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                                สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา  
                                 สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา  
                                         จตุตฺโถ ภาโค  
                                             ---------  
                                       มหาวคฺควณฺณนา  
                                             -----------  
                              มหาวคฺเค มหาขนฺธกวณฺณนา  
        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ  
        [๑]  อิทานิ   อุภโตวิภงฺคานนฺตร   สงฺคหมาโรปตสฺส  
มหาวคฺคจุลฺลวคฺคสงฺคหิตสฺส  ขนฺธกสฺส  อตฺถสวณฺณน  อารภิตุกาโม  
อุภินฺน ปาฏิโมกฺขานนฺติอาทิมาห ฯ  
        [๒]  ตตฺถ  อุภินฺน  ปาฏิโมกฺขานนฺติ  อุภินฺน  ปาฏิโมกฺข- 
วิภงฺคาน ฯ ปาฏิโมกฺขคฺคหเณน   เหตฺถ   เตส   วิภงฺโค   อเภเทน  
คหิโต ฯ   ย   ขนฺธก   สงฺคายึสูติ   สมฺพนฺโธ   ขนฺธาน   สมูโห  
ขนฺธโก ฯ  ขนฺธาน  วา  ปกาสนโต  ทปีนโต ขนฺธโก ฯ ขนฺธาติ  
เจตฺถ ปพฺพชฺชูปสมฺปทาทิวินยกมฺมสงฺขาตา จาริตฺตวาริตฺตสิกฺขา- 
ปทสงฺขาตา  จ   ป ฺตฺติโย   อธิปฺเปตา ฯ   ปพฺพชฺชาทีนิ   หิ  
                    [ มหาวคฺคสิส  ปโม  ภาโค  องฺเก ๑ ]  
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ภควตา   ป ฺตฺตตฺตา   ป ฺตฺติโยติ   วุจฺจนฺติ ฯ   ป ฺตฺติย ฺจ  
ขนฺธสทฺโท   ทิสฺสติ   ทารุกฺขนฺโธ   อคฺคิกฺขนฺโธ   อุทกกฺขนฺโธติอาทีสุ  
วิย ฯ  อปจ  ภาคราสตฺถตา  เจตฺถ  ยุชชฺติเยว ตาส ป ฺตฺตีน  
ภาคโต ราสิโต   จ   วิภตฺตตฺตา ฯ   ขนฺธโกวิทาติ  ป ฺตฺติภาค- 
ราสตฺถวเสน ขนฺธตฺเถ   โกวิทา ฯ   ปทภาชนิเย   เยส   ปทาน    
อตฺถา เยหิ   อฏกถานเยหิ   ปกาสิตาติ   โยเชตพฺพ ฯ   เต   เจ  ปุน  
วเทยฺยามาติ   เต   เจ   อฏกถานเย  ปนุป  วเทยฺยาม ฯ  อถวา  
ปทภาชนิเย   เยส   ปทาน  เย  อตฺถา  เหฏา  ปกาสิตา  เต  เจ  
อตฺเถ   ปุน   วเทยฺยามาติ   โยเชตพฺพ ฯ  อิมสฺมึ  ปกฺเข  หิสทฺโท  
ปทปูรเณ   ทฏพฺโพ ฯ   ปริโยสานนฺติ   สวณฺณนาย   ปริโยสาน ฯ  
อุตฺตานา   เจว   เย   อตฺถาติ   เย   อตฺถา  ปุพฺเพ  อปปฺกาสิตาป  
อุตฺตานา อคมฺภีรา ฯ  
        [๓]  วิเสสการณ  นตฺถีติ เยน สมเยน อายสฺมโต สารีปุตฺตตฺ- 
เถรสฺส สิกฺขาปทปฺป ฺตฺติยาจนเหตุภูโต   ปริวิตกฺโก   อุทปาทิ   
เตน สมเยนาติอาทินา   วุตฺตการณ   วิย   อิธ  วิเสสการณ  นตฺถ ิฯ  
อยมภิลาโปติ   เตน   สมเยนาติ   อยมภิลาโป ฯ   กมิฺปเนตสฺส  
วจเน   ปโยชนนฺติ   ยท ิ  วิเสสการณ   นตฺถิ   เอตสฺส   วจเน  
กิมฺปโยชนนติฺ   อธิปฺปาโย ฯ  นิทานทสฺสน  ปโยชนนฺติ  โยเชตพฺพ ฯ  
ตเมว วิภาเวตุ ยา หิ ภควตาติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๔]  มหาเวลา   วิย   มหาเวลา   วิปุลวาลิกปุ ฺชตาย  
              [ สมนฺตปาสาทิกาย  ตติโย  ภาโค  องฺเก ๑-๒ ]  
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มหนฺโต   เวลาตโฏ   วิยาติ   อตฺโถ ฯ   เตนาห   มหนฺเต วาลิก- 
ราสิมฺหีติ   อตฺโถติ ฯ   อุรมุรุสิกตาวาลุกาวณฺณ  วาลิกาติ  อิเม  
สทฺทา   สมานตฺถา ฯ   พฺย ฺชนเมว   นาน ฯ   เตนาห   อุรูติ  
วาลิกา วุจฺจตีติ ฯ อิโต ปฏาย จ  
              ยสมฺา สุตฺตนฺตปาลีน           อตฺโถ สงฺเขปวณฺณิโต  
              ตสฺมา มย กริสสฺาม              ตาส ฺจตฺถสฺส ทีปน ฯ  
นชฺชาติ  นทติ  สนฺทตีติ  นที ฯ  ตสฺสา  นชฺชา ฯ  นทิยา  
นินฺนคายาติ�  อตฺโถ ฯ  เนร ฺชรายาติ  เนล ฺชลายาติ  วตฺตพฺเพ   
ลการสฺส  รการ  กตฺวา  เนร ฺชรายาติ  วุตฺต ฯ  กทฺทมเสวาล- 
ปณกาทิโทสวิรหิตสลิลายาติ อตฺโถ ฯ  เกจิ  นลีชลายาติ  วตฺตพฺเพ  
เนร ฺชรายาติ วุตฺตนฺติ วทนฺติ ฯ นามเมว  วา  เอต  ตสฺสา   
นทิยาติ  เวทิตพฺพ ฯ  ตสฺสา นทิยา ตีเร ยตฺถ  ภควา  วิหาสิ   
ต  ทสฺเสตุ  โพธิรุกฺขมูเลติ  วุตฺต ฯ โพธิ วุจฺจติ จตูสุ  มคฺเคสุ   
าณนฺติ  เอตฺถ  มคฺคาณ  โพธีติ  วุตฺต ฯ ปปฺโปติ โพธึ  
วรภูริเมธโสติ   เอตฺถ   สพฺพ ฺ ุตาณ ฯ   ตทุภยมฺป   โพธึ  ภควา  
เอตฺถ   ปตฺโตติ   รกฺุโขป   โพธริุกฺโขเตฺวว   นาม   ลภิ ฯ  อถวา  
สตฺต   โพชฌฺงฺเค   พุชฺฌตีติ   ภควา   โพธิ ฯ   เตน   พุชฺฌนฺเตน  
สนฺนิสฺสิตตฺตา   โส  รุกฺโข  โพธิรุกโฺขติ  นาม  ลภิ ฯ  อฏกถายมฺปน  
เอกเทเสเนว   อตฺถ   ทสฺเสตุ   โพธิ   วุจฺจติ   จตูสุ   มคฺเคสุ  
าณนฺติอาทิ   วุตฺต ฯ   มูเลติ   สมีเป ฯ   ปมาภิสมฺพุทฺโธติ  
                           [ ม. ว. ป. ๑  ส. ต. ๒-๓ ]  
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อนุนาสิกโลเปนาย   นิทฺเทโสติ   อาห   ปม   อภิสมฺพุทฺโธติ ฯ  
ปมนฺติ   จ   ภาวนปุสกนิทฺเทโส ฯ   ตสฺมา   อภิสมฺพุทฺโธ   หตฺุวา  
สพฺพปม   โพธิรุกฺขมูเล   วิหรตีติ   เอวเมตฺถ   สมฺพนฺโธ  
เวทิตพฺโพ ฯ  อถโข  ภควาติ  เอตฺถ  อถาติ  ตสฺมึ สมเยติ เอวมตฺโถ  
คเหตพฺโพ   อเนกตฺถตฺตา   นิปาตาน ฯ   ยสฺมึ  สมเย  อภิสมฺพุทฺโธ  
หุตฺวา   โพธริุกฺขมูเล   วิหรติ   ตสฺมึ   สมเยติ   อตฺโถ ฯ  เตเนว  
อุทานปาลิย   เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา  สตฺตาห  เอกปลลฺงฺเกน  
นิสินฺโน   โหติ   วิมุตฺติสุข  ปฏิสเวทีติ  วุตฺต ฯ  อถาติ  วา  ปจฺฉาติ  
อิมสฺมึ   อตฺเถ  นิปาโต ฯ  ตสฺมา  อภิสมฺโพธิโต  ปจฺฉาติ  เอวมตฺโถ  
คเหตพฺโพ ฯ  โขติ  ปทปรูเณ  นิปาโต ฯ  สตฺต  อหานิ  สตฺตาห ฯ  
อจฺจนฺตสโยคตฺเถ   เอต   อุปโยควจน ฯ  ยสฺมา  ภควา  ต  สตฺตาห  
นิรนฺตรตาย   อจฺจนฺตเมว   ผลสมาปตฺติสุเขน   วิหาสิ   ตสฺมา  
สตฺตาหนฺติ  อจฺจนฺตสโยควเสน  อุปโยควจน  วุตฺต ฯ  เอกปลฺลงฺ- 
เกนาติ วิสาขปุณฺณมาย   อนตฺถงฺคเตเยว   สรุิเย   อปราชิตปลฺลงฺก- 
วเสน วชิราสเน   นิสินฺนกาลโต   ปฏาย   สกึป   อนุฏหิตฺวา  
ยถาอาภุชิเตน  เอเกเนว  ปลฺลงฺเกน ฯ  วิมุตฺติสุข  ปฏิสเวทีติ  เอตฺถ  
ตทงฺค   วิกฺขมฺภน   สมุจฺเฉท   ปฏิปฺปสฺสทฺธิ   นิสสฺรณวิมุตฺตีสุ   ป ฺจสุ  
ปฏิปฺปสฺสทธฺิวิมุตฺติสงฺขาตา   ภควโต   ผลวิมุตฺติ   อธิปฺเปตาติ   อาห  
วิมุตฺติสุข   ผลสมาปตฺติสุข   ปฏิสเวทิยมาโนติ ฯ   วิมุตฺตีติ   จ  
อุปกฺกิเลเสหิ   ปฏิปฺปสฺสทฺธิวเสน   จิตฺตสฺส   วิมุตฺตภาโว   จิตฺตเมว  
                                   [ ม. ว. ป.  ๑  ส. ต. ๓ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 5 

วา   ตถา   วิมุตฺต   เวทิตพฺพ ฯ  ตาย  วิมุตฺติยา  ชาต  สมฺปยุตฺต  
วา   สุข  วิมตฺุติสุข ฯ  ยาย  ภนฺเต  อุเปกฺขา  สนฺเต  สุเข  วุตฺตา  
ภควตาติ  วจนโต  อุเปกฺขาป  เจตฺถ  สขุมิจฺเจว  เวทิตพฺพา ฯ   
ตถา  จ   วุตฺต   สมโฺมหวิโนทนิย   อุเปกฺขา   ปน   สนฺตตฺตา    
สุขมิจฺเจว  ภาสิตาติ ฯ   ภควา   หิ   จตุตฺถชฌานิก   อรหตฺตผล- 
สมาปตฺตึ  สมาปชฺชติ   น   อิตร ฯ  อถวา  เตส  วูปสโม   
สุโขติอาทีสุ  ยถา สงฺขารทุกฺขุปสโม   สุโขติ   วุจฺจติ   เอว    
สกลกิเลสทกฺุขุปสมภาวโต  อคฺคผเล  ลพฺภมานา  ปฏิปฺปสฺสทธฺิ- 
วิมุตฺติเอว  อิธ  สุขนฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  อถาติ  อธิการตฺเถ  นิปาโต ฯ   
โขติ  ปทปูรเณ ฯ เตสุ อธิการตฺเถน  อถาติ   อิมินา   วิมุตฺติ- 
สุขปฏิสเวทนโต   อ ฺ   อธิการ   ทสฺเสติ ฯ โก  ปเนโสติ ฯ   
ปฏิจฺจสมุปฺปาทมนสิกาโร ฯ  รตฺติยาติ อวยวสมฺพนฺเธ  สามิวจน ฯ    
ปมนฺติ  อจฺจนฺตสโยคตฺเถ  อุปโยควจน ฯ  ภควา  หิ  ตสฺสา   
รตฺติยา  สกลป  ปมยาม  เตเนว มนสิกาเรน ยุตฺโต อโหสีติ ฯ  
ปจฺจยาการนฺติ   อวิชชฺาทิปจฺจยธมฺม ฯ   ปฏิจฺจาติ   ปฏิมุข   อิตฺวา  
คนฺตฺวา ฯ   การณสามคฺคึ  อปฺปฏิกฺขิปตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ปฏิมุขคมน ฺจ  
ปจฺจยสฺส   การณสามคฺคิยา   องฺคภาเวน   ผลสฺส   อุปฺปาทนเมว ฯ  
อปฺปฏิกฺขิปตฺวาติ   ปน   วินา   ตาย   การณสามคฺคิยา   องฺคภาว  
อคนฺตฺวา   สยเมว   น   อุปฺปาเทตีติ   อตฺโถ ฯ   เอเตน  
การณพหุตา   ทสฺสิตา ฯ   อวิชฺชาทิเอเกกเหตุสีเสน   หิ  เหตุสมโูห  
                                 [ ม. ว. ป.  ๑  ส. ต. ๓ ]  
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นิทฺทิฏโ ฯ  สหิเตติ  สมุทิเต ฯ  อวินิพฺภุตฺเตติ  อตฺโถ ฯ  
อวิชฺชาทิโก  หิ   ปจฺจยธมฺโม   สหิเตเยว   อ ฺม ฺ   อวินิพฺ- 
โภควุตฺติธมฺเม อุปฺปาเทติ ฯ   อิมินา   ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมพหุตา    
ทสฺสิตา ฯ  อุภเยนาป   เอก   น   เอกโตติอาทินโย   ทีปโต  โหติ ฯ   
เอกโต  หิ   การณโต   น   อิธ   กิ ฺจิ   เอก   ผลมตฺถ ิ  น  อเนก   
นาป  อเนเกหิ   การเณหิ   เอก   อเนเกหิ   ปน   การเณหิ   อเนกเมว  
โหติ ฯ  ตถาหิ  อเนเกหิ  อุตุ  ปวี  พีช  สลลิสงฺขาเตหิ  การเณหิ  
อเนกเมว  รูปคนฺธรสาทิก  องฺกุรสงฺขาต๑  ผลมุปฺปชฺชมาน  ทิสสฺติ ฯ  
ยมฺปเนต   อวิชฺชาปจฺจยา   สงฺขารา   สงฺขารปจฺจยา   วิ ฺาณนฺติ  
เอเกกเหตุผลทีปน   กต ฯ   ตตฺถ   ปโยชน  วิชฺชติ ฯ  ภควา  หิ  
กตฺถจิ   ปธานตฺตา   กตฺถจิ   ปากฏตฺตา   กตฺถจิ   อสาธารณตฺตา  
เทสนาวิลาสสฺส   จ   เวเนยฺยาน ฺจ   อนุรูปโต  เอกเมว  เหตุ  วา  
ผล   วา   ทีเปติ ฯ   ผสฺสปจฺจยา   เวทนาติ  หิ  เอกเมว  เหตุ  
ผล ฺจาห ฯ   ผสฺโส   ห ิ  เวทนาย   ปธานเหตุ   ยถาผสฺส  เวทนา- 
ววฏานโต ฯ   เวทนา   จ   ผสฺสสฺส  ปธานผล  ยถาเวทน  ผสฺส- 
ววฏานโต ฯ   เสมฺหสมุฏานา   อาพาธาติ   ปากฏตฺตา  เอก  
เหตุ  อาห ฯ  ปากโฏ  หิ  เอตฺถ  เสมฺโห  น  กมฺมาทโย ฯ  
เยเกจิ  ภิกฺขเว   อกุสลา   ธมฺมา   สพฺเพ   เต   อโยนิโสมนสิการ- 
มูลกาติ อสาธารณตฺตา   เอก   เหตุ   อาห ฯ   อสาธารโณ   หิ  
 ๑. รูปคนฺธรสาทิองฺกุรสงฺขาตนฺติป ทิสฺสติ ฯ  

                               [  ม. ว. ป.  ๑  ส. ต. ๓ ]  
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อโยนิโสมนสิกาโร  อกุสลาน  สาธารณานิ  วตฺถารมฺมณาทีนีติ ฯ   
ตสฺมา อวิชฺชา   ตาเวตฺถ   วิชฺชมาเนสุป  อ ฺเสุ  วตฺถารมฺมณ- 
สหชาตธมฺมาทีสุ สงฺขารการเณสุ  อสฺสาทานุปสฺสิโน  ตณฺหา   
ปวฑฺฒตีติ  จ  อวิชชฺาสมุทยา อาสวสมุทโยติ  จ  วจนโต  อ ฺเสมฺป  
ตณฺหาทีน  สงฺขารเหตูน  เหตูติ  ปธานตฺตา ฯ   อวิทวฺา   ภิกฺขเว    
อวิชฺชาคโต   ปุ ฺาภิสงฺขารมฺป อภิสงฺขโรตีติ   ปากฏตฺตา   
อสาธารณตฺตา  จ  สงฺขาราน  เหตุภาเวน ทีปตาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
เอว  สพฺพตฺถ  เอเกกเหตุผลทีปเน  ยถาสมฺภว นโย เนตพฺโพ ฯ  
เตนาหุ โปราณา  
              เอก น เอกโต อิธ          นาเนกมเนกโตป โน เอก  
              ผลมตฺถิ   อตฺถิ   ปน      เอกเหตุผลทีปเน  อตฺโถติ ฯ  
ปจฺเจตุมรหตีติ   ปฏิจฺโจ ฯ   โย   หิ  น  ปจฺเจติ  อภิสเมติ  ตสฺส  
อจฺจนฺตเมว   ทุกฺขวูปสมาย   สวตฺตติ ฯ  สมฺมา  สห  จ  อุปฺปาเทตีติ  
สมุปฺปาโท ฯ   ปจฺจยธมฺโม   หิ   อตฺตโน   ผล   อุปฺปาเทนฺโต  
สมฺปุณฺณเมว   อุปฺปาเทติ   น   วิกล ฯ  เย  จ  ธมฺเม  อุปฺปาเทติ  
เต   สพฺเพ   สเหว   อุปฺปาเทติ   น  เอเกก ฯ  อิติ  ปฏิจฺโจ  จ  
โส   สมุปฺปาโท   จาติ   ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ   เอวเมตฺถ   อตฺโถ  
ทฏพฺโพ ฯ   วิตฺถาโรติ   ปฏิจฺจสมุปฺปาทวณฺณนาปป ฺโจ ฯ  
มยมฺป   ต   อติปป ฺจภยา   อิธ   น   ทสฺสยิสฺสาม ฯ  เอว  ปรโต  
วกฺขมานมฺป   วิตฺถาร ฯ   อนุโลมปฏโิลมนฺติ   ภาวนปุสกนิทฺเทโส  
                                [ ม. ว. ป.  ๑  ส. ต. ๓ ]  
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วิสม   จนฺทิมสุริยา   ปริวตฺตนฺตีติอาทีสุ   วิย ฯ   เสวฺวาติ  โสเอว  
ปจฺจยากาโร ฯ   ปุริมนเยเนว   วา   วุตฺโตติ   อวิชชฺาปจฺจยา  
สงฺขาราติอาทินา   นเยน   วุตฺโต   ปจฺจยากาโร ฯ   ปวตฺติยาติ  
สสารปฺปวตฺติยา ฯ   มนส ิ  อกาสีติ   โย   โย  ปจฺจยธมฺโม  ยสฺส  
ยสฺส   ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมสฺส   ยถา  ยถา  เหตุปจฺจยาทินา  ปจฺจยภาเวน  
ปจฺจโย   โหติ   ต   สพฺพ   อวิปรีต   อปริหาเปตฺวา   อนวเสสโต  
ปจฺจเวกฺขณวเสน จิตฺเต อกาสีติ อตฺโถ ฯ  
        [๕]  อวิชฺชาปจฺจยาติอาทีสุ ฯ   อวินฺทิย   กายทุจฺจริตาทึ  
วินฺทตีติ   อวิชฺชา ฯ  วินฺทยิ  กายสุจริตาทึ  น  วินฺทตีติ  อวิชฺชา ฯ  
ธมฺมาน   อวิปรีตสภาว   อวิทิต   กโรตีติ   อวิชชฺา ฯ  อนฺตวิรหิเต  
สสาเร   ภวาทีสุ   สตฺเต   ชวาเปตีติ   อวิชฺชา ฯ   อวิชฺชมาเนสุ  
ชวติ   วิชฺชมาเนสุ   น   ชวตีติ   อวิชฺชา ฯ  วิชชฺาปฏิปกฺขาติ  วา  
อวิชฺชา ฯ   สา   ทุกเฺข  อาณนฺติอาทินา  จตุพฺพิธา  เวทิตพฺพา ฯ  
ปฏิจฺจ  น  วินา  ผล  เอติ  อุปฺปชฺชติ  เจว  ปวตฺตติ  จาติ ปจฺจโย ฯ  
อุปการตฺโถ   วา   ปจฺจโย ฯ   อวิชฺชา   จ   สา  ปจฺจโย  จาติ  
อวิชฺชาปจฺจโย ฯ  ตสฺมา  อวิชฺชาปจฺจยา ฯ  สงฺขโรนฺตีติ  สงฺขารา ฯ  
โลกิยา   กุสลากุสลเจตนา ฯ   สา  ปุ ฺาปุ ฺาเน ฺชาภิสงฺขาร- 
วเสน ติวิธา  เวทิตพฺพา ฯ  วิชานาตีติ  วิ ฺาณ ฯ ต โลกิย- 
วิปากวิ ฺาณวเสน พตฺตึสวิธ ฯ   นมตีติ   นาม   เวทนาทิกฺ- 
ขนฺธตฺตย ฯ  รุปฺปตีติ  รป  ภูตรูป   จกขฺาทิอุปาทารป ฺจ ฯ  
                          [ ม. ว. ป.  ๑  ส. ต. ๓-๔ ]  
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อายตนฺติ๑  อายต ฺจ   สสารทุกฺข   นยตีติ   อายตน ฯ  ผุสตีติ  
ผสฺโส ฯ   เวทยตีติ  เวทนา ฯ  อิทมฺป  ทฺวย  ทฺวารวเสน  ฉพฺพิธ  
วิปากวิ ฺาณวเสน   พตฺตึสวิธ ฯ   ตสฺสติ   ปริตสฺสตีติ   ตณฺหา ฯ  
สา   กามตณฺหาทิวเสน   สงฺเขปโต   ติวิธา   วิตฺถารโต  อฏสตวิธา  
จ ฯ  อุปาทิยตีติ  อุปาทาน ฯ  ต  กามุปาทานาทิวเสน  จตุพฺพิธ ฯ  
ภวติ   ภาวยติ   จาติ  ภโว ฯ  โส  กมโฺมปปตฺติเภทโต  ทุพฺพิโธ ฯ  
ชนน   ชาติ ฯ   ชีรณ  ชรา ฯ  มรนฺติ  เตนาติ  มรณ ฯ  โสจน  
โสโก ฯ  ปริเทวน  ปริเทโว ฯ  ทกฺุขยตีติ  ทุกข ฯ อุปฺปาท- 
 ิติวเสน  เทฺวธา   ขณตีติ   วา   ทกฺุข ฯ   ทุมฺมนสสฺ   ภาโว  โทมนสฺส ฯ  
ภูโส   อายาโส  อุปายาโส ฯ  สมฺภวนฺตีติ  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  นเกวลจ  
โสกาทีเหว   อถโข   สพฺพปเทหิ   สมฺภวนฺตีติ   ปทสฺส   โยชนา  
กาตพฺพา ฯ   เอว   หิ   อวิชฺชาปจฺจยา   สงฺขารา   สมฺภวนฺตีติ  
ปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺนววฏาน   ทสฺสิต   โหติ ฯ   เตเนวาห อวิชฺชา- 
ปจฺจยา  สงฺขารา  สมฺภวนฺตีติ  อิมินา  นเยน  สพฺพปเทสุ  อตฺโถ  
เวทิตพฺโพติ ฯ   เอวเมตสฺส ฯเปฯ   สมทุโย  โหตีติ  เอตฺถ  ปน  
อยมตฺโถ ฯ   เอวนฺติ   นทฺทิฏนยนิทสฺสน ฯ   เตน  อวิชฺชาทีเหว  
การเณหิ   น   อิสฺสรนิมฺมานาทีหีติ   ทสฺเสติ ฯ   เอตสฺสาติ  
ยถาวุตฺตสฺส ฯ   เกวลสฺสาติ   อสมฺมิสสฺสฺส   สกลสฺส   วา ฯ  ทกฺุขกฺ- 
ขนฺธสฺสาติ   ทุกฺขสมูหสฺส ฯ   น  สตฺตสฺส  นาป  สุภสุขาทีน ฯ  
สมุทโย   โหตีติ   นิพฺพตฺติ   สมฺภวติ ฯ   อจฺจนฺตเมว   สงฺขาเรหิ  
 ๑.  อาเย   ตนตีติป   ทิสฺสติ ฯ  

                                  [ ม. ว. ป.  ๑  ส. ต. ๔ ]  
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วิรชฺชติ   เอเตนาติ   วิราโค   อริยมคฺโคติ   อาห   วิราคสงฺขาเตน  
มคฺเคนาติ ฯ   อเสส   นิโรธา   อเสสนิโรธา ฯ   อเสเสตฺวา  
นิสฺเสเสตฺวา  นิโรธา  สมจฺุฉินฺทนา ฯ  อนุสยปฺปหานวเสน  อคฺคมคฺเคน  
อวิชฺชาย   อจฺจนฺตสมุคฺฆาตโตติ   อตฺโถ ฯ   ยทิป   เหฏ ิมมคฺเคหิป  
ปหียมานา   อวิชฺชา   อจฺจนฺตสมุคฺฆาตวเสเนว   ปหียติ   ตถาป  
น   อนวเสสโต   ปหียติ ฯ  อปายคมนียา  หิ  อวิชชฺา  ปมมคฺเคน  
ปหียติ ฯ   ตถา   อสกิเทว  อิมสฺมึ  โลเก  สพฺพตฺถ  จ  อนริยภูมิย  
อุปปตฺติยา   ปจฺจยภูตา   อวิชฺชา   ยถากฺกม   ทุติยตติยมคฺเคหิ  ปหียติ  
น   อิตราติ   อรหตฺตมคฺเคเนว   ปน   สา   อนวเสส   ปหียตีติ ฯ  
อนุปฺปาทนิโรโธ   โหตีติ   สพฺเพส   สงฺขาราน   อนวเสส  อนุปฺปาท- 
นิโรโธ  โหติ ฯ  เหฏ ิเมน  หิ  มคฺคตฺตเยน  เกจิ  สงฺขารา  
นิรุชฺฌนฺติ   เกจิ   น   นิรชุฌฺนฺติ   อวิชชฺาย   สาวเสสนิโรธา ฯ  
อคฺคมคฺเคน  ปนสฺสา  อนวเสสนิโรธา  น เกจิ สงฺขารา น นิรชฺุฌนฺ- 
ตีติ ฯ  เอว   นิรุทฺธานนฺติ   เอว   อนุปปฺาทนิโรเธน   นิรุทฺธาน ฯ  
เกวลสทฺโท   นิรวเสสวาจโก  จ  โหติ  เกวลา  องฺคมคธาติอาทีสุ ฯ  
อสมฺมิสฺสวาจโก   จ   เกวลา   สาลโยติอาทีสุ ฯ  ตสฺมา  อุภยถาป  
อตฺถ  วทติ  สกลสฺส  สุทธฺสฺส  วาติ ฯ  ตตฺถ  สกลสฺสาติ   
อนวเสสสฺส  สพฺพภวาทิคตสฺส ฯ   สตฺตวิรหิตสฺสาติ   ปรปริกปฺปต- 
ชีวรหิตสฺส ฯ  อปเจตฺถ   กิ ฺจาป   อวิชฺชานิโรธา   สงฺขารนิโรโธ    
สงฺขารนิโรธา  วิ ฺาณนิโรโธติ   เอตฺตาวตาป   สกลสฺส   ทุกฺขกฺ- 
                               [ ม. ว. ป. ๑  ส. ต. ๔ ]  
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ขนฺธสฺส  อนวเสสโต   นโิรโธ   วุตฺโต   โหติ ฯ   ตถาป   ยถา  อนุโลเม  
ยสฺส   ยสฺส   ปจฺจยธมฺมสฺส   อตฺถิตาย   โย   โย  ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺโม  
น  นิรชฺุฌติ  ปวตฺตติเอวาติ  อิมสฺส  อตฺถสฺส  ทสฺสนตฺถ  อวิชชฺา- 
ปจฺจยา สงฺขารา ฯเปฯ   สมุทโย   โหตีติ   วุตฺต ฯ  เอว  ตปฺปฏ-ิ 
ปกฺขโต ตสฺส   ตสฺส   ปจฺจยสฺส   อภาเว   โส   โส   ปจฺจยุปฺปนฺน- 
ธมฺโม นิรชุฌฺติ   น   ปวตฺตตีติ   ทสฺสนตฺถ   อิธ   อวิชฺชานิโรธา  
สงฺขารนิโรโธ   สงฺขารนิโรธา   วิ ฺาณนิโรโธ   วิ ฺาณนิโรธา  
นามรูปนิโรโธ ฯ เป ฯ   ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   นิโรโธ   โหตีติ   วุตฺต ฯ  
น   ปน   อนุโลเม   วิย   กาลตฺตยปริยาปนฺนสฺส   ทกฺุขกฺขนฺธสฺส  
นิโรธทสฺสนตฺถ ฯ   อนาคตสฺเสว   หิ   อริยมคฺคภาวนาย   อสติ  
อุปฺปชฺชนารหสฺส   ทกฺุขกฺขนฺธสฺส   อริยมคฺคภาวนาย   นโิรโธ  
อิจฺฉิโตติ อยมฺป วิเสโส เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๖]  ยทา   หเวติ   เอตฺถ   หเวติ  พฺยตฺตนฺติ  อิมสฺมึ  อตฺเถ  
นิปาโต ฯ   เกจิ   ปน  หเวติ  อาหเว  ยุทฺเธติ  อตฺถ  วทนฺติ ฯ  
โยเธถ   มาร   ป ฺาวุเธนาติ   หิ   วจนโต   กิเลสมาเรน  ยุชฺฌน- 
สมเยติ  เตส  อธิปฺปาโย ฯ  อารมฺมณุปนิชฺฌานลกฺขเณนาติ  
อารมฺมณุปนิชฺฌานสภาเวน ฯ  ลกฺขณุปนิชฺฌานลกขฺเณนาติ  เอตฺถาป  
เอเสว   นโย ฯ  ตตฺถ  อารมฺมณุปนิชฺฌาน  นาม  อฏ  สมาปตฺติโย  
กสิณารมฺมณสฺส   อุปนิชฌฺายนโต ฯ   ลกฺขณุปนิชฌฺาน   นาม  
วิปสฺสนามคฺคผลานิ ฯ   วิปสฺสนา   หิ   ตีณิ  ลกฺขณานิ  อุปนิชฺฌาย-  
                               [ ม. ว. ป.  ๑  ส. ต.  ๕ ]  
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ตีติ  ลกฺขณุปนิชฺฌาน ฯ   มคฺโค   วิปสสฺนาย   อาคตกิจฺจ   สาเธตีติ  
ลกฺขณุปนิชฌฺาน ฯ   ผล   ตถลกฺขณ   นิโรธสจฺจ   อุปนิชฺฌายตีติ  
ลกฺขณุปนิชฌฺาน ฯ   โน   กลฺโล   ป ฺโหติ   อยุตฺโต   ป ฺโห ฯ  
ทุปฺป ฺโห  เอโสติ  อตฺโถ ฯ  อาทิสทฺเทน  ผุสตีติ  จาห๑ น วทามิ  
ผุสตีติ   จาห   วเทยฺย   ตตฺรสฺส   กลฺโล  ป ฺโห  โก  นุโข  ภนฺเต  
ผุสตีติ  เอว ฺจาห  น  วทามิ  เอว  ม  อวทนฺต  โย  เอว  ปุจฺเฉยฺย  
กึปจฺจยา   นุโข   ภนฺเต   ผสฺโสติ   เอส   กลโฺล   ป ฺโห   ตตฺร  
กลฺล   เวยฺยากรณ   สฬายตนปจฺจยา   ผสฺโส   ผสฺสปจฺจยา  เวทนาติ  
โก   นโุข   ภนฺเต   เวทยตีติ   โน  กลโฺล  ป ฺโหติ  ภควา  อโวจ  
เวทยตีติ   จาห   น   วทามิ   เวทยตีติ   จาห   วเทยฺย   ตตฺรสฺส  
กลฺโล   ป ฺโห   โก   นุโข  ภนฺเต  เวทยตีติ  เอว ฺจาห  น  วทาม ิ 
เอว   ม   อวทนฺต   โย   เอว   ปุจฺเฉยฺย  กึปจฺจยา  นโุข  ภนฺเต  
เวทนาติ   เอส   กลโฺล   ป ฺโห   ตตฺร   กลลฺ   เวยฺยากรณ  
ผสฺสปจฺจยา   เวทนา   เวทนาปจฺจยา   ตณฺหาติ   เอวมาทึ  ปาลิเสส  
สงฺคณฺหาติ ฯ   อาทินา   จ  นเยนาติ  เอตฺถาทิสทฺเทน  ปน  กตมา  
นุโข   ภนฺเต   ชาติ   กสฺส  จ  ปนาย  ชาตีติ  โน  กลฺโล  ป ฺโหติ  
ภควา   อโวจาติ   เอวมาทึ  สงฺคณฺหาติ ฯ  นน ุ เจตฺถ  กตม  นุโข  
ภนฺเต   ชรามรณนฺติ   อิท   สุปุจฺฉิตนฺติ ฯ   กิจาป  สุปุจฺฉิต  ยถา  
ปน   สตสหสฺสคฺฆนิเก   สุวณฺณถาลเก   วฑฺฒิตสฺส   สุโภชนสฺส  
 ๑. ปาลิยมฺปน อหนฺติ ทิสฺสติ ฯ เอวมุปริป ฯ  

