  โภชนียตฺถ  จ  ผรติ  ต  ยาวกาลิก  อิตร  ยาว- 
ชีวิกนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  สุพหุ  วตฺวาป  หิ  อิมสฺมึเยว  ลกฺขเณ   
าตพฺพ ฯ  นามส ฺาสุ  ปน  วุจฺจมานาสุ  ต  ต  นาม 
อชานนฺตาน  สมฺโมโหเยว  โหติ ฯ  ตสฺมา  นามส ฺาย  อาทร   
อกตฺวา  ลกฺขณเมว  ทสฺสิต ฯ  ยถา  จ  มูเล  เอว  กณฺฑาทีสุป   
ย  ลกฺขณ  ทสฺสิต  ตสฺเสว  วเสน  วินจฺิฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  
ย ฺจ  ต  ปาลิย  หลิทฺทาทิ  อฏวิธ  วุตฺต  ตสฺส  ขนฺธตจ- 
ปุปฺผผลป  สพฺพ  ยาวชีวิกนฺติ  วุตฺต ฯ  กณฺฑขาทนีเย  ทุวิโธ   
กณฺโฑ  ทโีฆ  จ  วฏโฏ  จ ฯ  ทีโฆ  จ  รสฺโส  จ  ภิสกึสุก- 
กณฺฑาทิ  วฏโฏ  อุปฺปลกเสรุกกณฺฑาทิ  ย  คณฺ ีติป  วทนฺติ ฯ   
# ๑. วิ. มหา. ๕/๒๘/๔๑ ฯ    
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ตตฺถ  สพฺเพส  กณฺฑาน  ชิณฺณชรฑฺฒฏาน  จ  ฉลลฺิ  จ  
สุขุมมูลานิ  จ  ยาวชีวิกานิ ฯ  ตรุโณ  ปน  สุขขาทนีโย   
สาลกลฺยาณีโปตกกณฺโฑ  กึสุกโปตกกณฺโฑ  อมฺพาตกกณฺโฑ   
เกตกกณฺโฑ   มาลุวกณฺโฑ   ภิสสงฺขาโต  ปทุมปุณฺฑรีกกณฺโฑ   
ปณฺฑาลุมสาลุอาทโย  จ  วลฺลีกณฺฑา  อาลุวกณฺโฑ  สิคฺคุกณฺโฑ  ตาลกณฺโฑ  นีลุปฺปลรตฺ
ตุปฺปลกุมุทโสคนฺธิกาน  กณฺฑา  กทฺทล-ี 
กณฺโฑ  เวฬกุณฺโฑ  กเสรุกกณฺโฑติ  เอวมาทโย  เตสุ  เตสุ   
ชนปเทสุ  ปกติอาหารวเสน  มนุสฺสาน  ขาทนียตฺถ  โภชนียตฺถ   
จ  ผรณกณฺฑา  ยาวกาลิกา ฯ  ขีรวลฺลกีณฺโฑ  อโธโต  ยาว- 
ชีวิโก  โธโต  ยาวกาลิโก ฯ  ขีรกาโกลชิีวิกอุสภกลสุณาทิกณฺฑา  
ปน  ยาวชีวิกา ฯ  เต  ปาลยิ  ยานิ  วา  ปน ฺานิป  อตฺถิ   
มูลานิ  เภสชชฺานีติ  เอว  มูลเภสชฺชสงฺคเหเนว  สงฺคหิตา ฯ   
มูฬาลขาทนีเย  ปทุมมฬูาล  ปุณฺฑริกมฬูาลสทิสเมว ฯ  เอรกมูล   
กณฺฑลมูลนติฺ  เอวมาทิ  เตสุ  เตสุ  ชนปเทสุ  ปกติอาหาร- 
วเสน  มนุสฺสาน  ขาทนียตฺถ  โภชนียตฺถ ฺจ  ผรณกมูฬาล   
ยาวกาลิก ฯ  
        หลิทฺทสิงฺคเวรมกจิจตุรสฺสวลฺลีเกตกตาลหินฺตาลกุนฺตาลนาฬิ-   
เกรปูครุกฺขาทิมูฬาล ปน  ยาวชีวิก ฯ  ต  สพฺพป  ปาลิย   
ยานิ  วา  ปน ฺานิป  อตฺถิ  มูลานิ  เภสชฺชานีติ  เอว   
มูลเภสชฺชสงฺคเหเนว  สงฺคหิต ฯ มตฺถกขาทนีเย  ตาลหินฺตาล-  
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กุนฺตาลเกตกนาฬิเกรปูครุกฺขขชฺชูรีเวตฺตเอรกกทฺทลีน  กลีรสงฺขาตา   
มตฺถกา  เวฬกุลีโร  นฬกลีโร  อุจฺฉุกลโีร  มูลกกลโีร  สาสปกลโีร   
สตาวริกลีโร  สตฺตนฺน  ธ ฺาน  กลีราติ  เอวมาทิ  เตสุ  เตสุ   
ชนปเทสุ  ปกติอาหารวเสน  มนุสฺสาน ขาทนียตฺถ  โภชนียตฺถ  
จ  ผรณโก  รกฺุขวลฺลีอาทีน  มตฺถโก  ยาวกาลิโก ฯ  หลิทฺทสิงฺค- 
เวรวจมกจิลสุณานกลีรานตาลหินฺตาลกุนฺตาลนาฬิเกรกลรีาน   
จ  ฉินฺทิตฺวา  ปาติโต  ชรฑฺฒพุนฺโธ  ยาวชีวิโก ฯ  ขนฺธขาทนีเย   
อนฺโตปวีคโต    สาลกลยฺาณิกฺขนฺโธ     อุจฺฉุกฺขนฺโธ  นลิุปฺปล- 
รตฺตุปฺปลกุมทุโสคนฺธิกาน  ขนฺธาติ  เอวมาทิ  เตสุ  เตสุ  
ชนปเทสุ  ปกติอาหารวเสน  มนุสฺสาน  ขาทนียตฺถ  โภชนียตฺถ ฺจ   
ผรณโก  ขนฺโธ  ยาวกาลิโก ฯ  อุปฺปลชาตีน  ปณฺณทณฺฑโก  
ปทุมชาตีน  สพฺโพป  ทณฺฑโก  อรวนิฺทกทณฺฑาทโย  จ  อวเสสา  
สพฺเพ  ขนฺธา  ยาวชีวิกา ฯ  ตจขาทนีเย  อุจฺฉุตฺตโจว  เอโก 
ยาวกาลิโก ฯ  โสป  สรโส ฯ  เสโส  สพฺโพ  ยาวชีวิโก ฯ  เตส   
ปน  มตฺถกกขฺนฺธตฺตจาน  ติณฺณป  ปาลิย  กสาวเภสชฺเชน   
สงฺคโห  เวทิตพฺโพ ฯ  วุตฺต  เหต อนุชานามิ  ภิกฺขเว  กสาวานิ   
เภสชฺชานิ  นมิฺพกสาว  กทุชกสาว  ปคฺควกสาว  นตฺตมาลกสาว  
ยานิ  วา  ปน ฺานิป  อตฺถิ  กสาวานิ  เภสชฺชานิ  เนว  
ขาทนีเย  ขาทนียตฺถ  ผรนฺติ  น  โภชนีเย  โภชนียตฺถ   
ผรนฺตีติ ฯ  เอตฺถ  เอเตสป  สงฺคโห  สิชฺฌติ ฯ วุตฺตกสาวานิ    
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จ  สพฺพกปฺปยานีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  ปตฺตขาทนีเย  มูลโก  วารโก   
ปุจฺจุตมฺพโก  ตณฺฑุเลยฺยโก  ปุนฺนาโค  วตฺถเลยฺยโก  วชชฺกลิ  
ชชฺฌริ  เสลุ  สิคฺคุ  กาสมทฺทโก  อุมฺมาจีนมุคฺโค  มาโส   
ราชมาโส  เปตฺวา  มหานิปฺผาว  อวเสสนิปฺผาโว  อคฺคิมฏโ   
สุนิสณฺณโก  เสตวรโณ  นาลิโก  ภูมิย  ชาตโลณีติ  เอเตส   
ปตฺตานิ  อ ฺานิ  จ  เอวรูปานิ  เตสุ  เตสุ  ชนปเทสุ  ปกติ- 
อาหารวเสน  มนุสฺสาน  ขาทนยตฺถ  โภชนียตฺถ  จ  ผรณกานิ 
ปตฺตานิ  เอกเสน  ยาวกาลิกานิ ฯ  ยา  ปน ฺาป  มหานขปฏ ิ- 
มตฺตปณฺณาโลณิ  รุกฺเข  วา  คจฺเฉ  วา  อาโรหติ  ตสฺสา   
ปตฺต  ยาวชีวิก  พฺรหฺมิปตฺต ฺจ  ยาวชีวิกนฺติ  ทีปวาสิโน  
วทนฺติ ฯ  อมพฺปลฺลว  ยาวกาลิก ฯ  อโสกปลฺลว  ปน  ยาว- 
ชีวิก ฯ  ยานิ  วา  ปน ฺานิ  ปาลิย  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   
ปณฺณานิ  เภสชฺชานิ  นิมพฺปณฺณ  กุทชปณฺณ    ปโฏลปณฺณ   
คุลสิปณฺณ  กปฺปาสิกปณฺณ  ยานิ  วา  ปน ฺานิป  อตฺถิ   
ปณฺณานิ  เภสชฺชานิ  เนว  ขาทนีเย  ขาทนียตฺถ  น  โภชนีเย   
โภชนียตฺถ  ผรนฺตีติ  วุตฺตานิ  ตานิ  ยาวชีวิกานิ ฯ  น 
เกวล ฺจ ปณฺณานิเตส  ปุปฺผผลาทีนิป ฯ  ยาวชีวิกปณฺณาน  
ปโฏลปณฺณ  ปคฺควปณฺณ  อชชฺุกปณฺณ  ผณิชฺชกปณฺณ   
ตมฺโพลปณฺณ  ปทุมินีปณฺณนฺติ  เอว  คณนาวเสน  อนฺโต    
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นตฺถิ ฯ  ปุปผฺขาทนีเย  มลูกปุปฺผ  วารกปุปฺผ  ปุจฺจุปุปฺผ   
ตมฺพกปุปฺผ  วชฺชกลิปุปฺผ  ชชฺฌริปุปฺผ  จูฬนิปฺผาวปุปฺผ   
มหานิปฺผาวปุปฺผ  กเสรุกปุปฺผ  นาฬิเกรตาลเกตกาน  ตรุณ- 
ปุปฺผานิ  เสตวรณปุปฺผ  สคฺิคุปุปฺผ    อุปฺปลปทุมชาติกาน    ปุปผฺานิ     
กณฺณิการปุปฺผ  อคนฺธิกปุปฺผ  กณฺณวิรปุปฺผ  ชีวปุปผฺนฺติ   
เอวมาทิ  เตสุ  เตสุ  ชนปเทสุ  ปกติอาหารวเสน  มนุสฺสาน   
ขาทนียตฺถ  โภชนียตฺถ  จ  ผรณกปุปฺผ  ยาวกาลิก ฯ  อโสก- 
พกุลกุเลยฺยกปุนฺนาคจมฺปกชาติกณฺณวิรกณฺณิการกณฺฑวนมาลิก- 
มลฺลิกาทีน  ปน  ปุปฺผ  ยาวชีวิก ฯ  ตสฺส  คณนาย  อนฺโต   
นตฺถิ ฯ  ปาลยิ  ปนสฺส  กสาวเภสชฺเชเนว  สงฺคโห   เวทิตพฺโพ  ฯ    
ผลขาทนีเย  ปนสลพุชตาลนาฬิเกรอมพฺชมฺพูอมฺพาตกตินฺติณิก- 
มาตุลุงฺคกปฏลาวุกุมฺภณฺฑปุสฺสผลติมฺพรุสกติปุสวาติงฺคณโจจโมจ 
มธุกาทีน  ผลานิ  ยานิ  โลเก  เตสุ  เตสุ  ชนปเทสุ  ปกติอาหาร- 
วเสน  มนุสฺสาน  ขาทนียตฺถ  โภชนียตฺถ  จ  ผรนติฺ  สพฺพานิ  
ตานิ  ยาวกาลิกานิ ฯ  นามคณนาวเสน  จ  เนส  น  สกฺกา   
ปริยนฺต  ทสฺเสตุ ฯ  ยานิ  จ  ปน  ปาลิย  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว  ผลานิ  เภสชฺชาน ิ วิลงฺค ปปฺผลิ มริจ หรีตก วิภีตก  
อามลก  โกฏผล  ยานิ  วา  ปน ฺานิป  อตฺถ ิ ผลานิ  
เภสชฺชานิ  เนว  ขาทนีเย  ขาทนียตฺถ  ผรนฺติ  น  โภชนีเย    
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โภชนียตฺถ  ผรนฺตีติ  วุตฺตานิ  ตานิ  ยาวชีวิกานิ ฯ  เตสป   
อปริปกฺกานิ  อจฺฉิว  พิมฺพวรณเกตกกสฺมิริอาทีน  ผลานิ  ชาติผล  
กฏกผล เอลา ตกฺโกลนฺติ เอว  นามวเสน  น  สกฺกา  ปริยนฺต   
ทสฺเสตุ ฯ  อฏ ิขาทนีเย  ลพุชฏ ิ   ปนสฏ ิ  อมฺพาตกฏ ิ  สาลฏ ิ   
ขชฺชูรีเกตกติมฺพรุสกาน  ตรุณผลฏ ิ  ตินฺติณิกฏ ิ  พิมฺพผลฏ ิ   
โกสมฺพฏ ิ  อุปฺปลปทุมชาตีน  โปกขฺรฏ ีติ  เอวมาทีนิ  เตสุ  เตสุ   
ชนปเทสุ  มนุสฺสาน ปกติอาหารวเสน ขาทนียตฺถ  โภชนียตฺถ   
จ  ผรณกานิ  อฏ ินิ  ยาวกาลิกานิ ฯ  มธุกฏ ิ  ปุนนฺาคฏ ิ   
หรีตกาทีน  อฏ ีนิ  สิทฺธฏกฏ ิ  ราชกิฏ ีติ  เอวมาทีนิ  
อฏ ีนิ  ยาวชวิีกานิ ฯ  เตส  ปาลิย  ผลเภสชฺเชเนว  สงฺคโห  
เวทิตพฺโพ ฯ  ปฏขาทนีเย  สตฺตนฺน  ธ ฺาน  ธ ฺานุโลมาน  
อปรนฺนาน ฺจ  ปฏ  ปนสปฏ  ลพุชปฏ  อมฺพาตกปฏ  
สาลปฏ  โธตกตาลปฏ  จ  ขีรวลลฺปีฏ ฺจาติ  เอวมาทีนิ   
เตสุ  เตสุ ชนปเทสุ ปกติอาหารวเสน  มนุสฺสาน  ขาทนียตฺถ  
โภชนียตฺถ  จ  ผรณกานิ  ปฏานิ  ยาวกาลิกานิ ฯ  อโธตก- 
ตาลปฏ  ขีรวลฺลีปฏ  อสฺสคนฺธาทิปฏานิ  ยาวชวิีกานิ ฯ  
เตส  ปาลิย  กาสาเวหิ  จ  มูลผเลหิ  จ  สงฺคโห  เวทิตพฺโพ ฯ   
นิยฺยาสขาทนีเย  เอโก  อุจฺฉุนิยฺยาโส  สตฺตาหกาลิโก ฯ  เสสา   
อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ชตูนิ  เภสชฺชานิ  หึคุ  หึคุชตุ  หึคุสิปาฏิกา    
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ตกฺก  ตกฺกปตฺติ  ตกฺกปณฺณิ  สชชฺุลส  ยานิ  วา  ปน ฺานิป   
อตฺถิ  ชตูนิ  เภสชฺชานีติ  เอว  ปาลิย  วุตฺตนิยฺยาสา  
ยาวชีวิกา ฯ  ตตฺถ  เยวาปนกวเสน  สงฺคหิตาน  กณฺณิการ- 
นิยฺยาโส  อมพฺนิยฺยาโสติ  เอว นามวเสน น สกฺกา ปริยนฺต  
ทสฺเสตุฯ   
        เอว  อิเมสุ  มลูขาทนียาทีสุ  ยงฺกิ ฺจิ  ยาวกาลิก  สพฺพป   
อิมสฺมึ  อตฺเถ  อวเสส  ขาทนีย  นามาติ  สงฺคหิต ฯ  โภชนีย   
นาม  ป ฺจ  โภชนานีติอาทิมฺหิ  ย  วตฺตพฺพ  ต  วุตฺตเมว ฯ   
ขาทิสฺสามิ  ภุ ฺชิสฺสามีติ  ปฏิคฺคณฺหาติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ   
โย  ภิกฺขุ  วิกาเล  เอต  ขาทนีย  โภชนีย  จ  ปฏิคฺคณฺหาติ   
ตสฺส  ปฏิคฺคหเณ  ตาว  อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ เสสเมตฺถ  
อุตฺตานเมว ฯ   
        เอฬกโลมสมุฏาน  กายโต  จ  กายจิตฺตโต  จ  สมุฏาติ   
กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  ติจิตฺต   
ติเวทนนฺติ ฯ   
                  วิกาลโภชนสกิฺขาปท สตฺตม ฯ   
        อฏมสิกฺขาปเท ฯ  เวฬฏสีโส  นาม  ชฏิลสหสฺสสฺส 
อพฺภนฺตโร  มหาเถโร ฯ  อร ฺเ  วิหรตีติ  เชตวนสฺส  อวิทูเร    
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ปธานฆเร  เอกสฺมึ  อาวาเส  วสติ ฯ  สุกฺขกูรนฺติ  อสูปพฺย ฺชน   
โอทน ฯ  โส  กริ  อนฺโตคาเม  ภุ ฺชิตฺวา  ปจฺฉา  ปณฺฑาย 
จริตฺวา  ตาทิส  โอทน  อาหรติ ฯ  ต ฺจโข  อปฺปจฺฉตาย  น   
ปจฺจยคิทฺธตาย ฯ  เถโร  กริ  สตฺตาห  นิโรธสมาปตฺติยา   
วีตินาเมตฺวา  สมาปตฺติโต  วุฏาย  ต  ปณฺฑปาต  อุทเกน   
เตเมตฺวา  ภุ ฺชติ ฯ  ตโต  ปุน  สตฺตาห  สมาปตฺติยา  นิสีทติ ฯ  
เอว  เทฺวป  ตีณิป  จตฺตาริป  สตฺตาหานิ  วีตินาเมตฺวา  คาม  
ปณฺฑาย  ปวิสติ ฯ  เตน  วุตฺต  จิเรน  คาม  ปณฺฑาย  ปวิสตีติ ฯ   
กาโร  กรณ  กิริยาติ  อตฺถโต  เอก ฯ  สนฺนิธิกาโร  อสฺสาติ  
สนฺนิธิการ ฯ  สนฺนิธิการเมว  สนฺนิธิการก ฯ  สนฺนธิิกิริยนฺติ   
อตฺโถ ฯ  ปฏคฺิคเหตฺวา  เอกรตฺต  วีตินามิตสฺเสต  อธิวจน ฯ 
เตเนวสฺส  ปทภาชเน  วุตฺต  สนฺนิธิการก  นาม  อชชฺ  ปฏิคฺคหิต   
อปรชฺชุนฺติ  (๑) ฯ  ปฏิคฺคณฺหาติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  เอว  สนฺนิธิกต   
ยงฺกิ ฺจิ  ยาวกาลิก  ยามกาลิก  วา  อชโฺฌหริตุกามตาย   
คณฺหนฺตสฺส  ปฏิคฺคหเณ  ตาว  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส ฯ  อชโฺฌหรโต  
ปน  เอกเมกสฺมึ  (๒) อชโฺฌหาเร  ปาจิตฺติย ฯ สเจป ปตฺโต ทุทโฺธโต  
โหติ  ย  องฺคุลิยา  ฆสนฺตสฺส  เลขา  ป ฺายติ  คณฺ ิกปตฺตสฺส   
วา  คณฺ ิกนฺตเร  เสฺนโห  (๓)  ปวิฏโ  โส  อุณฺเห  โอตาเปนฺตสฺส   
# ๑. อชฺช ปฏิคฺคหิต อปรชฺช ุขาทิต โหตีติ ปทภาชเน วุตฺต ฯ   
# ๒. เอเกกสฺมึ ฯ  ๓. สิเนโห ฯ    
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ปคฺฆรติ  อุณฺหยาคุยา  วา  คหิตาย  สนฺทิสฺสติ  ตาทิเส  ปตฺเตป   
ปุนทิวเส  ภุ ฺชนฺตสฺส  ปาจิตฺติย ฯ  ตสฺมา  ปตฺต  โธวิตฺวา  
ปุน  ตตฺถ  อจฺโฉทก  วา  อาสิ ฺจิตฺวา  องฺคุลิยา  วา  ฆสิตฺวา   
นิสฺเสฺนหภาโว  (๑) ชานติพฺโพ ฯ  สเจป  อุทเก เสฺนภาโว (๒)ปตฺเต   
วา  องฺคุลีเลขา  ป ฺายติ  ทุทฺโธโต  โหติ ฯ  เตลวณฺณปตฺเต  
ปน  องฺคุลีเลขา  ป ฺายติ  สา  อพฺโพหาริกา ฯ  ย  ภิกฺขู  
นิรเปกฺขา  สามเณราน  ปริจฺจชนฺติ  ต ฺเจ  สามเณรา  นิทหิตฺวา  
เทนฺติ  สพฺพ  วฏฏติ ฯ  สย  ปฏิคฺคเหตฺวา  อปริจฺจตฺตเมว  หิ  
ทุติยทิวเส  น  วฏฏติ ฯ  ตโต  ห ิ เอก  สิฏป  อชโฺฌหรโต   
ปาจิตฺติยเมว ฯ  อกปฺปยมเสสุ  มนุสฺสมเส  ถลฺุลจฺจเยน  สทฺธ ึ 
ปาจิตฺติย ฯ  อวเสเสสุ  ทุกฺกเฏน  สทธฺึ ฯ  ยามกาลิก  สติ  ปจฺจเย   
อชฺโฌหรโต  ปาจิตฺติย ฯ  อาหารตฺถาย  อชฺโฌหรโต  ทุกฺกเฏน  
สทฺธึ  ปาจิตฺติย ฯ  สเจ  ปวาริโต  หุตฺวา  อนติริตฺต  กต  
อชฺโฌหรติ  ปกติอามิเส  เทฺว  ปาจิตฺติยานิ ฯ  มนุสสฺมเส   
ถุลลฺจฺจเยน  สทฺธึ  เทฺว ฯ  เสเส  อกปฺปยมเส  ทุกฺกเฏน  สทฺธึ ฯ   
ยามกาลิก  สติ  ปจฺจเย  สามิเสน  มุเขน  อชโฺฌหรโต  เทฺว ฯ   
นิรามิเสน  เอกเมว ฯ  อาหารตฺถาย  อชฺโฌหรโต  วิกปฺปทฺวเยป   
ทุกฺกฏ  วฑฺฒติ ฯ  สเจ  วิกาเล  อชฺโฌหรติ  ปกติโภชเน   
สนฺนิธิปจฺจยา  จ  วิกาลโภชนปจฺจยา  จ  เทฺว  ปาจิตฺติยานิ ฯ   
# ๑. นิสฺสิเนหภาโว ฯ ๕. สิเนโห ฯ    
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อกปฺปยมเส  ถุลลฺจฺจย ฺจ  ทุกฺกฏ ฺจ  วฑฺฒติ ฯ ยามกาลิเกสุ   
วิกาลโภชนปจฺจยา  อนาปตฺติ ฯ  อนติริตฺตปจฺจยา  ปน  วิกาเล   
สพฺพวิกปฺเปสุ  อนาปตฺติ ฯ  สตฺตาหกาลิก  ยาวชีวิก  อาหารตฺถายาติ   
อาหารตฺถาย  ปฏิคฺคณฺหโต  ปฏิคฺคหณปจฺจยา  ตาว  ทุกฺกฏ ฯ   
อชฺโฌหรโต  ปน  สเจ  นริามิส  โหติ  อชฺโฌหาเร  อชฺโฌหาเร 
ทุกฺกฏ ฯ  อถ  อามิสสสฏ  ปฏิคฺคเหตฺวา  ปต  โหติ  ยถาวตฺถกุ   
ปาจิตฺติยเมว ฯ  อนาปตฺติ  ยาวกาลิกนฺติ  อาทิมฺหิ  วิกาลโภชน- 
สิกฺขาปเท  นิทฺทิฏ  ขาทนีย  โภชนีย  ยาว มชฺฌนติฺกสงฺขาโต   
กาโล  ตาว  ภุ ฺชิตพฺพโต  ยาวกาลิก  สทฺธึ  อนุโลมปาเนหิ   
อฏวิธ  ปาน  ยาว  รตฺติยา  ปจฺฉิมยามสงฺขาโต  ยาโม  ตาว   
ปริภุ ฺชิตพฺพโต  ยาโม  กาโล  อสฺสาติ  ยามกาลิก  สปฺปอาทิ  
ป ฺจวิธ  เภสชฺช  สตฺตาห  นิเธตพฺพโต  สตฺตาห  กาโล  อสฺสาติ   
สตฺตาหกาลิก  เปตฺวา  อุทก  อวเสส  สพฺพป  ยาวชีว  ปริหรตฺิวา  
สติ  ปจฺจเย  ปริภุ ฺชิตพฺพโต  ยาวชีวิกนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตตฺถ  
อรุโณทเย  ปฏิคฺคหิต  ยาวกาลิก  สตกขฺตฺตุมฺป  นิทหิตฺวา  ยาว  
กาโล  นาติกฺกมติ  ตาว  ยามกาลิก  เอก  อโหรตฺต  สตฺตาห- 
กาลิก  สตฺตรตฺต  อิตร  สติ  ปจฺจเย  ยาวชีวป  ภุ ฺชนฺตสฺส   
อนาปตฺติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  อฏกถาสุ  ปน อิมสฺมึ  
าเน  ปานกถา  กปฺปยานโุลมกถา  กปปฺติ  นุ  โข  ยาว- 
กาลิเกน  ยามกาลิกนฺติ  อาทิกถา  จ  กปฺปยภูมิกถา  จ    
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วิตฺถาริตา ฯ  ต  มย  อาคตฏาเนเยว  กถยิสฺสาม ฯ  เอฬกโลม-   
สมุฏาน  กายโต  จ  กายจิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  กิริยา   
โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม ติจิตฺต  
ติเวทนนฺติ ฯ   
                          สนฺนิธิการกสิกฺขาปท อฏม ฯ   
        นวมสิกขฺาปเท ฯ  ปณีตโภชนานีติ  อุตฺตมโภชนานิ ฯ  กสสฺ   
สมฺปนฺน  น  มนาปนฺติ  สมฺปตฺติยุตฺต  กสฺส  น  ปย ฯ  สาทูติ   
สุรส ฯ  โย  ปน  ภิกฺขุ  เอวรูปานิ  ปณีตโภชนานิ  อคิลาโน   
อตฺตโน  อตฺถาย  วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺเชยฺยาติ  เอตฺถ  สุทฺธานิ  
สปฺปอาทีนิ  วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชนฺโต  ปาจิตฺติย  นาปชฺชติ ฯ   
เสขิเยสุ  สูโปทนวิ ฺตฺติทุกฺกฏ  อาปชฺชติ ฯ  โอทนสสฏานิ  ปน   
วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชนฺโต  ปาจิตฺติย  อาปชฺชตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ 
อย  กิเรตฺถ  อธิปฺปาโย ฯ  เตเนว  จ  ปณีตานีติ  อวตฺวา   
ปณีตโภชนานีติ  สุตฺเต  วุตฺต ฯ  ปณีตานีติ  หิ  วุตฺเต 
สปฺปอาทีนเยว  คหณ  โหติ ฯ  ปณีตโภชนานีติ  วุตฺเต  ปน   
ปณีตสสฏานิ  สตฺตธ ฺนิพฺพตฺตานิ  โภชนานิ  ปณีตโภชนานีติ   
อยมตฺโถ  ป ฺายติ ฯ  อิทานิ  วิ ฺาเปติ  ปโยเค  ทุกฺกฏนฺติ- 
อาทีสุ  อย  วินิจฺฉโย ฯ  สปฺปนา  ภตฺต  เทหิ  สปฺป  อากีริตฺวา 
เทหิ  สปฺปมสิฺสก  กตฺวา  เทหิ  สปฺป  เทหิ  สปฺป ฺจ ภตฺต ฺจ   
เทหีติ  วิ ฺาเปนฺตสฺส  วิ ฺตฺติยา  ทุกฺกฏ  ปฏิคฺคหเณ  ทุกฺกฏ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 474 