                               [  ม. ว. ป.  ๒  ส. ต. ๕ ]  
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มตฺถเก   อามลกมตฺเต   คูถปณฺเฑ   ปเต   สพฺพ   โภชน  ทุพฺโภชน  
โหติ   ฉฑฺเฑตพฺพ   เอวเมว   กสฺส   จ   ปนิท  ชรามรณนฺติ  อิมินา  
สตฺตุปลทฺธิวาทปเทน   คูถปณฺเฑน   ต   โภชน   ทุพฺโภชน  วิย  อยมฺป  
สพฺโพ ป ฺโห ทุปฺป ฺโห ชาโตติ ฯ  
        [๗]  โสฬส   กงฺขาติ   อโหส ึ  นุโข   อห  อตีตมทฺธาน  น  
นุโข   อโหส ึ  กินฺนุโข   อโหสึ   กถนฺนุโข   อโหส ึ  กึ   หุตฺวา  
กึ   อโหสึ   นุโข   อห   อตีตมทฺธาน   ภวิสฺสามิ   นุโข   อห อนาคต- 
มทฺธาน   น   นุโข   ภวิสสฺามิ  กึ  นุโข  ภวิสฺสามิ  กถ  นุโข  
ภวิสฺสามิ   กึ   หุตฺวา   ก ึ  ภวิสฺสามิ   นโุข   อห   อนาคตมทฺธาน  
อห   นโุขสฺมิ   โน   นโุขสฺมิ   กินฺนโุขสฺมิ   กถนนฺุโขสฺมิ   อย  
นุโข  สตฺโต  กุโต  อาคโต  โส  กุห ึ คามี  ภวิสฺสตีติ๑ เอวมา- 
คตา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนวิสยา   โสฬสวิธา   กงฺขา ฯ   ตตฺถ  
อโหสึ   นุโข   น   นุโขติ   สสฺสตาการ ฺจ   อธิจฺจสมุปฺปตฺติอาการ ฺจ  
นิสฺสาย   อตีเต   อตฺตโน   วิชฺชมานต ฺจ   อวิชฺชมานต ฺจ  กงฺขติ ฯ  
กึการณนฺติ   น   วตฺตพฺพ ฯ   อุมฺมตฺตโก   วิย   ห ิ  พาลปุถุชฺชโน  
ยถา   วา   ตถา  วา  ปวตฺตติ ฯ  อปจ  อโยนิโสมนสิกาโรเยเวตฺถ  
การณ ฯ   เอว   อโยนิโสมนสิการสฺส   ปน   กึ   การณนฺติ ฯ  
เสฺวว   ปุถชุชฺนภาโว   อริยาน   อทสฺสนาทีนิ   วา ฯ   นนุ   จ  
ปุถุชชฺโนป   โยนิโส  มนสิ  กโรตีติ ฯ  โก  วา  เอวมาห  น  มนสิ  
 ๑. ม. มู. ๑๒/๑๔.  

                                 [  ม. ว. ป. ๒  ส. ต.  ๖ ]  
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กโรตีติ ฯ   น   ปน   ตตฺถ   ปถุุชชฺนภาโว   การณ ฯ สทฺธมฺมสฺสวน- 
กลฺยาณมิตฺตาทีนิ   ตตฺถ   การณานิ ฯ  น  หิ  มจฺฉมสาทีนิ อตฺตโน  
ปกติยา   สุคนฺธานิ ฯ   อภิสงฺขารปจฺจยา  ปน  สุคนฺธานิป โหนฺติ ฯ   
กินฺนุโข   อโหสินฺติ   ชาติลิงฺคุปปตฺติโย  นิสฺสาย  ขตฺติโย นุโข  
อโหสึ   พฺราหฺมณเวสฺส  สุทฺท คหฏ ปพฺพชิต เทว มนุสฺสาน อ ฺ- 
ตโรติ   กงฺขติ ฯ  กถนฺนุโขติ  สณฺานาการ  นิสฺสาย  ทโีฆ  นโุข  
อโหสึ   รสฺส โอทาต กณฺหปฺ ปมาณิก อปฺปมาณิกาทีน   อ ฺตโรติ  
กงฺขติ ฯ  เกจิ  ปน  อิสฺสรนิมฺมานาทึ๑ นิสฺสาย เกน นุโข การเณน  
อโหสินฺติ   เหตุโต   กงฺขตีติ   วทนฺติ ฯ   กึ  หุตฺวา  กึ  อโหสินฺติ  
ชาติอาทีนิ   นิสฺสาย   ขตฺติโย   หุตฺวา   นุโข   พฺราหฺมโณ   อโหสึ  
ฯ เป ฯ   เทโว   หุตฺวา   มนุสฺโสติ   อตฺตโน   ปรมฺปร   กงฺขติ ฯ  
สพฺพตฺเถว   ปน   อทฺธานนฺติ   กาลาธิวจนเมต ฯ   ต ฺจ  ภุมฺมตฺเถ  
อุปโยควจน   ทฏพฺพ ฯ  ภวิสฺสามิ  นุโข  น  นุโขติ  สสฺสตาการ ฺจ  
อุจฺเฉทาการ ฺจ   นิสฺสาย   อนาคเต   อตฺตโน   วิชชฺมานต ฺจ  
อวิชฺชมานต ฺจ   กงฺขติ ฯ  เสสเมตฺถ  วุตฺตนยเมว ฯ  อหนฺนุโขสฺมีติ  
อตฺตโน   อตฺถิภาว   กงฺขติ ฯ   ยุตฺต   ปเนตนฺติ   ยตฺุต  อยุตฺตนฺติ  
กา   เอตฺถ   จินฺตา ฯ   อปเจตฺถ   อิท   วตฺถุมฺป  อุทาหรนฺติ ฯ  
จูฬมาตาย   กิร   ปุตฺโต   มุณฺโฑ   มหามาตาย   ปุตฺโต  อมุณฺโฑ ฯ  
ต   สุตฺต   มณฺุเฑสุ ฯ  โส  อุฏาย  อห  นุโข  จูฬมาตาย  ปุตฺโตติ  
 ๑. สพฺพาสวสุตฺตวณณฺนาย อิสฺสรนิมฺมานาทีนีติ ทิสฺสติ ฯ  

                              [  ม. ว. ป.  ๒  ส. ต. ๖ ]  
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จินฺเตสิ ฯ   เอว   อห  นุโขสฺมีติ  กงฺขา  โหติ ฯ  โน  นุโขสฺมีติ  
อตฺตโน   นตฺถิภาว   กงฺขติ ฯ  ตตฺราป  อิท  วตฺถ ุฯ  เอโก  กริ  
มจฺเฉ   คณฺหนฺโต   อุทเก  จิรฏาเนน  สีติภูต  อตฺตโน  อูรุ  มจฺโฉติ  
จินฺเตตฺวา   ปหริ ฯ   อปโร   สุสานปสฺเส  เขตฺต  รกขฺนฺโต  ภีโต  
สงฺกุฏิโต   สยิ ฯ   โส   ปฏิพุชฺฌิตฺวา   อตฺตโน   ชณฺณุกานิ   เทฺว  
ยกฺขาติ   จินฺเตตฺวา   ปหริ ฯ   เอว   โน   นุโขสฺมีติ  กงฺขติ ฯ  
กินฺนุโขสฺมีติ   ขตฺติโยว   สมาโน   อตฺตโน   ขตฺติยภาว   กงฺขติ  
กณฺโณ   วิย   สุตฺตปุตฺตส ฺ ี๑ ฯ  เอส  นโย  เสเสสุ ฯ  เทโว  
ปน  สมาโน  เทวภาว  อชานนฺโต  นาม  นตฺถ ิฯ  โสป  ปน๒ อห  
รูป   นุโข   อรูป   นุโขติอาทินา   นเยน   กงฺขติ ฯ  ขตฺติยาทโย  
กสฺมา   น   ชานนฺตีติ  เจ ฯ  อปฺปจฺจกฺขา  เตส  ตตฺถ  ตตฺถ  กุเล  
อุปฺปตฺติ ฯ   คหฏาป   จ   โปฏลิกาทโย๓  ปพฺพชิตส ฺ ิโน ฯ  
ปพฺพชิตาป   กุปฺป   นโุข   เม   กมฺมนติฺอาทินา   นเยน คหฏ- 
ส ฺ ิโน ฯ   มนุสฺสาป   จ   เอกจฺเจ   ราชาโน  วิย  อตฺตนิ  
เทวส ฺ ิโน   โหนฺติ ฯ  กถนฺนุโขสฺมติี  วุตฺตนยเมว ฯ  เกวล  เหตฺถ  
อพฺภนฺตเร   ชีโว   นาม   อตฺถีติ   คเหตฺวา   ตสฺส   สณฺานาการ  
นิสฺสาย   ทโีฆ   นโุขสฺมิ   รสฺส จตุรสสฺ ฉฬส อฏส โสฬสสาทีน อ ฺ- 
ตรปฺปกาโรติ   กงฺขนฺโต   กถนฺนุโขสฺมติี   กงฺขตีติ   เวทิตพฺโพ ฯ  
 ๑. กณฺโณ วยิ สูตปุตฺตส ฺ ีติ ม ฺเ ฯ  ๒. สพฺพาสวสุตฺตวณณฺนาย ตมฺปนาติ ทิสฺสติ ฯ    
 ๓. ม. ปาตลีกาทโย ฯ  

                                       [ ม.ว. ป.  ๒  ส. ต. ๖ ]  
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สรีรสณฺาน   ปน   ปจฺจุปฺปนฺน   อชานนฺโต   นาม   นตฺถิ ฯ  กุโต  
อาคโต   โส   กุห ึ  คามี   ภวิสฺสตีติ   อตฺตภาวสฺส   อาคติคติฏาน  
กงฺขติ๑ ฯ  
        [๘]  วปยนฺตีติ   วิอปยนฺติ ฯ  อิการโลเปนาย  นิทฺเทโส ฯ  
พฺยปยนฺตีติ   วุตฺต   โหติ ฯ   เตนาห   วปยนฺติ   อปคจฺฉนฺตีติ ฯ  
อปคมน ฺจ   อนุปฺปตฺตินิโรธวเสนาติ   อาห   นิรชุฌฺนฺตีติ ฯ   กทา  
ปนสฺส   โพธิปกฺขิยธมฺมา   จตุสฺสจฺจธมฺมา   วา   ปาตุภวนฺติ  
อุปฺปชฺชนฺติ   ปกาเสนฺติ  วา ฯ  วิปสฺสนามคฺคาเณสุ  ปวตฺตมาเนสุ ฯ  
ตตฺถ   วิปสฺสนาาเณ   ตาว ฯ   วิปสฺสนาาณสมฺปยุตฺตา  
สติอาทโย   วิปสฺสนาาณ ฺจ   ยถารห   อตฺตโน   อตฺตโน   วิสเยสุ  
ตทงฺคปฺปหานวเสน   สุภส ฺาทิเก   ปชหนฺตา   กายานุปสฺสนาทิ- 
วเสน วิสุ   วิสุ   อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   มคฺคกฺขเณ   ปเนเต  นิพฺพานมาลมฺ- 
พิตฺวา สมุจฺเฉทวเสน   ปฏิปกฺเข   ปชหนฺตา   จตูสุป   อริยสจฺเจสุ  
อสมฺโมหปฏเิวธสาธนวเสน   สกิเทว   อุปฺปชชฺนฺติ ฯ  เอว  ตาเวตฺถ  
โพธิปกฺขิยธมฺมาน   อุปฺปชฺชนฏเน   ปาตุภาโว   เวทิตพฺโพ ฯ  
อริยสจฺจธมฺมาน   ปน   โลกิยาน   วิปสฺสนากฺขเณ   วิปสฺสนาย  
อารมฺมณกรณวเสน   โลกุตฺตราน   ตทธิมุตฺตตาวเสน   มคฺคกฺขเณ  
นิโรธสจฺจสฺส   อารมฺมณาภิสมยวเสน   สพฺเพสมฺป   กิจฺจาภิสมยวเสน  
ปากฏภาวโต ปกาสนฏเน ปาตุภาโว เวทิตพฺโพ ฯ  
 ๑. ป.สู. ๑/๙๔-๙๖  

                               [ ม. ว. ป.  ๒-๔  ส. ต. ๖ ]  
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        [๙]  อิติ   ภควา   สติป   สพฺพากาเรน  สพฺพธมฺมาน  อตฺตโน  
าณสฺส   ปากฏภาเว   ปฏิจฺจสมุปฺปาทมุเขน   วิปสฺสนาภินิเวสสฺส  
กตตฺตา   นิปุณ คมฺภีร สุททฺุทสตาย   จ  ปจฺจยาการสฺส  ต  ปจฺจเวกฺ- 
ขิตฺวา อุปฺปนฺนพลวโสมนสฺโส   ปฏิปกฺขสมุจฺเฉทวิภาวเนน   สทฺธึ    
อตฺตโน ตทภิสมยานุภาวทีปกเมเวตฺถ อุทาน อุทาเนสิ ฯ  
        [๑๐]  กามา   เต  ปมา  เสนาติอาทินา  นเยน  วุตฺตปฺปการ  
มารเสนนฺติ  
              กามา เต ปมา เสนา              ทุติยา อรติ วุจฺจติ  
              ตติยา ขุปฺปปาสา เต                จตุตฺถี ตณฺหา ปวุจฺจติ  
              ป ฺจมี ถีนมิทฺธนฺเต                ฉฏา ภีรู ปวุจฺจติ  
              สตฺตมี วิจิกิจฺฉา เต                  มกฺโข ถมฺโภ จ อฏโม  
              ลาโภ สิโลโก สกฺกาโร           มิจฺฉาลทฺโธ จ โย ยโส  
              โย จตฺตาน สมุกฺกเส               ปเร จ อวชานติ  
              เอสา นมุจิ เต เสนา                 กณฺหสฺสาภิปฺปหาริณี  
              น ต อสูโร ชินาติ                     เชตฺวา จ ลภเต สุขนฺติ๑ 

อิมินา   นเยน   วุตฺตปฺปการ   มารเสน ฯ  ตตฺถ  ยสมฺา  อาทิโตว  
อาคาริยภูเต   สตฺเต   วตฺถกุาเมสุ   กิเลสกามา   โมหยนฺติ ฯ  เต  
อภิภุยฺย   อนาคาริยภาว   อุปคตาน   ปนฺเตสุ   เสนาสเนสุ อ ฺ- 
ตร ฺตเรสุ  วา  อธิกุสเลสุ  ธมฺเมสุ  อรติ  อุปฺปชชฺติ ฯ  วุตฺตมฺป  
 ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๐๙ ฯ  

                               [ ม. ว. ป.  ๔  ส. ต. ๖ ]  
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        สารตฺถทีปนี  นาม  วินยฎีกา  หนาท่ี  18 
เจตฺ   ปพฺพชิเตน  โข  อาวุโส  อภิรติ  ทุกฺกราติ๑ ฯ  ตโต  เต  
ปรปฏิพทฺธชวีกตฺตา   ขุปฺปปาสา   พาธติ ฯ   ตาย   พาธิตาน ปริเยสน- 
ตณฺหา   จิตฺต   กิลมยติ ฯ  อถ  เนส  กลินฺตจิตฺตาน  ถีนมิทฺธ  
โอกฺกมติ ฯ   ตโต   วิเสสมนธิคจฺฉนฺตาน   ทุรภิสมภฺเวสุ อร ฺ- 
วนปนฺเตสุ   เสนาสเนสุ   วิหรต  อุตฺราสส ฺ ิตา  ภีรุ  ชายติ ฯ  
เตส   อุสฺสงฺกิตปริสงฺกิตาน   ทีฆรตฺต   วิเวกรสมนสฺสาทยมานาน  
วิหรต   น   สิยา   นโุข   เอส   มคฺโคติ   ปฏิปตฺติย   วิจิกิจฺฉา  
อุปฺปชฺชติ ฯ   ต   วิโนเทตฺวา  วิหรต  อปฺปมตฺตเกน  วิเสสาธิคเมน  
มานมกฺขถมฺภา   ชายนฺติ ฯ  เตป  วิโนเทตฺวา  วิหรติ  ตโต  อธิกตร  
วิเสสาธิคม   นิสฺสาย   ลาภสกฺการสิโลกา   อุปฺปชชฺนฺติ ฯ ลาภา- 
ทิมุจฺฉิตา   ธมฺมปฏิรูปกาทีนิ   ปกาเสนฺตา   มิจฺฉายส   อธิคนฺตฺวา  
ตตฺถ    ิตา   ชาติอาทีหิ   อตฺตาน   อุกฺกเสนฺติ   ปร   วมฺเภนฺติ ฯ  
ตสฺมา   กามาทีน   ปมเสนาทิภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ  เอวเมต  ทสวิธ  
เสน   อุทฺทิสตฺิวา   ยสฺมา   สา   กณฺหธมฺมสมนฺนาคตตฺตา   กณฺหสฺส  
นมุจิโน   อุปการาย   สวตฺตติ   ตสฺมา   ตตวเสนาติ   นิทฺทิสนฺเตน  
เอสา   นมุจิ   เต   เสนา   กณฺหสฺสาภิปฺปหาริณีติ   วุตฺต ฯ  ตตฺถ  
อภิปฺปหาริณีติ   สมณพฺราหฺมณาน   ฆาฏนี   นิปฺโผฏนี๒  อนฺตรายกรีติ  
อตฺโถ ฯ   น  ต  อสูโร  ชนิาติ  เชตฺวา  จ  ลภเต  สุขนฺติ  เอว  
ตว  เสน  อสโูร  กาเย  จ  ชีวิเต  จ  สาเปกฺโข  ปรุิโส  น ชินาติ  
 ๑. ส. สฬายตน. ๑๘/๓๒๐ ฯ   ๒. ม. ฆาตนิปฺโปถนี ฯ  

                                  [ ม. ว. ป. ๔  ส. ต. ๖ ]  
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สูโร   ปน   ชินาติ   เชตฺวา   จ   มคฺคสุข   ผลสุข ฺจ   อธิคจฺฉตีติ  
อตฺโถ ฯ โสป พฺราหฺมโณติ โสป ขีณาสวพฺราหฺมโณ ฯ  
        [๑๑]  อิทานิ   เตน   โข   ปน   สมเยน   ภควา   สตฺตาห  
เอกปลฺลงฺเกน   นิสินฺโน   โหติ   วิมุตฺติสุข   ปฏิสเวที  อถโข  ภควา  
ตสฺส   สตฺตาหสฺส   อจฺจเยน   ตมฺหา  สมาธิมฺหา  วุฏหิตฺวา  รตฺติยา  
ปม   ยาม   ปฏิจฺจสมุปฺปาท   อนุโลม   สาธุก   มนสากาสิ  รตฺติยา 
มชฺฌิม   ยาม   ปฏิจฺจสมุปฺปาท   ปฏิโลม   สาธุก   มนสากาสิ  
รตฺติยา   ปจฺฉิม   ยาม   ปฏิจฺจสมุปฺปาท   อนุโลมปฏิโลม   สาธุก  
มนสากาสีติ   เอว   วุตฺตาย  อุทานปาลิยา  อิมิสฺสา  จ  ขนฺธกปาลิยา  
อวิโรธ ทสฺเสตุ อุทาเน ปนาติอาทิ อารทฺธ ฯ  
        [๑๒]  ตตฺถ   ตสฺส   วเสนาติ   ตสฺส   ปจฺจยาการปชานนสฺส  
ปจฺจยกฺขยาธิคมสฺส   จ   วเสน ฯ   เอเกกเมว   โกฏาสนฺติ  
อนุโลมปฏโิลเมสุ   เอเกกเมว   โกฏาส ฯ   ปาฏิปทรตฺติยา  เอว  
มนสากาสีติ   รตฺติยา   ตีสุป   ยาเมสุ   อนุโลมปฏโิลมเยว  
มนสากาสิ ฯ   ภควา   กิร  เปตฺวา  รตนฆรสตฺตาห  เสเสสุ  ฉสุ  
สตฺตาเหสุ   อนฺตรนฺตรา   ธมฺม   ปจฺจเวกฺขิตฺวา  เยภุยฺเยน  วิมุตฺติสุข  
ปฏิสเวที   วิหาสิ ฯ   รตนฆรสตฺตาเห   ปน   อภิธมฺมปวิจยวเสเนว  
วิหาสิ ฯ   ตสฺมา   อนฺตรนฺตรา   ธมฺมปจฺจเวกฺขณวเสน อุปฺปาทิต- 
มนสิกาเรสุ   ปาฏิปทรตฺติยา  อุปฺปาทิตมนสิการ  สนฺธาย  อิมิสฺส  
ขนฺธกปาลิย เอว วุตฺตนฺติ อธิปฺปาโย ฯ  
                             [ ม. ว. ป. ๔  ส. ต.  ๗-๘ ]  
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        [๑๓]  ตสฺส   สตฺตาหสฺส   อจฺจเยนาติ   ปลลฺงฺกสตฺตาหสฺส  
อปคเมน ฯ ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏหิตฺวาติ ตโต อรหตฺตผลสมาปตฺติ- 
สมาธิโต ยถากาลปริจฺเฉท   วุฏหิตฺวา ฯ   อ ฺเป   พุทฺธตฺตกราติ  
วิสาขปุณฺณมิโต   ปฏาย   รตฺตินฺทิว   เอว   นิจฺจสมาหิตภาวเหตุภูตาน 
พุทฺธคุณาน   อุปริ   อ ฺเป   พุทฺธตฺตสาธกา   อย   พุทฺโธติ  
พุทฺธภาวสฺส   ปเรส   วิภาวนา   ธมฺมา  กินฺนุโข  สนฺตีติ  โยชนา ฯ  
เอกจฺจาน   เทวตานนฺติ   ยา   อธิคตมคฺคา  สจฺฉิกตนิโรธา  เอกเสน  
พุทฺธคุเณ   ชานนฺติ   ตา   เปตฺวา   ตท ฺาส   เทวตาน ฯ  
อนิมฺมิเสหีติ   ธมฺมปติวิปผฺารวเสน   ปสาทวิภาวนิจฺจลทลตาย๑ นิเมสรหิ- 
เตหิ ฯ  รตนจงฺกเมติ  เทวตาหิ  มาปเต  รตนมยจงฺกเม ฯ รตนภูตาน   สตฺตนฺน   ปกรณาน   
ตตฺถ   จ   อนุตฺตรสฺส  ธมมฺรตนสฺส  
สมฺมสเนน  ต  าน  รตนฆรเจติย  นาม  ชาตนฺติป  วทนฺติ ฯ เตเนว  
อฏสาลินิย   รตนฆร   นาม   น   รตนมย   เคห   สตฺตนฺน   ปน  
ปกรณาน   สมฺมสิตฏาน   รตนฆรนฺติ   เวทิตพฺพนฺติ   วุตฺต ฯ  กสฺมา  
ปนาย   อชปาลนิโคฺรโธ   นาม   ชาโตติ  อาห  ตสฺส  กริาติอาทึ ฯ  
เกจิ  ปน  ยสมฺา  ตตฺถ  เวเท  สชฺฌายิตุ  อสมตฺถา  มหลฺลก- 
พฺราหฺมณา ปาการปริกฺเขปยุตฺตานิ   นิเวสนานิ   กตฺวา   สพฺเพ   วสึส ุ 
ตสฺมาสฺส   อชปาลนิโคฺรโธติ   นาม   ชาตนฺติ   วทนฺติ ฯ   ตตฺราย  
วจนตฺโถ   น   ชปนฺตีติ  อชปา ฯ  มนฺตาน  อนชฺฌายกาติ  อตฺโถ ฯ  
 ๑. ม. ปสาทวกิสิตนิจฺจลตาย ฯ  

                              [ ม. ว. ป.  ๔  ส. ต .  ๘-๙ ]  
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อชปา   อาลนฺติ   อาทิยนติฺ   นิวาส  เอตฺถาติ  อชปาโลติ ฯ  อปเร  
ปน   วทนฺติ   ยสฺมา   มชฌฺนฺติเก   สมเย   อนฺโต   ปวิฏเ   อเช  
อตฺตโน   ฉายาย   ปาเลติ   รกฺขติ   ตสมฺา  อชปาโลติ  ตสฺส  นาม  
รูฬฺหนฺติ ฯ สพฺพถาป นามมตฺตเมต ตสฺส รุกฺขสฺส ฯ  
        [๑๔]  วิมุตฺติสุข   ปฏิสเวเทนฺโตติ   ธมฺม   วิจินนฺโตเยว  
อนฺตรนฺตรา   วิมุตฺติสุข ฺจ   ปฏิสเวเทนฺโต ฯ   ธมมฺ   วิจินนฺโต วิมุตฺติ- 
สุข ฺจ  ปฏิสเวเทนฺโตติ  เอว  วา  เอตฺถ  ปาโ  คเหตพฺโพ ฯ  
อุทานฏกถายป   ห ิ  อยเมว   ปาโ ฯ   ธมฺม  วิจินนฺโต  เจตฺถ  
เอว  อภิธมฺเม  นยมคฺค๑  สมฺมสิ ฯ  ปม  ธมฺมสงฺคณีปกรณ  นาม  
ตโต   วิภงฺคปฺปกรณ   ธาตุกถาปกรณ   ปุคฺคลปฺป ฺตฺติปฺปกรณ  
กถาวตฺถุ   นาม   ยมก  นาม  ตโต  มหาปกรณ  ปฏาน  นามาติ ฯ  
ตตฺถสฺส   สณฺหสุขุมปฏานมฺหิ   จิตฺเต   โอติณฺเณ   ปติ   อุปฺปชฺช ิฯ  
ปติยา   อุปฺปนฺนาย  โลหิต  ปสีทิ ฯ  โลหิเต  ปสนฺเน  ฉวิ  ปสีท ิฯ  
ฉวิยา   ปสนนฺาย   ปรุตฺถมิกายโต   กฏูาคาราทิปฺปมาณา   รสฺมโิย  
อุฏหิตฺวา   อากาเส   ปกฺขนฺนฉทฺทนฺตนาคกุล   วิย   ปาจีนทิสาย  
อนนฺตานิ   จกฺกวาฬานิ   ปกฺขนฺนา ฯ   ปจฺฉิมกายโต   อุฏหิตฺวา  
ปจฺฉิมทิสาย ฯ  ทกฺขิณสกูฏโต  อุฏหิตฺวา  ทกฺขิณทิสาย ฯ  วามส- 
กูฏโต อุฏหิตฺวา   อุตฺตรทิสาย   อนนฺตานิ   จกฺกวาฬานิ   ปกฺขนฺนา ฯ  
ปาทตเลหิ   ปวาฬงฺกุรวณฺณา   รสฺมิโย   นิกฺขมิตฺวา   มหาปวึ วินิพฺ- 
 ๑. อภิธมฺมนยมตฺตนฺติป ทิสฺสติ ฯ  

                                [ ม. ว. ป.  ๔  ส. ต.  ๙ ]  
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พิชฺฌ๑  อุทก  ทฺวิธา  ภินฺทตฺิวา วาตกฺขนฺธ ปทาเลตฺวา อชฏากาส  
ปกฺขนฺนา ฯ   สีสโต   สมปฺริวตฺติยมาน   มณิทาม   วิย   นีลวณฺณา  
รสฺมิวฏฏ ิ  อุฏหิตฺวา   ฉ   เทวโลเก  วินิวิชฺฌิตฺวา  นว  พฺรหฺมโลเก  
อติกฺกมฺม   อชฏากาส   ปกฺขนฺนา ฯ   ตสฺมึ   ทิวเส   อปริมาเณสุ  
จกฺกวาเฬสุ   อปริมาณา   สตฺตา   สพฺเพ   สุวณฺณวณฺณาว   อเหสุ ฯ  
ตทิวส ฺจปน   ภควโต   สรีรา   นิกฺขนฺตา   ยาวชชฺทิวสาป   กริ  
ตา   รสฺมโิย   อนนฺตา   โลกธาตุโย   คจฺฉนฺติเยว ฯ   นเกวล ฺจ  
อิมสฺมึเยว   สตฺตาเห  ธมฺม  วิจินนฺตสฺส  สรรีโต  รสฺมิโย  นกิฺขมึสุ ฯ  
อถโข   รตนฆรสตฺตาเหป   ปฏาน   สมฺมสนฺตสฺส   เอวเมว  สรีรโต  
รสฺมิโย   นกิขฺนฺตาเอวาติ   เวทิตพฺพ ฯ   วุตฺต   เหต  อฏสาลินิย  
อิเมสุ   จ  เอกวีสติยา  ทิวเสสุ  เอกทิวเสป  สตฺถ ุ สรีรโต  รสฺมโิย  
น   นิกฺขนฺตา   จตุตฺเถ   ปน   สตฺตาเห   ปจฺฉิมุตฺตราย   ทิสาย  
รตนฆเร   นสิีทิ ฯ   ตตฺถ   ธมฺมสงฺคณึ   สมฺมสนฺตสฺสาป   สรรีโต  
รสฺมิโย   น   นิกฺขนฺตา   วิภงฺคปฺปกรณ   ธาตุกถ   ปคฺุคลปฺป ฺตฺตึ  
กถาวตฺถุปฺปกรณ   ยมกปฺปกรณ   สมมฺสนฺตสฺสาป   สรีรโต   รสฺมิโย  
น   นิกฺขนฺตา ฯ   ยทา   ปน   มหาปกรณ   โอรุยฺห   เหตุปจฺจโย  
อารมฺมณปจฺจโย ฯเปฯ   อวิคตปจฺจโยติ   สมฺมสน   อารภิ ฯ  
อถสฺส   จตุวีสติสมนฺตปฏาน   สมฺมสนฺตสฺส   สมฺมสนฺตสฺส   เอกนฺ- 
ตโต สพฺพ ฺ ุตาณ   มหาปกรเณ   โอกาส   ลภิ ฯ   ยถา   ห ิ 
 ๑. วินวิิชฺฌิตวฺาติป ทิสฺสติ ฯ  

                                 [ ม. ว. ป.  ๔  ส. ต. ๙ ]  
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ติมิติมิงฺคลมหามจฺโฉ   จตุราสีติโยชนสหสฺสคมฺภีเร   มหาสมุทฺเทเยว  
โอกาส  ลภติ  เอวเมว สพฺพ ฺ ุตาณ เอกนฺตโต มหาปกรเณเยว  
โอกาส ลภติ ฯ  สตฺถ ุ เอว ลทฺโธกาเสน สพฺพ ฺ ุตาเณน  
ยถาสุข สณฺหสุขุมธมฺม สมฺมสนฺตสฺส   สรีรโต   นีลปตโลหิโตทาต- 
ม ฺเชฏ ปภสฺสรวเสน  ฉพฺพณฺณา รสฺมิโย  นิกฺขมึสุ ฯ  เกสมสฺสูหิ   
เจว  อกฺขีน ฺจ นีลฏาเนหิ นีลรสฺมโิย นิกฺขมึสุ   ยาส   วเสน    
คคณตล  อ ฺชนจุณฺณสโมกิณฺณ  วิย  อุมฺมาปุปฺผ นีลุปฺปล ทล- 
ส ฺฉนฺน   วิย   วีติปตนฺตมณิตาลวณฺฏ   วิย   สมฺปสาริตเมว จกฺกปฏ๑ 

วิย  จ  อโหส ิฯ  ฉวิโต  เจว  อกฺขีน ฺจ  ปตฏาเนหิ  ปตรสฺมิโย    
นิกฺขมึสุ   ยาส   วเสน   ทสิาภาคา  สุวณฺณรสนิสิ ฺจมานา วิย    
สุวณฺณปฏปสาริตา   วิย   กุกุฏจุณฺณ กณฺณิการปุปฺผ สมฺปริกิณฺณา  
วิย   จ   วิโรจยึสุ ฯ   มสโลหิเตหิ  เจว  อกฺขีน ฺจ  รตฺตฏาเนหิ  
โลหิตรสฺมิโย   นิกฺขมึสุ   ยาส   วเสน  ทิสาภาคา  จีนปฏจุณฺณ- 
ร ฺชิตา วิย   สุปกฺกลาขารสนิสิ ฺจมานา   วิย   รตฺตกมฺพลปริกฺขิตฺตา    
วิย ชยสุมน ปาลิภทฺทก พนฺธุชีวก กสุุมสมฺปริกณฺิณา   วิย   จ    
วิโรจยึสุ ฯ อฏ ีหิ  เจว  ทนฺเตหิ  จ  อกขีฺน ฺจ เสตฏาเนหิ  
โอทาตรสฺมิโย นิกฺขมึสุ ยาส   วเสน   ทิสาภาคา   รชตกุเฏหิ   
อาสิ ฺจมานขีรธาราสมฺปริกิณฺณา วิย   ปสาริตรชตปฏวิตานา   วิย    
วีติปตนฺตรชตตาลวณฺฏา   วิย กุนฺทกุมทุสินฺทุวารสุมนมลฺลิกาทิกุสุม-  
 ๑. อฏสาลินิยมฺปน สมฺปสาริตเมจกปฏนตฺิ ปาโ ทิสฺสติ ฯ อยเมว ยุตตฺตโร ฯ  

                              [ ม. ว. ป.  ๔  ส. ต. ๙ ]  
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ส ฺฉนฺนา  วิย   จ   วิโรจยึสุ ฯ   ม ฺเชฏปภสฺสรา   ปน   ตมฺหา   ตมฺหา  
สรีรปฺปเทสา   นิกฺขมึสุ ฯ   อิติ  ตา  ฉพฺพณฺณา  รสฺมิโย   
นิกฺขมิตฺวา ฆนมหาปวึ   คณฺหึสุ ฯ   จตุนฺนหุตาธิกทฺวิโยชนสต- 
สหสฺสพหลา มหาปวี   นิทฺธนฺตสุวณฺณปณฺฑิ  วิย  อโหส ิฯ  ปวึ   
ภินฺทิตฺวา  เหฏา อุทก   คณฺหึสุ ฯ   ปวีสนฺธารก   อฏนหุตาธิก- 
จตุโยชนสตสหสฺสพหล อุทก   สุวณฺณกลเลหิ   อาสิ ฺจมาน    
วิลีนสุวณฺณ  วิย  อโหส ิฯ  อุทก วินิวิชฺฌิตฺวา   วาต   อคฺคเหสุ ฯ    
ฉนฺนหุตาธิกนวโยชนสตสหสฺสพหโล วาโต   สมสฺุสิตสุวณฺณกฺขนฺโธ    
วิย   อโหสิ ฯ   วาต   วินิวิชฺฌิตฺวา เหฏา   อชฺชฏากาส   ปกฺขนฺทึสุ ฯ    
อุปริภาเคน   อุคฺคนฺตฺวาป จาตุมฺมหาราชิเก  คณฺหึสุ ฯ  เต   
วินิวิชฺฌิตฺวา  ตาวตึเส  ตโต  ยาเม ตโต  ตุสิเต  ตโต นิมฺมานรตี  
ตโต ปรนิมฺมติวสวตฺตี ตโต นว พฺรหฺมโลเก ตโต    
เวหปฺผเล   ตโต   ป ฺจ   สุทฺธาวาเส  วินิวิชฺฌิตฺวา  จตฺตาโร  
อารุปฺเป๑   คณฺหึสุ ฯ   จตฺตาโร   จ   อารุปฺเป  วินิวิชฌฺิตฺวา อชฺชฏา- 
กาส  ปกฺขนทฺึสุ ฯ  ติริยภาเคหิ  อนนฺตา โลกธาตุโย ปกฺขนฺทึสุ ฯ  
เอตฺตเก   าเน   จนฺทมฺหิ   จนฺทปฺปภา  นตฺถิ ฯ  สรุิเย  สรุิยปฺปภา  
นตฺถิ ฯ   ตารกรูเปสุ   ตารกรูปปฺปภา   นตฺถิ ฯ   เทวตาน อุยฺยาน- 
วิมานกปฺปรุกฺเขสุ   สรีเร  อาภรเณสูติ  สพฺพตฺถ  ปภา  นตฺถิ ฯ  
ติสหสฺสิ มหาสหสฺสีโลกธาตุยา   อาโลกผรณสมตฺโถ   มหาพฺรหฺมาป  
 ๑. อรเปติป ทิสฺสติ ฯ  

                                [ ม. ว. ป.  ๔.  ส. ต. ๙ ]  
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สุริยุคฺคมเน   ขชฺโชปนโก   วิย   อโหส ิฯ   จนฺท สุรยิ ตารกรูป เทว- 
ตุยฺยาน วิมาน กปฺปรุกฺขาน   ปริจฺเฉทมตฺตกเมว   ป ฺายิตฺถ ฯ  
เอตฺตก   าน   พุทฺธรสฺมหีิเยว   อชโฺฌตฺถฏ  อโหสิ ฯ  อย ฺจ  เนว  
พุทฺธาน   อธิฏานิทฺธิ   น   ภาวนามยา   อิทฺธิ ฯ   สณฺหสุขุมธมฺม  
ปน   สมฺมสโต   โลกนาถสฺส   โลหิต   ปสีทิ ฯ  วตฺถุรูป  ปสีท ิฯ  
ฉวิวณฺโณ   ปสีทิ ฯ   จิตฺตสมุฏานา   วณฺณธาตุ   สมนฺตา  
อสีติหตฺถมตฺเต ปเทเส นิจฺจลา อฏาสีติ ฯ  
        [๑๕]  เอว  นิสินฺเนติ  ตมฺหา  สมาธิมฺหา  วุฏหิตฺวา  นิสินฺเน ฯ  
เอโก   พฺราหฺมโณติ   นามโคตฺตวเสน   อนภิ ฺาโต   อปากโฏ  
เอโก  พฺราหฺมโณ ฯ  หหหุนฺติ  กโรนฺโต  วิจรตีติ  สพฺพ อโวก 
ชาติก๑ ปสฺสิตฺวา   ชิคุจฺฉนฺโต   หุหุนฺติ   กโรนฺโต   วิจรติ ฯ  
เอตทโวจาติ   เอต   อิทานิ   วตฺตพฺพ   กิตฺตาวตา   นุโขติอาทิวจน  
อโวจ ฯ   ตตฺถ   กิตฺตาวตาติ   กิตฺตเกน   ปมาเณน ฯ   นูติ  
สสยตฺเถ   นปิาโต ฯ   โขติ   ปทปรูเณ ฯ   โภติ   พฺราหฺมณาน  
ชาติสมุทาคต   อาลปน ฯ   ตถาหิ   วุตฺต   โภวาที   นาม   โส  
โหติ   สเว   โหติ  สกิ ฺจโนติ๒ ฯ  โคตมาติ  ภควนฺต  โคตฺเตน  
อาลปติ ฯ   กถมฺปนาย   พฺราหฺมโณ   สมฺปติ   สมาคโต   ภควโต  
โคตฺต   ชานาตีติ ฯ   นาย   สมฺปติ   สมาคโต ฯ   ฉพฺพสฺสานิ  
ปธานกรณกาเล   อุปฏหนฺเตหิ   ป ฺจวคฺคิเยหิ   สทฺธึ   จรมาโน  
 ๑. ม. อโจกฺขชาติก ฯ  ๒. ข. ธ. ๒๔/๖๘ ฯ  

                         [ ม. ว. ป.  ๔-๕  ส. ต. ๙ ]  
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อปรภาเค   ต   วตฺต   ฉฑฺเฑตฺวา   อุรุเวลาย   เสนานิคเม  เอโก  
อทุติโย   หุตฺวา   ปณฺฑาย   จรมาโนป  เตน  พฺราหฺมเณน  ทิฏปุพฺโพ  
เจว  สลฺลปตปุพฺโพ  จ ฯ  เตน  โส  ปุพฺเพ  ป ฺจวคฺคิเยหิ  คยฺหมาน  
ภควโต   โคตฺต   อนุสฺสรนฺโต   โภ   โคตมาติ   ภควนฺต   โคตฺเตน  
อาลปติ ฯ   ยโต   ปฏาย   วา   ภควา  มหาภินิกฺขมน  นิกฺขนฺโต  
อโนมานทีตีเร   ปพฺพช ิ  ตโต   ปภูติ   สมโณ   โคตโมติ   จนฺโท  
วิย   สรุิโย   วิย   ปากโฏ   ป ฺาโต   โหติ ฯ   น   จ  ตสฺส  
โคตฺตชานเน   การณ   คเวสิตพฺพ ฯ   พฺราหฺมณกรณาติ   พฺราหฺมณ  
กโรนฺตีติ   พฺราหฺมณกรณา   พฺราหฺมณภาวกราติ   อตฺโถ ฯ   เอตฺถ  
จ   กิตฺตาวตาติ   เอเตน   เยหิ   ธมฺเมหิ   พฺราหฺมโณ  โหติ  เตส  
ธมฺมาน   ปรมิาณ   ปุจฺฉติ ฯ   กตเมติ   ปน   อิมินา  เตส  สรูป  
ปุจฺฉติ ฯ   อุทาน   อุทาเนสีติ   โย   พฺราหฺมโณติอาทิก   อุทาน  
อุทาเนสิ ฯ  น  ปน  ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  กสฺมา ฯ  
ธมฺมเทสนาย   อภาชนภาวโต ฯ   ตถาหิ   ตสฺส   พฺราหฺมณสฺส  อิม  
คาถ   สุตฺวา   น   สจฺจาภิสมโย  อโหสิ ฯ  ยถา  จ  อิมสฺส  เอว  
อุปกสฺส   อาชีวกสฺส   พุทฺธคุณปฺปกาสน  สุตฺวา ฯ  ธมฺมจกฺกป-ฺ 
ปวตฺตนโต หิ   ปุพฺพภาเค   ภควตา   ภาสิต  ปเรส  สุณนฺตานมฺป   
ตปุสฺสภลฺลิกาน สรณทาน  วิย  วาสนาภาคิยเมว  ชาต  น  อเสกขฺ- 
ภาคิย  นิพฺเพธภาคิย วา  เอสา  หิ  ธมมฺตาติ ฯ  เวเทหิ  วา   
อนฺตนฺติ  เอตฺถ อนฺต นาม สพฺพสงฺขารปริโยสาน   นิพฺพาน ฯ  
                            [ ม. ว. ป. ๕  ส.ต. ๙-๑๐ ]  
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อิเม อุสฺสทา นตฺถีติ สพฺพโส อิเม อุสฺสทา ปหีนตฺตา น สนฺติ ฯ  
        [๑๖]  มจุลินฺทมูเลติ   เอตฺถ   มุจลนิฺโท   วุจฺจติ   นีปรกฺุโข  
โย   นิจุโลติป   วุจฺจติ ฯ   ตสฺส   สมีเปติ  อตฺโถ ฯ  เกจิ  ปน  
มุจโลติ   ตสฺส   รุกฺขสฺส   นาม   วนเชฏกตาย   ปน   มุจลินฺโทติ 
วุตฺตนฺติ   วทนฺติ ฯ   อุทปาทีติ   สกลจกฺกวาฬคพฺภ   ปูเรนฺโต  
มหาเมโฆ  อุทปาทิ ฯ  เอวรูโป  กิร  เมโฆ  ทฺวีสุเยว กาเลสุ วสฺสติ  
จกฺกวตฺติมฺหิ  วา  อุปฺปนฺเน  พุทฺเธ  วา  อุปฺปนฺเน ฯ  อิธ  พุทฺธกาเล  
อุทปาทิ ฯ   โปกฺขรณิยา   นิพฺพตฺโตติ   โปกฺขรณิยา   เหฏา  
นาคภวน   อตฺถิ   ตตฺถ   นิพฺพตฺโต ฯ   สกภวนาติ   อตฺตโน  
นาคภวนโต ฯ   เอว  โภเคหิ  ปริกฺขิปตฺวาติ  สตฺต  วาเร  อตฺตโน  
สรีรโภเคหิ   ภควโต   กาย   ปริวาเรตฺวา ฯ   อุปริมทฺุธนิ  มหนฺต  
ผณ   วิหจฺจาติ   ภควโต   มุทฺธปฺปเทสสฺส   อุปริ   อตฺตโน   มหนฺต  
ผณ   ปสาเรตฺวา ฯ   ผณ   กริตฺวาติป  ปาโ ฯ  โสเอวตฺโถ ฯ  
ตสฺส   กริ   นาคราชสฺส   เอตทโหสิ   ภควา   จ  มยหฺ  ภวนสมีเป  
รุกฺขมูเล   นสิินฺโน   อย ฺจ   สตฺตาหวทฺทลิกา   วตฺตติ  วาสา- 
คารมสฺส ลทธุ   วฏฏตีติ ฯ   โส   สตฺตรตนมย   ปาสาท   นิมฺมนิิตุ  
สกฺโกนฺโตป   เอว   กเต   กายสาโร  คหิโต  น  ภวิสฺสติ  ทสพลสฺส  
กายเวยฺยาวจฺจ   กริสฺสามีติ   มหนฺต   อตฺตภาว   กตฺวา   สตฺถาร  
สตฺตกฺขตฺตุ   โภเคหิ   ปรกิฺขิปตฺวา   อุปริ   ผณ   ธาเรสิ ฯ  ตสฺส  
ปริกฺเขปพฺภนฺตร   โลหปาสาเท   ภณฺฑาคารคพฺภปฺปมาณ   อโหสีติ  
                             [ ม. ว. ป.  ๕-๖  ส.ต.  ๑๐ ]  
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อิธ   วุตฺต ฯ   มชฺฌิมฏกถาย   ปน  ปริกฺเขปสฺส  อนฺโต  โอฺกาโส  
เหฏาโลหปาสาทปฺปมาโณ   อโหสิ   อิจฺฉิติจฺฉิเตน   อิริยาปเถน  
สตฺถา   วิหรสิฺสตีติ   หิ   นาคราชสฺส   อชฺฌาสโย   อโหสิ   ตสฺมา  
เอว   มหนฺต   โอกาส   ปริกฺขิป  มชฺเฌ  จ  รตนปลฺลงฺโก  ป ฺตฺโต  
โหติ   อุปริ   สุวณฺณตารกวิจิตฺต   สโมสริตคนฺธทามกุสุมทามเจล- 
วิตาน อโหสิ   จตูสุ   โกเณสุ   คนฺธเตเลน   ทีปา   ชลิตา   จตูสุ  
ทิสาสุ   วิวรตฺิวา   จนฺทนกรณฺฑกา   ปตาติ   วุตฺต ฯ  อิจฺฉิติจฺฉิเตน  
อิริยาปเกน   วิหริสฺสตีติ   จ   นาคราชสฺส   อชฺฌาสยมตฺตเมต ฯ  
ภควา   ปน   ยถานิสินฺโนว   สตฺตาห  วีตินาเมสิ ฯ  กิ ฺจาป ฯ เป ฯ  
จินฺเตตุ   ยุตฺตนฺติ   เอตฺถ   เกจิ  วทนฺติ  อุณฺหคฺคหณ  โภคปริก-ฺ 
เขปสฺส วิปุลภาวกรเณ   การณกิตฺตน   ขุทฺทเก   หิ   ตสฺมึ   ภควนฺต  
นาคสฺส   สรรีสมฺภูตา   อุสฺมา   พาเธยฺย   วิปุลภาวกรเณน   ปน  
ตาทิส   มา   อุณฺห   พาธยิตฺถาติ ฯ   สอุปสคฺคสฺส   ปทสฺส  อตฺโถ  
อุปสคฺเคน   วินาป   วิ ฺายตีติ   อาห   วิทฺธนฺติ   อุพฺพิทฺธนฺติ ฯ  
สา   จสฺส   อุพฺพิทฺธตา   อุปกฺกิเลสวิคเมน   ทูรภาเวน   อุปฏานนฺติ  
อาห   เมฆวิคเมน   ทูรีภตนฺติ ฯ   อินทฺนีลมณิ  วิย  ทิพฺพติ  โชตตีติ  
เทโว   อากาโส ฯ  วิทิตฺวาติ  อิทานิ  วิคตวลาหโก  อากาโส  นตฺถิ  
ภควโต   สีตาทิอุปทฺทโวติ   ตฺวา ฯ  วินิเวเตฺวาติ  อปเนตฺวา ฯ  
อตฺตโน  รูปนฺติ  อตฺตโน  นาครูป ฯ  ปฏิสหริตฺวาติ  อนฺตรธา- 
เปตฺวา ฯ มาณวกวณฺณนฺติ   กุมารกรปู ฯ   เอตมตฺถ   วิทิตฺวาติ  
                        [ ม. ว. ป.  ๖  ส.ต. ๑๐-๑๑ ]  
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วิเวกสุข   ปฏิสเวทิโน   ยตฺถ   กตฺถจิ   สุขเมว  โหตีติ  เอต  อตฺถ  
สพฺพากาเรน   ชานิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ  อิม  วิเวกสุขานุภาวทีปก  
อุทาน   อุทาเนสิ ฯ   สุตธมฺมสฺสาติ   วิสฺสุตธมฺมสฺส ฯ   เตนาห  
ปกาสิตธมฺมสฺสาติ ฯ อกุปฺปนภาโวติ อกุชฺฌนสภาโว๑ ฯ  
        [๑๗]  โอสธหรีตก   อุปเนสีติ   นเกวล   โอสธหรีตกเมว ทนฺต- 
กฏป  อุปเนสิ ฯ  ปจฺจคฺเฆติ  เอตฺถ  ปุริม  อตฺถวิกปฺป  เกจิ  น  
อิจฺฉนฺติ ฯ   เตเนว   อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรน   วุตฺต   ปจฺจคฺเฆติ  
อภินเว   ปจฺเจกมหคฺฆตาย   ปจฺจคฺเฆติ   เกจิ   ต   น   สุนฺทร  น  
หิ พุทฺธา ภควนฺโต มหคฺฆ ปฏิคฺคณฺหนฺติ ปริภุ ฺชนฺติ วาติ ฯ  
        [๑๘]  อาจิณฺณสมาจิณฺโณติ   อาจริโต   เจว   อาจรนฺเตหิ   จ  
สมฺมเทว   อาจริโตติ   อตฺโถ ฯ   เอเตน   อย   ปริวิตกฺโก  
สพฺพพุทฺธาน   ปมาภิสมฺโพธิย   อุปฺปชฺชเตวาติ   อยเมตฺถ   ธมมฺตาติ  
ทสฺเสติ ฯ  คมฺภีโรป  ธมโฺม  ปฏิปกฺขวิธมเนน  สุปากโฏ  ภเวยฺย ฯ  
ปฏิปกฺขวิธมน  ปน  สมฺมาปฏิปตฺติปฏิพทฺธ ฯ  สา  สทฺธมฺมสฺสวนา- 
ธีนา ฯ ต   สตฺถริ   ธมฺเม   จ   ปสาทายตฺต ฯ   โส   วิเสสโต  
โลเก   สมฺภาวนียสฺส   ครกุาตพฺพสฺส   อภิปฏนาเหตุโกติ   ปรมฺปราย  
สตฺตาน   ธมฺมสมฺปฏิปตฺติยา   พฺรหฺมยาจนา   นิมิตฺตนฺติ   ต  ทสเฺสนฺโต  
พฺรหฺมุนา   ยาจิเต   เทเสตุกามตายาติอาทิมาห ฯ   อธิคโตติ  
ปฏิวิทฺโธ ฯ   สยมฺภูาเณน   อิท   ทุกขฺนฺติอาทินา   ยถาภูต  
 ๑. ม. อกุปฺปนสภาโว ฯ  

                       [ ม. ว. ป.  ๖-๗  ส. ต. ๑๑-๑๔ ]  
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อวพุทฺโธติ   อตฺโถ ฯ   ธมโฺมติ   จตุสฺสจฺจธมฺโม   ตพฺพินิมุตฺตสฺส  
ปฏิวิชฺฌิตพฺพธมฺมสฺส   อภาวโต ฯ   คมฺภีโรติ   มหาสมุทฺโท   วิย  
มกสตุณฺฑสูจิยา   อ ฺตฺร   สมุปจิตปริปกฺกาณสมฺภาเรหิ   อ ฺเส  
าเณน   อลพฺภเนยฺยปฺปติฏโ   คมฺภีรตฺตา   จ   ททฺุทโส   ทุกฺเขน  
ทฏพฺโพ  น  สกฺกา  สุเขน  ทฏ ุ ฯ  โย  ห ิ อลพฺภเนยฺยปฺปติฏโ  
โส   โอคาหิตุ   อสกฺกุเณยฺยตาย   สรปูโต   จ  วิเสสโต  จ  สุเขน  
ปสฺสิตุ   น   สกฺกา  อถโข  กิจฺเฉน  เกนจิ  กทาจิเทว  ทฏพฺโพ ฯ  
ทุทฺทสตฺตา   จ   ทุรนุโพโธ   ทุกฺเขน   อวพุชฺฌิตพฺโพ   น   สกฺกา  
สุเขน  อวพุชฺฌิตุ ฯ  ย  ห ิ ทฏ ุเมว  น  สกฺกา  ตสฺส  โอคา- 
เหตฺวา อนุพุชฺฌเน   กถาเอว   นตฺถ ิ  อวโพธสฺส   ทกฺุกรภาวโต ฯ   
อิมสฺมึ าเน  ต  ก ึ ม ฺถ  ภิกฺขเว  กตม  นุโข  ทกฺุกรตร วา  
ทุรภิสมฺภวตร วาติ   สุตฺตปท๑   วตฺตพฺพ ฯ   สนฺโตติ   อนุปสนตฺ- 
สภาวาน กิเลสาน   สงฺขาราน ฺจ   อภาวโต   วูปสนฺตสพฺพปริฬาห- 
ตาย สนฺโต   นิพฺพุโต   สนฺตารมฺมณตาย   วา   สนโฺต ฯ   เอตฺถ  
จ   นิโรธสจฺจ   สนฺต   อารมฺมณนฺติ   สนฺตารมฺมณ ฯ   มคฺคสจฺจ  
สนฺต   สนฺตารมฺมณ ฺจาติ   สนฺตารมฺมณ ฯ   ปธานภาว   นีโตติ  
ปณีโต ฯ   อถวา   ปณีโตติ   อติตฺติกรณฏเน   อตปฺปโก  
สาธุรสโภชน   วิย ฯ   สนฺตปณีตภาเวเนว   เจตฺถ   อเสจนกตาย  
อตปฺปกตา  ทฏพฺพา ฯ  อิท  หิ  ทฺวย  โลกุตฺตรเมว  สนฺธาย วุตฺต ฯ  
 ๑. ส. มหา. ๑๙/๕๖๖ ม ฺเ ฯ ตตฺถ ปน ต กึ ม ฺสิ อานนฺทาติ ทิสฺสติ ฯ  

                             [ ม. ว. ป.  ๘  ส. ต.  ๑๔ ]  
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อตกฺกาวจโรติ   อุตฺตมาณวิสยตฺตา   ตกฺเกน   อวจริตพฺโพ  
โอคาหิตพฺโพ   น   โหติ   าเณเนว   อวจริตพฺโพ ฯ   ตโตเอว  
นิปุณาณโคจรตาย   สณฺหสุขุมสภาวตฺตา   จ   นปิุโณ   สณฺโห ฯ  
ปณฺฑิตเวทนีโยติ   พาลาน   อวิสยตฺตา   สมฺมาปฏปิท   ปฏิปนฺเนหิ  
ปณฺฑิเตหิเอว   เวทิตพฺโพ ฯ   อลลฺิยนฺติ  อภิรมิตพฺพฏเน  เสวิยนฺตีติ  
อาลยา   ป ฺจกามคุณาติ   อาห   สตฺตา   ป ฺจกามคุเณ   อลลฺิยนติฺ  
ตสฺมา   เต   อาลยาติ   วุจฺจนฺตีติ ฯ  ตตฺถ  ป ฺจกามคุเณ  อลฺลิยนฺตีติ  
ป ฺจกามคุเณ   เสวนฺตีติ   อตฺโถ ฯ   เตติ   ป ฺจกามคุณา ฯ  
รมนฺตีติ   รตึ   วินฺทนฺติ   กีฬนฺติ   ลฬนฺติ ฯ  อาลิยนฺติ  อภิรมวเสน  
เสวนฺตีติ   อาลยา   อฏสต  ตณฺหาวิปรีตานิ๑ ฯ  เตหิ  อาลเยหิ  
รมนฺตีติ   อาลยรามาติ   เอวเมตฺถ   อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อิเม  หิ  
สตฺตา  ยถา  กามคุเณ  เอว  ราคมฺป  อสฺสาเทนฺติ  อภินนฺทนฺติ- 
เยว ฯ ยเถว   หิ   สุสชฺชิต   ปุปฺผผลภริตรุกฺขาทิสมฺปนฺน   อุยฺยาน    
ปวิฏโ ราชา   ตาย   สมปฺตฺติยา   จ   รมติ   สมฺมุทโิต  อาโมทิตปฺ- 
ปโมทิโต โหติ   น   อุกฺกณฺติ   สายมฺป   นิกฺขมิตุ   น   อิจฺฉติ    
เอวมิเมหิ กามาลยตณฺหาลเยหิ   สตฺตา   รมนฺติ   สสารวฏเฏ    
สมฺมุทิตา อนุกฺกณฺ ิตาว   สนฺติ ฯ   เตน   เนส   ภควา   ทุวิธมฺป   อาลย  
อุยฺยานภูมึ   วิย   ทสฺเสนฺโต   อาลยรามาติอาทิมาห ฯ   รตาติ  
นิรตา ฯ   สฏุ ุ   มุทิตาติ   อติวิย  มุทติา  อนุกฺกณฺนโต ฯ  าน  
 ๑. ตณฺหาวิจริตานีติ ภเวยยฺ ฯ  