                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๔๗๔   
 
อชฺโฌหาเร  ปาจิตฺติย ฯ  สปฺปภตฺต  เทหีติ  วุตฺเต  ปน  ยสฺมา   
สาลิภตฺต  วิย  สปฺปภตฺต  นาม  นตฺถิ  ตสฺมา  สูโปทน- 
วิ ฺตฺติทุกฺกฏเมว  เวทิตพฺพ ฯ  สเจ  ปน  สปฺปนา  ภตฺต เทหีติ  
วุตฺเต  ปน  ภตฺต  ทตฺวา  สปฺป  กตฺวา  ภุ ฺชาติ  นวนีต  
วา  ขีร  วา  ทธึ  วา  เทติ  มูล  วา  ปน  เทติ  อิมินา   
สปฺป  คเหตฺวา  ภุ ฺชาติ  ยถาวตฺถุกเมว ฯ  โคสปฺปนา  ภตฺต   
เทหีติ  วุตฺเต ปน  โคสปฺปนา  วา  เทตุ  โคสปฺปมฺหิ  อสติ  
ปุริมนเยเนว  โคนวนีตาทีนิ  วา  คาวึเยว  วา  เทตุ  อิโต 
สปฺปนา  ภุ ฺชาติ  ยถาวตฺถุกเมว ฯ  สเจ  ปน  โคสปฺปนา  
ยาจิโต  อชิยา  สปฺปอาทีหิ  เทติ  วิสเกต ฯ  เอว  ห ิ สติ  
อ ฺ  ยาจิเตน  อ ฺ  ทนิฺน  นาม  โหติ  ตสฺมา  อนาปตฺติ ฯ   
เอส  นโย  อชิยา  สปฺปนา  เทหีติ  อาทีสุป ฯ  กปปฺยสปฺปนา  
เทหีติ  วุตฺเต  อกปฺปยสปปฺนา  เทติ  วิสเกตเมว ฯ  อกปฺปยสปฺปนา   
เทหีติ  วุตฺเต อกปฺปยสปฺปนา เทติ ปฏิคฺคหเณป ปริโภเคป   
ทุกฺกฏเมว ฯ  อกปฺปยสปปฺมฺหิ  อสติ  ปุริมนเยเนว  อกปฺปย- 
นวนีตาทีหิ  เทติ  สปฺป  กตฺวา  ภุ ฺชาติ  อกปฺปยสปปฺนาว  
ทินฺน  โหติ ฯ  อกปฺปยสปฺปนาติ  วุตฺเต  กปฺปเยน  เทติ  
วิสเกตเมว ฯ สปฺปนาติ  วุตฺเต  เสเสสุ  นวนีตาทีสุ  อ ฺตเรน   
เทติ  วิสเกตเมว ฯ  เอเสว  นโย  นวนีเตน  เทหีติ  อาทีสุป ฯ  
เยน  เยน  ห ิ วิ ฺตฺติ  โหติ  ตสฺมึ  วา  ตสฺส  มูเล  วา    
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ลทฺเธ  ต  ต  ลทฺธเมว  โหติ ฯ  สเจ  ปน  อ ฺ  ปาลิย   
อาคต  วา  อนาคต  วา  เทติ  วิสเกต ฯ  ปาลิย   อาคต- 
นวนีตาทีนิ  เปตฺวา  อ ฺเหิ  นวนีตาทีหิ  วิ ฺาเปนฺตสฺส   
ทุกฺกฏ ฯ  ยถา  จ  สปฺปภตฺต  เทหีติ  วุตฺเต  สาลิภตฺตสฺส  
วิย  สปฺปภตฺตสฺส  อภาวา  สูโปทนวิ ฺตฺติ  ทุกฺกฏเมว  โหตีติ   
วุตฺต  เอว  นวนีตภตฺต  เทหีติ  อาทีสุป ฯ  ปฏิปาฏิยา  เอกเมก   
วิตฺถาเรตฺวา  วุจฺจมาเนป  หิ  อยเมวตฺโถ  วตฺตพฺโพ  สิยา ฯ 
โส  จ  สงฺเขเปนป  สกฺกา  าตุ กึ  ตตฺถ  วิตฺถาเรน ฯ   
เตน  วุตฺต  เอเสว  นโย  นวนีเตน  เทหีติ  อาทีสุปติ ฯ  
สเจ  ปน  สพฺเพหิป  สปฺปอาทีหิ  เอกฏาเน  วา  นานาาเน   
วา วิ ฺาเปตฺวา  ปฏิลทธฺ  เอกภาชเน  อากีริตฺวา  เอกรส   
กตฺวา  ตโต  กุสคฺเคนาป  ชิวฺหคฺเค  เอกวินฺทุ  เปตฺวา  อชฺโฌหรติ   
นว  ปาจิตฺติยานิ  อาปชฺชติ ฯ วุตฺตป เจต ปริวาเร   
                    กายิกานิ  น  วาจสิกานิ   
                    สพฺพานิ  นานาวตฺถุกานิ   
                    อปุพฺพ  อจริม  อาปชฺเชยยฺ  เอกโต   
                    ป ฺหาเมสา กุสเลหิ จินฺติตาติ (๑)ฯ   
อคิลาโน  คิลานส ฺ ีติ  เอตฺถ  สเจ  คิลานส ฺ ีป  หุตฺวา   
เภสชฺชตฺถาย  ป ฺจ  เภสชฺชานิ  วิ ฺาเปติ  มหานามสิกฺขาปเทน   
# ๑. วิ. ปริ. ๘/๑๓๒๗/๕๓๔ ฯ    
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กาเรตพฺโพ ฯ  นว  ปณีตโภชนานิ  วิ ฺาเปนฺโต  ปน  อิมินา   
สิกฺขาปเทน กาเรตพฺโพ ฯ ภิกฺขุนีน ปน เอตานิ ปาฏ-ิ 
เทสนียวตฺถูนิ โหนฺติ ฯ  สูโปทนวิ ฺตฺติย  อุภเยสป  เสขปณฺณตฺติ- 
ทุกฺกฏเมว ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  จตุสฺสมุฏาน  กายโต   
จ  กายวาจโต  จ กายจิตฺตโต  จ  กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ   
กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม  
วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                    ปณีตโภชนสิกฺขาปท นวมสิกฺขาปท ฯ   
        ทสมสกิฺขาปเท ฯ  จตูสุ  ปจฺจเยสุ  อนฺตมโส  ทนฺตกฏป   
สพฺพ  ปสุกูลเมว  อสฺสาติ  สพฺพปสุกูลโิก ฯ  โส  กริ  สุสาเน   
ฉฑฺฑิตภาชนเมว  ปตฺต  กตฺวา  ตตฺถ  ฉฑฺฑิตโจลเกเหว  จีวร  
กตฺวา  ตตฺถ  ฉฑฺฑิตม ฺจปกานิเยว  คเหตฺวา  ปรภุิ ฺชติ ฯ   
อยฺยโวสาฏิตกานีติ  เอตฺถ  อยฺยาติ  วุจฺจนฺติ  กาลกตา  ปติ- 
ปตามหา ฯ  โวสาฏิตกานิ  วุจฺจนฺติ  เตส  อตฺถาย  สสุานาทีสุ   
ฉฑฺฑิตกานิ  ขาทนียโภชนียานิ ฯ  มนสฺุสา  กิร  กาลกเต   
าตเก  อุทฺทิสฺส  ยนฺเตส  สชีวกาเล ปย โหติ  ต  เอเตสุ  
สุสานาทีสุ  ปณฺฑปณฺฑ  กตฺวา  าตกา  โน  ปริภุ ฺชนฺตูติ   
เปนฺติ ฯ  โส  ภิกฺขุ  ต  คเหตฺวา  ภุ ฺชติ  อ ฺ  ปณีตป   
ทิยฺยมาน  น  อิจฺฉติ ฯ  เตน  วุตฺต  สุสาเนป  รุกฺขมูเลป  
อุมฺมาเรป  อยฺยโวสาฏิตกานิ  สาม  คเหตฺวา  ปริภุ ฺชตีติ ฯ    
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เถโรติ  ถโิร  ฆนพทฺโธ ฯ  วทฺธโรติ  ถโูล ฯ  ถูโล  จ  ฆนสรีโร   
จาย ภิกฺขูติ  วุตฺต  โหติ ฯ  มนุสฺสมส  ม ฺเ  ขาทตีติ  มนุสฺสมส   
ขาทตีติ  น  สลฺลกฺเขม ฯ  มนุสฺสมส  ขาทนฺตา  หิ  อีทิสา   
ภวนฺตีติ  อย  เตส  อธิปฺปาโย ฯ  อุทกทนฺตโปเณ  กุกฺกุจฺจายนฺตีติ   
เอตฺถ  เต  ภิกขฺู  อทินฺน  มขุทฺวาร  อาหาร  อาหเรยฺยาติ  
ปทสฺส  สมฺมา  อตฺถ  อสลลฺกฺเขตฺวา  กุกฺกุจฺจายึสุ ฯ  ภควา   
ปน  ยถาอุปฺปนฺนสฺส  วตฺถุสฺส  วเสน  ปตา  วิย  ทารเก  เต   
ภิกฺขู  ส ฺาเปนฺโต๔  อนุปฺป ฺตฺตึ  เปสิ ฯ  อทนิฺนนฺติ  กาเยน 
วา  กายปฏิพทฺเธน  วา   คณฺหนฺตสฺส   กายกายปฏิพทฺธ- 
นิสฺสคฺคิยาน  อ ฺตรวเสน  น  ทินฺน ฯ  เอตเทว  หิ  สนฺธาย   
ปทภาชเน  อทินฺน  นาม  อปฏิคฺคหิตก  วุจฺจตีติ  วุตฺต ฯ   
ทุติยปาราชิเก  ปน  อทินนฺนฺนาม  ปรปริคฺคหิต  วุจฺจตีติ  
วุตฺต ฯ  ทินนฺนฺติ  อิท  ปน  ตสฺเสว  อทินฺนสฺส  ปฏิปกฺขวเสน   
ลกฺขณทสฺสนตฺถ  อุทฺธฏ ฯ  นิทฺเทเส  จสฺส  กาเยน  วา  
กายปฏิพทฺเธน  วา  นิสฺสคฺคิเยน  วา  เทนฺเตติ  เอว  อ ฺสฺมึ   
ททมาเน ฯ  หตฺถปาเส   ิโต  กาเยน  วา  กายปฏิพทฺเธน  วา   
ปฏิคฺคณฺหาตีติ  ต  เอว  ทยีมาน  อนฺตมโส  รถเรณณป  สเจ  
ปุพฺเพ  วุตฺตลกฺขเณ  หตฺถปาเส   ิโต  กาเยน  วา  กาย- 
ปฏิพทฺเธน  วา  ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ  เอต  เอว  ปฏิคฺคหิต  ทินฺน   
นาม  วุจฺจติ ฯ  น  อิท  คณฺห  อิท  ตว  โหตูติอาทิวจเนน    
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นิสฺสฏ ฯ  ตตฺถ  กาเยนาติ  หตฺถาทีสุ  เยนเกนจิ  สรีราวยเวน   
อนฺตมโส  ปาทงฺคุลิยาป  ทียมาน  กาเยน  ทินฺน  นาม  โหติ ฯ   
ปฏิคฺคหเณป  เอเสว  นโย ฯ  เยนเกนจิ  หิ  สรีราวยเวน  
คหิต  กาเยน  คหิตเมว  โหติ ฯ  สเจป  นตฺถุกรณีย  ทียมาน   
นาสปุเฏน  อกลฺลโกว  มุเขน  ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ  อาโภคมตฺตเมว   
หิ  เอตฺถ  ปมาณ ฯ  อย  นโย  มหาปจฺจริย  วุตฺโต ฯ  
กายปฏิพทฺเธนาติ  กฏจฺฉุอาทีสุ  เยนเกนจิ  อุปกรเณน  ทินฺน   
กายปฏิพทฺเธน  ทินฺน  นาม  โหติ ฯ  ปฏิคฺคหเณป  เอเสว   
นโย ฯ  เยนเกนจิ  สรรีสพทฺเธน  ปตฺตถาลกาทินา  คหิต   
กายปฏิพทฺเธน  ปฏิคฺคหิตเมว  โหติ ฯ  นิสฺสคฺคิเยนาติ  กายโต   
จ  กายปฏิพทฺธโต  จ  โมเจตฺวา  หตฺถปาเส   ิตสฺส  กาเยน   
วา  กายปฏิพทฺเธน  วา  ปาติยมาน  หิ  นิสฺสคฺคิเยน ปโยเคน  
ทินฺน นาม โหติ ฯ อย ตาว ปาลิวณฺณนา ฯ   
        อย  ปเนตฺถ  ปาลิมตฺุตกวินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  ป ฺจหิ   
องฺเคหิ  ปฏิคฺคหณ  รุหติ ฯ  ถามมชฺฌมิสฺส  ปุริสสสฺ  อุจฺจารณ- 
มตฺต  โหติ  หตฺถปาโส  ป ฺายติ  อภิหาโร  ป ฺายติ  
เทโว  วา  มนุสฺโส  วา  ติรจฺฉานคโต  วา  เทติ  ต  ปน  
ภิกฺขุ กาเยน วา กายปฏิพนฺเธน  วา  ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ  เอว   
ป ฺจหงฺเคหิ  ปฏิคฺคหณ  รุหติ ฯ  ตตฺถ   ิตนิสินฺนนิปนฺนาน   
ปวารณสิกฺขาปเท  วุตฺตนเยน  หตฺถปาโส  เวทิตพฺโพ ฯ  สเจ    
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ปน  ทายกปฏิคฺคาหเกสุ  เอโก  อากาเส  โหติ  เอโก  ภูมิย   
ภุมฺมฏสฺส  จ  สีเสน  อากาสฏสฺส  จ  เปตฺวา  ทาตุ  วา  
คเหตุ  วา  ปสาริตหตฺถ  ย  อาสนฺนตร  องฺค  ตสฺส  โอริมนฺเตน   
หตฺถปาสปฺปมาณ  ปริจฺฉินฺทิตพฺพ ฯ  สเจป  เอโก  กูเป  โหติ   
เอโก  กูปตเฏ  เอโก  วา  รุกฺเข  เอโก  ปวิย วุตฺตนเยเนว   
หตฺถปาสปฺปมาณ  ปริจฺฉินฺทิตพฺพ ฯ  เอวรูเป  หตฺถปาเส  ตฺวา   
สเจป  ปกฺขี  มุขตุณฺฑเกน  หตฺถ ี วา  โสณฺฑาย  คเหตฺวา 
ปุปฺผ  วา  ผล  วา  เทติ  ปฏิคฺคหณ  รุหติ ฯ  สเจ  ปน  
ปน อฑฺฒฏมรตนสฺสาป  หตฺถิโน  ขนฺเธ  นิสินฺโน  เตน  โสณฺฑาย   
ทียมาน  คณฺหาติ  วฏฏติเยว ฯ  เอโก  พหูนิ  ภตฺตพฺย ฺชน- 
ภาชนานิ  สีเส  กตฺวา  ภิกขฺุสฺส  สนฺติก  อาคนฺตฺวา   
 ิตโกว  คณฺหาถาติ  วทติ  น  ตาว  อภิหาโร  ป ฺายติ   
ตสฺมา  น  คเหตพฺพ ฯ  สเจ  ปน  อีสกป  โอนมติ  ภิกฺขุนา  
หตฺถ  ปสาเรตฺวา  เหฏ ิมภาชน  เอกเทเสนาป  สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ ฯ  เอตฺตาวตา  สพฺพภาชนานิ  
ปฏิคฺคหิตานิ  โหนฺติ ฯ  ตโต  ปฏาย   
โอโรเปตฺวา  วา  อุคฺฆาเฏตฺวา  วา  ย  อิจฺฉติ  ต  คเหตุ  
วฏฏติ ฯ  สภตฺตปจฺฉิอาทิมฺหิ  ปน  เอกภาชเน  วตฺตพฺพเมว   
นตฺถิ ฯ  กาเชน  ภตฺต  หรนฺโตป  สเจ  กาช  โอนาเมตฺวา  
เทติ  วฏฏติ ฯ  สเจป  ตึสหตฺโถ  เวฬุ  โหติ  เอกสฺม ึ อนฺเต 
คุฬกุมฺโภ  ทโฺธ  โหติ  เอกสฺมึ  สปฺปกมฺุโภ  ต  เจ  ปฏิคฺคณฺหาติ    
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สพฺพ  ปฏิคฺคหิตเมว ฯ  อุจฺฉุยนฺตโทณิโต  ปคฺฆรนฺตเมว  รส  
คณฺหาถาติ  วทติ  อภิหาโร  น  ป ฺายตีติ  น  คเหตพฺโพ ฯ  
สเจ  ปน  กสฏ  ฉฑฺเฑตฺวา  หตฺเถน  อุสฺสิ ฺจิตฺวา  อุสฺสิ ฺจิตฺวา  
เทติ  วฏฏติ ฯ  พหู  ปตฺตา  ม ฺเจ  วา  ปเ  วา  กฏสารเก   
วา  โทณิย  วา  ผลเก  วา  ปตา  โหนฺติ ฯ  ยตฺถ   ิตสฺส   
ทายโก  หตฺถปาเส โหติ  ตตฺถ  ตฺวา  ปฏิคฺคหณส ฺาย   
ม ฺจาทีนิ  องฺคุลิยาป  ผุสิตฺวา   ิเตน  วา  นิสินฺเนน  วา 
นิปนฺเนน  วา  ยนฺเตสุ  ปตฺเตสุ  ทียติ  ต  สพฺพ  ปฏคฺิคหิต   
โหติ ฯ  สเจป  ปฏิคฺคเหสฺสามีติ  ม ฺจาทีนิ  อารุหิตฺวา  นิสีทติ   
วฏฏติเยว ฯ  ปวิย  ปน  สเจป  กุจฺฉิยา  กุจฺฉึ  อาหจฺจ   ิตา  
โหนฺติ  ย  ย  ปตฺต  องฺคุลิยา  วา  สูจิยา  วา  ผุสิตฺวา  
นิสินฺโน  โหติ  ตตฺถ  ตตฺถ  ทียมานเมว  ปฏิคฺคหิต  โหติ ฯ   
ยตฺถ  กตฺถจิ  มหากฏสารหตฺถตฺถราทีสุ  ปตปตฺเต  ปฏิคฺคหณ   
น  รุหตีติ  วุตฺต ฯ  ต  หตฺถปาสาติกฺกม  สนฺธาย  วุตฺตนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ  หตฺถปาเส  ปน  สติ  ยตฺถ  กตฺถจิ  วฏฏติ  อ ฺตฺร  
ตตฺถ ชาตกา ฯ  ตตฺถ  ชาตเก  ปน  ปทมุินีปณฺเณ  วา  
กึสุกปณฺณาทิมฺหิ  วา  น  วฏฏติ ฯ  น  หิ  ต  กายปฏิพทฺธสงฺขฺย  
คจฺฉติ ฯ  ยถา  จ ตตฺถ  ชาตเก  เอว  ขาณุเก  พนฺธิตฺวา  
ปตม ฺจาทิมฺหิ  อสหาริเม  ผลเก  วา  ปาสาเณ  วา  น   
รุหติเยว ฯ  เตป  หิ  ตตฺถ  ชาตเก  สงฺเขปูปคา  โหนฺติ ฯ    
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ภูมิย  อตฺถเตสุ  สุขุเมสุ  ตินฺติณิกาทิปณฺเณสุป  ปฏคฺิคหณ  น   
รุหติ ฯ  น  หิ  ตานิ  สณฺาตุ สมตฺถานีติ ฯ   มหนฺเตสุ  ปน   
ปทุมินีปณฺณาทีสุ  รุหติ ฯ  สเจ  ตตฺถ  หตฺถปาส  อติกฺกมฺม   ิโต   
ทีฆทณฺฑเกน  อุฬุงฺเกน  เทติ  อาคนฺตฺวา  เทหีติ  วตฺตพฺโพ ฯ   
วจน  อสฺสุตฺวา  วา  อนาทิยิตฺวา  วา  ปตฺเต  อากีรติเยว  ปุน   
ปฏิคฺคเหตพฺพ ฯ  ทูเร  ตฺวา  ภตฺตปณฺฑ  ขิปนฺเตป  เอเสว   
นโย ฯ  สเจ  ปตฺตตฺถวิกโต  นีหริยมาเน  ปตฺเต รชนจุณฺณานิ   
โหนฺติ  สติ  อุทเก  โธวิตพฺโพ ฯ  อสติ  รชนจุณฺณ  ปุ ฺฉิตฺวา   
ปฏิคฺคเหตฺวา  วา  ปณฺฑาย  จริตพฺพ ฯ  สเจ  ปณฺฑาย  จรนฺตสฺส   
รช  (๑)  ปตติ  ปฏิคฺคเหตฺวา  ภิกฺขา  คณฺหิตพฺพา ฯ  อปฏิคฺคเหตฺวา   
คณฺหโต  ปน  วินยทุกฺกฏ ฯ  ต  ปน  ปนุ  ปฏิคฺคเหตฺวา  ภุ ฺชโต   
อนาปตฺติ ฯ  สเจ  ปน  ปฏคฺิคเหตฺวา  เทถาติ  วุตฺเต  วจน   
อสฺสุตฺวา  วา  อนาทิยิตฺวา  วา  ภิกฺข  เทนฺติเยว  วินยทุกฺกฏ   
นตฺถิ ฯ  ปุน  ปฏิคฺคเหตฺวา  อ ฺา  ภิกฺขา  ปฏิคฺคเหตพฺพา ฯ   
สเจ  มหาวาโต  ตโต  ตโต  รช  ปาเตติ  น  สกฺกา  โหติ  
ภิกฺข  คเหตุ  อนุปสมฺปนฺนสฺส  ทสฺสามีติ  สุทฺธจิตฺเตน  อาโภค   
กตฺวา  คณฺหิตุ  วฏฏติ ฯ  เอว  ปณฺฑาย  จริตฺวา  วิหาร  วา  
อาสนสาล  วา  คนฺตฺวา  ต  อนุปสมฺปนฺนสฺส  ทตฺวา  ปุน   
เตน  ทินฺน  วา  ตสฺส  วิสสฺาเสน  วา  ปฏิคฺคเหตฺวา  ภุ ฺชิตุ   
# ๑. รโช.    
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วฏฏติ ฯ  สเจ  ภิกฺขาจาเร  สรช  ปตฺต  ภิกฺขุสฺส  เทติ  โส   
วตฺตพฺโพ  อิม  ปฏิคฺคเหตฺวา  ภิกฺข  วา  คณฺเหยฺยาสิ   
ปริภุ ฺเชยฺยาสิ  วาติ ฯ  เตน  ตถา  กาตพฺพ ฯ  สเจ  รช   
อุปริ  อุปฺปลวติ  ก ฺชิก  ปวาเหตฺวา  เสส  ภุ ฺชิตพฺพ ฯ  สเจ   
อนฺโต  ปวิฏ  โหติ  ปฏคฺิคเหตพฺพ ฯ  อนุปสมฺปนเฺน  อสติ  
หตฺถโต  อโมเจนฺเตเนว  ยตฺถ  อนุปสมฺปนฺโน อตฺถิ  ตตฺถ 
เนตฺวา  ปฏิคฺคเหตพฺพ ฯ  สุกฺขภตฺเต  ปติตรช  อปเนตฺวา ภุ ฺชิตุ   
วฏฏติ ฯ  สเจ  ปน  อติสุขุม  โหติ  อุปริภตฺเตน  สทฺธึ   
อปเนตพฺพ  ปฏิคฺคเหตฺวา  วา  ภุ ฺชิตพฺพ ฯ  ยาคุ  วา  สูป  วา  
ปุรโต  เปตฺวา  อาลุเลนฺตาน  ภาชนโต  ผุสตานิ  อุคฺคนฺตฺวา  
ปตฺเต  ปตนฺติ  ปตฺโต  ปฏิคฺคเหตพฺโพ ฯ  อุฬุงฺเกน  อาหริตฺวา   
เทนฺตาน  ปมตร  อุฬุงฺกโต  เถวา  ปตฺเต  ปตนฺติ  สปุติตา 
อภิหฏตฺตา  โทโส  นตฺถ ิฯ  สเจป  จรุเกน  ภตฺเต  อากีริยมาเน 
จรุกโต  มส ิ วา  ฉาริกา  วา  ปตติ  อภิหฏตฺตา  เนวตฺถิ   
โทโส ฯ  อนนฺตรสฺส  ภิกขฺุโน  ทียมาน  ปตฺตโต  อุปฺปติตฺวา   
อิตรสฺส  ปตฺเต  ปตติ  สุปติต  ปฏิคฺคหิตกเมว  โหติ ฯ  สเจ   
ชชฺฌริสากาทึ  ผาเลตฺวา  เอกสฺส  ภิกฺขุโน  เทนฺตาน  สากโต  
ผุสิตานิ  อ ฺสฺส  ปตฺเต  ปตนฺติ  ปตฺโต  ปฏิคฺคเหตพฺโพ ฯ   
ยสฺส  ปตฺตสสฺ  อุปร ิ ผาเลนฺติ  ตสฺส  ปตฺเต  ปติเตสุ  ทาตุ- 
กามตาย  อภิหฏตฺตา  โทโส  นตฺถิ ฯ  ปายาสสฺส  ปูเรตฺวา    
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ปตฺต  เทนฺติ  อุณฺหตฺตา  เหฏา  คเหตุ  น  สกโฺกติ  มุข- 
วฏฏิยาป  คเหตุ วฏฏติเยว ฯ  สเจ  ตถาป  น  สกฺโกติ 
อาธารเกน  คณฺหิตพฺโพ ฯ  อาสนสาลาย  ปตฺต  คเหตฺวา  นิสินฺโน   
ภิกฺขุ  นิทฺท  โอกฺกมนฺโต  โหติ ฯ  โส  เนว  อาหริยมาน  น  
ทียมาน  ชานาติ  อปฏิคฺคหิตก  โหติ ฯ  สเจ  ปน  อาโภค   
กตฺวา  นิสินฺโน  โหติ  วฏฏติ ฯ  สเจป  โส  หตฺเถน  อาธารก  
มุ ฺจิตฺวา  ปาเทน  ปเฬตฺวา  นิทฺทายติ  วฏฏติเยว ฯ  ปาเทน 
อาธารก  อกฺกมิตฺวา  ปฏคฺิคณฺหนฺตสฺส  ปน  ชาครนฺตสฺสาป   
อนาทรปฏิคฺคหณ  โหติ  ตสฺมา  น  กาตพฺพ ฯ  เกจิ  เอว  
อาธารเกน  ปฏิคฺคหณ   กายปฏิพทฺธปฏิพทฺเธน  ปฏิคฺคหณ  นาม 
โหติ  ตสฺมา  น  วฏฏตีติ  วทนฺติ ฯ  ต  วจนมตฺตเมว ฯ  อตฺถโต   
ปน  สพฺพเมต  กายปฏิพทฺธเมว  โหติ ฯ  กายสสคฺเคป  เจส   
นโย  ทสฺสิโต ฯ  ยป  ภิกขฺุสฺส  ทียมาน  ปตติ  ตป  สาม  
คเหตฺวา  ปรภุิ ฺชิตุ  วฏฏติ ฯ  ตตฺรีท  สุตฺต  อนุชานามิ  
ภิกฺขเว  ย  ทยีมาน  ปตติ  ต  สาม  คเหตฺวา  ปริภุ ฺชิตุ   
ต  กิสฺสเหตุ  ปริจฺจตฺต  ต  ภิกฺขเว  ทายเกหีติ  (๑) ฯ  อิท ฺจ  ปน 
สุตฺต เนยฺยตฺถ  ตสฺมา  เอวเมตฺถ  อธิปฺปาโย  เวทิตพฺโพ ฯ   
ย  ทียมาน  ทายกสฺส  หตฺถโต  ปริคลตฺิวา  สุทฺธาย  วา   
ภูมิยา  ปทุมินีปณฺณวตฺถกฏสารกาทีสุ  วา  ปตติ  ต  สาม   
# ๑. วิ. จุล.ฺ ๗/๑๔๕/๕๘ ฯ    
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คเหตฺวา  ปรภุิ ฺชิตุ  วฏฏติ ฯ  ย  ปน  สรชาย  ภูมยา  ปตติ  
ต  รช  ปุ ฺฉิตฺวา  วา  โธวิตฺวา  วา  ปฏิคฺคเหตฺวา  วา   
ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ  สเจ  ปน  ปวฏฏนฺต  อ ฺสฺส  ภิกฺขุโน  สนฺติก  
คจฺฉติ  เตน  อาหราเปตตป  วฏฏติ ฯ  สเจ  ต  ภิกฺขุ  วทติ  
ตฺวเยว  ขาทาติ  ตสฺสาป  ขาทิตุ  วฏฏติ ฯ  อนาณตฺเตน  ปน   
เตน  น  คเหตพฺพ ฯ  อนาณตฺเตนาป  อิตรสฺส  ทสสฺามีติ   
คเหตุ  วฏฏตีติ  กุรุนฺทิย  วุตฺต ฯ  กสฺมา  ปเนต  อิตรสฺส   
ภิกฺขุโน  คเหตุ น  วฏฏตีติ ฯ  ภควตา  อนนุ ฺาตตฺตา ฯ   
ภควตา  หิ  สาม  คเหตฺวา  ปริภุ ฺชิตุนฺติ  วทนฺเตน  ยสฺเสว   
ต  ทียมาน  ปตติ  ตสฺส  อปฺปฏิคฺคหิตกป  ต  คเหตฺวา  ปริโภโค   
อนุ ฺาโต ฯ  ปริจฺจตฺต  ต  ภิกฺขเว  ทายเกหีติ  วจเนน  ปเนตฺถ   
ปรสนฺตกาภาโว  ทีปโต  ตสฺมา  อ ฺสฺส  สาม  คเหตฺวา   
ปริภุ ฺชิตุ  น  วฏฏติ  ตสฺส  ปน  อาณตฺติยา  วฏฏติ ฯ  อย   
กิเรตฺถ  อธิปปฺาโย ฯ  ยสมฺา  จ  ต  อปฏิคฺคหิตกตฺตา  อนุ ฺาต   
ตสฺมา  ยถา ิตเยว  อนามสิตฺวา  เกนจิ  ปทหิตฺวา  ปต   
ทุติยทิวเสป  ปริภุ ฺชิตุ  วฏฏติ ฯ  สนนฺิธิปจฺจยา  อนาปตฺติ ฯ  ปฏิคฺคเหตฺวา  ปน  ปริภุ ฺ
ชิตพฺพ ฯ  ตทิวสเยว  หิ  ตสฺส  สาม  
คเหตฺวา  ปรโิภโค  อนุ ฺาโต  น  ตโต  ปรนฺติ  อยป  กิเรตฺถ  
อธิปฺปาโย ฯ  อิทานิ  อพฺโพหาริกนโย  วุจฺจติ ฯ  ภุ ฺชนฺตาน  หิ  
ทนฺตา  ขียนฺติ  นขา  ขียนติฺ  ปตฺตสฺส  วณฺโณ  ขียติ  สพฺพ    
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อพฺโพหาริก ฯ  สตฺถเกน  อุจฺฉุอาทีสุ  ผาลิเตสุ  มล  ป ฺายติ   
เอต  นวสมุฏ ิต  นาม  ปฏิคฺคเหตฺวา  ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ  สตฺถก   
โธวิตฺวา  ผาลิเตสุ  มล  น  ป ฺายติ  โลหคนฺธมตฺต  โหติ  ต   
อพฺโพหาริก ฯ  ยป  สตฺถก  คเหตฺวา  ปริหรนฺติ  เตน  ผาลิเตสุป   
เอเสว  นโย ฯ  น  หิ  ต  ปริโภคตฺถาย  ปริหรนฺตีติ ฯ   
มูลเภสชฺชาทีนิ  ปสนฺตาน  วา  โกฏเฏนฺตาน  วา  นสิทนิสท- 
โปตกอุทุกฺขลมุสลานิ  ขียนฺติ ฯ  ปริหรณกวาสึ  ตาเปตฺวา  
เภสชฺชตฺถาย  ตกฺเก วา ขีเร วา ปกฺขิปนฺติ ฯ  ตตฺถ  นีลกา 
ป ฺายติ ฯ  สตฺถเก  วุตฺตสทิโสว  วินิจฺฉโย ฯ  อามกตกฺกาทีสุ 
ปน  สย  น  ปกฺขิปตพฺพา ฯ  ปกฺขิปติ  เจ  สามปากโต  น  
มุจฺจติ ฯ  เทเว  วสฺสนฺเต  ปณฺฑาย  จรนฺตสฺส  สรรีโต  วา  
จีวรโต  วา  กิลิฏ  อุทก  ปตฺเต  ปตติ  ต  ปฏิคฺคเหตพฺพ ฯ 
รุกฺขมูลาทีสุ  ภุ ฺชนฺตสฺส  ปติเตป  เอเสว  นโย ฯ  สเจ  ปน  
สตฺตาห  วสฺสนฺเต  เทเว  สุทฺธมุทก  โหติ  อพฺโภกาสโต  วา   
ปตติ  วฏฏติ ฯ  สามเณรสฺส  โอทน  เทนฺเตน  ตสฺส  ปตฺตคต   
อจฺฉุปนฺเตเนว  ทาตพฺพ ฯ  ปตฺโต  วาสฺส  ปฏิคฺคเหตพฺโพ ฯ   
อปฏิคฺคหิเต  โอทน  ฉุปตฺวา  ปุน  อตฺตโน  ปตฺเต  โอทน   
คณฺหนฺตสฺส  อุคฺคหิตโก  โหติ ฯ  สเจ  ปน  ทาตุกาโม  หุตฺวา   
อาหร  สามเณร  ปตฺต  โอทน  คณฺหาติ  วทติ  อิตโร  จ   
อล  มยฺหนฺติ  ปฏิกฺขิปติ  ปุน  ตเวต  มยา  ปริจฺจตฺตนฺติ    
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จ  วุตฺเตป  น  มยฺห  เอเตนตฺโถติ  วทติ  สตกฺขตฺตตป  ปริจฺจชตุ   
ยาว  อตฺตโน  หตฺถคต  ปฏิคฺคหิตกเมว  โหติ ฯ  สเจ  ปน   
อาธารเกป   ิต  นิรเปกฺโข  คณฺหาหีติ  วทติ  ปุน  ปฏิคฺ- 
คเหตพฺพ ฯ  สเจ  สาเปกฺโข  อาธารเก  ปตฺต  เปตฺวา  เอโต 
ปูว  วา  ภตฺต  วา  คณฺหาติ  สามเณร  วทติ  สามเณโร   
หตฺถ  โธวิตฺวา  สเจป  สตกฺขตฺตุ  คเหตฺวา  อตฺตโน  ปตฺตคต   
อผุสนฺโตว  อตฺตโน  ปตฺเต  ปกฺขิปติ  ปุน  ปฏิคฺคหณกิจฺจ  
นตฺถิ ฯ  ยทิ  ปน  อตฺตโน  ปตฺตคต  ผุสิตฺวา  ตโต  คณฺหาติ  
สามเณรสฺส  สนฺตเกน  สสฏ  โหติ  ปุน  ปฏิคฺคเหตพฺพ ฯ  
เกจิ  ปน  สเจป  คยฺหมาน  ฉิชชฺิตฺวา  ตตฺถ  ปตติ  ปุน  
ปฏิคฺคเหตพฺพนฺติ  วทนฺติ ฯ  ต  เอก  ภตฺตปณฺฑ  คณฺห  เอก   
ปูว  คณฺห  อิมสฺส  คุฬปณฺฑสฺส  เอตฺตก  ปเทส  คณฺหาติ   
เอว  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  วุตฺเต  เวทิตพฺพ ฯ  อิธ  ปน  ปรจฺิเฉโท  
นตฺถิ  ตสฺมา  ย  สามเณรสฺส  ปตฺเต  ปตติ  ตเทว  ปฏิคฺคหณ  
วิชหติ ฯ  หตฺถคต  ปน  ยาว  สามเณโร  วา  อลนฺติ  น   
โอรมติ  ภิกขฺุ  วา  น  วาเรติ  ตาว  ภิกขฺุสฺเสว  สนฺตก 
ตสฺมา  ปฏิคฺคหณ  น  วิชหติ ฯ  สเจ  อตฺตโน วา ภิกฺขูน  
วายาคุปจนกภาชเน  เกส ฺจิ  อตฺถาย  ภตฺต  ปกฺขิปติ   
สามเณร  ภาชนสฺส  อุปร ิ หตฺถ  กโรหีติ  วตฺวา  ตสฺส 
หตฺเถ  ปกฺขิปตพฺพ ฯ  ตสฺสฺ  หตฺถโต  ภาชเน  ปตติ ฯ  ต  หิ    
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ทุติยทิวเส  ภาชนสฺส  อกปฺปยภาว  น  กโรติ  ปริจฺจตฺตตฺตา ฯ   
สเจ  เอว  อกตฺวา  ปกฺขิปติ  ปตฺตมิว  ภาชน   นริามิส  กตฺวา   
ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ  ทายกา  ยาคุกุฏ  เปตฺวา  คตา ฯ  ต   
ทหรสามเณโร  ปฏิคฺคณฺหาเปตุ น  สกฺโกติ ฯ  ภิกขฺุ  ปตฺต  
อุปนาเมติ ฯ  สามเณโร  กุฏสฺส  คีว  ปตฺตสฺส  มุขวฏฏิย  เปตฺวา   
อาวฏเฏติ ฯ  ปตฺตคตา  ยาคุ  ปฏิคฺคหิตาว  โหติ ฯ  อถวา   
ภิกฺขุ  ภูมิย  หตฺถ  เปติ ฯ  สามเณโร  ปวฏเฏตฺวา  ตตฺถ  
อาโรเปติ  วฏฏติ ฯ  ปูวปจฺฉิภตฺตปจฺฉิอุจฺฉุภาราทีสุป  เอเสว   
นโย ฯ  สเจ  ปฏิคฺคหณูปค  ภาร  เทฺว  ตโย  วา  สามเณรา   
เทนฺติ  เอเกน  วา  พลวตา  อุกฺขิตฺต  เทฺว  ตโย  ภิกฺขู  คณฺหนฺติ   
วฏฏติ ฯ  ม ฺจสฺส  วา  ปสฺส  วา  ปาเทสุ  เตลฆฏ  วา   
ผาณิตฆฏ  วา  ลคฺเคนฺติ  ภิกฺขุสฺส  ม ฺเจป  ปเป  นิสีทิตุ  
วฏฏติ ฯ  อุคฺคหิตก  นาม  น  โหติ ฯ  นาคทนฺตเก  วา  องฺกุสเก   
วา  เทฺว  เตลฆฏา  ลคฺคิตา  โหนฺติ ฯ  อุปริ  ปฏิคฺคหิตโก 
เหฏา  อปฏิคฺคหิตโก ฯ  อุปริม  คเหตุ วฏฏติ ฯ  เหฏา   
ปฏิคฺคหิตโกอุปริ  อปฏิคฺคหิตโก ฯ  อุปริม  คเหตฺวา  อิตร   
คณฺหโต  อุปริโม  อุคฺคหิตโก  โหติ ฯ  เหฏาม ฺเจ  อปฏิคฺคหิตก   
เตลถาลก  โหติ ฯ  ต ฺเจ  สมฺมชชฺนฺโต  สมฺมชชฺนยิา  ฆฏเฏติ   
อุคฺคหิตก  น  โหติ ฯ  ปฏคฺิคหิตก  คณฺหิสฺสามีติ  อปฏิคฺคหิตก  
คณฺหิตฺวา  ตฺวา  ปุน  คหิตฏาเน  เปติ  อุคฺคหิตก  น    
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โหติ ฯ  พหิ  นีหริตฺวา  ส ฺชานาติ ฯ  พหิ  อฏเปตฺวา  หริตฺวา   
ตตฺเถว  เปตพฺพ  นตฺถิ  โทโส ฯ  สเจ  ปน  ปุพฺเพ  วิวริตฺวา  
ปต  น  ปทหิตพฺพ  ยถา  ปุพฺเพ   ิต  ตเถว  เปตพฺพ ฯ  
สเจ  พหิ  เปติ  ปุน  น  ฉุปตพฺพ ฯ  อถ  เหฏาปาสาท  
โอโรหนฺโต  นิสฺเสณีมชฺเฌ  ส ฺชานาติ  อโนกาสตฺตา  อุทฺธ  วา   
อโธ  วา  นีหริตฺวา  เปตพฺพ ฯ  ปฏิคฺคหิตเก  เตลาทิมฺหิ   
กณิกา  อุฏเติ ฯ  สิงฺคเวราทิมฺหิ  ฆุณจุณฺณ ฯ  ตสมุฏานเมว 
นาม  เอต  ปนุ  ปฏิคฺคหณกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  ตาล  วา  นาฬิเกร 
วา  อารุฬฺโห  โยตฺเตน  ผลปณฺฑ  โอตาเรตฺวา  อุปริฏ ิโต ว   
คณฺหาถาติ  วทติ  น  คเหตพฺพ ฯ  สเจ  อ ฺโ  ภูมยิ   
 ิโต  โยตฺตปาสเก  คเหตฺวา  อุกฺขิปตฺวา  เทติ  วฏฏติ ฯ 
สผล  มหาสาข  กปฺปย  กาเรตฺวา  ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ  ผลานิ  
ปฏิคฺคหิตาเนว โหนฺติ  ยถาสุข  ปริภุ ฺชิตุ  วฏฏติ ฯ  อนฺโตวติย   
ตฺวา  วตึ  ฉินฺทิตฺวา  อุจฺฉุ  วา  ติมฺพรสุก  วา  เทนฺติ ฯ   
หตฺถปาเส  สติ  วฏฏติ ฯ  วติทณฺฑเกสุ  อปฺปหริตฺวา  นิคฺคต   
คณฺหนฺตสฺส  วฏฏติ ฯ  ปหริตฺวา  นิคฺคเต  อฏกถาสุ  โทโส  
น  ทสฺสิโต ฯ  มย  ปน  ย  าน  ปหฏ  ตโต  สย   
ปติตมิว  โหตีติ  ตกฺกยาม ฯ  ตป  อฏตฺวา  คจฺฉนฺเต  ยุชชฺติ 
สุงฺกฆาฏโต  ปวฏเฏตฺวา  พหิ  ปาติตภณฺฑ  วิย ฯ  วตึ  วา  
ปาการ  วา  ลงฺฆาเปตฺวา  เทนฺติ ฯ  สเจ  ปน  น ปถุโุล   
ปากาโร  อนโฺตปากาเร  จ  พหิปากาเร  จ   ิตสฺส  หตฺถปาโส    
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ปโหติ  หตฺถสตป  อุทฺธ  คนฺตฺวา  สมฺปตฺต  คเหตุ วฏฏติ ฯ   
ภิกฺขุ  คิลาน  สามเณร  ขนฺเธน  วหติ ฯ  โส  ผลาผล  ทิสฺวา 
คเหตฺวา  ขนฺเธ  นิสินฺโนว  เทติ  วฏฏติ ฯ  อปโร  ภิกฺขุ  วหนฺโต   
ขนฺเธ  นสิินฺนสฺส  ภิกฺขุโน  เทติ  วฏฏติเยว ฯ  ภิกฺขุ  ผลิน ึ 
สาข  ฉายตฺถาย  คเหตฺวา  คจฺฉติ ฯ  ผลานิ  ขาทิตุ จิตฺเต   
อุปฺปนฺเน  ปฏิคฺคหาเปตฺวา  ขาทิตุ  วฏฏติ ฯ  มจฺฉิกวารณตฺถ  
กปฺปย  กาเรตฺวา  ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ  ขาทิตุกาโม  เจ  โหติ   
มูลปฏิคฺคหณเมว  วฏฏติ  ขาทนฺตสฺส  โทโส  นตฺถ ิฯ  ภิกฺขุ   
ปฏิคฺคหณารห  ภณฺฑ  มนุสฺสาน  ยาเน  เปตฺวา  มคฺค   
คจฺฉติ ฯ  ยาน  กทฺทเม  ลคฺคติ ฯ  ทหโร  จกฺก  คเหตฺวา   
อุกฺขิปติ  วฏฏติ ฯ  อุคฺคหิตก  นาม  น  โหติ ฯ  นาวาย  เปตฺวา  
นาว  อริตฺเตน  วา  ปาเชติ  หตฺเถน  วา  กฑฺฒติ  วฏฏติ ฯ  
อุลุมฺเปป  เอเสว  นโย ฯ  ปาฏิยา  วา  กุณฺฑเก  วา  ฆเฏ  วา   
เปตฺวาป  ต  อนุปสมฺปนฺเนน  คาหาเปตฺวา  อนุปสมฺปนฺน  
พาหาย  คเหตฺวา  ตริตุ  วฏฏติ ฯ  ตสฺมปึ  อสติ  อนุปสมฺปนฺน   
คาหาเปตฺวา  ต  พาหาย  คเหตฺวา  ตริตุ  วฏฏติ ฯ  อุปาสกา  
คมิกภิกฺขูน  ปาเถยฺยตณฺฑุเล  เทนฺติ ฯ  สามเณรา  ภิกฺขูน  
ตณฺฑุเล คเหตฺวา อตฺตโน  ตณฺฑุเล  คเหตุ  น  สกฺโกนฺติ ฯ 
ภิกฺขู  เตส  ตณฺฑุเล  คณฺหนฺติ ฯ  สามเณรา  อตฺตนา  คหิต- 
ตณฺฑุเลสุ  ขีเณสุ  อิตเรหิ  ตณฺฑุเลหิ  ยาคุ  ปจิตฺวา  สพฺเพส   
ปตฺตานิ  ปฏิปาฏิยา  เปตฺวา  ยาคุ อากีรนฺติ ฯ ปณฺฑิโต    
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สามเณโร  อตฺตโน  ปตฺต  คเหตฺวา  เถรสฺส  เทติ  เถรสฺส   
ปตฺต  ทุติยเถรสฺสาติ  เอว  สพฺพานิ  ปรวิตฺเตติ ฯ  สพฺเพหิ   
สามเณรสฺส  สนฺตก  ภุตฺต  โหติ  วฏฏติ ฯ  สเจป  สามเณโร   
อปณฺฑิโต  โหติ  อตฺตโน  ปตฺเต  ยาคุ  สยเมว  ปาตุ อารภติ   
อาวุโส  ตุยฺห  ยาคุ มยฺห  เทหีติ  เอว  เถเรหิ  ปฏิปาฏิยา  
ยาจตฺวา  ปวิตุ  วฏฏติ ฯ  สพฺเพหิ  สามเณรสฺส  สนฺตกเมว   
ภุตฺต  โหติ ฯ  เนว  อุคฺคหิตกปจฺจยา  น  สนฺนิธิปจฺจยา  วชฺช   
ผุสนฺติ ฯ  เอตฺถ  ปน  มาตาปตูน  เตลาทีน  ฉายาทีน  อตฺถาย 
สาขาทีนิ  จ  หรนฺตาน  อิเมส  จ  วิเสโส  น  ทิสฺสติ  ตสฺมา   
การณ  อุปปริกฺขิตพฺพ ฯ  สามเณโร  ภตฺต  ปจิตุกาโม  ตณฺฑุเล   
โธวิตฺวา  นิจฺจาเลตุ  น  สกฺโกติ ฯ  ภิกขฺุนา  ตณฺฑุเล  จ  ภาชน 
จ  ปฏิคฺคเหตฺวา  ตณฺฑุเล  โธวิตฺวา  นิจฺจาเลตฺวา  ภาชน  อุทฺธน   
อาโรเปตพฺพ ฯ  อคฺคิ  น  กาตพฺโพ ฯ  ปกฺกกาเล  วิวริตฺวา   
ปกฺกภาโว  ชานิตพฺโพ ฯ  สเจ  ทุปฺปกฺก  โหติ  ปากตฺถาย  ปทหตุิ  
น  วฏฏติ ฯ  รชสฺส  วา  ฉาริกาย  วา  อปตนตฺถาย  วฏฏติ ฯ   
ปกฺกกาเล  โอโรเปตตป  ภุ ฺชิตตป  วฏฏติ ฯ  ตโต  ปฏาย  ปนุ   
ปฏิคฺคหณกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  สามเณโร  ปฏิพโล  ปจิตุ  ขโณ  ปนสสฺ  
นตฺถิ  กตฺถจิ  คนฺตุกาโม  ภิกฺขุนา  สตณฺฑุโลทก  ภาชน   
ปฏิคฺคเหตฺวา  อุทฺธน  อาโรเปตฺวา  อคฺคึ  ชาเลตฺวา  คจฺฉาติ   
วตฺตพฺโพ ฯ  ตโต  ปร  ปรุมินเยเนว  สพฺพ  กาตุ วฏฏติ ฯ    
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ภิกฺขุ  ยาคุอตฺถาย  สุทฺธภาชน  อาโรเปตฺวา  อุทก  ตาเปติ   
วฏฏติ ฯ  ตตฺเต  อุทเก  สามเณโร  ตณฺฑุเล  ปกฺขิปติ ฯ  ตโต   
ปฏาย  ปน  ภิกฺขุนา  อคฺคิ  น  กาตพฺโพ ฯ  ปกฺก  ยาคุ   
ปฏิคฺคเหตฺวา  ปาตุ วฏฏติ ฯ  สามเณโร  ยาคุ  ปจติ ฯ   
หตฺถกุกฺกุจฺจโก  ภิกฺขุ  กฬีนฺโต  ภาชน  อามสติ  ปธาน  อามสติ   
อุคฺคต  เผณณ  ฉินฺทิตฺวา  หรติ ฯ  ตสฺเสว  ปาตุ  น  วฏฏติ ฯ   
ทุรุปจิณฺณ  นาม  โหติ ฯ  สเจ  ปน  ทพฺพึ  วา  อุฬุงฺก  
วา  คเหตฺวา  อนุกฺขิปนฺโต  อาลุเลติ  สพฺเพส  น  วฏฏติ ฯ   
สามปาก ฺเจว  โหติ  ทุรปุจิณฺณ  จ ฯ  สเจ  อุกฺขิปติ  อุคฺคหิตกป   
โหติ ฯ  ภิกฺขุนา  ปณฺฑาย  จริตฺวา  อาธารเก  ปตฺโต  ปโต   
โหติ ฯ  ตตฺร  เจ  อ ฺโ  โลลภิกฺขุ  กฬีนฺโต  ปตฺต  อามสติ   
ปตฺตปธาน  อามสติ ฯ  ตสฺเสว  ตโต  ลทฺธภตฺต  น  วฏฏติ ฯ   
สเจ  ปน  ปตฺต  อุกฺขิปตฺวา  เปติ  สพฺเพส  น  วฏฏติ ฯ   
ตตฺถ  ชาตกผลานิ  สาขาย  วา  วลลฺิยา  วา  คเหตฺวา  
จาเลติ ฯ ตสฺเสว  ตโต  ลทฺธผล  น  วฏฏติ ฯ  ทรุุปจิณฺณ- 
ทุกฺกฏ ฺจ  อาปชฺชติ ฯ  ผลรุกฺข  ปน  อปสฺสยิตุ  วา  ตตฺถ  
กณฺฏเก  วา  พนฺธิตุ วฏฏติ  ทุรุปจิณฺณ  น  โหตีติ  มหาปจฺจริย   
วุตฺต ฯ  อร ฺเ  ปติต  ปน  อมฺพผลาทึ  ทิสฺวา  สามเณรสฺส  
ทสฺสามีติ  อาหริตฺวา  ทาตุ  วฏฏติ ฯ  สีหวิฆาสาทึ  ทิสฺวา   
สามเณรสฺส  ทสฺสามีติ  ปฏิคฺคเหตฺวา  วา  อปฏิคฺคเหตฺวา  วา    
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อาหริตฺวา  ทาตุ  วฏฏติ ฯ  สเจ  ปน  สกฺโกติ  วิตกฺก  โสเธตุ   
ตโต  ลทฺธ  ขาทิตตป  วฏฏติ ฯ  เนว  อามกมสปฏคฺิคหณปจฺจยา   
น  อุคฺคหิตกปจฺจยา  วชฺช  ผุสติ ฯ  มาตาปตูน  อตฺถาย  เตลาทีนิ   
คเหตฺวา  คจฺฉโต  อนฺตรามคฺเค  พฺยาธิ  อุปฺปชฺชติ ฯ  ตโต  ย   
อิจฺฉติ  ต  ปฏิคฺคเหตฺวา  ปริภุ ฺชิตุ  วฏฏติ ฯ  สเจ  ปน  มูเลป   
ปฏิคฺคหิต  โหติ  ปุน  ปฏคฺิคหณกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  มาตาปตูน  อตฺถาย   
ตณฺฑุล  อาหริตฺวา  เทติ ฯ   เต  ตโตเยว  ยาคุอาทีนิ  สมฺปาเทตฺวา  
ตสฺส  เทนฺติ  วฏฏติ ฯ  สนฺนิธิปจฺจยา  วา  อุคฺคหิตกปจฺจยา   
วา  โทโส  นตฺถิ ฯ  ภิกฺขุ  ปทหิตฺวา  อุทก  ตาเปติ ฯ  ยาว   
ปริกฺขยา  ปรภุิ ฺชิตุ วฏฏติ ฯ  สเจ ปเนตฺถ ฉาริกา ปตติ  
ปฏิคฺคเหตพฺพ ฯ ทีฆสณฺฑาเสน  ถาลก  คเหตฺวา  เตล  ปจนฺตสฺส   
ฉาริกา  ปตติ ฯ  หตฺเถน  อมุ ฺจนฺเตเนว  ปจิตฺวา  โอตาเรตฺวา   
ปฏิคฺคเหตพฺพ ฯ  สเจ  องฺคาราป  ทารูนิ  วา  ปฏิคฺคเหตฺวา  
ปตานิ  มูลปฏิคฺคหณเมว  วฏฏติ ฯ  ภิกฺขุ  อุจฺฉุ  ขาทติ ฯ  
สามเณโร  มยฺหป  เทถาติ  วทติ ฯ  อิโต  ฉินฺทิตฺวา  คณฺหาติ  
วุตฺโต  คณฺหาติ ฯ  อวเสเสสุ  ปน  ปฏคฺิคหณกิจฺจ  นตฺถิ ฯ 
คุฬปณฺฑก  ขาทนฺตสฺสาป  เอเสว  นโย ฯ  วุตฺโตกาสโต  ฉินฺทิตฺวา   
คหิตาวเสส  หิ  อชหิตปฏคฺิคหณเมว  โหติ ฯ  ภิกฺขุ  คุฬ  ภาเชนฺโต   
ปฏิคฺคเหตฺวา  โกฏาเส  กโรติ ฯ  ภิกขฺูป  สามเณราป  อาคนฺตฺวา   
เอกคหเณเนว  เอกเมก  โกฏาส  คณฺหนฺติ ฯ  คหติาวเสส   
ปฏิคฺคหิตกเมว  โหติ ฯ  สเจ  โลลสามเณโร  คณฺหิตฺวา  คณฺหิตฺวา    
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ปุน  เปติ  ตสฺส  คหิตาวเสส  อปฏิคฺคหิตก  โหติ ฯ  ภิกฺขุ   
ธูมวฏฏึ  ปฏคฺิคเหตฺวา  ธูม  ปวติ ฯ  มขุ  จ  กณฺโ  จ  มโนสิลาย   
ลิตฺโต  วิย  โหติ ฯ  ยาวกาลิก  ภุ ฺชิตุ  วฏฏติ ฯ  ยาวกาลิเกน   
ยาวชีวิกสสคฺคโทโส  นตฺถิ ฯ  ปตฺต  วา  รชน  วา  ปจนฺตสฺส   
กณฺณนาสมุขจฺฉิทฺเทหิ  ธูโม  ปวิสติ  พฺยาธิปจฺจยา  ปุปฺผ  วา  
ผล  วา  อุปสึฆติ ฯ อพฺโพหาริกตฺตา  วฏฏติ ฯ  ภุตฺตุตฺตาโร  
ตาลุ  อาหจฺจ  อนฺโตเยว  ปวิสติ ฯ  อวิสยตฺตา  วฏฏติ ฯ  มุข- 
ปวิฏ  ปุน  อชฺโฌหรโต  วิกาเล  อาปตฺติ ฯ  ทนฺตนฺตเร  ลคฺคสฺส   
อามิสสฺส  รโส  ปวิสติ  อาปตฺติเยว ฯ  สเจ  สุขุม  อามิส   
โหติ  รโส  น  ป ฺายติ  อพฺโพหารกิปกฺข  ภชติ ฯ  อุปกฏเ 
กาเล นิรุทกฏาเน ภตฺต ภุ ฺชิตฺวา  กกฺกาเรตฺวา  เทฺว   
ตโย  เขฬปณฺเฑ  ปาเตตฺวา  อุทกฏาน  คนฺตฺวา  มุข  
วิกฺขาเลตพฺพ ฯ  ปฏิคฺคเหตฺวา  ปตสิงฺคเวราทีน  องฺกุรา   
นิกฺขมนฺติ ฯ  ปุน  ปฏิคฺคหณกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  โลเณ  อสติ   
สมุทฺโททเกน  โลณกิจฺจ  กาตุ  วฏฏติ ฯ  ปฏิคฺคเหตฺวา  ปต   
โลโณทก  โลณ  โหติ  โลณ  วา  อุทก  โหติ ฯ  อุจฺฉุรโส  ผาณิต   
โหติ  ผาณิต  วา  รโส  โหติ ฯ  มลูปฏิคฺคหณเมว  วฏฏติ ฯ   
หิมกรกา  อุทกคติกาเอว ฯ  ปาริหาริเกน  กตกฏ ินา  อุทก  
ปสาเทนฺติ  ต  อพฺโพหารกิ  อามิเสน  สทฺธึ  วฏฏติ ฯ  อามิสคติเกหิ   
กปฏผลาทีหิ  ปสาทิต  ปุเรภตฺตเมว  วฏฏติ ฯ  โปกฺขรณีอาทีสุ   
อุทก  พหล  โหติ  วฏฏติ ฯ  สเจ  ปน  มุเข  จ  หตฺเถ  จ    
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ลคฺคติ  น  วฏฏติ ฯ  ต  ปฏิคฺคเหตฺวา  ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ  เขตฺเตสุ  
กสิตฏาเน  พหล  อุทก  โหติ  ปฏิคฺคเหตพฺพ ฯ  สเจ  สนฺทิตฺวา   
กนฺทราทีนิ  ปวิสิตฺวา  นทึ  ปูเรติ  วฏฏติ ฯ  กกุธโสพฺภาทโย   
โหนฺติ  รกฺุขโต  ปติเตหิ  ปุปฺเผหิ  ส ฺฉนฺโนทกา ฯ  สเจ  ปุปฺผรโส  
น  ป ฺายติ๓  ปฏิคฺคหณกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  ปริตฺต  อุทก  โหติ   
รโส  ป ฺายติ  ปฏิคฺคเหตพฺพ ฯ  ปพฺพตกนฺทราทีสุ  กาฬวณฺณ- 
ปณฺณจฺฉนฺนอุทเกป  เอเสว  นโย ฯ  ปานียฆเฏ  สเรณุกานิ  วา   
สวณฺฏกฺขีรานิ  วา  ปุปฺผานิ  ปกฺขิตฺตานิ  โหนฺติ  ปฏิคฺคเหตพฺพ ฯ   
ปุปฺผานิ  วา  ปฏิคฺคเหตฺวา  ปกฺขิปตพฺพานิ ฯ  ปาฏลกิมลฺลิกา   
ปกฺขิตฺตา  โหนฺติ  วาสมตฺต  ติฏติ ฯ  ต  อพฺโพหาริก  ทุติย- 
ทิวเสป  อามิเสน  สทฺธึ  วฏฏติ ฯ  ภิกฺขุนา  ปตปุปฺผวาสิตก- 
ปานียโต  สามเณโร  ปานยี  คเหตฺวา  ปตาวเสส  ตตฺเถว 
อากีรติ  ปฏคฺิคเหตพฺพ ฯ  ปทุมสราทสีุ  อุทก  สนถฺริตฺวา   ิต   
ปุปฺผเรณณ  ฆเฏน  วิกฺขมฺเภตฺวา  อุทก  คเหตุ  วฏฏติ ฯ  กปฺปย   
กาเรตฺวา  ปฏิคฺคเหตฺวา  ปต  ทนฺตกฏ  โหติ ฯ  สเจ  ตสฺส   
รส  ปวิตุกาโม  มลูปฏิคฺคหณเมว  วฏฏติ ฯ  อปฏิคฺคเหตฺวา  ปต   
ปฏิคฺคเหตพฺพ ฯ  อชานนฺตสฺส  รเส  ปวิฏเป  อาปตฺติเยว ฯ   
อจิตฺตก  หิ  อิท  สิกฺขาปท ฯ  มหาภูเตสุ  กึ  วฏฏติ  กึ  น   
วฏฏตีติ ฯ  ขีรนฺตาว  วฏฏติ  กปฺปยมสขีร  วา  อกปปฺยมสขีร  
วา  โหตุ  ปวนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  อสสฺุ เขโฬ  สิงฺฆาณิกา    
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มุตฺต  กรีส  เสมฺห  ทนฺตมล  อกฺขิคูถโก  กณฺณคูถโก  สรีเร   
อุฏ ิตโลณนฺติ  อิท  สพฺพ  วฏฏติ ฯ  ยมฺปเนตฺถ  านโต  จวิตฺวา   
ปตฺเต  วา  หตฺเถ  วา  ปตติ  ต  ปฏิคฺคเหตพฺพ ฯ  องฺคลคฺค   
ปฏิคฺคหิตกเมว ฯ  อุณฺหปายาส  ภุ ฺชนฺตสฺส  เสโท  องฺคุล-ี 
อนุสาเรน  เอกาพทฺโธ  หุตฺวา  ปายาเส  สนฺติฏติ ฯ  ปณฺฑาย  
วา  จรนฺตสฺส  หตฺถโต  ปตฺตสฺส  มุขวฏฏ ึ คโต  ปตฺตตล  
โอโรหติ ฯ  เอตฺถ  ปฏิคฺคหณกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  ฌามกมหาภูเต  อิท  
นาม  น  วฏฏตีติ  นตฺถ ิฯ  ทชฺุฌาปต  ปน  น  วฏฏติ ฯ   
สุชฺฌาปต  ปน  มนุสฺสฏ ึป  จุณฺณ  กตฺวา  เลเห  อุปเนตุ  
วฏฏติ ฯ  จตฺตาริ  มหาวิกฏานิ  อสติ  กปฺปยการเก  สามป   
คเหตฺวา  ปรภุิ ฺชิตุ  วฏฏติ ฯ  เอตฺถ  จ  ทุพฺพโจป  อสมตฺโถป   
กปฺปยการโก  อสนฺตปกฺเขเยว  ติฏติ ฯ  ฉาริกาย  อสติ  สุกฺขทารุ   
ฌาเปตฺวา  ฉาริกา  คเหตพฺพา ฯ  สุกฺขทารุมฺหิ  อสติ  อลลฺทารุ  
รุกฺขโต  ฉินทฺิตฺวาป  กาตุ วฏฏติ ฯ อิท  ปน  จตุพฺพิธป   
มหาวิกฏ  กาโลทฺทิสฺส  นาม  สปฺปทฏกฺขเณเยว  วฏฏติ ฯ 
เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ   
        เอฬกโลมสมุฏาน  กายโต  จ  กายจิตฺตโต  จ  สมุฏาติ   
กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  ติจิตฺต   
ติเวทนนฺติ ฯ   
                           ทนฺตโปณสิกฺขาปท ทสม ฯ   
                สมตฺโต วณฺณนากฺกเมน โภชนวคฺโค จตุตฺโถ ฯ    
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        อเจลกวคฺคสฺส  ปมสิกฺขาปเท ฯ  ปริเวสนนฺติ  ปริวิสนฏาน ฯ   
ปริพฺพาชกสมาปนฺโนติ  ปพฺพชฺช  สมาปนฺโน ฯ  เทติ  อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺสาติ  สมติตฺติก  ยาคุภตฺต  เอกปฺปโยเคน  เทติ  เอก   
ปาจิตฺจิย ฯ  อวจฺฉินฺทิตฺวา  อวจฺฉินฺทิตฺวา  เทติ  ปโยเค  ปโยเค   
ปาจิตฺติย ฯ  เอเสว  นโย  ปูวภตฺตาทีสุ ฯ  ติตฺถิเย  อติตฺถิย- 
ส ฺ ีติ  มาตา  วา  ปตา  วา  ติตฺถิเยสุ  ปพฺพชนฺติ  เตส   
มาตาปตุส ฺาย  เทนฺตสฺสาป  ปาจิตฺติยเมว  โหติ ฯ  ทาเปตีติ   
อนุปสมฺปนฺเนนญ  ทาเปติ ฯ  อุปนิกฺขิปตฺวา  เทตีติ  ตถารูเป   
ภาชเน  เปตฺวา  ต  ภาชน  เตส  สนติฺเก  ภูมิย  นกิฺขิปตฺวา 
เทติ  เตส  วา  ภาชน  นิกขิฺปาเปตฺวา  ตตฺถ  เทติ ฯ  ปตฺต   
อาธารเก  วา  ภูมิย  วา  เปตฺวาป  อิโต  คณฺหาถาติ  
วตฺตุ วฏฏติ ฯ  สเจ  ติตฺถโิย  วทติ  มยหฺ  นาม  อิท  สนฺตก   
อิธ  น  อากีรถาติ  อากีริตพฺพ ฯ  ตสฺส  สนฺตกตฺตา  สหตฺถา   
ทาน  นาม  น  โหติ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ  เอฬก- 
โลมสมุฏาน  กริิยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        อเจลกสิกขฺาปท ปม ฯ   
        ทุติยสิกขฺาปเท ฯ  ปฏิกฺกมเนปติ  อาสนสาลายป ฯ  ภตฺต- 
        วิสฺสคฺคนฺติ  ภตฺตกิจฺจ ฯ  น  สมฺภาเวสีติ  น  ปาปุณิ ฯ อนาจารนฺติ   
วุตฺาวเสส  กายวจีทฺวารวีติกฺกม ฯ  ทสสฺนูปจาร  วา  สวนูปจาร   
วา  วิชหนฺตสฺสาติ  เอตฺถ  ยท ิ  ิโต  วา  นิสินฺโน  วา อุยฺโยเชติ    
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โย  อุยฺโยชโิต  โส  วิชหติ  ตสฺส  จ  อาปตฺติ  นาม  นตฺถ ิ  
ตสฺมึ  ปน  วิชหนฺเตป  อตฺถโต  อิตเรน  วิชหิตเมว  โหติ  ตสฺมา  
โย  อุยฺโยเชติ  ตสฺเสวาย  อาปตฺติ ฯ  ตตฺถ  สเจ  อุปจารพฺภนฺตเร   
เอโก  ปาโท  โหติ  ทุกฺกฏ  สีมาติกฺกเม  ปาจิตฺติย ฯ  เอตฺถ   
จ  ทสฺสนูปจารสฺส  อชโฺฌกาเส ทฺวาทสหตฺถปฺปมาณ  ตถา   
สวนูปจารสฺส ฯ  สเจ  ปน  อนฺตรา  กฑฺุฑทฺวารปาการาทโย   
โหนฺติ  เตหิ  อนฺตริตภาโวเยว  ทสฺสนปูจาราติกฺกโม ฯ  ตสฺส  
วเสน  อาปตฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  น  อ ฺโ  โกจิ  ปจฺจโย   
โหตีติ  เปตฺวา  วุตฺตปฺปการมนาจาร  อ ฺ  กิ ฺจิ  การณ   
น  โหติ ฯ  กลิสาสน  อาโรเปตีติ  (๑) กลีติ  โกโธ ฯ ตสฺส  
สาสน  อาโรเปติ ฯ  โกธสฺส  อาณ  อาโรเปติ ฯ โกธวเสน  
านนิสฺสชฺชาทีส  โทส  ทสฺเสตฺวา  ปสฺสถ  โภ  อิมสฺส  าน   
นิสฺสชฺช  อาโลกิต  วิโลกติ  ขาณุ  วิย  ติฏติ  สุนโข  วิย   
นิสีทติ  มกฺกโฏ  วิย  อิโตจีโตจ  วิโลเกตีติ  เอว  อมนาปวจน   
วทติ  อปฺเปว  นาม  อิมินาป  อุพฺพาฬฺโห  ปกฺกเมยฺยาติ ฯ 
เสส  อุตฺตานเมวาติ ฯ  ติสมุฏาน  กายจิตฺตโต  วาจาจิตฺตโต   
กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  
โลกวชชฺ  กายกมฺม  วจีกมฺม อกุสลจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                    อุยฺโยชนสิกขฺาปท ทุติย ฯ   
# ๑. อาโรเจติ ฯ    
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        ตติยสิกขฺาปเท ฯ  สยนีฆเรติ  สยนฆเร ฯ  ยโต  อยฺยสฺส   
ภิกฺขา  ทินฺนาติ  ยสฺมา  ภิกฺขา  ทินฺนา ฯ  ย  อาคเตน  ลทฺธพฺพ   
ต  โว  ลทฺธ  คจฺฉถาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ปริยุฏ ิโตติ  ราคา- 
ปริยุฏ ิโต  เมถุนาธิปฺปาโยติ  อตฺโถ ฯ  สโภชเนติ  สห  อุโภห ิ
ชเนหิ สโภชน ฯ  ตสฺมึ  สโภชเน ฯ  อถวา  สโภชเนติ  สโภเค ฯ   
ราคปริยุฏ ิตสฺส  ปุริสสฺส  หิ  อิตฺถี  โภคา  อิตฺถิยา  จ  
ปุริโส ฯ  เตเนวสฺส  ปทภาชเน  อิตฺถี  เจว  โหติ  ปรุโิส   
จาติอาทิ  วุตฺต ฯ  มหลฺลเก  ฆเรติ  มหลฺลเก  สยนีฆเร ฯ 
ปฏ ิสงฺฆาฏสฺส  หตฺถปาส  วิชหิตฺวาติ  ตสฺส  สยนีฆเร  คพฺภสฺส   
โย  ปฏ ิสงฺฆาโฏ  ตสฺส  หตฺถปาส  วิชหิตฺวา  อนฺโตสยนสฺส  
อาสนฺเน  าเน  นิสีทตีติ  อตฺโถ ฯ  อีทสิ  จ  สยนีฆร   
มหาจตุสฺสาลาทีสุ  โหติ ฯ  ปฏ ิวส  อติกฺกมิตฺวาติ  อิมินา   
มชฺฌาติกฺกม  ทสฺเสติ ฯ  ตสฺมา  ยถา  วา  ตถา  วา  กตสฺส   
ขุทฺทกสฺส  สยนีฆรสฺส  มชฺฌาติกฺกเม  อาปตฺติ  เวทิตพฺพา ฯ   
เสสเมตฺถุ  อุตฺตานเมว ฯ  ปมปาราชิกสมุฏาน  กริิยา   
ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก โลกวชชฺ กายกมฺม อกุสลจิตฺต 
ทฺวิเวทนนฺติ ฯ   
                             สโภชนสิกฺขาปท ตติย ฯ    
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        จตุตฺถป ฺจมสิกฺขาปเทสุ  ย  วตฺตพฺพ  สิยา  ต  สพฺพ   
อนิยตทฺวเย  วุตฺตนยเมว ฯ  ยถา  จ  สโภชนสิกฺขาปท  เอวเมตานิป   
ปมปาราชิกสมุฏานาเนวาติ ฯ   
        ฉฏสิกขฺาปเท ฯ  เทถาวุโส  ภตฺตนฺติ  เอตฺถ  ต  กริ  
ภตฺต  อภิหฏ  อโหสิ  ตสฺมา  เอวมาหสุ ฯ  อนภิหเฏ  ปน  เอว   
วตฺตุ  น  ลพฺภติ  ปยุตฺตวาจา  โหติ ฯ  เตนหิ  ภิกฺขเว  
ปฏิคฺคเหตฺวา  นิกฺขิปถาติ  อิท  ปน  ภควา  กุลสฺส  สทฺธานุ- 
รกฺขณตฺถาย  อาห ฯ  ยท ิ หิ  ภควา  ภาเชตฺวา  ขาทถาติ   
วเทยฺย  มนุสสฺาน  ปสาท ฺถตฺต  สิยา ฯ  อุสฺสาทยิตฺถาติ   
ปฏิหรียิตฺถ ฯ  ฆรเยว  น  คเหตฺวา  อคมสูติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
สนฺต  ภิกฺขุนฺติ  เอตฺถ  กิตฺตาวตา  สนฺโต  โหติ  กิตฺตาวตา  
อสนฺโต ฯ  อนฺโตวิหาเร  ยตฺถ   ิตสฺส  กุลานิ  ปยิรปุาสนจิตฺต   
อุปฺปนฺน  โหติ  ตโต  ปฏาย  ย  ปสฺเส  วา  อภิมุเข  วา  
ปสฺสติ  ยสฺส  สกฺกา  โหติ  ปกติวจเนน  อาโรเจตุ  อย   
สนฺโต  นาม ฯ  อิโตจีโตจ  ปริเยสิตฺวา  อาโรจนกิจฺจ  ปน   
นตฺถิ ฯ  โย  หิ  เอว  ปริเยสิตพฺโพ  โส  อสนฺโตเยว ฯ  อปจ   
อนฺโตอุปจารสีมาย  ภิกฺขุ  ทิสฺวา  อาปจฺุฉิสฺสามีติ  คนฺตฺวา  ตตฺถ  
ย  ปสฺสติ  โส  อาปุจฺฉิตพฺโพ ฯ  โน  เจ  ปสฺสติ  อสนฺต  ภิกฺขุ   
อนาปุจฺฉา  ปวิฏโ  นาม  โหติ ฯ  อนฺตรารามนฺติ  อนฺโตคาเม   
วิหาโร  โหติ  ต  คจฺฉติ ฯ  ภตฺติยฆรนฺติ  นิมนฺติตฆร  วา   
สลากภตฺตาทิทายกาน  วา  ฆร ฯ  อาปทาสูติ  ชีวิตพฺรหฺม-    
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จริยนฺตราเยสุ  สติ  คนฺตุ  วฏฏติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ   
ก ินสมุฏาน  กายวาจโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมุฏาติ   
กิริยากิริย  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม   
วจีกมฺม  ติจิตฺต  ติเวทนนฺติ ฯ   
                            จาริตฺตสิกฺขาปท  ฉฏ ฯ   
         สตฺตมสิกฺขาปเท ฯ  มหานาโม  นาม  ภควโต  จูฬปตุปุตฺโต   
มาสมตฺเตน  มหลฺลกตโร  ทฺวีสุ  ผเลสุ  ปติฏ ิโต  อริยสาวโก ฯ   
เภสชฺช  อุสสฺนฺน  โหตีติ  วชโต  อาหริตฺวา  ปตสปฺป  พหุ   
โหติ ฯ  สาทิตพฺพาติ  ตสฺมึ  สมเย  โรโค  นตฺถีติ  น  ปฏิกฺขิป- 
 ิตพฺพา  โรเค  สติ  วิ ฺาเปสฺสามีติ  อธิวาเสตพฺพา ฯ  เอตฺตเกหิ   
เภสชฺเชหิ  ปวาเรมีติ  นามวเสน  สปฺปเตลาทีสุ  ทฺวีหิ  ตีหิ  วา   
ปริมาณวเสน  ปตฺเถน  นาฬิยา  อาฬฺหเกนาติ  วา ฯ  อ ฺ   
เภสชฺช  วิ ฺาเปตีติ  สปฺปนา  ปวาริโต  เตล  วิ ฺาเปติ  
อาฬฺหเกน  ปวาริโต  โทณ ฯ  น  เภสชฺเชน  กรณีเยติ  มิสฺสก- 
ภตฺเตนป  เจ  ยาเปตุ  สกฺโกติ  น  เภสชชฺกรณีย  นาม   
โหติ ฯ  ปวาริตานนฺติ  เย  อตฺตโน  ปุคฺคลิกาย  ปวารณาย  
ปวาริตา  เตส  ปวาริตานุรูเปน  วิ ฺตฺติยา  อนาปตฺติ ฯ   
สงฺฆวเสน  ปวาริเตสุ  ปน  ปมาณ  สลฺลกฺเขตพฺพเมวาติ ฯ  เสส   
อุตฺตานเมว ฯ  ฉสฺสมุฏาน  กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก   
ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม  ติจิตฺต  ติเวทนนฺติ ฯ   
                         มหานามสิกฺขาปท  สตฺตม ฯ    
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        อฏเม ฯ  อพฺภุยฺยาโตติ  อภิอุยฺยาโต  ปรเสน  อภิมุโข   
คมิสฺสามีติ  นครโต  นิคฺคโตติ  อตฺโถ ฯ  อุยฺยุตฺตนฺติ  กตอุยฺยาต   
คามโต  นิกฺขนฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  ทฺวาทสปุริโส  หตฺถีติ  จตฺตาโร   
อาโรหกา  เอเกกปาทรกฺขกา  เทฺว  เทฺวติ  เอว  ทฺวาทสปุริโส   
โหติ ฯ  ติปุรโิส  อสโฺสติ  เอโก  อาโรหโก  เทฺว  ปาทรกฺขกาติ   
เอว  ติปุริโส  โหติ ฯ  จตุปฺปุริโส  รโถติ  เอโก  สารถิ  เอโก   
โยโธ  เทฺว  อาณิรกฺขกาติ  เอว  จตุปฺปุริโส  โหติ ฯ  จตฺตาโร   
ปุริสา  สรหตฺถาติ  อาวุธหตฺถา  จตฺตาโร  ปุริสาติ ฯ  อย   
ปจฺฉิมโกฏิยา  จตุรงฺคสมนฺนาคตา  เสนา  นาม ฯ  อีทิส  เสน   
ทสฺสนาย  คจฺฉโต  ปเท  ปเท  ทุกฺกฏ ฯ  ทสฺสนูปจาร  วิชหิตฺวาติ   
เกนจิ  อนฺตริตา  วา  นินฺน  โอรุฬฺหา  วา  น  ทิสฺสติ   
อิธ  ตฺวา  น  สกฺกา  ทฏ ุนฺติ  อ ฺ  าน  คนฺตฺวา   
ปสฺสโต  ปโยเค  ปโยเค  ปาจิตฺติยนฺติ  อตฺโถ ฯ  เอกเมกนฺติ  หตฺถี- 
อาทีสุ  จตูสุ  องฺเคสุ  เอกเมก  อนฺตมโส  เอกปุริสารุฬฺหกหตฺถึป  
เอกป  สรหตฺถ  ปุริส ฯ  อนุยฺยุตฺตา  นาม  ราชา  อุยยฺาน  
วา  นทึ  วา  คจฺฉติ  เอว  อนุยฺยุตฺตา  โหติ ฯ  อาปทาสูติ   
ชีวิตพฺรหฺมจริยนฺตราเยสุ  สติ  เอตฺถ  คโต  มุจฺจิสฺสามีติ  คจฺฉโต   
อนาปตฺติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  เอฬกโลมสมุฏาน  กิริยา   
โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม อกสุลจิตฺต  
ติเวทนนฺติ ฯ   
                    อุยฺยุตฺตสิกฺขาปท อฏม ฯ    
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        นวเม ฯ  อตฺถงฺคเต  สุริเย  เสนาย  วสตีติ  ติฏตุ  วา   
นิสีทตุ  วา  สยตุ  วา  สเจป  อากาเส  อิทฺธิยา  ก ฺจิ  อิริยาปถ   
กปฺเปติ  ปาจิตฺติยเมว ฯ  เสนา  วา  ปฏเิสนาย  รุทฺธา  โหตีติ   
ยถา  ส ฺจาโร  ฉิชฺชติ  เอว  รุทฺธา  โหติ ฯ ปลิพุทฺโธติ เวริเกน  
วา  อิสฺสเรน  วา  รุทโฺธ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  เอฬกโลม- 
สมุฏาน  กริิยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  
กายกมฺม  ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                    เสนาวาสสิกฺขาปท นวมสิกฺขาปท ฯ   
        ทสเม ฯ  อุคฺคนฺตฺวา  เอตฺถ  ยุชฺฌนตีฺติ  อุยฺโยธิก ฯ   
สปหารฏานสฺเสต  อธิวจน ฯ  พลสสฺ  อคฺค  ชานนฺติ  เอตฺถาติ   
พลคฺค ฯ  พลคณนฏานนฺติ  อตฺโถ ฯ  เสนาย  วิยูห  เสนา- 
พฺยูห ฯ  เสนานิเวสสฺเสต  อธิวจน ฯ  ตโย  หตฺถี  ปจฺฉิมก   
หตฺถานีกนฺติ  โย  ปุพฺเพ  วุตฺโต  ทฺวาทสปุริโส  หตฺถี  เตน   
หตฺถินา  ตโย  หตฺถ ีฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  เสส   
อุยฺยุตฺตเสนาสิกฺขาปเท  วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ สทฺธึ  
สมุฏานาทีหีติ ฯ   
                    อุยฺโยธิกสิกขฺาปท ทสม ฯ   
        สมตฺโต วณฺณนากฺกเมน อเจลกวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
        สุราปานวคฺคสฺส  ปมสิกฺขาปเท ฯ  ภทฺทวติกาต  เอโก   
คาโม ฯ  โส  ภทฺทิกาย  วติยา  สมนฺนาคตตฺตา  เอต  นาม    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 503 