                             [ ม. ว. ป.  ๘  ส. ต.  ๑๔ ]  
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นิรตา ฯ   สฏุ ุ   มุทิตาติ   อติวิย  มุทติา  อนุกฺกณฺนโต ฯ  าน  
สนฺธายาติ   านสทฺท   สนฺธาย ฯ   อตฺถโต   ปน   านนฺติ   จ  
ปฏิจฺจสมุปฺปาโทเอว   อธิปฺเปโต ฯ   ติฏติ   เอตฺถ   ผล ตทายตฺต- 
วุตฺติตายาติ   าน   สงฺขาราทีน   ปจฺจยภูตา  อวิชฺชาทโย ฯ  
อิเมส   สงฺขาราทีน   ปจฺจยาติ   อิทปฺปจฺจยา   อวิชฺชาทโยว ฯ  
อิทปฺปจฺจยาเอว   อิทปฺปจฺจยตา ฯ   ยถา   เทโวเอว   เทวตา ฯ  
อิทปฺปจฺจยาน   วา   อวิชชฺาทีน   อตฺตโน   พล   ปฏิจฺจ  ปจฺจยภาโว  
อุปฺปาทนสมตฺถตา   อิทปปฺจฺจยตา ฯ   เตน   สมตฺถปจฺจยลกฺขโณ  
ปฏิจฺจสมุปฺปาโท   ทสฺสโิต   โหติ ฯ   ปฏจฺิจ   สมุปปฺชฺชติ   ผล  
เอตสฺมาติ   ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ฯ  ปททวฺเยนาป  ธมฺมาน  ปจฺจยฏโ- 
เอว วิภาวิโต ฯ   สงฺขาราทิปจฺจยาน   หิ   อวิชชฺาทีน   เอต   อธิ- 
วจน  อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ ฯ   สพฺพสงฺขารสมโถติ- 
อาทิ สพฺพ   อตฺถโต   นิพฺพานเมว ฯ   ยสฺมา   ห ิ  ต  อาคมฺม   
ปฏิจฺจ อริยมคฺคสฺส   อารมฺมณปจฺจยภาวเหตุ   สพฺพสงฺขารวิปฺ- 
ผนฺทิตานิ สมฺมนฺติ   วูปสมฺมนฺติ   ตสฺมา   สพฺพสงฺขารสมโถติ    
วุจฺจติ ฯ สพฺพสงฺขตวิสยุตฺเต   หิ   นิพฺพาเน   สพฺพสงฺขารวูปสม- 
ปริยาโย ายาคโตเยวาติ ฯ   อิทมฺปเนตฺถ   นิพฺพจน   สพฺเพ    
สงฺขารา สมฺมนฺติ   เอตฺถาติ   สพฺพสงฺขารสมโถติ ฯ   ยสฺมา   จ    
ต อาคมฺม   สพฺเพ   อุปธโย   ปฏินิสฺสฏา   สมุจฺเฉทวเน   ปริจฺจตฺตา  
โหนฺติ   อฏสตปฺปเภทา   สพฺพาป   ตณฺหา   ขิยนฺติ   สพฺเพ  
                           [ ม. ว. ป.  ๘  ส. ต.  ๑๔ ]  
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กิเลสราคา   วิรชฺชนฺติ   ชรามรณาทิเภท   สพฺพ   วฏฏทุกฺข   นริชฺุฌติ  
ตสฺมา   สพฺพุปธิปฏินิสฺสคฺโค   ตณฺหกฺขโย  วิราโค  นิโรโธติ  วุจฺจติ ฯ  
ยา   ปเนสา   ตณฺหา   เตน  เตน  ภเวน  ภวนฺตร  ภวนิกนฺติภาเวน  
วินติ   สสิพฺพติ   ผเลน   วา   สทฺธึ   กมฺม  วินติ  สสิพฺพตีติ  กตฺวา  
วานนฺติ   วุจฺจติ ฯ  ตโต  นิกฺขนฺต  วานโตติ  นิพฺพาน ฯ  กลิมโถติ  
กายกิลมโถ ฯ  วิเหสาติ  กายวิเหสาเยว ฯ  จิตฺเต  ปน  อุภยมฺเปต  
พุทฺธาน   นตฺถิ   โพธิมูเลเยว   สมุจฺฉินนฺตฺตา ฯ   เอตฺถ   จ  
จิรนิสชฺชาจิรภาสเนหิ   ปฏ ิอาคิลายนตาลุคลโสสาทิวเสน   กายกิลมโถ  
เจว   กายวิเหสา   จ  เวทิตพฺพา ฯ  สา  จ  โข  เทสนาย  อตฺถ  
อชานนฺตาน   อปฺปฏิปชฺชนฺตาน ฺจ   วเสน ฯ   ชานนฺตาน   ปน  
ปฏิปชชฺนฺตาน ฺจ   เทสนาย   กายปริสสฺโมป   สตฺถ ุ  อปริสฺสโมว ฯ  
เตนาห  ภควา  น  จ  ม  ธมฺมาธิกรณ  วิเหเสตีติ ฯ  เตเนว  วุตฺต  
ยา   อชานนฺตาน   เทสนา   นาม   โส   มม  กลิมโถ  อสฺสาติ ฯ  
อปสฺสูติ   สมฺปณฺฑนตฺเถ   นิปาโต ฯ   โส   นเกวล   เอตทโหสิ  
อิมาป   คาถา   ปฏิภสูติ   ทีเปติ ฯ   ภควนฺตนฺติ   ปฏิสทฺทโยเคน  
สามิอตฺเถ   อุปโยควจนนฺติ   อาห   ภควโตติ ฯ   วุฑฺฒิปฺปตฺตา  
อจฺฉริยา   วา   อนจฺฉริยา ฯ   วุฑฺฒิอตฺโถป   ห ิ  อกาโร   โหติ  
ยถา   อเสกฺขา   ธมฺมาติ ฯ   กปฺปาน   จตฺตาริ   อสงฺเขยฺยานิ  
สตสหสฺส ฺจ   สเทวกสฺส   โลกสฺส   ธมฺมสวิภาคกรณตฺถเมว ปารมิโย    
ปูเรตฺวา   อิทานิ   สมธิคตธมฺมรชฺชสฺส   ตตฺถ อปฺโปสฺสุกฺกตาปตฺติ- 
                      [ ม. ว. ป. ๘  ส. ต.  ๑๔-๕ ]  
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ทีปนตฺตา   คาถตฺถสฺส  อนุอจฺฉริยตา  ตสฺส  วุฑฺฒิปฺปตฺติ จ   
เวทิตพฺพา ฯ  อตฺถุทฺธาเรน  หิ  คาถาน  อนจฺฉริยตา ฯ  โคจรา  
อเหสุนฺติ   อุปฏหึสุ ฯ   อุปฏาน ฺจ   วิตกฺกสฺสาติ๑   อาห  
ปริวิตกฺกยิตพฺพภาว   ปาปุณึสูติ ฯ   กจฺิเฉนาติ  น  ทุกฺขาปฏิปทาย ฯ  
พุทฺธาน   หิ   จตฺตาโรป   มคฺคา   สุขาปฏิปทาว   โหนฺติ ฯ ปารมี- 
ปูรณกาเล   ปน   สราคสโทสสโมหสฺเสว   สโต   อาคตาคตาน  
ยาจกาน   อลงฺกตปฏิยตฺต   สีส   กนฺติตฺวา   คลโลหติ   นีหริตฺวา  
สุอ ฺชิตานิ   อกฺขีนิ   อุปปฺาเฏตฺวา   กุลวสปฺปทีป   ปุตฺต   มนาปจารินึ  
ภริยนฺติ   เอวมาทีนิ   เทนตฺสฺส   อ ฺานิ   จ   ขนฺติวาทิสทิเสสุ  
อตฺตภาเวสุ   เฉชฺชเภชฺชาทีนิ   ปาปุณนฺตสฺส  อาคมนียปฏิปท  สนฺธาเยต  
วุตฺต ฯ   หอิติ   วา   พฺยตฺตนฺติ   เอตสฺมึ   อตฺเถ   นปิาโต ฯ  
เอกสตฺเถติ   เกจิ ฯ   ห   พฺยตฺต  เอกเสน  วา  อล  นปิฺปโยชน  
เอว   กิจฺเฉน   อธิคต   ธมมฺ   เทสิตุนฺติ   โยชนา ฯ  หลนฺติ  วา  
อลนฺติ   อิมินา   สมานตฺถ   ปท   หลนฺติ   วทามีติอาทีสุ   วิย ฯ  
ปกาสิตนฺติป  ปนฺติ ฯ  เทสิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  เอว  กจฺิเฉน  อธิคตสฺส  
ธมฺมสฺส   อล   เทสิต   ปรยิตฺต   เทสิต   โก   อตฺโถ  เทสิเตนาติ  
วุตฺต   โหติ ฯ   ราคโทสปเรเตหีติ  ราคโทสผุฏเหิ ฯ  ผุฏวิเสน  
วิย   สปฺเปน  ราเคน  โทเสน  จ  สมฺผุฏเหิ  อภิภูเตหีติ  อตฺโถ ฯ  
อถวา   ราคโทสปเรเตหีติ   ราคโทสานุคเตหิ   ราเคน   จ  โทเสน  
 ๑. ม. วิตกกฺยติพฺพตายาติ ฯ  

                        [ ม. ว. ป.  ๘-๙  ส. ต.  ๑๕ ]  
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จ   อนุพนฺเธหีติ   อตฺโถ ฯ  ปฏิโสตคามินฺติ  นิจฺจคฺคาหาทีน  ปฏิโสต  
อนิจฺจ   ทุกฺขมนตฺตา   อสุภนฺติ   เอว   คต   ปวตฺต  จตุสฺสจฺจธมฺมนฺติ  
อตฺโถ ฯ  ราครตฺตาติ  กามราเคน  ภวราเคน ทิฏ ิราเคน จ  
รตฺตา ฯ น   ทกฺขนฺตีติ   อนิจฺจ   ทุกฺขมนตฺตา   อสุภนฺติ   อิมินา    
สภาเวน น   ปสฺสิสฺสนฺติ ฯ   เต  อปสฺสนฺเต  โก  สกฺขิสฺสติ  อนิจฺจนฺติ- 
อาทินา สภาเวน   ยาถาวโต   ธมฺม   ชานาเปตุนฺติ   อธิปฺปาโย ฯ  
ราคโทสปเรตตาป   เนส   สมฺมฬฺุหภาเวเนวาติ   อาห   ตโมกฺขนฺเธน  
อาวุฏาติ   อวิชฺชาราสินา   อชฺโฌตฺถฏาติ ฯ   อปฺโปสฺสุกฺกตาย  จิตฺต  
นมตีติ   กสมฺา   ปนสฺส   เอว   จิตฺต   นมิ   นนุ   เอส   มุตฺโต  
โมเจสฺสามิ ติณฺโณ ตาเรสฺสามิ  
              กิมฺเม อ ฺาตเวเสน            ธมฺม สจฺฉิกเตนิธ  
              สพฺพ ฺ ุต ปาปุณิตฺวา              ตารยิสฺส สเทวกนฺติ  
ปฏน   กตฺวา   ปารมิโย   ปูเรตฺวา   สพฺพ ฺ ุต   ปตฺโตติ ฯ  
สจฺจเมตเทว ฯ   ปจฺจเวกฺขณานุภาเวน   จ   ปนสฺส   เอว   จิตฺต  
นมิ ฯ   ตสฺส   หิ  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺวา  สตฺตาน  กิเลสคหนต  ธมฺมสฺส  
จ   คมฺภีรต   ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส   สตฺตาน   กิเลสคหนตา   จ ธมฺม- 
คมฺภีรตา  จ  สพฺพากาเรน  ปากฏา  ชาตา ฯ  อถสฺส อิเม สตฺตา  
ก ฺชิยปุณฺณลาพุ   วิย   ตกฺกภริตจาฏิ   วิย   วสาเตลปตปโลติกา  
วิย   อ ฺชนมกฺขิตหตฺโถ   วิย   จ   กิเลสภริตา   อติสงฺกิลิฏา  
ราครตฺตา   โทสทุฏา   โมหมุฬฺหา   เต   กินฺนาม   ปฏิวิชฌฺิสฺสนฺตีติ  
                            [ ม. ว. ป. ๙  ส. ต.  ๑๕ ]  
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จินฺตยโต   กิเลสคหนปจฺจเวกฺขณานุภาเวนาป   เอว   จิตฺต   นม ิฯ  
อย   ธมโฺม   ปวีสนฺธารกอุทกกฺขนฺโธ   วิย   คมฺภีโร   ปพฺพเตน  
ปฏิจฺฉาเทตฺวา   ปโต   สาสโป   วิย   ทุทฺทโส   สตธา   ภินฺนสสฺ  
วาลสฺส   โกฏิ   วิย   อณุ   มยา   หิ   อิม   ธมฺม   ปฏิวิชฺฌิตุ  
วายมนฺเตน   อทินฺน   ทาน   นาม   นตฺถิ  อรกฺขิต  สีล  นาม  นตฺถิ  
อปริปูริตา   กาจิ   ปารมี   นาม   นตฺถิ   ตสฺส  เม  นริุสฺสาห  วิย  
มารพล   วิธมนฺตสฺสาป   ปวี   น   กมฺปตฺถ  ปมยาเม  ปุพฺเพนิวาส  
อนุสฺสรนฺตสฺสาป   น   กมฺปตฺถ  มชฺฌมิยาเม  ทิพฺพจกฺขุ  วิโสเธนฺ- 
ตสฺสาป น   กมฺปตฺถ   ปจฺฉิมยาเม   ปน   ปฏิจฺจสมุปฺปาท   ปฏ-ิ 
วิชฺฌนฺตสฺเสว เม   ทสสหสฺสี   โลกธาตุ   กมฺปตฺถ   อิติ   มาทิเสนาป  
ติกฺขาเณน   กิจฺเฉเนวาย   ธมฺโม   ปฏิวิทฺโธ   ต   โลกิยมหาชนา  
กถ   ปฏิวิชฌฺิสฺสนฺตีติ   ธมฺมคมฺภีรตาย   ปจฺจเวกฺขณานุภาเวนาป  
เอว   จิตฺต   นมีติ   เวทิตพฺพ ฯ   อป   พฺรหฺมุนา   ยาจิเต เทเสตุ- 
กามตายปสฺส   เอว   จิตฺต   นม ิฯ  ชานาติ  หิ  ภควา  มม  
อปฺโปสฺสุกฺกตาย   จิตฺเต   นมมาเน  มหาพฺรหฺมา  ธมฺมเทสน  ยาจิสฺสติ  
อิเม  จ  สตฺตา  พฺรหฺมครกุา  เต  สตฺตา  กิร  ธมฺม  น เทเสตุ- 
กาโม อโหส ิ  อถ   น   มหาพฺรหฺมา   ยาจิตฺวา   เทสาเปสิ   สนโฺต   
วต โภ   ธมฺโม   ปณีโตติ   ม ฺมานา   สุสฺสูสิสฺสนฺตีติ   อิทมปฺสฺส   
การณ ปฏิจฺจ อปฺโปสฺสุกกฺตาย จิตฺต นมิ โน ธมฺมเทสนายาติ  
เวทิตพฺพ ฯ  
                            [ ม. ว. ป.  ๙  ส. ต.  ๑๕ ]  
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        [๑๙]  สหมฺปติสฺสาติ   โส   กิร   กสฺสปสฺส  ภควโต  สาสเน  
สหโก   นาม   เถโร   ปมชฺฌาน   นพฺิพตฺเตตฺวา   ปมชฺฌานภูมิย  
กปฺปายุกพฺรหฺมา   หุตฺวา   นิพฺพตฺโต ฯ   ตตฺร   น  สหมฺปติพฺรหฺมาติ  
ส ฺชานนฺติ ฯ   ต   สนฺธายาห   พฺรหฺมโุน   สหมฺปติสฺสาติ ฯ นสฺสติ    
วตาติ   โส   กิร   อิม   สทฺท   ตถา   นิจฺฉาเรสิ   ยถา ทสสหสฺสี- 
โลกธาตุพฺรหฺมาโน   สุตฺวา   สพฺเพ   สนฺนิปตึสุ ฯ อปฺปรชกฺข- 
ชาติกาติ   ป ฺามเย  อกฺขิมฺหิ  อปฺป  ปริตฺต  ราคโทสโมหรช  
เอเตส   เอวสภาวาติ   อปฺปรชกฺขชาติกา   อปฺป   ราคาทิรช   เยส  
ตสภาวา   อปฺปรชกฺขชาติกาติ   เอวเมตฺถ   อตฺโถ   ทฏพฺโพ ฯ  
อสฺสวนตาติ   สย   อภิ ฺาติอาทีสุ   วิย   กรณตฺเถ   ปจฺจตฺตวจน ฯ  
อสฺสวนตายาติ   อตฺโถ ฯ  ภวิสฺสนฺตีติ  ปุริมพุทฺเธสุ  ทสปุ ฺกิริย- 
วเสน กตาธิการา   ปริปากคตปทุมานิ   วิย   สุริยรสฺมิสมฺผสฺส  ธมฺม- 
เทสนเยว อากงฺขมานา   จตุปฺปทิกคาถาวสาเน   อรยิภูมึ   โอกฺกมนารหา  
น   เอโก   น   เทฺว   อเนกสตสหสฺสา   ธมฺมสฺส   อ ฺาตาโร  
ภวิสฺสนฺตีติ   ทสฺเสติ ฯ  ปาตุรโหสีติ  ปาตุภวิ ฯ  สมเลหิ  จินฺติโตติ  
สมเลหิ   ปูรณกสฺสปาทีหิ   ฉหิ   สตฺถาเรหิ   จินฺติโต ฯ   เต   ห ิ 
ปุเรตร   อุปฺปชฺชิตฺวา   สกลชมฺพูทีเป   กณฺฏเก   ปตฺถรมานา   วิย  
วิส   สิ ฺจมานา   วิย   จ   สมล   มิจฺฉาทิฏ ิธมฺม  เทสยึสุ ฯ  เต  
กิร   พุทฺธโกลาหลานุสฺสเวน   ส ฺชาตกุตูหลา   โลก   ว ฺเจตฺวา  
โกห ฺเ   ตฺวา   สพฺพ ฺ ุต   ปฏิชานนฺตา   ยงฺกิ ฺจิ   อธมฺมเยว  
                               [ ม. ว. ป. ๙  ส. ต.  ๑๕ ]  
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ธมฺโมติ   ทีเปสุ ฯ  อปาปุเรตนฺติ  วิวร  เอต ฯ  อมตสฺส  ทฺวารนฺติ  
อมตสฺส   นพฺิพานสฺส   ทฺวารภูต  อริยมคฺค ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
เอต กสฺสปสฺส   ภควโต   สาสนนฺตรธานโต   ปภูติ   ปหิต   นิพฺพาน- 
นครสฺส มหาทฺวาร   อริยมคฺค   สทฺธมมฺเทสนาหตฺเถน   อปาปุร    
วิวร อุคฺฆาเฏหีติ ฯ   สุณนฺตุ   ธมฺม   วิมเลนานุพุทฺธนฺติ   อิเม  
สตฺตา   ราคาทิมลาน   อภาวโต   วิมเลน   สมฺมาสมฺพุทฺเธน  อนุพุทฺธ  
จตุสฺสจฺจธมฺม   สุณนฺตุ   ตาว   ภควาติ   ยาจติ ฯ   เสลปพฺพโต  
อุจฺโจ   โหติ   ถิโร   จ   น   ปสุปพฺพโต   มิสฺสกปพฺพโต   วาติ  
อาห   เสเล   ยถา   ปพฺพตมุทฺธนิฏ ิโตติ ฯ   ตสฺสตฺโถ   เสลมเย  
เอกฆเน   ปพฺพตมุทฺธนิ  ยถา   ิโตว  น  หิ  ตตฺถ   ิตสฺส  ทสฺสนตฺถ  
คีวุกฺขิปนปสารณาทิกิจฺจ   อตฺถีติ ฯ   ตถูปมนฺติ   ตปฺปฏิภาค  
เสลปพฺพตุปม ฯ   ธมฺมมย   ปาสาทนฺติ   โลกุตฺตรธมฺมมาห ฯ  โส  
หิ   สพฺพโส   ปสาทาวโห   สพฺพธมฺเม   อติกฺกมฺม   อจฺจุคฺคตฏเน  
ปาสาทสทิโส   จ ฯ   ป ฺาปริยาโย   วา   อิธ   ธมมฺสทฺโท ฯ  
ป ฺา   หิ   อจฺจุคฺคตฏเน   ปาสาโทติ   อภิธมฺเม   นิทฺทฏิา ฯ  
ตถา จาห  
              ป ฺาปาสาทมารุยฺห           อโสโก โสกนิึ ปช  
              ปพฺพตฏโว   ภุมฺมฏเ        ธีโร   พาเล  อเวกฺขตีติ๑ ฯ  
 ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๘ ฯ  

                      [ ม. ว. ป. ๙-๑๐  ส. ต.   ๑๕-๖ ]  
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อย   ปเนตฺถ   สงฺเขปตฺโถ ฯ   ยถา   เสลปพฺพตมุทฺธนิ  ยถา ิโตว  
จกฺขุมา   ปุรโิส   สมนฺตโต   ชนต   ปสฺเสยฺย   ตฺวมปฺ   สุเมธ  
สุนฺทรป ฺ   สพฺพ ฺ ุตาเณน   สมนฺตจกฺขุ   ภควา   ธมฺมมย  
ป ฺามย   ปาสาทมารุยฺห  สย  อเปตโสโก  โสกาวกิณฺณ  ชาติ- 
ชราภิภูต ชนต   อเปกฺขสฺสุ   อุปธารย   อุปปริกฺขาติ ฯ   อย   ปเนตฺถ  
อธิปฺปาโย   ยถา   หิ   ปพฺพตปาเท   สมนฺตา   มหนฺต   เขตฺต  
กตฺวา   ตตฺถ   เกทารปาลสีุ  กฏุิกาโย  กตฺวา  รตฺตึ  อคฺคึ  ชาเลยฺยุ  
จตุรงฺคสมนฺนาคต ฺจ   อนฺธการ   อสฺส   อถ   ตสฺส   ปพฺพตสฺส  
มตฺถเก   ตฺวา   จกฺขุมโต   ปุริสฺส   ภูม ึ โอโลกยโต  เนว  เขตฺต  
น   เกทารปาลิโย   น   กฏุโิย   น  ตตฺถ  สยิตมนุสฺสา  ป ฺาเยยฺยุ  
อนุชฺชลภาวโต   กุฏกิาสุ   ปน   อคฺคิชาลมตฺตเมว   ป ฺาเยยฺยุ  
อุชฺชลภาวโต   เอว   ธมฺมปาสาท   อารุยฺห   สตฺตนิกาย  โอโลกยโต  
ตถาคตสฺส   เย   เต   อกตกลฺยาณา   สตฺตา   เต   เอกวิหาเร  
ทกฺขิณชานุปสฺเส   นิสินฺนาป   พุทฺธจกขฺุสฺส   อาปาถ   นาคจฺฉนฺติ  
าณคฺคินา   อนุชฺชลภาวโต   อนุฬารภาวโต   จ   รตฺตึ  ขิตฺตา  สรา  
วิย   โหนฺติ   เย   ปน   กตกลฺยาณา  เวเนยฺยปุคฺคลา  เต  เอวสฺส  
ทูเรป    ิตา   อาปาถ  อาคจฺฉนฺติ  ปริปกฺกาณคฺคิตาย  สมุชชฺล- 
ภาวโต อุฬารสนฺตานตาย จ โส อคฺคิ วิย หิมวนฺตปพฺพโต  
วิย จ ฯ วุตฺตมฺป เจต  
                             [ ม. ว. ป.  ๑๐ ส. ต.  ๑๖ ]  
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              ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ         หมิวนฺโตว ปพฺพโต  
        อสนฺเตตฺถ  น  ทิสฺสนฺติ   รตฺตึ  ขิตฺตา  ยถา  สราติ๑ ฯ  
อุฏาหีติ  ภควโต  ธมฺมเทสนตฺถ  จาริกจรณ  ยาจนฺโต ภณติ ฯ  
อุฏาหีติ วา   ธมฺมเทสนาย   อปฺโปสฺสกฺุกตาสงฺขาตสงฺโกจาปตฺติโต   
กิลาสุภาวโต อุฏห ฯ   วีราติอาทีสุ  ภควา  สาติสยจตุพฺพิธ- 
สมฺมปฺปธานวีริยวนฺตตาย วีโร   เทวปุตฺตมจฺจุกิเลสาภิสงฺขาร- 
มาราน   วิชติตฺตา   วิชิตสงฺคาโม ชาติกนฺตาราทิโต   เวเนยฺย- 
สตฺถวาหนสมตฺถตาย   นพฺิพานสงฺขาต เขมปฺปเทส   สมฺปาปนสมตฺถ- 
ตาย  สตฺถวาโห  กามจฺฉนฺทอิณสฺส  อภาวโต อนโณติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
โย  หิ  ปเรส อิณ คเหตฺวา วินาเสติ โส เตหิ อิณ   
เทหีติ  ตชฺชมาโนป  ผรสุ  วุจฺจมาโนป พชฺฌมาโนป๒ วธิยมาโนป  
กิ ฺจิ   ปฏิปผฺริตุ   น   สกฺโกติ   สพฺพ   ติติกฺขติ ฯ   ติติกฺขาการณ  
หิสฺส   ต   อิณ  โหติ ฯ  เอวเมว  โย  ยมฺหิ  กามจฺฉนฺเทน  รชฺชติ  
ตณฺหาคหเณน   ต   วตฺถุ   คณฺหติ   โส   เตน   ผรุส   วุจฺจมาโนป  
พชฺฌมาโนป๓   วธิยมาโนป   กิ ฺจิ   ปฏิปฺผริตุ  น  สกฺโกติ  สพฺพ  
ติติกฺขติ ฯ   ติติกฺขาการณ   หิสฺส   โส   กามจฺฉนฺโท   โหติ  
ฆรสามิเกหิ  วธิยมานาน๔  อิตฺถีน  วิย ฯ  กสฺมา ฯ  อิณสทิสตฺตา  
กามจฺฉนฺทสฺส ฯ  
        [๒๐]  อชฺเฌสนนฺติ   ครฏุานีย  ปยิรุปาสิตฺวา  ครุตร  ปโยชน  
 ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๕๕ ฯ ๒.-๓. ม. วมฺภมาโนป ฯ  ๔. ม. วเิห ิยมานาน ฯ  

                                [ ม. ว. ป.  ๑๐  ส. ต.  ๑๖ ]  
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อุทฺทิสฺส   อภิปฏนา   อชฺเฌสนา ฯ  สาป  อตฺถโต  ยาจนาเอว ฯ  
พุทฺธจกฺขุนาติ   อินฺทฺรยิปโรปริยตฺติาเณน   จ   อาสยานุสยาเณน  
จ ฯ  อิเมส ฺหิ  ทฺวินฺน  าณาน  พุทฺธจกฺขูติ  นาม ฯ สพฺพ ฺ ุต- 
าณสฺส สมนฺตจกฺขูติ ฯ   เหฏ ิมาน   ติณฺณ   มคฺคาณาน    
ธมฺมจกฺขูติ ฯ อปฺปรชกฺเขติอาทีสุ   เยส   วุตฺตนเยเนว   ป ฺา- 
จกฺขุมฺหิ   ราคาทิรช อปฺป  เต  อปฺปรชกฺขา ฯ  เยส  ต  มหนฺต   
เต  มหารชกขฺา ฯ เยส สทฺธาทีนิ   อินทฺฺริยานิ   ติกฺขานิ   เต    
ติกฺขินฺทฺริยา ฯ  เยส  ตานิ มุทูนิ  เต  มทุินฺทฺริยา ฯ  เยส  เตเยว   
สทฺธาทโย  อาการา สุนฺทรา เต  สฺวาการา ฯ  เย  กถิตการณ   
สลฺลกฺเขนฺติ  สุเขน  สกฺกา โหนฺติ วิ ฺาเปตุ   เต   สวิุ ฺาปยา ฯ   
เย  ปรโลก ฺเจว  วชฺช ฺจ  ภยโต ปสฺสนฺติ   เต   ปรโลกวชชฺภย- 
ทสฺสาวิโน   นาม ฯ  อุปฺปลานิ  เอตฺถ สนฺตีติ  อุปฺปลินี  คจฺโฉป   
ชลาสโยป ฯ  อิธ ปน ชลาสโย อธิปฺเปโต ฯ ตสฺมา   อุปฺปล-ิ 
นิยนฺติ   อุปปฺลวเนติ   เอวมตฺโถ   คเหตพฺโพ ฯ  อิโต ปเรสุป    
เอเสว  นโย ฯ  อนฺโตนิมคฺุคโปสีนีติ  ยานิ  อุทกสฺส  อนฺโต  
นิมุคฺคาเนว   หุตฺวา   ปุสสฺนฺติ   วฑฺฒนฺติ   ตานิ  อนฺโตนิมุคฺคโปสีนิ ฯ  
อุทก   อจฺจุคฺคมฺม   ติฏนฺตีติ   อุทก   อติกฺกมิตฺวา  ติฏนฺติ ฯ   
ตตฺถ ยานิ   อจฺจุคฺคมฺม    ิตานิ   ตานิ   สุริยรสฺมิสมผฺสฺส   อาคมย- 
มานานิ  ิตานิ   อชฺช   ปปฺุผนกานิ ฯ   ยานิ   สโมทก   ิตานิ  ตานิ   
เสฺว ปุปฺผนกานิ ฯ   ยานิ   อุทกา   อนุคฺคตานิ   อนฺโตนิมุคฺคโปสีนิ  
                           [ ม. ว. ป.  ๑๐-๑  ส. ต.  ๑๖ ]  
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ตานิ   ตติยทิวเส   ปุปฺผนกานิ ฯ  อุทกา  ปน  อนุคฺคตานิ  อ ฺานิป 
สโรคอุปฺปลาทีนิ๑   นาม   อตฺถิ   ยานิ   เนว   ปุปฺผิสสฺนฺติ  
มจฺฉกจฺฉปภกฺขาเนว   ภวิสฺสนฺติ   ตานิ   ปาลึ   นารฬฺูหานิ  อาหริตฺวา  
ปน   ทีเปตพฺพานีติ   อฏกถาย   น  ปกาสิตานิ ฯ  ยเถว  หิ  ตานิ  
จตุพฺพิธานิ   ปุปฺผานิ   เอวเมว   อุคฺฆติต ฺ ู   วิปจิต ฺ ู   เนยฺโย  
ปทปรโมติ   จตฺตาโร   ปคฺุคลา ฯ   ตตฺถ   ยสฺส   ปคฺุคลสฺส   สห  
อุทาหฏเวลาย  ธมฺมาภิสมโย  โหติ  อย  จตฺตาโร  สติปฏานาติ 
อาทินา นเยน   สงฺขิตฺเตน   มาติกาย   ปยมานาย   เทสนานุสาเรน    
าณ เปเสตฺวา   อรหตฺต   คณฺหิตุ   สมตฺโถ   ปุคฺคโล   อุคฺฆติต ฺ ูติ  
วุจฺจติ ฯ   ยสสฺ   ปุคฺคลสฺส   สงฺขิตฺเตน   ภาสิตสฺส   วิตฺถาเรน  
อตฺเถ   วิภชิยมาเน   ธมฺมาภิสมโย   โหติ   อย   รุจฺจติ   ปุคฺคโล  
วิปจิต ฺ ู ฯ   ยสฺส   ปุคฺคลสฺส   อุทฺเทสโต   ปริปุจฺฉโต   โยนิโส  
มนสิกโรโต   กลฺยาณมิตฺเต   เสวโต   ภชโต  ปยิรปุาสโต  อนุปุพฺเพน  
ธมฺมาภิสมโย   โหติ   อย   วุจฺจติ   ปุคฺคโล   เนยฺโย ฯ   ยสฺส  
ปุคฺคลสฺส   พหุมฺป   สุณโต   พหุมฺป   ภณโต   พหุมฺป   ธารยโต  
พหุมฺป   วาจยโต   น   ตาย   ชาติยา   ธมฺมาภิสมโย   โหติ  เตน  
อตฺตภาเวน   มคฺค  วา  ผล  วา  อนฺตมโส  ฌาน  วา  วิปสฺสน  วา  
นิพฺพตฺเตตุ   น   สกฺโกติ   อย   วุจฺจติ   ปุคฺคโล   ปทปรโม ฯ  
ตตฺร   ภควา   อุปฺปลวนาทิสทิส   ทสสหสฺสีโลกธาตุ   โอโลเกนฺโต  
 ๑. สโรปคอุปฺปลาทีนีติป ทิสฺสติ ฯ  