                *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๕๐๓   
 
ลภติ ฯ  ปถาวิโนติ  อทฺธกิา ฯ  เตชสา  เตชนฺติ  อตฺตโน  เตชสา   
อานุภาเวน  นาคสฺส  เตช ฯ  กาโปติกาติ  กาโปตาน  ปาทสม- 
วณฺณรตฺโตภาสา ฯ  ปสนนฺาติ  สุรามณฺฑสฺเสต  อธิวจน ฯ   
อนนุจฺฉวิย  ภิกฺขเว  สาคตสฺสาติ  ป ฺจาภิ ฺสฺส  สโต   
มชฺชปานนฺนาม  น  อนุจฺฉวิยนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ปปฺุผาสโว   
นาม  มธุกปุปฺผาทีน  รเสน  กโต ฯ  ผลาสโว  นาม  มุทฺทิกา- 
ผลาทีนิ  มททฺิตฺวา  เตส  รเสน  กโต ฯ  มธุวาสโว  นาม  
มุทฺทิกาทีน  ชาติรเสน  กโต ฯ  มกฺขิกามธุนาป  กรยิตีติ   
วทนฺติ ฯ  คุฬาสโว  นาม  อุจฺฉุรสาทีหิ  กริยติ ฯ  สุรา  นาม   
ปฏกิณฺณปกฺขิตฺตา  นาฬิเกราทีนป  รเสน  กตา  สรุาเตฺวว 
สงฺขฺย  คจฺฉติ ฯ  ตสฺสาเยว  กิณฺณปกฺขิตฺตาย  มณฺเฑ  คหิเต   
เมรโยเตฺวว  สงฺขฺย  คจฺฉตีติ  วทนฺติ ฯ  อนฺตมโส  กสุคฺเคนป   
ปวตีติ  เอต  สุร  วา  เมรย  วา  พีชโต  ปฏาย  กุสคฺเคนป  
ปวโต  ปาจิตฺติยนฺติ  อตฺโถ ฯ  เอเกน  ปน  ปโยเคน  พหุป  
ปวนฺตสฺส  เอกาว  อาปตฺติ ฯ  วิจฺฉินฺทิตฺวา  วิจฺฉินฺทิตฺวา  ปวโต  
ปโยคคฺณนาย  อาปตฺติโย ฯ  อมชฺช ฺจ  โหติ  มชฺชวณฺณ  
มชฺชคนฺธ  มชฺชรสนฺติ  โลณโสจิรก  วา  สุรตฺต  วา  โหติ ฯ   
สูปสปาเกติ  วาสคาหาปนตฺถ  อีสก  มชฺช  ปกฺขิปตฺวา  สูป   
ปจนฺติ  ตสฺมึ  อนาปตฺติ ฯ  มสสปาเกป  เอเสว  นโย ฯ  เตล  
ปน  วาตเภสชฺชตฺถป  มชฺเชน  สทฺธึ  ปจนฺติ  ตสฺมึป  อนติกฺขิตฺต-  
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มชฺเชเยว  อนาปตฺติ ฯ  ย  ปน  อติกฺขิตฺตมชฺช  โหติ  ยตฺถ 
มชฺชสฺส  วณฺณคนฺธรสา  ป ฺายนฺติ  ตสฺมึ  อาปตฺติเยว ฯ  อมชชฺ   
อริฏนฺติ  โย  อรฏิโ  มชฺช  น  โหติ  ตสฺมึ  อนาปตฺติ ฯ   
อามลกาทีนเยว  กริ  รเสน  อรฏิ  กโรนฺติ ฯ  โส  มชฺชวณฺณ- 
คนฺธรโส  เจว  โหติ  น  จ  มชฺช ฯ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ  โย   
ปน  สมฺภารปกฺขิตฺโต  โส  มชฺช  โหติ  พีชโต  ปฏาย  น   
วฏฏติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  เอฬกโลมสมุฏาน  กิริยา   
โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม  อกสุลจิตฺต   
ติเวทนนฺติ ฯ  วตฺถุสฺส  อชานนตาย  เจตฺถ  อจิตฺตกตา   
เวทิตพฺพา ฯ  อกุสเลเนว ปาตพฺพตาย โลกวชชฺตาติ ฯ   
                        สุราปานสิกฺขาปท ปม ฯ   
        ทุติยสิกขฺาปเท ฯ  องฺคุลีปโฏทเกติ  องฺคุลีหิ  อุปกจฺฉาทิ- 
ฆฏฏน  วุจฺจติ ฯ  อุตฺตสนฺโตติ  อติหาเสน  กลิมนฺโต ฯ  อนสฺสาสโกติ   
อุปจฺฉินฺนอสฺสาสปฺปสฺสาสส ฺจาโร  หุตฺวา ฯ  อนุปสมฺปนฺน  กาเยน   
กายนฺติ  เอตฺถ  ภิกฺขุนีป  อนุปสมฺปนฺนฏาเน   ิตา ฯ  ตป   
ขิฑฺฑาธิปฺปาเยน  ผุสนฺตสฺส  ทุกฺกฏ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ   
ปมปาราชิกสมุฏาน  กริิยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช   
กายกมฺม อกสุลจิตฺต ทฺวิเวทนนฺติ ฯ   
                        องฺคุลีปโฏทกสิกฺขาปท ทุติย ฯ   
        ตติยสิกขฺาปเท ฯ  อปฺปกต ฺ ุโนติ  ย  ภควตา  ปกต   
        ป ฺตฺต  ต    ชานนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อุทเก  หสฺสธมฺโมติ    
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อุทกกีฬิกา วุจฺจติ ฯ  อุปริโคปฺผเกติ  โคปฺผกาน  อุปริภาคปฺ 
ปมาเณ ฯ  หสฺสาธิปฺปาโยติ  กฬีาธิปฺปาโย ฯ  นิมชฺุชติ  วาติ  อาทีสุ   
นิมุชฺชนตฺถาย  โอโรหนตฺสฺส  ปทวาเร  ปทวาเร  ทุกฺกฏ ฯ  นมิุชฺช- 
นุมฺมุชฺชเนสุ  ปโยเค  ปโยเค  ปาจิตฺติย ฯ  นิมชฺุชิตฺวา  อนฺโต- 
อุทเกเยว  คจฺฉนฺตสฺส  หตฺถวารปทวาเรสุ  สพฺพตฺถ  ปาจิตฺติย ฯ   
ปลวตีติ  ตรติ ฯ  หตฺเถหิ  ตรนฺตสฺส  หตฺถวาเร  หตฺถวาเร   
ปาจิตฺติย ฯ  ปาเทสุป  เอเสว  นโย ฯ  เยน  เยน  องฺเคน   
ตรติ  ตสฺส  ตสฺส  ปโยเค  ปโยเค  ปาจิตฺติย ฯ  ตีรโต  วา  
รุกฺขโต  วา  อุทเก  ปตติ  ปาจิตฺติยเมว ฯ  นาวาย  กฬีตีติ  
ผิยาริตฺตาทีหิ  นาว  ปาเชนฺโต  วา  ตีเร  อุสฺสาเทนฺโต  วา  
นาวาย  กีฬติ  ทุกฺกฏ ฯ  หตฺเถน  วาติ  อาทีสุป  ปโยเค  ปโยเค 
ทุกฺกฏ ฯ  เกจิ  หตฺเถน  อุทเก  ขิตฺตาย  กลาย  ปตนุปฺปตนวาเรสุ   
ทุกฺกฏนฺติ  วทนฺติ  ต  น  คเหตพฺพ ฯ  ตตฺถ  หิ  เอกปฺปโยคตฺตา 
เอกเมว  ทุกฺกฏ ฯ  อปจ  อุปริโคปฺผเก  วุตฺตานิ  อุมมฺุชฺชนาทีนิ   
เปตฺวา  อ ฺเน  เยนเกนจิ  อากาเรน  อุทก  โอตริตฺวา   
วา  อโนตริตฺวา  วา  ยตฺถ  กตฺถจิ   ิต  อุทก  อนฺตมโส   
พินฺทุ  คเหตฺวา  ขิปนกีฬายป  กีฬนฺตสฺส  ทุกฺกฏเมว ฯ  อตฺถโชตก  
ปน  อกฺขร  ลิขิตุ  วฏฏติ ฯ  อยเมตฺถ  วินิจฺฉโย ฯ  เสสเมตฺถ  
อุตฺตานเมว ฯ  ปมปาราชิกสมุฏาน  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข สจิตฺตก โลกวชชฺ กายกมฺม 
อกุสลจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                            หสฺสธมฺมสิกฺขาปท ตติย ฯ    
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        จตุตฺถสิกฺขาปเท ฯ  กถาย  นสฺเสยฺยาติ  กถ  อย  ธมโฺม   
ตนฺติ  ปเวณิ  นสฺเสยฺย ฯ  ต  วา  น  สิกขิฺตุกาโมติ  เยน  
ป ฺตฺเตน  วุจฺจติ  ต  ป ฺตฺต  น  สิกฺขิตุกาโม ฯ 
อปฺป ฺตฺเตนาติ  สุตฺเต  วา  อภิธมฺเม  วา  อาคเตน ฯ  เอว   
อมฺหาก  อาจริยาน  อุคฺคโหติ  เอตฺถ  คารยฺโห  อาจริยุคฺคโห   
น  คเหตพฺโพ ฯ  ปเวณิยา  อาคโต  อาจริยุคฺคโหว  คเหตพฺโพ ฯ 
กุรุนฺทิย  โลกวชฺเช  อาจริยุคฺคโห  น  วฏฏติ  ปณฺณตฺติวชฺเช  
ปน  วฏฏตีติ  วุตฺต ฯ  มหาปจฺจริย  สุตฺต  สุตฺตานุโลม  จ  
อุคฺคหิตกานเยว  อาจริยาน  อุคฺคโห  ปมาณ  อชานนฺตาน  กถา   
อปฺปมาณนฺติ  วุตฺต ฯ  ต  สพฺพ  ปเวณิยา  อาคเต  สโมธาน   
คจฺฉติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ติสมฏุาน  กายจิตฺตโต   
วาจาจิตฺตโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ  กิริยา  ส ฺา- 
วิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม  อกสุลจิตฺต   
ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                           อนาทริยสิกฺขาปท จตุตฺถ ฯ   
        ป ฺจมสิกฺขาปเท  รูปูปหาราทโย  มนุสฺสวิคฺคเห  วุตฺต- 
นเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ เสส อุตฺตานเมว ฯ สมุฏานาทีนิ  
อนาทริยสทิสาเนวาติ ฯ   
                           ภึสาปนสิกฺขาปท ป ฺจม ฯ    
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        ฉฏสิกขฺาปเท ฯ  ภคฺคาติ  ชนปทสฺเสต  นาม ฯ  สุสุมาร- 
คีรนฺติ  นครสฺส  นาม ฯ  เภสกลาวนนฺติ  ตนฺนิสฺสิตวนสฺส  
นาม ฯ  ต  ปน  มิคาน  ผาสุวิหารตฺถาย  ทินฺนตฺตา  มิคทายาติ  
วุจฺจติ ฯ  สมาทหิตฺวาติ  ชาเลตฺวา ฯ  ปริปาเตสีติ  อนุพนฺธิ ฯ   
สย  สมาทหตีติ  เอตฺถ  โชตึ  สมาทหิตุกามตาย  อรณีสณฺปนโต   
ปฏาย  ยาว  ชาลา  น  อุฏหติ  ตาว  สพฺพปโยเคสุ  ทุกฺกฏ ฯ   
ปทีเปปติ  ปทีปุชฺชลเนป ฯ  โชติเกปติ  ปตฺตปจนเสทกมฺมาทีสุ   
โชติกรเณ ฯ  ตถารูปปจฺจยาติ  ปทีปาทิปจฺจยา ฯ  ปฏิลาต  อุกขิฺปตีติ   
ฑยฺหมาน  อลาต  ปตติ  ต  อุกฺขิปติ  ปนุ  ยถาาเน  เปตีติ  
อตฺโถ ฯ  เอว  อวิชฺฌาต  อุกฺขิปตฺวา  ปกฺขิปนฺตสฺเสว  ทุกฺกฏ ฯ  
วิชฺฌาต  ปน  ชาลาเปนฺตสฺส  ปาจิตฺติยเมว ฯ  ตถารูปปจฺจยาติ  
เปตฺวา  ปทีปาทีนิ  อ ฺเนป  ตถารูเปน  ปจฺจเยน  สมาท- 
หนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  อาปทาสูติ  สปฺปทฏโจรรทฺุธพาฬมิค- 
อมนุสฺเสหิ  อุปทฺทโว  โหติ  ตตฺถ  สมาทหนฺตสฺสาป  อนาปตฺติ ฯ 
เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ฉสฺสมุฏาน  กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  
อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                            โชติสมาทหนสิกฺขาปท ฉฏ ฯ   
        สตฺตมสิกฺขาปเท ฯ  จุณฺเณน  วา  มตฺติกาย  วาติ  เอตฺถ   
จุณฺณมตฺติกาน  อภิสงฺขรณกาลโต  ปฏาย  สพฺพปโยเคสุ   
ทุกฺกฏ ฯ  ปาร  คจฺฉนฺโต  นหายตีติ  เอตฺถ  สุกฺขาย  นทิยา    
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วาลุก  อุกฺกรีตฺิวา  กตอาวาเฏสุป  นหายิตุ  วฏฏติ ฯ  อาปทาสูติ   
ภมราทีทิ  อนุพทฺธสฺส  อุทเก  นิมุชชฺตุิ  วฏฏตีติ ฯ  เสสเมตฺถ   
อุตฺตานเมวาติ ฯ  เอฬกโลมสมุฏาน    กิริยา    โนส ฺาวิโมกฺข   
อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  ติจิตฺต  ติเวทนนฺติ ฯ   
                        นหานสิกขฺาปท สตฺตม ฯ   
        อฏมสิกฺขาปเท ฯ  นว  ปน  ภิกขฺุนา  จีวรลาเภนาติ  เอตฺถ   
อลภีติ  ลโภ  ลโภเอว  ลาโภ ฯ  กึ  อลภิ ฯ จีวร ฯ กทีิส ฯ  
นว ฯ  อิติ  นวจีวรลาเภนาติ  วตฺตพฺเพ  อนุนาสิกโลป  อกตฺวา   
นว  จีวรลาเภนาติ  วุตฺต ฯ  ปฏิลทฺธนวจีวเรนาติ  อตฺโถ ฯ 
มชฺเฌ   ิตปททฺวเย  ปนาติ  นิปาโต ฯ  ภิกฺขุนาติ  เยน  ลทฺธ  
ตสฺส นิทสฺสน ฯ  ปทภาชเน  ปน  พฺย ฺชน  อนาทิยิตฺวา  ย   
ลทฺธ  ต  ทสฺเสตุ จีวร  นาม  ฉนฺน  จีวรานนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ  
จีวรนฺติ  เจตฺถ  ย  นิวาเสตุ  วา  ปารุปตุ  วา  สกฺกา  โหติ   
ตเทว  เวทิตพฺพ ฯ  เตเนว  วิกปฺปนูปค  ปจฺฉิมนฺติ  น  วุตฺต ฯ 
กสนีลนฺติ  จมฺมการนีล ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  อยมล  โลหมล  
เอต  กสนีล  นามาติ  วุตฺต ฯ  ปลาสนีลนฺติ  โย  โกจิ  นลีวณฺโณ   
ปณฺณกรโส ฯ  ทุพฺพณฺณกรณ  อาทาตพฺพนฺติ  เอต  กปฺปพินฺทุ   
สนฺธาย  วุตฺต ฯ  น  นีลาทหีิ  สกลจีวรสฺส  ทุพฺพณฺณกรณ ฯ  
ต ฺจ  ปน  กปฺป  อาทิยนฺเตน  จีวร  รชตฺิวา  จตูสุ  วา  
โกเณสุ  ตีสุ  วา  ทฺวีสุ  วา  เอกสฺมึ  วา โกเณ  โมรสฺส   
อกฺขิมณฺฑลมตฺต  วา  มงฺกุณปฏ ิมตฺต  วา  อาทาตพฺพ ฯ    
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มหาปจฺจริย  ปเฏ  วา  คณฺ ิย  วา  น  วฏฏตีติ  วุตฺต ฯ   
มหาอฏกถาย  ปน  วฏฏติเยวาติ  วุตฺต ฯ  ปาลิกปปฺกณฺณิก- 
กปฺปาทโย  ปน  สพฺพตฺถ  ปฏิสิทฺธา  ตสฺมา  เปตฺวา  เอก   
วฏฏพินฺทุ  อ ฺเน  เกนจิป  วิกาเรน  กปฺโป  น  กาตพฺโพ ฯ  
อคฺคเฬติ  อาทีสุ  เอตานิ  อคฺคฬาทีนิ  กปฺปกตจีวเร  ปจฺฉา  
อาโรเปตฺวา  กปฺปกรณกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ   
เอฬกโลมสมุฏาน  กิริยากิริย  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก   
ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        ทุพฺพณฺณกรณสิกฺขาปท อฏม ฯ   
        นวมสิกขฺาปเท ฯ  ตสฺส  วา  อทนิฺนนฺติ  จีวรสฺสามิกสฺส   
ปริภุ ฺชาหิ  วา  วิสฺสชฺเชหิ  วา  ยถาปจฺจย  วา  กโรหีติ   
เอว วตฺวา  อทินฺน ฯ  ตสฺส  วา  อวิสฺสาเสนฺโตติ  เยน  (๑) วินย- 
กมฺม  กต ตสฺส  อวิสฺสาเสน  วา ฯ  เตน  ปน  ทินฺเนน  (๒) วา  
ตสฺส วิสฺสาเสน วา  ปริภุ ฺชนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  เสสเมตฺถ   
ตึสกกณฺฑวณฺณนาย  วุตฺตนยตฺตาว  อุตฺตานเมวาติ ฯ  ก ิน- 
สมุฏาน  กายวาจโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ  กิริยา- 
กิริย  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม  
วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        วิกปฺปนสกิฺขาปท นวมสิกฺขาปท ฯ   
# ๑. กรณวจน ทฏพฺพ สมฺปทานวจน สุฏ ุ ปากฏ โหติ ฯ ๒. ทนิฺน ฯ    
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        ทสมสกิฺขาปเท ฯ  อปนิเธนฺตีติ  อปเนตฺวา  นิเธนฺติ ฯ   
หสฺสาเปกฺโขติ  หสฺสาธิปฺปาโย ฯ  อ ฺ  ปริกฺขารนฺติ  ปาลิยา   
อนาคต  ปตฺตตฺถวิกาทึ ฯ  ธมฺม ึ กถ  กตฺวาติ  สมเณน  นาม   
อนิหิตปริกฺขาเรน  ภวิตุ น  วฏฏตีติ  เอว  ธมฺมกถ  กเถตฺวา 
ทสฺสามีติ  นิกฺขิปโต  อนาปตฺติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
ติสมุฏาน  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม  
วจีกมฺม  อกสุลจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                            จีวราปนิธานสิกฺขาปท ทสม ฯ   
                สมตฺโต วณฺณนากฺกเมน สุราปานวคฺโค ฉฏโ ฯ   
                สปฺปาณกวคฺคสฺส  ปมสิกขฺาปเท ฯ  อิสฺสาโส  โหตีติ  คิหิกาเล   
ธนุคฺคหาจริโย  โหติ ฯ  ชีวิตา  โวโรปตาติ  ชีวตา  วิโยชิตา ฯ   
สิกฺขาปเทป  โวโรเปยฺยาติ  วิโยเชยฺย ฯ ยสฺมา ปน โวหาร- 
มตฺตเมเวต  น  เหตฺถ  กิ ฺจิ  วิโยชิเต  สีสาลงฺกาเร  สีส  วิย   
ชีวตา  โวโรปเต  ปาเณ  ชีวิต  นาม  วิสุ ติฏติ  อ ฺทตฺถุ   
อนฺตรธานเมว  คจฺฉติ  ตสฺมา  ตมตฺถ  ทสฺเสตุ  ปทภาชเน  
ชีวิตินฺทฺริย  อุปจฺฉินฺทตีติอาทิ  วุตฺต ฯ  อิมสฺมึ  จ  สกิฺขาปเท   
ติรจฺฉานคโตเยว  ปาโณติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ต  ขุทฺทกป  มหนฺตป   
มาเรนฺตสฺส  อาปตฺติ ฯ  นานากรณ  นตฺถิ ฯ  มหนฺเต  ปน   
อุปกฺกมมหนฺตตฺตา  อกุสลมหตฺต  โหติ ฯ  ปาเณ  ปาณส ฺ ีติ  
อนฺตมโส  ม ฺจป  โสเธนฺโต  มงฺกุณพีชเกป  ปาณกส ฺ ี    
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นิกฺการุณิกตาย  ต  ภินฺทนฺโต  อปเนติ  ปาจิตฺติย ฯ  ตสฺมา   
เอวรูเปสุ  าเนสุ  การุ ฺ  อุปฏเปตฺวา  อปฺปมตฺเตน  วตฺต   
กาตพฺพ ฯ  เสส  มนุสฺสวคฺิคเห  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ สทฺธึ   
สมุฏานาทีหิ ฯ   
                           ส ฺจิจฺจปาณสิกฺขาปท ปม ฯ   
         ทุติยสิกฺขาปเท ฯ  สปฺปาณกนฺติ  เย  ปาณกา  ปริโภเคน   
มรนฺติ  เตหิ  ปาณเกหิ  สปฺปาณก ฯ  ตาทิส  หิ  ชาน   
ปริภุ ฺชโต  โยเค  ปโยเค  ปาจิตฺติย ฯ  ปตฺตปูรป  อวิจฺฉินฺทิตฺวา   
เอกปฺปโยเคน  ปวโต  เอกา  อาปตฺติ ฯ  ตาทิเสน  อุทเกน  สามิส  
ปตฺต  อาวิชฺฌิตฺวา  โธวโตป  ตาทิเส  อุทเก  อุณฺหยาคุปตฺต   
นิพฺพาปยโตป  ต  อุทก  หตฺเถน  วา  อุฬุงฺเกน  วา  คเหตฺวา   
นหายโตป  ปโยเค  ปโยเค  ปาจิตฺติย ฯ  อุทกโสณฺฑึ  วา  โปกฺขรณึ   
วา  ปวิสิตฺวา  พหิ  นิกฺขมนตฺถาย  วีจึ  อุฏาปยโตป ฯ  โสณฺฑึ  
วา  โปกฺขรณึ  วา  โสเธนฺเตหิ  ตโต  คหิตอุทก  อุทเกเยว   
อาสิ ฺจิตพฺพ ฯ  สมีปมฺหิ  อุทเก  อสติ  กปฺปยอุทกสฺส  อฏ   
วา  ทส  วา  ฆเฏ  อุทกสณฺานกปฺปเทเส  อาสิ ฺจิตฺวา  ตตฺถ   
อาสิ ฺจิตพฺพ ฯ  ปวฏฏิตฺวา  อุทเก  ปติสฺสตีติ  อุณฺหปาสาเณ   
อุทก  นาสิ ฺจิตพฺพ ฯ  กปฺปยอุทเกน ปน ปาสาณ นิพฺพาเปตฺวา  
อาสิ ฺจิตุวฏฏติ ฯ   
         เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  ติสมฏุาน  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข    
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สจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม  ติจิตฺต  ติเวทนนฺติ ฯ   
เอตฺถ  จ  ปฏงฺคปาณกาน  ปตน  ตฺวาป  สุทฺธจิตฺตตาย   
ทีปุชฺชลเน  วิย  สปฺปาณกภาว  ตฺวาป  อุทกส ฺาย   
ปริภุ ฺชิตพฺพโต  ปณฺณตฺติวชฺชตา เวทิตพฺพาติ ฯ   
                         สปฺปาณกสิกฺขาปท ทุติย ฯ   
        ตติยสิกขฺาปเท ฯ  อุกฺโกเฏนฺตีติ  ตสฺส  ตสฺส  ภิกฺขุโน  สนติฺก   
คนฺตฺวา  อกต  กมฺมนฺติอาทีนิ  วทนฺตา  อุจฺจาเลนฺติ  ยถา- 
ปติฏ ิตภาเวน  ปติฏาตุ  น  เทนฺติ ฯ  ยถาธมฺมนฺติ  โย  ยสฺส   
อธิกรณสฺส  วูปสมนาย  ธมฺโม  วุตฺโต  เตเนว  ธมฺเมนาติ   
อตฺโถ ฯ  นีหฏาธิกรณนฺติ  นีหฏ  อธิกรณ  สตฺถารา  วุตฺตธมฺเมเนว   
วูปสมิต  อธิกรณนฺติ  อตฺโถ ฯ  ธมฺมกมฺเม  ธมฺมกมฺมส ฺ ีติ   
เยน กมฺเมน  ต  อธิกรณ  วูปสมิต  ต ฺเจ  ธมฺมกมฺม  โหติ  
ตสฺมึ  ธมฺมกมฺเม  อยป  ธมฺมกมฺมส ฺ ี  หุตฺวา  ยทิ  อุกฺโกเฏติ   
ปาจิตฺติย  อาปชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ  เอเตน  นเยน  เสสปทานิป   
เวทิตพฺพานิ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป ฯ  วิตฺถาโร  ปน  อิเมส  จตุนฺน   
อธิกรณาน  กติ  อุกฺโกฏนาติอาทินา  นเยน  ปริวาเร  วุตฺโต ฯ  
อฏกถาสุ  ต  สพฺพ  อาหริตฺวา  ตสฺเสวตฺโถ  วณฺณิโต ฯ  มย   
ปน  น  ตตฺเถว  วณฺณยิสฺสาม ฯ  อิธ  อาหริตฺวา  วณฺณิยมาเน   
หิ  สุฏ ุตร  สมฺโมโห  ภเวยฺยาติ  น  ต  วณฺณยิมฺหา ฯ  เสสเมตฺถ   
# ๑. วิ. ปริ. ๘/๑๐๔๖/๓๗๒.    
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อุตฺตานเมว ฯ  ติสมุฏาน  กริิยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก   
โลกวชชฺ  กายกมฺม  วจีกมฺม  อกุสลจิตฺต  ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                        อุกฺโกฏนสิกฺขาปท  ตติย ฯ   
        จตุตฺถสิกฺขาปเท ฯ  ทุฏ ุลฺลา  นาม  อาปตฺตีติ  เอตฺถ   
จตฺตาริ  ปาราชิกานิ  อตฺถทฺุธารวเสน  ทสฺสิตานิ  สงฺฆาทิ 
เสสาปตฺติ  ปน  อธิปฺเปตา ฯ  ต  ฉาเทนฺตสฺส  ปาจิตฺติย ฯ  ธุร   
นิกฺขิตฺตมตฺเตติ  ธุเร  นกิขิฺตฺตมตฺเต ฯ  สเจป  ธุร  นิกฺขิปตฺวา  
ปจฺฉา  อาโรเจติ  น  รกฺขติ ฯ  ธรุ  นิกขิฺตฺตมตฺเตเยว  ปาจิตฺติยนฺติ   
วุตฺต  โหติ ฯ สเจ  ปน  เอว  ธุร  นิกฺขิปตฺวา  ปฏิจฺฉาทนตฺถเมว  
อ ฺสฺส  อาโรเจติ  โสป  อ ฺสฺสาติ  เอเตนูปาเยน  สมณสตป   
สมณสหสฺสป  อาปตฺตึ  อาปชฺชติเยว  ยาว  โกฏ ิ น  ฉิชชฺติ ฯ  
กทา  ปน  โกฏิ  ฉิชฺชตีติ ฯ  มหาสุมตฺเถโร  ตาว  วทติ  
อาปตฺตึ  อาปนฺโน  เอกสฺส  อาโรเจติ  โส  ปฏินิวตฺติตฺวา   
ตสฺเสว  อาโรเจติ  เอว  โกฏิ  ฉิชฺชตีติ ฯ  มหาปทุมตฺเถโร  ปนาห   
อย  หิ  วตฺถปุุคฺคโลเยว  อาปตฺตึ  อาปนฺโน  ปน  เอกสฺส   
ภิกฺขุโน  อาโรเจติ  อย  อ ฺสฺส  อาโรเจติ  โส  ปฏินิวตฺติตฺวา   
เยนสฺส  อาโรจิต  ตสฺเสว  อาโรเจติ  เอว  ตติเยน  ปคฺุคเลน  
ทุติยสฺส  อาโรจิเต  โกฏิ  ฉินฺนา  โหตีติ ฯ  อทฏุ ุลลฺ  อาปตฺตินฺติ   
อวเสเส  ป ฺจาปตฺติกฺขนฺเธ ฯ  อนุปสมฺปนฺนสฺส  ทุฏ ุลฺล  วา   
อทุฏ ุลฺล  วา  อชฌฺาจารนฺติ  เอตฺถ  อนปุสมฺปนฺนสฺส  สุกฺกวิสฏ ิ   
จ  กายสสคฺโค  จาติ  อย  ทุฏ ุลฺลอชฌฺาจาโร  นาม ฯ    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๕๑๔   
 
เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ  ธุรนกิฺเขปสมุฏาน  กายวาจาจิตฺตโต   
สมุฏาติ  อกิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม   
วจีกมฺม  อกสุลจิตฺต  ทุกขฺเวทนนฺติ ฯ   
                        ทฏุ ุลฺลสิกฺขาปท จตุตฺถ ฯ   
        ป ฺจมสิกฺขาปเท ฯ  องฺคุลิโย  ทกฺุขา  ภวิสฺสนฺตีติ  อกฺขรานิ   
ลิขนฺตสฺส  องฺคุลิโย  ทุกฺขา  ภวิสฺสนฺตีติ  จินฺเตสุ ฯ  อุรสฺส  ทุกฺโขติ   
คณน  สิกฺขนฺเตน  พหุป  จินฺเตตพฺพ  โหติ  เตนสฺส  อุโร  ทุกฺโข   
ภวิสฺสตีติ  ม ฺ ึสุ ฯ  อกขีฺนิสฺส  ทุกฺขานีติ  รูปสุตฺต  สิกฺขนฺเตน   
กหาปณานิ  ปริวตฺเตตฺวา  ปริวตฺเตตฺวา  ปสฺสิตพฺพานิ  โหนฺติ 
เตนสฺส  อกฺขีนิ  ทุกฺขานิ  ภวิสฺสนฺตีติ  ม ฺ ึสุ ฯ ฑสาทีสุ  
ฑสาติ ปงฺคลมกฺขิกาโย ฯ  ทุกฺขานนฺติ  ทุกฺขมาน ฯ  ติพฺพานนฺติ   
พหลาน ฯ  ขรานนฺติ  ติกขิฺณาน ฯ  กฏกานนฺติ  ผรสุาน ฯ   
อมนาปตาย วา กฏกรสสทิสาน ฯ  อสาตานนฺติ  อมธุราน ฯ   
ปาณหรานนฺติ  ชีวิตหราน ฯ  สีม  สมมฺนฺนตีติ  นว  สีม  
พนฺธติ ฯ  กรุนฺุทิย  ปน  อุทกุกฺเขป  ปรจฺิฉินฺทเนป   ทุกฺกฏ   
วุตฺต  ฯ   ปรปิุณฺณวีสติวสฺโสติ  ปฏิสนฺธิคฺคหณโต  ปฏาย   
ปริปุณฺณวีสติวสฺโส ฯ  คพภวีโสป  ห ิ ปริปุณฺณวีสติวสฺโสเตฺวว   
สงฺขฺย  คจฺฉติ ฯ  ยถาห ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา   
กุมารกสฺสโป  คพฺภวีโส  อุปสมฺปนฺโน  โหติ ฯ  อถโข  อายสฺมโต   
กุมารกสฺสปสฺส  เอตทโหสิ  ภควตา  ป ฺตฺต  น  อูนวีสติวสฺโส    
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                *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๕๑๕   
 
ปุคฺคโล  อุปสมฺปาเทตพฺโพติ  อห ฺจมฺหิ  คพฺภวีโส  อุปสมฺปนโฺน   
อุปสมฺปนฺโน  นุโขมฺหิ  น  นุโข  อุปสมฺปนฺโน ฯ  ภควโต   
เอตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  ย  ภิกฺขเว  มาตุกุจฺฉิสฺมึ  ปม  จิตฺต   
อุปฺปนฺน  ปม  วิ ฺาณ  ปาตุภูต  ตทุปาทาย  สาวสฺส  ชาติ   
อนุชานามิ  ภิกฺขเว  คพฺภวีส  อุปสมฺปาเทตุนฺติ  (๑) ฯ ตตฺถ โย 
ทฺวาทส  มาเส  มาตุกุจฺฉิสฺมึ  วสิตฺวา  มหาปวารณาย  ชาโต   
โส  ตโตปฏาย  ยาว  เอกูนวีสติเม  วสฺเส  มหาปวารณา 
ต  อติกฺกมิตฺวา  ปาฏิปเท  อุปสมฺปาเทตพฺโพ ฯ  เอเตนูปาเยน   
หาปนวฑฺฒน  เวทิตพฺพ ฯ  โปราณกตฺเถรา  ปน  เอกูนวีสติ- 
วสฺส  สามเณร  นกิฺขมนียปุณฺณมาสึ  อติกฺกมฺม  ปาฏิปททิวเส   
อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ  ต  กสฺมาติ ฯ  วุจฺจเต ฯ  เอกสฺมึ  วสฺเส  ฉ   
จาตุทฺทสิกา  อุโปสถา  โหนฺติ  อิติ  วีสติยา  วสฺเสสุ  จตฺตาโร   
มาสา  ปริหายนฺติ ฯ  ราชาโน  ตติเย  ตติเย  วสฺเส  วสฺส  
อุกฺกฑฺฒนฺติ  อิติ  อฏารสสุ  วสฺเสสุ  ฉมฺมาสา  วฑฺฒนฺติ ฯ   
ตโต  อุโปสถวเสน  ปริหเีน  จตฺตาโร  มาเส  อปเนตฺวา   
เทฺว  มาสา  อวเสสา  โหนฺติ ฯ  เต  เทฺว  มาเส  คเหตฺวา  
วีสติ  วสฺสานิ  ปริปุณฺณานิ  โหนฺตีติ  นิกฺกงฺขา  หตฺุวา   
นิกฺขมนียปุณฺณมาสึ  อติกฺกมฺม  ปาฏปิเท  อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ  
เอตฺถ  ปน  โย  ปวาเรตฺวา  วีสติวสฺโส  ภวิสฺสติ  ต  สนฺธาย   
# ๑. วิ. มหา. ๔/๑๔๑/๑๘๘ ฯ    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๕๑๖   
 
เอกูนวีสติวสฺสนฺติ  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  โย  มาตุกุจฺฉิสฺมึ  ทฺวาทส   
มาเส  วสิ  โส  เอกวีสติวสฺโส  โหติ ฯ  โย  สตฺตมาเส  วสิ   
โส  สตฺตมาสาธิกวีสติวสฺโส ฯ  ฉมฺมาเส  ชาโต  ปน  น  ชีวติ ฯ   
อนาปตฺติ  อูนวีสติวสฺส  ปุคฺคล  ปริปณฺุณส ฺ ีติ  เอตฺถ  กิ ฺจาป   
อุปสมฺปาเทนฺตสฺส  อนาปตฺติ  ปุคฺคโล  ปน  อนุปสมฺปนฺโนว   
โหติ ฯ  สเจ  ปน  โส  ทสวสฺสจฺจเยน  อ ฺ   อุปสมฺปาเทติ  
ต ฺเจ  มุ ฺจิตฺวา  คโณ  ปูรติ  สูปสมปฺนฺโน ฯ  โสป  จ  ยาว  
น  ชานาติ ตาวสฺส เนว  สคฺคนฺตราโย  น  โมกฺขนฺตราโย ฯ 
ตฺวา  ปน  ปุน  อุปสมฺปชฺชิตพฺพ ฯ  เสส  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
ติสมุฏาน  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  
กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        อูนวีสติวสฺสสิกฺขาปท ป ฺจม ฯ   
        ฉฏสิกขฺาปเท ฯ  ปฏิยาโลกนฺติ  สุริยาโลกสฺส  ปฏิมุข   
ปจฺฉิมทิสนฺติ  อตฺโถ ฯ  กมฺมิกาติ  สุงฺกฏาเน  กมฺมิกา ฯ  ราชาน   
วา  เถยฺย  คจฺฉนฺตีติ  ราชาน  วา  เถเนตฺวา  ว ฺเจตฺวา 
ร ฺโ  สนฺตก  กิ ฺจิ  คเหตฺวา  อิทานิ  น  ตสฺส  ทสสฺามาติ   
คจฺฉนฺติ ฯ  วิสงฺเกเตนาติ  กาลวิสงฺเกเตน  ทิวสวิสงฺเกเตน  จ  
คจฺฉโต อนาปตฺติ ฯ  มคฺควิสงฺเกเตน  ปน  อฏวีวิสงฺเกเตน  วา   
อาปตฺติเยว ฯ  เสสเมตฺถ  ภิกฺขุนีวคฺเค  วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานเมว ฯ   
เถยฺยสตฺถสมฏุาน  กายจิตฺตโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมุฏาติ    
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                *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๕๑๗   
 
กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม   
ติจิตฺต  ติเวทนนฺติ ฯ   
                           เถยฺยสตฺถสิกฺขาปท ฉฏ ฯ   
        สตฺตมสิกฺขาปเท ฯ  ปธูเปนฺโต  นิสีทีติ  ปชฌฺายนฺโต  
อตฺตานเยว  ปริภาสนฺโต  นิสีทติ ฯ  นายฺโย  โส  ภิกฺขุ  ม   
นิปฺปาเทสีติ  อยฺโย  อย  ภิกฺขุ  ม  น  นกิฺขาเมสิ  น  ม   
คเหตฺวา  อคมาสีติ  อตฺโถ ฯ  เสสเมตฺถ  ภิกฺขุนิยา  สทฺธึ   
สวิธานสิกฺขาปเท  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ สทฺธึ สมฏุานาทีหิ ฯ   
                           สวิธานสิกฺขาปท สตฺตม ฯ   
        อฏมสิกฺขาปเท ฯ  คทฺเธ  พาธยึสูติ  คทฺธพาธโน ฯ   
คทฺธพาธิโน  ปุพฺพปุริสา  อสฺสาติ  คนฺธพาธิปุพฺโพ  (๑) ฯ  ตสฺส  คทฺธ- 
พาธิปุพฺพสฺส  คิชฺฌฆาฏกกุลปฺปสูตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  สคฺคโมกขฺาน   
อนฺตราย  กโรนฺตีติ  อนฺตรายิกา ฯ  เต  กมฺมกิเลสวิปากอุปวาท-   
อาณาวีติกฺกมวเสน  ป ฺจวิธา ฯ  ตตฺถ  ป ฺจานนฺตริกธมฺมา   
กมฺมนฺตรายิกา  นาม ฯ  ตถา  ภิกฺขุนีทูสกกมฺม ฯ  ต  ปน   
โมกฺขสฺเสว  อนฺตราย  กโรติ  น  สคฺคสฺส ฯ  นิยตมิจฺฉาทิฏ ิธมฺมา   
กิเลสนฺตรายิกา  นาม ฯ  ปณฺฑกติรจฺฉานคตอุภโตพฺย ฺชนกาน   
# ๑. คทฺเธ คิชฺเฌ พาธติ วิชฺฌตีติ คทฺธพาธี  คทฺธพาธิภูตปุพฺโพ คทฺธพาธิปุพฺโพติ   
# อมฺหาก มติ อ ฺติตฺถิยปุพฺโพติ สาธก โย หิ ปุพฺเพ อตฺตนา อ ฺติตฺถิโย   
# อโหสิ โส อธิปฺเปโต น อ ฺติตฺถิยาน อนุปุริโส ฯ    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๕๑๘   
 
ปฏิสนฺธิธมฺมา  วิปากนฺตรายิกา  นาม ฯ  อริยูปวาทา  อุปวา- 
ทนฺตรายิกา  นาม ฯ  เต  ปน  ยาว  อริเย  น  ขมาเปนฺติ   
ตาวเทว  น  ตโต  ปร ฯ  ส ฺจิจฺจ  อาปนฺนา  อาปตฺติโย   
อาณาวีติกฺกมนฺตรายิกา  นาม ฯ  ตาป  ยาว  ภิกฺขุภาว  วา   
ปฏิชานาติ  น  วุฏาติ  วา  น  เทเสติ  วา  ตาวเทว  น   
ตโต  ปร ฯ  ตตฺราย  ภิกฺขุ พหุสฺสุโต  ธมฺมกถิโก  เสสนฺตรายิเก   
ชานาติ  วินเย  ปน  อโกวิทตฺตา  ปณฺณตฺตีวีติกฺกมนฺตรายิเก 
น  ชานาติ ฯ  ตสฺมา  รโหคโตเอวจินฺเตสิอิเม  อาคาริกา   
ป ฺจกามคุเณ  ปริภุ ฺชนฺตา  โสตาปนฺนาป  สกทาคามิโนป   
อนาคามิโนป  โหนฺติ  ภิกฺขูป  มนาปกานิ  จกฺขุวิ ฺเยฺยานิ   
รูปานิ  ปสฺสนฺติ ฯเปฯ  กายวิ ฺเยฺเย  โผฏพฺเพ  ผุสนฺติ   
มุทุกานิป  อตฺถรณปาปุรณาทีนิ  ปริภุ ฺชนฺติ  เอต  สพฺพ  
วฏฏติ  กสฺมา  อิตฺถีรูปา ฯเปฯ  อิตฺถีโผฏพฺพา  เอว  น  
วฏฏนฺติ เอเตป วฏฏนฺตีติ ฯ  เอว  รเสน  รส  สสนฺทิตฺวา  
สจฺฉนฺทราคปริโภค ฺจ นิจฺฉนฺทราคปริโภค ฺจ  เอก  กตฺวา   
ถูลวาเกหิ  สทฺธึ  อติสุขุมสุตฺต  ฆเฏนฺโต  วิย  สาสเปน  
สทฺธึ  สิเนรุ  อุปสหรนฺโต  วิย  ปาปก  ทิฏ ิคต  อุปฺปาเทตฺวา 
กึ  ภควตา  มหาสมุทฺท  พนฺธนฺเตน  วิย  มหตา  อุสสฺาเหน  
ปมปาราชิก  ป ฺตฺต  นตฺถิ  เอตฺถ  โทโสติ  สพฺพ ฺ ุ- 
ต ฺาเน  สทฺธึ  ปฏิวิรชฺุฌนฺโต  ภพฺพปุคฺคลาน  อาส    
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ฉินฺทนฺโต  ชนิสฺส  อาณาจกฺเก  ปหารมทาสิ ฯ  เตนาห  ตถาห  
ภควตา  ธมฺม  เทสิต  อาชานามีติอาทึ ฯ  อฏ ิกงฺกลูปมาติ- 
อาทิมฺหิ  อฏ ิกงฺกลูปมา  อปฺปสฺสาทฏเน  ฯ  มสเปสูปมา  พหุ- 
สาธารณฏเน ฯ  ติณุกฺกูปมา  อนุทหนฏเน ฯ  องฺคารกาสูปมา   
มหาภิตาปนฏเน ฯ  สุปนกูปมา  อิตฺตรปจฺจุปฏานฏเน ฯ   
ยาจิตกูปมา  ตาวกาลิกฏเน ฯ  รุกฺขผลูปมา สพฺพงฺคปจฺจงฺค- 
ปลิภ ฺชนฏเน ฯ อสิสูนูปมา อธิกุฏฏนฏเน ฯ  สตฺติสูลูปมา   
วินิวิชฺฌนฏเน ฯ  สปฺปสิรูปมา  สาสงฺกสปฏิภยฏเนาติ ฯ   
อยเมตฺถ  สงฺเขโป ฯ  วิตฺถาโร  ปน  ปป ฺจสูทนิย  มชฺฌิมฏกถาย   
คเหตพฺโพ ฯ  เอว  พฺยา  โขติ  เอว  วิย  โข ฯ  เสสเมตฺถ   
ปุพฺเพ  วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานเมว ฯ  สมนุภาสนสมุฏาน   
กายวาจาจิตฺตโต  สมุฏาติ  อกิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  
โลกวชชฺ กายกมฺม วจีกมฺม อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                            อรฏิสิกฺขาปท อฏม ฯ   
         นวมสิกฺขาปเท ฯ  อกฏานุธมฺเมนาติ  อนุธมฺโม  วุจฺจติ   
อาปตฺติยา  อทสฺสเน  วา  อปฏิกมฺเม  วา  ปาปกาย  ทิฏ ิยา   
อปฏินิสฺสคฺเค  วา  ธมฺเมน  วินเยน  สตฺถุสาสเนน  อุกฺขิตฺตกสฺส   
อนุโลมวตฺต  ทิสฺวา  กตา  โอสารณา ฯ  โส  โอสารณสงฺขาโต   
อนุธมฺโม  ยสฺส  น  กโต  อย  อกฏานุธมฺโม  นาม ฯ  ตาทิเสน   
สทฺธินฺติ  อตฺโถ ฯ ฯ  เตเนวสฺส  ปทภาชเน  อกฏานุธมฺโม    
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นาม  อุกฺขิตฺโต  อโนสารโิตติ  วุตฺต ฯ  เทติ  วา  ปฏคฺิคณฺหาติ   
วาติ  เอกปฺปโยเคน  พหูป  ททโต  วา  คณฺหโต  วา  เอก   
ปาจิตฺติย ฯ  วิจฺฉินฺทิตฺวา  เทนฺตสฺส  จ  คณฺหนฺตสฺส  จ  ปโยค- 
คณนาย  ปาจิตฺติยานิ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  ติสมุฏาน  
กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม  
วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        อุกฺขิตฺตสโภคสิกฺขาปท นวม ฯ   
        ทสมสกิฺขาปเท ฯ  ทิฏ ิคต  อุปฺปนฺนนฺติ  อรฏิสฺส  วิย   
เอตสฺสาป  อโยนิโส  อุมมฺชฺชนฺตสฺส  อุปฺปนฺน  ทฏิ ิคต ฯ  นาเสตูติ   
เอตฺถ  ติวิธา  นาสนา  สวาสนาสนา  ลิงฺคนาสนา  ทณฺฑ- 
กมฺมนาสนาติ ฯ  ตตฺถ  อาปตฺติยา  อทสฺสนาทีสุ  อุกฺเขปนา   
สวาสนาสนา  นาม ฯ  ทสูโก  นาเสตพฺโพ  เมตฺติย  ภิกฺขุนึ  
นาเสถาติ  อย  ลิงฺคนาสนา  นาม ฯ  อชฺชตคฺเค  เต  อาวุโส  
สมณุทฺเทส  น  เจว  โส  ภควา  สตฺถา  อปทิสิตพฺโพติ   
อย  ทณฺฑกมมฺนาสนา  นาม ฯ  อย  อิธ  อธิปฺเปตา ฯ  
เตนาห  เอว ฺจ  ปน  ภิกขฺเว  นาเสตพฺโพ ฯเปฯ  จร  ปเร 
วินสฺสาติ ฯ  ตตฺถ  จราติ  คจฺฉ ฯ  ปเรติ ปร อมามก ฯ   
วินสฺสาติ  นสฺส  ยตฺถ  น  เต  ปสฺสาม  ตตฺถ  คจฺฉาติ ฯ   
อุปลาเปยฺยาติ  สงฺคณฺเหยฺย ฯ  อุปฏาเปยฺยาติ  เตน  อตฺตโน   
อุปฏาน  การาเปยฺย ฯ  เสส  อรฏิสิกฺขาปเท  วุตฺตนเยเนว    
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เวทิตพฺพ สทฺธึ สมุฏานาทีหีติ ฯ   
                        กณฺกสิกขฺาปท (๑)ทสม ฯ   
        สมตฺโต วณฺณนากฺกเมน สปฺปาณกวคฺโค สตฺตโม ฯ   
        สหธมมฺิกวคฺคสฺส  ปมสิกฺขาปเท ฯ  เอตสฺมึ  สิกฺขาปเทติ   
เอตสฺมึ  สิกฺขาปเท  ย  วุตฺต  ต  น  ตาว  สิกฺขิสฺสามิ ฯ   
อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺสาติ  เอตฺถ  ปน  วาจาย  วาจาย  อาปตฺติ   
วทิตพฺพา ฯ  สิกฺขมาเนน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนาติ  โอวาท  สิรสา   
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  สิกฺขิตุกาเมเนว    หุตฺวา   อาชานิตพฺพ ฺเจว    
ปุจฺฉิตพฺพ ฺจ  อุปปริกฺขิตพฺพ ฺจ ฯ  เสสเมตฺถ  ทพฺุพจสิกฺขาปเท   
วุตฺตนเยเนว ปทตฺถโต  เวทิตพฺพ ฯ  วินิจฺฉยโต  อุตฺตานเมว ฯ   
ติสมุฏาน  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม  
วจีกมฺม  อกสุลจิตฺต  ทุกขฺเวทนนฺติ ฯ   
                        สหธมฺมิกสิกฺขาปท ปม ฯ   
        ทุติยสิกขฺาปเท ฯ  วินยกถ  กเถตีติ  วินยกถา  นาม   
กปฺปยากปฺปยอาปตฺตานาปตฺติสวราสวรปฺปหานปฏิสยุตฺตกถา ต   
กเถติ ฯ  วินยสฺส  วณฺณ  ภาสตีติ  วินยสฺส  วณฺโณ  นาม   
ป ฺจนฺนป  สตฺตนฺนป  อาปตฺติกฺขนฺธาน  วเสน  มาติก  
นิกฺขิปตฺวา  ปทภาชเนน  วณฺณนา  ต  ภาสติ ฯ  วินยปริยตฺติยา  
วณฺณ  ภาสตีติ  วินย  ปริยาปุณนฺตาน  วินยปริยตฺติมูลก   
# ๑. กณฺฑก อิติป ฯ    
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วณฺณ  คุณ  อานิสส  ภาสติ ฯ  วินยธโร  ห ิ วินยปริยตฺติมูลเก   
ป ฺจานิสเส  ฉ  อานิสเส  สตฺตานิสเส  อฏานิสเส  
นวานิสเส  ทสานิสเส  เอกาทสานิสเส  ลภติ  เต  สพฺเพ   
ภาสตีติ  อตฺโถ ฯ   
        กตเม  ป ฺจานิสเส  ลภติ ฯ  อตฺตโน  สลีกฺขนฺธคุตฺติ- 
อาทิเก ฯ  วุตฺต  เหต  ป ฺจิเม  ภิกฺขเว  อานิสสา  วินยธเร  
ปุคฺคเล  อตฺตโน  สลีกฺขนโฺธ  สุคุตฺโต  โหติ  สุรกฺขิโต   
กุกฺกุจฺจปฺปกตาน  ปฏิสฺสรณ  โหติ  วิสารโท  สงฺฆมชฺเฌ  โวหรติ   
ปจฺจตฺถิเก  สหธมฺเมน  สนุิคฺคหิต  นิคฺคณฺหาติ  สทฺธมฺมฏ ิติยา   
ปฏิปนฺโน  โหตีติ  (๑) ฯ  กถมสฺส  อตฺตโน  สลีกฺขนฺโธ  สุคุตฺโต  โหติ   
สุรกฺขิโต ฯ  อิเธกจฺโจ  ภิกฺขุ  อาปตฺตึ  อาปชฺชนฺโต  ฉหากาเรหิ   
อาปชฺชติ  อลชชฺิตา  อ ฺาณตา  กุกฺกุจฺจปฺปกตตา  อกปฺปเย   
กปฺปยส ฺ ิตา  กปฺปเย  อกปฺปยส ฺ ิตา  สติสมฺโมสาติ ฯ  กถ   
อลชฺชิตาย  อาปชฺชติ ฯ  อกปฺปยภาว ชานนฺโตเยว มทฺทิตฺวา  
วีติกฺกม กโรติ ฯ วุตฺตป เจต   
                        ส ฺจิจฺจ อาปตฺตึ อาปชฺชติ   
                        อาปตฺตึ ปริคูหติ   
                        อคติคมน ฺจ คจฺฉติ   
                        อีทิโส วุจฺจติ อลชฺชิปุคฺคโลติ (๒)   
# ๑.  วิ. ปร.ิ ๘/๑๑๖๘/๔๕๓ ฯ  ๒. วิ.  ปร.ิ  ๘/๑๐๗๐/ ๓๙๓ ฯ    
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กถ  อ ฺาณตาย  อาปชฺชติ ฯ  อ ฺาณิปุคฺคโล  ห ิ มนฺโท   
โมมุโห  กตฺตพฺพากตฺตพฺพ  อชานนฺโต  อกตฺตพฺพ  กโรติ  กตฺตพฺพ   
วิราเธติ  เอว  อ ฺาณตาย  อาปชฺชติ ฯ  กถ  กุกฺกุจฺจปฺปกตตาย   
อาปชฺชติ ฯ  กปฺปยากปฺปย  นิสฺสาย  กกฺุกุจฺเจ  อุปฺปนฺเน  วินยธร   
ปุจฺฉิตฺวา  กปฺปย  เจ  กตฺตพฺพ  สิยา  อกปฺปย  เจ  น  กตฺตพฺพ   
สิยา  อย  ปน  วฏฏตีติ  มทฺทิตฺวา  วีติกฺกมติเยว  เอว   
กุกฺกุจฺจปฺปกตตาย  อาปชฺชติ ฯ  กถ  อกปฺปเย  กปปฺยส ฺ ิตาย   
อาปชฺชติ ฯ  อจฺฉมส  สูกรมสนฺติ  ขาทติ  ทีปมส  มิคมสนฺติ   
ขาทติ   อกปฺปยโภชน   กปฺปยโภชนนติฺ  ภุ ฺชติ  วิกาเล   
กาลส ฺาย  ภุ ฺชติ  อกปฺปยปานก  กปฺปยปานกนฺติ  ปวติ   
เอว  อกปฺปเย  กปฺปยส ฺ ิตาย  อาปชฺชติ ฯ  กถ  กปฺปเย   
อกปฺปยส ฺ ิตาย  อาปชฺชติ ฯ  สูกรมส  อจฺฉมสนฺติ  ขาทติ   
มิคมส   ทีปมสนฺติ  ขาทติ  กปฺปยโภชน  อกปฺปยโภชนนฺติ   
ภุ ฺชติ  กาเล  วิกาลส ฺาย  ภุ ฺชติ  กปฺปยปานก  อกปฺปย- 
ปานกนฺติ  ปวติ  เอว  กปปฺเยอกปฺปยส ฺ ิตาย  อาปชฺชติ ฯ   
กถ  สติสมฺโมสาย  อาปชฺชติ ฯ  สหเสยฺยาติจีวรวิปฺปวาสเภสชฺช- 
จีวรกาลาติกฺกมนปจฺจยา  อาปตฺตึ  จ  สติสมฺโมสาย  อาปชฺชติ ฯ   
เอวมิเธกจฺโจ  ภิกฺขุ  อิเมหิ  ฉหิ  อากาเรหิ  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ ฯ 
วินยธโร  ปน  อิเมหิ  ฉหิ  อากาเรหิ  อาปตฺตึ  น  อาปชฺชติ ฯ  
กถ  อลชฺชิตาย  นาปชชฺติ ฯ  โส  ห ิ ปสฺสถ  โภ  อย    
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กปฺปยากปฺปย  ชานนฺโตเยว  ปณฺณตฺติวีติกฺกม  กโรตีติ  อิม   
ปรูปวาท  รกขฺนฺโตป  นาปชฺชติ  เอว  อลชฺชิตาย  นาปชฺชติ ฯ   
สหสา  อาปนฺนป  เทสนาคามินึ  เทเสตฺวา  วุฏานคามินิยา   
วุฏหิตฺวา  สุทฺธนฺเต  ปติฏาติ ฯ  ตโต ปฏาย   
                        ส ฺจิจฺจ อาปตฺตึ นาปชฺชติ   
                        อาปตฺตึ น ปริคูหติ   
                        อคติคมน ฺจ น คจฺฉติ   
                        อีทิโส วุจฺจติ ลชฺชิปุคฺคโลติ (๑)   
อิมสฺมึ  ลชฺชภิาเว  ปติฏ ิโตว  โหติ ฯ  กถ  อ ฺาณตาย   
นาปชฺชติ ฯ  โส  ห ิ กปฺปยากปฺปย  ชานาติ  ตสฺมา  กปฺปยเยว   
กโรติ  อกปปฺย  น  กโรติ  เอว  อ ฺาณตาย  นาปชฺชติ ฯ  
กถ  กุกฺกุจฺจปฺปกตตาย  นาปชฺชติ ฯ  โส  ห ิ กปฺปยากปฺปย  
นิสฺสาย กุกฺกจฺุเจ  อุปฺปนฺเน  วตฺถุ  โอโลเกตฺวา  มาติก  ปทภาชน   
อนฺตราปตฺตึ  อนาปตฺตึ  โอโลเกตฺวา  กปฺปย  เจ  กโรติ  อกปฺปย  
เจ  น  กโรติ  เอว  กุกฺกุจฺจปฺปกตตาย  นาปชฺชติ ฯ  กถ  อกปฺปเย   
กปฺปยส ฺ ิตาทีหิ  นาปชฺชติ ฯ  โส  หิ  กปฺปยากปฺปย  ชานาติ  
ตสฺมา  อกปฺปเย  กปฺปยส ฺ ี  น  โหติ  กปฺปเย  อกปฺปยส ฺ ี   
น  โหติ  สุปติฏ ิตา  จสฺส  สติ  โหติ  อธิฏาตพฺพ  อธิฏเติ  
วิกปฺเปตพฺพ  วิกปฺเปติ ฯ  อิติ  อิเมหิ  ฉหิ  อากาเรหิ  อาปตฺตึ    
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นาปชฺชติ ฯ  อนาปชฺชนฺโต  อขณฺฑสีโล  โหติ  ปรสิุทฺธสีโล ฯ   
เอวมสฺส  อตฺตโน  สลีกฺขนฺโธ  สุคุตฺโต  โหติ  สุรกฺขิโต ฯ  กถ   
กุกฺกุจฺจปฺปกตาน  ปฏิสฺสรณ  โหตีติ ฯ  ติโรรฏเสุ  ติโรชนปเทสุ   
จ  อุปฺปนฺนกกฺุกุจฺจา  ภิกฺขู  อมุกสฺม ึ กริ  วิหาเร  วินยธโร 
วสตีติ  ทูรโตป  ตสฺส  สนฺติก  อาคนฺตฺวา  กุกฺกุจฺจ  ปุจฺฉนฺติ ฯ  
โส  เตหิ  กตสฺส  กมฺมสฺส  วตฺถุ  โอโลเกตฺวา  อาปตฺตานา- 
ปตฺติครุกลหุกาทิเภท  สลลฺกฺเขตฺวา  เทสนาคามินึ  เทสาเปตฺวา   
วุฏานคามินิยา  วุฏาเปตฺวา  สุทฺธนฺเต  ปติฏาเปติ  เอว   
กุกฺกุจฺจปฺปกตาน  ปฏิสฺสรณ  โหติ ฯ  วิสารโท  สงฺฆมชฺเฌ  
โวหรตีติ  อวินยธรสฺส  หิ  สงฺฆมชฺเฌ  กเถนฺตสฺส  ภย  สารชชฺ   
โอกฺกมติ  วินยธรสฺส  ต  น  โหติ ฯ  กสฺมา ฯ  เอว  กเถนฺตสฺส   
โทโส  โหติ  เอว  น  โทโสติ ตฺวา กถนโต ฯ ปจฺจตฺถิเก   
สหธมฺเมน  สุนิคฺคหิต  นิคฺคณฺหาตีติ  เอตฺถ  ทฺวิธา  ปจฺจตฺถิกา  
นาม  อตฺตปจฺจตฺถิกา  จ  สาสนปจฺจตฺถิกา  จ ฯ  ตตฺถ  เมตฺติย- 
ภุมฺมชกา  จ  ภิกฺขู  วฑฺโฒ  จ  ลิจฺฉวิ  อมูลเกน  อนติฺมวตฺถุนา   
โจเทสุอิเม  อตฺตปจฺจตฺถิกา  นาม ฯ  เย  วาปน  อ ฺเป   
ทุสฺสีลา  ปาปธมฺมา  สพฺเพ  เต  อตฺตปจฺจตฺถิกา  นาม ฯ   
วิปรีตทสฺสนา  ปน  อริฏภิกฺขุกณฺกสามเณรเวสาลิวชฺชิปุตฺตกา  
ปรูปหารอ ฺาณกงฺข-  ปรวิตรณาทิวาทา  มหาสงฺฆิกาทโย  จ   
อพุทฺธสาสน  พุทฺธสาสนนฺติ วตฺวา  กตปคฺคหา  สาสน- 
ปจฺจตฺถิกา  นาม ฯ  เต  สพฺเพป  สหธมฺเมน  สหการเณน    
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วจเนน  ยถาต  อสทฺธมฺม  ปติฏาเปตุ  น  สกฺโกนฺติ  เอว   
สุนิคฺคหิต  กตฺวา  นิคฺคณฺหาติ ฯ  สทฺธมฺมฏ ิติยา  ปฏิปนฺโน    
โหตีติ   เอตฺถ   ปน  ติวิโธ  สทฺธมฺโม  ปริยตฺติปฏปิตฺติอธิคม- 
วเสน ฯ  ตตฺถ  เตปฏก  พุทฺธวจน  ปรยิตฺติสทฺธมฺโม  นาม ฯ 
เตรส  ธุตงฺคคุณา  จุทฺทส ขนฺธกวตฺตานิ เทฺวอสีติ มหาวตฺตานีติ   
อย  ปฏิปตฺติสทฺธมฺโม  นาม ฯ  จตฺตาโร  มคฺคา  จตฺตาริ  ผลานิ 
จ  อย  อธิคมสทฺธมฺโม  นาม ฯ  ตตฺถ  เกจิ  เถรา  โย   
โว  อานนฺท  มยา  ธมฺโม  จ  วินโย  จ  เทสิโต  ป ฺตฺโต   
โส  โว  มมจฺจเยน  สตฺถาติ  อิมินา  สตฺุเตน  สาสนสฺส  ปรยิตฺติ   
มูลนฺติ  วทนฺติ ฯ  เกจิ  เถรา  อิเม  จ  สภุทฺท  ภิกฺขู สมฺมา- 
วิหเรยฺยยอสุ ฺโ  โลโก  อรหนฺเตหิ  อสฺสาติ  อิมินา สุตฺเตน  
สาสนสฺส ปฏิปตฺติ มูลนติฺ  วตฺวา  ยาว  ป ฺจ  ภิกขฺู  สมฺมา- 
ปฏิปนฺนา  สวิชฺชนฺติ  ตาว  สาสน   ิต  โหตีติ  อาหสุ ฯ   
อิตเร  ปน  เถรา  ปริยตฺติยา  อนฺตรหิตาย  สุปฏิปนฺนสฺสาป   
ธมฺมาภิสมโย  นตฺถีติ  วตฺวา  อาหสุ  สเจป  ป ฺจ  ภิกฺขู   
จตฺตาริ  ปาราชิกานิ  รกฺขณกา  โหนฺติ  เต  สทฺเธ  กลุปุตฺเต   
ปพฺพาเชตฺวา  ปจฺจนฺติเม  ชนปเท  อุปสมฺปาเทตฺวา  ทสวคฺค  
คณ  ปูเรตฺวา  มชฺฌิเม  ชนปเทป  อุปสมฺปท  กริสสฺนฺติ  
เอเตนูปาเยน  วีสติวคฺค  ภิกฺขุสงฺฆ  ปูเรตฺวา  อตฺตโนป  อพฺภาน-  
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กมฺม  กตฺวา  สาสน  วุฑฺฒึ  วิรฬฺุหึ  เวปุลฺล  คมยิสฺสนฺติ  (๑) ฯ   
เอวมย วินยธโร ติวิธสฺสาป  สทฺธมฺมสสฺ  จิรฏ ิติยา  ปฏิปนฺโน 
โหตีติ ฯ  เอวมย  วินยธโร  อิเม  ตาว  ป ฺจานิสเส  ลภตีติ 
 ิ  เวทิตพฺโพ ฯ  กตเม  ฉ  อานิสเส  ลภตีติ ฯ  ตสฺสาเธยฺโย  
อุโปสโถ  ปวารณา  สงฺฆกมฺม  ปพฺพชชฺา  อุปสมฺปทา  นิสฺสย  
เทติ  สามเณร  อุปฏาเปติ ฯ  เย  หิ  อิเม  จาตุทฺทสิโก   
ปณฺณรสิโก  สามคฺคีอุโปสโถ  สงฺเฆ  อุโปสโถ  คเณ  อุโปสโถ  
ปุคฺคเล อุโปสโถ สุตฺตุทฺเทโส อุโปสโถ ปาริสุทฺธิอุโปสโถ   
อธิฏานูโปสโถติ  นว  อุโปสถา  สพฺเพ  เต  วินยธรายตฺตา ฯ   
ยาป  จ  อิมา  จาตุทฺทสิกา  ปณฺณรสิกา  สามคฺคีปวารณา   
สงฺเฆ  ปวารณา  คเณ  ปวารณา  ปุคฺคเล  ปวารณา  เตวาจิกา  
เทฺววาจิกา  สมานวสฺสิกา  ปวารณาติ  นว  ปวารณาโย  ตาป   
วินยธรายตฺตา  เอว  ตสฺส  สนฺตกตฺตา  โส  ตาส  สามิ ฯ   
ยานิป   อิมานิ   อปโลกนกมฺม  ตฺติกมฺม  ตฺติทุติยกมฺม  ตฺติ- 
จตุตฺถกมฺมนฺติ  จตฺตาริ  สงฺฆกมฺมานิ  ยาป  จาย  อุปชฺฌาเยน  
หุตฺวา  กุลปตฺุตาน  ปพฺพชฺชา  จ  อุปสมฺปทา  จ  กาตพฺพา   
อยป  วินยธรายตฺตาว ฯ  น  หิ  อ ฺโ  ทฺวิปฏกธโรป  เอต   
กาตุ ลภติ ฯ  โสเอว  นิสฺสย  เทติ  สามเณร  อุปฏาเปติ ฯ  
อ ฺโ  เนว  นิสฺสย  ทาตุ  ลภติ  น  สามเณร  อุปฏาเปตุ ฯ    
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สามเณรูปฏาน  ปจฺจาสึสนฺโต  ปน  วินยธรสฺส  สนฺติเก   
อุปชฺฌ  คาหาเปตฺวา  วตฺตปฏิปตฺตึ  สาทิตุ  ลภติ ฯ  เอตฺถ  จ   
นิสฺสยทาน ฺเจว  สามเณรูปฏาปน ฺจ  เอกมงฺค ฯ  อิติ  อิเมสุ   
ฉสุ  อานิสเสสุ เอเกน  สทธฺึ  ปุริมานิ  ป ฺจ  ฉ  โหนฺติ ฯ   
ทฺวีหิ  สทฺธึ  สตฺต  ตีหิ  สทฺธึ  อฏ  จตูหิ  สทฺธึ  นว  ป ฺจหิ   
สทฺธึ  ทส  สพฺเพหิเปเตหิ  สทฺธึ  เอกาทสาติ  เอว  วินยธโร  
ปุคฺคโล  ป ฺจ  ฉ  สตฺต  อฏ นว ทส เอกาทส จ อานิสเส  
ลภตีติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว  ภควา  อิเม  อานิสเส  ทสฺเสนฺโต  วินยปริยตฺติยา   
วณฺณ  ภาสตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  อาทิสฺส  อาทิสฺสาติ  ปุนปฺปุน   
ววฏเปตฺวา  วิสุ  วิสุ  กตฺวา ฯ  อายสฺมโต  อุปาลสิฺส  วณฺณ   
ภาสตีติ  วินยปริยตฺตึ  นสิฺสาย  อุปาลิตฺเถรสฺส  คุณ  ภาสติ   
โถเมติ  ปสสติ ฯ  กสฺมา ฯ  อปฺเปว  นาม  มม  วณฺณน  สุตฺวาป   
ภิกฺขู  อุปาลิสฺส  สนฺติเก  วินย  อุคฺคเหตพฺพ  ปริยาปุณิตพฺพ   
ม ฺเยฺยย  เอวมิท  สาสน  อทฺธนิย  ภวิสฺสติ  ป ฺจ  วสฺสสหสฺสานิ  ปวตฺติสฺสตีติ ฯ  เตธ  พหู  
ภิกฺขูติ  (๑) เต  อิม  ภควโต วณฺณน  
สุตฺวา อิเม กิรานิสเส  เนว  สุตฺตนฺติกา  น  อาภิธมฺมิกา   
ลภนฺตีติ  ยถาปริกิตฺติกานิสสาธิคเมน  อุสฺสาหชาตา  พหู  ภิกฺขู   
เถรา  จ  นวา  จ  มชฺฌิมา  จ  อายสฺมโต  อุปาลิสฺส   
# ๑. ภิกฺขูติ เอตฺตกเมว ปาลิย อาคต ฯ    
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สนฺติเก  วินย  ปรยิาปุณนฺตีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  อิธาติ  ปท   
นิปาตมตฺตเมว ฯ  อุทฺทิสสฺมานนติ  อาจริเยน   อนฺเตวาสิกสฺส   
อุทฺทิสฺสมาเน ฯ  โส  ปน  ยสฺมา  อาจริเย  อตฺตโน  รุจิยา   
อุทฺทิสนฺเต  วา  ต อาจริย ยาจิตฺวา อนฺเตวาสิเก อุทฺทิสาเปนฺเต   
วา  โย  น  ธาเรติ  ตสฺมึ  สชฺฌาย  กโรนฺเต  วา  อุทฺทิสฺสมาโน   
นาม  โหติ  ตสฺมา  อุทฺทิสนฺเต  วา  อุทฺทิสาเปนฺเต  วา   
สชฺฌาย  กโรนฺเต  วาติ  ปทภาชน  วุตฺต ฯ  ขุทฺทานุขุทฺทเกหีติ   
ขุทฺทเกหิ  จ  อนุขุทฺทเกหิ  จ ฯ  ยาวเทวาติ  เตส  สวตฺตน- 
มริยาทปริจฺเฉทวจน ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  เอตานิ  หิ  เย   
อุทฺทิสนฺติ  วา  อุทฺทิสาเปนฺติ  วา  สชฌฺายนฺติ  วา  เตส  ตาว  
สวตฺตนฺติ  ยาว  กปฺปติ  นุโข  น  กปปฺติ  นุโขติ  กุกฺกุจฺจา- 
สงฺขาโต  วิปฏิสาโร  วิเหสา  วิจิกิจฺฉาสงฺขาโต  มโนวิเลโข  จ  
อุปฺปชฺชติเยว ฯ  อถวา  ยาวเทวาติ  อติสยววฏาปน ฯ  ตสฺส 
สวตฺตนฺตีติ  อิมินา  สมฺพนฺโธ ฯ  กุกกฺจฺุจาย  วิเหสาย  วิเลขาย   
อติวิย  สวตฺตนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อุปสมฺปนฺนสฺส  วินย  วิวณฺเณตีติ   
อุปสมฺปนฺนสฺส  สนฺติเก  ตสฺส  ตสฺมึ  วิมตึ  อุปฺปาเทตุกาโม   
วินย  วิวณฺเณติ  นินฺทติ  ครหติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  
ติสมุฏาน  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช กายกมฺม  
วจีกมฺม อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                        วิเลขนสิกขฺาปท ทุติย ฯ    
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        ตติยสิกขฺาปเท ฯ  อนฺวฑฺฒมาสนฺติ  อนุปฏิปาฏิยา  อฑฺฒมาเส   
อฑฺฒมาเส ฯ  ยสฺมา  ปน  โส  อุโปสถทิวเส  อุทฺทิสิยติ   
ตสฺมา  อนุโปสถิกนฺติ  (๑) ปทภาชเน  วุตฺต ฯ  อุทฺทิสฺสมาเนติ  
อุทฺทิสิยมาเน ฯ  ยสฺมา  ปน  โส  ปาฏโิมกฺขุทฺเทสเกน  อุทฺทิสนฺเตน   
อุทฺทิสิยมาโน  นาม  โหติ  ตสฺมา  อุทฺทิสนฺเตติ  ปทภาชเน 
วุตฺต ฯ  ย ฺจ  ตตฺถ  อาปตฺตึ  อาปนฺโนติ  ตสฺมึ  อนาจาเร   
อาจิณฺเณ  ย  อาปตฺตึ  อาปนฺโน ฯ  ยถาธมฺโม  กาเรตพฺโพติ   
อ ฺาเณน  อาปนฺนตฺตา  ตสฺส  อาปตฺติยา  โมกฺโข  นตฺถ ิฯ  
ยถา  ปน  ธมโฺม  จ  วินโย  จ   ิโต  ตถา  กาเรตพฺโพ ฯ  
เทสนาคามินิ ฺจ  อาปนฺโน  โหติ  เทสาเปตพฺโพ  วุฏานคามินิ ฺจ   
วุฏาเปตพฺโพติ  อตฺโถ ฯ  สาธุกนฺติ  สุฏ ุ ฯ  อฏ ิกตฺวาติ   
อฏ ิกภาว  กตฺวา ฯ  อตฺถโิก  หุตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ธมฺมกมฺเมติ- 
อาทีสุ  โมหาโรปนกมฺม  อธิปฺเปต ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ   
ติสมุฏาน  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม   
วจีกมฺม  อกสุลจิตฺต  ทุกขฺเวทนนฺติ ฯ   
                             โมหนสิกฺขาปท  ตติย ฯ   
        จตุตฺถสิกฺขาปเท ฯ  ปหาร  เทนฺตีติ  อาวุโส  ปก  ป ฺาเปถ   
ปาทโธวน  อาหรถาติอาทีนิ  วตฺวา  ตถา  อกโรนฺตาน  ปหาร   
# ๑. ย อนวฑฺฒมาสนฺติ อนุโปสถิกนติฺ ปทภาชเน วุตฺต ต เอตฺตก ตสฺส ภควโต   
# สุตฺตาคต สุตฺตปริยาปนฺน อนฺวฑฺฒมาส อุทฺเทส อาคจฺฉตีติ มาติกาย น สเมติ ฯ    
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เทนฺติ ฯ ปหาร  เทติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺสาติ  เอตฺถ  ปหริตุ- 
กามตาย  ปหาเร  ทินฺเน  สเจป  มรติ  ปาจิตฺติยเมว ฯ  ปหาเรน   
หตฺโถ  วา  ปาโท  วา  ภิชชฺติ  สีส  วา  ภินฺน  โหติ  
ปาจิตฺติยเมว ฯ  ยถาย สงฺฆมชฺเฌ  น  วิโรจติ  ตถา  น  
กโรมีติ  เอว  วิรูปกรณาธปิฺปาเยน  กณฺณ  วา  นาส  วา  
ฉินฺทติ  ทุกฺกฏ ฯ  อนุปสมฺปนฺนสฺสาติ  คหฏสฺส  วา  ปพฺพชิตสฺส  
วา  อิตฺถิยา  วา  ปุริสสฺส  วา  อนฺตมโส ติรจฺฉานคตสฺสาป   
ปหาร  เทติ  ทุกฺกฏ ฯ  สเจ  ปน  รตฺตจิตฺโต  (๑) อิตฺถิยา  ปหรติ   
สงฺฆาทิเสโส ฯ  เกนจิ  วิเห ิยมาโนติ มนุสฺเสน วา ติรจฺฉาน- 
คเตน วา  วิเห ิยมาโน ฯ  โมกฺขาธิปฺปาโยติ  ตโต  อตฺตโน  
โมกฺข ปฏยมาโน ฯ  ปหาร  เทตีติ  กายกายปฏิพทฺธนิสฺสคฺคิยาน   
อ ฺตเรน  ปหาร  เทติ  อนาปตฺติ ฯ  สเจป  อนฺตรามคฺเค  
โจร  วา  ปจฺจตฺถิก  วา  วิเหเตุกาม  ทิสฺวา  อุปาสก  เอตฺเถว  
ติฏ  มา  อาคมีติ  วตฺวา  วจน  อนาทิยิตฺวา  อาคจฺฉนฺต  
คจฺฉ  เรติ  มุคฺคเรน  วา  สตฺถเกน  วา  ปหริตฺวา  ยาติ ฯ  โส  
เจ  เตน  ปหาเรน  มรติ  อนาปตฺติเยว ฯ  พาฬมิเคสุป  เอเสว  
นโย ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ  สมุฏานาทีนิ ปนสฺส  
ปมปาราชิกสทิสานิ ฯ อิท ปน ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                          ปหารสิกขฺาปท  จตุตฺถ ฯ   
# ๑. อิมสฺม ึสิกฺขาปเท ทุฏจิตฺโตติ นิยโม กโต ฯ ตโต อ ฺถา น วณฺเณตพฺพ ฯ    
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        ป ฺจมสิกฺขาปเท ฯ  ตลสตฺติก  อุคฺคิรนฺตีติ  ปหารทานาการ   
ทสฺเสนฺโต  กายป  กายปฏิพทฺธป  อุจฺจาเรนฺติ ฯ  เต  ปหาร- 
สมุจฺจิตา  โรทนฺตีติ  เต  ปหารปริจิตา  ปุพฺเพป  ลทธฺปฺปหารตฺตา   
อิทานิ  ปหาร  ทสฺสนฺตีติ  ม ฺมานา  โรทนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
ปหารสฺส  มจฺุฉิตาติป  สชฺฌายนฺติ ฯ  ตตฺถ  ปหารสฺส  ภีตาติ  
อตฺโถ ฯ  อุคฺคิรติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺสาติ  เอตฺถ  สเจ  อุคฺคิริตฺวา   
วิรทฺโธ  ปหาร  เทติ ฯ  อวสฺส  ธาเรตุ อสกฺโกนฺตสฺส  ปหาโร  
สหสา  ปตติ  นปฺปหริตุกามตาย  ทินฺนตฺตา  ทุกฺกฏ ฯ  เตน   
ปหาเรน  หตฺถาทีสุ  ยงฺกิ ฺจิ  ภิชฺชติ  ทุกฺกฏเมว ฯ  ปหาริตุ- 
กามสฺส  เยน  เกนจิ  ทณฺฑาทินา  ปหาโร  วา  โมกฺขิโต  
อตฺตนา  วา  สตึ  ปฏลิภิตฺวา  น  ปหรติ  ทุกฺกฏ ฯ  ปหรนฺตสฺส  
เกนจิ  วา  หตฺโถ  ธาริโต  ทุกฺกฏ ฯ  โมกฺขาธิปฺปาโย  ตลสตฺติก   
อุคฺคิรตีติ  เอตฺถ  ปุพฺเพ  วุตฺเตสุ  วตฺถูสุ  ปุริมนเยเนว  ตลสตฺติก   
อุคฺคิรนฺตสฺส อนาปตฺติ ฯ สเจป วิรชฺฌตฺิวา ปหาร  เทติ  
อนาปตฺติเยว ฯ เสส ปุริมสทิสเมว สทฺธึ สมุฏานาทีหีติ ฯ   
                        ตลสตฺติกสิกฺขาปท  ป ฺจม ฯ   
        ฉฏสิกขฺาปเท ฯ  อนุทฺธเสนฺตีติ  เต  หิ  สย  อากิณฺณ- 
โทสตฺตา  เอว  ภิกฺขู  อมฺเห  เนว  โจเทสฺสนฺติ  น  สาเรสฺสนฺตีติ   
อตฺตปริตฺตาณ  กโรนฺตา  ปฏิกจฺเจว  ภิกฺขู  อมูลเกน  สงฺฆาทิ- 
เสเสน  โจเทนฺติ ฯ  เสสเมตฺถ  เตรสกณฺฑมฺหิ  อมูลกสิกฺขาปเท    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 533 

                *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๕๓๓   
 
วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานเมว ฯ  ติสมุฏาน  กริิยา  ส ฺาวิโมกฺข  
สจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม วจีกมฺม อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                        อมูลกสิกขฺาปท ฉฏ ฯ   
        สตฺตมสิกฺขาปเท ฯ  อุปทหนฺตีติ  อุปฺปาเทนฺติ ฯ  กุกกฺุจฺจ   
อุปทหติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺสาติ  วาจาย  วาจาย  อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺส ฯ  อนุปสมฺปนฺนสฺสาติ  สามเณรสฺส  มาตุคาเมน  
สทฺธึ  รโห  ม ฺเ  ตยา  นิสินฺน  นิปนฺน  ภุตฺต  ปต  สงฺฆมชฺเฌ   
อิท ฺจีท ฺจ  กตนฺติอาทินา  นเยน  กกุกฺุจฺจ  อุปทหติ  วาจาย   
วาจาย  ทุกฺกฏ ฯ  เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ สมุฏานาทีนิป  
อมูลกสทิสาเนวาติ ฯ   
                        ส ฺจิจฺจสิกฺขาปท สตฺตม ฯ   
        อฏมสิกฺขาปเท ฯ  อธิกรณชาตานนฺติ  เอเตหิ  ภณฺฑนาทีหิ   
อนุปฺปนฺนวิวาทาธิกรณาน ฯ  อุปสฺสุตินฺติ  (๑) สติุสมีป  ยตฺถ  ตฺวา   
สกฺกา  โหติ  เตส  วจน  โสตุ ตตฺถาติ  อตฺโถ ฯ  คจฺฉติ  
อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  เอตฺถ  ปทวาเร  ปทวาเร  ทุกกฺฏ ฯ   
มนฺเตนฺตนฺติ  อ ฺเน  สทฺธึ  อ ฺสฺมึ  มนฺติยมาเน ฯ  มนฺเตนฺเตติ 
วา  ปาโ ฯ  อยมตฺโถ ฯ  วูปสมิสฺสามีติ  อุปสมิสฺสามิ  อุปสม  
คมิสฺสามิ  กลห  น  กริสสฺามิ ฯ  อตฺตาน  ปริโมเจสฺสามีติ  มม   
อการกภาว  กเถตฺวา  อตฺตาน  โมเจสฺสามิ ฯ  เสสเมตฺถ   
# ๑. อุปสฺสุตีติป ปาโ ฯ    
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อุตฺตานเมว ฯ  เถยฺยสตฺถสมุฏาน  กายจิตฺตโต  กายวาจาจิตฺตโต   
จ  สมุฏาติ  สิยา  กิริยา  โสตุกามตาย  คมนวเสน สิยา  
อกิริยา   ิตฏาน อาคนฺตฺวา  มนฺตยมานาน  อชานาปน- 
วเสน ฯ  รูปย  อ ฺวาทก  อุปสฺสุตีติ  อิมานิ  หิ  ตีณิ   
สิกฺขาปทานิ  เอกปริจฺเฉทานิ ฯ  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  
โลกวชชฺ กายกมฺม วจีกมฺม อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ  
                        อุปสฺสุติสกิฺขาปท  อฏม ฯ   
        นวมสิกขฺาปเท ฯ  สเจ  จ  (๑) มย  ชาเนยฺยามาติ  สเจ  มย   
ชาเนยฺยาม ฯ  จกาโร  ปน  นิปาตมตฺตเมว ฯ  ธมฺมกิานนฺติ   
ธมฺเมน  วินเยน  สตฺถุสาสเนน  กตตฺตา  ธมฺโม  เอเตสุ  อตฺถีติ   
ธมฺมิกานิ ฯ  เตส  ธมฺมิกาน  จตุนฺน  สงฺฆกมฺมาน ฯ  ขียติ   
อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺสาติ  เอตฺถ  วาจาย  วาจาย  ปาจิตฺติย ฯ   
เสสเมตถ  อุตฺตานเมว ฯ  ติสมุฏาน  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข   
สจิตฺตก โลกวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                    กมฺมปฏิพาหนสิกฺขาปท นวมสิกฺขาปท ฯ   
        ทสมสกิฺขาปเท ฯ  วตฺถุ  วา  อาโรจิต  โหตีติ  โจทเกน  
จ  จุทิตเกน  จ  อตฺตโน  กถา  กถิตา  อนุวิชฺชโก  สมฺมโต   
เอตฺตาวตาป  วตฺถุเอว  อาโรจิต  โหติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ   
ธุรนิกฺเขปสมุฏาน  กายวาจาจิตฺตโต  สมุฏาติ  กริิยากิริย   
# ๑. สฺยา. จสทฺโท  น ทสิฺสติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 535 

                *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๕๓๕   
 
ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก โลกวชชฺ กายกมฺม วจีกมฺม อกุสลจิตฺต   
ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                            ฉนฺท อทตฺวา คมนสิกฺขาปท ทสม ฯ   
        เอกาทสมสิกฺขาปเท ฯ  ยถามิตฺตตาติ  ยถามิตฺตตาย ฯ  โย   
โย  มิตฺโต  ตสฺส  ตสฺส  เทตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอเสว  นโย   
สพฺพปเทสุ ฯ  เสส  อุชฌฺาปนกาทีสุ  วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานตฺถ- 
เมวาติ ฯ  ติสมุฏาน  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช   
กายกมฺม  วจีกมฺม อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                            ทพฺพสกิฺขาปท เอกาทสม ฯ   
        ทฺวาทสมสิกฺขาปเท ฯ  ย  วตฺตพฺพ  สิยา  ต  สพฺพ  
ตึสกกณฺเฑ  ปริณามนสิกฺขาปเท  วุตฺตนยเมว ฯ  อยเมว  หิ 
วิเสโส  ตตฺถ  อตฺตโน  ปริณามิตตฺตา  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย  
อิธ  ปุคฺคลสสฺ  ปริณามิตตฺตา  สุทฺธิกปาจิตฺติยนฺติ ฯ  ติสมุฏาน   
กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก    โลกวชฺช   กายกมมฺ   วจีกมฺม    
อกุสลจิตฺต  ติเวทนนฺติ ฯ   
                        ปริณามนสิกฺขาปท ทฺวาทสม ฯ   
        สมตฺโต วณฺณนากฺกเมน สหธมฺมิกวคฺโค อฏโม ฯ    
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        ราชวคฺคสฺส  ปมสิกฺขาปเท ฯ  โอร โกติ  ปรตฺิตโก ฯ   
อุปริปาสาทวรคโตติ  ปาสาทวรสฺส  อุปริ  คโต ฯ  อยฺยาน  วาหสาติ   
อยฺยาน  การณา ฯ  เตหิ  ชาตาปตตฺตา  ชานามีติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  ปตร  ปฏเตีติ  อนฺตร  ปสฺสิตฺวา  ฆาเตตุ อิจฺฉติ ฯ  
ราชนฺเตปุร  หตฺถิสมฺมทฺทนฺติอาทีสุ  หตฺถีหิ  สมฺมทฺโท  เอตฺถาติ   
หตฺถิสมฺมทฺท ฯ  หตฺถิสมฺพาธนฺติ  อตฺโถ ฯ  อสฺสรถสมฺมทฺทปเทสุป   
เอเสว  นโย ฯ  สมฺมตนฺติ  เกจิ  ปนฺติ ฯ  ต  น  คเหตพฺพ ฯ   
ร ฺโ  อนฺเตปุเร  หตฺถิสมฺมทฺทนฺติป  ปาโ ฯ  ตตฺถ  หตฺถีน   
สมฺมทฺท  หตฺถิสมฺมทฺทนติฺ  อตฺโถ ฯ  ร ฺโ  อนฺเตปุเร  หตฺถ-ิ 
สมฺมทฺโท  อตฺถีติ  วุตฺต  โหติ (๑)ฯ  เอส  นโย  เสสปเทสุป ฯ 
รชนียานีติ  ตสฺมึ  อนฺเตปุเร  อีทิสานิ  รูปาทีนิ ฯ  มุทฺธา- 
ภิสิตฺตสฺสาติ  มุทฺธนิ  อภิสิตฺตสฺส ฯ  อนิกฺขนฺตราชเกติ  อนิกฺขนฺโต  
ราชา  อิโตติ  อนิกฺขนฺตราชก ฯ  ตสฺมึ  อนิกฺขนฺตราชเก   
สยนีฆเรติ  อตฺโถ ฯ  รตน  วุจฺจติ  มเหสี ฯ  นีภฏนติฺ  นิกฺขนฺต ฯ   
อนีภฏ  รตน  อิโตติ  อนีภฏรตนก ฯ  ตสฺมึ  อนีภฏรตนเก  (๒) 
สยนีฆเรติ  อตฺโถ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  ก ินสมุฏาน   
# ๑. อมฺหาก มติยา เทฺว อตฺถวิกปฺปา วณฺเณตพฺพา ฯ สมฺมทฺทนติฺ เอตฺถาติ   
# สมฺมทฺท ฯ หตฺถีน สมฺมทฺท หตฺถิสมมฺทฺท ฯ หตฺถอิากิณฺณนฺติ อตฺโถ ฯ   
# กินฺต ฯ  ร ฺโ อนฺเตปุร ฯ อถวา หตฺถีหิ หตฺถนี การณา สุฏ ุ มชชฺนฺติ   
# เอตฺถาติ  หตฺถิสมฺมท ฯ อาคตาคเต หตฺถิโน ทิสฺวา ปริพฺภมนฺตา วิย   
# อตฺตาน  ส ฺชานนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
#  ๒. อนิคฺคตรตนเกติ ปาลิวจน ทิสฺสติ ฯ    
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กายวาจโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ  กิริยากิริย   
โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม   
ติจิตฺต  ติเวทนนฺติ ฯ   
                        อนฺเตปุรสิกฺขาปท  ปม ฯ   
        ทุติยสิกขฺาปเท ฯ  วิสฺสริตฺวาติ  ปมุสฺสิตฺวา ฯ  ปุณฺณปตฺต   
นาม  สตโต  ป ฺจ  กหาปณา ฯ  กฺยาห  กริสฺสามีติ  กึ  อห   
กริสฺสามิ ฯ  อาภรณ  โอมุ ฺจิตฺวาติ  มหาลต  นาม  นวโกฏ-ิ 
อคฺฆนก  อลงฺการ  อปเนตฺวา ฯ  อนฺเตวาสีติ  ปริจาริกา ฯ   
อปริกฺขิตฺตสฺส  อุปจาโรติ  เอตฺถ  อุปจาโร  นาม  อารามสฺส  
เทฺว  เลฑฺฑุปาตา ฯ  อาวสถสฺส  ปน  สปฺุปปาโต  วา  มุสลปาโต   
วาติ  มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ  อุคฺคณฺหาติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺสาติ   
เอตฺถ  ชาตรปูรชต  อตฺตโน  อตฺถาย  อุคฺคณฺหนฺตสฺส  วา   
อุคฺคณฺหาเปนฺตสฺส  วา  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย ฯ  สงฺฆคณปุคฺคล- 
เจติยนวกมฺมาน  อตฺถาย  ทุกฺกฏ ฯ  อวเสส  มุตฺตาทิรตน  
อตฺตโน  วา  สงฺฆาทีน  วา  อตฺถาย  อุคฺคณฺหนฺตสฺส  วา   
อุคฺคณฺหาเปนฺตสฺส  วา  ทุกฺกฏ ฯ  กปปฺยวตฺถุ วา  อกปฺปยวตฺถุ  
วา  โหติ  อนตฺมโส  มาตุสนฺตก  กณฺณปลนฺธน  ตาลปณฺณป     
คิหิสนฺตก   ภณฺฑาคาริกสีเสน   ปฏิสาเมนฺตสฺส  ปาจิตฺติยเมว ฯ  
สเจ  ปน  มาตาปตูน  สนฺตก  อวสฺส  ปฏิสาเมตพฺพ  กปฺปย- 
ภณฺฑ  โหติ  อตฺตโน  อตฺถาย  คเหตฺวา  ปฏิสาเมตพฺพ ฯ  อิท    
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ปฏิสาเมตฺวา  เทหีติ  ปน  วุตฺเต  น  วฏฏตีติ  ปฏกิฺขิปตพฺพ ฯ   
สเจ  ปฏิสาเมหีติ  ปาเตตฺวา  คจฺฉนฺติ  ปลิโพโธ  นาม  โหติ   
ปฏิสาเมตุ  วฏฏติ ฯ  วิหาเร  กมฺม  กโรนฺตา  วฑฺฒกิอาทโย  
วา  ราชวลลฺภา  วา  อตฺตโน  อุปกรณภณฺฑ  วา  สยนภณฺฑ  
วา  ปฏิสาเมตฺวา  เทถาติ  วทนฺติ ฯ  ฉนฺเทนป  ภเยนป  น  
กาตพฺพเมว ฯ  คุตฺตฏาน  ปน  ทสฺเสตุ วฏฏติ ฯ  พลกฺกาเรน   
ปาเตตฺวา  คเตสุ  จ  ปฏิสาเมตุ  วฏฏติ ฯ  อชฌฺาราเม  วา   
อชฺฌาวสเถ  วาติ  เอตฺถ  สเจ  มหาวิหารสทิโส  มหาอาราโม   
โหติ  ตตฺถ  ปาการปริกฺขิตฺเต  ปริเวเณ  ยตฺถ  ภิกฺขูหิ  วา   
สามเณเรหิ  วา  คหิต  ภวิสฺสตีติ  สงฺกา  อุปฺปชฺชติ  ตาทิเสเอว  
าเน  อุคฺคณฺหิตฺวา  วา  อุคฺคณฺหาเปตฺวา  วา  เปตพฺพ ฯ   
มหาโพธิทฺวารโกฏกอมพฺงฺคณสทิเสสุ  ปน  มหาชนส ฺจรณฏาเนสุ   
น  คเหตพฺพ ฯ  ปลิโพโธ  น  โหติ ฯ  กุรุนฺทิย  ปน  วุตฺต   
เอโก  มคฺค  คจฺฉนฺโต  นิมฺมนุสฺเส  าเน  กิ ฺจิ  ภณฺฑ   
ปสฺสติ ฯ  อากิณฺณมนุสฺเสป  ชาเต  มนุสฺสา  ตเมว  ภิกฺขุ   
อาสงฺกนฺติ ฯ  ตสฺมา  มคฺคา  โอกฺกมฺม  นิสีทิตพฺพ ฯ  สามิเกสุ  
อาคเตสุ  ต  อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  สเจ สามิเก น  ปสฺสติ  ปฏิรูป   
กริสฺสตีติ ฯ  รูเปน  วา  นมิิตฺเตน  วา  ส ฺาณ  กตฺวาติ   
เอตฺถ  รูปนฺนาม  อนฺโตภณฺฑิกาย  ภณฺฑ ฯ  ตสฺมา  ภณฺฑิก   
โอมุ ฺจิตฺวา  คเณตฺวา  เอตฺตกา  กหาปณา  วา  ชาตรูปรชต    
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วาติ  สลฺลกฺเขตพฺพ ฯ  นิมิตฺตนฺติ  ล ฺฉนาทิ ฯ  ตสฺมา  ล ฺฉิตาย   
ภณฺฑิกาย  มตฺติกาล ฺฉนนฺติ  วา  ลาขาล ฺฉนนฺติ  วา   
นีลปโลติกาย  ภณฺฑิกา  กตาติ  วา  เสตปโลติกาย  กตาติ   
วา  เอวมาทิ  สพฺพ  สลลฺกเฺขตพฺพ ฯ  ภิกขฺู  ปฏริูปาติ  ลชฺชโิน  
กุกฺกุจฺจกา ฯ  โลลชาติกาน  หิ  หตฺเถ  เปตุ น  ลพฺภติ ฯ   
โย  ปน  เนว  ตมฺหา  อาวาสา  ปกฺกมติ  น  สามิเก  ปสฺสติ   
เตนาป  อตฺตโน  จีวราทิมลู  น  กาตพฺพ ฯ  ถาวร  ปน   
เสนาสน  วา เจติย  วา  โปกฺขรณี  วา  กาเรตพฺพา ฯ  สเจ  
ทีฆสฺส อทฺธุโน  อจฺจเยน  สามิโก  อาคจฺฉติ  อุปาสก  ตว   
สนฺตเกน  อิท  นาม  กต  อนุโมทาหีติ  วตฺตพฺโพ ฯ  สเจ   
อนุโมทติ  อิจฺเจต  กุสล  โน  เจ  อนุโมทติ  มม  ธน  
เทถาติ  โจเทติเยว  อ ฺ  สมาทเปตฺวา  ทาตพฺพ ฯ  รตนสมฺมต  
วิสฺสาส  คณฺหาตีติอาทีสุ  อามาสเมว  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  อนามาส  
น  วฏฏติเยว ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  ฉสฺสมุฏาน  กิริยา   
โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม  
ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                              รตนสกิฺขาปท  ทุติย ฯ   
        ตติยสิกขฺาปเท ฯ  ติรจฺฉานกถนฺติ  อริยมคฺคสฺส  ติรจฺฉานภูต   
กถ ฯ  ราชกถนฺติ  ราชปฏิสยุตฺต  กถ ฯ  โจรกถาทีสุป  เอเสว   
นโย ฯ  สนฺต  ภิกฺขุนฺติ  เอตฺถ  ย  วตฺตพฺพ  ต  จาริตฺตสิกฺขาปเท    
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วุตฺตนยเมว ฯ  สเจ  สมฺพหุลา  เกนจิ  กมฺเมน  คาม  ปวิสนฺติ   
วิกาเล  คามปฺปเวสน  อาปุจฺฉามาติ  สพฺเพหิ  อ ฺม ฺ   
อาปุจฺฉิตพฺพ ฯ  ตสฺมึ  คาเม  ต  กมฺม  น  สมฺปชฺชตีติ  อ ฺ   
คาม  คจฺฉนฺติ  คามสตป  โหตุ  ปุน  อาปุจฺฉนกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  สเจ 
ปน  อุสฺสาห  ปฏิปฺปสฺสมเฺภตฺวา  วิหาร  คจฺฉนฺตา  อนฺตรา   
อ ฺ  คาม  ปวิสิตุกามา  โหนฺติ  อาปุจฺฉิตพฺพเมว ฯ  กลุฆเร   
วา  อาสนสาลาย  วา  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  เตลภิกฺขาย  วา  
สปฺปภิกฺขาย  วา  จริตุกาโม  โหติ ฯ  สเจ  ปสฺเส  ภิกฺขุ  อตฺถิ  
อาปุจฺฉิตฺวา  คนฺตพฺพ ฯ  อสนฺเต  นตฺถีติ  คนฺตพฺพ ฯ  วีถึ   
โอตริตฺวา  ภิกฺขุ  ปสฺสติ  อาปุจฺฉนกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  อนาปุจฺฉิตฺวาป   
จริตพฺพเมว ฯ  คามมชฺเฌน  มคฺโค  โหติ ฯ  เตน  คจฺฉนฺตสฺส   
เตลาทิภิกฺขาย  จริสฺสามีติ  จิตฺเต  อุปฺปนฺเน  สเจ  ปสฺเส  ภิกฺขุ  
อตฺถิ  อาปุจฺฉิตฺวา  จริตพฺพ ฯ  มคฺคา  อโนกฺกมฺม  จรนฺตสฺส   
ปน  อาปุจฺฉนกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  อปริกฺขิตฺตสฺส  คามสฺส  อุปจาโร   
อทินฺนาทาเน  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  อนฺตรารามนฺติอาทีสุ   
น  เกวล  อนาปุจฺฉา  กายพนฺธน  อพนฺธิตฺวา  สงฺฆาฏึ  
อปารุปตฺวา  คจฺฉนฺตสฺสาป  อนาปตฺติ ฯ  อาปทาสูติ  สีโห  วา  
พฺยคฺโฆ  วา  อาคจฺฉติ  เมโฆ  วา  อุฏหติ  อ ฺโ  วา 
โกจิ  อุปทฺทโว  อุปฺปชฺชติ  อนาปตฺติ ฯ  เอวรูปาสุ  อาปทาสุ   
พหิคามโต  อนฺโตคาม  ปวิสิตุ  วฏฏติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ    
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ก ินสมุฏาน  กายวาจโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมุฏาติ   
กิริยากิริย  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม   
วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        วิกาเล  คามปฺปเวสนสิกฺขาปท  ตติย ฯ   
        จตุตฺถสิกฺขาปเท ฯ  เภทนเมว  เภทนก ฯ  ต  อสฺส  อตฺถีติ   
เภทนกเมว ฯ  อรณิเกติ  อรณิธนุเก ฯ  วีเถติ  วีถเก ฯ  เสสเมตฺถ   
อุตฺตานเมว ฯ  ฉสฺสมุฏาน  กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  
ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        สูจิฆรสิกขฺาปท จตุตฺถ ฯ   
        ป ฺจมสิกฺขาปเท ฯ  เฉทนก  วุตฺตนยเมว ฯ  ฉินฺทิตฺวา   
ปริภุ ฺชตีติ  เอตฺถ  สเจ  น  ฉินฺทิตุกาโม  โหติ  ภูมิย  นิขนิตฺวา   
ปมาณ  อุปริ  ทสฺเสติ  อุตฺตาน  วา  กตฺวา  ปริภุ ฺชติ  อุกฺขิปตฺวา   
วา  ตุลาสงฺฆาเฏ  เปตฺวา  อฏฏ  กตฺวา  ปริภุ ฺชติ  สพฺพ   
วฏฏติ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ ฉสฺสมุฏาน ฯ   
                            ม ฺจสิกฺขาปท ป ฺจม ฯ   
        ฉฏสิกขฺาปเท ฯ  ตูล  โอนทฺธ  เอตฺถาติ  ตูโลนทฺธ ฯ  
ตูล  ปกฺขิปตฺวา  อุปริ  จิมิลิกาย  โอนทธฺนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ ฉสฺสมุฏาน ฯ   
                   ตูโลนทฺธสิกขฺาปท ฉฏ ฯ    
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        สตฺตมสิกฺขาปเท ฯ  นิสีทน  อนุ ฺาต  โหตีติ  กตฺถ  
อนุ ฺาต ฯ  จีวรกฺขนฺธเก  ปณีตโภชนวตฺถุสฺมึ ฯ  วุตฺต  หิ  ตตฺถ   
อนุชานามิ  ภิกฺขเว  กายคุตฺติยา  จีวรคุตฺติยา  เสนาสนคุตฺติยา  
นิสีทนนฺติ  (๑) ฯ  เสยฺยถาป  ปุราณสิโกฏโติ  ยถา  นาม  ปุราณ- 
จมฺมกาโรติ  อตฺโถ ฯ  ยถา  หิ  ปรุาณจมฺมกาโร  จมฺม  วิตฺถต   
กริสฺสามีติ  อิโตจีโตจ  สม ฺฉติ  นิกฺกฑฺฒติ  เอว  โสป  
ต  นิสีทน ฯ  เตน  ต  ภควา  เอวมาห ฯ  นิสีทนนนฺาม  สทส   
วุจฺจตีติ  สนฺถตสทิส  สนถฺริตฺวา  เอกสฺมึ  อนฺเต  สคุตวิทตฺถิยา   
วิทตฺถิมตฺเต  ปเทเส  ทฺวีสุ  าเนสุ  ผาเลตฺวา  ติสฺโส  ทสา 
กริยนฺติ  ตาหิ  ทสาหิ  สทสนฺนาม  วุจฺจติ ฯ เสสเมตฺถ  
อุตฺตานเมว ฯ ฉสฺสมุฏาน ฯ   
                        นิสีทนสิกขฺาปท สตฺตม ฯ   
        อฏมสิกฺขาปเท ฯ  กณฺฑุปฏิจฺฉาที  อนุ ฺาตา  โหตีติ   
กตฺถ  อนุ ฺาตา ฯ  จีวรกฺขนฺธเก  เวฬฏสีสวตฺถสฺุมึ ฯ  วุตฺต ฺหิ   
ตตฺถ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ยสฺส  กณฺฑุ  วา  ปฬกา  วา  
อสฺสาโว วา  ถูลกจฺโฉ  วา  อาพาโธ  กณฺฑุปฏิจฺฉาทินฺติ  (๒) ฯ  
ยสฺส  อโธนาภิ  อพฺภชานุมณฺฑลนฺติ  ยสฺส  ภิกฺขุโน  นาภิยา 
เหฏา  ชานุมณฺฑลาน  อุปริ ฯ  กณฺฑูติ  กจฺฉุ ฯ  ปฬกาติ   
โลหิตคณฺฑิกา  สุขุมปฬกา ฯ  อสฺสาโวติ  อริสภคนฺทรมธุเมหาทีน   
# ๑.  วิ. มหา. ๕/๑๕๖/๒๑๖ ฯ  ๒. วิ. มหา. ๕/๑๕๕/ ๒๑๔ ฯ    
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วเสน  อสุจิปคฺฆรณ ฯ  ถลูกจฺโฉ  วา  อาพาโธติ  มหาปฬกาพาโธ   
วุจฺจติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ ฉสฺสมุฏาน ฯ   
                          กณฺฑุปฏจฺิฉาทีสิกฺขาปท อฏม ฯ   
         นวมสิกฺขาปเท ฯ  วสฺสิกสาฏิกา  อนุ ฺาตา  โหตีติ  กตฺถ   
อนุ ฺาตา ฯ  จีวรกฺขนธฺเก  วิสาขาวตฺถุสฺมึ ฯ  วุตฺต  หิ  ตตฺถ   
อนุชานามิ  ภิกฺขเว  วสฺสิกสาฏิกนฺติ  (๑) ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ   
ฉสฺสมุฏาน ฯ   
                        วสฺสิกสาฏิกสิกฺขาปท นวมสิกฺขาปท ฯ   
        ทสมสกิฺขาปเท ฯ  จตุรงฺคุโลมโกติ  จตูหิ  องฺคุเลหิ   
อูนกปฺปมาโณ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ ฉสฺสมุฏาน ฯ   
                         นนฺทตฺเถรสิกฺขาปท ทสม ฯ   
        สมตฺโต   วณฺณนากฺกเมน   ราชวคฺโค   นวโม ฯ   
อุทฺทิฏา โขติอาทิ วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                        สมนฺตปาสาทิกาย  วินยสวณฺณนาย   
                        ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา ฯ  นฏิ ิตาฯ   
                        _______________________   
๑.  วิ.มหา.  ๕/๑๕๕/๒๑๔    
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                                    ปาฏิเทสนียกณฺฑวณฺณนา   
                         ปาฏิเทสนียา ธมฺมา          ขุทฺทกาน อนนฺตรา   
                         ปตา เย อย ทานิ         เตส ภวติ วณฺณนา ฯ   
        ปมปาฏิเทสนีเย  ตาว ฯ  ปฏกิฺกมนกาเลติ  ปณฺฑาย  
จริตฺวา  ปฏิอาคมนกาเล ฯ  สพฺเพว  อคฺคเหสีติ  สพฺพเมว  
อคฺคเหสิ ฯ  ปเวเธนฺตีติ  กมฺปมานา ฯ  อเปหีติ  อปคจฺฉ  น  
โอกาส  เทถาติ  อตฺโถ ฯ  คารยฺห  อาวุโสติอาทิ  ปฏิเทเสตพฺพา- 
การทสฺสน ฯ  รถิกาติ  รจฺฉา ฯ  พฺยูหนฺติ  อนิวิชฺฌิตฺวา   ิตา   
คตปจฺจาคตรจฺฉา ฯ  สึฆาฏกนฺติ  จตุกโฺกณ  วา  ติโกณ  วา   
มคฺคสโมธานฏาน ฯ  ฆรนฺติ  กลุฆร ฯ  เอเตสุ  รถกิาทีสุ  ยตฺถ 
กตฺถจิ  ตฺวา  คณฺหนฺตสฺส  คหเณ  ทกฺุกฏ ฯ  อชฺโฌหารคณนาย   
ปาฏิเทสนีย ฯ  หตฺถิสาลาทีสุ  คณฺหนฺตสฺสาป  เอเสว  นโย ฯ  
ภิกฺขุนี  รถิกาย  ตฺวา  เทติ  ภิกฺขุ  อนตฺรารามาทีสุ  ตฺวา  
คณฺหาติ  อาปตฺติเยว ฯ  อนฺตรฆร  ปวิฏายาติ  หิ  วจนโต   
ภิกฺขุนิยา  อนฺตรฆเร  ตฺวา  ททมานาย  วเสเนตฺถ  อาปตฺติ  
เวทิตพฺพา ฯ  ภิกฺขุสฺส   ิตฏาน  ปน  อปฺปมาณ ฯ  ตสฺมา   
สเจป  วีถิอาทีสุ   ิโต  ภิกฺขุ  อนฺตรารามาทีสุ  ตฺวา   
ททมานาย  ภิกฺขุนิยา  คณฺหาติ  อนาปตฺติเยว ฯ  ยามกาลิก  
สตฺตาหกาลิก  ยาวชีวิก  อาหารตฺถาย  ปฏิคฺคณฺหาติ  อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺส  อชฺโฌหาเร  อชฺโฌหาเร  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  อิท    
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อามิเสน  อสภินฺน  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  สภินฺเน  ปน  เอกรเส   
ปาฏิเทสนียเมว ฯ  เอกโต  อุปสมฺปนฺนายาติ  ภิกฺขุนีน  สนฺติเก   
อุปสมฺปนฺนาย ฯ  ภิกฺขูน  สนฺติเก  อุปสมฺปนฺนาย  ปน  ยถา- 
วตฺถุกเมว ฯ  ทาเปติ  น  เทตีติ  อ ฺาติกา  อ ฺเน  เกนจิ   
ทาเปติ  ต  คณฺหนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  อุปนิกฺขิปตฺวา  เทตีติ   
ภูมิย  เปตฺวา  อิท  อยฺย  ตุมฺหาก  ทมฺมีติ  เทติ ฯ  เอว   
ทินฺน  สาธุ  ภคินีติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ตายเอว  วา  ภิกขฺุนิยา 
อ ฺเน  วา  เกนจิ  ปฏิคฺคาหาเปตฺวา  ภุ ฺชิตุ  วฏฏติ ฯ  สเจ   
หิ  หตฺถคเต  ปตฺเต  อามิส  คณฺเหยฺย  ปริจฺจตฺต  เต  มยาติ  
เทติ  ภิกฺขุ  คหิต  ภคินีติ  ปฏิคฺคณฺหาติ  คณฺหนฺตสฺส  อาปตฺตีติ  
วทนฺติ ฯ  สิกขฺมานาย  สามเณริยาติ  เอตาส  ททมานาน  
คณฺหนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  เอฬก 
โลมสมุฏาน  กริิยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช  
กายกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        ปมปาฏิเทสนีย ฯ   
        ทุติยสิกขฺาปเท  ฯ   อปสกฺก   ตาว   ภคินีติอาทิ  อปสาเท- 
ตพฺพาการทสฺสน ฯ  อตฺตโน  ภตฺต  ทาเปติ  น  เทตีติ   
เอตฺถ สเจป  อตฺตโน  ภตฺต  เทติ  อิมินา  สิกฺขาปเทน   
อนาปตฺติเยว ฯ  ปุริมสิกฺขาปเทน  อาปตฺติ ฯ  อ ฺสฺส  ภตฺต  
เทติ  น  ทาเปตีติ เอตฺถ  ปน  สเจ  ทาเปยฺย  อิมินา    
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สิกฺขาปเทน  อาปตฺติ  ภเวยฺย  เทนฺติยา  ปน  เนว  อิมินา   
น  ปุริเมน  อาปตฺติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  ก ินสมุฏาน   
กิริยากิริย  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  
วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        ทุติยปาฏิเทสนีย ฯ   
        ตติยสิกขฺาปเท ฯ  อุภโต  ปสนฺนนฺติ  ทฺวีหิ  ปสนฺน  
อุปาสเกนป  อุปาสิกายป ฯ  ตสฺมึ  กิร  กุเล  อุโภป  เต   
โสตาปนฺนาเยว ฯ  โภเคน  หายตีติ  อีทสิ  หิ  กลุ  สเจป   
อสีติโกฏิธน  โหติ  โภเคหิ  หายติเยว ฯ  กสฺมา ฯ  ยสฺมา  ตตฺถ 
เนว  อุปาสิกา  น  อุปาสโก  โภเค  รกขฺติ ฯ  ฆรโต  นีหริตฺวา 
เทนฺตีติ  อาสนสาล  วา  วิหาร  วา  อาเนตฺวา  เทนฺติ ฯ  
สเจป  อนาคเต  ภิกฺขุมฺหิ  ปมเยว  นีหริตฺวา  ทฺวาเร  เปตฺวา  
ปจฺฉา  สมฺปตฺตสฺส  เทนฺติ  วฏฏติ ฯ  ภิกฺขุ  ปน  ทสิฺวา 
อนฺโตเคหโต  นีหริตฺวา  ทียมาน  น  วฏฏตีติ  มหาปจฺจริย   
วุตฺต ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  เอฬกโลมสมฏุาน  กิริยา   
โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  ติจิตฺต  
ติเวทนนฺติ ฯ   
                        ตติยปาฏิเทสนีย ฯ   
        จตุตฺถสิกฺขาปเท ฯ  อวรุทฺธา  โหนฺตีติ  ปฏิวิรทฺุธา  โหนฺติ ฯ   
ป ฺจนฺน  ปฏิสวิทิตนฺติ  ป ฺจสุ  สหธมฺมิเกสุ  ยงฺกิ ฺจิ  เปเสตฺวา    
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ขาทนีย  วา  โภชนีย  วา  อาหริสฺสามาติ  ปฏิสวิทิต  กตป   
อปฏิสวิทิตเมวาติ  อตฺโถ ฯ  อาราม  อารามูปจาร  เปตฺวาติ   
อาร ฺกเสนาสนาราม  จ  ตสฺส  อุปจาร  จ  เปตฺวา  
อุปจารโต  นิกฺขนฺต  อนฺตรามคฺเค  ภิกฺขุ ทิสฺวา  วา  คาม  
อาคตสฺส วา ปฏิสวิทิต  กตป  อปฏิสวิทิตเมว  โหตีติ  
เวทิตพฺพ ฯ  สเจ  สาสงฺก  โหติ  สาสงฺกนฺติ  อาจิกฺขิตพฺพนฺติ  
กสฺมา  อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  อาราเม  โจเร  วสนฺเต  อมฺหาก  
นาโรเจนฺตีติ  วจนปริโมจนตฺถ ฯ  โจรา  วตฺตพฺพา  มนุสฺสา   
อิธูปจรนฺตีติ  กสฺมา  วตฺตพฺพา ฯ  อตฺตโน  อุปฏาเกหิ  อมฺเห   
คณฺหาเปนฺตีติ  วจนปริโมจนตฺถ ฯ  ยาคุยา  ปฏิสวิทิเต  ตสฺสา 
ปริวาโร  อาหรียตีติ  ยาคุยา  ปฏิสวิทิต  กตฺวา  ก ึ สุทฺธยาคุยา 
ทินฺนาย  ปูวภตฺตาทีนิป  เอติสฺสา  ยาคุยา  ปริวาร  กตฺวา  
ทสฺสามาติ  เอว  ยงฺกิ ฺจิ  อาหรนฺติ  สพฺพ  ปฏิสวิทิตเมว  
โหติ ฯ  ภตฺเตน  ปฏิสวิทิเตติอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  อสุกนฺนาม   
กุล  ปฏิสวิทิต  กตฺวา  ขาทนียาทีนิ  คเหตฺวา  คจฺฉตีติ   
สุตฺวา  อ ฺานิป  เตน  สทฺธึ  อตฺตโน  เทยฺยธมฺม  อาหรนฺติ   
วฏฏติ ฯ  ยาคุยา  ปฏิสวิทิต  กตฺวา  ปวู  วา  ภตฺต  วา  
อาหรนฺติ  เอตป  วฏฏตีติ  กุรุนฺทิย  วุตฺต ฯ  คิลานสสฺาติ  
อปฏิสวิทิเตป  คิลานสฺส  อนาปตฺติ ฯ  ปฏิสวิทิเต  วา  คิลานสฺส   
วา  เสสกนฺติ  เอกสฺสตฺถาย  ปฏิสวิทิต  กตฺวา  อาหฏ  ตสฺส    
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เสสก  อ ฺสฺสาป  ภุ ฺชิตุ วฏฏติ ฯ  จตุนฺน  วา  ป ฺจนฺน   
วา  ปฏิสวิทิต  กตฺวา  พหุ  อาหฏ  โหติ  อ ฺเสป  ทาตุ   
อิจฺฉนฺติ ฯ  เอตป  ปฏิสวิทิตเสสกเมว  สพฺเพสป  วฏฏติ ฯ  อถ   
อธิกเมว  โหติ  สนฺนิธึ  โมเจตฺวา  ปต  ทุติยทิวเสป  วฏฏติ ฯ   
คิลานสฺส  อาหฏาวเสเสป  เอเสว  นโย ฯ  ย  ปน  อปฏ-ิ 
สวิทิตเมว  กตฺวา  อาหฏ  ต  พหิอาราม  เปเสตฺวา  ปฏิสวิทิต   
กาเรตฺวา  อาหราเปตพฺพ ฯ  ภิกฺขูหิ  วา  คนฺตฺวา  อนฺตรามคฺเค 
คเหตพฺพ ฯ  ยป  วิหารมชเฺฌน  คจฺฉนฺตา  วา  วนจรกาทโย   
วา  วนโต  อาหริตฺวา  เทนฺติ  ปุริมนเยเนว  ปฏิสวิทิต   
กาเรตพฺพ ฯ  ตตฺถ  ชาตกนฺติ  อาราเม  ชาตกเมว  มลูขาทนียาทึ   
อ ฺเน  กปฺปย  กตฺวา  ทนิฺน  ปริภุ ฺชโต  อนาปตฺติ ฯ  สเจ  
ปน  น  คาม  หริตฺวา  ปจิตฺวา  อาหรนฺติ  น  วฏฏติ  ปฏิสวิทิต   
กาเรตพฺพ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  ก ินสมุฏาน  กริิยา- 
กิริย  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  
วจีกมฺม  ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
        จตุตฺถปาฏิเทสนีย    สมตฺต    วณฺณนากฺกเมนาติ   ฯ   
                สมนฺตปาสาทิกาย วินยสวณฺณนาย  
                        ปาฏิเทสนียวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                      ________________________    
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                        เลมที ่๒  หนา  ๕๔๙   
 