                           [ ม. ว. ป.  ๑๑-๑๒  ส. ต.  ๑๖ ]  
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อชฺช   ปุปฺผนกานิ   วิย   อุคฺฆติต ฺ ู  เสฺว  ปุปฺผนกานิ  วิย  วิปจิต ฺ ู  
ตติยทิวเส   ปุปฺผนกานิ   วิย   เนยฺเย   มจฺฉกจฺฉปภกฺขปุปฺผานิ  
วิย   ปทปรเม   จ   อทฺทส ฯ  ปสฺสนโฺต  จ  เอตฺตกา  อปฺปรชกฺขา  
เอตฺตกา   มหารชกฺขา   ตตฺราป   เอตฺตกา   อุคฺฆติต ฺ ูติ   เอว  
สพฺพาการโตว   อทฺทส ฯ   ตตฺถ   ติณฺณ   ปุคฺคลาน   อิมสฺมิ ฺเว  
อตฺตภาเว   ภควโต   ธมฺมเทสนา   อตฺถ   สาเธติ ฯ   ปทปรมาน  
อนาคตตฺถาย  วาสนา  โหติ ฯ  อถ  ภควา  อิเมส  จตุนฺน  ปุคฺคลาน  
อตฺถาวห   ธมฺมเทสน   วิทิตฺวา   เทเสตุกมฺยต   อุปปฺาเทตฺวา   ปนุ  
สพฺเพป   ตีสุ   ภเวสุ   สตฺเต   ภพฺพาภพฺพวเสน   เทฺว   โกฏาเส  
อกาสิ ฯ   เย   สนฺธาย   วุตฺต   เย   เต  สตฺตา  กมฺมาวรเณน  
สมนฺนาคตา   วิปากาวรเณน   สมนฺนาคตา  กิเลสาวรเณน  สมนฺนา- 
คตา อสฺสทฺธา   อจฺฉนฺทิกา   ทุปฺป ฺา   อภพฺพา   นิยาม   โอกกฺมิตุ  
กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   สมฺมตฺต   อิเม   เต  สตฺตา  อภพฺพา ฯ  กตเม  
เต   สตฺตา   ภพฺพา   เย   เต   สตฺตา   น  กมฺมาวรเณน ฯ เป ฯ  
อิเม   เต   สตฺตา   ภพฺพาติ ฯ   ตตฺถ   สพฺเพป   อภพฺพปุคฺคเล  
ปหาย   ภพฺพปุคฺคเลเยว   าเณน  ปรคฺิคเหตฺวา  เอตฺตกา  ราค- 
จริตา เอตฺตกา   โทสโมหวิตกฺก   สทฺธาพุทฺธิจริตาติ   ฉ   โกฏาเส  
อกาสิ ฯ  เอว  กตฺวา  ธมฺม  เทเสสฺสามีติ  จินฺเตสิ ฯ  เอตฺถ  จ  
อปฺปรชกฺขาทิภพฺพาทิวเสน   อาวชฺชนฺตสฺส   ภควโต   เต   สตฺตา  
ปุ ฺชปุ ฺชาว   หุตฺวา   อุปฏหนฺติ   น   เอเกกาติ   ทฏพฺพ ฯ  
                      [ ม. ว. ป.  ๑๒  ส. ต.   ๑๖ ]  
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ปจฺจภาสีติ   ปฏิอภาสิ ฯ   อปารุตาติ  วิวฏา ฯ  อมตสฺส  ทฺวาราติ  
อริยมคฺโค ฯ   โส   หิ   อมตสงฺขาตสฺส   นิพฺพานสฺส   ทฺวาร ฯ  
โส   มยา   วิวริตฺวา   ปโต   มหากรุณูปนิสฺสเยน   สยมฺภูาเณน  
อธิคตตฺตาติ   ทสฺเสติ ฯ   อปารุต   เตส  อมตสฺส  ทวฺารนฺติ  เกจิ  
ปนฺติ ฯ   ปมุ ฺจนฺตุ   สทฺธนฺติ   สพฺเพ   อตฺตโน   สทฺธ  ปมุ ฺจนฺตุ  
วิสฺสชฺเชนฺตุ   ปเวเทนฺตุ ฯ  มยา  เทสิเต  ธมฺเม  มย ิ จ  อตฺตโน  
สทฺทหนาการ   อุฏาเปนฺตูติ   อตฺโถ ฯ   ปจฺฉิมปททฺวเย   อยมตฺโถ  
อห   ห ิ  อตฺตโน   ปคุณ   สุปฺปวตฺติตมฺป   อิม   ปณีต  อุตฺตม  ธมฺม  
กายวาจากิลมถส ฺ ี   หตฺุวา   น   ภาสึ   ภาสิสฺสามีติ  (น)  จินฺเตสึ  
อิทานิ   ปน   สพฺโพ   ชโน  สทฺธาภาชน  อุปเนตุ  ปูเรสฺสามิ  อิเมส  
สงฺกปฺปนฺติ ฯ   อนฺตรธายีติ   สตฺถาร   คนฺธมาลาทีหิ   ปูเชตฺวา  
อนฺตรหิโต   สกฏานเมว   คโตติ   อตฺโถ ฯ   สตฺถ ุ  สนฺติก   หิ  
อุปคตาน   เทวาน   พฺรหฺมาน ฺจ   ตสฺส   ปุรโต   อนฺตรธาน   นาม  
สกฏานคมนเมว ฯ  
        [๒๑]  เอตทโหสีติ   เอต  อโหสิ ฯ  กสฺส  นโุข  อห  ปม  
ธมฺม   เทเสยฺยนติ   อย   ธมฺมเทสนาปฏิสยุตฺโต   วิตกฺโก   อุทปาทีติ  
อตฺโถ ฯ   อาฬาโรติ   ตสฺส  นาม ฯ  ทฆีปงฺคโล  กิเรส ฯ  โส  
หิ   ตุงฺคสรีรตาย   ทีโฆ   ปงฺคลจกฺขุตาย   ปงฺคโล ฯ   เตนสฺส  
อาฬาโรติ   นาม   อโหส ิฯ   กาลาโมติ   โคตฺต ฯ   ปณฺฑิโตติ  
ปณฺฑิจฺเจน   สมนฺนาคโต ฯ   สมาปตฺติปฏิลาภสสิทฺเธน อธิคม- 
                           [  ม. ว. ป.  ๑๒  ส. ต.  ๑๖ ]  
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พาหุสจฺจสงฺขาเตน   ปณฺฑิตภาเวน   สมนฺนาคโตติ   อตฺโถ ฯ  
พฺยตฺโตติ   เวยฺยตฺติเยน   สมนฺนาคโต ฯ   สมาปตฺติปฏิลาภปจฺจเยน  
ปาริหาริกป ฺาสงฺขาเตน   พฺยตฺตภาเวน   ยุตฺโตต ิ  อตฺโถ ฯ เมธาวีติ   
านุปฺปตฺติยา   ป ฺาย   สมนฺนาคโต ฯ  อถวา  เมธาวีติ ติเหตุก- 
ปฏิสนฺธิป ฺาสงฺขาตาย   ตตอิติกตฺตพฺพตาป ฺาสงฺขาตาย   จ  
เมธาย  สมนฺนาคโตติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ อปฺปรชกฺข 
ชาติโกติ สมาปตฺติยา   วิกฺขมฺภิตตฺตา   นิกฺกิเลสชาติโก   วิสุทฺธ 
สตฺโต ฯ อาชานิสฺสตีติ   สลฺลกฺขิสฺสติ   ปฏิวิชฺฌิสฺสติ ฯ   ภควโตป    
โข าณ   อุทปาทีติ   ภควโตป   สพฺพ ฺ ุตาณ   อุปฺปชฺชิ ฯ   
ภควา กิร   เทวตาย   กถิเตเนว   นิฏ  อคนฺตฺวา  สยมฺป  สพฺพ ฺ ุต- 
าเณน โอโลเกนฺโต   อิโต  สตฺตมทิวสมตฺถเก  กาล  กตฺวา   
อากิ ฺจ ฺายตเน นิพฺพตฺโตติ  อทฺทส ฯ  ต  สนฺธายาห  ภควโตป   
โข  าณ อุทปาทีติ ฯ มหาชานิโยติ   สตฺตทิวสพฺภนฺตเร   ปตฺตพฺพ- 
มคฺคผลโต   ปริหีนตฺตา มหตี  ชานิ  ปริหานิ  อสฺสาติ  มหา- 
ชานิโย ฯ  อกฺขเณ  นิพฺพตฺโต  อิธ ธมมฺเทสนฏาน  อาคมน- 
ปาทาป  นตฺถิ  อถาห  ตตฺถ  คจฺเฉยฺย  คนฺตฺวา เทสิยมาน    
ธมฺมมฺปสฺส   โสตุ  โสตปสาโทป  นตฺถิ  เอว  มหาชานิโย ชาโตติ   
ทสฺเสติ ฯ  กมิฺปน  ภควตา  ต  อตฺตโน  พุทฺธานุภาเวน ธมฺม  
าเปตุ   น   สกฺกาติ ฯ   อาม   น   สกฺกาติ ฯ  น  หิ  ปรโต  
โฆสมนฺตเรน   สาวกาน   ธมฺมาภิสมโย   สมฺภวติ ฯ   อ ฺถา  
                            [  ม. ว. ป.  ๑๒  ส. ต.  ๑๗ ]  
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อิตรปจฺจยรหิตสฺสาป   ธมฺมาภิสมเยน   ภวิตพฺพ   น   จ  ต  อตฺถิ ฯ  
วุตฺต   เหต   เทฺวเม   ภิกฺขเว   ปจฺจยา   สมฺมาทิฏ ิยา  อุปฺปาทาย  
ปรโต  จ  โฆโส  อชฺฌตฺต ฺจ  โยนิโส  มนสิกาโรติ๑ ฯ  อุทฺทโกติ  
ตสฺส  นาม ฯ  รามสฺส  ปน  ปุตฺตตาย  รามปุตฺโต ฯ อภิโทส- 
กาลกโตติ อฑฺฒรตฺเต   กาลกโต ฯ   ภควโตป   โข   าณ    
อุทปาทีติ อิธาป   กริ   ภควา   เทวตาย   วจเนน   สนฺนิฏาน   อกตฺวา  
สพฺพ ฺ ุตาเณน   โอโลเกนฺโต   หยิฺโย   อฑฺฒรตฺเต   กาล   กตฺวา  
อุทฺทโก   รามปุตฺโต   เนวส ฺานาส ฺายตเน   นิพฺพตฺโตติ  อทฺทส ฯ  
ตสฺมา   เอว   วุตฺต ฯ   เสส   ปุริมนยสทิสเมว ฯ  พหูปการาติ  
พหุอุปการา ฯ   ปธานปหิตตฺต  อุปฏหึสูติ  ปธานตฺถาย  เปสิตตฺต- 
ภาว วสนฏาเน   ปริเวณสมฺมชฺชเนน   ปตฺตจีวร   คเหตฺวา  
อนุพนฺธเนน มุโขทกทนฺตกฏทานาทินา จ อุปฏหึสุ ฯ  
        [๒๒]  เก ปเนเต ป ฺจวคฺคิยา นาม ฯ เย เต  
                             ราโม ธโช ลกฺขโณ จาป๒ มนฺตี  
                             ย ฺโ  จ๓ โภโช สุยาโม สุทตฺโต  
                             เอเต ตทา อฏ อเหสุ พฺราหฺมณา  
                             ฉฬงฺความนฺต๔ วิยากรึสูติ ฯ  
โพธิสตฺตสฺส   ชาตกาเล   สุปนปฏิคฺคาหกา   เจว   ลกฺขณปฏิคฺคาหกา  
 ๑. องฺ. ทุก. ๒๐/๑๑๐ ตตฺถ ปน ปรโต จ โฆโส โยนิโส จ มนสิกาโรติ ทิสฺสติ ฯ  
 ๒. โชติมนฺตี ฯ ๓. สุโภโช ฯ  ๔. ฉฬงฺควา มนฺต ฯ เอวมฺป ทิสฺสติ ฯ กตฺถจิ ปน  
 โกณฺฑ ฺโ จ โภโช สุยาโม สุทตฺโตติป ทิสฺสติ ฯ  

                              [ ม. ว. ป. ๑๓ ส.ต.  ๑๗ ]  
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จ   อฏ   พฺราหฺมณา ฯ   เตสุ   ตโย  เทวฺธา  พฺยากรึสุ  อิเมหิ  
ลกฺขเณหิ   สมนฺนาคโต   อคาร   อชฺฌาวสมาโน   ราชา   โหหิติ  
จกฺกวตฺติ   ปพฺพชมาโน  พุทฺโธติ ฯ  ป ฺจ  พฺราหฺมณา  เอกสพฺยา- 
กรณา อเหสุ   อิเมหิ   ลกขฺเณหิ   สมนฺนาคโต   อคาเร   น   ติฏติ  
พุทฺโธว   โหตีติ ฯ   เตสุ   ปุริมา   ตโย   ยถามนฺตปทงฺคตา ฯ  
เอเต   หิ   ลกขฺณมนฺตสงฺขาตเวทวจนานุรูป   ปฏิปนฺนา   เทฺว  คติโย  
ภวนฺติ   อน ฺาติ   วุตฺตนิยาเมน   นจฺิฉินิตุ   อสกฺโกนฺตา   วุตฺตเมว  
ปฏิปชชฺึสุ   น   มหาปุริสสฺส   พุทฺธภาวปฺปตฺตึ   ปจฺจาสึสุ ฯ   อิเม  
ปน   โกณฺฑ ฺาทโย   ป ฺจ   เอกสโต   พุทฺโธ   ภวิสฺสตีติ ชาต- 
นิจฺฉยตฺตา   มนฺตปท  อติกฺกนฺตา ฯ  เต  อตฺตนา  ลทฺธ  ตุฏ ิทาน  
าตกาน   วิสฺสชฺเชตฺวา   อย   มหาปุรโิส   อคาเร   นาชฺฌาวสิสฺสติ  
เอกนฺเตน   พุทฺโธ   ภวิสฺสตีติ   นิพฺเพมติกา   โพธิสตฺต   อุทฺทิสสฺ  
สมณปพฺพชฺช   ปพฺพชิตา ฯ  เตส  ปุตฺตาติป  วทนฺติ ฯ  ต  อฏ- 
กถาย ปฏกิฺขิตฺต ฯ   เอเต   กิร   ทหรกาเลเยว   พหู   มนฺเต   ชานสึุ  
ตสฺมา   เน   พฺราหฺมณา   อาจริยฏาเน   ปยึสุ ฯ  เต   ปจฺฉา  
อมฺเหหิ   ปุตฺตทารชฏ   ฉินฺทิตฺวา   น   สกฺกา   ภวิสสฺติ   ปพฺพชตุินฺติ  
ทหรกาเลเยว   ปพฺพชิตฺวา   รมณียานิ   เสนาสนานิ   ปริภุ ฺชนฺตา  
วิจรึสุ ฯ   กาเลน   กาล   ปน  ก ึ โภ  มหาปุริโส  มหาภินิกฺขมน  
นิกฺขนฺโตติ   ปุจฺฉนฺติ ฯ   มนุสฺสา   กุห ึ ตุมฺเห  มหาปุริส  ปสฺสิสสฺถ  
ตีสุ   ปาสาเทสุ   ติวิธนาฏกมชฺเฌ   เทโว   วิย   สมฺปตฺตึ  อนุโภตีติ  
                            [ ม. ว. ป.  ๑๓  ส. ต.  ๑๗ ]  
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วทนฺติ ฯ   เต   สุตฺวา   น   ตาว   มหาปุริสสฺส   าณ  ปริปาก  
คจฺฉตีติ   อปฺโปสฺสุกฺกา   วิหรึสุเยว ฯ   กสฺมา   ปเนตฺถ   ภควา  
พหูปการา   โข   เม   ป ฺจวคฺคิยาติ   อาห   กึ   อุปการกานเยว  
เอส  ธมฺม  เทเสติ  อนุปการกาน  น  เทเสตีติ ฯ  โน น เทเสติ ฯ  
ปริจยวเสน   เหส   อาฬาร ฺเจว   กาลาม   อุทฺทก ฺจ   รามปุตฺต  
โอโลเกสิ ฯ   เอตสฺมิมฺปน   พุทฺธกฺเขตฺเต   เปตฺวา อ ฺา- 
โกณฺฑ ฺ  อ ฺโ  ปม  ธมฺม  สจฺฉิกาตุ  สมตฺโถ  นาม  นตฺถิ ฯ  
กสฺมา ฯ   ตถาวิธอุปนิสฺสยตฺตา ฯ   ปุพฺเพ   กริ   ปุ ฺกรณกาเล  
เทฺว   ภาตโร   อเหสุ ฯ  เต  จ  เอกโต  สสฺส  อกสุ ฯ  ตตฺถ  
เชฏสฺส  เอกสฺมึ  สสฺเส  นว  วาเร  อคฺคสสฺสทาน  มยา  ทาตพฺพนฺติ  
อโหสิ ฯ  โส  วปฺปกาเล  พีชคฺค  นาม  ทตฺวา  คพฺภกาเล  กนฏิเน  
สทฺธึ   มนฺเตสิ ฯ   กนฏิโ  คพฺภกาเล  คพฺภ  ผาเลตฺวา  ทสฺสามีติ  
ตรุณสสฺส   นาเสตุกาโมสีติ  อาห ฯ  เชฏโ  กนฏิสฺส  อนนุวตฺต- 
ภาว ตฺวา   เขตฺต   วิภชิตฺวา   อตฺตโน   โกฏาสโต   คพฺภ   
ผาเลตฺวา ขีร   นีหริตฺวา   สปฺปผาณิเตน   โยเชตฺวา   อทาสิ ฯ    
ปุถุกกาเล ปถุุก   กาเรตฺวา   อทาสิ ฯ   ลายเน   ลายนคฺค   เวณิ- 
กรเณ เวณิคฺค   เวณิโย   ปุริสภารวเสน   พนฺธิตฺวา   กลาปกรเณ  
กลาปคฺค   ขเล   กลาปาน   ปนทิวเส   ขลคฺค   มททฺิตฺวา   วิหีน  
ราสิกรณทิวเส   ขลภณฺฑคฺค   โกฏาคาเร   ธ ฺสฺส   ปกฺขิปน- 
ทิวเส โกฏคฺคนฺติ   เอว   เอกสฺมึ   สสเฺส   นว   วาเร   อคฺคทาน  
                          [ ม. ว. ป.  ๑๓  ส. ต.  ๑๗ ]  
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อทาสิ ฯ   กนิฏโ   ปน   ขลโต   ธ ฺ   อุทฺธริตฺวา   คหณทิวเส  
อทาสิ ฯ   เตสุ   เชฏโ   อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถโร   ชาโต ฯ  
กนิฏโ   สุภทฺทปริพฺพาชโก ฯ   อิติ   เอกสฺมึ   สสฺเส   นวนฺน อคฺค- 
ทานาน   ทินนฺตฺตา  เปตฺวา  เถร  อ ฺโ  ปม  ธมฺม  สจฺฉิกาตุ  
สมตฺโถ  นาม  นตฺถ ิฯ  นวนฺน  อคฺคทานาน  ทินฺนตฺตาติ  อิท ฺจ   
ตสฺส รตฺต ฺ ูน   อคฺคภาวตฺถาย   กตาภินีหารานุรูปปวตฺติตสาวก- 
ปารมิยา จิณฺณนฺเตน   ปวตฺติตตฺตา   วุตฺต ฯ   ติณฺณมฺป   หิ    
โพธิสตฺตาน ตตปารมิยา   สิขาปฺปตฺตกาเล   ปวตฺติต   ปุ ฺ   อปุ ฺ    
วา ครุตรวิปากเมว   โหติ ฯ   ธมฺมสฺส   จ   สพฺพปม   สจฺฉิกิริยาย  
วินา   กถ   รตฺต ฺ ูน   อตฺตภาวสิทฺธีติ ฯ   พหูปการา   โข   เม  
ป ฺจวคฺคิยาติ อิท ปน อุปการานุสฺสรณมตฺตเกเนว วุตฺต ฯ  
        [๒๓]  อิสิปตเน   มคิทาเยติ   ตสฺมึ   กิร  ปเทเส  อนุปฺปนฺเน  
พุทฺธุปฺปาเท   ปจฺเจกสมฺพุทฺธา   คนฺธมาทนปพฺพเต   สตฺตาห นิโรธ- 
สมาปตฺติยา   วีตินาเมตฺวา   นิโรธา   วุฏาย  นาคลตาทนฺตกฏ  
ขาทิตฺวา   อโนตตฺตทเห  มุข  โธวิตฺวา  ปตฺตจีวร  อาทาย  อากาเสน  
อาคนฺตฺวา   นิปตนฺติ   ตตฺถ   จีวร   ปารุปตฺวา   นคเร   ปณฺฑาย  
จริตฺวา   กตภตฺตกิจฺจา  คมนกาเลป  ตโตเยว  อุปฺปติตฺวา  คจฺฉนฺติ ฯ  
อิติ   อิสโย   เอตฺถ   นิปตนฺติ  อุปฺปตนฺติ  จาติ  ต  าน  อิสิปตนนฺติ  
สงฺข  คต ฯ  มิคานมฺปน  อภยตฺถาย  ทนิฺนตฺตา  มิคทาโยติ  วุจฺจติ ฯ  
เตน   วุตฺต   อิสิปตเน   มคิทาเยติ ฯ   อ ฺเ   พุทฺธา   ปม ธมฺม- 
                      [ ม. ว. ป.  ๑๓-๑๔  ส. ต.  ๑๗ ]  
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เทสนตฺถาย   คจฺฉนฺตา  อากาเสน  คนฺตฺวา  ตตฺเถว  โอตรนฺติ ฯ  
อมฺหากมฺปน   ภควา   อุปกสฺส   อาชีวกสฺส   อุปนสิฺสย  ทิสฺวา  อุปโก  
อิม   อทฺธาน   ปฏิปนฺโน   โส   ม   ทสิฺวา   สลลฺปตฺวา   คมิสฺสติ  
อถ   ปุน   นพฺิพิณฺโณ   อาคมฺม   อรหตฺต   สจฺฉิกรสิฺสตีติ   ตฺวา  
อฏารสโยชนมคฺค   ปทสาว  อคมาสิ ฯ  เตน  วุตฺต  เยน  พาราณสี  
เตน จาริก ปกฺกามีติ ฯ  
        [๒๔]  อนฺตรา  จ  คย  อนฺตรา  จ  โพธินฺติ  คยาย  จ โพธิสสฺ  
จ   วิวเร   ติคาวุตนฺตเร   าเน ฯ   โพธิมณฺฑโต  หิ  คยา  ตีณิ  
คาวุตานิ   พาราณสี   อฏารสโยชนานิ ฯ   อุปโก  โพธิมณฺฑสฺส  จ  
คยาย  จ  อนตฺเร  ภควนฺต  อทฺทส ฯ  อนฺตราสทฺเทน  ปน  ยุตฺตตฺตา  
อุปโยควจน   กต ฯ   อีทิเสุ   จ  าเนสุ  อกฺขรจินฺตกา  อนฺตรา  
คาม ฺจ   นทิ ฺจ   ยาตีติ   เอว  เอกเมว  อนฺตราสทฺท  ปยุ ฺชนฺติ ฯ  
โส   ทุติยปเทนป   โยเชตพฺโพ  โหติ ฯ  อนฺตราสทฺเท  อโยชยิมาเน  
อุปโยควจน   น   ปาปุณาติ   สามิวจนสฺส  ปสงฺเค  อนฺตราสทฺท- 
โยเคน อุปโยควจนสฺส   อิจฺฉิตตฺตา ฯ  อิธ  ปน  โยเชตฺวา  เอว   
วุตฺต ฯ อทฺธานมคฺคนฺติ   อทฺธานสงฺขาต   มคฺค ฯ   ทีฆมคฺคนฺติ  
อตฺโถ ฯ   อทฺธานคมนสมยสฺส   วิภงฺเค   อฑฺฒโยชน   คจฺฉามีติ  
ภุ ฺชิตพฺพนฺติอาทิวจนโต   อฑฺฒโยชนมฺป   อทฺธานมคฺโค   โหติ ฯ  
โพธิมณฺฑโต  ปน  คยา  ติคาวุต ฯ  วิปฺปสนฺนานีติ  สุฏ ุ  ปสน ฺ
นานิ ฯ อินฺทฺริยาทีนิ   มนจฺฉฏานิ   อินฺทฺริยานิ ฯ   ปริสุทฺโธติ 
                         [ ม. ว. ป.  ๑๔  ส. ต.  ๑๗ ]  
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นิทฺโทโส ฯ  ปริโยทาโตติ  ตสฺเสว  เววจน ฯ  นิรุปกกฺิเลสตฺตาเยว  
หิ   เอส   ปรโิยทาโตติ   วุตฺโต   น   เสตภาเวน ฯ  เอตสฺส  จ  
ปริโยทาตต   ทิสฺวาว   อินทฺฺริยาน   วิปฺปสนฺนต   อ ฺาสิ ฯ นยคฺ- 
คาหิกป ฺา   กิเรสา   ตสฺส   อาชีวกสฺส ฯ   สพฺพาภิภูติ  สพฺพ  
เตภูมิกธมฺม   อภิภวิตฺวา    ิโต ฯ   สพฺพวิทูติ   สพฺพ  จตุพฺภูมิกธมฺม  
อเวทึ   อ ฺานึ   สพฺพโส   เยฺยาวรณสฺส   ปหีนตฺตา ฯ   สพฺเพสุ  
ธมฺเมสุ   อนปูลิตฺโตติ   สพฺเพสุ  เตภูมิกธมฺเมสุ  รชชฺนทุสฺสนมยฺุหนา- 
ทินา กิเลสเลเปน   อลิตฺโต ฯ   สพฺพ ฺชโหติ   สพฺพ   เตภูมิกธมฺม  
ชหิตฺวา    ิโต ฯ   อปฺปหาตพฺพมฺป   หิ   กุสลาพฺยากต ตปฺปฏิ- 
พทฺธกิเลสปฺปหาเนน   ปหีนตฺตา   น   โหตีติ  ชหิตเมว  โหติ ฯ  
ตณฺหกฺขเย   วิมุตฺโตติ   ตณฺหกฺขเย   นพฺิพาเน   อารมฺมณกรณวเสน  
วิมุตฺโต ฯ   สย   อภิ ฺายาติ   สพฺพ   จตุพฺภูมิกธมฺม   อตฺตนาว  
ชานิตฺวา ฯ   กมุทฺทิเสยฺยนฺติ   ก   อ ฺ   อย   เม   อาจริโยติ  
กุทฺทิเสยฺย ฯ   น   เม   อาจริโย   อตฺถีติ   โลกุตฺตรธมฺเม  มยฺห  
อาจริโย   นาม   นตฺถิ ฯ   กิ ฺจาป   หิ  โลกิยธมฺมานมฺป  ยาทิโส  
โลกนาถสฺส   อธิคโม   น   ตาทิโส   อาคโม  ปรุปเทโส  อตฺถ ิฯ  
โลกุตฺตรธมฺเม   ปนสสฺ   เลโสป   นตฺถ ิฯ  นตฺถิ  เม  ปฏิปุคฺคโลติ  
มยฺห   สีลาทหีิ   คุเณหิ   ปฏินิธิภูโต   ปุคฺคโล   นาม   นตฺถิ ฯ  
สมฺมาสมฺพุทฺโธติ   เหตุนา   นเยน   จตฺตาริ  สจฺจานิ  สย  พุทฺโธ ฯ  
สีติภูโตติ   สพฺพกิเลสคฺคินิพฺพาปเนน   สีติภูโต ฯ   กิเลสานเยว 
                           [ ม. ว. ป.  ๑๔  ส. ต.  ๑๗-๘ ]  
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นิพฺพุตตฺตา   นิพฺพุโต ฯ   กาสีน   ปรุนฺติ   กาสิกรฏเ   นคร ฯ  
อาห ฺ ินฺติ   อาหนิสฺสามิ ฯ   อมตทุนทฺภินฺติ   เวเนยฺยาน อมตา- 
ธิคมาย   อุคฺโฆสนาติ   กตฺวา   สตฺถุ  ธมฺมเทสนาป  อมตทุนฺทภีติ  
วุตฺตา ฯ   ธมมฺจกฺขุปฏิลาภาย   ต  อมตเภรึ  ปหริสสฺามีติ  คจฺฉามีติ  
วุตฺต   โหติ ฯ   อรหสิ   อนนฺตชิโนติ   อนนฺตชิโนป  ภวิตุ  ยตฺุโตติ  
อตฺโถ ฯ  อนนฺตาโณ  ชิตกิเลโสติ  อนนฺตชิโน ฯ หุเวยฺยาปา- 
วุโสติ๑ อาวุโส   เอวมฺป   นาม   ภเวยฺย ฯ   เอววิเธ  นามรูปกาย- 
รตเน อีทิเสน   าเณน   ภวิตพฺพนฺติ   อธิปฺปาโย ฯ   อย   หิสสฺ  
ปพฺพชฺชาย   ปจฺจโย  ชาโต ฯ  กตาธิกาโร  เหส ฯ  ตถาหิ  ภควา  
เตน   สมาคมตฺถ   ปทสาว   ต   มคฺค   ปฏิปชฺช ิฯ   ปกฺกามีติ  
วงฺกหารชนปท   นาม   อคมาสิ ฯ  ตตฺเถก  มิคลุททฺกคามก  นสิฺสาย  
วาส   กปฺเปสิ ฯ   เชฏกลุทฺทโก   ต   อุปฏาสิ ฯ   ตสฺมิ ฺจ  
ชนปเท   จณฺฑา   มจฺฉิกา  โหนฺติ ฯ  อถ  น  เอกาย  ปาฏิยา๒ 

วสาเปสุ ฯ   มิคลุทฺทโก   ทูร   มิคว  คจฺฉนฺโต  อมฺหาก  อรหนฺเต  
มา   ปมชฺชีติ   นาว๓  นาม  ธีตร  อาณาเปตฺวา  อคมาสิ  สทฺธึ ปุตฺต- 
ภาตุเกหิ ฯ  สา  จสฺส  ธีตา  ทสฺสนียา  โหติ โกฏาสสมฺปนฺนา ฯ  
ทุติยทิวเส   อุปโก   ฆร   อาคโต  ต  ทาริก  สพฺพ  อุปหาร  กตฺวา  
ปริวิสิตุ   อุปคต   ทิสฺวา   ราเคน   อภิภูโต   ภุ ฺชิตตป   อสกฺโกนโฺต  
ภาชเนน   ภตฺต   อาทาย   วสนฏาน   คนฺตฺวา   ภตฺต   เอกมนฺต  
 ๑. ปาลิย หุเวยฺยาวุโสติ ทิสฺสติ ฯ  ตเถว อฏกถา ฯ  ๒. จาฏิยาติ ภเวยยฺ ฯ   ๓. ม. จาป ฯ  

                            [ ม. ว. ป.  ๑๔-๕  ส. ต. ๑๘ ]  
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นิกฺขิปตฺวา   สเจ   นาว๑   ลภามิ   ชีวามิ   โน  เจ  มรามีติ  
นิราหาโร   สยิ ฯ   สตฺตเม   ทิวเส   มาควิโก  อาคนฺตฺวา  ธีตร  
สพฺพ   อุปกสฺส   ปวุตฺตึ   ปุจฺฉิ ฯ   สา   เอกทิวสเมว  อาคนฺตฺวา  
ปุน   นาคตปุพฺโพติ   อาห ฯ   มาควิโก   อาคตทิวเสเนว๒  น อุป- 
สงฺกมิตฺวา   ปุจฺฉิสฺสามีติ   ตขณเยว  คนฺตฺวา  กึ  ภนฺเต  อผาสุกนฺติ  
ปาเท   ปรามสนฺโต   ปุจฺฉิ ฯ  อุปโก  นตฺิถุนนฺโต  ปริวตฺตติเยว ฯ  
โส   วท  ภนฺเต  ย  มยา  สกฺกา  กาตุ  สพฺพ  กริสฺสามีติ  อาห ฯ  
อุปโก   สเจ   นาว๓  ลภามิ  ชีวามิ  โน  เจ  มยฺหเมว  มรณ  
เสยฺโยติ   อาห ฯ   ชานาสิ   ปน   ภนฺเต  กิ ฺจิ  สิปฺปนฺติ ฯ  น  
ชานามีติ ฯ   น  ภนฺเต  กิ ฺจิ  สิปฺป  อชานนฺเตน  สกฺกา  ฆราวาส  
อธิฏาตุนฺติ ฯ   โส   อาห   นาห   กิ ฺจิ   สิปฺป   ชานามิ  อปจ  
ตุมฺหาก   มสหารโก   ภวิสฺสามิ   มส ฺจ   วิกฺกีณิสฺสามีติ ฯ  มาควิโก  
อมฺหากมฺป   เอตเทว   รุจฺจตีติ   อุตฺตรสาฏก   ทตฺวา   ฆร  เนตฺวา  
ธีตร   ตสฺส   อทาสิ ฯ   เตส   สวาสมนฺวาย   ปุตฺโต  วิชายิ ฯ  
สุภทฺโทติสฺส   นาม   อกสุ ฯ   นาวาป๔   ตสฺส   โรทนกาเล มส- 
หารกสฺส   ปตฺุต   มิคลุทฺทกสฺส   ปุตฺต  มา  โรท ิ มา  โรทีติอาทีนิ  
วทมานา   ปุตฺตโตสนคีเตน   อุปก   อุปฺผณฺเฑสิ ฯ   ภทฺเท  ตฺว  ม  
อนาโถติ   ม ฺสิ   อตฺถิ   เม   อนนฺตชิโน   นาม  สหาโย  ตสฺสาห  
สนฺติก   คมิสฺสามีติ   อาห ฯ  นาวา๓  เอวมย  อฏฏยิตีติ  ตฺวา  
 ๑. ม. จาป ฯ  ๒. ม. อาคตเวเสเนว ฯ  ๓. ม. จาป ฯ  ๔. ม. จาปา ฯ  

                             [ ม. ว. ป.  ๑๕  ส. ต.  ๑๘ ]  
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ปุนปฺปุน   กเถสิ ฯ  โส  เอกทิวส  อนาโรเจตฺวาว  มชฺฌิมเทสาภิมุโข  
ปกฺกามิ ฯ   ภควา   จ  เตน  สมเยน  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  
มหาวิหาเร ฯ   อถโข   ภควา   ปฏกิจฺเจว  ภิกฺขู  อาณาเปสิ  โย  
ภิกฺขเว  อนนฺตชิโนติ  ปุจฺฉมาโน  อาคจฺฉติ  ตสฺส  ม  ทสฺเสยฺยา- 
ถาติ ฯ อุปโกป   โข   กุห ึ  อนนฺตชิโน   วสตีติ   ปุจฺฉนฺโต   อนุปุพฺเพน  
สาวตฺถึ   อาคนฺตฺวา   วิหารมชฺเฌ  ตฺวา  กุหึ  อนนฺตชิโนติ  ปจฺุฉิ ฯ  
ต   ภิกฺขู   ภควโต   สนฺติก   นยึสุ ฯ   โส  จ  ภควนฺต  ทิสฺวาว  
ชานาถ   ม   ภควาติ   อาห ฯ  อาม  อุปก  ต  ชานามิ  กุห ึ ปน  
ตฺว   วสิตฺถาติ ฯ   วงฺกหารชนปเท   ภนฺเตติ ฯ  อุปก  มหลฺลโกสิ  
ชาโต   ปพฺพชิตุ   สกฺขิสสฺสีติ ฯ   ปพฺพชิสฺสามิ   ภนฺเตติ ฯ  ภควา  
ปพฺพาเชตฺวา   ตสฺส   กมมฺฏาน   อทาสิ ฯ  โส  กมฺมฏาเน  กมฺม  
กโรนฺโต   อนาคามิผเล   ปติฏาย  กาล  กตฺวา.  อวิเหสุ  นิพฺพตฺโต  
นิพฺพตฺตกฺขเณเยว   จ   อรหตฺต   ปาปุณิ ฯ   อวิเห   นิพฺพตฺตมตฺตา  
หิ   สตฺต   ชนา   อรหตฺต   ปาปุณึสุ ฯ   เตส  โส  อ ฺตโร ฯ  
วุตฺต เหต  
              อวิห อุปปนฺนาเส             วิมุตฺตา สตฺต ภิกฺขโว  
              ราคโทสปริกฺขีณา            ติณฺณา โลเก วิสตฺติก  
              อุปโก ปลคณฺโฑ จ          ปกฺุกุสาติ จ เต ตโย  
              ภทฺทิโย ขณฺฑเทโว จ       พาหุทนฺติ จ ปงฺคิโย  
              เต หิตฺวา มานุส เทห        ทพฺิพโยค อุปจฺจคุนฺติ๑ ฯ  
 ๑. ส. ส. ๑๕/๔๘  

                          [ ม. ว. ป.  ๑๕  ส. ต. ๑๘ ]  
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        [๒๕]  สณฺเปสุนฺติ   เนว   อภิวาเทตพฺโพติอาทินา   กติก  
อกสุ ฯ   พาหุลฺลิโกติ   จีวรพาหุลฺลาทีน   อตฺถาย   ปฏิปนฺโน ฯ  
ปธานวิพฺภนฺโตติ   ปธานโต   ปุพฺเพ   อนุฏ ิตทุกฺกรจรณโต   วิพฺภนฺโต  
ภฏโ   ปริหโีน ฯ   อาวตฺโต   พาหุลฺลายาติ   จีวราทิพหุภาวตฺถาย  
อาวตฺโต ฯ   อปจ   โข   อาสน   เปตพฺพนฺติ  อปจ  โข  ปนสฺส อุจฺจ- 
กุเล   นิพฺพตฺตสฺส  อาสนมตฺต  เปตพฺพนฺติ  วทึสุ ฯ  อสณฺหนฺตาติ  
พุทฺธานุภาเวน   พุทฺธเตเชน   อภิภูตา   อตฺตโน   กติกาย   าตุ อสกฺ- 
โกนฺตา ฯ  นาเมน  จ  อาวุโสวาเทน  จ  สมุทาจรนฺตีติ โคตมาติ  
จ  อาวุโสติ  จ  วทนฺติ ฯ  อาวุโส  โคตม มย อุรุเวลาย ปธาน- 
กาเล ตุยฺห   ปตฺตจีวร   คเหตฺวา   วิจริมฺหา   มุโขทก   ทนฺตกฏ  
อทมฺหา   วุฏปริเวณ   สมฺมชฺชิมฺหา   ปจฺฉา   เต   โก  วตฺตปฏิ- 
ปตฺตึ อกาสิ   กจฺจิ   อมฺเหสุ   ปกฺกนฺเตสุ   น   อาวุโส   จินฺตยิตฺถาติ  
เอวรูป   กถ   กเถนฺตีติ   อตฺโถ ฯ   นจิรสฺเสวาติ  อจิเรเนว ฯ  
กุลปุตฺตาติ   ทุวิธา   กลุปตฺุตา   ชาติกุลปุตฺตา  อาจารกุลปุตฺตา  จ ฯ  
เอเต   ปน   อุภยถาป   กลุปุตฺตาเยว ฯ   อคารสฺมาติ   ฆรา ฯ  
อคาราย   หิต   อคาริย   กสิโครกฺขาทิ   กุฏมฺพโปสนกมฺม  วุจฺจติ ฯ  
นตฺถิ   เอตฺถ   อคารยินฺติ   อนคาริย ฯ  ปพฺพชฺชาเยต  อธิวจน ฯ  
ปพฺพชนฺตีติ   อุปคจฺฉนฺติ   อุปสงฺกมนฺติ ฯ  ตทนุตฺตรนฺติ  ต  อนุตฺตร ฯ  
พฺรหฺมจริยปริโยสานนฺติ   มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส   ปรโิยสาน ฯ อรหตฺต- 
ผลนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตสฺส  หิ  อตฺถาย  กลุปุตฺตา ปพฺพชนฺติ ฯ  
                          [ ม. ว. ป.  ๑๖-๗  ส. ต. ๑๘ ]  
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ทิฏเว   ธมฺเมติ  ตสฺมึเยว  อตฺตภาเว ฯ  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวาติ  
อตฺตโนเยว   ป ฺาย  ปจฺจกฺข  กตฺวา  อปรปจฺจย  กตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ อุปสมฺปชฺช   วิหริสฺสถาติ   ปาปุณิตฺวา   สมฺปาเทตฺวา    
วิหริสฺสถ ฯ อิริยายาติ   ทกฺุกรอิริยาย ฯ   ปฏิปทายาติ   ทุกกฺร- 
ปฏิปตฺติยา ฯ ทุกฺกรการิกายาติ   ปสตมตฺตมุคฺคยูสาธิอาหรณาทินา    
ทุกฺกรกรเณน ฯ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาติ   มนุสฺสธมฺมโต   อุปริ ฯ    
อล   อริย   กาตุนฺติ อลมริโย ฯ   อริยภาวาย  สมตฺโถติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  าณทสฺสนเมว าณทสฺสนวิเสโส ฯ   อลมริโย   จ    
โส   าณทสฺสนวิเสโส  จาติ อลมริยาณทสฺสนวิเสโส ฯ   าณ- 
ทสฺสนนฺติ  จ  ทิพฺพจกฺขุป  วิปสฺสนาป มคฺโคป   ผลมฺป   ปจฺจเวกฺขณ- 
าณมฺป   สพฺพ ฺ ุตาณมฺป   วุจฺจติ ฯ อปฺปมตฺโต   สมาโน    
าณทสฺสน   อาราเธตีติ   หิ  เอตฺถ  ทพฺิพจกฺขุ  าณทสฺสน   นาม ฯ    
าณทสฺสนาย  จิตฺต  อภินีหรติ  อภินนิฺนาเมตีติ  เอตฺถ   วิปสฺสนา- 
าณ ฯ   อภพฺพา   เต   าณทสฺสนาย  อนุตฺตราย สมฺโพธายาติ    
เอตฺถ   มคฺโค ฯ   อยม ฺโ   อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา  อลมริยาณ- 
ทสฺสนวิเสโส   อธิคโต   ผาสุวิหาโรติ   เอตฺถ   ผล ฯ าณ ฺจ    
ปน   เม  ทสสฺน  อุทปาทิ  อกุปฺปา  เม  วิมุตฺติ  อยมนฺติมา ชาติ    
นตฺถิทานิ   ปนุพฺภโวติ   เอตฺถ   ปจฺจเวกฺขณาณ ฯ  าณ ฺจ  
ปน   เม   ทสสฺน   อุทปาทิ   สตฺตาหกาลกโต   อาฬาโร  กาลาโมติ  
เอตฺถ   สพฺพ ฺ ุตาณ ฯ   อิธ   ปน   สพฺพ ฺ ุตาณปทฏาโน  
                          [ ม. ว. ป.  ๑๗  ส. ต.  ๑๘ ]  
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อริยมคฺโค   สพฺพ ฺ ุตาณเมว   วา   อธิปฺเปต ฯ   อภิชานาถ  
เม   โนติ   อภิชานาถ  นุ  เม ฯ  [เอวรูปป]  ภาสิตเมตนฺติ  เอว  
เอวรูป   วากยฺเภทนฺติ  อตฺโถ ฯ  อป   นุ  อห  อุรุเวลาย  ปธาเน  
ตุมฺหาก   สงฺคณฺหนตฺถ   อนุกฺกณฺนตฺถ   รตฺตึ   วา   ทิวา   วา  
อาคนฺตฺวา   อาวุโส   มย  ยตฺถ  กตฺถจิ  คมิสฺสามาติ  มา  วิตกฺกยตฺิถ  
มยฺห   โอภาโส   วา   กมมฺฏานนิมิตฺต   วา   ป ฺายตีติ   เอวรูป  
กิ ฺจิ   วจนเภท   อกาสินติฺ   อธิปฺปาโย ฯ  เต  เอกปเทเนว  สตึ  
ลภิตฺวา   อุปปฺนฺนคารวา   อทฺธา   เอส   พุทฺโธ  ชาโตติ  สทฺทหิตฺวา  
โน   เหต   ภนฺเตติ   อาหสุ ฯ   อสกฺขิ  โข  ภควา  ป ฺจวคฺคิเย  
ภิกฺขู   ส ฺาเปตุนฺติ   ภควา   ป ฺจวคฺคิเย   ภิกฺขู   พุทฺโธ   อหนฺติ  
ชานาเปตุ   อสกฺขิ ฯ   อ ฺา   จิตฺต   อุปฏเปสุนฺติ   อ ฺาย  
อรหตฺตปฺปตฺติยา จิตฺต อุปฏเปสุ อภินีหรึสุ ฯ  
        [๒๖]  เทฺว  ภิกฺขเว  อนฺตาติ  เทฺว  อิเม  ภิกฺขเว  โกฏาสา  
เทฺว   ภาคาติ   อตฺโถ ฯ  ภาควจโน  เหตฺถ  อนฺตสทฺโท  ปุพฺพนฺเต  
าณ   อปรนฺเต   าณนฺติอาทีสุ   วิย ฯ   อิมสฺส   ปน   ปทสฺส  
อุจฺจารณสมกาล   ปวตฺตนิคฺโฆโส   พุทฺธานุภาเวน   เหฏา   อวีจึ  
อุปริ   ภวคฺค   ปตฺวา   ทสสหสฺสีโลกธาตุ   ปตฺถริตฺวา   อฏาสิ ฯ  
ตสฺมึเยว   สมเย   ปริปกกฺกุสลมูลา   สจฺจาภิสมฺโพธาย   กตาธิการา  
อฏารสโกฏิสงฺขา   พฺรหฺมาโน   สมาคจฺฉึสุ ฯ   ปจฺฉิมทิสาย  สุริโย  
อตฺถงฺคเมติ ฯ   ปาจีนทิสาย   อาสาฬฺหนกฺขตฺเตน   ยุตฺโต ปริปณฺุณ- 
                       [ ม. ว. ป.  ๑๗-๘  ส. ต.  ๑๘ ]  
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จนฺโท  อุคฺคจฺฉติ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  ภควา  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน 
สุตฺต อารภนฺโต   เทฺวเม  ภิกฺขเว  อนฺตาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
ปพฺพชิเตนาติ คิหิพนฺธน   เฉตฺวา   ปพฺพชฺชูปคเตน ฯ   น   เสวิตพฺพาติ  
น   วล ฺเชตพฺพา   นานุยุ ฺชิตพฺพา ฯ   โย   จาย   กาเมสุ กาม- 
สุขลฺลิกานุโยโคติ   โย   จ   อย   วตฺถกุาเมสุ   กิเลสกามสุขสฺส อนุ- 
โยโค   กิเลสกามสยุตฺตสฺส   สุขสฺส   อนุภโวติ   อตฺโถ ฯ  หีโนติ  
ลามโก ฯ   คมฺโมติ   คามวาสีน   สนฺตโก  เตหิ  เสวิตพฺพตาย ฯ  
โปถุชชฺนิโกติ   ปถุุชชฺเนน   อนฺธพาลชเนน   อาจิณฺโณ ฯ   อนริโยติ  
น  อรโิย  น  วิสุทฺโธ  น  อุตฺตโม ฯ  น  วา  อริยาน  สนฺตโก ฯ  
อนตฺถส ฺหิโตติ   น   อตฺถส ฺหิโต   หิตสุขาวห   การณ   อนิสสฺิโตติ  
อตฺโถ ฯ  อตฺตกิลมถานุโยโคติ  อตฺตโน  กลิมถสฺส  อนุโยโค  
ทุกฺขการณ ทุกฺขุปฺปาทนนฺติ   อตฺโถ ฯ   ทุกฺโขติ   กณฺฏกาปสฺสย-ล 
เสยฺยาทีหิ อตฺตพาธเนหิ   ทุกฺขาวโห ฯ   มชฺฌิมา   ปฏิปทาติ   อริย- 
มคฺค สนฺธาย   วุตฺต ฯ   มคฺโค   ห ิ กามสุขลฺลิกานุโยโค  เอโก   
อนฺโต อตฺตกิลมถานุโยโค  เอโก  อนฺโต  เอเต  เทฺว  อนฺเต   
น  อุเปติ  น อุปคจฺฉติ  วิมุตฺโต  เอเตหิ  อนฺเตหิ  ตสฺมา  มชฺฌมิา  
ปฏิปทาติ วุจฺจติ ฯ เอเตส  มชฺเฌ  ภวตฺตา  มชฺฌิมา  วฏฏ- 
ทุกฺขนิสฺสรณตฺถิเกหิ ปฏปิชฺชิตพฺพโต จ  ปฏิปทาติ ฯ  ตถา  โลโภ  
เอโก อนฺโต โทโส เอโก อนฺโต สสฺสโต เอโก  อนฺโต  อุจฺเฉโท   
เอโก  อนฺโตติ  ปุริมนเยเนว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ จกฺขุกรณีติอาทีหิ 
                      [ ม. ว. ป.  ๑๘  ส. ต.  ๑๙ ]  
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 ตเทว   ปฏิปท   โถเมติ ฯ   ป ฺาจกฺขุ   กโรตีติ   จกฺขุกรณี ฯ  
สา   หิ   จตุนนฺ   สจฺจาน  ทสฺสนาย  สวตฺตติ  ปริ ฺาภิสมยาทิเภทสฺส  
ทสฺสนสฺส   ปวตฺตนฏเนาติ   จกฺขุกรณีติ.   วุจฺจติ ฯ   ตยิท   สติป  
ปฏิปทาย   อน ฺตฺเต   อวยววเสน   สชิฺฌมาโน   อตฺโถ   สมุทาเยน  
กโต   นาม   โหตีติ   อุปจารวเสน   วุตฺตนฺติ   ทฏพฺพ ฯ  ทุติยปท  
ตสฺเสว   เววจน ฯ   อุปสมายาติ  กิเลสุปสมตฺถาย ฯ  อภิ ฺายาติ  
จตุนฺน   สจฺจาน   อภิชานนตฺถาย ฯ   สมฺโพธายาติ   เตสเยว สมฺ 
พุชฺฌนตฺถาย ฯ   นิพฺพานายาติ   นิพฺพานสจฺฉิกิริยาย ฯ   อถวา  
นิพฺพานายาติ   อนุปาทิเสสนิพฺพานาย ฯ   อุปสมายาติ   หิ   อิมนิา  
สอุปาทิเสสนิพฺพาน   คหิต ฯ   อิทานิ   ต   มชฺฌมิ  ปฏิปท  สรูปโต  
ทสฺเสตุกาโม   กตมา   จ   สาติ   ปุจฺฉิตฺวา   อยเมวาติอาทินา  
นเยน   วิสฺสชฺเชสิ ฯ   ตตฺถ   อยเมวาติ   อวธารณวจน   อ ฺสฺส นิพฺพาน- 
คามิมคฺคสฺส  อตฺถิภาวปฏิเสธนตฺถ ฯ  สตฺตปฏิกฺเขโป๑  ห ิอิธ  
ปฏิเสธน   อลพฺภมานตฺตา   อ ฺสฺส   มคฺคสฺส ฯ  อริโยติ  กิเลสาน  
อารกตฺตา   อริโย   นริุตฺตินเยน ฯ   อรปิฺปหานาย   สวตฺตตีติป  
อริโย ฯ   อรโิย   ปาปธมฺมา   ยนฺติ   อปคจฺฉนฺติ   เอเตนาติ กตฺวา ฯ   
อริเยน  ภควตา  เทสิตตฺตา  อริยสฺส  อยนฺติป  อริโย ฯ อริย- 
ภาวปฏิลาภาย  สวตฺตตีติป  อรโิย ฯ  เอตฺถ  ปน อรยิกโร อริโยติ  
อุตฺตรปทโลเปน   อริยสททฺสิทฺธิ   เวทิตพฺพา ฯ   อฏหิ   องฺเคหิ  
 ๑. กิมิท ฯ สตฺตาปฏิกฺเขโปติ ม ฺเ ฯ  สตฺตาปฏิกฺเขโปติ วิชฺชมานตาปฏิกฺเขโปติ อตฺโถ ฯ  

                              [ ม. ว. ป.  ๑๘  ส. ต.  ๑๙ ]  
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อุเปตตฺตา   อฏงฺคิโก ฯ  มคฺคงฺคสมุทาเยหิ  มคฺคโวหาโร  สมทุาโย  
จ  สมุทายีหิ  สมนฺนาคโต  นาม  โหติ ฯ อยมฺปเนตฺถ วจนตฺโถ  
อตฺตโน อวยวภูตานิ  อฏ  องฺคานิ  เอตสฺส  สนฺตีติ  อฏงฺคิโกติ ฯ  
ปรมตฺถโต ปน  อฏ  องฺคานิเยว  มคฺโค  ป ฺจงฺคิกตูริยาทีนิ  
วิย น จ องฺควินิมุตฺโต ฉฬงฺโค  เวโท  วิย ฯ กิเลเส มาเรนฺโต  
คจฺฉตีติ  มคฺโค นิรุตฺตินเยน ฯ นิพฺพาน  มคฺคติ  คเวสตีติ  วา   
มคฺโค ฯ อริยมคฺโค หิ นิพฺพาน อารมฺมณ กโรนฺโต  คเวสนฺโต   
วิย  โหติ ฯ นิพฺพานตฺถิเกหิ มคฺคิยตีติ วา มคฺโค ฯ วิวฏฏป- 
นิสฺสยปุ ฺกรณโต   ปฏาย   ตทตฺถปฏิปตฺติโต  คมฺมติ  วา  เตหิ  
ปฏิปชชฺิยตีติ   มคฺโค ฯ   เอตฺถ  ปน  อาทิอนฺตวิปริยาเยน  สทฺทสิทฺธิ  
เวทิตพฺพา ฯ  เสยฺยถีทนฺติ นิปาโต ฯ ตสฺส กตโม โส อิติ  
เจติ อตฺโถ ฯ กตมานิ  วา  ตานิ  อฏงฺคานีติ ฯ  สพฺพลิงฺค- 
วิภตฺติวจนสาธารโณ หิ อย  นิปาโต ฯ  เอกเมกมฺป  องฺค   
มคฺโคเยว ฯ ยถาห ฯ สมมฺาทิฏ ิ มคฺโค เจว   เหตุ   จาติ ฯ    
โปราณาป  ภณนฺติ  ทสฺสนมคฺโค  สมฺมาทิฏ ิ อภินิโรปนมคฺโค   
สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ เป ฯ  อวิกฺเขปมคฺโค  สมฺมาสมาธีติ ฯ นน ุ จ   
องฺคานิ  สมุทิตานิ  มคฺโค  อนฺตมโส สตฺตงฺควิกลสฺส อริยมคฺคสฺส  
อภาวโต ฯ  สจฺจเมต ฯ  สจฺจสมฺปฏิเวเธ  มคฺคปจฺจยตาย ปน ยถาสก  
กิจฺจกรเณน ปจฺเจกมฺป ตานิ มคฺโคเยว อ ฺถา สมุทิตานมฺป  
เตส   มคฺคกิจฺจ   น   สมภฺเวยฺยาติ ฯ   สมฺมาทิฏ ิอาทีสุ   สมฺมา  
                           [ ม. ว. ป. ๑๘  ส. ต. ๑๙]  
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ปสฺสตีติ   สมฺมาทิฏ ิ ฯ   สมฺมา   สงฺกปฺเปติ   สมฺปยุตฺตธมฺเม  
นิพฺพานสงฺขาเต   อารมฺมเณ   อภินิโรเปตีติ   สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ  
สมฺมา   วทติ   เอตายาติ  สมฺมาวาจา ฯ  สมฺมา  กโรติ  เอเตนาติ  
สมฺมากมฺม ฯ  ตเทว  สมฺมากมฺมนฺโต ฯ  สมฺมา  อาชีวติ  เอเตนาติ  
สมฺมาอาชีโว ฯ   สมฺมา   วายมติ   อุสฺสหตีติ   สมมฺาวายาโม ฯ  
สมฺมา   สรติ   อนุสฺสรตีติ   สมฺมาสติ ฯ   สมฺมา   สมาธิยติ  จิตฺต  
เอเตนาติ   สมฺมาสมาธีติ   เอว   นิพฺพจน  เวทิตพฺพ ฯ  อิทานิ  อย  
โข   สา   ภิกขฺเวติ   ตเมว  ปฏิปท  นิคเมนฺโต  อาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  
ยฺวาย   จตฺตาโรป  โลกุตฺตรมคฺเค  เอกโต  กตฺวา  กถโิต  อฏงฺคิโก  
มคฺโค อย โข สา ภิกฺขเว ฯเปฯ นิพฺพานาย สวตฺตตีติ ฯ  
        [๒๗]  เอว   มชฺฌิม   ปฏิปท   สรปูโต   ทสฺเสตฺวา   อิทานิ  
จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ   ทสฺเสตุ   อิท  โข  ปน  ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ  
ตตฺถ   ทกฺุขนฺติ   เอตฺถ   ทอิุติ   อย   สทฺโท   กุจฺฉิเต   ทิสฺสติ ฯ  
กุจฺฉิต   หิ   ปุตฺต   ทุปุตฺโตติ   วทนฺติ ฯ  ขสทฺโท  ปน  ตุจฺเฉ ฯ  
ตุจฺฉ   หิ   อากาส   ขนฺติ   วุจฺจติ ฯ   อิท ฺจ   ปมสจฺจ  กุจฺฉิต  
อเนกอุปทฺทวาธิฏานโต  ตุจฺฉ  พาลชนปริกปฺปตธุวสุภสุขตฺตภาว- 
วิรหิตโต ฯ ตสฺมา   กุจฺฉิตตฺตา   ตุจฺฉตฺตา   จ   ทกุขฺนฺติ   วุจฺจติ ฯ    
ยสฺมา ปเนต   พุทฺธาทโย   อริยา   ปฏิวิชฺฌนฺติ   ตสฺมา   อริย- 
สจฺจนฺติ วุจฺจติ ฯ   อริยปฏิวิชฺฌิตพฺพ   หิ   สจฺจ   ปรุิมปเท  อุตฺตร 
ปทโลเปน อริยสจฺจนฺติ   วุตฺต ฯ   อรยิสฺส   ตถาคตสฺส   สจฺจนฺติป  
                            [ ม. ว. ป.  ๑๘  ส. ต. ๑๙ ]  
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อริยสจฺจ ฯ   ตถาคเตน  หิ  สย  อธิคตตฺตา  ปเวทิตตฺตา  ตโตเอว  
จ   อ ฺเหิ   อธิคมนียตฺตา   ต   ตสฺส   โหตีติ ฯ  อถวา  เอตสฺส  
อภิสมฺพุทฺธตฺตา   อริยภาวสิทฺธิโต   อรยิสาธก   สจฺจนฺติป   อริยสจฺจ  
ปุพฺเพ   วิย   อุตฺตรปทโลเปน ฯ   อวิตถภาเวน   วา   อรณียตฺตา  
อธิคนฺตพฺพตฺตา   อริย   สจฺจนฺติป   อริยสจฺจ ฯ   สจฺจตฺถมฺปน  
จตุนฺนมฺป สจฺจาน ปรโต เอกชฺฌ ทสฺสยิสฺสาม ฯ 
        [๒๘]  อิทานิ   ต   ทุกฺข  อริยสจฺจ  สรูปโต  ทสฺเสตุ  ชาติป  
ทุกฺขาติอาทิมาห ฯ   ตตฺราย   ชาติสทฺโท   อเนกตฺโถ ฯ  ตถาเหส  
เอกมฺป   ชาตึ   เทฺวป   ชาติโยติ   เอตฺถ  ภเว  อาคโต ฯ  อตฺถ ิ 
วิสาเข   นิคฺคณฺา   นาม   สมณชาตีติ   เอตฺถ   นิกาเย ฯ  ชาติ  
ทฺวีหิ   ขนฺเธหิ   สงฺคหิตาติ   เอตฺถ   สงฺขตลกฺขเณ ฯ   ย   มาตุ  
กุจฺฉิสฺมึ   ปม   จิตฺต   อุปปฺนฺน   ปม   วิ ฺาณ   ปาตุภูต ตทุ- 
ปาทาย  สาวสฺส  ชาตีติ  เอตฺถ  ปฏิสนธฺิย ฯ  สมฺปติชาโต  อานนฺท  
โพธิสตฺโตติ   เอตฺถ   ปสติูย ฯ  อกฺขิตฺโต  อนุปกฏุโ  ชาติวาเทนาติ  
เอตฺถ   กุเล ฯ   สฺวายมิธ   คพฺภเสยฺยกาน   ปฏิสนฺธโิต   ปฏาย  
ยาว   มาตุ   กุจฺฉิมฺหา   นิกฺขมน   ตาว  ปวตฺเตสุ  ขนฺเธสุ  อิตเรส  
ปฏสินฺธิกฺขเณเสฺววาติ   ทฏพฺโพ ฯ   อยมฺป   จ   ปริยายกถาว ฯ  
นิปฺปริยายโต   ปน   ตตฺถ   ตตฺถ   นพฺิพตฺตมานาน   สตฺตาน   เย  
ขนฺธา   ปาตุภวนฺติ   เตส   ปมปาตุภาโว   ชาติ   นาม ฯ  กสฺมา  
ปเนสา  ทุกฺขาติ  เจ ฯ  อเนเกส  ทุกฺขาน  วตฺถุภาวโต ฯ อเนกานิ  
หิ   ทกฺุขานิ ฯ   เสยฺยถีท ฯ   ทุกฺขทุกฺข   วิปริณามทุกฺข สงฺขาร- 
                       [ ม. ว. ป.  ๑๘  ส. ต.  ๑๙ ]  
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ทุกฺข   ปฏิจฺฉนฺนทุกฺข   อปฺปฏิจฺฉนฺนทุกฺข   ปริยายทุกฺข นิปฺปริยาย- 
ทุกฺขนฺติ ฯ   ตตฺถ   กายิกเจตสิกา   ทุกขฺา   เวทนา  สภาวโต  จ   
นามโต  จ  ทกฺุขตฺตา  ทุกฺขทุกฺขนฺติ วุจฺจติ ฯ สุขา เวทนา วิปริ- 
ณามทุกฺขุปฺปตฺติเหตุโต   วิปริณามทุกฺข ฯ  อุเปกฺขา  เวทนา  เจว  
อวเสสา  จ  เตภูมิกา  สงฺขารา  อุทยพฺพยปฏิปฬิตตฺตา  สงฺขาร- 
ทุกฺข ฯ กณฺณสูล ทนฺตสูล ราคชปรฬิาห โทสชปรฬิาหาทิกายิกเจต 
สิกา อาพาธา   ปุจฺฉิตฺวา   ชานิตพฺพโต   อุปกฺกมสฺส   จ   อปากฏ- 
ภาวโต ปฏิจฺฉนฺนทุกฺข ฯ   ทฺวตฺตึสกมฺมกรณาทิสมุฏาโน   อาพาโธ  
อปุจฺฉิตฺวาว   ชานิตพฺพโต   อุปกฺกมสสฺ   จ   ปากฏภาวโต อปฺปฏิจฺ- 
ฉนฺนทุกฺข ฯ   เปตฺวา   ทกฺุขทุกฺข   เสสทุกฺข   สจฺจวิภงฺเค อาคต ฯ    
ชาติอาทิ   สพฺพมฺป   ตสสฺ   ตสฺส  ทุกขฺสฺส  วตฺถุภาวโต ปริยาย- 
ทุกฺข ฯ   ทุกขฺทุกฺขมฺปน  นิปฺปริยายทุกฺขนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตตฺราย ชาติ   
ย  ต  พาลปณฺฑิตสุตฺตาทีสุ  ภควตาป อุปมาวเสน ปกาสิต อาปายิก  
ทุกฺข   ย ฺจ   สุคติยมฺป   มนุสฺสโลเก   คพฺโภกฺกนติฺมูลกาทิเภท  
ทุกฺข อุปฺปชชฺติ ตสฺส วตฺถุภาวโต ทุกฺขา ฯ เตนาหุ โปราณา  
                             ชาเยถ โน เจ นรเกสุ สตฺโต  
                             ตตฺถคฺคิทาหาทิกมปฺปสยฺห  
                             ลเภถ ทุกฺข นุ กุหึ ปติฏ  
                             อิจฺจาห ทุกฺขาติ มุนีธ ชาตึ ฯ  
                             ทุกฺข ติรจฺเฉสุ กสาปโตท-  
                           [ ม. ว. ป.  ๑๘  ส. ต.  ๑๙ ]  
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                             ทณฺฑาภิฆาตาทิภว อเนก 
                             ยนฺต กถ ตตฺถ ภเวยฺย ชาตึ  
                             วินา ตหึ ชาติ ตโตป ทุกฺขา ฯ  
                             เปเตสุ ทุกฺข ปน ขุปฺปปาสา  
                             วาตาตปาทิปฺปภว วิจิตฺต  
                             ยสฺมา อชาตสฺส น ตตฺถ อตฺถิ  
                             ตสฺมาป ทุกฺข มุนิ  ชาติมาห ฯ  
                             ติพฺพนฺธกาเร จ อสยฺหสีเต  
                             โลกนฺตเร ย อสุเรส ุทุกฺข  
                             น ต ภเว ตตฺถ น จสฺส ชาติ  
                             ยโต อย ชาติ ตโตป ทุกฺขา ฯ  
                             ย ฺจาป คูถนรเก วิย มาตุคพฺเภ  
                             สตฺโต วส จิรมโถ พหิ นิกฺขม ฺจ  
                             ปปฺโปติ ทุกฺขมติโฆรมิทมฺป นตฺถิ  
                             ชาตึ วินา อิติป ชาติ อย หิ ทกฺุขา ฯ  
                             กึ ภาสิเตน พหุนา นนุ ย กุหิ ฺจิ  
                             อตฺถีธ กิ ฺจิทป ทุกฺขมิท กทาจิ  
                             เนวตฺถิ ชาติวิรเหน ยโต มเหสี  
                             ทุกฺขาติ สพฺพปม อิมมาห ชาตินฺติ ฯ  
        [๒๙]  ชราป   ทุกฺขาติ   เอตฺถ   ปน   ทุพฺพิธา   ชรา สงฺขต- 
                         [ ม. ว. ป.  ๑๘  ส. ต.  ๑๙ ]  
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ลกฺขณ ฺจ ขณฺฑิจฺจาทิสมฺมโต สนฺตติย เอกภวปริยาปนฺนกฺขนฺธ- 
ปุราณภาโว จ ฯ  สา  อิธ  อธิปฺเปตา ฯ สา ปเนสา ชรา  
สงฺขารทุกฺขภาวโต เจว ทุกฺขวตฺถุโต   จ  ทุกฺขา ฯ  ยมฺหีท   
องฺคปจฺจงฺคสิถิ  ลภาวอินฺทฺริยวิการ วิรูปตา โยพฺพน วินาส วิริยาวิสาท๑ 
สติมติวิปฺปวาส ปรปริภวาทิอเนกปจฺจย  กายิกเจตสิก ทุกฺขมุปปฺช-ฺ 
ชติ ฯ ชรา ตสฺส วตฺถุ ฯ เตนาหุ โปราณา  
              องฺคาน สิถิลภาวา              อินฺทฺริยาน วิการโต  
              โยพฺพนสฺส วินาเสน         พลสฺส อุปฆาตโต  
              วิปปฺวาสา สตาทีน            ปตฺุตทาเรหิ อตฺตโน  
              อปฺปสาทนียโต เจว           ภิยฺโย พาลตฺตปตฺติยา  
              ปปโฺปติ ทุกฺข ย มจฺโจ        กายิก มานส ตถา  
              สพฺพเมต ชราเหตุ               ยสฺมา ตสฺมา ชรา ทุขาติ ฯ  
        [๓๐]  พฺยาธีป  ทุกขฺาติ  อิท  ปท  วิภงฺเค ทุกฺขสจฺจนิทฺเทส- 
ปาลิย น  อาคต  เตเนว  วิสุทฺธิมคฺเคป  ทุกฺขสจฺจนิทฺเทเส  ต   
น  อุทฺธฏ ฯ ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตนฺตปาลิยเยว  ปน  อุป- 
ลพฺภติ ฯ  ตสฺมา ตตฺเถวิมสฺส วจเน อ ฺตฺถ จ อวจเน  
การณ วีมสิตพฺพ ฯ  
        [๓๑]  มรณมฺป  ทุกขฺนฺติ  เอตฺถาป  ทุพฺพิธ  มรณ  สงฺขต- 
ลกฺขณ ฺจ ย   สนฺธาย   วุตฺต   ชรามรณ   ทฺวีห ิ  ขนฺเธหิ   สงฺคหิตนฺติ  
 ๑. วิริยาวสาท...อิติป ทิสฺสติ ฯ  