                        เสขิยกณฺฑวณฺณนา   
                ยานิ สิกฺขิตสิกฺเขน          เสขิยานีติ ตาทินา   
                ภาสิตานิ อย ทานิ          เตสป วณฺณนากฺกโมติ ฯ   
        ตตฺถ  ปริมณฺฑลนฺติ  สมนฺตโต  มณฺฑล ฯ  นาภิมณฺฑล   
ชานุมณฺฑลนฺติ  อุทฺธ  นาภิมณฺฑล  อโธ  ชานุมณฺฑล   
ปฏิจฺฉาเทนฺเตน  ชานุมณฺฑลสฺส  เหฏา  ชงฺฆฏ ิกโต  ปฏาย   
อฏงฺคุลมตฺต  นิวาสน  โอตาเรตฺวา  นิวาเสตพฺพ ฯ  ตโต  ปร   
โอตาเรนฺตสฺส  ทุกฺกฏนฺติ  วุตฺต ฯ  ยถานิสินฺนสฺส  ชานุมณฺฑลโต 
เหฏา  จตุรงฺคุลมตฺต  ปฏิจฺฉนฺน  โหตีติ  มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ  
เอว  นิวาเสนฺตสฺส  ปน  นิวาสน  ปมาณิก  วฏฏติ ฯ  ตตฺรีท  
ปมาณ  ทีฆโส  มฏุ ิป ฺจม  ติริย  อฑฺฒเตยฺยหตฺถ  ตาทิสสฺส   
ปน  อลาเภน  ติริย  ทฺวิหตฺถปฺปมาณป  วฏฏติ  ชานุมณฺฑล- 
ปฏิจฺฉาทนตฺถ  นาภิมณฺฑล  ปน จีวเรนาป  สกฺกา  ปฏิจฺฉา- 
เทตุนฺติ ฯ  ตตฺถ  เอกปฏฏจีวร  เอว  นวิตฺถป  าเน  น 
ติฏติ  ทุปฏฏ  ปน  ติฏติ ฯ  โอลมฺพนฺโต  นิวาเสติ  อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺสาติ  เอตฺถ  น  เกวล  ปรุโต  จ  ปจฺฉโต  จ   
โอลมฺเพตฺวา  นิวาเสนฺตสฺเสว  ทุกฺกฏ  เย  ปน ฺเป  เตน   
โข  ปน  สมเยน  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  คิหนิิวตฺถ  นิวาเสนฺติ   
หตฺถิโสณฺฑก  มจฺฉวาลก  จตุกฺกณฺณก  ตาลวณฺฏก  สตวลิก   
นิวาเสนฺตีติอาทินา  (๑)  นเยน  ขนฺธเก  นิวาสนโทสา  วุตฺตา   
# ๑. วิ. จุล.ฺ ๗/๑๖๙/๖๖ ฯ    
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ตถา  นิวาเสนฺตสฺสาป  ทุกฺกฏเมว ฯ  เต  สพฺเพ  วุตฺตนเยเนว   
ปริมณฺฑล  นิวาเสนฺตสฺส  น  โหนฺตีติ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป ฯ   
วิตฺถาโร  ปน  ตตฺเถว  อาวิภวิสฺสติ ฯ  อส ฺจิจฺจาติ  ปุรโต  
วา  ปจฺฉโต  วา  โอลมฺเพตฺวา  นิวาเสสฺสามีติ  เอว  อส ฺจิจฺจ  
อถโข  ปริมณฺฑลเยว  นวิาเสสฺสามีติ  วิรชฺฌิตฺวา  อปริมณฺฑล   
นิวาเสนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  อสติยาติ  อ ฺาวิหิตสฺสาป  ตถา   
นิวาเสนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ  อชานนฺตสฺสาติ  เอตฺถ  นิวาสนวตฺต   
อชานนฺตสฺส  โมกฺโข  นตฺถิ ฯ  นิวาสนวตฺต  หิ  สาธุก   
อุคฺคเหตพฺพ ฯ  ตสฺส  อนุคฺคหณเมวสฺส  อนาทริย ฯ  ต  ปน  
ส ฺจิจฺจ  อนุคฺคณฺหนฺตสฺเสว  ยุชชฺติ ฯ  ตสฺมา  อุคฺคหิตวตฺโตป   
โย  อารุฬฺหภาว  วา  โอรฬฺุหภาว  วา  น  ชานาติ  ตสฺส   
อนาปตฺติ ฯ  กุรุนฺทิย  ปน  ปริมณฺฑล  นิวาเสตุ อชานนฺตสฺส   
อนาปตฺตีติ  วุตฺต ฯ  โย  ปน  สุกฺขชงฺโฆ  วา มหาปณฺฑิกมโส  
วา โหติ  ตสฺส  สารุปฺปตฺถาย  ชานุมณฺฑลโต  อฏงฺคุลาธิกป  
โอตาเรตฺวา  นิวาเสตุ วฏฏติ ฯ  คิลานสฺสาติ  ชงฺฆาย (๑)วา 
ปาเท วา วโณ โหติ  อุกขิฺปตฺวา  วา  โอตาเรตฺวา  วา   
นิวาเสตุ วฏฏติ ฯ  อาปทาสูติ  พาฬมิคา  วา  โจรา  วา   
อนุพนฺธนฺติ  เอวรูปาสุ  อาปทาสุ  อนาปตฺติ ฯ  เสสเมตฺถ  
อุตฺตานเมว ฯ  ปมปาราชิกสมุฏาน  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข   
# ๑. ชงฺเฆ ฯ    
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สจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม  อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
ปุสฺสเทวตฺเถโร  สจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  ติเวทนนฺติ  อาห ฯ   
อุปติสฺสตฺเถโร  ปน  อนาทร  ปฏิจฺจ  วุตฺตตฺตา  โลกวชฺช   
อกุสลจิตฺต  ทุกฺขเวทนนฺติ  อาห ฯ  ปริมณฺฑล  ปารุปตพฺพนฺติ   
เตน  โข  ปน  สมเยน  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  คิหิปารุต  ปารุปนฺตีติ  (๑)  
เอว  วุตฺต  อเนกปฺปการ  คิหิปารุต  อปารุปตฺวา  อิธ   
วุตฺตนเยเนว  อุโภ  กณฺเณ  สม  กตฺวา  ปารุปนวตฺต  ปูเรนฺเตน   
ปริมณฺฑล  ปารุปตพฺพ ฯ  อิมานิ  จ  เทฺวป  สิกฺขาปทานิ   
อวิเสเสน  วุตฺตานิ ฯ  ตสฺมา  วิหาเรป   อนฺตรฆเรป   ปริมณฺฑลเมว   
นิวาเสตพฺพ  จ  ปารุปตพฺพ ฺจาติ ฯ  สมุฏานาทีนิ  ปม- 
สิกฺขาปเท  วุตฺตนเยเนว  สทฺธึ  เถรวาเทน ฯ  กาย  วิวริตฺวาติ  
ชานนป  อุรป  วิวริตฺวา ฯ  สุปฏิจฺฉนฺเนนาติ  น  สสี  ปารุเตน  
อถโข  กณฺ ิก  ปฏิมุ ฺจิตฺวา  อุภโต  อนุวาตนฺเตน  คีว   
ปฏิจฺฉาเทตฺวา  อุโภ  กณฺเณ  สม  กตฺวา  ปฏิสหริตฺวา  ยาว   
มณิพนฺธนา  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  อนฺตรฆเร  คนฺตพฺพ ฯ  ตติย- 
สิกฺขาปเท ฯ  คลวาฏกโต  ปฏาย  สีส  มณิพนฺธโต  ปฏาย   
หตฺเถ  ปณฺฑิกมสโต  ปฏาย  ปาเท  วิวริตฺวา  นิสีทิตพฺพ ฯ   
วาสูปคตสฺสาติ  วาสตฺถาย  อุปคตสฺส  รตฺติภาเค  วา  ทิวสภาเค  
วา  กาย  วิวรตฺิวาป  นิสีทโต  อนาปตฺติ ฯ  สุสวุโตติ  หตฺถ   
# ๑. วิ. จุล.ฺ ๗/๑๗๐/๖๖ ฯ    
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วา ปาท วา  อกีฬาเปนฺโต  สุวินีโตติ  อตฺโถ ฯ  โอกฺขิตฺตจกฺขูติ   
เหฏา  ขิตฺตจกฺขุ  หุตฺวา ฯ  ยุคมตฺต  เปกฺขนฺเตนาติ  ยุคยุตฺตโก  
หิ  ทนฺโต  อาชานีโย  ยุคมตฺต  เปกฺขติ  ปุรโต  จตูหตฺถปฺปมาณ  
ภูมิภาค  อิมินาป  เอตฺตก  เปกฺขนฺเตน  คนฺตพฺพ ฯ  โย  อนาทริย  
ปฏิจฺจ  ตห  ตห  โอโลเกนฺโตติ  โย  ต  ต  ทิสาภาค ปาสาท  
กูฏาคาร วีถึ โอโลเกนฺโต  คจฺฉติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส ฯ  เอกสฺมึ   
ปน  าเน  ตฺวาว  หตฺถิอสฺสาทิปริสฺสยาภาว  โอโลเกตุ  วฏฏติ ฯ   
นิสีทนฺเตนาป  โอกฺขิตฺตจกฺขุนาว  นิสีทิตพฺพ ฯ  อุกฺขิตฺตกายาติ   
อุกฺเขเปน ฯ  อิตฺถมฺภูตลกฺขเณ  กรณวจน ฯ  เอกโต  วา  อุภโต  
วา  อุกฺขิตฺตจีวโร  หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อนฺโตอินฺทขีลโต  ปฏาย  
น  เอว  คนฺตพฺพ ฯ  นิสินนฺกาเล  ธมกรก  นีหรนฺเตนาป 
จีวร  อนุกฺขิปตฺวาว  0นีหริตพฺพนฺติ ฯ   
                         ปโม วคฺโค ฯ   
อุชฺชคฺฆิกายาติ  มหาหสิต  หสนฺโต ฯ  วุตฺตนเยเนเวตฺถ   
กรณวจน ฯ  อปฺปสทฺโท  อนฺตรฆเรติ  เอตฺถ  กิตฺตาวตา   
อปฺปสทฺโท  โหติ ฯ  ทฺวาทสหตฺเถ  เคเห  อาทิมฺหิ  สงฺฆตฺเถโร  
มชฺเฌ  ทุติยตฺเถโร  อนฺเต  ตติยตฺเถโรติ  เอว  นิสินเนสุ  สงฺฆตฺเถโร   
ทุติยตฺเถเรน  สทฺธึ  มนฺเตติ ฯ  ทุติยตฺเถโร  ตสฺส  สทฺท ฺเจว   
สุณาติ  กถ ฺจ  ววฏเปติ ฯ  ตติยตฺเถโร  ปน  สทฺทเมว  สุณาติ  
กถ  น  ววฏเปติ ฯ  เอตฺตาวตา  อปฺปสทฺโท  โหติ ฯ  สเจ    
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ปน  ตติยตฺเถโร กถ ววฏเปติ มหาสทฺโท นาม โหตีติ ฯ   
        กาย  ปคฺคเหตฺวาติ  นิจฺจล  กตฺวา  อุชุเกน  กาเยน   
สเมน  อิริยาปเถน  คนฺตพฺพ ฺเจว  นิสีทิตพฺพ ฺจ ฯ  พาหุ   
ปคฺคเหตฺวาติ  นิจฺจล กตฺวา ฯ สีส ปคฺคเหตฺวาติ  นิจฺจล อุชุ   
ปยิตฺวา ฯ   
                          ทุติโย วคฺโค ฯ   
        ขมฺภกโต  นาม  กฏิย  หตฺถ  เปตฺวา  กตขมฺโภ ฯ  
โอคุณฺ ิโตติ  สสีส  ปารุโต ฯ  อุกฺกฏุิกายาติ  เอตฺถ  อุกฺกุฏิกา   
วุจฺจติ  ปณฺหิโย  อุกฺขิปตฺวา  อคฺคปาเทเหว  อคฺคปาเท  วา   
อุกฺขิปตฺวา  ปณฺหีหิเยว  ภูมิย  ผุสนฺตสฺส  คมน ฯ  กรณวจน   
ปเนตฺถ  วุตฺตลกฺขณเมว ฯ  ทุสฺสปลลฺตฺถิกายาติ  เอตฺถ  อาโยค- 
ปลฺลตฺถิกาป  ทุสฺสปลลฺตฺถิกาเอว ฯ   
        อากีรนฺเตปติ  ปณฺฑปาต  เทนฺเตป ฯ  สกฺกจฺจนฺติ  สตึ   
อุปฏเปตฺวา ฯ  ปตฺตส ฺ ีติ  ปตฺเต  ส ฺ  กตฺวา ฯ  สมสูปโก 
นาม  ยตฺถ  ภตฺตสฺส  จตุตฺถภาคปฺปมาโณ  สโูป  โหติ ฯ   
มุคฺคสูโป  มาสสูโปติ  เอตฺถ  จ  กุลตฺถาทีหิ  กตสูปาป  สงฺคห   
คจฺฉนฺติเยวาติ  มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ  รสรเสติ  เอตฺถ  เปตฺวา 
เทฺว สูเป อวเสสานิ  โอโลณีสากสูเปยฺยมจฺฉรสมสรสาทีนิ  
รสรสาติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  ต  รสรส  พหุมฺป  คณฺหนฺตสฺส   
อนาปตฺติ ฯ  สมติตฺติกนฺติ  สมปุณฺณ  สมภริต ฯ  ถปูกต    
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ปณฺฑปาต  ปฏิคฺคณฺหาติ  อาปตฺติ  ทกฺุกฏสฺสาติ  เอตฺถ  ถูปกโต   
นาม  ปตฺตสฺส  อนฺโตมุขวฏฏิเลข  อติกฺกมิตฺวา  กโต  ปตฺเต   
ปกฺขิตฺโต  รจิโต  ปูริโตติ  อตฺโถ ฯ  เอว  กต  อคฺคเหตฺวา   
อนฺโตมุขวฏฏิเลขสมปฺปมาโณ  คเหตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  ถูปกต  นาม   
ป ฺจหิ  โภชเนหิ  กตนฺติ  อภยตฺเถโร  อาห ฯ  ติปฏกจูฬ- 
นาคตฺเถโร  ปน  ปณฺฑปาโต  นาม  ยาคุป  ภตฺตป  ขาทนียป   
จุณฺณปณฺโฑป  ทนฺตกฏป  ทสิกสุตฺตปติ  อิท  สุตฺต  วตฺวา   
ทสิกสุตฺตป  ถูปกต  น  วฏฏตีติ  อาห ฯ  เตส  วาท  สุตฺวา   
ภิกฺขู  โรหณ  คนฺตฺวา  จูฬสุมนตฺเถร  ปจฺุฉึสุ  (๑)ภนฺเต  ถูปกต- 
ปณฺฑปาโต  เกน  ปริจฺฉินฺโนติ  เตส ฺจ  เถราน  วาท   
อาโรเจสุ ฯ เถโร สุตฺวา  อาห  อโห  จูฬนาโค  สาสนโต  
ภฏโ  อโห  เตน  พหูน  ทฺวาร  ทินฺน  อห  เอตสฺส  สตฺตกฺขตฺตุ  
วินย  วาเจนฺโต  น  กทาจิ  เอว  อวจ  อย  กโุต  ลภิตฺวา  
เอว  วทตีติ ฯ  ภิกฺขู  เถร  ยาจึสุ กเถุ  ทานิ  ภนฺเต   
เกน  ปริจฺฉินฺโนติ ฯ  ยาวกาลิเกน  อาวุโสติ  เถโร  อาห ฯ  
ตสฺมา  ยงฺกิ ฺจิ  ยาคุ  วา  ภตฺต วา ผลาผล วา อามิสชาติก   
สมติตฺติกเมว  คเหตพฺพ ฯ  ต ฺจ  โข  อธิฏานูปเคน  ปตฺเตน   
อิตเรน  ปน  ถูปกตมฺป  วฏฏติ ฯ  ยามกาลิกสตฺตาหกาลิก- 
ยาวชีวิกานิ  ปน  อธิฏานูปคปตฺเตนป  ถูปกตานิ  วฏฏนฺติ ฯ   
# ๑. ปุจฺฉิตฺวาติ ปเทน ภวิตพฺพ. ปุจฺฉิตฺวาติ ปท อาโรเจสุนฺติ   
#   ปเท ปุพฺพกาลกิริยา ฯ    
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ทฺวีสุ  ปตฺเตสุ  ภตฺต  คเหตฺวา  เอกสฺมึ  ปูเรตฺวา  วิหาร  เปเสตุ  
วฏฏติ ฯ  มหาปจฺจริย  ปน  วุตฺต  ย  ปตฺเต  ปกฺขปยมาน   
ปูวอุจฺฉุขณฺฑผลาผลาทิ  เหฏา  โอโรหติ  ต  ถูปกต  นาม 
น  โหติ ฯ  ปวูวฏสก  เปตฺวา   ปณฺฑปาต   เทนฺติ  ถูปกตเมว   
โหติ ฯ  ปุปฺผวฏสกตกฺโกลกกฏกผลาทิวฏสก  ปน  เปตฺวา  ทินฺน   
ถูปกต  น  โหติ ฯ  ภตฺตสฺส  อุปร ิ ถาลก  วา  ปณฺณ  วา  
เปตฺวา  ปูเรตฺวา  คณฺหาติ  ถูปกต  นาม  น  โหติ  (๑) ฯ   
กุรุนฺทิยป  วุตฺต  ถาลเก  วา  ปณฺเณ  วา  ปกฺขิปตฺวา  ต  
ปตฺตมตฺถเก  เปตฺวา  เทนฺติ  ปาเฏกฺกภาชน  วฏฏตีติ ฯ  อิธ   
อนาปตฺติย คิลาโน  นาคโต ฯ ตสฺมา  คิลานสฺสาป  ถูปกต  น   
วฏฏติ ฯ  สพฺพตฺถ  ปฏิคฺคเหตุเมว  น วฏฏติ ฯ ปฏิคฺคหิต ปน  
สุปฏิคฺคหิตเมว ปริภุ ฺชตุิวฏฏตีติ ฯ   
                              ตติโย วคฺโค ฯ   
        สกฺกจฺจนฺติ  เอตฺถาป  อสกฺกจฺจ  ปฏิคฺคหเณเยว  อาปตฺติ ฯ   
ปฏิคฺคหิต  ปน  ปฏิคฺคหิตเมว ฯ  สกฺกจฺจนฺติ  จ  ปตฺตส ฺ ีติ  
จ  อุภย  วุตฺตนยเมว ฯ  สปทานนฺติ  ตตฺถ  ตตฺถ  โอธึ  อกตฺวา   
อนุปฏิปาฏิยา ฯ  สมสูปเก  วตฺตพฺพ  วุตฺตนยเมว ฯ  ถูปโตติ  
มตฺถกโต  เวมชฺฌโตติ  อตฺโถ ฯ  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  เทนฺตีติ  มาฆาต- 
สมยาทีสุ  ปฏิจฺฉนฺน  พฺย ฺชน  กตฺวา  เทนฺติ ฯ  วิ ฺตฺติย   
# ๑. อิโต ปร อิติสทฺโท อิจฺฉิตพฺโพ ฯ    
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วตฺตพฺพ  นตฺถิ ฯ  อุชฌฺานส ฺ ิสิกฺขาปเทป  คิลาโน  น   
มุจฺจติ ฯ  นาติมหนฺโต  กวโฬติ  มยุรณฺฑ  อติมหนฺต  กุกฺกฏุณฺฑ   
อติขุทฺทก  เตส  เวมชฺฌปปฺมาโณ ฯ  ขชฺชเกติ เอตฺถ มูลขาทนียาทิ   
สพฺพ  คเหตพฺพ ฯ   
                          จตุตฺโถ วคฺโค ฯ   
         อนาหเฏติ  อนาหริเต  มุขทฺวาร  อสมฺปาปเตติ  อตฺโถ ฯ   
สพฺพ  หตฺถนฺติ  สกล  หตฺถ ฯ  สกวเฬนาติ  เอตฺถ  ธมฺม  กเถนฺโต   
หรีตก  วา  ลฏ ิมธุก  วา  มุเข  ปกฺขิปตฺวา  กเถติ  ยตฺตเกน   
วจน  อปริปณฺุณ  น  โหติ  ตตฺตเก  มุขมฺหิ  สนฺเต  กเถตุ  
วฏฏติ ฯ  ปณฺฑฺกฺเขปกนฺติ  ปณฺฑ  อุกขิฺปตฺวา  อุกฺขิปตฺวา ฯ   
กวฬาวจฺเฉทกนฺติ  กวฬ  อวจฺฉินฺทิตฺวา  อวจฺฉินฺทิตฺวา ฯ   
อวคณฺฑการกนฺติ  มกฺกโฏ  วิย  คณฺเฑ  กตฺวา  กตฺวา ฯ 
หตฺถนิทฺธูนกนฺติ  หตฺถ  นทิฺธูนิตฺวา  นิทฺธูนิตฺวา ฯ  สิตฺถาวการกนฺติ   
สิตฺถานิ  อวกีริตฺวา  อวกีริตฺวา ฯ  ชิวฺหานิจฺฉารกนฺติ  ชิวฺห   
นิจฺฉาเรตฺวา  นิจฺฉาเรตฺวา ฯ  จปุจปุการกนฺติ  จปุจปูติ เอว  
สทฺท กตฺวา กตฺวา ฯ   
                        ป ฺจมวคฺโค ฯ   
         สุรุสุรกุารกนฺติ  สุรสุุรูติ  เอว  สทฺท  กตฺวา  กตฺวา ฯ  
ทโวติ  ปริหาสวจน ฯ  ต  เยน  เกนจิ  ปริยาเยน  กพุึทฺโธ    
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สิลกพุทฺโธ  ปฏิพุทฺโธ  กธึมฺโม  โคธมฺโม  อชธมฺโม  กึสงฺโฆ  
มิคสงฺโฆ  ปสุสงฺโฆติอาทินา  นเยน  ตีณิ  รตนานิ  อารพฺภ 
น กตฺตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ  หตฺถนิลฺเลหกนฺติ  หตฺถ  นิลฺเลหิตฺวา   
นิลฺเลหิตฺวา ฯ  ภุ ฺชนฺเตน  หิ  องฺคุลีมตฺตป  นิลฺเลหิตุ  น  วฏฏติ ฯ   
ฆนยาคุผาณิตปายาสาทิเก  ปน  องฺคุลีหิ  คเหตฺวา  องฺคุลีโย  
มุเข  ปเวเสตฺวา  ภุ ฺชิตุ วฏฏติ ฯ  ปตฺตนิลฺเลหกโอฏนิลฺเลหกาสุป  (๑)  
เอเสว นโย ฯ ตสฺมา เอกงฺคุลิยาป  ปตฺโต  น  นิลฺเลหิตพฺโพ ฯ   
เอกโอฏโป  ชิวฺหาย  น นิลฺเลหิตพฺโพ ฯ  โอฏมเสหิเยว  ปน   
คเหตฺวา  อนฺโต  ปเวเสตุ  วฏฏติ ฯ  โกกนเทติ  เอวนามเก ฯ   
โกกนทนฺติ  ปทุม  วุจฺจติ ฯ โส จ ปาสาโท  ปทุมสณฺาโน   
กโต ฯ  เตนสฺส  โกกนโทเตฺวว  นาม  อกสุ ฯ  น  สามิเสน 
หตฺเถน  ปานียถาลกนฺติ  เอต  ปฏิกลูวเสน  ปฏิกขิฺตฺต ฯ  ตสฺมา   
สงฺฆิกป  ปุคฺคลิกป  คิหิสนฺตกป  อตฺตโน  สนฺตกป  สงฺขป  
สราวกป  ถาลกป  น  คเหตพฺพเมว ฯ  คณฺหนฺตสฺส  ทุกฺกฏ ฯ  
สเจ  ปน  หตฺถสฺส  เอกเทโส  อามิสมกฺขิโต  น  โหติ  เตน   
ปเทเสน  คเหตุ  วฏฏติ ฯ  อุทฺธริตฺวา  วาติ  สิตฺถานิ  อุทกโต  
อุทฺธริตฺวา  เอกสฺมึ  าเน  ราสึ  กตฺวา  อุทก  ฉฑฺเฑติ ฯ 
ภินฺทิตฺวา  วาติ  สิตฺถานิ  ภินฺทิตฺวา  อุทกคติกานิ  กตฺวา   
# ๑. นลิฺเลหเกสูติ  ยุตฺตตร ฯ    
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ฉฑฺเฑติ ฯ  ปฏิคฺคเห  วาติ  ปฏิคฺคเหน  ปฏิจฺฉนฺโต  น  ปฏิคฺคเห   
ฉฑฺเฑติ  (๑) ฯ  นีหริตฺวาติ  พหิ  นีหรตฺิวา ฉฑฺเฑติ ฯ เอว   
ฉฑฺเฑนฺตสฺส  อนาปตฺติ ฯ   
        เสตจฺฉตฺตนฺติ   วตฺถปลิคุณฺ ิต   ปณฺฑรจฺฉตฺต   ฯ  กลิ ฺชจฺ- 
ฉตฺตนฺติ  วิลีวจฺฉตฺต ฯ  ปณฺณจฺฉตฺตนฺติ  ตาลปณฺณาทีหิ  เยหิ  
เกหิจิ  กต ฯ  มณฺฑลพทฺธ  สสากพทฺธนฺติ  อิท  ปน  ติณฺณป   
ฉตฺตาน  ป ฺชรทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  ตานิ  หิ  มณฺฑลพทฺธานิ   
เจว โหนฺติ  สลากพทฺธานิ  จ ฯ  ยป  ตตฺถ  ชาตกทณฺฑเกน  
กต เอกปณฺณจฺฉตฺต  โหติ  ตป  ฉตฺตเมว ฯ  เอเตสุ  ยงฺกิ ฺจิ 
ฉตฺต  ปาณิมฺหิ  อสฺสาติ  ฉตฺตปาณิ ฯ  โส  ต  ฉตฺต  ธารยมาโน 
วา  อเส  วา  กตฺวา  อูรุมฺหิ  วา  เปตฺวา  ยาว  หตฺเถน   
น  มุ ฺจติ  ตาวสฺส  ธมฺม  เทเสตุ  น  วฏฏติ ฯ  เทเสนฺตสฺส   
วุตฺตนเยเนว  ทุกฺกฏ ฯ  สเจ  ปนสฺส  อ ฺโ  ฉตฺต  ธาเรติ  
ฉตฺตปาทุกาย  วา   ิต  โหติ  หตฺถโต  อปคตมตฺเต  ฉตฺเต   
ฉตฺตปาณิ  นาม  น  โหติ  ตสฺส  ธมฺม  เทเสตุ  วฏฏติ ฯ  
ธมฺมปริจฺเฉโท  ปเนตฺถ  ปทโสธมฺเม  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ   
ทณฺฑปาณิสฺสาติ  เอตฺถ  ทณฺโฑ  นาม  มชฺฌิมสฺส  ปุริสสฺส   
จตูหตฺถปฺปมาโณ ฯ  ทณฺฑปาณิภาโว  ปนสฺส  ฉตฺตปาณิมฺหิ   
# ๑. ปฏิคฺคเห วาติ เอตฺถ ปฏิคฺคโห นาม อุชฺฌฏิปฏิคฺคหณภาชน ฯ   
#        ตตฺถ ปกฺขิปตฺวา นีหริตฺวา ฉฑฺเฑตีติ อมฺหาก ขนฺติ.    
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วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  สตฺถปาณิมหฺิป  เอเสว  นโย ฯ  อสึ   
สนฺนหิตฺวา   ิโตป  หิ  สตฺถปาณิสงฺขฺย  น  คจฺฉติ ฯ  อาวุธ- 
ปาณิสฺสาติ  เอตฺถ  กิ ฺจาป  วุตฺต  อาวุธ  นาม  จาโป   
โกทณฺโฑติ  อถโข  สพฺพาป  ธนุวิกติ  สทฺธึ  สรวิกติยา  
อาวุธนฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  ตสฺมา  สทฺธึ  วา  สเรน  ธนุ คเหตฺวา  
สุทฺธธนุ วา  สุทฺธสร  วา  สชิยธนุ  วา  นิชฺชิยธนุ วา   
คเหตฺวา   ิตสฺส  วา  นิสนิฺนสฺส  วา  ธมฺม  เทเสตุ  น  
วฏฏติ ฯ  สเจ  ปนสฺส  ธนุ  กณฺเป  ปฏิมุกฺก  โหติ  ยาว   
หตฺเถน  น  คณฺหาติ  ตาว  ธมฺม เทเสตุวฏฏติเยวาติ ฯ   
                           ฉฏโ  วคฺโค ฯ   
        อกฺกนฺตสฺสาติ  ฉตฺตทณฺฑเก  องฺคุลนฺตร  อปปฺเวเสตฺวา  
เกวล  ปาทุก  อกฺกมิตฺวา   ิตสฺส ฯ  ปฏิมุกฺกสฺสาติ  ปฏิมุ ฺจิตฺวา   
 ิตสฺส ฯ  อุปาหนายป  เอเสว  นโย ฯ  โอมุกฺโกติ  ปเนตฺถ 
ปณฺหิกพนฺธ  โอมุ ฺจิตฺวา   ิโต  วุจฺจติ ฯ  ยานคตสฺสาติ  เอตฺถ   
สเจป  ทฺวีหิ  ชเนหิ  หตฺถสงฺฆาเฏน  คหิโต  สาฏเก  วา  เปตฺวา   
อเสน  วยฺหติ  อยุตฺเต  วา  วยฺหาทิเก  ยาเน  วิสงฺขริตฺวา  วา  
ปเต  จกฺกมตฺเตป  นิสินฺโน  ยานคโตเตฺวว  สงฺขฺย  คจฺฉติ ฯ  
สเจ  ปน  เทฺวป  เอกยาเน  นิสินฺนา  โหนฺติ  วฏฏติ ฯ  วิสุ   
นิสินฺเนสุป  อุจฺเจ  ยาเน  นิสินฺเนน  นีเจ  ยาเน  นิสนิฺนสฺส    
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ธมฺม  เทเสตุ วฏฏติ ฯ  สมปฺปมาเณป  วฏฏติ ฯ  ปุรเิม  ยาเน   
นิสินฺเนน  ปจฺฉิเม  นิสินฺนสฺส  ธมฺม  เทเสตุ  วฏฏติ ฯ  ปจฺฉิเม   
ปน  อุจฺจตเรป  นิสินฺเนน  ธมฺม  เทเสตุ  น  วฏฏติ ฯ   
สยนคตสฺสาติ  อนฺตมโส  กฏสารเกป  ปกติภูมิยป  นิปนฺนสฺส   
อุจฺเจป  ม ฺเจ  วา  ปเ  วา  ภูมิปฺปเทเส  วา   ิเตน  วา  
นิสินฺเนน  วา  ธมฺม  เทเสตุ น  วฏฏติ ฯ  สยนคเตน  ปน  
สยนคตสฺส  อุจฺจตเร  วา  สมปฺปมาเณ  วา  นิปนฺเนน  ธมฺม  
เทเสตุ  วฏฏติ ฯ  นิปนฺเนน   ิตสฺส  วา  นิสินฺนสฺส  วา  ธมฺม   
เทเสตุ วฏฏติ ฯ  นิสินฺเนนาป   ิตสฺส  วา  นิสินฺนสฺส  วา  
วฏฏติ ฯ   ิเตน   ิตสฺเสว  วฏฏติ ฯ  ปลฺลตฺถิกายาติ  อาโยค- 
ปลฺลตฺถิกาย  วา  หตฺถปลลฺตฺถิกาย  วา  ทุสฺสปลลฺตฺถิกาย  วา   
ยาย  กายจิ  ปลฺลตฺถถิาย  นิสินฺนสฺส  อคิลานสฺส  ธมฺม  เทเสตุ   
น  วฏฏติ ฯ  เว ิตสีสสฺสาติ  ทุสฺสเวเนน  วา  มาลาทีหิ  วา   
ยถา  เกสนฺโต  น  ทิสฺสติ  เอว  เว ิตสีสสฺส ฯ  โอคุณฺ ิต- 
สีสสฺสาติ  สสีส  ปารุตสฺส ฯ  ฉมาย  นิสินฺเนนาติ  ภูมิย   
นิสินฺเนน ฯ  อาสเน  นิสินฺนสฺสาติ  อนฺตมโส  วตฺถป  ติณานิป   
สนฺถริตฺวา  นิสินฺนสฺส ฯ  ฉวกสฺสาติ  จณฺฑาลสฺส ฯ  ฉวกาติ  
จณฺฑาลี ฯ  นิลีโนติ  ปฏจฺิฉนฺโน  หุตฺวา ฯ  ยตฺร  หิ  นามาติ  
โย  หิ  นาม ฯ  สพฺพมิท  จ  ปริคตนฺติ  ตตฺเถว  ปรปิตีติ  
สพฺโพ  อย  โลโก  สงฺกร  คโต  นิมฺมริยาโทติ  เอว  วจน   
วตฺวา  ตตฺเถว  เตส  ทฺวินนฺป  อนฺตรา  รุกฺขโต  ปติโต ฯ    
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ปติตฺวา  จ  ปน  อุภินฺนป  ปุรโต  ตฺวา  อิม  คาถ  อภาสิ   
อุโภ  อตฺถ  น  ชานนฺติ ฯเปฯ  อสฺมา  กุมฺภมิวาภิทาติ  (๑) ฯ   
ตตฺถ  อุโภ  อตฺถ  น  ชานนฺตีติ  เทฺวป  ชนา  ปาลิยา  อตฺถ  
น  ชานนฺติ ฯ  ธมฺม  น  ปสฺสเรติ  ปาล ึ น  ปสฺสนฺติ ฯ 
กตเม  เต  อุโภติ ฯ  โย  จาย  มนฺต  วาเจติ  โย  จาธมฺเมน   
ธียตีติ  เอว  พฺราหฺมณ  จ  ราชาน  จ  อุโภป  อธมฺมกิภาเว  
เปสิ ฯ  ตโต  พฺราหฺมโณ  สาลีนนฺติ  คาถมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  
ชานามห  โภ  อย  อธมฺโมติ  อปจ  โข  มยา  ทีฆรตฺต   
สปุตฺตทารปริชเนน  ร ฺโ  สนฺตโก  สาลีน  โอทโน  ภุตฺโต ฯ   
สุจิมสูปเสจโนติ    นานปฺปการวิกติสปาทิต    สุจิมสูปเสจน  อามิส- 
กรณมสฺสาติ  สุจิมสูปเสจโน ฯ  ตสฺมา  ธมฺเม  น  วตฺตามีติ   
ยสฺมา  เอว  มยา  ร ฺโ  โอทโน  ภุตฺโต  อ ฺเ  จ  พหู   
ลาภา  ลทฺธา  ตสฺมา  ธมฺเม  อห  น  วตฺตามิ  อุทเร  พทฺโธ  
หุตฺวา  น  ธมฺม  อชานนฺโต  อย  หิ  ธมฺโม  อริเยหิ  วณฺณิโต  
ปสฏโ  โถมิโตติ  ชานามิ ฯ  อถ  น  ฉวโก  ธิรตฺถติูอาทินา   
คาถาทฺวเยน  อชฺฌภาสิ ฯ  ตสฺสตฺโถ  โย  ตยา  ธนลาโภ  จ   
ยสลาโภ  จ  ลทฺโธ  ธิรตฺถุ  ต  ธนลาภ  ยสลาภ ฺจ  
พฺราหฺมณ  (๒) ฯ  กสฺมา ฯ  ยสฺมา  อย  ตยา  ลทฺธลาโภ  อายตึ   
อปาเยสุ  วินิปาตนเหตุนา  สมฺปตฺติ  จ  อธมฺมจรเณน  วุตฺติ   
# ๑. วิ. มหาวิ. ๒/๕๖๕-๕๖๖.  ชา. ขุ. ๒๗/๑๓๔.๑๓๕ ฯ   
# ๒. สฺยา. ธริตฺถุ ต ยสลาภ ธนลาภ ฺจ พฺราหฺมณาติ ทิสฺสติ ฯ    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๕๖๒   
 
นาม  โหติ ฯ  เอวรูปา  ยา  วุตฺติ  อายตึ  วินิปาเตน  อิธ   
อธมฺมจรเณน  วา  นิปฺปชฺชติ  กินฺตาย วุตฺติยา ฯ เตน วุตฺต   
                  ธริตฺถุ ต ธนลาภ                   ยสลาภ ฺจ พฺราหฺมณ   
                  ยา  วุตฺติ  วินิปาเตน           อธมฺมจรเณน  วาติ  (๑) ฯ   
ปริพฺพช  มหาพฺรเหฺมติ  มหาพฺราหฺมณ  อิโต  เทสา  สีฆ   
ปลายสฺสุ ฯ  ปจนฺต ฺเป  ปาณิโนติ  อ ฺเป  สตฺตา  ปจนฺติ  
เจว  ภุ ฺชนฺติ  จ  น  เกวล  ตฺว ฺเจว  ราชา  จ ฯ  มา   
ต  อธมฺโม  อาจริโต  อสฺมา  กุมฺภมิวาภิทาติ  สเจ  หิ  ตฺว   
อิโต  อปริพฺพชิตฺวา  อิม  อธมฺม  อาจริสฺสสิ  ตโต  ต  โส  
อธมฺโมเอว  อาจริโต  ยถา  อุทกกุมฺภ ปาสาโณ ภินฺเทยฺย เอว  
ภิชฺชติ (๒)เตน มย วทาม            
                ปริพฺพช มหาพฺรเหฺม                   ปจนฺต ฺเป ปาณิโน   
                 มา  ต  อธมฺโม  อาจริโต                  อสฺมา  กุมฺภมิวาภิทาติ  (๓) ฯ   
อุจฺเจ  อาสเนติ  อนฺตมโส  ภูมิปฺปเทเสป  อุนฺนตตเร  นิสินฺนสฺส  
ธมฺม  เทเสตุ น  วฏฏติ ฯ  น  ิเตน นิสินฺนสฺสาติ สเจป  
เถรูปฏาน คนฺตฺวา   ิต  ทหรภิกฺขุ อาสเน  นิสินฺโน  มหาเถโร   
ป ฺห ปุจฺฉติ น กเถตพฺพ ฯ  คารเวน  ปน  เถร  อุฏหิตฺวา   
ปุจฺฉถาติ  วตฺตุ น  สกกฺา ฯ  ปสฺเส   ิตสฺส  ภิกฺขุสฺส  กเถมีติ   
กเถตุ  วฏฏติ ฯ  น  ปจฺฉโต  คจฺฉนฺเตนาติ  เอตฺถ  สเจ  ปุรโต  
คจฺฉนฺโต  ปจฺฉโต  คจฺฉนฺต  ป ฺห  ปุจฺฉติ  น  กเถตพฺพ ฯ   
#  ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๕๓๗/๑๓๔ ฯ  ๒. ภินฺทิสฺสติ ฯ   
๓.  ขุ. ชา.  ๒๗/๕๓๖/๑๓๔ ฯ    
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                        *เลมที่ ๒  เสขิยกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๕๖๓   
 
ปจฺฉิมสฺส  ภิกฺขุโน  กเถมติี  กเถตุ  วฏฏติ ฯ  สทฺธึอุคฺคหิต- 
ธมฺม  ปน  สชฺฌายิตุ  วฏฏติ ฯ  สมธุเรน  คจฺฉนฺตสฺส  กเถตุ   
วฏฏติ ฯ  น  อุปฺปเถนาติ  เอตฺถาป  สเจ  เทฺวป  สกฏปเถ   
เอเกกจกฺกปเถน  อุปฺปเถเนว  วา  สมธรุ  คจฺฉนฺติ วฏฏติ ฯ   
        อส ฺจิจฺจาติ  ปฏิจฺฉนฺนฏาน  คจฺฉนฺตสฺส  สหสา   
อุจฺจาโร  วา  ปสฺสาโว  วา  นิกฺขมติ  อส ฺจิจฺจ  กโต  นาม   
อนาปตฺติ ฯ  น  หริเตติ  เอตฺถ  ยป  ชีวรุกฺขสฺส  มลู  ปวิย   
ทิสฺสมาน  คจฺฉติ  สาขา  วา  ภูมิลคฺคา  คจฺฉติ  สพฺพ   
หริตสงฺขาตเมว ฯ ขนฺเธ นิสีทิตฺวา  อปหริตฏาเน  ปาเตตุ   
วฏฏติ ฯ  อปหริตฏาน  โอโลเกนฺตสฺเสว  สหสา  นิกฺขมติ  
คิลานฏาเน   ิโต  โหติ  วฏฏติ ฯ  อปหริเต  กโตต ิ อปหริต  
อลภนฺเต  ติณณฺฑูปก  วา  ปลาลณฺฑูปก  วา  เปตฺวา  กโตป  
ปจฺฉา  หริต  โอตฺถรติ  วฏฏติเยว ฯ  เขเฬน  เจตฺถ  สฆึานิกาป   
สงฺคหิตาติ  มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ  น  อุทเกติ  เอต  ปริโภคอุทกเมว   
สนฺธาย  วุตฺต ฯ  วจฺจกุฏีสมุทฺทาทิอุทเกสุ  ปน  อปริโภเคสุ  
อนาปตฺติ ฯ  เทเว  วสฺสนฺเต  สมนฺตโต  อุทโกโฆ  โหติ ฯ  
อนุทกฏาน  โอโลเกนฺตสฺเสว  นิกฺขมติ  วฏฏติ ฯ  มหาปจฺจริย  
ปน  วุตฺต  ตาทิเส  กาเล  อนุทกฏาน  อลภนฺเตน กาตุ 
วฏฏตีติ ฯ เสส สพฺพสิกฺขาปเทสุ อุตฺตานเมว ฯ   
                          สตฺตโม  วคฺโค ฯ    
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                *เลมที่ ๒  มหาวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๕๖๔           
         
        สมฏุานาทิทีปนตฺถาย   ปเนตฺถ   อิท    ปกิณฺณก   
อุชฺชคฺฆิกอุจฺจาสทฺทปฏิสยุตฺตานิ  จตฺตาริ  สกวเฬน  มุเขน  พฺยาหรณ  
เอก  ฉมา  นจีาสนฏานปจฺฉโตคมนอุปฺปถคมนปฏิสยุตฺตานิ   
ป ฺจาติ  อิมานิ  ทสสิกฺขาปทานิ  สมนุภาสนสมุฏานานิ  กาย- 
วาจาจิตฺตโต  สมุฏหนฺติ  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺขานิ  สจิตฺตกานิ   
โลกวชชฺานิ  กายกมฺมานิ  วจีกมฺมานิ  อกุสลจิตฺตานิ  ทุกฺข- 
เวทนานีติ ฯ  สูโปทนวิ ฺตฺติสิกฺขาปท  เถยฺยสตฺถสมุฏาน   
กายจิตฺตโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ  กิริยา  ส ฺา- 
วิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม  อกสุลจิตฺต    
ทุกฺขเวทนนฺติ  ฯ ฉตฺตปาณิทณฺฑปาณิสตฺถปาณิอาวุธปาณิปาทุก- 
อุปาหนยานสยนปลฺลตฺถกิเว ิตโอคุณฺ ิตนามกานิ  เอกาทส   
สิกฺขาปทานิ  ธมฺมเทสนสมุฏานานิ  วาจาจิตฺตโต  สมุฏหนฺติ   
กิริยากิริยานิ  ส ฺาวิโมกฺขานิ  สจิตฺตกานิ  โลกวชฺชานิ   
วจีกมฺมานิ  อกุสลจิตฺตานิ  ทุกฺขเวทนานีติ ฯ  อวเสสานิ  
เตปณฺณาส  สิกฺขาปทานิ  ปมปาราชิกสมุฏานานีติ  ฯ   
สพฺพเสขิเยสุ  อาพาธปจฺจยา  อนาปตฺติ ฯ  ถูปกตปณฺฑปาเต   
สูปพฺย ฺชนปฏิจฺฉาทเน  อุชฺฌานส ฺมฺหีติ  ตีสุ สิกฺขาปเทสุ  
คิลาโน นตฺถติี ฯ   
                        เสขิยวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                *เลมที่ ๒  เสขิยกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๕๖๕   
                 
        อธิกรณสมเถสุ ฯ  สตฺตาติ  เตส  ธมฺมาน  สงฺขฺยา- 
ปริจฺเฉโท ฯ  จตุพฺพิธ  อธิกรณ  สเมนฺติ  วูปสเมนฺตีติ  อธิกรณ- 
สมถา ฯ  เตส  วิตฺถาโร  ขนฺธเก  จ  ปริวาเร  จ  วุตฺโต ฯ  
ตสฺสตฺถ  ตตฺเถว  วณฺณยิสสฺาม ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตาน- 
เมวาติ ฯ   
        สมนฺตปาสาทิกาย   วินยสวณฺณนาย   ภิกฺขุวิภงฺควณฺณนา   
นิฏ ิตา ฯ   
                อนนฺตราเยน ยถา    นฏิ ิตา วณฺณนา อย   
                อนนฺตราเยน ตถา    สนฺตึ ปปฺโปนฺตุ ปาณิโนติ ฯ   
                        ____________________________    
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                                เลมที่  ๒  หนา  ๕๖๖   
         