                                    [ ม. ว. ป.  ๑๘  ส. ต.  ๑๙ ]  
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เอกภวปริยาปนฺนชีวิตินฺทฺริยปฺปพนฺธวิจฺเฉโท   จ   ย   สนฺธาย   วุตฺต  
นิจฺจ   มรณโต   ภยนฺติ ฯ   ต   อิธ  อธิปฺเปต ฯ  ชาติปจฺจยมรณ  
อุปกฺกมมรณ   สรสมรณ   อายุกฺขยมรณ   ปุ ฺกฺขยมรณนฺติป  
ตสฺเสว   นาม ฯ  ตยิท  ทกฺุขสฺส  วตฺถภุาวโต  ทุกฺขนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
เตนาหุ โปราณา  
              ปาปสฺส ปาปกมฺมาทิ-           นิมิตฺตมนุปสฺสโต  
              ภทฺทสฺสาปสหนฺตสฺส           วิโยค ปยวตฺถุก  
              มียมานสฺส ย ทกฺุข                 มานส อวิเสสโต  
              สพฺเพส ฺจาป ย สนฺธิ-          พนฺธนจฺเฉทนาทิก  
              วิตุชฺชมานมมฺมาน                 โหติ ทุกฺข สรีรช  
              อสยฺหมปฺปฏิการ                   ทุกฺขสฺเสตสฺสิท ยโต  
              มรณ วตฺถุ เตเนท                   ทุกฺขมิจฺเจว ภาสิตนฺติ ฯ  
อิมสฺมิ ฺจ   าเน   โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาป  ทุกฺขาติ  วิภงฺเค  
ทุกฺขสจฺจนิทฺเทเส   อาคต ฯ  อิธ  ปน  ต  นตฺถิ ฯ  ตตฺถาป  การณ  
ปริเยสิตพฺพ ฯ  
        [๓๒]  อปฺปเยหิ   สมฺปโยโค  ทกฺุโขติ  เอตฺถ  อปฺปยสมฺปโยโค  
นาม   อมนาเปหิ   สตฺตสงฺขาเรหิ   สโมธาน ฯ  โสป  ทุกฺขวตฺถุโต  
ทุกฺโข ฯ เตนาหุ โปราณา  
              ทิสวฺาว อปฺปเย ทุกฺข              ปม โหติ เจตสิ  
              ตทุปกฺกมสมฺภูเต-                   มถกาเย ยโต อิธ  
                                 [ ม. ว. ป.  ๑๙  ส. ต.  ๑๙ ]  
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        ตโต ทกฺุขทฺวยสฺสาป   วตฺถุโต โส มเหสินา  
        ทุกโฺข วุตฺโตติ วิ ฺเยฺโย  อปฺปเยหิ สมาคโมติ ฯ  
        [๓๓]  ปเยหิ   วิปฺปโยโค  ทุกฺโขติ  เอตฺถ  ปน  ปยวิปฺปโยโคเ  
นาม   มนาเปหิ  สตฺตสงฺขาเรหิ  วินาภาโว ฯ  โสป  จ  โสกทุกฺขสฺส  
วตฺถุโต ทุกฺโข ฯ เตนาหุ โปราณา  
        าติธนาทิวิโยคา โสกสลฺลสมปฺปตา วิตุชฺชนฺติ  
        พาลา ยโต ตโตย ทุกฺโขติ มโต ปยวิปฺปโยโคติ ฯ  
        [๓๔]  ยมฺปจฺฉ  น  ลภตีติ  เอตฺถ  อโห  วต  มย น ชาติธมฺมา  
อสฺสามาติอาทีสุ   อสพฺภเนยฺยวตฺถูสุ   อิจฺฉาว   ยมปฺจฺฉ   น   ลภติ  
ตมฺป   ทุกฺขนฺติ   วุตฺตา ฯ   สาป  ทุกฺขวตฺถุโต  ทุกขฺา ฯ  เตนาหุ  
โปราณา  
        ต ต ปฏยมานาน   ตสฺส ตสฺส อลาภโต  
        ย วิฆาตมย ทุกฺข   สตฺตาน อิธ ชายติ  
        อลพฺภเนยฺยวตฺถูน   ปฏนา ตสฺส การณ  
        ยสฺมา ตสฺมา ชิโน ทกฺุข   อิจฺฉิตาลาภมพฺรวีติ ฯ  
        [๓๕]  สงฺขิตฺเตน   ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา  ทุกขฺาติ  เอตฺถ  ปน ฯ  
ยสฺมา   อินฺธนมิว   ปาวโก   ลกฺขมิว   ปหรณานิ   โครูป   วิย  
ฑสมกสาทโย   เขตฺตมิว   ลายกา   คาม   วิย   คามฆาตกา  
อุปาทานกฺขนฺธป ฺจกเมว   ชาติอาทโย   นานปฺปกาเรหิ   วิพาเธนฺตา  
ติณลตาทีนิ   วิย   ภูมิย   ปุปฺผผลปลฺลวานิ   วิย   รกฺุเขสุ อุปาทานกฺ- 
                            [ ม. ว.  ป.  ๑๙  ส. ต. ๑๙ ]  
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ขนฺเธสุเยว  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  อุปาทานกฺขนฺธาน ฺจ อาทิทุกฺข ชาติ  
มชฺเฌทุกฺข   ชรา   ปรโิยสานทุกฺข   มรณ   มโนรถวิฆาตปฺปตฺตา- 
น ฺจ อิจฺฉาวิฆาตทุกฺข   อิจฺฉิตาลาโภติ   เอว   นานปฺปการโต  
อุปปริกฺขิยมานา   อุปาทานกฺขนฺธาว   ทุกฺขา ฯ   ยทเิปต   เอกเมก  
ทสฺเสตฺวา   วุจฺจมาน   อเนเกหิป   กปฺเปหิ   น  สกกฺา  อนวเสสโต  
วตฺตุ   ตสฺมา   ต   สพฺพมฺป   ทุกฺข   เอกชลพินฺทุมหฺิ  สกลสมุททฺ- 
ชลรส วิย   เยสุเกสุจิ   ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธสุ  สงฺขิปตฺวา  ทสฺเสตุ   
สงฺขิตฺเตน ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขาติ ภควา อโวจ ฯ เตนาหุ  
โปราณา  
              ชาติปปฺภูติก ทุกฺข             ย วุตฺตมิธ ตาทินา  
              อวุตฺต ย ฺจ ต สพฺพ          วินา เอเต น วิชฺชติ  
              ยสมฺา ตสฺมา อุปาทานกฺ-  ขนฺธา สงฺเขปโต อิเม  
              ทุกขฺาติ วุตฺตา ทุกฺขนฺต-     เทสเกน มเหสินาติ ฯ  
        [๓๖]  เอว  สรูปโต  ทุกฺขสจฺจ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  สมุทยสจฺจ  
ทสฺเสตุ   อิท   โข   ปน   ภิกฺขเว   ทุกฺขสมุทโยติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  
สอิติ   อย   สทฺโท   สมาคโม   สเมตนฺติอาทีสุ   สโยค   ทีเปติ ฯ  
อุอิติ   อย   อุปฺปนฺน   อุทิตนฺติอาทีสุ   อุปฺปตฺตึ ฯ   อยสทฺโท   ปน  
การณ   ทีเปติ ฯ   อิท ฺจาป   ทุติยสจฺจ   อวเสสปจฺจยสมาโยเค  
สติ   ทุกฺขสฺสุปฺปตฺติการณนฺติ   ทุกฺขสฺส   สโยเค   อุปฺปตฺติการณตฺตา  
ทุกฺขสมุทโยติ   วุจฺจติ ฯ   ยาย   ตณฺหาติ   ยา   อย   ตณฺหา ฯ  
                            [ ม. ว. ป.  ๑๙  ส. ต. ๑๙ ]  
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โปโนพฺภวิกาติ   ปุนพฺภวกรณ   ปุนพฺภโว   อุตฺตรปทโลเปน ฯ  
ปุนพฺภโว   สีลเมติสฺสาติ   โปโนพฺภวิกา ฯ   นนฺทริาเคน   สหคตาติ  
นนฺทิราคสหคตา ฯ   อิท   วุตฺต   โหติ   นนฺทนโต   ร ฺชนโต   จ  
นนฺทิราคภาว   สพฺพาสุ   อวตฺถาสุ   อปจฺจกฺขาย   วุตฺติยา นนฺทิราค- 
สหคตาติ ฯ   ตตฺร   ตตฺราภินนทฺินีติ  ยตฺร  ยตฺร  อตฺตภาโว  
นิพฺพตฺตติ   ตตฺร   ตตฺร  อภินนฺทินี ฯ  เสยฺยถีทนฺติ  นิปาโต ฯ  ตสฺส  
สา   กตราติ   เจติ   อยมตฺโถ ฯ   รูปตณฺหาทิเภเทน  ฉพฺพิธาเยว  
ตณฺหา   ปวตฺติอาการเภทโต   กามตณฺหาทิวเสน   ติธา   วุตฺตา ฯ  
รูปตณฺหาเยว  หิ  ยทา  จกฺขุสฺสาปาถมาคต  รูปารมฺมณ  กามสฺสาท- 
วเสน อสฺสาทยมานา   ปวตฺตติ   ตทา   กามตณฺหา   นาม   โหติ ฯ   
ยทา ตเทวารมฺมณ   ธุว   สสฺสตนฺติ   ปวตฺตาย   สสฺสตทิฏ ิยา   สทฺธ ึ 
ปวตฺตติ   ตทา   ภวตณฺหา   นาม   โหติ ฯ   สสฺสตทิฏ ิสหคโต  
หิ   ราโค  ภวตณฺหาติ  วุจฺจติ ฯ  ยทา  ปน  ตเทวารมฺมณ  อุจฺฉิชฺชติ  
วินสฺสตีติ   ปวตฺตาย   อุจฺเฉททิฏ ิยา   สทฺธึ   ปวตฺตติ   ตทา วิภว- 
ตณฺหา  นาม  โหติ ฯ  อุจฺเฉททิฏ ิสหคโต  หิ  ราโค  วิภวตณฺหาติ  
วุจฺจติ ฯ   เอส  นโย  สททฺตณฺหาทีสุป ฯ  กสฺมา  ปเนตฺถ  ตณฺหาว  
สมุทยสจฺจนฺติ   วุตฺตาติ ฯ  วิเสสเหตุภาวโต ฯ  อวิชฺชา  หิ  ภเวสุ  
อาทีนว   ปฏจฺิฉาเทนฺตี   ทิฏ ิอาทิอุปาทาน ฺจ   ตตฺถ   ตตฺถ  
อภินิวิสมาน   ตณฺห   อภิวฑฺเฒติ ฯ   โทสาทโยป   กมฺมสฺส   การณ  
โหนฺติ ฯ   ตณฺหา   ปน   ตต ภวโยนิ คติ วิ ฺาณฏ ิติ สตฺตาวาส-  
                               [ ม. ว. ป.  ๑๙  ส. ต.  ๑๙ ]  
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สตฺตนิกายกุลโภคิสฺสริยาทิวิจิตฺตต   อภิปฏเนฺตี   กมฺมวิจิตฺตตาย  
อุปนิสฺสยต  กมฺมสฺส  จ  สหายภาว  อุปคจฺฉนฺตี  ภวาทิวิจิตฺตต  
นิยเมติ ฯ ตสฺมา   ทุกฺขสฺส   วิเสสเหตุภาวโต  อ ฺเสุป  อวิชชฺา- 
อุปาทานกมฺมาทีสุ สุตฺเต   อภิธมฺเม   จ   อวเสสกิเลสากุสลมูลาทีสุ   
วุตฺเตสุ  ทุกฺขเหตูสุ วิชฺชมาเนสุ ตณฺหาว สมุทยสจฺจนฺติ วุตฺตาติ  
เวทิตพฺพ ฯ  
        [๓๗]  อิทานิ   ทุกฺขนิโรธ   อริยสจฺจ  ทสฺเสตุ  อิท  โข  ปน  
ภิกฺขเว   ทุกขฺนิโรโธติอาทิมาห ฯ   ตตฺถ   ยสฺมา   นิสทฺโท  อภาว  
โรธสทฺโท   จ   จารก   ทีเปติ ฯ   ตสฺมา   อภาโว   เอตฺถ สสารจารก- 
สงฺขาตสฺส   ทุกฺขโรธสฺส   สพฺพคติสุ ฺตฺตา   สมธิคเต   วา ตสฺมึ   
สสารจารกสงฺขาตสฺส  ทุกฺขโรธสฺส  อภาโว  โหติ  ตปฺปฏิปกฺขตฺตา  
จ   ทุกฺขนิโรโธติ   วุจฺจติ ฯ  ทุกฺขสฺส  วา  อนุปฺปาทนิโรธปจฺจยตฺตา  
ทุกฺขนิโรโธ ฯ   ทุกฺขนิโรธ   ทสฺเสนฺเตน   เจตฺถ   โย  ตสฺสาเยว  
ตณฺหายาติอาทินา  นเยน  สมุทยนิโรโธ  วุตฺโต ฯ  โส  กสฺมา  
วุตฺโตติ เจ ฯ   สมุทยนโิรเธน   ทุกฺขนิโรโธ ฯ   พฺยาธินิมิตฺต- 
วูปสมเนน พฺยาธิวูปสโม   วิย   หิ   เหตุนิโรเธน   ผลนิโรโธ   ตสฺมา  
สมุทยนิโรเธเนว ทุกฺข นิรชฺุฌติ น อ ฺถา ฯ เตนาห  
                             ยถาป มูเล อนุปทฺทเว ทฬฺเห  
                             ฉินฺโนป รุกโฺข ปุนเรว รูหติ  
                            [ ม. ว. ป.  ๑๙  ส. ต.  ๑๙ ]  
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                             เอวมฺป ตณฺหานุสเย อนุหเต  
                             นิพฺพตฺตตี ทุกฺขมิท ปุนปฺปุนนฺติ ฯ  
อิติ   ยสฺมา   สมุทยนิโรเธเนว   ทุกฺข   นิรุชฺฌติ   ตสฺมา   ภควา  
ทุกฺขนิโรธ   ทสฺเสนฺโต   สมุทยนิโรเธน   เทเสสิ ฯ  สีหสมานวุตฺติโน  
หิ   ตถาคตา ฯ   เต  ทุกฺข  นิโรเธนฺตา  ทุกฺขนิโรธ ฺจ  เทเสนฺตา  
เหตุมฺหิ   ปฏปิชฺชนฺติ   น   ผเล ฯ  ยถา  หิ  สีโห  เยนตฺตนิ  สโร  
ขิตฺโต   ตตฺเถว   อตฺตโน  พล  ทสฺเสติ  น  สเร ฯ  ตถา  พุทฺธาน  
การเณ  ปฏิปตฺติ  น  ผเล ฯ  ติตฺถิยา  ปน  สุวานวุตฺติโน ฯ  
เต ทุกฺข นิโรเธนฺตา   ทุกขฺนิโรธ ฺจ   เทเสนฺตา   อตฺตกิลมถานุโยค- 
เทสนาทีหิ ผเล  ปฏิปชชฺนฺติ  น  เหตุมฺหิ ฯ  ยถา  หิ สุนขา  
เกนจิ เลฑฺฑุปฺปหาเร ทินฺเน   ภุสฺสนฺตา   เลฑฺฑฑ  ขาทนฺติ  น   
ปหารทายเก  อุฏหนฺติ  เอว อ ฺติตฺถิยา   ทุกฺข   นิโรเธตุกามา    
กายเขทมนุยุ ฺชนฺติ   น กเิลสนิโรธน ฯ   เอว   ตาว   ทุกฺขนิโรธสฺเสว    
สมุทยนิโรธวเสน เทสนาย   ปโยชน   เวทิตพฺพ ฯ  อยมฺปเนตฺถ   
อตฺโถ ฯ  ตสฺสาเยว ตณฺหายาติ  ตสฺสา โปโนพฺภวิกาติ วตฺวา  
กามตณฺหาทิวเสน วิภตฺตตณฺหาย ฯ วิราโค  วุจฺจติ  มคฺโค ฯ   
วิราคา  วิมุจฺจตีติ  หิ  วุตฺต ฯ  วิราเคน นิโรโธ   วิราคนิโรโธ ฯ    
อนุสยสมุคฺฆาตโต  อเสโส  วิราคนิโรโธ อเสสวิราคนิโรโธ ฯ    
อถวา   วิราโคติ  ปหาน  วุจฺจติ ฯ  ตสฺมา อนุสยสมุคฺฆาตโต    
อเสโส   วิราโค   อเสโส  นิโรโธติ  เอวมฺเปตฺถ โยชนา   ทฏพฺพา ฯ 
                          [ ม. ว. ป.  ๑๙  ส. ต.  ๑๙ ]  
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อตฺถโต  ปน  สพฺพาเนว  เอตานิ  นิพฺพานสฺส  เววจนานิ ฯ ปรมตฺ- 
ถโต ห ิ  ทุกขฺนิโรโธ   อริยสจฺจนฺติ   นิพฺพาน   วุจฺจติ ฯ  ยสฺมา  ปน  ต  
อาคมฺม   ตณฺหา   วิรชฺชติ   เจว   นริุชฌฺติ  จ  ตสฺมา  วิราโคติ  จ  
นิโรโธติ  จ  วุจฺจติ ฯ  ยสฺมา  จ  ตเทว  อาคมฺม  ตสฺสา จาคาทโย  
โหนฺติ   กามคุณาลยาทีสุ   เจตฺถ   เอโกป   อาลโย   นตฺถ ิ  ตสฺมา  
จาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโยติ วุจฺจติ ฯ  
        [๓๘]  อิทานิ   ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสจฺจ   ทสฺเสตุ   อิท  
โข   ปน   ภิกฺขเว   ทุกฺขนิโรธคามินีติอาทิมาห ฯ   ยสฺมา   ปเนต  
อริยสจฺจ   ทกฺุขนิโรธ   คจฺฉติ   อารมฺมณวเสน   ตทภิมุขีภูตตฺตา  
ปฏิปทา   จ   โหติ   ทุกฺขนิโรธปฺปตฺติยา   ตสฺมา   ทุกขฺนิโรธคามินี  
ปฏิปทาติ วุจฺจติ ฯ เสสเมตฺถ วุตฺตนยเมว ฯ  
        [๓๙]  โก  ปน  เนส  ทุกฺขาทีน  สจฺจฏโติ ฯ โย ป ฺา- 
จกฺขุนา อุปปริกฺขิยมาโน   มายาว   วิปรีโต   มริจีว   วิสวาทโก  
ติตฺถิยาน   อตฺตา   วิย   อนุปลพฺภสภาโว  จ  น  โหติ ฯ  อถ  โข  
พาธนปฺปภวสนฺตินิยฺยานปฺปกาเรน ตจฺฉาวิปรีตภูตภาเวน อริย- 
าณสฺส   โคจโร   โหติเยว ฯ  เอส  อคฺคิลกฺขณ  วิย  โลกปกติ  
วิย   จ   ตจฺฉาวิปรีตภูตภาโว   สจฺจฏโติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอตฺถ  จ  
อคฺคิลกฺขณ   นาม   อุณฺหตฺต ฯ  ต  หิ  กตฺถจิ  กฏาทิอุปาทาน- 
เภเทน วิสวาทก   วิปรีต   อภูต   วา   กทาจิป   น   โหติ ฯ  ชาติ- 
ธมฺมา ชราธมฺมา   อโถ   มรณธมฺมิโนติ   เอว   วุตฺตชาติอาทิกา  
                          [ ม. ว. ป.  ๑๙  ส. ต.  ๑๙ ]  
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โลกปกตีติ   เวทิตพฺพา ฯ   เอกจฺจาน   ติรจฺฉานาน   ติริย  ทีฆตา  
มนุสฺสาทีน   อุทฺธ   ทีฆตา   วุฑฺฒินิฏปฺปตฺตาน   ปุน   อวฑฺฒนนฺติ  
เอวมาทิกา จ โลกปกตีติ วทนฺติ ฯ อปจ  
              นาพาธก ยโต ทกฺุข              ทุกฺขา อ ฺ น พาธก  
              พาธกตฺตนิยาเมน                 ตโต สจฺจมิท มต  
              ต วินา นา ฺโต ทุกฺข         น โหติ น จ ต ตโต  
              ทุกขฺเหตุนิยาเมน                  อิติ สจฺจ วิสตฺติกา  
              นา ฺา นิพฺพานโต สนฺติ     สนฺต น จ น ต ยโต  
              สนตฺภาวนิยาเมน                  ตโต สจฺจมิท มต  
              มคฺคา อ ฺ น นิยฺยาน          อนิยฺยาโน น จาป โส  
              ตจฺฉนิยฺยานภาวตฺตา              อิติ โส สจฺจสมฺมโต  
              อิติ ตจฺฉาวิปลฺลาส-               ภูตภาว จตูสฺวป  
              ทุกขฺาทีสุ วิเสเสน๑              สจฺจฏ อาหุ ปณฺฑิตาติ ฯ  
        [๔๐]  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสูติ  อิโต  ปุพฺเพ  อิท  ทุกฺขนฺติอาทินา  
อนนุสฺสุเตสุ   อสฺสุตปุพฺเพสุ   จตุสฺสจฺจธมฺเมสุ ฯ   จกฺขุนฺติอาทีนิ  
าณเววจนาเนว ฯ   าณเมว   เหตฺถ   ปจฺจกฺขโต   ทสฺสนฏเน  
จกฺขุ   วิยาติ   จกฺขุ   าตฏเน   าณ   ปการโต   ชานนฏเน  
ป ฺา   ปฏวิิชฺฌนฏเน   วิชชฺา   สจฺจปฏิจฺฉาทกสฺส   โมหนธฺ- 
การสฺส วิธมนโต   โอภาสนฏเน   อาโลโกติ   วุตฺต ฯ   ตมฺปเนต    
จตูสุ สจฺเจสุ โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสก นิทฺทิฏนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
 ๑. ม. ทุกฺขาทิสฺวาวิเสเสน ฯ  