                                ภิกฺขุนีวิภงฺควณฺณนา   
                         
                        ปาราชิกกณฺฑวณฺณนา   
                โย ภิกฺขูน วิภงฺคสฺส           สงฺคหิโต อนนฺตร   
                ภิกฺขุนีน วิภงฺคสฺส           ตสฺส สวณฺณนากฺกโม   
                ปตฺโต ยโต ตโต ตสฺส  อปพฺุพปทวณฺณน ฯ   
                กาตุปาราชิเก ตาว          โหติ สวณฺณนา อย ฯ   
        เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ ฯเปฯ   
สาฬฺโห  มิคารนตฺตาติ  สาฬฺโหติ  ตสฺส  นาม  มิคารมาตาย 
ปน  นตฺตา  โหติ ฯ  เตน  วุตฺต  มิคารนตฺตาติ ฯ  นวกมฺมิกนฺติ  
นวกมฺม  อธฏิายิก ฯ  ปณฺฑิตาติ  ปณฺฑิจฺเจน  สมนฺนาคตา ฯ 
พฺยตฺตาติ  เวยฺยตฺติเยน  สมนฺนาคตา ฯ  เมธาวินีติ  ปาลิคฺคหเณ   
สติปุพฺพงฺคมาย  ป ฺาย  อตฺถคฺคหเณ  ป ฺาปุพฺพงฺคมาย  
สติยา  สมนฺนาคตา ฯ  ทกฺขาติ  เฉกา  อวิรชฺฌิตฺวา  สีฆกตฺตพฺพ- 
การินีติ  อตฺโถ ฯ  อนลสาติ  อาลสฺยวิรหิตา ฯ  ตตฺรูปายายาติ   
เตสุ  กมฺเมสุ  อุปายภูตาย ฯ  วีมสายาติ  กตฺตพฺพกมฺมูปปริกฺขาย ฯ   
สมนฺนาคตาติ  สมฺปยุตฺตา ฯ  อล  กาตุนฺติ  สมตฺถา  ต  ต   
กมฺม  กาตุ ฯ  อล  สวิธาตุนฺติ  เอว ฺจ  อิท  เอว ฺจ  อิท   
โหตูติ  เอว  สวิทหิตตป  สมตฺถา ฯ  กตากต  ชานิตุนฺติ  กต ฺจ   
กต ฺจ  ชานิตุ ฯ  เตติ  เต  อุโภ  สา  จ  สุนฺทรีนนฺทา  โส    
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                *เลมที่ ๒  ปาราชิกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๕๖๗   
 
จ  สาฬฺโหติ  อตฺโถ ฯ  ภตฺตคฺเคติ  ปริเวสนฏาเน ฯ  นิกฺกุฑฺเฑติ   
โกณสทิส  กตฺวา  ทสฺสิเต  คมฺภีเร ฯ  วิสฺสโร  เม  ภวิสฺสตีติ  
วิรูโป  เม  สโร  ภวิสฺสติ  วิปฺปการสทฺโท  ภวิสฺสตีติ   
อตฺโถ ฯ  ปฏมิาเนนฺตีติ  อเปกฺขมานา ฯ  กฺยาหนฺติ  กึ  อห ฯ   
ชราทุพฺพลาติ  ชราย  ทุพฺพลา ฯ  จรณคิลานาติ  ปาทโรเคน   
สมนฺนาคตา ฯ  อวสฺสุตาติ  กายสสคฺคราเคน  อวสฺสุตา  ตินฺตา   
กิลินฺนาติ  อตฺโถ ฯ  ปทภาชเน  ปนสสฺ  ตเมว  ราค  คเหตฺวา   
สารตฺตาติอาทิ  วุตฺต ฯ ตตฺถ สารตฺตาติ  วตฺถ  วิย  รงฺคชาเตน   
กายสสคฺคราเคน  สุฏ ุ  รตฺตา ฯ  อเปกฺขวตีติ  ตสฺเสว  ราคสฺส  
วเสน  ตสฺมึ  ปุริเส  ปวตฺตาย  อเปกฺขาย  สมนฺนาคตา ฯ   
ปฏิพทฺธจิตฺตาติ  เตน  ราเคน  ตสฺมึ  ปรุิเส  พนฺธิตฺวา   
ปตจิตฺตา  วิย ฯ  เอส  นโย  ทุติยปทวิภงฺเคป ฯ  ปุริสปุคฺคลสฺสาติ   
ปุริสสงฺขาตสฺส  ปุคฺคลสสฺ ฯ  อธกฺขกนฺติ  อกฺขกาน  อโธ ฯ   
อุพฺภชานุมณฺฑลนฺติ  ชานุมณฺฑลาน  อุปริ ฯ  ปทภาชเน  ปน   
ปทปฏิปาฏิยาเอว  เหฏกฺขก  อุปรชิานุมณฺฑลนฺติ  วุตฺต ฯ   
เอตฺถ  จ  อุพฺภกุปฺปรป  อุพฺภชานุมณฺฑเลเนว  สงฺคหิต ฯ  เสส   
มหาวิภงฺเค  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  ปุริมาโย  อุปาทายาติ   
สาธารณปาราชิเกหิ  ปาราชิกาโย  จตสฺโส  อุปาทายาติ  อตฺโถ ฯ   
อุพฺภชานุมณฺฑลิกาติ  อิท  ปน  อิมิสฺสา  ปาราชิกาย  นามมตฺต   
ตสฺมา  ปทภาชเน  น  วิจาริต ฯ  เอว  อุทฺทิฏสิกฺขาปท    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 568 

                *เลมที่ ๒  ภิกขฺุนีวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๕๖๘   
 
ปทานุกฺกเมน  วิภชิตฺวา  อิทานิ  อวสฺสุตาทิเภเทน  อาปตฺติเภท   
ทสฺเสตุ  อุภโต  อวสฺสุเตติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อุภโต  อวสฺสุเตติ   
อุภโต  อวสฺสเว ฯ  ภิกฺขุนิยา  เจว  ปรุิสสฺส จ กายสสคฺคราเคน  
อวสฺสุตภาเว  สตีติ  อตฺโถ ฯ  กาเยน  กาย  อามสตีติ  ภิกฺขุนี   
ยถาปริจฺฉินฺเนน  กาเยน  ปุริสสฺส  ยงฺกิ ฺจิ  กาย  ปรุิโส  วา   
เยน  เกนจิ  กาเยน  ภิกฺขุนิยา  ยถาปริจฺฉินฺน  กาย  อามสติ  
อุภยถาป  ภิกฺขุนิยา  ปาราชิก ฯ  กาเยน  กายปฏิพทฺธนฺติ   
วุตฺตปฺปกาเรเนว  อตฺตโน  กาเยน  ปรุสิสฺส  กายปฏิพทฺธ ฯ  
อามสตีติ  เอตฺถ  สย  วา  อามสตุ  ตสฺส  วา  อามสน  สาทิยตุ   
ถุลลฺจฺจยเมว ฯ  กายปฏิพทฺเธน  กายนฺติ  อตฺตโน  วุตฺตปฺปการ- 
กายปฏิพทฺเธน  ปุริสสฺส  กาย ฯ  อามสตีติ  อิธาป  สย  วา 
อามสตุ  ตสฺส  วา  อามสน  สาทิยตุ  ถุลลฺจฺจยเมว ฯ   
อวเสสปเทสุป  อิมินาว  นเยน  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  สเจ   
ปน  ภิกฺขุ  เจว  ภิกฺขุนี  จ  โหติ  ตตฺร  สเจ  ภิกฺขุนี   
อามสติ  ภิกฺขุ  นิจฺจโล  หุตฺวา  จิตฺเตน  สาทิยติ  ภิกฺขุ   
อาปตฺติยา  น  กาเรตพฺโพ ฯ  สเจ  ภิกฺขุ  อามสติ  ภิกขฺุนี   
นิจฺจลา  หุตฺวา  จิตฺเตเนว  อธิวาเสติ  กายงฺค  อโจปยมานาป  
ปาราชิกกฺเขตฺเต  ปาราชิเกน  ถุลลฺจฺจยกฺเขตฺเต  ถุลลฺจฺจเยน   
ทุกฺกฏกฺเขตฺเต  ทุกฺกเฏน  กาเรตพฺพา ฯ  กสฺมา ฯ  กายสสคฺค   
สาทิเยยฺยาติ  วุตฺตตฺตา ฯ  อย  อฏกถาสุ  วินิจฺฉโย ฯ  เอว  ปน    
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สติ  กิริยาสมุฏานตา  น  ทิสฺสติ  ตสฺมา  ตพฺพหุลนเยน  สา   
วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  อุพฺภกฺขกนฺติ  อกฺขกาน  อุปริ ฯ  อโธชานุ- 
มณฺฑลนฺติ  ชานุมณฺฑลาน  เหฏา ฯ  เอตฺถ  จ  อโธกุปฺปรมฺป   
อโธชานุมณฺฑเลเนว  สงฺคหิต ฯ  เอกโต  อวสฺสุเตติ  เอตฺถ  กิ ฺจาป   
เอกโตติ  อวิเสเสน  วุตฺต  ตถาป  ภิกฺขุนิยาเอว  อวสฺสเว  สติ   
อย   อาปตฺติเภโท  วุตฺโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺราย  อาทิโต  ปฏาย   
วินิจฺฉโย ฯ  ภิกฺขุนี  กายสสคฺคราเคน  อวสฺสุตา  ปุริโสป  ตเถว  
อธกฺขเก  อุพฺภชานุมณฺฑเล  กายปฺปเทเส  กายสสคฺคสาทิยเน  
สติ  ภิกฺขุนิยา  ปาราชิก ฯ  ภิกฺขุนิยา  กายสสคฺคราโค  ปุริสสฺส   
เมถุนราโค  วา  เคหสิตปฺเปม  วา  สุทธฺจิตฺต วา โหตุ 
ถุลลฺจฺจยเมว ฯ  ภิกฺขุนินา  เมถุนราโค  ปุริสสฺส  กายสสคฺคราโค  
วา  เมถุนราโค  วา  เคหสิตปฺเปม  วา  สุทฺธจิตฺต  วา  โหตุ   
ทุกฺกฏ ฯ  ภิกขฺุนิยา  เคหสิตปฺเปม  ปุรสิสฺส  วุตฺเตสุ  จตูสุ  ย  
วา  ต  วา  โหตุ  ทุกฺกฏเมว ฯ  ภิกฺขุนยิา  สุทฺธจิตฺต  ปุริสสฺส  
วุตฺเตสุ  จตูสุ  ย  วา  ต  วา  โหตุ  อนาปตฺติ ฯ  สเจ  ปน   
ภิกฺขุ  เจว  โหติ  ภิกฺขุนี  จ  อุภินฺน  กายสสคฺคราโค  ภิกฺขุสฺส   
สงฺฆาทิเสโส  ภิกฺขุนิยา  ปาราชิก ฯ  ภิกฺขุนิยา  กายสสคฺคราโค  
ภิกฺขุสฺส  เมถนุราโค  วา  เคหสิตปฺเปม  วา  ภิกฺขุนิยา  ถลฺุลจฺจย   
ภิกฺขุสฺส  ทุกกฺฏ ฯ  อุภินนฺ  เมถุนราโค  วา  เคหสิตปฺเปม  วา 
อุภินฺนป  ทุกกฺฏเมว ฯ  ยสฺส  ยตฺถ  สทฺุธจิตฺต  ตสฺส  ตตฺถ    
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อนาปตฺติ ฯ  อุภินฺนป  สุทธฺจิตฺต  อุภินฺนป  อนาปตฺติ ฯ  อนาปตฺติ   
อส ฺจิจฺจาติ  อาทีสุ  วิรชฌฺิตฺวา  วา  อามสนฺติยา  อ ฺาวิหิตาย   
วา  อย  ปรุิโส  วา  อิตฺถ ี วาติ  อชานนฺติยา  วา  เตน  
ผุฏายป  ต  ผสส  อสาทิยนฺติยา  วา  อามสเนป  สติ  
อนาปตฺติ ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  ปมปาราชิกสมุฏาน  
กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก โลกวชชฺ กายกมฺม อกุสลจิตฺต  
ทฺวิเวทนนฺติ ฯ   
                        ปมปาราชิก ฯ   
        ทุติเย  ปาราชิเก ฯ  กจฺจิโน  สาติ  กจฺจินุ  สา ฯ  อวณฺโณติ  
อคุโณ ฯ  อกตฺิตีติ  นินฺทา ฯ  อยโสติ  ปริวารวิปตฺติ  ปรมฺมุข- 
ครหา  วา ฯ  สา  วา  อาโรเจตีติ  ยา  ปาราชิก  อาปนฺนา   
สา  สย  วา  อาโรเจติ ฯ  อฏนฺน  ปาราชิกาน  อ ฺตรนฺติ   
ภิกฺขูหิ  สาธารณาน  จตุนฺน  อสาธารณาน  จ  จตุนฺนเมว  
อ ฺตร ฯ  อิท ฺจ  ปาราชิก  ปจฺฉา  ป ฺตฺต  ตสฺมา   
อฏนฺนนฺติ  วิภงฺเค  วุตฺต ฯ  ปุริเมน  ปน  สทฺธ ึ ยุคลกตฺตา  
อิมสฺมึ  โอกาเส  ปตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ธุร  นิกฺขิตฺตมตฺเตติ   
ธุเร  นิกฺขิตฺตมตฺเต ฯ  วิตฺถารกถา  ปเนตฺถ  สปฺปาณกวคฺคมฺหิ   
ทุฏ ุลฺลสิกฺขาปเท  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺร  หิ  ปาจิตฺติย  
อิธ  ปาราชิกนฺติ  อยเมว  หิ วิเสโส ฯ  เสส  ตาทิสเมว ฯ   
วชฺชปฏิจฺฉาทิกาติ  อิทป  อิมิสฺสา  ปาราชิกาย  นามมตฺตเมว    
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ตสฺมา  ปทภาชเน  น  วิจาริต ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ   
ธุรนิกฺเขปสมุฏาน  กายวาจาจิตฺตโต  สมุฏาติ  อกิริยา   
ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชชฺ  กายกมฺม  วจีกมมฺ  อกุสลจิตฺต  
ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                            ทุติยปาราชิก ฯ   
        ตติเย ฯ  ธมฺเมนาติ  ภูเตน  วตฺถุนา ฯ  วินเยนาติ  โจเทตฺวา   
สาเรตฺวา ฯ  ปทภาชน  ปนสฺส  เยน  ธมฺเมน  เยน วินเยน 
อุกฺขิตฺโต  สุอุกฺขิตฺโต  โหตีติ  อิม  อธิปฺปายมตฺต  ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ   
สตฺถุ  สาสเนนาติ  ตฺติสมฺปทาย  เจว  อนุสฺสาวนสมฺปทาย  
จ ฯ  ปทภาชเน  ปนสฺส  ชินสาสเนน  พุทฺธสาสเนนาติ  
เววจนมตฺตเมว  วุตฺต ฯ  สงฺฆ  วา  คณ  วาติอาทีสุ  เยน  สงฺเฆน  
กมฺม  กต  ต  สงฺฆ  วา  ตตฺถ  สมฺพหุลปุคฺคลสงฺขาต  คณ   
วา  เอกปุคฺคล  วา  ต  วา  กมฺม  น  อาทิยติ  น  อนุวตฺตติ  
น  ตตฺถ  อาทร  ชเนตีติ  อตฺโถ ฯ  สมานสวาสกา  ภิกฺขู  วุจฺจนฺติ   
สหายา  โส  เตหิ  สทฺธึ  นตฺถีติ  เอตฺถ  เอกกมฺม  เอกุทฺเทโส   
สมสิกฺขาตาติ  อย  ตาว  สวาโส ฯ  สมาโน  สวาโส  เอเตสนฺติ   
สมานสวาสกา ฯ  เอวรูปา  ภิกฺขู  ภิกฺขุสฺส  ตสฺมึ  สวาเส  สห   
อยนภาเวน  สหายาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  อิทานิ  เยน  สวาเสน  เต   
สมานสวาสกาติ  วุตฺตา  โส  สวาโส  ตสฺส  อุกฺขิตฺตกสฺส  เตหิ   
สทฺธึ  นตฺถ ิ เยหิ  จ  สทฺธึ  ตสฺส  โส  สวาโส  นตฺถิ  น    
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เตน  เต  ภิกขฺู  อตฺตโน  สหายา  กตา  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา   
วุตฺต  สมานสวาสกา  ภิกฺขู  วุจฺจนฺติ  สหายา  โส  เตหิ   
สทฺธึ  นตฺถ ิ เตน  วุจฺจติ  อกตสหาโยติ ฯ  เสส สงฺฆเภท- 
สิกฺขาปทาทีสุ  วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานเมว ฯ  สมนุภาสนสมุฏาน   
กายวาจาจิตฺตโต  สมุฏาติ  อกิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก   
โลกวชชฺ  กายกมฺม  วจีกมฺม อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                              ตติยปาราชิก ฯ   
        จตุตฺเถ   ฯ   อวสฺสุตาติ   โลกสฺสาทมิตฺตสนฺถววเสน  กาย- 
สสคฺคราเคน  อวสฺสุตา ฯ  ทุติยปเทป เอเสว นโย ฯ ปุริส- 
ปุคฺคลสฺส  หตฺถคฺคหณ  วาติอาทีสุ  ปน  ย  ปรุิสปคฺุคเลน  หตฺเถ  
คหณ  กต  ต  ปุริสปุคฺคลสฺส  หตฺถคฺคหณนฺติ  วุตฺต ฯ  เอเสว  
นโย  สงฺฆาฏิกณฺณคฺคหเณป ฯ  หตฺถคฺคหณนฺติ  เอตฺถ  จ   
หตฺถคฺคหณ ฺจ  อ ฺป  อปาราชิกกฺเขตฺเต  คหณ ฺจ  เอกชฺฌ  
กตฺวา  หตฺถคฺคหณ  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  เตเนวสฺส  ปทภาชเน   
หตฺถคฺคหณ  วา  สาทิเยยฺยาติ  หตฺโถ  นาม  กุปฺปร  อุปาทาย  
ยาว  อคฺคนขา  เอตสฺส  อสทฺธมฺมสฺส  ปฏิเสวนตฺถาย  อุพฺภกฺขก   
อโธชานุมณฺฑล  คหณ  สาทิยติ  อาปตฺติ  ถุลลฺจฺจยสฺสาติ   
วุตฺต ฯ  เอตฺถ  จ  อสทฺธมฺโมติ  กายสสคฺโค  เวทิตพฺโพ  น 
เมถุนธมฺโม ฯ  น  หิ  เมถนุสฺส  สามนฺตา  ถุลลฺจฺจย  โหติ ฯ   
วิ ฺ ู  ปฏิพโล  กายสสคฺค  สมาปชฺชตุินฺติ  วจนป  เจตฺถ  
 สาธก ฯ    
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                  ติสฺสิตฺถิโย เมถุนนฺต น เสเว   
                  ตโย ปุริเส ตโย จ อนริยปณฺฑเก น จาจเร   
                  เมถุน พฺย ฺชนสฺมึ เฉชฺช สิยา เมถุนธมฺมปจฺจยา   
                  ป ฺหาเมสา กุสเลหิ จินฺติตาติ (๑)   
อิมาย  ปริวาเร  วุตฺตาย  เสทโมจนคาถาย  วิรชฺุฌตีติ  เจ ฯ   
น  เมถุนธมมฺสฺส  ปุพฺพภาคตฺตา ฯ  ปริวาเรเยว  หิ  เมถุน- 
ธมฺมสฺส  ปุพฺพภาโค  ชานิตพฺโพติ  วณฺโณ  อวณฺโณ  กาย- 
สสคฺโค  ทุฏ ุลฺลวาจา  อตฺตกามปาริจริยา  วนมนุปฺปทานนฺติ   
เอว  สุกฺกวิสฏ ิอาทีนิ  ป ฺจ  สิกฺขาปทานิ  เมถุนธมฺมสฺส  
ปุพฺพภาโคติ  วุตฺตานิ ฯ  ตสฺมา  กายสสคฺโค  เมถุนธมฺมสฺส   
ปุพฺพภาคตฺตา  ปจฺจโย  โหติ ฯ  อิติ เฉชฺช  สิยา  เมถุนธมฺม- 
ปจฺจยาติ  เอตฺถ  อิมินา  ปริยาเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
เอเตนูปาเยน  สพฺพปเทสุ  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  อปจ  สงฺเกต  
วา  คจฺเฉยฺยาติ  เอตสฺส  ปทภาชเน  อิตฺถนฺนาม  อาคจฺฉาติ  
เอว  นามก  าน  อาคจฺฉาติ  อตฺโถ ฯ  อฏม  วตฺถุ   
ปริปูเรนฺตี  อสฺสมณี  โหตีติ  อนุโลมโต  วา  ปฏิโลมโต  วา  
เอกนฺตริกาย  วา  เยน  เตน  นเยน  อฏมวตฺถุ ปริปเูรนฺตีเยว  
อสฺสมณี  โหติ ฯ  ยา  ปน  เอก  วา  วตฺถุ  สตฺต  วา  วตฺถูนิ   
สตฺตกฺขตฺตตป  ปูเรนฺตี  เนว  อสฺสมณี  โหติ  อาปนฺนา  อาปตฺติโย   
เทเสตฺวา  มุจฺจติ ฯ  อปเจตฺถ  คณนูปกา  อาปตฺติ  เวทิตพฺพา ฯ   
# ๑. วิ. ปริ. ๘/๑๓๒๙/๕๓๔ ฯ    
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วุตฺต  เหต  อตฺถาปตฺติ  เทสิตา  คณนูปกา  อตฺถาปตฺติ  เทสิตา   
น  คณนูปกาติ ฯ  ตตฺราย  วินิจฺฉโย  อิทานิ  นาปชชฺิสฺสามีติ   
ธุรนิกฺเขป  กตฺวา  เทสิตา  คณนูปกา  เทสิตคณน  อุเปติ   
ปาราชิกสฺส  องฺค  น  โหติ ฯ  ตสฺมา  ยา  เอก  อาปนฺนา   
ธุรนิกฺเขป  กตฺวา  เทเสตฺวา  ปุน  กิเลสวเสน  อาปชฺชติ  ปุน  
เทเสติ  เอว  อฏ  วตฺถูนิ  ปูเรนฺตีป  ปาราชิกา  น  โหติ ฯ  
ยา  ปน  อาปชฺชิตฺวา  ปุนป  อ ฺ  วตฺถุ อาปชฺชิสฺสามีติ  
สอุสฺสาหาว  เทเสติ  ตสฺสา  สา  อาปตฺติ  อคณนูปกา  เทสิตาป   
อเทสิตาว  โหติ  เทสิตคณน  น  คจฺฉติ  ปาราชิกสเฺสว  องฺค   
โหติ  อฏเม  วตฺถุมฺหิ  ปริปุณฺณมตฺเต  ปาราชิกา  โหติ ฯ   
เสส  อุตฺตานเมวาติ ฯ  ธุรนิกฺเขปสมุฏาน  กายวาจาจิตฺตโต  
สมุฏาติ  กริิยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม   
วจีกมฺม  อกสุลจิตฺต ทฺวิเวทนนฺติ ฯ   
        จตุตฺถปาราชิกสิกฺขาปท สมตฺต วณฺณนากฺกเมนาติ ฯ   
           อุทฺทิฏา  โข  อยยฺาโย  อฏ  ปาราชิกา  ธมฺมาติ  ภิกฺขู   
อารพฺภ  ป ฺตฺตา  สาธารณา  จตฺตาโร  อิเม  จ  จตฺตาโรติ 
เอว  ปาฏิโมกฺขุทฺเทสมตฺเตน  อุทฺทิฏา  โข  อยฺยาโย  อฏ  
ปาราชิกา  ธมฺมาติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  เสส  
มหาวิภงฺเค  วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                สมนฺตปาสาทิกาย  วินยสวณฺณนาย  ภิกฺขุนีวิภงเค   
                        ปาราชิกกณฺฑวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
        _____________________________    
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                        สตฺตรสกณฺฑวณฺณนา   
                 ปาราชิกานนฺตรสฺส  อย ทานิ ภวิสฺสติ   
                 สงฺฆาทิเสสกณฺฑสฺส  อนุตฺตานตฺถวณฺณนา ฯ   
        อุทฺโทสตินฺติ  ภณฺฑมาโล ฯ  มายโฺย  เอว  อวจาติ  อยฺโย   
มา  เอว  อวจ ฯ  อปนฺวยฺยาติ  อปนุ  อยยฺา ฯ  อจฺจาวทถาติ   
อติกฺกมิตฺวา  วทถ  อกโฺกสถาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อุสูยวาทิกาติ   
มานุสูยวเสน  โกธุสูยวเสน  วิวทมานา ฯ  ยสฺมา  ปน  สา  อตฺถโต   
อฏฏการิกา  โหติ  ตสฺมา  อุสูยวาทิกา  นาม  อฏฏการิกา  
วุจฺจตีติ  ปทภาชเน  วุตฺต ฯ  เอตฺถ  จ  อฏโฏติ  โวหาริก- 
วินิจฺฉโย  วุจฺจติ  ย  ปพฺพชิตา  อธิกรณนฺติป  วทนฺติ ฯ  ทุติย   
วา  ปริเยสตีติ  สกฺขึ  วา  สหาย  วา  ปริเยสติ  ทุกฺกฏ ฯ   
คจฺฉติ  วาติ  อุปสฺสโย  วา  โหตุ  ภิกฺขาจารมคฺโค  วา  ยตฺถ   
 ิตาย  อฏฏ  กริสฺสามีติ  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ตโต  โวหาริกาน   
สนฺติก  คจฺฉนฺติยา  ปทวาเร  ปทวาเร  ทุกฺกฏ ฯ  เอกสฺส  
อาโรเจตีติ  ทฺวีสุ  ชเนสุ  ยสฺส  กสฺสจิ  เอกสฺส  กถ  โย  โกจิ  
โวหาริกาน  อาโรเจติ ฯ  ทุติยสฺส  อาโรเจตีติ  เอตฺถาป  เอเสว  
นโย ฯ  อย  ปเนตฺถ อสมฺโมหตฺถาย วิตฺถารกถา ฯ  ยตฺถ  กตฺถจิ   
อนฺตมโส  ภิกฺขุนีอุปสฺสย  อาคเตป  โวหาริเก  ทิสฺวา  ภิกฺขุนี   
อตฺตโน  กถ  อาโรเจติ  ภิกฺขุนิยา  ทุกกฺฏ ฯ  อุปาสโก  อตฺตโน  
กถ  อาโรเจติ  ภิกฺขุนิยา  ถลฺุลจฺจย ฯ  ปม  อุปาสโก  อตฺตโน   
กถ  อาโรเจติ  ภิกฺขุนิยา  ทกฺุกฏ ฯ  อถ  สา  อตฺตโน  กถ    
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อาโรเจติ  ถุลลฺจฺจย ฯ  ภิกขฺุนี  อุปาสก  วทติ  มม  จ  ตว   
จ  กถ  ตฺวเยว  อาโรเจหีติ ฯ  โส  อตฺตโน  วา  กถ  ปม   
อาโรเจตุ  ภิกฺขุนิยา  วา  ปมาโรจเน  ทุกฺกฏ  ทุติยาโรจเน   
ถุลลฺจฺจย ฯ  อุปาสโก  ภิกฺขุนึ  วทติ  มม  จ  ตว  จ  กถ   
ตฺวเยว  อาโรเจหีติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ  ภิกฺขุน ี 
กปฺปยการเกน  กถาเปติ ฯ  ตตฺถ  กปปฺยการโก  วา  ภิกฺขุนิยา   
กถ  ปมอาโรเจตุ  อิตโร  วา  อตฺตโน  กถ  กปฺปยการโก   
วา  อุภินฺนป  กถ  อิตโร  วา  อุภินฺนป  กถ  อาโรเจตุ  ยถา   
วา  ตถา  วา  อาโรจิยมาเน  ปเม  อาโรจเน  ภิกฺขุนิยา  
ทุกฺกฏ  ทุติเย  ถุลลฺจฺจย ฯ  ยถา  วา  ตถา  วา  อาโรจิต   
ปน  อุภินฺนป  กถ  สุตฺวา  โวหาริเกหิ  วินิจฺฉเย  กเต   
อฏฏปรโิยสาน  นาม  โหติ  ตสฺมึ  อฏฏปริโยสาเน  ภิกฺขุนิยา  
ชเยป  ปราชเยป  สงฺฆาทิเสโส ฯ สเจ ปน  คติคต  อธิกรณ 
โหติ  สุตปุพฺพ  โวหาริเกหิ  อถ  เต  ภิกฺขุนิ ฺจ  อฏฏการก ฺจ  
ทิสฺวาว  ตุมฺหาก  กถนกจฺิจ  นตฺถิ  ชานาม  มย  เอตมตฺถนฺติ   
สยเมว  วินิจฺฉินิตฺวา  เทนฺติ ฯ เอวรูเป อฏฏปรโิยสาเนป   
ภิกฺขุนิยา  อนาปตฺติ ฯ  ปม  อาปตฺติ  เอตสฺสาติ  ปมาปตฺติโก ฯ   
วีติกฺกมกฺขเณเยว  อาปชฺชิตพฺโพติ  อตฺโถ ฯ  ต  ปมาปตฺติก ฯ   
ปทภาชเน  ปน  อธิปฺปายมตฺต  ทสฺเสตุ  สห  วตฺถชฺุฌาจารา   
อาปชฺชติ  อสมนุกาสนายาติ  วุตฺต ฯ  อย ฺเหตฺถ  อตฺโถ ฯ  สห    
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วตฺถุชฺฌาจารา  ภิกฺขุนี  อาปชฺชติ  น  ตติยาย  สมนุภาสนาย   
อย  ปมเมว  สห  วตฺถุชฌฺาจาเรน  อาปชฺชิตพฺพตฺตา  ปมา- 
ปตฺติโกติ ฯ  ภิกฺขุนีสงฺฆโต  นิสฺสาเรตีติ  นิสฺสารณีโย ฯ  ต   
นิสฺสารณีย ฯ  ปทภาชเน  ปน  อธิปฺปายมตฺต  ทสฺเสตุ   
สงฺฆมฺหา  นิสฺสารียตีติ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ย  อาปนฺนา  ภิกฺขุนี   
สงฺฆโต  นิสฺสารียติ  โส  นิสฺสารณีโยติ  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
น  หิ  โสเอว  ธมฺโม  สงฺฆมฺหา  เกนจิ  นิสฺสารียติ  เตน  
ปน  ธมฺเมน  ภิกฺขุนี  นิสสฺารียติ  ตสฺมา  โส  นิสฺสาเรตีติ   
นิสฺสารณีโย ฯ  อากฑฺฒียมานา  คจฺฉตีติ  อฏฏการกมนุสฺเสหิ  
สย  วา  อาคนฺตฺวา  ทูต  วา  เปเสตฺวา  เอหีติ  วุจฺจมานา   
โวหาริกาน  สนฺติก  คจฺฉติ ฯ  ตโต  อฏฏการโก  อตฺตโน   
วา  กถ  ปม  อาโรเจตุ  ภิกฺขุนิยา  วา  เนว  ปมาโรจเน  
ทุกฺกฏ  น  ทตุิยาโรจเน  ถุลลฺจฺจย ฯ  อมจฺเจหิ  วินิจฺฉินิตฺวา  
กเต  อฏฏปรโิยสาเนป  อนาปตฺติเยว ฯ  สเจป  อฏฏการโก  
ภิกฺขุนึ  วทติ  มม  จ  ตว  จ  กถ  ตฺวเมว  กเถหีติ ฯ  
กเถนฺติยาป  กถ  สุตฺวา  กเต  อฏฏปริโยสาเนป  อนาปตฺติเยว ฯ  
อารกฺข ยาจตีติ  ธมฺมิการกขฺ  ยาจติ  อนาปตฺติ ฯ  อิทานิ  
ยถา  ยาจิตารกฺขา  ธมฺมิกา  โหติ  ต  ทสฺเสตุ  อนุทฺทิสฺส  
อาจิกฺขตีติ  อาห ฯ  ตตฺถ  อตีต  อารพฺภ  อตฺถิ  อุททฺิสฺส   
อาจิกฺขนา  อตฺถิ  อนุทฺทิสสฺ  อาจิกฺขนา  อนาคต  อารพฺภาป    
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อตฺถิ  อุทฺทิสสฺ  อาจิกฺขนา  อตฺถ ิ อนุททฺิสฺส  อาจิกฺขนา ฯ   
กถ อตีต อารพฺภ อุทฺทิสฺส อาจิกฺขนา โหติ ฯ ภิกฺขุนี- 
อุปสฺสเย  คามทารกา  ธุตฺตาทโย  วา  เยเกจิ  อนาจาร  วา  
อาจรนฺติ  รุกขฺ  วา  ฉินฺทนฺติ  ผลาผล  วา  หรนฺติ  ปริกฺขาเร   
วา อจฺฉินฺทนฺติ ฯ  ภิกฺขุนี  โวหาริเก  อุปสงฺกมิตฺวา  อมฺหาก   
อุปสฺสเย  อิท  นาม  กตนฺติ  วทติ ฯ  เกนาติ  วุตฺเต  อสุเกน  
จ  อสุเกน  จาติ อาจิกฺขติ ฯ เอว  อตีต  อารพฺภ  อุทฺทิสฺส   
อาจิกฺขนา  โหติ ฯ  สา  น  วฏฏติ ฯ ต ฺเจ  สุตฺวา  เต  
โวหาริกา  เตส  ทณฺฑ  กโรนฺติ  สพฺพ  ภิกฺขุนิยา  คีวา   
โหติ ฯ  ทณฺฑ  คณฺหิสฺสนฺตีติ  อธิปฺปาเยป  สติ  คีวาเยว  
โหติ ฯ  สเจ  ปน  ตสฺส  ทณฺฑ  คณฺหาถาติ  วทติ  ป ฺจ- 
มาสกมตฺเต  คหิเต  ปาราชิก  โหติ ฯ  เกนาติ  วุตฺเต  ปน  
อสุเกนาติ  วตฺตุอมฺหาก  น  วฏฏติ  ตุมฺเหเยว  ชานิสฺสถ   
เกวล  ห ิ มย  รกฺข  ยาจาม  ต  โน  เทถ  อวหฏภณฺฑ ฺจ  
อาหราเปถาติ  วตฺตพฺพ ฯ  เอว  อนุทฺทสิฺส  อาจิกฺขนา  โหติ ฯ   
สา  วฏฏติ ฯ  เอว วุตฺเต สเจป เต  โวหาริกา  การเก   
คเวสิตฺวา  เตส  ทณฺฑ  กโรนฺติ ฯ  สพฺพ  สาปเตยฺยป  คหิต   
ภิกฺขุนิยา  เนว  คีวา  น  อาปตฺติ ฯ  ปรกิฺขาร  หรนฺเต  ทิสฺวา 
เตส  อนตฺถกามตาย  โจรา โจราติ วตฺตตป น วฏฏติ ฯ   
เอว  วุตฺเตป  หิ  ย  เตส  ทณฺฑ  กโรนฺติ  สพฺพป  ภิกขฺุนิยา    
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คีวา  โหติ ฯ  อตฺตโน  วจนกร  ปน  อิมินา  เม  ปรกิฺขาโร  
คหิโต  ต  อาหราเปหิ  มา  จสฺส  ทณฺฑ  กโรหีติ  วตฺตุ  
วฏฏติ ฯ  ทาสทาสีวาปอาทีน  อตฺถาย  อฏฏ  กโรนฺติ ฯ  อย   
อกปฺปยอฏโฏ นาม  น  วฏฏติ ฯ  กถ  อนาคต  อารพฺภ  อุทฺทิสฺส   
อาจิกฺขนา  โหติ ฯ  วุตฺตนเยเนว  ปเรหิ  อนาจาราทีสุ  กเตสุ  
ภิกฺขุนี  โวหาริเก  เอว  วทติ  อมฺหาก  อุปสฺสเย  อิท ฺจีท ฺจ   
กโรนฺติ  รกฺข  โน  เทถ  อายตึ  อกรณตฺถายาติ ฯ  เกน  เอว   
กตนฺติ  วุตฺเต  อสุเกน  จ  อสุเกน  จาติ  อาจิกฺขติ ฯ  เอว   
อนาคต  อารพฺภ อุทฺทิสฺส อาจิกฺขนา  โหติ ฯ  สาป  น   
วฏฏติ ฯ  เตส  หิ  ทณฺเฑ  กเต  ปุริมนเยเนว  สพฺพ  ภิกฺขุนิยา   
คีวา ฯ  เสส  ปุริมสทิสเมว ฯ  สเจ ปน โวหาริกา  ภิกฺขุนี- 
อุปสฺสเย  เอวรูป  อนาจาร  กโรนฺตาน  อิม  นาม  ทณฺฑ  
กโรมาติ  เภริ ฺจาราเปตฺวา  อาณาย  อติฏมาเน  ปริเยสิตฺวา   
ทณฺเฑนฺติ  ภิกฺขุนิยา  เนว  คีวา  น  อาปตฺติ ฯ  โย  จาย   
ภิกฺขุนีน  วุตฺโต  ภิกฺขูนป  เอเสว  นโย ฯ  ภิกฺขุโนป  หิ  อุทฺทิสฺส  
อาจิกฺขนา  น  วฏฏติ ฯ  ย  ตถา  อาจิกฺขิเต  ทณฺฑ  กโรนฺติ  
สพฺพ  คีวา  โหติ ฯ  วุตฺตนเยเนว  ทณฺฑ  คณฺหาเปนฺตสฺส  
ปาราชิก ฯ  โย  ปน  ทณฺฑ  กริสฺสนฺตีติ  ชานนฺโตป  อนุทฺทิสสฺ   
กเถติ ฯ  เต  จ  ปริเยสิตฺวา  ทณฺฑ  กโรนฺติเยว  น  โทโส ฯ   
วิหารสีมาย  รุกฺขาทีนิ  ฉินฺทนฺตาน  วาสีผรสุอาทีนิ  คเหตฺวา    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 580 

                *เลมที่ ๒  ภิกขฺุนีวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๕๘๐   
 
ปาสาเณหิ  โกฏเฏตุ  น  วฏฏติ ฯ  สเจ  ธารา  ภิชชฺติ  
การาเปตฺวา  ทาตพฺพา ฯ  อุปธาวิตฺวา  เตส  ปริกฺขาเร 
คณฺหนฺติ ฯ  ตป  น  กาตพฺพ ฯ  ลหุปริวตฺต  หิ  จิตฺต  
เถยฺยเจตนาย  อุปฺปนฺนาย  มูลจฺเฉชฺชป  คจฺเฉยฺย ฯ  เสส   
อุตฺตานเมว ฯ ก ินสมุฏาน กิริยา โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  
ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        ปมสิกฺขาปท ฯ   
        ทุติเย ฯ  วรภณฺฑนฺติ  มุตฺตามณิเวฬุริยาทิมหคฺฆภณฺฑ ฯ   
อนปโลเกตฺวาติ  อนาปุจฺฉิตฺวา ฯ  คณ  วาติ  มลฺลคณภทฺทิปุตฺต- 
คณาทิก ฯ  ปคูนฺติ  ธมฺมคณ ฯ  เสนินฺติ  คนฺธิกเสนีทุสฺสิกเสนี- 
อาทิก ฯ ยตฺถ ยตฺถ ห ิ ราชาโน  คณาทีน คามนิคเม 
นิยฺยาเทนฺติ ตุมฺเหว เอตฺถ อนุสาสถาติ ตตฺถ  ตตฺถ  เตเอว   
อิสฺสรา โหนติฺ ฯ ตสฺมา เต สนฺธาย อิท วุตฺต ฯ เอตฺถ  
จ  ราชาน  วา  คณาทิเก  วา  อาปุจฺฉิตฺวาป ภิกฺขุนีสงฺโฆ  
อาปุจฺฉิตพฺโพวฯ  เปตฺวา  กปฺปนฺติ  ติตฺถิเยสุ  วา  อ ฺภิกฺขุนีสุ  
วา  ปพฺพชิตปุพฺพ  กปฺปคติก  เปตฺวา ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ   
โจรีวุฏาปนสมุฏาน  เกนจิ  กรณีเยน  ปกฺกนฺตาสุ  ภิกฺขุนีสุ  
อคนฺตฺวา  ขณฺฑสีม  ยถานิสินฺนฏาเนเยว  อตฺตโน  นิสฺสิตก- 
ปริสาย  สทธฺึ  วุฏาเปนฺติยา  วาจาจิตฺตโต  สมุฏาติ  ขณฺฑสีม   
วา  นทึ  วา  คนฺตฺวา วุฏาเปนฺติยา  กายวาจาจิตฺตโต    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 581 

                        *เลมที่ ๒  สตฺตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๕๘๑   
 
สมุฏาติ  อนาปุจฺฉาวุฏาปนวเสน  กิริยากิริย  ส ฺาวิโมกฺข   
สจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม  ติจิตฺต  ติเวทนนฺติ ฯ   
                ทติุยสิกฺขาปท ฯ   
        ตติเย ฯ  อติกฺกาเมนฺติยาติ  เอตฺถ  เอก  ปาท  อติกฺกา- 
เมนฺติยา  ถุลลฺจฺจย  ทุติเย  อติกฺกนฺตมตฺเต  สงฺฆาทิเสโส ฯ  
อปริกฺขิตฺตสฺส  คามสฺส  อุปจารนฺติ  เอตฺถ  ปรกิฺเขปารหฏาน   
อเกน  ปาเทน  อติกฺกมติ  ถลฺุลจฺจย  ทติุเยน  อติกฺกนฺตมตฺเต   
สงฺฆาทิเสโส ฯ  อป  เจตฺถ  สกคามโต  นิกฺขมนฺติยา  คามนฺตร- 
ปจฺจยา  อนาปตฺติ ฯ  นิกฺขมิตฺวา  ปน  คามนฺตร  คจฺฉนฺติยา   
ปทวาเร  ปทวาเร  ทุกฺกฏ ฯ  เอเกน  ปาเทน  อิตรสสฺ  คามสฺส   
ปริกฺเขเป  วา  อุปจาเร  วา  อติกฺกนฺเต  ถุลลฺจฺจย  ทติุเยน   
อติกฺกนฺตมตฺเต  สงฺฆาทิเสโส ฯ  ตโต  นิกฺขมิตฺวา  ปุน  สกคาม   
ปวิสนฺติยาป  เอเสว  นโย ฯ  สเจ  ปน  ขณฺฑปากาเรน  วา   
วติจฺฉิทฺเทน  วา  ภิกฺขุนี  วิหารภูมึเยว  สกฺกา  โหติ  ปวิสิตุ  
เอว  ปวิสมานา  กปฺปยภูมึ  นาม  ปวิฏา  โหติ  ตสฺมา   
วฏฏติ ฯ  สเจป  หตฺถิปฏ ิอาทีหิ  วา  อิทฺธิยา  วา  ปวิสติ   
วฏฏติเยว ฯ  ปทสา  คมนเมว  หิ  อิธาธิปฺเปต ฯ  เตเนว  ปม   
ปาท  อติกฺกาเมนฺติยาติอาทิมาห ฯ  เทวฺ  คามา  ภิกฺขุนีวิหาเรน   
สมฺพทฺธวติกา  โหนฺติ ฯ  ยสฺมึ  คาเม  ภิกฺขุนีวิหาโร  ตตฺถ  
ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปุน  วิหาร  ปวิสิตฺวา  สเจ  วิหารมชฺเฌน    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 582 

                *เลมที่ ๒  ภิกขฺุนีวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๕๘๒   
 
อิตรสฺส  มคฺโค  อตฺถ ิ คนฺตุ  วฏฏติ ฯ  ตโต  ปน  คามโต   
เตเนว  มคฺเคน  ปจฺจาคนฺตพฺพ ฯ  สเจ  คามทฺวาเรน  นิกฺขมิตฺวา   
อาคจฺฉติ ฯ  ปุริมนเยเนว  อาปตฺติเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  สกคามโต   
เกนจิ  กรณีเยน  ภิกฺขุนีห ิ สทฺธ ึ นิกฺขนฺตาย  ปุน  ปวิสนกาเล  
หตฺถี  วา  มุจฺจติ  อุสฺสารณา  วา  โหติ  อิตรา  ภิกฺขุนิโย   
สหสา  คาม  ปวิสนฺติ  ยาว  อ ฺา  ภิกฺขุนี  อาคจฺฉติ  ตาว  
พหิทฺวาเร  าตพฺพ ฯ  สเจ  น  อาคจฺฉติ  ทุติยิกา  ภิกฺขุนี  
ปกฺกนฺตา  นาม  โหติ  ปวิสิตุ  วฏฏติ ฯ  ปุพฺเพ  มหาคาโม   
โหติ  มชฺเฌ  ภิกฺขุนีวิหาโร ฯ  ปจฺฉา  ต  คาม  จตฺตาโร   
ชนา  ลภิตฺวา  วิสุ วิสุ  วติปริกฺเขป  กตฺวา  วิภชิตฺวา   
ภุ ฺชนฺติ ฯ  วิหารโต  เอก  คาม  คนตฺุ  วฏฏติ ฯ  ตโต   
อปร  คามทฺวาเรน  วา  วติจฺฉิทฺเทน  วา  ปวิสิตุ  น  วฏฏติ ฯ   
ปุน  วิหารเมว  ปจฺจาคนฺตุ  วฏฏติ ฯ  กสฺมา ฯ  วิหารสฺส   
จตุคฺคามสาธารณตฺตา ฯ  อนฺตรวาสโก  เตมียตีติ  ยตฺถ  ยถา   
ติมณฺฑลปฏิจฺฉาทน  โหติ  เอว  นิวตฺถาย  ภิกฺขุนิยา  วสฺสกาเล 
ติฏเน  วา  อติฏเน  วา  โอตริตฺวา  ยตฺถ  กตฺถจิ  อุตฺตรนฺติยา   
เอกทฺวงฺคุลมตฺตป  อนฺตรวาสโก  เตมียติ ฯ  เสส  นทีลกฺขณ   
นทีนิมิตฺตกถาย  อาวิภวิสฺสติ ฯ  เอวรปู  นทีติฏเน  วา   
อติฏเน  วา  โอตริตฺวา  อุตฺตรณกาเล  ปม  ปาท  อุทฺธริตฺวา   
ตีเร  เปนฺติยา  ถลฺุลจฺจย  ทุติยปาทุทฺธาเร  สงฺฆาทิเสโส ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 583 

                        *เลมที่ ๒  สตฺตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๕๘๓   
 
เสตุนา  คจฺฉติ  อนาปตฺติ ฯ  ปทสา  โอตริตฺวา  อุตฺตรณกาเล   
เสตุ  อาโรหิตฺวา  อุตฺตรนฺติยาป  อนาปตฺติ ฯ  เสตุนา  ปน   
คนฺตฺวา  อุตฺตรณกาเล  ปทสา  คจฺฉนฺติยา  อาปตฺติเยว ฯ   
ยานนาวาอากาสคมนาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  โอรมิตีรโต   
ปรตีรเมว  อกฺกมนฺติยา  อนาปตฺติ ฯ  รชนกมฺมตฺถ  คนฺตฺวา   
ทารุสงฺกฑฺฒนาทิกิจฺเจน  เทฺว  ติสฺโส  อุภยตีเรสุ  วิจรนฺติ   
วฏฏติ ฯ  สเจ  ปเนตฺถ  กาจิ  กลห  กตฺวา  อิตร  ตีร  คจฺฉติ   
อาปตฺติ ฯ  เทฺว  เอกโต  อุตฺตรนฺติ  เอกา  มชฺเฌ  นทิยา  
กลห  กตฺวา  นิวตฺติตฺวา  โอริมตีรเมว  อาคจฺฉติ  อาปตฺติ ฯ  
อิตริสฺสา  ปน  อย  ปกฺกนฺตฏาเน   ิตา  โหติ  ตสฺมา  ปรตีร   
คจฺฉนฺติยาป  อนาปตฺติ ฯ  นหายิตุ  วา  ปาตุ  วา  โอติณฺณา  
ตเมว  ตีร  ปจฺจุตฺตรติ  อนาปตฺติ ฯ  สห  อรุณุคฺคมนาติ  เอตฺถ  
สเจ  สชฺฌาย  วา  ปธาน  วา  อ ฺ  วา  กิ ฺจิ  กมฺม   
กุรุมานา  ปุเร  อรุณเยว  ทุติยิกาย  สนฺติก  คมิสฺสามีติ  อาโภค  
กโรติ  อชานนฺติยา  เอว  จสฺสา  อรุโณ  อุคฺคจฺฉติ  อนาปตฺติ ฯ  
อถ  ปน  ยาว  อรุณุคฺคมนา  อิเธว  ภวิสฺสามีติ  อาโภเคน 
วา  อนาโภเคน  วา  วิหารสฺส  เอกเทเส  อจฺฉติ ฯ  ทุติยิกาย   
หตฺถปาส  น  โอตรติ  อรณุุคฺคมเน  สงฺฆาทิเสโส ฯ  หตฺถ- 
ปาโสเยว  หิ  อิธ  ปมาณ ฯ  หตฺถปาสาติกฺกเม  เอกคพฺโภป  
น  รกฺขติ ฯ  อคามเก  อร ฺเติ  เอตฺถ  นิกฺขมิตฺวา  พหิ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 584 

                *เลมที่ ๒  ภิกขฺุนีวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๕๘๔   
 
อินฺทขีลา  สพฺพเมต  อร ฺนฺติ  เอว  วุตฺตลกฺขณเมว  อร ฺ ฯ  
ต  ปเนต  เกวล  คามาภาเวน  อคามกนฺติ  วุตฺต  น  วิชฺฌาฏ- 
วีสทิสตาย ฯ  ตาทิเส  อร ฺเ  โอกฺกนฺเต  ทสฺสนูปจาเร  วิชหิเต   
สเจป  สวนูปจาโร  อตฺถ ิ อาปตฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  อฏกถาย  
สเจ  ภิกฺขุนีสุ  มหาโพธิองฺคณ  ปวิสนฺตีสุ  เอกา  พหิ  ติฏติ  
ตสฺสาป  อาปตฺติ ฯ  โลหปาสาท  ปวิสนฺตีสุป  ปรเิวณ  
ปวิสนฺตีสุป  เอเสว  นโย ฯ  มหาเจติยวนฺทนาทีสุ  เอกา  อุตฺตร- 
ทฺวาเรน  นิกขฺมิตฺวา  คจฺฉติ  ตสฺสาป  อาปตฺติ ฯ  ถปูาราม   
ปวิสนฺตีสุ  เอกา  พหิ  ติฏติ  ตสฺสาป  อาปตฺตีติ ฯ  เอตฺถ   
จ  ทสฺสนูปจาโร  นาม  ยตฺถ   ิต  ทุติยิกา  ปสฺสติ ฯ  สเจ 
ปน  สาณิปาการนฺตริกาป  โหติ  ทสฺสนูปจาร  วิชหติ  นาม ฯ   
สวนูปจาโร  นาม  ยตฺถ   ิตา  มคฺคมุฬฺหสทฺเทน  วิย  ธมฺมส-ฺ 
สวนาโรจนสทฺเทน  วิย  จ  อยฺเยติ  สทฺทายนฺติยา  สทฺท   
สุณาติ ฯ  อชโฺฌกาเส  ทูเรป  ทสฺสนูปจาโร  นาม  โหติ ฯ 
โส  เอวรูเป  สวนูปจาเร  วิชหิเต  น  รกฺขติ  วิชหิตมตฺเตว   
อาปตฺติ  สงฺฆาทิเสสสฺส ฯ  เอกา  มคฺค  คจฺฉนฺตี  โอหียติ 
สอุสฺสาหา เจ หุตฺวา  อิทานิ  ปาปุณิสฺสามีติ  อนุพนฺธติ  
อนาปตฺติ ฯ  สเจ  ปุริมาโย  อ ฺเน  มคฺเคน  คจฺฉนฺติ   
ปกฺกนฺตา  นาม  โหนฺติ  อนาปตฺติเยว ฯ  ทฺวินฺน  คจฺฉนฺตีน   
เอกา  อนุพนฺธิตุ  อสกฺโกนฺตี  คจฺฉตุ  อยนฺติ  โอหยีติ ฯ  
อิตราป  โอหยีตุ  อยนฺติ  คจฺฉติ ฯ  ทฺวินฺนป  อาปตฺติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 585 

                        *เลมที่ ๒  สตฺตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๕๘๕   
 
สเจ  ปน  คจฺฉนฺตีสุ  ปุริมาป  อ ฺ  มคฺค  คณฺหาติ  ปจฺฉิมาป   
อ ฺ ฯ  เอกา  เอกิสฺสา  ปกฺกนฺตฏาเน  ติฏติ  ทวิฺนฺนป   
อนาปตฺติ ฯ  ปกฺขสงฺกนฺตา  วาติ  ติฏายตน  (๑) สงฺกนฺตา ฯ  เสส   
อุตฺตานเมว ฯ  ปมปาราชิกสมุฏาน  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข   
สจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                      ตติยสิกฺขาปท ฯ   
        จตุตฺเถ ฯ  ปาทป  นาม  โธตปาทฏปนก ฯ  ปาทกลิก   
นาม  อโธตปาทฏปนก ฯ  อน ฺาย  คณสฺส  ฉนฺทนฺติ  ตสฺเสว   
การกคณสฺส  ฉนฺท  อชานตฺิวา ฯ  วตฺเต  วตฺตนฺตินฺติ  เตจตฺตาฬี- 
สปฺปเภเท  เนตฺถารวตฺเต  วตฺตมาน ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ   
ธุรนิกฺเขปสมุฏาน   กายวาจาจิตฺตโต  สมุฏาติ  กิริยากิริย   
ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชชฺ  กายกมฺม  วจีกมมฺ  อกุสลจิตฺต   
ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                     จตุตฺถสิกฺขาปท ฯ   
        ป ฺจเม ฯ  เอกโต  อวสฺสุเตติ  เอตฺถ  ภิกฺขุนิยา  อวสฺสุต- 
ภาโว  ทฏพฺโพติ  มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ  มหาอฏกถาย  ปเนต  
น  วุตฺต ฯ  ต  ปาลิยา สเมติ ฯ เสส อุตฺตานเมว ฯ  
ปมปาราชิกสมุฏาน  กริิยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช   
กายกมฺม  อกสุลจิตฺต  ทุกขฺเวทนนฺติ ฯ   
                     ป ฺจมสิกฺขาปท ฯ   
# ๑. ติตฺถายตน ภเวยฺย ฯ                       
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                *เลมที่ ๒  ภิกขฺุนีวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๕๘๖   
 
        ฉฏเ ฯ  ยโต  ตฺวนฺติ  ยสฺมา  ตฺว ฯ  อุยฺโยเชติ  อาปตฺติ   
ทุกฺกฏสฺสาติอาทิกา  สงฺฆาทิเสสปริโยสานา  อาปตฺติโย  กสฺสา   
โหนฺตีติ ฯ อุยฺโยชิกาย ฯ วุตฺต เจต ปริวาเรป   
                  น เทติ น ปฏคิณฺหาติ   
                  ปฏิคฺคโห เตน น วิชชฺติ   
                  อาปชฺชติ ครุก น ลหุก ต ฺจ ปริโภคปจฺจยา   
                  ป ฺหาเมสา กุสเลหิ จินฺติตาติ (๑)   
อย  หิ  คาถา  อิม  อุยโฺยชกิ  สนฺธาย  วุตฺตา ฯ  อิตริสฺสา  
ปน  อาปตฺติเภโท  ปมสิกฺขาปเท  วิภตฺโตติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ   
ติสมุฏาน  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม   
วจีกมฺม อกุสลจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                    ฉฏสิกฺขาปท ฯ   
        สตฺตเม ฯ  ยาวตติยกปทตฺโถ  มหาวิภงฺเค  วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺโพ ฯ  เสส  อุตฺตานเมวาติ ฯ  สมนุภาสนสมุฏาน  กิริยา   
ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชชฺ  กายกมฺม  วจีกมมฺ  อกุสลจิตฺต   
ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                    สตฺตมสิกฺขาปท ฯ   
        อฏเม ฯ  กิสฺมึจิเทว  อธิกรเณติ  จตุนฺน  อ ฺตรสฺมึ ฯ   
ปทภาชเน  ปน  เกวล  อธิกรณวิภาค  ทสฺเสตุ  อธกิรณ   
# ๑. วิ. ปริ. ๘/๑๓๓๖/๕๓๖ ฯ    
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                        *เลมที่ ๒  สตฺตรสกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๕๘๗   
 
นาม  จตฺตาริ  อธิกรณานีติอาทิ  วุตฺต ฯ  เสส  อุตฺตานเมว  สทฺธึ   
สมุฏานาทีหีติ ฯ   
                   อฏมสิกฺขาปท ฯ   
        นวเม ฯ  สสฏาติ  มิสฺสีภูตา ฯ  อนนุโลมิเกนาติ  ปพฺพชิตาน   
อนนุโลมิเกน ฯ  กายิเกน  วาจสิเกน  สสฏาติ  คิหีน  โกฏฏน- 
ปจนคนฺธปสนมาลาคณฺนาทินา   กายิเกน  สาสนปฏิสาสน-   
หรณส ฺจริตฺตาทินา  วาจสิเกน  จ  สสฏา ฯ  ปาโป  กิตฺติสทฺโท   
เอตาสนฺติ  ปาปสทฺทา ฯ  ปาโป  อาชีวสงฺขาโต  สิโลโก  เอตาสนฺติ   
ปาปสิโลกา ฯ เสส อุตฺตานเมว สทฺธึ สมุฏานาทีหิ ฯ   
                        นวมสิกฺขาปท ฯ   
        ทสเม ฯ  เอวาจาราติ  เอวอาจารา  ยาทิโส  ตุมหฺาก   
อาจาโร  ตาทิโส  อาจาโรติ  อตฺโถ ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ   
อ ฺายาติ  อว ฺาย  นีจ  กตฺวา  ชานนาย ฯ  ปรภิเวนาติ   
กึ  อิมา  กริสสฺนฺตีติ  เอว  ปริภวิตฺวา  ชานเนน ฯ  อกฺขนฺติยาติ   
อสหนตาย  โกเปนาติ  อตฺโถ ฯ  เวภสฺสาติ  พลวภสฺสภาเวน  
อตฺตโน  อตฺตโน  พลปฺปกาสนสมุตฺราสเนนาติ  อตฺโถ ฯ  ทุพลยฺาติ   
ตุมฺหาก  ทุพฺพลภาเวน ฯ  สพฺพตฺถ  อุ ฺาย  จ  ปริภเวน  
จาติ  เอว  สมุจฺจยตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  วิวิจฺจถาติ  วินา  โหถ ฯ 
เสส อุตฺตานเมว  สทฺธึ สมฏุานาทีหิ ฯ   
                    ทสมสิกฺขาปท ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 588 

                *เลมที่ ๒  ภิกขฺุนีวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๕๘๘   
 
        อุทฺทิฏา  โข  อยฺยาโย  สตฺตรส  สงฺฆาทิเสสาติ  เอตฺถ   
ฉนฺน  ปมาปตฺติกาน  อนนฺตรา  ส ฺจริตฺต  เทฺว  ทุฏโทสาติ   
อิมานิ  ตีณิ  สิกฺขาปทานิ  มหาวิภงฺคโต  ปกฺขิปตฺวา  นว  
ปมาปตฺติกา  จตุนฺน  ยาวตติยกาน  อนนฺตรา  มหาวิภงฺคโตป  
จตฺตาโร  ยาวตติยเก  ปกฺขิปตฺวา  อฏ  ยาวตติยกา  เวทิตพฺพา ฯ  
เอว  สพฺเพป  ปาฏิโมกฺขุทเฺทสมตฺเตน  อุทฺทิฏา  โข  อยฺยาโย  
สตฺตรส  สงฺฆาทิเสสา  ธมฺมาติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ 
เสส อุตฺตานเมว  อ ฺตฺร ปกฺขมานตฺตา ฯ ต ปน ขนฺธเก  
วิตฺถาเรน วณฺณยิสฺสามาติ ฯ   
        สมนฺตปาสาทิกาย  วินยสวณฺณนาย  ภิกฺขุนีวิภงฺเค   
                สตฺตรสกณฺฑวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
__________________________   
                        ตึสกกณฺฑวณฺณนา   
                ตึส นิสฺสคฺคิยา ธมฺมา  ภิกฺขุนีน ปกาสิตา   
                เย เตส ทานิ ภวติ   อย สวณฺณนากฺกโมติ ฯ   
        อามตฺติกาปณนฺติ  อามตฺตา  วุจฺจนฺติ  ภาชนานิ ฯ  ตานิ   
เย  วิกฺกึณนฺติ  เต  วุจฺจนฺติ  อามตฺติกา ฯ  เตส  อาปโณ  
อามตฺติกาปโณ ฯ  ต  วา  ปสาเรสฺสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ปตฺตสนฺนิจย   
กเรยฺยาติ  ปตฺตสนฺนิธึ  กเรยฺย ฯ  เอกาห  อนธิฏ ิตฺวา  
อวิกปฺเปตฺวา  วา  ปตฺต  เปยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  เสส  มหาวิภงฺเค   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อยเมว  หิ  วิเสโส ฯ  ตตฺถ  ทสาห    
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                        *เลมที่ ๒  ตึสกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๕๘๙   
 
ปริหาโร  อิธ  เอกาหป  นตฺถิ ฯ  เสส  ตาทิสเมว ฯ  อิทป  
ก ินสมุฏาน  กายวาจโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมุฏาติ   
กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม  
วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        ปมสิกฺขาปท ฯ   
        ทุติเย ฯ  ทุจฺโจลาติ  วิรูปโจลา  ชณฺิณโจลาติ  อตฺโถ ฯ   
อปยฺยาหีติ  อป  อยฺยาหิ ฯ  อาทิสฺส  ทนิฺนนฺติ  สมปฺตฺตา  
ภาเชนฺตูติ  วตฺวาป  อิท  คณสฺส  อิท  ตุมฺหาก  ทมฺมติี  วตฺวา   
วา  ทาตุกมฺยตาย  ปาทมูเล  เปตฺวา  วา  ทินฺนป  อาทิสฺส   
ทินฺน  นาม  โหติ  เอต  สพฺพป  อกาลจีวร ฯ  อยฺยาย   
ทมฺมีติ  เอว  ปฏิลทฺธ  ปน  ยถาทาเนเยว  อุปเนตพฺพ ฯ  เสส  
อุตฺตานเมว ฯ  ติสมุฏาน  กริิยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  
โลกวชชฺ  กายกมฺม  วจีกมฺม  อกุสลจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        ทุติยสิกฺขาปท ฯ   
         ตติเย ฯ  หนฺทาติ  คณฺห ฯ  สย  อจฺฉินฺทตีติ  เอก  ทตฺวา   
เอก  อจฺฉินฺทนฺติยา  เอก  นิสฺสคฺคิย  พหูสุ  พหูนิ ฯ  สเจ  
สหริตฺวา  ปตานิ  เอกโต  อจฺฉินฺทติ  วตฺถุคณนาย  อาปตฺติโย ฯ   
พนฺธิตฺวา  ปเตสุ  ปน  เอกา  ว  อาปตฺติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  
ติสมุฏาน  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม  
วจีกมฺม  อกสุลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                             ตติยสิกฺขาปท ฯ    
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                *เลมที่ ๒  ภิกขฺุนีวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๕๙๐   
         
         จตุตฺเถ ฯ  กเยนาติ  มูเลน ฯ  น  เม  อาวุโส สปฺปนา  
อตฺโถ  เตเลน  เม  อตฺโถติ  อิท  กิร สา อาหฏสปฺป ทตฺวา 
เตลป อาหริสฺสตีติ  ม ฺมานา  อาห ฯ  วิ ฺาเปตฺวาติ  
ชานาเปตฺวา  อิท  นาม  อาหราติ  ยาจิตฺวา  วา ฯ  ต ฺเจว   
วิ ฺาเปตีติ  ย  ปม  วิ ฺตฺต  ต  โถก  นปฺปโหติ  ตสฺมา   
ปุน  ต ฺเจว  วิ ฺาเปตีติ  อตฺโถ ฯ  อ ฺ ฺจ  วิ ฺาเปตีติ  
สเจ  ปม  สปฺป  วิ ฺตฺต  ยมก  ปจิตพฺพนฺติ  จ  เวชฺเชน  
วุตฺตตฺตา  เตเลน  อตฺโถ  โหติ  ตโต  เตเลนาป  เม  อตฺโถติ  
เอว  อ ฺป  วิ ฺาเปติ ฯ  อานิสส  ทสฺเสตฺวา  วิ ฺาเปตีติ  
สเจ  กหาปณสฺส  สปฺป  อาภฏ  โหติ  อิมินา  มูเลน  ทิคุณ   
เตล  ลพฺภติ  เตนาป  จ  อิท  กิจฺจ  นิจฺจ  นิปฺปชฺชติ  
ตสฺมา  เตล  อาหราติ  เอว  อานิสส  ทสฺเสตฺวา  วิ ฺาเปตีติ ฯ   
เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ฉสฺสมุฏาน  กิริยากิริย  โนส ฺาวิโมกฺข  
อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม  ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        จตุตฺถสิกขฺาปท ฯ   
        ป ฺจเม ฯ  สิกฺขมาเนติ  อิท  กิร  สา  กุลธีตา  อย   
อฑฺฒา  เอว  วุตฺตา  อิท  เตล  เปตฺวา  สปฺปป  เม  อตฺตโน   
กุลฆรา  อาหริสฺสตีติ  ม ฺมานา  อาห ฯ  เจตาเปตฺวาติ   
ชานาเปตฺวา  อิจฺเจว อตฺโถ ฯ เสส สพฺพ จตุตฺถสทิสเมวาติ ฯ   
                    ป ฺจมสิกฺขาปท ฯ    
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                        *เลมที่ ๒  ตึสกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๕๙๑   
 
        ฉฏเ ฯ  ฉนฺทกนฺติ  อิท  นาม  ธมฺมกิจฺจ  กรสิฺสาม  ย   
สกุโกถ  ต  เทถาติ  เอว  ปเรส  ฉนฺท  จ  รุจึ  จ  อุปปฺาเทตฺวา   
คหิตปริกฺขารสฺเสต  อธิวจน ฯ  อ ฺทตฺถิเกนาติ  อ ฺสฺสตฺถาย   
ทินฺเนน ฯ  อ ฺ ุทฺทิสิเกนาติ  อ ฺ  อุทฺทิสิตฺวา  ทินฺเนน ฯ   
สงฺฆิเกนาติ  สงฺฆสฺส  ปรจฺิจตฺเตน ฯ  เสสก  อุปเนตีติ  ยทตฺถาย   
ทินฺโน  ต  เจตาเปตฺวา  อวเสส  อ ฺสฺสตฺถาย  อุปเนติ ฯ 
สามิเก  อปโลเกตฺวาติ  ตุมฺเหหิ  จีวรตฺถาย  ทินโฺน  อมฺหาก ฺจ   
จีวร  อตฺถิ  เตลาทีหิ  ปน  อตฺโถติ  เอว  อาปุจฺฉิตฺวา  อุปเนติ ฯ   
อาปทาสูติ  ตถารูเปสุ  อุปทฺทเวสุ  ภิกฺขุนิโย  วิหาร  ฉฑฺเฑตฺวา   
ปกฺกมนฺติ  เอวรูปาสุ  อาปทาสุ  ย  วา  ต  วา  เจตาเปตุ  
วฏฏติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ฉสฺสมุฏาน  กิริยากริิย  โนส ฺา- 
วิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต  
ติเวทนนฺติ ฯ   
                        ฉฏสิกฺขาปท ฯ   
        สตฺตเม ฯ  ส ฺาจิเกนาติ  สย  ยาจิตเกน ฯ  เอตเทเวตฺถ   
นานากรณ ฯ เสส ฉฏสทิสเมวาติ ฯ   
                         สตฺตมสิกฺขาปท ฯ   
         อฏเม ฯ  มหาชนิเกนาติ  คณสฺส  ปริจฺจตฺเตน ฯ   
เอตเทเวตฺถ นานากรณ ฯ   
                        อฏมสิกขฺาปท ฯ    
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                นวเม ฯ ส ฺาจิเกนาติ อิท ปท อิโต อธิกตร ฯ   
                                  นวมสิกฺขาปท ฯ   
        ทสเม ฯ  ปริเวณ  อุทฺทฺริยตีติ  ปริเวณ  วินสฺสติ ฯ  ปริปตตีติ   
อตฺโถ ฯ  ปุคฺคลิเกน  ส ฺาจิเกนาติ  อิท ฺจ  เอตฺตกเมว   
นานากรณ ฯ เสส ปุพฺพสทิสเมวาติ ฯ   
                           ทสมสิกขฺาปท ฯ   
        เอกาทสเม ฯ  ครุปาปุรณนฺติ  สีตกาเล  ปาปุรณ ฯ   
จตุกฺกสปรมนฺติ  เอตฺถ  กโส  นาม  จตุกฺกหาปณิโก  โหติ  ตสฺมา   
ปทภาชเน โสฬสกหาปณคฺฆนกนฺติ วุตฺต ฯ   
                            เอกาทสมสิกฺขาปท ฯ   
        ทฺวาทสเม ฯ  ลหุปาปุรณนฺติ  อุณฺหกาเล  ปาปุรณ ฯ  เสส   
สิกฺขาปททฺวเยป  อุตฺตานเมว ฯ  ฉสฺสมฏุาน  กิริยา  โนส ฺา- 
วิโมกฺข  อจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต  
ติเวทนนฺติ ฯ   
                            ทฺวาทสมสิกฺขาปท ฯ   
         อุทฺทิฏา  โข  อยฺยาโย  ตึส  นิสสฺคฺคิยา  ปาจิตฺติยา   
ธมฺมาติ  เอตฺถ  มหาวิภงฺเค  จีวรวคฺคโต  โธวน ฺจ  ปฏิคฺค- 
หณ ฺจาติ  เทฺว  สิกฺขาปทานิ  อปเนตฺวา  อกาลจีวร  กาล- 
จีวรนฺติ  อธิฏหิตฺวา  ภาชิตสิกฺขาปเทน  จ  ปริวตฺเตตฺวา   
อจฺฉินฺนจีวเรน  จ  ปมวคฺโค  ปูเรตพฺโพ ฯ  ปุน  เอฬกโลม-    
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วคฺคสฺส  อาทิโต  สตฺต  สิกฺขาปทานิ  อปเนตฺวา  สตฺต   
อ ฺทตฺถิกานิ  ปกฺขิปตฺวา  ทุติยวคฺโค  ปูเรตพฺโพ ฯ  ตติยวคฺคโต   
ปมปตฺต  วสฺสิกสาฏิก  อาร ฺกสิกฺขาปทนฺติ  อิมานิ  ตีณิ   
อปเนตฺวา    ปตฺตสนฺนิจยครุปาปุรณลหุปาปุรณสิกฺขาปเทหิ  ตติย- 
วคฺโค  ปูเรตพฺโพ ฯ  อิติ  ภิกฺขุนีน  ทฺวาทส  สิกฺขาปทานิ   
เอกโต  ป ฺตฺตานิ  อฏารส  อุภโต  ป ฺตฺตานีติ  เอว  
สพฺเพป  ปาฏิโมกฺขุทฺเทสมคฺเคน  อุทฺทิฏา  โข  อยฺยาโย  ตึส  
นิสฺสคฺคิยา  ปาจิตฺติยา  ธมฺมาติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ 
เสส  วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                สมนฺตปาสาทิกาย  วินยสวณฺณนาย  ภิกฺขุนีวิภงฺเค   
                        ตึสกกณฺฑวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
______________________________   
                        ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา   
                ตึสกานนฺตร ธมฺมา  ฉสฺสฏ ิสตสงฺคหา   
                สงฺคีตา เย อย ทานิ  โหติ เตสป วณฺณนา ฯ   
        ตตฺถ  ลสุณวคฺคสฺส  ตาว  ปมสิกฺขาปเท ฯ  เทฺว  ตโย   
ภณฺฑิเกติ  เทฺว  วา  ตโย  วา  โปฏฏลเก ฯ  สมฺปุณฺณมิ ฺชานเมต   
อธิวจน ฯ  น  มตฺต  ชานิตฺวาติ  ปมาณ  อชานิตฺวา  เขตฺตปาลสฺส   
วาเรนฺตสฺส  วาเรนฺตสฺส  พหุลสุณ  อาหราเปสิ ฯ  อ ฺตร   
หสโยนินฺติ  สุวณฺณหสโยนึ ฯ  โส  ตาส  เอเกกนฺติ  โส  หโส    
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ชาติสฺสโร  อโหสิ ฯ  อถ  ปุพฺพสิเนเหน  อาคนฺตฺวา  ตาส  เอเกก   
ปตฺต  เทติ ฯ  ต  ตาปน  ตาฬนเฉทนกฺขม  สุวณฺณเมว  โหติ ฯ   
มาคธิกนฺติ  มคเธสุ  ชาต ฯ  มคธรฏเ  ชาต  ลสุณเมว  หิ   
อิธ  ลสุณนฺติ  อธิปฺเปต ฯ  ตป  ภณฺฑิกลสุณเมว  น  เอกทฺวิติ- 
มิ ฺชก ฯ  กุรนฺุทิย  ปน  ชาติเทส  อวตฺวา  มาคธิก  นาม   
ภณฺฑิกลสุณนฺติ  วุตฺต ฯ  อชฺโฌหาเร  อชฺโฌหาเรติ  เอตฺถ  สเจ  
เทฺว  ตโย  ภณฺฑิเก  เอกโตเยว  สงฺฆริตฺวา  อชฺโฌหรติ  เอก   
ปาจิตฺติย ฯ  ภินฺทิตฺวา  เอเกก  มิ ฺช  ขาทนฺติยา  ปน 
ปโยคคณนาย ปาจิตฺติยานีติ ฯ  ปลณฺฑุกาทีน  วณฺเณน  วา  
มิ ฺชาย  วา  นานตฺต  เวทิตพฺพ ฯ  วณฺเณน  ตาว  ปลณฺฑุโก  
นาม  ปณฺฑุวณฺโณ  โหติ  ภ ฺชนโก  โลหิตวณฺโณ  หรีตโก   
หรีตปณฺณวณฺโณ ฯ  มิ ฺชาย  ปน  ปลณฺฑุกสฺส  เอกมิ ฺชา  โหติ   
ภ ฺชนกสฺส  เทฺว  หรีตกสฺส  ติสฺโส  จาปลสุโณ  อมิ ฺชโก ฯ   
องฺกุรมตฺตเมว  หิ  ตสฺส  โหติ ฯ  มหาปจฺจริยาทีสุ  ปน   
ปลณฺฑุกสฺส  ตีณิ  มิ ฺชานิ  ภ ฺชนกสฺส  เทฺว  หรตีกสฺส  
เอกนฺติ  วุตฺต ฯ  เอเต  ปลณฺฑุกาทโย  สภาเวเนว  วฏฏนฺติ ฯ   
สูปสมฺปากาทีสุ  ปน  มาคธิกป  วฏฏติ ฯ  ต  หิ  ปจฺจมาเนสุ   
มุคฺคสูปาทีสุ  วา  มจฺฉมสวิกติยา  วา  เตเล  วา  พทรสาลวาทีสุ   
วา  อมฺพิลสากาทีสุ  วา  อุตฺตริภงฺเคสุ  วา  ยตฺถ  กตฺถจิ 
อนฺตมโส  ยาคุภตฺเตป  ปกฺขิปตุ วฏฏติ ฯ  เสส อุตฺตานเมว ฯ    
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เอฬกโลมสมุฏาน  กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติ- 
วชฺช  กายกมมฺ  วจีกมฺม  ติจิตฺต  ติเวทนนฺติ ฯ   
                ปมสิกฺขาปท  ฯ   
        ทุติเย ฯ  สมฺพาเธติ  ปฏิจฺฉนฺโนกาเส ฯ  ตสฺส  วิภาค- 
ทสฺสนตฺถ  ปน  อุโภ  อุปกจฺฉกา  มุตฺตกรณนฺติ  วุตฺต ฯ   
เอกมฺป  โลมนฺติ  กตฺตริยา  วา  สณฺฑาสเกน  วา  ขุเรน   
วา  เยนเกนจิ เอกปฺปโยเคน  เอก  วา  พหูนิ  วา  
สหราเปนฺติยา  ปโยคคณนาย  ปาจิตฺติยานิ  น  โลมคณนาย ฯ   
อาพาธปจฺจยาติ  คณฺฑุกจฺฉุอาทิอาพาธปจฺจยา  สหราเปนฺติยา  
อนาปตฺติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  จตุสฺสมุฏาน  กายโต 
กายวาจโต  กายจิตฺตโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ  กิริยา   
โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม   
ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        ทุติยสิกฺขาปท ฯ   
        ตติเย ฯ  ตลฆาฏเกติ  มุตฺตกรณตลฆาฏเก ฯ  อนฺตมโส   
อุปฺปลปตฺเตนปติ  เอตฺถ  ปตฺต  ตาว  มหนฺต ฯ  เกสเรนาป 
ปหาร  เทนฺติยา  อาปตฺติเยว ฯ  อาพาธปจฺจยาติ  คณฺฑุ  วา  
วณ  วา  ปรหิริตุ  วฏฏติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ปม 
ปาราชิกสมุฏาน  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช  
กายกมฺม  อกสุลจิตฺต  ทฺวิเวทนนฺติ ฯ   
                            ตติยสิกขฺาปท ฯ    
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        จตุตฺเถ ฯ  ปุราณราโชโรโธติ  ปรุาเณ  คิหิภาเว  ร ฺโ   
โอโรโธ ฯ  จิราจิร  คจฺฉตีติ  จิเรน  จิเรน  คจฺฉติ ฯ  ธาเรถาติ   
สกฺโกถ ฯ  กสฺสิท  กมฺมนติฺ  วุตฺเต  อนาโรจิเตป  เอตา  มยิ  
อาสงฺก  กริสสฺนฺตีติ  ม ฺมานา  เอวมาห  มยฺหิท  กมฺมนฺติ ฯ   
ชตุมฏเกติ  ชตุนา  กเต  มฏทณฺฑเก ฯ  วตฺถุวเสเนเวต  วุตฺต ฯ  
ยงฺกิ ฺจิ  ปน  ทณฺฑก  ปเวเสนฺติยา  อาปตฺติเยว ฯ  เตนาห 
อนฺตมโส  อุปฺปลปตฺตป  มุตฺตกรณ  ปเวเสตีติ  จ  เอตป  จ  
อติมหนฺต  เกสรมตฺตป  ปน  ปเวเสนฺติยา  อาปตฺติเอว ฯ  เสส   
อุตฺตานเมว ฯ  สมฏุานาทีนิ ตลฆาฏเก วุตฺตสทิสาเนวาติ ฯ   
                    จตุตฺถสิกฺขาปท ฯ   
        ป ฺจเม ฯ  อติคมฺภีร  อุทกสุทฺธิก  อาทียตีติ  อติอนฺโต   
ปเวเสตฺวา  อุทกโธวน  กรุุมานา ฯ  เกสคฺคมตฺตป  อติกฺกาเมตีติ   
วิตฺถารโต  ตติย  วา  จตุตฺถ  วา  องฺคุลึ  คมฺภีรโต  ทวิฺนฺน   
ปพฺพาน  อุปริ  เกสคฺคมตฺตป  ปเวเสนฺติยา  ปาจิตฺติยนฺติ  อตฺโถ ฯ   
วุตฺต  เหต  มหาปจฺจริย  เอกจฺจิสฺสา  องฺคุลิยา  ตีณิ  ปพฺพานิ  
อาทาตุ น  ลภติ  ติณฺณ  วา  จตุนฺน  วา  เอกป  ปพฺพ  
อาทาตุ น  ลภตีติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ สมุฏานาทีนิป  
ตลฆาฏเก วุตฺตสทิสาเนวาติ ฯ   
                      ป ฺจมสิกฺขาปท ฯ    
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        ฉฏเ ฯ  ภตฺตวิสฺสคฺคนฺติ  ภตฺตกิจฺจ ฯ  ปานีเยน  
จ วิธูปเนน จ  อุปติฏ ิตฺวาติ  เอเกน  หตฺเถน  ปานียถาลก  เอเกน  
วีชนึ  คเหตฺวา  วีชมานา  สมีเป  ตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อจฺจาวทตีติ   
ปุพฺเพป  ตุมฺเห  เอว  ภุ ฺชถ  อห  เอว  อุปฏาน  กโรมีติ   
ปพฺพชิตจาริตฺต  อติกฺกมิตฺวา  เคหสิตกถ  กเถตีติ  อตฺโถ ฯ  
ยงฺกิ ฺจิ ปานียนฺติ สุทฺธอุทก  วา  โหตุ  ตกฺกทธิมธรุสขีราทีน  
วา  อ ฺตร ฯ  ยากาจิ  วีชนีติ  อนฺตมโส  จีวรกณฺโณป ฯ  
หตฺถปาเส  ติฏติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺสาติ  อิธ  านปจฺจยา  ว  
ปาจิตฺติย  วุตฺต ฯ  ปหารปจฺจยา  ปน  ขนฺธเก  ทุกฺกฏ   
ป ฺตฺต ฯ  เทติ  ทาเปตีติ  ปานีย  วา  สูปาทึ  วา  อิม   
ปวถ  อิมินา  ภุ ฺชถาติ  เทติ ฯ  ตาลวณฺฏ  อิมินา  วีชนฺโต  
ภุ ฺชาติ  เทติ ฯ  อ ฺเน  วา  อุภยป  ทาเปติ  อนาปตฺติ ฯ   
อนุปสมฺปนฺน  อาณาเปตีติ  อุปติฏาปนตฺถ  สามเณรึ  อาณาเปติ   
อนาปตฺติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  เอฬกโลมสมุฏาน  กริิยา   
โนส ฺาวิโมกฺข อจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม ติจิตฺต  
ติเวทนนฺติ ฯ   
                      ฉฏสิกฺขาปท ฯ   
        สตฺตเม ฯ  ภุ ฺชิสฺสามีติ  ปฏิคฺคณฺหาติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ   
อิท  ปโยคทกฺุกฏ  นาม ฯ  ตสฺมา  น  เกวล  ปฏิคฺคหเณเยว   
โหติ  ปฏิคฺคณฺหิตฺวา  ปุน  อ ฺโต  อาหรเณป  สุกฺขาปเนป    
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วทฺทลิทิวเส  ภชฺชนตฺถาย  อุทฺธนสชฺชเนป  กปลฺลสชฺชเนป   
ทพฺพิสชฺชเนป  ทารูนิ  อาทาย  อคฺคิกรเณป  กปลลฺมฺหิ   
ธ ฺปกฺขิปเนป  ทพฺพิยา  สงฺฆฏฏเนสุป  โกฏฏนตฺถ   อุทุกฺข- 
ลมุสลาทิสชชฺเนสุป  โกฏฏนปปฺโผฏนโธวนาทีสุป  ยาว  มุเข  
เปตฺวา  อชโฺฌหรณตฺถ  ทนฺเตหิ  สงฺขาทติ  ตาว  สพฺพปฺ- 
ปโยเคสุ  ทุกกฺฏานิ ฯ  อชโฺฌหารกาเล  ปน  อชฺโฌหารคณนาย   
ปาจิตฺติยานิ ฯ  เอตฺถ  จ  วิ ฺตฺติ  เจว  โภชน ฺจ  ปมาณ ฯ   
ตสฺมา  สย  วิ ฺาเปตฺวา  อ ฺาย  ภชชฺนโกฏฏนปจนานิ  
การาเปตฺวา  ภุ ฺชนฺติยาป  อาปตฺติ ฯ  อ ฺาย  วิ ฺาเปตฺวา  
สย  ภชชฺนาทีนิ  กตฺวา  ภุ ฺชนฺติยาป  อาปตฺติ ฯ  มหา- 
ปจฺจริย  ปน  วุตฺต  อิท  อามกธ ฺ  นาม  มาตรป   
วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชนฺติยา  ปาจิตฺติยเมว  อวิ ฺตฺติยา  ลทฺธ  
สย  ภชชฺนาทีนิ  กตฺวา  วา  การาเปตฺวา  วา  ภุ ฺชนติฺยา  
ทุกฺกฏ  อ ฺาย  วิ ฺตฺติยา  ลทฺธ  สย  วา  ภชฺชนาทีนิ  
กตฺวา  ตาย  วา  การาเปตฺวา  อ ฺาย  วา  การาเปตฺวา  
ภุ ฺชนฺติยาป  ทุกฺกฏเมวาติ ฯ  ปุนป  วุตฺต  อ ฺาย  วิ ฺตฺติยา  
ลทฺธ  ต  เจ  สย  ภชชฺนาทีนิ  กตฺวา  ภุ ฺชนฺติยา  ปาจิตฺติยเมว   
ภชฺชนาทีนิ  การาเปตฺวา  ภุ ฺชนฺติยา  ปน  ทุกฺกฏนฺติ ฯ  ต   
ปุพฺพาปรวิรุทฺธ  โหติ ฯ  น  หิ  ภชชฺนาทีน  กรเณ  วา  
การาปเน  วา  วิเสโส  อตฺถิ ฯ  มหาอฏกถาย  ปน  อ ฺาย    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 599 

                        *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๕๙๙   
 
วิ ฺตฺต  ภุ ฺชนฺติยา  ทุกฺกฏนฺติ  อวิเสเสน  วุตฺต ฯ  อาพาธ- 
ปจฺจยาติ  เสทกมฺมาทีน  อตฺถาย  ธ ฺวิ ฺตฺติยา  อนาปตฺติ ฯ   
อวิ ฺตฺติยา  ลพฺภมาน  ปน  นวกมฺมตฺถาย  สมฺปฏจฺิฉิตุ  
วฏฏตีติ  มหาปจฺจริย  วุตฺต ฯ  อปรณฺณ  วิ ฺาเปตีติ  เปตฺวา  
สตฺต  ธ ฺานิ  มุคฺคมาสาทึ  วา  อลาพุกุมฺภณฺฑาทึ  วา  อ ฺ   
วา  ยงฺกิ ฺจิ  าตกปวาริตฏาเน  วิ ฺาเปนฺติยา  อนาปตฺติ ฯ   
อามกธ ฺ  ปน  าตกปวาริตฏาเนป  น  วฏฏติ ฯ  เสส  
อุตฺตานเมว ฯ  จตุสฺสมุฏาน  กายโต  วาจโต  กายจิตฺตโต   
กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ  กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก   
ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                     สตฺตมสิกฺขาปท ฯ   
        อฏเม ฯ  นิพฺพิฏโ  ราชภโฏ  ร ฺโ  ภติ  เกณี  เอเตนาติ   
นิพฺพิฏราชภโฏ  (๑) ฯ  เอก  านนฺตร  เกณิยา  คเหตฺวา  ตโต   
ลทฺธอุทโยติ  อตฺโถ ฯ  ตเยว  ภฏปถ  ยาจิสฺสามีติ  ร ฺโ  เกณึ   
ทตฺวา  ปุน  ตเยว  านนฺตร  ยาจิสฺสามีติ  จินฺเตนฺโต ฯ  
ปริภาสีติ  ตา  ภิกฺขุนิโย  มาสุ  ปุน  เอว  กริตฺถาติ   
สนฺตชฺเชสิ ฯ  สย  ฉฑฺเฑตีติ  จตฺตาริป  วตฺถูน ิ เอกปฺปโยเคน   
ฉฑฺเฑนฺติยา  เอกาว  อาปตฺติ ฯ  ปาเฏกฺก  ฉฑฺเฑนฺติยา   
# ๑. นิพฺพิฏโ ร ฺา นีหโฏ ราชภโฏ นิพฺพิฏราชภโฏ ฯ   
#  เตนาห ต ฺเว ภฏปถ  ยาจิสฺสามีติ อาทินฺติ อมฺหาก มติ.    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 600 

                *เลมที่ ๒  ภิกขฺุนีวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๖๐๐   
 
วตฺถุคณนาย  อาปตฺติโย ฯ  อาณตฺติยป  เอเสว  นโย ฯ  ทนฺตกฏ- 
ฉฑฺฑเนป  ภิกฺขุนิยา  ปาจิตฺติยเมว ฯ  ภิกฺขุสฺส  สพฺพตฺถ   
ทุกฺกฏ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ฉสฺสมุฏาน  กิริยากริิย  
โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม วจีกมฺม  
ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        อฏมสิกขฺาปท ฯ   
         นวเม ฯ  ย  มนุสฺสาน  อุปโภคปริโภค  โรปตนฺติ  เขตฺต   
วา  โหตุ  นาฬิเกราทิอาราโม  วา  ยตฺถกตฺถจิ  โรปต- 
หริตฏาเน  เอตานิ  วตฺถูนิ  ฉฑฺเฑนฺติยา  ปุริมนเยเนว   
อาปตฺติเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  เขตฺเต  วา  อาราเม  วา  นิสีทิตฺวา   
ภุ ฺชมานา  อุจฺฉุอาทีนิ  ขาทติ  คจฺฉมานา  อุจฺฉิฏโทก- 
จลกาทีนิ  หริตฏาเน  ฉฑฺเฑติ  อนฺตมโส  อุทก  ปวิตฺวา   
มตฺถกจฺฉินฺนนาฬิเกรป  ฉฑฺเฑติ  ปาจิตฺติยเมว ฯ  ภิกฺขุโน   
ทุกฺกฏ ฯ  กสติฏาเน  ปน  นิกฺขิตฺตพีเช  ยาว  องฺกุร  น   
อุฏหติ  ตาว  สพฺเพส  ทุกฺกฏ ฯ  อนิกฺขิตฺตพีเชสุ  เขตฺตโกณาทีสุ   
วา  อส ฺชาตโรปเตสุ  เขตฺตมริยาทาทีสุ  วา  ฉฑฺเฑตุ วฏฏติ ฯ   
มนุสฺสาน  กจวรฉฑฺฑนฏาเนป  วฏฏติ ฯ  ฉฑฺฑิตกฺเขตฺเตติ   
มนุสฺเสสุ  สสฺส  อุทฺธริตฺวา  คเตสุ  ฉฑฺฑิตกฺเขตฺต  นาม  โหติ  
ตตฺเถว  วฏฏติ ฯ  ยตฺถ  ปน  ลายิต  ปพฺุพณฺณาทิ  ปุน  
อุฏหิสฺสตีติ  รกฺขนฺติ  ตตฺถ  ยถาวตฺถุกเมว ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 601 

                        *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๖๐๑   
 
ฉสฺสมุฏาน กิริยากิริย ฯเปฯ ติเวทนนฺติ ฯ   
                      นวมสิกฺขาปท ฯ   
        ทสเม ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  นจฺจนฺติ  นฏาทโย  วา  นจฺจนฺตุ 
โสณฺฑา  วา  อนฺตมโส  โมรสุวมกฺกฏาทโยป  สพพฺเมต  
นจฺจเมว ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  คีตนฺติ  นฏาทีน  วา  คีต  โหตุ  อริยาน   
ปรินิพฺพานกาเล  รตนตฺตยคุโณปสหิต   สาธุกีฬิตคีต    วา     
อส ฺตภิกฺขูน  ธมฺมภาณกคีต  วา  สพฺพเมต  คีตเมว ฯ  ยงฺกิ ฺจิ   
วาทิตนฺติ  ตนฺติพทฺธาทิวาทนียภณฺฑ  วา  โหตุ  กูฏเภรีวาทิต  วา   
อนฺตมโส  อุทกเภรีวาทิตป  สพฺพเมต  วาทิตเมว ฯ  ทสฺสนาย   
คจฺฉติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  ปทวารคณนาย  อาปตฺติ  
ทุกฺกฏสฺส ฯ  ยตฺถ   ิตา  ปสฺสติ  วา  สุณาติ  วาติ  เอกปฺปโยเคน   
โอโลเกนฺตี  ปสฺสติ  เตสเยว  คีต  วาทิต  สุณาติ  เอกเมว  
ปาจิตฺติย ฯ  สเจ  ปน  เอก  ทิส  โอโลเกตฺวา  นจฺจ  ปสฺสติ   
ปุน  อ ฺโต  โอโลเกตฺวา  คายนฺเต  ปสฺสติ  อ ฺโต  วาเทนฺเต   
ปาเฏกฺกา  อาปตฺติโย ฯ  ภิกฺขุนี  สยป  นจฺจิตุ วา  คายิตุ  
วา  วาทิตุ วา  น  ลภติ ฯ  อ ฺเ  นจฺจ  คาย  วาเทหีติ   
วุตฺตป  น  ลภติ ฯ  เจติยสฺส  อุปหาร  เทถ  อุปาสกาติ  
วตฺตตป  ตุมฺหาก  เจติยสฺส  อุปฏาน  กโรมาติ  วุตฺเต  สาธูติ   
สมฺปฏิจฺฉิตตป  น  ลภติ ฯ  สพฺพตฺถ  ปาจิตฺติยนฺติ  สพฺพอฏกถาสุ   
วุตฺต ฯ  ภิกฺขุโน  ทกฺุกฏ ฯ  ตุมฺหาก  เจติยสฺส  อุปฏาน    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 602 

                *เลมที่ ๒  ภิกขฺุนีวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๖๐๒   
 
กโรมาติ  วุตฺเต  ปน  อุปาสก  อุปฏานกรณ  นาม  สุนฺทรนฺติ   
วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  อาราเม   ิตาติ  อาราเม  ิตา อนฺโตอาราเม   
วา  พหิอาราเม  วา  นจฺจาทีนิ  ปสฺสติ  วา  สุณาติ  วา   
อนาปตฺติ ฯ  สติ  กรณีเยติ  สลากภตฺตาทีน  วา  อตฺถาย  อ ฺเน 
วา  เกนจิ  กรณีเยน  คนตฺฺวา  คตฏาเน  ปสฺสติ  วา  สุณาติ   
วา  อนาปตฺติ ฯ  อาปทาสูติ  ตาทิเสน  อุปทฺทเวน  อุปทฺทูตา   
สมชฺชฏาน  ปวิสติ  เอว  ปวิสิตฺวา  ปสฺสนฺติยา  วา  สุณนฺติยา   
วา  อนาปตฺติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  เอฬกโลมสมฏุาน  กิริยา   
โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม อกสุลจิตฺต  
ติเวทนนฺติ ฯ   
                        ทสมสิกฺขาปท ฯ   
                    ลสุณวคฺโค ปโม ฯ   
        อนฺธการวคฺคสฺส  ปมสิกฺขาปเท ฯ  อปฺปทีเปติ  ปทีปจนฺท- 
สุริยอคฺคีสุ  เอเกนาป  อโนภาสิเต ฯ  เตเนวสฺส  ปทภาชเน   
อนาโลเกติ  วุตฺต ฯ  สลลฺเปยฺย  วาติ  เคหสิตกถ  กเถยฺย ฯ  
อรหาเปกฺขา  อ ฺาวิหิตาติ  นรหสฺสาทาเปกฺขา  รโหอสฺสาทโต   
อ ฺาวิหิตาว  หุตฺวา  าตึ  วา  ปุจฺฉติ  ทาเน  วา  ปูชาย  วา  
มนฺเตติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  เถยฺยสตฺถสมุฏาน  กายจิตฺตโต   
กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก   
โลกวชชฺ  กายกมฺม  วจีกมฺม อกุสลจิตฺต ทฺวิเวทนนฺติ ฯ   
                     ปมสิกฺขาปท ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 603 

                *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๖๐๓ 
                 
        ทุติเย ฯ  ปฏิจฺฉนฺเน  โอกาเสติ  อิทเมว  นาน ฯ  เสส  สพฺพ  
ปุริมสทิสเมวาติ ฯ   
                    ทุติยสิกฺขาปท ฯ   
        ตติเย ฯ อชฺโฌกาเสติ นาน ฯ เสส สพฺพ ตาทิสเมวาติ ฯ   
                    ตติยสิกฺขาปท ฯ   
        จตุตฺเถ ฯ  นิกกฺณฺณิกนฺติ  (๑)  กณฺณมูล  วุจฺจติ ฯ  กณฺณมูเล   
ชปฺเปยฺยาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สติ  กรณีเยติ  สลากภตฺตาทีน   
อาหรณตฺถาย  วิหาเร  วา  ทุนฺนิกฺขิตฺตปฏิสามนตฺถาย ฯ  เสส   
อุตฺตานเมว ฯ สมุฏานาทิ ปุริมสทิสเมวาติ ฯ   
                    จตุตฺถสิกฺขาปท ฯ   
        ป ฺจเม ฯ  ฆร  โสเธนฺตาติ  เตส  กิร  เอตทโหสิ  เถริยา   
โกจิ  กายิกวาจสิโก  วีติกฺกโม  น  ทิสสฺติ  ฆรป  ตาว  
โสเธมาติ  ตโต  ฆร  โสเธนฺตา  น  อทฺทสสุ ฯ  อโนวสฺสิก   
อติกฺกมนฺติยาติ  ปมปาท  อติกฺกาเมนฺติยา  ทุกฺกฏ  ทุติย   
อติกฺกาเมนฺติยา  ปาจิตฺติย ฯ  อุปจาราติกฺกเมป  เอเสว  นโย ฯ  
คิลานายาติ ตาทิเสน  เคล ฺเน  อาปุจฺฉิตุ  น  สกฺโกติ ฯ  
อาปทาสูติ  ฆเร  อคฺคิ  วา  อุฏ ิโต  โหติ  โจรา  วา  เอวรูเป 
อุปทฺทเว  อนาปุจฺฉา  ปกฺกมติ  อนาปตฺติ ฯ  เสสเมตฺถ  
อุตฺตานเมว ฯ  ก ินสมุฏาน  กายวาจโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ   
# ๑. กณฺเณน สวน กณฺณิก ฯ นิกฺขนฺต กณฺณิก เอตสฺมาติ นิกฺกณฺณิก ฯ กินตฺ ฯ   
#   ชปฺปน ฯ  ชปฺเปยฺยาติ ปเท กิริยาวิเสสนเมตนฺติ อมฺหาก มติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 604 

                *เลมที่ ๒  ภิกขฺุนีวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๖๐๔   
                 
สมุฏาติ  กริิยากิริย  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช   
กายกมฺม  วจีกมฺม  ติจิตฺต  ติเวทนนฺติ ฯ   
                ป ฺจมสิกฺขาปท ฯ   
        ฉฏเ ฯ  อภินิสีเทยฺยาติ  นิสีเทยฺย ฯ นิสีทิตฺวา คจฺฉนฺติยา 
เอกา  อาปตฺติ ฯ  อนิสีทตฺิวา  นิปชฺชตฺิวา  คจฺฉนฺติยา  เอกา ฯ   
นิสีทิตฺวา  นิปชฺชนฺติยา  เทฺว ฯ  ธุวป ฺตฺเตติ  ภิกฺขุนีน  อตฺถาย  
นิจฺจปฺป ฺตฺเต ฯ  เสส อุตฺตานเมว ฯ ก ินสมุฏาน ฯเปฯ 
ติเวทนนฺติ ฯ   
                    ฉฏ ฺสิกฺขาปท ฯ   
                สตฺตเมป สพฺพ ฉฏเ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ   
                    สตฺตมสิกฺขาปท ฯ   
        อฏเม  สพฺพ  อุตฺตานเมว ฯ  ติสมุฏาน  กิริยา  ส ฺา- 
วิโมกฺข  สจิตฺตก โลกวชชฺ กายกมฺม วจีกมฺม อกุสลจิตฺต  
ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                        อฏมสิกขฺาปท ฯ   
        นวเม ฯ  อภิสเปยฺยาติ  สปถ  กเรยฺย ฯ  นิรเยน  อภิสปติ   
นาม  นิรเย  นิพฺพตฺตามิ  อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺตามิ  นิรเย  นิพฺพตฺตตุ   
อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺตตูติ  เอวมาทินา  นเยน  อกฺโกสติ  ปริภาสติ ฯ   
พฺรหฺมจริเยน  อภิสปติ  นาม  คิหินี  โหมิ  โอทาตวตฺถา  โหมิ   
ปริพฺพาชิกา  โหมิ  อิตรา  วา  เอทิสา  โหตูติ  เอวมาทินา    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 605 

                        *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๖๐๕   
 
นเยน  อกฺโกสติ ฯ  วาจาย  วาจาย  ปาจิตฺติย ฯ  เปตฺวา  ปน   
นิรย ฺจ  พฺรหฺมจริย ฺจ  สุนขี  สูกร ี กาณา  กุณีติอาทินา  
นเยน  อกฺโกสนฺติยา  วาจาย  วาจาย  ทุกฺกฏ ฯ  อตฺถ- 
ปุเรกฺขารายาติ  อฏกถ  กเถนฺติยา ฯ  ธมฺมปุเรกฺขารายาติ  ปาลึ   
วาเจนฺติยา ฯ  อนุสาสนีปุเรกฺขารายาติ  อิทานิป  ตฺว  เอทิสา   
สาธุ  วิรมสสฺุ  โน เจ  วิรมสิ  อทฺธา  ปุน  เอวรูปานิ  กมฺมานิ   
กตฺวา  นิรเย  อุปฺปชฺชิสฺสสิ  ติรจฺฉานโยนิย  อุปฺปชชฺิสฺสสีติ  เอว   
อนุสาสนิย  ตฺวา  วทนฺติยา  อนาปตฺติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  
ติสมุฏาน  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก โลกวชชฺ กายกมฺม  
วจีกมฺม อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                        นวมสิกฺขาปท ฯ   
        ทสเม  สพฺพ  อุตฺตานเมว ฯ  ธุรนิกฺเขปสมุฏาน กาย- 
วาจาจิตฺตโต  สมุฏาติ  กริิยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช   
กายกมฺม  วจีกมฺม อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                     ทสมสิกฺขาปท   
                    อนฺธการวคฺโค ทุติโย ฯ   
        นคฺควคฺคสฺส  ปมสิกฺขาปเท ฯ  พฺรหฺมจริย  จิณฺเณนาติ   
พฺรหฺมจริเยน  จิณฺเณน ฯ  อถวา  พฺรหมฺจริยสฺส  จรเณนาติ   
เอว  กรณตฺเถ  วา  สามิอตฺเถ  วา  อุปโยควจน  เวทิตพฺพ ฯ   
อจฺฉินฺนจีวริกายาติ  อิท  อุทกสาฏิก  สนฺธาย  วุตฺต  น  อ ฺ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 606 

                *เลมที่ ๒  ภิกขฺุนีวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๖๐๖   
 
จีวร ฯ  ตสฺมา  อุทกสาฏิกาย  อจฺฉินฺนาย  วา  นฏาย  วา   
นคฺคาย  นหายนฺติยา  อนาปตฺติ ฯ  สเจป  อุทกสาฏกิจีวร  
มหคฺฆ  โหติ ฯ  น  สกฺกา  นิวาเสตฺวา  พหิ  คนฺตุ เอวป  
นคฺคา  นหายิตุ วฏฏติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  เอฬกโลม- 
สมุฏาน  กริิยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช  
กายกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        ปมสิกฺขาปท ฯ   
        ทุติเย  สพฺพ  อุตฺตานเมว ฯ  ฉสสฺมุฏาน  กริิยา   
โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม   
ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                      ทุติยสิกฺขาปท ฯ   
        ตติเย ฯ  อนนฺตรายิกินีติ  ทสสุ  อนฺตราเยสุ  เอเกนาป   
อนฺตราเยน  อนนฺตรายา ฯ  ธุร  นกิฺขิตฺตมตฺเตติ  ธุร  นกิฺขิปตฺวา   
สเจป  ปจฺฉา  สิพฺพติ  อาปตฺติเยวาติ  อตฺโถ ฯ  เสส 
อุตฺตานเมว ฯ  ธุรนกิฺเขปสมุฏาน  กริิยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม วจี
กมฺม อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                      ตติยสิกฺขาปท ฯ   
        จตุตฺเถ ฯ  ป ฺจ  อหานิ  ป ฺจาห ฯ  ป ฺจาหเมว   
ป ฺจาหิก ฯ  สงฺฆาฏีน  วาโร  สงฺฆาฏิวาโร ฯ  ปรโิภควเสน  
วา  โอตาปนวเสน  วา  สงฺฆฏิตฏเน  สงฺฆาฏีติ  ลทฺธ-    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 607 

                        *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๖๐๗   
 
นามาน  ป ฺจนฺน  จีวราน  ปริวตฺตนนฺติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺมาเยว   
ปทภาชเน  ป ฺจม  ทิวส  ป ฺจ  จีวรานีติอาทิมาห ฯ  อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺสาติ  เอตฺถ  จ  เอกสฺมึ  จีวเร  เอกา  อาปตฺติ  ป ฺจสุ   
ป ฺจ ฯ  อาปทาสูติ  มหคฺฆจีวร  น  สกฺกา  โหติ  โจรภยาทีสุ  
ปริภุ ฺชิตุ  เอวรูเป  อุปทฺทเว  อนาปตฺติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ   
ก ินสมุฏาน  อกิรยิา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติ- 
วชฺช  กายกมมฺ  วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                     จตุตฺถสิกฺขาปท ฯ   
        ป ฺจเม ฯ  จีวรสงฺกมนียนฺติ  สงฺกเมตพฺพ  จีวร  อ ฺ ิสฺสา   
สนฺตก  อนาปุจฺฉา  คหิต  ปุน  ปฏิทาตพฺพ  จีวรนฺติ  อตฺโถ ฯ  
อาปทาสูติ  สเจ  อปารุต  วา  อนิวตฺถ  วา  โจรา  หรนฺติ  
เอวรูปาสุ  อาปทาสุ  ธาเรนฺติยา  อนาปตฺติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  
ก ินสมุฏาน  กริิยากิริย  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติ- 
วชฺช  กายกมมฺ  วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                     ป ฺจมสิกฺขาปท ฯ   
        ฉฏเ ฯ  อ ฺ  ปริกขฺารนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  ถาลกาทีน  วา   
สปฺปเตลาทีน  วา  อ ฺตร ฯ  อานิสสนฺติ  กิตฺตก  อคฺฆนก   
ทาตุกามตฺถาติ  ปุจฺฉติ  เอตฺตก  นามาติ  วทนฺติ ฯ  อาคเมถ   
ตาว  อิทานิ  วตฺถ  มหคฺฆ  กติปาเหน  กปฺปาเส  อาคเต  
สมคฺฆ  ภวิสฺสตีติ  เอว  วตฺวา  นิวาเรนฺติยา  อนาปตฺติ ฯ  เสส    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 608 

                *เลมที่ ๒  ภิกขฺุนีวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๖๐๘   
 
อุตฺตานเมว ฯ  ติสมุฏาน  กริิยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก   
โลกวชชฺ กายกมฺม วจีกมฺม อกุสลจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                      ฉฏสิกฺขาปท ฯ   
        สตฺตเม ฯ  วิปฺปกฺกมสึูติ  อ ฺาสป  อาคมน  อาคเมนฺติ   
อทฺธา  อมฺหากป  อาคเมสฺสนฺตีติ  ตตฺถ  อคมสุ ฯ  ปฏิพาเหยฺยาติ   
ปฏิเสเธยฺย ฯ  อานิสสนฺติ  เอกิสฺสา  เอกสาฏก  นปปฺโหติ   
อาคเมถ  ตาว  กติปาเหน  อุปฺปชชฺิสฺสติ  ตโต  ภาเชสฺสามีติ  (๑)   
เอว  อานิสส  ทสฺเสตฺวา  ปฏิพาหนฺติยา  อนาปตฺติ ฯ  เสส   
อุตฺตานเมว ฯ  ติสมุฏาน  กริิยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก   
ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                     สตฺตมสิกฺขาปท ฯ   
        อฏเม ฯ  นฏา  นาม  เย  นาฏก  นาเฏนฺติ ฯ  นฏกา   
นาม  เย  นจฺจนฺติ ฯ  ลงฺฆิกา  นาม  เย  วสวรตฺตาทีสุ  
ลงฺฆนกมฺม  กโรนฺติ ฯ  โสกชฺฌายิกา  นาม  มายาการา ฯ 
กุมฺภถูนิกา  นาม  ฆฏเกน  กฬีนกา ฯ  พิพฺพิสกวาทกาติป   
วทนฺติ ฯ  เทติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺสาติ  เอตฺถ  จีวรคณนาย  
อาปตฺติโย  เวทิตพฺพา ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ฉสฺสมุฏาน  
กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม  
วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        อฏมสิกขฺาปท ฯ   
# ๑. ภาเชสฺสามาติ ฯ                          



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 609 

                        *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๖๐๙ 
                 
        นวเม ฯ  ทุพฺพลจีวรปจฺจาสายาติ  ทุพฺพลาย  จีวร- 
ปจฺจาสาย ฯ  อานิสสนฺติ  กิ ฺจาป  น  มย  อยฺเย  สกฺโกมาติ   
วทนฺติ  อิทานิ  เตส  กปปฺาโส  อาคมิสฺสติ  สทฺโธ  ปสนฺโน  
ปุริโส  อาคมิสฺสติ  อทฺธา  ทสฺสตีติ  เอว  อานิสส  ทสฺเสตฺวา   
นิวาเรนฺติยา  อนาปตฺติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ติสมุฏาน  
กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม  
อกุสลจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        นวมสิกฺขาปท ฯ   
        ทสเม ฯ  ก ินุทฺธาร  น  ทสฺสนฺตีติ  เอตฺถ  กีทิโส   
ก ินุทฺธาโร  ทาตพฺโพ  กีทิโส  น  ทาตพฺโพ ฯ  ยสสฺ  อตฺถาร- 
มูลโก  มหานิสโส  อุพฺภารมูลโก  อปโฺป  เอวรูโป  น  
ทาตพฺโพ ฯ  ยสฺส  ปน  อตฺถารมูลโก  อปฺปานิสโส  อุพฺภาร- 
มูลโก  มหา  เอวรูโป  ทาตพฺโพ ฯ  สมานิสโสป  สทฺธา 
ปริปาลนตฺถ  ทาตพฺโพว ฯ  อานิสสนฺติ  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  ชิณฺณจีวโร   
ก ินานิสสมูลโก  มหาลาโภติ  เอวรูป  อานิสส  ทสเฺสตฺวา   
ปฏิพาหนฺติยา  อนาปตฺติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ติสมุฏาน   
กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม วจีกมฺม  
อกุสลจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                    ทสมสิกฺขาปท ฯ   
                    นคฺควคฺโค ตติโย ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 610 

                *เลมที่ ๒  ภิกขฺุนีวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๖๑๐ 
         
        ตุวฏฏวคฺคสฺส  ปมสิกฺขาปเท ฯ  ตุวฏเฏยฺยุนติฺ  นิปชฺเชยยฺุ ฯ   
เสส  อุตฺตนเมว ฯ  เอฬกโลมสมุฏาน  กริิยา  โนส ฺาวิโมกฺข   
อจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                     ปมสิกฺขาปท ฯ   
         ทุติเย ฯ  เอก  อตฺถรณ  เจว  ปาปุรณ ฺจ  เอตาสนฺติ   
เอกตฺถรณปาปุรณา ฯ  สหาริมาน  ปาวารตฺถรกกฏสารกาทีน  
เอก  อนฺต  อตฺถริตฺวา  เอก  ปารุปตฺวา  ตุวฏเฏนฺตีนเมต  
อธิวจน ฯ  ววฏาน  ทสฺเสตฺวาติ  มชฺเฌ  กาสาย  วา  กตฺตรยฏ ึ   
วา  อนฺตมโส  กายพนฺธนป  เปตฺวา  นิปชฺชนฺตีน  อนาปตฺตีติ  
อตฺโถ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  เอฬกโลมสมุฏาน  กิริยา   
ส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม ติจิตฺต  
ติเวทนนฺติ ฯ   
                      ทุติยสิกฺขาปท ฯ   
        ตติเย ฯ  อุฬารสมฺภาวิตาติ  อุฬารกุลา  ปพฺพชติตฺตา  คุเณหิ   
จ  อุฬารตฺตา  อุฬาราติ  สมฺภาวิตา ฯ  อิสฺสาปกตาติ  อิสฺสาย   
ปกตา  อภิภูตาติ  อตฺโถ ฯ  ส ฺตฺติ  พหุลา  เอตาสนฺติ   
ส ฺตฺติพหุลา ฯ  ทิวส  มหาชน  ส ฺาปยมานาติ  อตฺโถ ฯ   
วิ ฺตฺติ  พหุลา  เอตาสนฺติ  วิ ฺตฺติพหุลา ฯ  วิ ฺตฺตีติ   
เหตูทาหรณาทีหิวิวิเธหินเยหิวิ ฺาปนา  เวทิตพฺพา  น   
ยาจนา ฯ  จงฺกมเน  นิวตฺตนคณนาย  อาปตฺติโย  เวทิตพฺพา ฯ    
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                        *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๖๑๑   
 
ติฏติ  วาติ  อาทีสุ  ปโยคคณนาย ฯ  อุทฺทิสติ  วาติอาทีสุ  ปทาทิ-   
คณนาย ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ติสมฏุาน  กิริยากริิย  ส ฺา- 
วิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม  อกสุลจิตฺต  
ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                        ตติยสิกฺขาปท ฯ   
        จตุตฺเถ ฯ  สติ  อนฺตราเยติ  ทสวิเธ  อนฺตราเย  สติ ฯ   
ปริเยสิตฺวา  น  ลภตีติ  อ ฺ  อุปฏายิก  น  ลภติ ฯ  
คิลานายาติ  สย  คิลานาย ฯ  อาปทาสูติ  ตถารูเป  อุปทฺทเว   
สติ  อนาปตฺติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ธุรนิกฺเขปสมุฏาน   
อกิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก โลกวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม  
อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                        จตุตฺถสิกขฺาปท ฯ   
        ป ฺจเม ฯ  อ ฺ  อาณาเปตีติ  เอตฺถ  สเจ  นกิกฺฑฺฒาติ   
อาณตฺตา  เอกปฺปโยเคน  พหูนิป  ทฺวารานิ  อติกฺกาเมติ  เอกา   
อาปตฺติ ฯ  อถ  อิมมมิ ฺจ  ทฺวาร  อติกฺกาเมหีติ  เอว  อาณตฺตา   
อติกฺกาเมติ  ทฺวารคณนาย  อาปตฺติโย ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ   
ติสมุฏาน  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม   
วจีกมฺม อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                              ป ฺจมสิกฺขาปท ฯ    
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        ฉฏเ  สพฺพ  อุตฺตานเมว ฯ  สมนุภาสนสมุฏาน  อกิริยา   
ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชชฺ  กายกมฺม  วจีกมมฺ  อกุสลจิตฺต   
ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                           ฉฏสิกฺขาปท ฯ   
        สตฺตมฏมนวเมสุ   สพฺพ  อุตฺตานเมว ฯ  สพฺพานิ   
เอฬกโลมสมุฏานานิ  กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺขานิ  อจิตฺตกานิ   
ปณฺณตฺติวชฺชานิ กายกมมฺานิ ติจิตฺตานิ ติเวทนานีติ ฯ   
                          สตฺตมฏมนวมานิ ฯ   
        ทสเม ฯ  อาหุนฺทริกาติ  สมฺพาธา ฯ  ธุร  นกิฺขิตฺตมตฺเตติ   
สเจป  ธุร  นกิฺขิปตฺวา  ปจฺฉา  ปกฺกมติ  อาปตฺติเยวาติ   
อตฺโถ ฯ  ปวาเรตฺวา  ป ฺจ  โยชนานิ  คจฺฉนฺติยาป  อนาปตฺติ ฯ   
ฉสุ  วตฺตพฺพเมว  นตฺถิ ฯ  สเจ  ปน  ตีณิ  คนฺตฺวา  เตเนว  
มคฺเคน  ปจฺจาคจฺฉติ  น  วฏฏติ ฯ  อ ฺเน  มคฺเคน  อาคนฺตุ  
วฏฏติ ฯ  อนตฺราเยติ  ทสวิเธ  อนฺตราเย ฯ  คจฺฉิสฺสามีติ  
นิกฺขนฺตา นทีปูโร ปน  อาคโต  โจรา  วา  มคฺเค  โหนฺติ   
เมโฆ  วา  อุฏาติ  นิวตฺติตุ  วฏฏติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ   
ปมปาราชิกสมุฏาน  อกิริยา  ส ฺาวิโมกฺข สจิตฺตก  
โลกวชชฺ กายกมฺม อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                        ทสมสิกฺขาปท ฯ   
                ตุวฏฏวคฺโค จตุตฺโถ ฯ    
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        จิตฺตาคารวคฺคสฺส  ปมสิกฺขาปเท ฯ  ราชาคารนฺติ  ร ฺโ   
กีฬาคาร ฯ  จิตฺตาคารนฺติ  กีฬนจิตฺตสาล ฯ  อารามนฺติ  กีฬน- 
อุปวน ฯ  อุยยฺานนฺติ  กีฬนุยฺยาน ฯ  โปกฺขรินฺติ  กฬีาโปกฺขรณึ   
ตสฺมาเยว  ปทภาชเน  ยตฺถ  กตฺถจิ  ร ฺโ  กีฬิตุนฺติอาทิ   
วุตฺต ฯ  ทสฺสนาย  คจฺฉติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ  เอตฺถ  
ปทวารคณนาย  ทุกฺกฏ ฯ  ยตฺถ   ิตา  ปสฺสตีติ  เอตฺถ  ปน   
สเจ  เอกสฺมึเยว  าเน   ิตา  ปท  อนทฺุธรมานา  ป ฺจป 
ปสฺสติ  เอกเมว  ปาจิตฺติย ฯ  ต  ต  ทิสาภาค  โอโลเกตฺวา   
ปสฺสนฺติยา  ปน  ปาเฏกฺกา  อาปตฺติโย ฯ  ภิกฺขุสฺส  ปน 
สพฺพตฺถ  ทุกกฺฏ ฯ  อาราเม   ิตาติ  อชฺฌาราเม  ราชาคาราทีนิ  
กโรนฺติ  ตานิ  ปสฺสนฺติยา  อนาปตฺติ ฯ  คจฺฉนฺตี  วา  
อาคจฺฉนฺตี  วาติ  ปณฺฑปาตาทีน  อตฺถาย  คจฺฉนฺติยา  มคฺโค   
โหติ  (๑) ตานิ  ปสฺสติ  อนาปตฺติ ฯ  สติ  กรณีเย  คนฺตฺวาติ  ร ฺโ   
สนฺติก  เกนจิ  กรณีเยน  คนฺตฺวา  ปสฺสติ  อนาปตฺติ ฯ   
อาปทาสูติ เกนจิ  อุปทฺทตูา  ปวิสิตฺวา  ปสฺสติ  อนาปตฺติ ฯ   
เสส  อุตฺตานเมว ฯ  เอฬกโลมสมุฏาน  กริิยา  โนส ฺาวิโมกฺข   
อจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมมฺ อกุสลจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                ปมสิกฺขาปท ฯ   
# ๑.... คจฺฉนฺตี ยานิ มคฺเค โหนฺตีติ ฯ    
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        ทุติเย ฯ  อภินิสีทนาภินิปชฺชเนสุ  ปโยคคณนาย  อาปตฺติโย   
เวทิตพฺพา ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  เอฬกโลมสมฏุาน  กิริยา   
โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  ติจิตฺต   
ติเวทนนฺติ ฯ   
                    ทุติยสิกฺขาปท ฯ   
        ตติเย ฯ  อุชฺชวูชฺชเวติ  ยตฺตก  หตฺเถน  อ ฺฉิต  โหติ   
ตตฺตกมฺหิ  เว ิเต  เอกา  อาปตฺติ ฯ กนฺตนโต ปน ปพฺุเพ  
กปฺปาสวิจินน  อาทึ  กตฺวา  สพฺพปฺปโยเคสุ  หตฺถวารคณนาย  
ทุกฺกฏ ฯ  กนฺติตสุตฺตนฺติ  ทสิกสุตฺตาทึ  สงฺฆาเฏตฺวา  กนฺตติ   
ทุกฺกนฺติต  วา  ปฏิกนฺตติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  เอฬกโลม- 
สมุฏาน  กริิยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช 
กายกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        ตติยสิกฺขาปท ฯ   
        จตุตฺเถ ฯ  ยาคุ  วาติอาทีสุ  ตณฺฑุลโกฏฏน  อาทึ  กตฺวา   
สพฺพปฺปโยเคสุ  ปโยคคณนาย  ทุกฺกฏ ฯ  ยาคุภตฺเตสุ  ภาชน- 
คณนาย  ขาทนียาทีสุ  รปูคณนาย  ปาจิตฺติยานิ ฯ  ยาคุปาเนติ   
มนุสฺเสหิ  สงฺฆสฺสตฺถาย  กยิรมาเน ยาคุปาเน วา สงฺฆภตฺเต  
วา เตส สหายภาเวน  ยงฺกิ ฺจิ  ปจนฺติยา  อนาปตฺติ ฯ  
เจติยปูชาย  สหายิกา  หุตฺวา  คนฺธาทีนิ  ปูเชติ  วฏฏติ ฯ  
อตฺตโน  เวยฺยาวจฺจกรสฺสาติ  สเจป  มาตาปตโร  อาคจฺฉนฺติ    
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ยงฺกิ ฺจิ  วีชนึ  วา  สมฺมุ ฺชนีทณฺฑก  (๑) วา  การาเปตฺวา   
เวยฺยาวจฺจกรฏาเน  เปตฺวาว  ยงฺกิ ฺจิ  ปจิตต  วฏฏติ ฯ  เสส  
อุตฺตานเมว ฯ  สมฏุานาทีนิ  ตติยสทิสาเนวาติ ฯ   
                จตุตฺถสิกฺขาปท ฯ   
        ป ฺจเม ฯ  อสติ  อนฺตราเยติ  ทสวิเธ  อนฺตราเย  อสติ ฯ 
ธุร  นกิฺขิปตฺวา  ปจฺฉา  วินิจฺฉินนฺตี  อาปตฺตึ  อาปชฺชิตฺวา  ว   
วินิจฺฉินาติ ฯ  ปริเยสิตฺวา  น  ลภตีติ  สหายิกา  ภิกฺขุนิโย   
น  ลภติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ธรุนิกเฺขปสมุฏาน  อกิรยิา   
ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชชฺ กายกมฺม วจีกมฺม อกุสล- 
จิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                      ป ฺจมสิกฺขาปท ฯ   
ฉฏเ  สพฺพ  นคฺควคฺเค  อาคาริกสิกฺขาปเท  วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺพ ฯ  อย  ปน  วิเสโส ฯ  ต  ฉสฺสมุฏาน  อิท  สหตฺถาติ   
วุตฺตตฺตา  เอฬกโลมสมุฏาน  กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก   
ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                ฉฏสิกฺขาปท ฯ   
# ๑. สมฺมชฺชนีติ วา สมฺมุ ฺชนีติ วา ปาทฺวย อตฺถโต เอกเมว ฯ    
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        สตฺตเม ฯ  ปุนปรยิาเยติ  ปุนวาเร ฯ  อาปทาสูติ  มหคฺฆ   
จีวร  สรรีโต  โมเจตฺวา  สุปฏิสามิต  โจรา  หรนฺติ  เอวรูปาสุ   
อาปทาสุ  อนิสฺสชฺชิตฺวา  นิวาเสนฺติยา  อนาปตฺติ ฯ  เสส   
อุตฺตานเมวาติ ฯ  ก ินสมุฏาน  กายวาจโต  กายวาจาจิตฺตโต  
จ  สมุฏาติ  กิริยากิริย  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติ- 
วชฺช  กายกมมฺ วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                สตฺตมสิกฺขาปทฯ   
อฏเม ฯ  อนิสฺสชฺชิตฺวาติ  รกฺขณตฺถาย  อทตฺวา  อิม   
ชคฺเคยฺยาสีติ  เอว  อนาปุจฺฉิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ปริเยสิตฺวา  น   
ลภตีติ  ปฏชิคฺคิก  น  ลภติ ฯ  คิลานายาติ  วจีเภท  กาตุ   
อสมตฺถาย ฯ  อาปทาสูติ  รฏเ  ภิชชฺนเฺต  อาวาเส  ฉฑฺเฑตฺวา   
คจฺฉนฺติ  เอวรูปาสุ  อาปทาสุ  อนาปตฺติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ   
สมุฏานาทีนิ อนนฺตรสิกฺขาปทสทิสาเนวาติ ฯ   
                  อฏมสิกฺขาปท ฯ   
นวเม ฯ  พาหิรก  อนตฺถสหิตนฺติ  หตฺถิอสฺสรถธนุผรุ-   
สิปฺปอถพฺพนขีลนวสีกรณโสสาปนมนฺตาคทปฺปโยคาทิเภท  ปรูป-ฆาตกร ฯ  ปริตฺตนฺติ  ยกฺข
ปริตฺตนาคมณฺฑลาทิเภท  สพฺพป  
วฏฏติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ปทโสธมฺมสมุฏาน  วาจโต   
วาจาจิตฺตโต  จ สมุฏาติ  กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก   
ปณฺณตฺติวชฺช  วจีกมฺม  ติจิตฺต  ติเวทนนฺติ ฯ   
                   นวมสิกฺขาปท ฯ    
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        ทสเม ฯ  วาเจยฺยาติ  ปท  วิเสโส ฯ เสส นวเม วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺพ สทฺธึ สมุฏานาทีหีติ ฯ   
                      ทสมสิกฺขาปท ฯ   
                จิตฺตาคารวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
        อารามวคฺคสฺส  ปมสิกฺขาปเท ฯ  ปริกฺเขป  อติกฺกมนฺติยา   
อุปจาร  โอกกฺมนฺติยาติ  เอตฺถ  ปมปาเท  ทุกฺกฏ  ทุติยปาเท   
ปาจิตฺติย ฯ  สีสานุโลกิกาติ  ปม  ปวิสนฺตีน  ภิกฺขุนีน  สีส  
อนุโลเกนฺตี  ปวิสติ  อนาปตฺติ ฯ  ยตฺถ  ภิกฺขุนิโย  ปมตร   
ปวิสิตฺวา  สชฺฌายเจติยวนฺทนาทีนิ  กโรนฺติ  ตตฺถ  ตาส  สนฺติก   
คจฺฉามีติ  คนฺตุ  วฏฏติ ฯ  อาปทาสูติ  เกนจิ  อุปทฺทูตา  โหติ   
เอวรูปาสุ  อาปทาสุ  ปวิสิตุ วฏฏติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ   
ธุรนิกฺเขปสมุฏาน  กิริยากิรย  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก   
ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                ปมสิกฺขาปท ฯ   
        ทุติเย ฯ  อายสฺมา  กปฺปตโกติ  อย  ชฏลิสหสสฺสฺส  
อพฺภนฺตโร  เถโร ฯ  สหรีติ  สงฺกาเมสิ ฯ  สหโฏติ  สงฺกามิโต ฯ   
กสาวโฏติ  นหาปโต ฯ  กาสาว  นิวาเสตฺวา  กมฺม  กโรนฺติ (๑)  
ต สนฺธายาหสุ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ติสมุฏาน  กิริยา  
ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชชฺ กายกมฺม วจีกมฺม   
# ๑. กโรติ ฯ    
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อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                ทติุยสิกฺขาปท ฯ   
        ตติเย ฯ  อนุสาสนีปุเรกฺขารายาติ  อิทานิป  ตฺว  พาลา   
อพฺยตฺตาติอาทินา  นเยน  อนุสาสนีปกฺเข  ตฺวา  วทนฺติยา   
อนาปตฺติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  สมุฏานาทีนิ  อนนฺตร-   
สิกฺขาปทสทิสาเนวาติ ฯ   
                  ตติยสิกฺขาปท ฯ   
        จตุตฺเถ  สพฺพ  อุตฺตานเมว ฯ  จตุสฺสมุฏาน  กายโต   
กายวาจโต  กายจิตฺตโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ  
นิมนฺติตาย  อนาปุจฺฉา  ภุ ฺชนฺติยา  อาปตฺติสมฺภวโต  สิยา  
กิริยากิริย  ปวาริตาย  กปฺปย  กาเรตฺวาป  อกาเรตฺวาป   
ภุ ฺชนฺติยา  อาปตฺติสมฺภวโต  สิยา  กริิยา  โนส ฺาวิโมกฺข   
อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                จตุตฺถสิกฺขาปท ฯ   
ป ฺจเม ฯ  กุเล  มจฺฉโร  กลุมจฺฉโร ฯ  กุลมจฺฉโร   
เอติสฺสา  อตฺถีติ  กลุมจฺฉรินี ฯ  กลุ  วา  มจฺฉรายตีติ  กุลมจฺฉรนิี ฯ   
กุลสฺส  อวณฺณนฺติ  ต  กลุ  อสฺสทฺธ  อปฺปสนฺนนฺติ ฯ  ภิกฺขุนีน   
อวณฺณนฺติ  ภิกฺขุนิโย  ทสฺุสีลา  ปาปธมฺมาติ ฯ  สนฺตเยว   
อาทีนวนฺติ  กุลสฺส  วา  ภิกฺขุนีน  วา  สนฺต  อคุณ ฯ  เสส   
อุตฺตานเมว ฯ  ติสมุฏาน  กริิยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 619 

                        *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๖๑๙   
 
โลกวชชฺ  กายกมฺม  วจีกมฺม อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
               ป ฺจมสิกฺขาปท ฯ   
        ฉฏเ ฯ  โอวาทายาติ  ครุธมฺมตฺถาย ฯ  สวาสายาติ   
อุโปสถปฺปวารณาปุจฺฉนตฺถาย ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป ฯ  วิตฺถาโร   
ปน  ภิกฺขุโนวาทกสิกฺขาปทวณฺณนาย  วุตฺโตเยว ฯ  เอฬกโลม- 
สมุฏาน  กริิยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  
กายกมฺม  ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                      ฉฏสิกฺขาปท ฯ   
        สตฺตเม ฯ  ปริเยสิตฺวา  น  ลภตีติ  ภิกฺขุนึ  น  ลภติ ฯ  เสส   
อุตฺตานเมว ฯ  อิมิสฺสาป  วิตฺถาโร  ภิกฺขุโนวาทเก  วุตฺโตเยว ฯ   
ธุรนิกฺเขปสมุฏาน  อกริิยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช   
กายกมฺม วจีกมฺม อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                       สตฺตมสิกฺขาปท ฯ   
        อฏเม ฯ  เอกกมฺมนติฺอาทีหิ  อุโปสถปฺปวารณาเยว  วุตฺตา ฯ   
เสส  อุตฺตานเมว ฯ  อิมิสสฺาป  วิตฺถาโร  ภิกฺขุโนวาทเก 
วุตฺโตเยว ฯ  ปมปาราชิกสมุฏาน  อกิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  
สจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                       อฏมสิกฺขาปท ฯ   
        นวเม  สพฺพ  อุตฺตานเมว ฯ  อิมสิฺสาป  วิตฺถาโร  ภิกฺขุโน- 
วาทเก  วุตฺโตเยว ฯ  ธุรนกิฺเขปสมุฏาน  อกิรยิา  ส ฺาวิโมกฺข    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 620 

                *เลมที่ ๒  ภิกขฺุนีวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๖๒๐   
 
สจิตฺตก โลกวชฺช กายกมม วจีกมฺม อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                      นวมสิกฺขาปท ฯ   
        ทสเม ฯ  ปสาเขติ  อโธกาเย ฯ  อโธกาโย  หิ  ยสฺมา   
ตโต  รุกฺขสสฺ  สาขา  วิย  อุโภ  อูรู  ปภิชฺชิตฺวา  คตา  ตสฺมา   
ปสาขาติ  วุจฺจติ ฯ  ภินฺทาติอาทีสุ  สเจ  ภินฺท  ผาเลหีติ   
สพฺพานิ  อาณาเปติ  โส  จ  ตเถว  กโรติ  ฉ  อาณตฺติ- 
ทุกฺกฏานิ  ฉ  จ  ปาจิตฺติยานิ  อาปชฺชติ ฯ  อถาป  เอว   
อาณาเปติ  อุปาสก  ยงฺกิ ฺจิ  เอตฺถ  กาตพฺพ  ต  สพฺพ   
กโรหีติ ฯ  โส  จ  สพฺพานิป  เภทนาทีนิ  กโรติ ฯ  เอกวาจาย  
ฉ  ทุกฺกฏานิ  ฉ  ปาจิตฺติยานีติ  ทฺวาทส  อาปตฺติโย ฯ  สเจ 
ปน เภทนาทีสุ เอกเยว วตฺวา อิม กโรหีติ  อาณาเปติ   
โส  จ  สพฺพานิ  กโรติ  ย  อาณตฺต  ตสฺเสว  กรเณ  
ปาจิตฺติย  เสเสสุ  อนาปตฺติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ก ิน- 
สมุฏาน  กริิยากิริย  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติ- 
วชฺช  กายกมมฺ วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                      ทสมสิกฺขาปทฯ   
                     อารามวคฺโค ฉฏโ ฯ   
        คพฺภินีวคฺคสฺส  ปมสิกฺขาปเท ฯ  อาปนฺนสตฺตาติ  กุจฺฉึ   
ปวิฏสตฺตา ฯ   
                      ปมสิกฺขาปท ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 621 

                        *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๖๒๑   
 
        ทุติเย ฯ  ปายนฺตินฺติ  ถ ฺ  ปายมาน ฯ  มาตา  วา   
โหตีติ  ย  ทารก  ปาเยติ  ตสฺส  มาตา  วา  โหติ  ธาตี   
วา ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  อุภยมฺป  ติสมุฏาน  กิริยา   
ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม วจีกมฺม  
ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                      ทุติยสิกฺขาปท ฯ   
        ตติเย ฯ  สิกฺขาสมฺมตึ  ทาตุนฺติ  กสฺมา  ทาเปติ ฯ  มาตุคาโม  
นาม  โลโล  โหติ  เทฺว  วสฺสานิ  ฉสุ  ธมฺเมสุ  อสิกขิฺตฺวา   
สีลานิ  ปูรยมาโน  กลิมติ  สิกฺขิตฺวา  ปน  ปจฺฉา  น   
กิลมิสฺสติ  นตฺิถริสฺสตีติ  ทาเปสิ ฯ  ปาณาติปาตา  เวรมณึ  เทฺว   
วสฺสานิ  อวีติกฺกมสมาทาน  สมาทิยามีติ  ย  ย  ปาณาติปาตา   
เวรมณีติ  ป ฺตฺต  สิกขฺาปท  ต  ปาณาติปาตา  เวรมณี- 
สิกฺขาปท  เทฺว  วสฺสานิ  อวีติกฺกมิตพฺพสมาทาน  กตฺวา   
สมาทิยามีติ  อตฺโถ ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ  อิมา  ฉ  สิกฺขาโย   
สฏ ิวสฺสายป  ปพฺพชิตาย  ทาตพฺพาเยว ฯ  น  เอตาสุ  อสิกฺขิตา   
อุปสมฺปาเทตพฺพา ฯ   
                      ตติยสิกฺขาปทฯ   
        จตุตฺเถ  สพฺพ  อุตฺตานเมว ฯ  สเจ  ปน  ปม  สิกฺขา- 
สมฺมติ  น  ทนิฺนา  โหติ  อุปสมฺปทมาลเกป  ทาตพฺพาเยว ฯ  
อิมา  เทฺวป  มหาสิกฺขมานา นาม ฯ   
                       จตุตฺถสิกฺขาปท ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 622 

                *เลมที่ ๒  ภิกขฺุนีวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๖๒๒ 
                 
        ป ฺจเม ฯ  กิ ฺจาป  อูนทฺวาทสวสฺส  ปริปุณฺณส ฺาย   
วุฏาเปนฺติยา  อนาปตฺติ  สา  ปน  อนุปสมฺปนฺนาว  โหติ ฯ   
เสส อุตฺตานเมว ฯ   
                      ป ฺจมสิกฺขาปท ฯ   
        ฉฏเ ฯ  ทสวสฺสาย  คิหิคตาย  สิกขฺาสมฺมตึ  ทตฺวา   
ปริปุณฺณทฺวาทสวสฺส อุปสมฺปาเทตุวฏฏติ ฯ   
                     ฉฏสิกฺขาปทฯ   
        สตฺตเม  สพฺพ  อุตฺตานเมว ฯ  สมฏุานาทีนิป  สพฺเพสุ   
ทุติเย  วุตฺตสทิสาเนว ฯ  อย  ปน  วิเสโส ฯ  ยตฺถ  สมฺมติ   
อตฺถิ ตตฺถ กริิยากิริย โหติ ฯ   
                      สตฺตมสิกฺขาปท ฯ   
        อฏเม ฯ  น  อนุคฺคณฺหาเปยฺยาติ  อิมิสฺสา  อยเฺย   
อุทฺเทสาทีนิ  เทหีติ  เอว  อุทฺเทสาทีหิ  น  อนุคฺคณฺหาเปยฺย ฯ   
ปริเยสิตฺวาติ  อ ฺ  ปริเยสิตฺวา  น  ลภติ ฯ  สย  คิลานา   
โหติ  น  สกโฺกติ  อุทฺเทสาทีนิ  ทาตุ  ตสฺสา  อนาปตฺติ ฯ   
เสส   อุตฺตานเมว  ฯ   ธุรนิกฺเขปสมุฏาน   อกิริยา  ส ฺา- 
วิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม  อกสุลจิตฺต   
ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                      อฏมสิกฺขาปท ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 623 

                        *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๖๒๓ 
                 
        นวเม ฯ  น  อุปฏเหยฺยาติ  จุณฺเณน  มตฺติกาย   
ทนฺตกฏเน  มุโขทเกนาติ  เอว  เตน  เตน  กรณีเยน  น  
อุปฏเหยฺย ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ปมปาราชิกสมุฏาน  อกริิยา   
ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก โลกวชชฺ กายกมฺม อกุสลจิตฺต  
ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                     นวมสิกฺขาปท ฯ   
        ทสเม ฯ  เนว  วูปกาเสยฺยาติ  น  คเหตฺวา  คจฺเฉยฺย ฯ   
น  วูปกาสาเปยฺยาติ  อิม  อยฺเย  คเหตฺวา  คจฺฉาติ  อ ฺ   
น  อาณาเปยฺย ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  ธรุนิกฺเขปสมุฏาน   
อกิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม   
อกุสลจิตฺต ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                    ทสมสิกฺขาปท ฯ   
                    คพฺภินีวคฺโค สตฺตโม ฯ   
        กุมารีภูตวคฺคสฺส    ปมทุติยตติยสิกฺขาปทานิ    ตีหิ  คิหิคต- 
สิกฺขาปเทหิ  สทิสาเนว ฯ  ยา  ปน  ตา  สพฺพปมา  เทฺว   
มหาสิกฺขมานา  ตา  อติกฺกนฺตวีสวสฺสาติ  เวทิตพฺพา  ตา   
คิหิคตา  วา  โหนฺตุ  อคิหิคตา  วา  สิกฺขมานา  อิจฺเจว   
วตฺตพฺพา ฯ  คิหิคตาติ  วา  กุมารีภูตาติ  วา  น  วตฺตพฺพา ฯ 
คิหิคตาย ทสวสฺสกาเล  สกิฺขาสมฺมตึ  ทตฺวา  ทฺวาทสวสฺสกาเล   
อุปสมฺปทา  กาตพฺพา ฯ  เอกาทสวสฺสกาเล  ทตฺวา  เตรสวสฺสกาเล    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 624 

                *เลมที่ ๒  ภิกขฺุนีวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๖๒๔   
 
กาตพฺพา ฯ ทฺวาทสเตรสจุทฺทสปณฺณรสโสฬสสตตฺรสอฏารสวสฺส- 
กาเล  สมฺมตึ  ทตฺวา  วีสติวสฺสกาเล  อุปสมฺปทา  กาตพฺพา ฯ   
อฏารสวสฺสกาลโต  ปฏาย  จ  ปนาย  คิหิคตาติป  กุมาร-ี 
ภูตาติป  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  กุมารีภูตา ปน คิหิคตาติ น  
วตฺตพฺพา ฯ กุมารีภูตา อิจฺเจว  วตฺตพฺพา ฯ  มหาสิกฺขมานา   
ปน  คิหิคตาติป  วตฺตุ น  วฏฏติ ฯ  กุมารีภูตาติป  วตฺตุ  
น  วฏฏติ ฯ  สิกฺขาสมฺมติทานวเสน  ปน  ติสฺโสป  สิกฺขมานาติ  
วตฺตุวฏฏติ ฯ   
                      ตติยสิกฺขาปท ฯ   
        จตุตฺถป ฺจมฉฏเสุ  สพฺพ  อุตฺตานเมว ฯ  สพฺพานิ   
ติสมุฏานานิ ฯ  จตุตฺถ  กิริยา  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  
ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม  ติจิตฺต  ติเวทนนฺติ ฯ  ป ฺจม  
กิริยากิริย  ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม   
วจีกมฺม  ติจิตฺต  ติเวทนนฺติ ฯ  ย ฺเจตฺถ  สงฺเฆน  ปริจฺฉินฺทิ- 
ตพฺพาติ  วุตฺต  ตสฺส  อุปปริกฺขิตพฺพาติ  อตฺโถ ฯ  ฉฏ  กิริยา   
ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชชฺ  กายกมฺม  วจีกมมฺ  อกุสลจิตฺต   
ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ  ย  ปเนตฺถ  ปริจฺฉินฺทิตฺวาติ วุตฺต ตสฺส  
อุปปริกฺขิตฺวาติ อตฺโถ ฯ   
                      ฉฏสิกฺขาปท ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 625 

                        *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๖๒๕   
 
        สตฺตเม  สพฺพ  อุตฺตานเมว ฯ  ธุรนิกฺเขปสมุฏาน  กิริยา   
ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  โลกวชชฺ  กายกมฺม  วจีกมมฺ  อกุสลจิตฺต   
ทุกฺขเวทนนฺติ ฯ   
                       สตฺตมสิกฺขาปท ฯ   
        อฏเมป สพฺพ อุตฺตานเมว ฯ สมุฏานาทีนิ อนนฺตร- 
สทิสาเนวาติ ฯ   
                       อฏมสิกฺขาปท ฯ   
        นวเม ฯ  โสกวสนฺติ  สงฺเกต  กตฺวา  อคจฺฉมานา  ปุริสาน   
อนฺโต  โสก  ปเวเสตีติ  โสกวสา ฯ  ต  โสกวส ฯ  เตนาห   
โสกวสา  นาม  ปเรส  ทุกขฺ  อุปฺปาเทตีติ ฯ  อถวา  ฆร  วิย   
ฆรสามิกา  อยป  ปรุิสสมาคม  อลภมานา  โสก  อาวิสติ  
อิติ  ย  อาวิสติ  สฺวาสฺสา  อาวาโส  โหตีติ  โสกาวาสา ฯ   
เตนาห  โสก  อาวิสตีติ ฯ  อชานนฺตีติ  อีทิสา  อยนฺติ   
อชานมานา ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ติสมุฏาน  กริิยา  ส ฺา- 
วิโมกฺข  สจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม วจีกมฺม ติจิตฺต  
ติเวทนนฺติ ฯ   
                      นวมสิกฺขาปท ฯ   
        ทสเม ฯ  อนาปุจฺฉาติ  อนาปุจฺฉิตฺวา ฯ  ภิกฺขุนีหิ  ทฺวิกฺขตฺตุ   
อาปุจฺฉิตพฺพ  ปพฺพชฺชกาเล  จ  อุปสมปฺทกาเล  จ ฯ  ภิกฺขูน   
ปน  สก ึ อาปุจฺฉิเตป  วฏฏติ ฯ  อชานนฺตีติ  มาตาทีน    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 626 

                *เลมที่ ๒  ภิกขฺุนีวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๖๒๖   
 
อตฺถิภาว  อชานนฺตี ฯ เสส  อุตฺตานเมว ฯ  อปุพฺพสมุฏานสีส   
จตุสฺสมุฏาน  วาจโต  กายวาจโต  วาจาจิตฺตโต  กายวาจา- 
จิตฺตโต  จ  สมุฏาติ ฯ  กถ ฯ  อพฺภานกมฺมาทีสุ  เกนจิเทว  
กรณีเยน  ขณฺฑสีมาย  นิสินฺนา  ปกฺโกสถ  สิกฺขมาน  อิเธว 
น  อุปสมฺปาเทสฺสามาติ  อุปสมฺปาเทติ  เอว  วาจโต  จ   
สมุฏาติ ฯ  อุปสฺสยโต  ปฏาย  อุปสมฺปาเทสฺสามีติ  วตฺวา   
ขณฺฑสีม  คจฺฉนฺติยา  กายวาจโต  จ  สมุฏาติ ฯ  ทวฺสุป   
าเนสุ  ปณฺณตฺติภาว  ชานิตฺวาว  วีติกฺกม  กโรนฺติยา   
วาจาจิตฺตโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ ฯ  อนนุชานาเปตฺวา   
อุปสมฺปาทนโต  กริิยากิรยิ  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติ- 
วชฺช  กายกมมฺ  วจีกมฺม ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                        ทสมสิกฺขาปท ฯ   
         เอกาทสเม  ฯ   ปริวาสิยฉนฺททาเนนาติ  ปริวาสิเยน   
ฉนฺททาเนน ฯ  ตตฺถ  จตุพฺพิธปาริวาสิย  ปริสปาริวาสิย   
รตฺติปาริวาสิย  ฉนฺทปารวิาสิย  อชฺฌาสยปาริวาสิยนฺติ ฯ  
ปริสปาริวาสิย  นาม  ภิกฺขู  เกนจิเทว  กรณีเยน  สนนฺิปติตา   
โหนฺติ ฯ  อถ  เมโฆ  วา  อุฏเติ  อุสฺสารณา  วา  กรียติ   
มนุสฺสา  วา  อชฺโฌตฺถรนฺตา  อาคจฺฉนฺติ  ภิกฺขู  อโนกาโส   
มย  อ ฺตฺถ  คจฺฉามาติ  ฉนฺท  อวิสฺสชฺเชตฺวาว  อุฏหนฺติ ฯ   
อิท  ปริสปาริวาสิย ฯ  กิ ฺจาป  ปริสปาริวาสิย  ฉนฺทสฺส  ปน    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 627 

                *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๖๒๗   
 
อวิสฏตฺตา  กมฺม  กาตุ  วฏฏติ ฯ  ปุน  ภิกฺขู  อุโปสถาทีนิ   
กริสฺสามาติ  รตฺตึ  สนฺนิปติตฺวา  ยาว  สพฺเพ  สนฺนิปตนฺติ  
ตาว  ธมฺม  สณิุสฺสามาติ  เอก  อชฺเฌสนฺติ ฯ  ตสฺมึ  ธมฺมกถ  
กเถนฺเตเยว  อรุโณ  อุคฺคจฺฉิ ฯ  สเจ  จาตุทฺทสิก  อุโปสถ   
กริสฺสามาติ  นิสินฺนา  ปณฺณรโสติ  กาตุ  วฏฏติ ฯ  สเจ   
ปณฺณรสิก  กาตุ  นิสินฺนา  ปาฏิปเท  อนุโปสโถ  อุโปสถ   
กาตุ  น  วฏฏติ ฯ  อ ฺ  ปน  สงฺฆกิจฺจ  กาตุ วฏฏติ ฯ   
อิท  รตฺติปารวิาสิย  นาม ฯ  ปุน  ภิกฺขู  กิ ฺจิเทว  อพฺภานาทิ- 
สงฺฆกมฺม  กริสฺสามาติ  นิสินฺนา  โหนฺติ ฯ ตเตฺรโก  นกฺขตฺต- 
ปาโก  ภิกฺขุ  เอว  วเทติ  อชฺช  นกฺขตฺต  ทารุณ  มา   
อิม  กมฺม  กโรถาติ ฯ  เต  ตสฺส  วจเนน  ฉนฺท วิสฺสชฺเชตฺวา  
ตเถว  นิสินนฺา  โหนฺติ ฯ  อถ ฺโ  อาคนฺตฺวา  นกฺขตฺต  
ปฏิมาเนนฺต อตฺโถ  พาล  อุปจฺจคาติ  (๑) วตฺวา  กึ  นกฺขตฺเตน  
กโรถาติ  วทติ ฯ  อิท  ฉนฺทปาริวาสิย ฺเจว  อชฺฌาสย- 
ปาริวาสิย ฺจ ฯ  เอตสฺมึ  ปาริวาสิเย  ปุน  ฉนฺทปาริสุทฺธึ  
อนาเนตฺวา  กมฺม  กาตุ น  วฏฏติ ฯ  วุฏ ิตาย  ปริสายาติ  
ฉนฺท  วิสฺสชเฺชตฺวา  กาเยน  วา ฉนฺทวิสฺสชฺชนมตฺเตเนว วา 
อุฏ ิตาย ฯ  อนาปตฺติ  อวุฏ ิตาย  ปรสิายาติ  ฉนฺท  อวิสฺสชฺเชตฺวา   
อวุฏ ิตาย  อนาปตฺติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  ติสมฏุาน  กิริยา   
# ๑. ขุ. ชา.  ๒๗/๔๙/๑๖ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 628 

                *เลมที่ ๒  ภิกขฺุนีวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๖๒๘   
 
ส ฺาวิโมกฺข  สจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม  ติจิตฺต   
ติเวทนนฺติ ฯ   
                      เอกาทสมสิกฺขาปท ฯ   
        ทฺวาทสเม ฯ  อุปสฺสโย  น  สมฺมตีติ  วสโนกาโส   
นปฺปโหติ ฯ  เสส อุตฺตานเมว ฯ สมุฏานาทีนิ อนนฺตร- 
สทิสาเนวาติ ฯ   
                      ทฺวาทสมสิกฺขาปท ฯ   
        เตรสเม ฯ  เอก  วสสฺ  เทฺวติ  เอกนฺตริเก  เอกสฺมึ  สวจฺฉเร   
เทฺว  วุฏาเปติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  สมุฏานาทีนิป  วุตฺต- 
สทิสาเนวาติ ฯ   
                     เตรสมสิกฺขาปท ฯ   
                    กุมารีภูตวคฺโค อฏโม ฯ   
        ฉตฺตวคฺคสฺส  ปมสิกฺขาปเท ฯ  สกึป  ธาเรติ  อาปตฺติ   
ปาจิตฺติยสฺสาติ  มคฺคคมเน  เอกปฺปโยเคเนว  ทิวสป  ธาเรติ  
เอกาว  อาปตฺติ ฯ  สเจ  กทฺทมาทีนิ  ปตฺวา  อุปาหนา   
โอมุ ฺจิตฺวา  ฉตฺตเมว  ธาเรนฺตี  คจฺฉติ  ทุกฺกฏ ฯ  อถาป  
คจฺฉาทีนิ  ทิสฺวา  ฉตฺต  อปนาเมตฺวา  อุปาหนารุฬฺหา ว  
คจฺฉติ  ทุกฺกฏเมว ฯ  สเจ  ฉตฺตป  อปนาเมตฺวา  อุปาหนาป   
โอมุ ฺจิตฺวา  ปุน  ธาเรติ  ปาจิตฺติย ฯ  เอว  ปโยคคณนาย  
อาปตฺติโย  เวทิตพฺพา ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  เอฬกสมุฏาน    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 629 

                *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๖๒๙   
 
กิริยา  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช กายกมฺม   
ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                      ปมสิกฺขาปท ฯ   
        ทุติเย ฯ  ยาเนน  ยายตีติ  เอตฺถาป  โอโรหิตฺวา  ปุนปฺปุน   
อภิรุหนฺติยา ปโยคคณนาย อาปตฺติโย ฯ เสส ปเม วุตฺต- 
นยเมวาติ ฯ   
                        ทุติยสิกฺขาปท ฯ   
        ตติเย ฯ  วิปฺปกิริยึสูติ  มาลาโย  วิปฺปกิณฺณา ฯ  อิธาป   
โอมุ ฺจิตฺวา  ธาเรนฺติยา  ปโยคคณนาย  อาปตฺติโย ฯ   
สมุฏานาทีนิ  วุตฺตนยาเนว ฯ เกวล อิธ อกุสลจิตฺต โหตีติ ฯ   
                      ตติยสิกฺขาปท ฯ   
        จตุตฺเถ ฯ  สีสูปคาทีสุ  ย  ย  ธาเรติ  ตสฺส  ตสฺส 
วเสน  วตฺถุคณนาย อาปตฺติโย เวทิตพฺพา ฯ เสส ตติเย  
วุตฺตนยเมว ฯ   
                        จตุตฺถสิกขฺาปท ฯ   
        ป ฺจเม ฯ  คนฺธวณฺณเกนาติ  คนฺเธน  วณฺณเกน  จ ฯ   
เสส อุตฺตานเมว ฯ สมุฏานาทีนิ ตติยสทิสาเนวาติ ฯ   
                                  ป ฺจมสิกฺขาปท ฯ   
                ฉฏเ สพฺพ ป ฺจเม วุตฺตสทิสเมวาติ ฯ   
                                     ฉฏสิกฺขาปท ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 630 

                *เลมที่ ๒  ภิกขฺุนีวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๖๓๐ 
                 
        สตฺตเม ฯ  อุมฺมทฺทาเปติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺสาติ  เอตฺถ   
หตฺถ  อโมเจตฺวา  อุมฺมชฺชเน  เอกาว  อาปตฺติ ฯ  โมเจตฺวา   
โมเจตฺวา  อุมฺมชฺชเน  ปโยคคณนาย  อาปตฺติโย ฯ  สมฺพาหเนป   
เอเสว  นโย ฯ  คิลานายาติ  อนฺตมโส  มคฺคคมนปริสฺสเมนาป   
สาพาธาย ฯ  อาปทาสูติ  โจรภยาทีหิ  สรีรกมฺปนาทีสุ ฯ  เสส   
อุตฺตานเมว ฯ สมุฏานาทีนิ ตติยสทิสาเนวาติ ฯ   
                       สตฺตมสิกฺขาปทฯ   
        อฏมาทีสุ  ตีสุ  สิกขฺมานาย  สามเณริยา  คิหินิยาติ  
อิทเมว  นานากรณ ฯ เสส สตฺตเม วุตฺตสทิสเมวาติ ฯ   
                      ทสมสิกฺขาปท ฯ   
        เอกาทสเม ฯ  ภิกฺขุสฺส  ปุรโตติ  อภิมุขเมวาติ  อตฺโถ ฯ   
อิท  ปน  อุปจาร  สนฺธาย  กถิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
เสส อุตฺตานเมว ฯ  ก ินสมุฏาน  กายวาจโต  กายวาจาจิตฺตโต  จ   
สมุฏาติ  กริิยากิริย  โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  
กายกมฺม  วจีกมฺม  ติจิตฺต ติเวทนนฺติ ฯ   
                      เอกาทสมสิกฺขาปท ฯ   
        ทฺวาทสเม ฯ  อโนกาสกตนฺติ  อสุกสฺมึ  นาม  าเน  
ปุจฺฉามีติ  เอว  อกตโอกาส ฯ  เตเนวาห  อโนกาสกตนฺติ   
อนาปุจฺฉาติ ฯ  อนุทฺทิสฺสาติ  อสุกสฺมึ  นาม  าเน  ปุจฺฉามีติ  
เอว  อนิยเมตฺวา เกวล  ปจฺุฉิตพฺพ  อตฺถิ  ปุจฺฉามิ   
อยฺยาติ  เอว  วตฺวา ฯ เสส อุตฺตานเมว ฯ  ปทโสธมมฺ-  



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 631 

                *เลมที่ ๒  ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  หนา  ๖๓๑   
 
สมุฏาน  วาจโต  วาจาจิตฺตโต  จ  สมุฏาติ  กิริยากิริย   
โนส ฺาวิโมกฺข อจิตฺตก ปณฺณตฺติวชฺช วจีกมฺม ติจิตฺต  
ติเวทนนฺติ ฯ   
                      ทฺวาทสมสิกฺขาปทฯ   
        เตรสเม ฯ  ปริกฺเขป  อติกฺกมนฺติยาติ  เอเกน  ปาเทน   
อติกกฺนฺเต  ทุกฺกฏ  ทุติเยน  ปาจิตฺติย ฯ  อุปจาเรป  เอเสว   
นโย ฯ  อจฺฉินฺนจีวริกายาติอาทีสุ  สงฺกจฺจิกจีวรเมว  จีวรนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ  อาปทาสูติ  มหคฺฆ  โหติ  สงฺกจฺจิก  (๑)ปารุปตฺวา  
คจฺฉนฺติยาว อุปทฺทโว  อุปฺปชฺชติ  เอวรูปาสุ  อาปทาสุ   
อนาปตฺติ ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  เอฬกโลมสมุฏาน  กริิยา   
โนส ฺาวิโมกฺข  อจิตฺตก  ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม ติจิตฺต  
ติเวทนนฺติ ฯ   
                       เตรสมสิกฺขาปทฯ   
                                      ฉตฺตวคฺโค นวโม ฯ   
        อุทฺทิฏา  โข  อยฺยาโย  ฉสฺสฏ ิสตา  ปาจิตฺติยา  ธมฺมาติ   
เอตฺถ  สพฺพาเนว  ภิกฺขุนีน  ขุทฺทเกสุ  ฉนฺนวุติ  ภิกขฺูน   
เทฺวนวุตีติ  อฏาสีติสตสิกฺขาปทานิ  ตโต  สกล  ภิกฺขุนีวคฺค   
ปรมฺปรโภชน  อนติริตฺตโภชน  อนติริตฺเตน  อภิหฏ ุ  ปวารณ   
ปณีตโภชนวิ ฺตฺติ  อเจลกสิกฺขาปท   ทฏุ ุลฺลปฏจฺิฉาทน   อูนวีสติ- 
 ิวสฺสูปสมฺปาทน  มาตุคาเมน  สทฺธ ึ สวิธาย  อทฺธานคมน   
# ๑. สฺยา.  สงฺกจฺฉิกนฺติ ทิสฺสติ ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 632 

                *เลมที่ ๒  ภิกขฺุนีวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๖๓๒   
 
ราชนฺเตปุรปฺปเวสน  สนฺต  ภิกฺขุ  อนาปุจฺฉา  วิกาเล   
คามปฺปเวสน  นิสีทน  วสฺสิกสาฏิกนฺติ  อิมานิ  ทวฺาวีสติ   
สิกฺขาปทานิ  อปเนตฺวา  เสสานิ  สต ฺจ  ฉสฺสฏ ี  จ   
สิกฺขาปทานิ  ปาฏิโมกฺขุทเฺทสมคฺเคน  อุทฺทิฏานิ  โหนฺตีติ  
เวทิตพฺพานิ ฯ  เตนาห  อุทฺทิฏา  โข  อยฺยาโย  ฉสสฺฏ ิสตา   
ปาจิตฺติยา  ธมฺมาติ ฯเปฯ  เอวเมต ธารยามีติ ฯ   
        ตตฺราย  สงฺเขปโต  สมุฏานวินิจฺฉโย ฯ  คิรคฺคสมชฺช  
จิตฺตาคาร  สงฺฆาณึ  อิตฺถาลงฺกาโร  คนฺธวณฺณโก  วาสิตก- 
ป ฺาโก  ภิกฺขุนีอาทีหิ  อุมฺมทฺทนปริมทฺทนานิ  อิมานิ  ทส   
สิกฺขาปทานิ  อจิตฺตกานิ  โลกวชชฺานิ ฯ  อย  ปเนตฺถ  
อธิปฺปาโย ฯ  วินาป  จิตฺเตน  อาปชฺชิตพฺพตฺตา  อจิตฺตกานิ   
จิตฺเต  ปน สติ อกุสเลเนว อาปชฺชิตพฺพตฺตา  โลกวชฺชานิ   
อวเสสานิ  อจิตฺตกานิ  ปณฺณตฺติวชฺชาเนว ฯ  โจรีวุฏาปน   
คามนฺตรอารามสิกฺขาปท  คพฺภินีวคฺเค  อาทิโต  ปฏาย  สตฺต   
กุมารีภูตวคฺเค  อาทิโต  ปฏาย  ป ฺจ  ปุริสสสฏ  ปาริ- 
วาสิยจฺฉนฺททาน  อนุวสฺสวุฏาปน  เอกนฺตริกวุฏาปนนฺติ   
อิมานิ  เอกูนวีสติ  สิกฺขาปทานิ  สจิตฺตกานิ  ปณฺณตฺติวชฺชานิ  
อวเสสานิ  สจิตฺตกานิ โลกวชฺชาเนวาติ ฯ   
                สมนฺตปาสาทิกาย  วินยสวณฺณนาย  ภิกฺขุนีวิภงฺเค   
                        ขุทฺทกกณฺฑวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
         _____________________________________    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 633 

                                เลมที่ ๒  หนา ๖๓๓   
 
                        ปาฏิเทสนียกณฺฑวณฺณนา   
                ปาฏิเทสนียา นาม                    ขุทฺทกาน อนนฺตรา   
                เย ธมฺมา อฏ อารุฬฺหา          สงฺเขเปเนว สงฺคห   
                เตส ปวตฺตเต เอสา                   สงฺเขเปเนว วณฺณนา ฯ   
        ยานิ  หิ  เอตฺถ  ปาลิย  สปฺปเตลาทีนิ  นิทฺทฏิานิ  ตานิเยว   
วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชนฺติยา  ปาฏิเทสนียา ฯ  ปาลิวินมิุตฺตเกสุ  ปน   
สพฺเพสุ  ทุกฺกฏ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว ฯ  อฏวิธ  ปเนต   
ปาฏิเทสนีย  จตุสฺสมุฏาน  กายโต  วาจโต  กายวาจโต   
กายวาจาจิตฺตโต  จ  สมฏุาติ  กิริยา  โนส ฺาโมกฺข  อจิตฺตก   
ปณฺณตฺติวชฺช  กายกมฺม  วจีกมฺม  ติจิตฺต  ติเวทนนฺติ ฯ   
                ปาฏิเทสนียกณฺฑวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    



วินยฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒) - หนาท่ี 634 

                *เลมที่ ๒  ภิกขฺุนีวิภงฺควณฺณนา  หนา  ๖๓๔ 
                 
        เสขิยา ปน อุทฺทิฏา                  เย ธมฺมา ป ฺจสตฺตติ   
        เตส อนนฺตราเยว                    สตฺตาธิกรณวฺหยา   
        มหาวิภงฺเค โย วุตฺโต          เตส อตฺถวินิจฺฉโย   
        ภิกฺขุนนี วิภงฺเคป                   ตาทิสเยว ต วิทู   
        ยสฺมา ตสฺมา วิสุเตส                  ธมฺมาน อตฺถวณฺณนา ฯ   
        น วุตฺตา ตตฺถ ยา วุตฺตา          วุตฺตาเยว หิ สา อิธาติ ฯ   
                สมนฺตปาสาทิกาย                 วินยสวณฺณนาย   
                ภิกฺขุนีวณฺณนา                นฏิ ิตา ฯ   
        อุภโตปาฏิโมกฺขาน                    วิภงฺค อาห ย ชิโน   
        อนนฺตราเยน  อย                   นิฏ ิตา ตสฺส วณฺณนา ฯ   
        ยถา  ตเถว  สพฺเพป                   สตฺตา สพฺพาสวาปห   
        มคฺค  อนนฺตราเยน                    ปตฺวา ปสฺสนฺตุ นิพฺพุตินฺติ ฯ   
                _______________________________   