                      [ ม. ว. ป.  ๑๙-๒๑  ส. ต.  ๑๙ ]  
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        [๔๑]  ยาวกีว ฺจาติ   ยตฺตก   กาล ฯ   ติปริวฏฏนฺติ สจฺจ- 
าณกิจฺจาณกตาณสงฺขาตาน   ติณฺณ   ปริวฏฏาน   วเสน  
ติปริวฏฏ ฯ   สจฺจาณาทิวเสน   หิ   ตโย   ปริวฏฏา   เอตสฺสาติ  
ติปริวฏฏนฺติ   วุจฺจติ   าณทสฺสน ฯ  เอตฺถ  จ  อิท  ทุกฺข  อริยสจฺจ  
อย   ทกฺุขสมุทโยติ   เอว   จตูสุ   สจฺเจสุ   ยถาภูตาณ   สจฺจาณ  
นาม ฯ   เตสุเยว   ปริ ฺเยฺย   ปหาตพฺพ   สจฺฉิกาตพฺพ  
ภาเวตพฺพนฺติ   เอว   กตฺตพฺพกิจฺจชานนาณ   กิจฺจาณ   นาม ฯ  
ปริ ฺาต   ปหีน   สจฺฉิกต   ภาวิตนฺติ   เอว  ตสสฺ  กตภาวชานน- 
าณ กตาณ   นาม ฯ   ทฺวาทสาการนฺติ   เตสเยว   เอกสฺมึ    
สจฺเจ ติณฺณ   ติณฺณ   อาการาน   วเสน   ทฺวาทสาการ ฯ   าณ- 
ทสฺสนนฺติ เอเตส   ติปริวฏฏาน   ทฺวาทสนฺน   อาการาน   วเสน  
อุปฺปนฺน   าณสงฺขาต   ทสฺสน ฯ   อนุตฺตร   สมฺมาสมฺโพธินฺติ  
อุตฺตรวิรหิต   สพฺพเสฏ   สมฺมา   สาม ฺจ   โพธึ ฯ  อถวา  ปสตฺถ  
สุนฺทร ฺจ   โพธึ ฯ   โพธติี   จ   ภควโต   อรหตฺตมคฺโค อิธา- 
ธิปฺเปโต ฯ   สาวกาน  อรหตฺตมคฺโค  อนุตฺตรา  โพธิ  โหติ  น  
โหตีติ ฯ   น   โหติ ฯ  กสมฺา ฯ  อสพฺพคุณทายกตฺตา ฯ  เตส  
หิ   กสฺสจิ   อรหตฺตมคฺโค   อรหตฺตผลเมว   เทติ ฯ  กสฺสจิ  ติสฺโส  
วิชฺชา ฯ   กสสฺจิ   ฉ  อภิ ฺา ฯ  กสฺสจิ  จตสฺโส  ปฏิสมฺภิทา ฯ  
กสฺสจิ   สาวกปารมีาณ ฯ   ปจฺเจกพุทฺธานมฺป   ปจฺเจกโพธิาณ- 
เมว เทติ ฯ   พุทฺธานมฺปน   สพฺพคุณสมฺปตฺตึ   เทติ   อภิเสโก  
                           [ ม. ว. ป.  ๒๑  ส. ต.  ๑๙ ]  
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วิย   ร ฺโ   สพฺพโลกิสสฺริยภาว   ตสฺมา   อ ฺสฺส   กสฺสจิป  
อนุตฺตรา   โพธิ   น   โหตีติ ฯ   อภิสมฺพุทฺโธ   ปจฺจ ฺาสินฺติ  
อภิสมฺพุทฺโธ   อห   ปตฺโต   ปฏิวิชฺฌตฺิวา    ิโตติ   เอว  ปฏชิานึ ฯ  
าณ ฺจ   ปน   เม   ทสฺสน   อุทปาทีติ   อธิคตคุณาน   ยาถาวโต  
ทสฺสนสมตฺถ   ปจฺจเวกฺขณาณ ฺจ   ปน   เม   อุทปาทิ ฯ   อกปฺุปา  
เม   วิมุตฺตีติ   อย   มยฺห   อรหตฺตผลวิมุตฺติ   อกุปฺปา   ปฏิปกฺเขหิ  
น   โกเปตพฺพาติ   เอว   าณ   อุทปาทิ ฯ   ตตฺถ  ทฺวีหากาเรหิ  
อกุปฺปตา   เวทิตพฺพา   มคฺคสงฺขาตการณโต   จ   อารมฺมณโต  จ ฯ  
สา   หิ   จตูห ิ  มคฺเคหิ   สมุจฺฉินฺนกิเลสาน   ปุน   อนิวตฺตนตาย  
การณโตป   อกุปฺปา   อกปฺุปธมฺม   นพฺิพาน   อารมฺมณ   กตฺวา  
ปวตฺตนตาย   อารมฺมณโตป   อกุปฺปา   อนิพฺพานารมฺมณาน๑ 

โลกิยสมาปตฺตีน   ตทภาวโต ฯ   อนฺติมาติ   ปจฺฉิมา ฯ  นตฺถีทานิ  
ปุนพฺภโวติ อิทานิ ปุน อ ฺโ ภโว นาม นตฺถีติ ฯ  
        [๔๒]  อิมสฺมิ ฺจ   ปน   เวยฺยากรณสฺมินฺติ   อิมสฺมึ นิคฺคาถก- 
สุตฺเต ฯ   นิคฺคาถก   ห ิ  สตฺุต   ปุจฺฉาวิสฺสชฺชนสหิต เวยฺยากรณนฺติ    
วุจฺจติ ฯ   ภ ฺมาเนติ   ภณิยมาเน   เทสิยมาเนติ อตฺโถ ฯ    
วิรชนฺติ   อปายคมนียราครชาทีน   วิคเมน   วิรช ฯ วีตมลนฺติ    
อนวเสสทิฏ ิวิจิกิจฺฉามลาปคเมน   วีตมล ฯ ปมมคฺควชฺฌกิเลส- 
รชาภาเวน   วา   วิรช   ป ฺจวิธทุสฺสีลฺยมลาปคเมน วีตมล ฯ  
 ๑. ม. อนากปฺปารมฺมณาน ฯ  

                          [ ม. ว. ป.  ๒๑-๒๒  ส. ต.  ๑๙ ]  
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ธมฺมจกฺขุนฺติ   พฺรหฺมายุสตฺุเต   เหฏ ิมา   ตโย   มคฺคา   วุตฺตา ฯ  
จุลฺลราหุโลวาเท   อาสวกฺขโย ฯ   อิธ   ปน   โสตาปตฺติมคฺโค  
อธิปฺเปโต ฯ   จตุสฺสจฺจสงฺขาเตสุ   ธมฺเมสุ   เตส   ทสฺสนฏเน  
จกฺขูติ   ธมฺมจกฺขุ ฯ   เหฏ ิเมสุ   วา   ตีสุ   มคคธมฺเมสุ   เอก  
โสตาปตฺติมคฺคสงฺขาต  จกฺขูติ  ธมฺมจกฺขุ ฯ  สมถวิปสฺสนาธมฺม- 
นิพฺพตฺตตาย สีลาทิติวิธธมฺมกฺขนฺธภูตตาย   วา   ธมฺมมย   จกฺขูติป    
ธมฺมจกฺขุ ฯ ตสฺส   อุปฺปตฺติอาการทสฺสนตฺถ   ยงฺกิ ฺจิ   สมุทย- 
ธมฺม   สพฺพนฺต นิโรธธมมฺนฺติ   อาห ฯ   นนุ   จ   มคฺคาณ   อสงฺขต- 
ธมฺมารมฺมณ น  สงฺขตธมฺมารมฺมณนฺติ ฯ  สจฺจเมต ฯ  ยสฺมา   
ต  นิโรธ  อารมฺมณ กตฺวา   กิจฺจวเสน   สพฺพสงฺขต   อสมฺโมห- 
ปฏิเวธวเสน   ปฏิวิชฺฌนฺต อุปฺปชฺชติ ตสฺมา ตถา วุตฺต ฯ  
        [๔๓]  ธมฺมจกฺเกติ   ปฏิเวธาณ ฺเจว   เทสนาาณ ฺจ  
ปวตฺตนฏเน   จกฺกนฺติ   ธมฺมจกฺก ฯ   โพธิปลฺลงฺเก   นิสินฺนสสฺ  หิ  
จตูสุ   สจฺเจสุ   อุปฺปนฺน   ทฺวาทสาการ   ปฏิเวธาณมฺป   อิสปิตเน  
นิสินฺนสฺส   ทฺวาทสาการาย   สจฺจเทสนาย   ปวตฺตก   เทสนาาณมฺป  
ธมฺมจกฺก  นาม ฯ  อุภยมฺป  เหต  ทสพลสฺส  อุเร  ปวตฺตาณเมว ฯ  
ตทุภย   อิมาย   เทสนาย   ปกาเสนฺเตน  ภควตา  ธมฺมจกฺก  ปวตฺติต  
นาม ฯ   ตมฺปเนต   ธมฺมจกฺก   ยาว   อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถโร  
อฏารสหิ   พฺรหฺมโกฏีห ิ  สทฺธึ   โสตาปตฺติผเล   น   ปติฏาติ  
ตาว   ภควา   ปวตฺเตติ   นาม   ปวตฺตนกิจฺจสฺส   อนิฏ ิตตฺตา ปติฏ- 
                          [ ม. ว. ป.  ๒๒  ส. ต.  ๑๙ ]  
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 ิเต   ปวตฺติต   นาม   กสสฺปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   สาสนนฺตรธานโต  
ปฏาย   ยาวาย   พุทฺธุปฺปาโท   เอตฺตก   กาล   อปฺปวตฺตปุพฺพสฺส  
ปวตฺติตตฺตา  ต  สนฺธาย  ปวตฺติเต  จ  ภควตา ธมฺมจกฺเก ภุมฺมา  
เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุนฺติอาทิ   วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ภุมมฺาติ  ภุมฺมฏก- 
เทวตา ฯ สทฺทมนุสฺสาเวสุนฺติ   เอกปฺปหาเรเนว   สาธุการ   ทตฺวา  
เอตมฺภควตาติอาทีนิ   วทนฺตา   อนุสฺสาวยึสุ ฯ   โอภาโสติ สพฺพ ฺ- 
 ุตาณานุภาเวน   ปวตฺโต   จิตฺตปจฺจยอุตุสมุฏาโน  โอภาโส ฯ  
โส  ห ิ ตทา  เทวาน  เทวานุภาว  อติกฺกมิตฺวา  วิโรจิตฺถ ฯ อ ฺาสิ  
วต   โภ   โกณฺฑ ฺโติ   อิมสฺสป   อุทานสฺส   อุทาหรณโฆโส  
ทสสหสฺสีโลกธาตุ   ผรตฺิวา   อฏาสิ ฯ   ภควโต   หิ ธมฺมจกกฺปฺ- 
ปวตฺตนสฺส   อารมฺเภ   วิย   ปริสมาปเนป  อติวิย  อุฬารตม ปติ- 
โสมนสฺส อุทปาทิ ฯ  
        [๔๔]  ทิฏโ  อริยสจฺจธมฺโม  เอเตนาติ  ทิฏธมฺโม ฯ เอเสว  
นโย   เสสปเทสุป ฯ   เอตฺถ   จ   ทสฺสน   นาม   าณทสฺสนโต  
อ ฺมฺป   อตฺถีติ   ตนิวตฺตนตฺถ   ปตฺตธมฺโมติ   วุตฺต ฯ   ปตฺติ  
จ   าณสมฺปตฺติโต   อ ฺาป   วิชฺชตีติ  ตโต  วิเสสนตฺถ  วิทิต- 
ธมฺโมติ วุตฺต ฯ   สา   ปเนสา   วิทิตธมฺมตา   เอกเทสโตป   โหตีติ  
นิปฺปเทสโต   วิทิตภาว   ทสฺเสตุ   ปรโิยคาฬฺหธมฺโมติ   วุตฺต ฯ  
เตนสฺส   สจฺจาภิสมฺโพธึเยว   ทีเปติ ฯ   มคฺคาณ   หิ เอกา- 
ภิสมยวเสน   ปริ ฺาทิกิจฺจ   สาเธนฺต  นิปฺปเทเสน  จตุสฺสจฺจธมฺม  
                          [ ม. ว. ป.  ๒๒-๓  ส. ต.  ๑๙ ]  
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        สารตฺถทีปนี  นาม  วินยฎีกา  หนาท่ี  78 
สมนฺตโต   โอคาฬฺห   นาม   โหติ ฯ   สปฺปฏิภยกนฺตารสทิสา  
โสฬสวตฺถุกา   อฏวตฺถกุา   จ   ติณฺณา   วิจิกิจฺฉา   อเนนาติ ติณฺณ- 
วิจิกิจฺโฉ ฯ  ปวตฺติอาทีสุ  เอว  นุ  โข  น นุ โขติ เอว ปวตฺติกา  
วิคตา  สมุจฺฉินฺนา  กถกถา  อสฺสาติ  วิคตกถกโถ ฯ เวสารชฺชป-ฺ 
ปตฺโตติ สารชฺชกราน   ปาปธมฺมาน   ปหีนตฺตา   ตปฺปฏิปกฺเขสุ   จ  
สีลาทิคุเณสุ   สุปฺปติฏ ิตตฺตา   เวสารชฺช   วิสารทภาว   เวยฺยตฺติย  
ปตฺโต   อธิคโต ฯ   สฺวาย  เวสารชฺชปปฺตฺติสุปฺปติฏ ิตภาโว  กตฺถาติ  
อาห   สตฺถุสาสเนติ ฯ   อตฺตนา   ปจฺจกฺขโต   อธิคตตฺตา  น  ปร  
ปจฺเจติ   ปรสฺส   สทฺธาย   เอตฺถ   นปปฺวตฺตติ   น   วาสฺส   ปโร  
ปจฺเจตพฺโพ   อตฺถีติ   อปรปฺปจฺจโย ฯ   ลเภยฺยาหนฺติ   ลเภยฺย  
อห ฯ   อายาจนฺวจนเมต ฯ  เอหีติ  อายาจิตาน  ปพฺพชฺชูปสมฺปทาน  
อนุมตภาวปฺปกาสนวจน   ตสฺมา   เอหิ   สมฺปฏิจฺฉาหิ   ยถายาจิต  
ปพฺพชฺชูปสมฺปทวิเสสนฺติ   อตฺโถ ฯ   อิติสทฺโท   ตสฺส เอหิภิกฺขูป- 
สมฺปทาปฏิลาภนิมิตฺตวจนปริโยสานทสฺสโน ฯ   ตทวสาโน หิ   ตสฺส    
ภิกฺขุภาโว ฯ   เตเนวาห  เอหิภิกฺขูติ  ภควโต  วจเนน อภินิปฺผนฺนา   
สาว  ตสฺส  อายสฺมโต  อ ฺาโกณฺฑ ฺสฺส เอหิภิกฺขูปสมฺปทา  
อโหสีติ ฯ   จร   พฺรหฺมจริยนฺติ   อุปรมิคฺคตฺตยสงฺขาต   พฺรหฺมจริย  
สมธิคจฺฉ ฯ   กิมตฺถ ฯ   สมฺมา   ทุกฺขสฺสนฺตกิริยาย ฯ   อิธาป  
อโวจาติ   สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ   นวโกฏิสหสฺสานีติอาทินา   วุตฺตปฺป- 
เภทาน อเนกสหสฺสาน   สวรวินยาน   สมาทิยิตฺวา   วตฺตเนน  
                            [ ม. ว. ป.  ๒๓  ส. ต.  ๑๙ ]  
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อุปริภูตา   อคฺคภูตา   สมปฺทาติ   อุปสมฺปทา ฯ   นหีารภตฺโตติ  
นีหฏภตฺโต ฯ  คามโต  ภิกฺขูหิ  นีหริตฺวา  ทินฺนภตฺโตติ  อตฺโถ ฯ ภควา 
หิ   ทหรกุมารเก  วิย  เต  ภิกฺขู  ปริหรนฺโต  ปาฏิปททิวสโต  ปฏาย  
ปณฺฑปาตตฺถายป คาม อปวิสิตฺวา อนฺโตวิหาเรเยว วสิ ฯ  
        [๔๕]  อามนฺเตสีติ   อาสาฬฺหปุณฺณมีทิวเส   ธมฺมจกฺกปฺปวตฺต- 
นโต ปฏาย   อนุกฺกเมน   โสตาปตฺติผเล   ปติฏ ิเต  อ ฺา- 
โกณฺฑ ฺปฺปมุเข ป ฺจวคฺคิเย   อิทานิ   เนส   อาสวกฺขยาย   ธมฺม    
เทเสสฺสามีติ ป ฺจมิยา   ปกฺขสฺส   อามนฺเตสิ ฯ   อนตฺตาติ    
อวสวตฺตนฏเน อสฺสามิกฏเน   สุ ฺตฏเน   อตฺตปฏิปกฺขฏเนาติ    
เอว   จตูหิ การเณหิ  อนตฺตา ฯ  ตตฺถ  อุปฺปนฺน  รูป   ิตึ  
ปาปุณาตุ๑ านปฺปตฺต มา  ชีรตุ  ชรปฺปตฺต  มา  ภิชชฺตุ   
อุทยพฺพเยหิ  มา  กลิมยตูติ น เอตฺถ กสฺสจิ  วสีภาโว  อตฺถิ   
สฺวายมสฺส  อวสวตฺตนฏโ ฯ สามิภูตสฺส กสฺสจิ อภาโว  อสฺสามิ- 
กฏโ ฯ นิวาสนการกเวทกอธิฏายกวิรเหน ตโต สุ ฺตา  
สุ ฺตฏโ ฯ   ปรปรกิปปฺตอตฺตสภาวาภาโวเอว   อตฺตปฏิปกฺขฏโ ฯ  
อิทานิ   อนตฺตตเยว   วิภาเวตุ   รูป ฺจ   หิท   ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ  
ตตฺถ   อตฺตา   อภวิสฺสาติ   การโก   เวทโก   สยวสีติ   เอวภูโต  
อตฺตา   อภวิสฺสาติ   อธิปปฺาโย ฯ  เอว  หิ  สติ  รูปสสฺ  อาพาธาย  
สวตฺตน   อยชฺุชมานก   สยิา   กาม ฺเจตฺถ   ยสฺมา   จ   โข  
 ๑. ม. มา ปาปุณาตุ ฯ  

                         [ ม. ว. ป.  ๒๓-๔  ส. ต.  ๑๙ ]  
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ภิกฺขเว   รูป   อนตฺตา   ตสฺมา   รูป   อาพาธาย  สวตฺตตีติ  รูปสฺส  
อนตฺตตาย   ทุกฺขตา   วิภาวิตา   วิย   ทิสฺสติ ฯ   ตถาป   ยสฺมา  
รูป   อาพาธาย   สวตฺตติ   ตสฺมา   อนตฺตาติ   ปากฏาย  
สาพาธตาย   รูปสฺส   อตฺตสาราภาโว   วิภาวิโต ฯ   ตโตเอว  จ  
น  จ  ลพฺภติ   รูเป   เอว  เม  รูป โหตุ  เอว เม รูป มา อโหสีติ  
รูเป   กสฺสจิ  อนิสฺสรตา ฯ  ตสฺส  จ  อวสวตฺตนากาโร  ทสฺสิโต ฯ  
เวทนาทีสุป เอเสว นโย ฯ 
        [๔๖]  ต  กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเวติ  อิท  กสฺมา อารทฺธ ฯ  
เอตฺตเกน าเนน   อนตฺตลกฺขณเมว   กถิต ฯ   น   อนิจฺจทุกขฺ- 
ลกฺขณานิ ฯ อิทานิ   ตานิ   ทสฺเสตฺวา   สโมธาเนตฺวาว  ตีณิป   
ลกฺขณานิ  ทสฺเสตุ อิทมารทฺธนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ   อนิจฺจ  ภนฺเตติ   
ภนฺเต  ยสฺมา  หุตฺวา น   โหติ   ตสฺมา  อนิจฺจ ฯ  ยสฺมา  ปุพฺเพ   
อสนฺต  ปจฺจยสมวาเยน หุตฺวา   อุปฺปชฺชิตฺวา   ปุน  ภงฺคุปคเมน   
น  โหติ  ตสฺมา  น  นิจฺจนฺติ อนิจฺจ ฯ   อทฺธุวนฺติ   อธิปฺปาโย ฯ    
อถวา   อุปฺปาทวยวนฺตตาย ตาวกาลิกตาย   วิปริณามโกฏิยา    
นิจฺจปฏิกฺเขปโตติ  อิเมหิป  การเณหิ อนิจฺจ ฯ   เอตฺถ  จ  ขเณ   
ขเณ  อุปฺปชฺชนวเสน  นริุชฺฌนวเสน  จ ปวตฺตนโต อุปฺปาทวย 
วนฺตตา ฯ ตขณิกตาย ตาวกาลิกตา ฯ วิปริณามวนฺตตาย  
วิปริณามโกฏิ ฯ รูป หิ อุปฺปาทาทิวิการาปชฺชเนน วิปริณามนฺต  
วินาส   ปาปุณาติ ฯ   นิจฺจสภาวาภาโวเอว   นิจฺจปฏิกฺเขโป ฯ  
                         [ ม. ว. ป.  ๒๔-๖  ส. ต.  ๑๙ ]  
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อนิจฺจา   หิ   ธมฺมา  เตเนว  อตฺตโน  อนิจฺจภาเวน  อตฺถโต  นิจฺจต  
ปฏิกฺขิปนฺติ   นาม ฯ   ทุกขฺ   ภนฺเตติ   ภนฺเต   ปฏิปฬนากาเรน  
ทุกฺข ฯ   อุปปฺาทชราภงฺควเสน   หิ   รปูสฺส   นิรนฺตราพาธาติ  
ปฏิปฬนากาเรนสฺส   ทุกขฺตา ฯ   อถวา   สนฺตาปฏเน  ทุกฺขมฏเน  
ทุกฺขวตฺถุกฏเน   สุขปฏกิฺเขปฏเน   จาติ   จตูหิ  การเณหิ  ทุกขฺ ฯ  
เอตฺถ   จ  สนฺตาโป  นาม  ทุกฺขทุกฺขตาทิวเสน  สนฺตาปน  ปรทิหน ฯ  
ตโตเอวสฺส   ทุสฺสหนตาย   ทุกฺขมตา ฯ   ติสฺสนฺน   ทุกฺขตาน  
สสารทุกฺขสฺส   จ  อธิฏานตาย  ทุกฺขวตฺถุกตา ฯ  สุขสภาวาภาโวเอว  
สุขปฏิกฺเขโป ฯ  วิปริณามธมฺมนฺติ  ชราย  มรเณน จ วิปริณามน- 
สภาว ฯ กลฺล  นูติ  ยุตฺต  นุ ฯ  ตนฺติ  เอว  อนิจฺจ  ทุกฺข  
วิปริณามธมฺม รูป ฯ เอต  มมาติ  ตณฺหาคาโห  มมงฺการ- 
ภาวโต ฯ เอโสหมสฺมีติ มานคฺคาโห อหงฺการภาวโต ฯ เอโส  
เม อตฺตาติ ทิฏ ิคฺคาโห อตฺตภาววิปลฺลาสคฺคาหโต ฯ  
ตณฺหาคาโห   เจตฺถ   อฏสตตณฺหาวิปรีตวเสน๑   มานคฺคาโห  
นววิธมานวเสน  ทฏิ ิคฺคาโห  ทฺวาสฏ ีทิฏ ิวเสน  เวทิตพฺโพ ฯ  อิเมส  
ติณฺณ   ตณฺหามานทิฏ ิคฺคาหาน   วเสน   ยุตฺต   นุ   ต  สมนุปสสฺิตุนฺติ  
วุตฺต   โหติ ฯ   อิติ   ภควา   อนิจฺจทุกฺขวเสน   อนตฺตลกฺขณเยว  
ทสฺเสสิ ฯ   ภควา   หิ   กตฺถจิ   อนิจฺจวเสน   อนตฺตต   ทสฺเสติ  
กตฺถจิ   ทกฺุขวเสน   กตฺถจิ   อุภยวเสน ฯ   ตถาหิ  จกฺขุ  อตฺตาติ  
 ๑....ตณฺหาวิจริต... อิติ ม ฺเ ฯ  

                               [ ม. ว. ป.  ๒๖  ส.  ต.  ๑๙ ]  
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โย   วเทยฺย ฯ   ต  น  อุปปชฺชติ ฯ  จกฺขุสฺส  อุปฺปาโทป  วโยป  
ป ฺายติ ฯ   ยสฺส   โข   ปน   อุปฺปาโทป   วโยป   ป ฺายติ  
อตฺตา   เม   อุปฺปชฺชติ  เจว  เวติ  จาติ  อิจฺจสฺส  เอวมาคต  โหติ  
ตสฺมา   ต   น  อุปฺปชชฺติ ฯ  จกฺขุ  อตฺตาติ  โย  วเทยฺย ฯ  อิติ  
จกฺขุ   อนตฺตาติ   อิมสฺมิ ฺจ   ฉฉกฺกสุตฺเต   อนิจฺจวเสน   อนตฺตต  
ทสฺเสสิ ฯ   รปู ฺจ   หิท   ภิกฺขเว   อตฺตา  อภวิสฺส ฯเปฯ  เอว  
เม   รูป   โหตุ   เอว   เม   รูป   มา   อโหสีติ   อิมสมฺึเยว อนตฺต- 
ลกฺขณสุตฺเต   ทุกฺขวเสน   อนตฺตต   ทสฺเสสิ ฯ   รูป  ภิกฺขเว อนิจฺจ   
ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺข  ย  ทุกขฺ  ตทนตฺตา  ยทนตฺตา  ต  เนต มม  
เนโสหมสฺมิ   น   เมโส   อตฺตาติ   เอวเมต  ยถาภูต  สมฺมปฺป ฺาย  
ทฏพฺพนฺติ   อิมสฺมึ   อรหตฺตสุตฺเต   อุภยวเสน   อนตฺตต  ทสฺเสสิ ฯ  
กสฺมา ฯ   อนิจฺจ   ทุกฺข ฺจ   ปากฏ   อนตฺตา   อปากฏา ฯ  
ปริโภคภาชนาทีสุ   หิ   ภินฺเนสุ   อโห   อนิจฺจนฺติ   วทนฺติ ฯ  อโห  
อนตฺตาติ   ปน   วตฺตา   นาม   นตฺถ ิฯ  สรีเร  คณฺฑปฬกาสุ  วา  
อุฏ ิตาสุ   กณฺฏเกน   วา   วิทฺธา   อโห  ทุกฺขนฺติ  วทนฺติ ฯ  อโห  
อนตฺตาติ  ปน  วตฺตา  นาม  นตฺถ ิฯ  กสฺมา ฯ  อิท  หิ อนตฺต- 
ลกฺขณ นาม  อวิภูต  ทุทฺทส  ทุปฺป ฺาปน ฯ  ตถาหิ  สรภงฺคา- 
ทโยป  สตฺถาโร นาทฺทสสุ  กโุต  ป ฺาปนา ฯ เตน น  
ภควา อนิจฺจวเสน วา ทุกฺขวเสน วา อุภยวเสน วา ทสฺเสติ ฯ  
ตยิท อิมสฺมึป เตปริวฏเฏ อนิจฺจทุกฺขวเสเนว ทสฺสิต ฯ เวทนา- 
                     [ ม. ว. ป.  ๒๖-๗  ส. ต.  ๑๙ ]  
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ทีสุป เอเสว นโย ฯ  
        [๔๗]  ตสฺมาติหาติ  ตสฺมา  อิจฺเจว  วุตฺต  โหติ ฯ ติการหการา  
นิปาตา ฯ   ยสฺมา   อิเม   ป ฺจกฺขนฺธา   อนิจฺจา  ทุกฺขา  อนตฺตา  
ตสฺมาติ   อตฺโถ ฯ   ยงฺกิ ฺจีติ   อนวเสสปริยาทานเมต ฯ   ยนฺติ  
หิ   สาม ฺเน   อนิยมทสฺสน ฯ   กิ ฺจีติ   ปการเภท   อามสิตฺวา  
อนิยมทสฺสน ฯ   อุภเยนาป   อตีต  วา ฯเปฯ  สนฺติเก  วา  อปฺป  
วา   พหุ   วา   ยาทิส   วา   ตาทิส  วา  นปปสกนิทฺเทสารห  สพฺพ  
พฺยาเปตฺวา   สงฺคณฺหาติ ฯ   ตสฺมา   อนวเสสปริยาทานเมต  
ยงฺกิ ฺจีติ ฯ   เอว ฺจ   สติ   อ ฺเสุป  นปปสกนิทฺเทสารเหสุ  ปสงฺค  
ทิสฺวา   ตตฺถ   อธิปฺเปตตฺถ   ปฏิจฺจ   ปวตฺตนโต   อติปฺปสงฺคสฺส  
นิยมนตฺถ   รปูนฺติ   วุตฺต ฯ   เอว   ปททฺวเยนาป   รปูสฺส อเสส- 
ปริคฺคโห   กโต   โหติ ฯ  อถสฺส  อตีตาทินา  วิภาค  อารภติ  
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนนฺติอาทินา ฯ   ต   หิ   กิ ฺจิ   อตีต   กิ ฺจิ  
อนาคตาทิเภทนฺติ ฯ   เอส  นโย  เวทนาทีสุป ฯ  ตตฺถ  รูป  ตาว  
อทฺธาสนฺตติสมยขณวเสน   จตุธา   อตีต   นาม   โหติ ฯ   ตถา  
อนาคตปจฺจุปฺปนฺน ฯ   ตตฺถ   อทฺธาวเสน   ตาว   เอกสฺส  เอกสฺมึ  
ภเว   ปฏิสนธฺิโต   ปุพฺเพ   อตีต   จุติโต   อุทฺธ   อนาคต  
อุภินฺนมนฺตเร   ปจฺจุปฺปนฺน ฯ   สนฺตติวเสน   สภาคเอกอุตุสมุฏาน  
เอกาหารสมุฏาน ฺจ   ปุพฺพาปริยวเสน   วตฺตมานมฺป  ปจฺจุปฺปนฺน  ตโต  
ปุพฺเพ   วิสภาคอุตุอาหารสมุฏาน   อตีต   ปจฺฉา   อนาคต ฯ  
                               [ ม. ว. ป.  ๒๗  ส. ต.  ๑๙ ]  
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จิตฺตช   เอกวีถิเอกชวนเอกสมาปตฺติสมุฏาน   ปจฺจุปฺปนฺน   ตโต  
ปุพฺเพ  อตีต  ปจฺฉา  อนาคต ฯ กมฺมสมฏุานสฺส ปาฏิเยกฺก  
สนฺตติวเสน อตีตาทิเภโท   นตฺถิ ฯ   เตสเยว   ปน   อุตุอาหาร- 
จิตฺตสมุฏานาน อุปตฺถมฺภกวเสน   ตสฺส   อตีตาทิภาโว    
เวทิตพฺโพ ฯ   สมยวเสน เอกมุหุตฺตปุพฺพณฺหสายณฺหรตฺตินฺทิวาสุ    
สมเยสุ   สนตฺานวเสน ปวตฺตมาน   ตตสมยวนฺต   รูป   ปจฺจุปฺปนฺน   
นาม  ตโต  ปุพฺเพ  อตีต ปจฺฉา   อนาคต ฯ  ขณวเสน   
อุปฺปาทาทิกฺขณตฺตยปริยาปนฺน  ปจฺจุปฺปนฺน ตโต  ปุพฺเพ  อตีต   
ปจฺฉา  อนาคต ฯ อิทเมเวตฺถ นิปฺปริยาย ฯ เสสา ปรยิาย- 
กถา ฯ   อชฌฺตฺต  วา  พหิทฺธา  วาติ  จกฺขาทิ  ป ฺจวิธ  รูป  
อตฺตภาว   อธิกิจฺจปวตฺตตฺตา   อชฺฌตฺต   เสส   ตโต   พาหิรตฺตา  
พหิทฺธา ฯ   อปจ   นิยกชฌฺตฺตมฺป   อิธ   อชฺฌตฺต   ปรปุคฺคลิกมฺป  
จ   พหิทฺธาติ   เวทิตพฺพ ฯ   โอฬาริก  วา  สุขุม  วาติ  จกฺขาทีนิ  
นว   อาโปธาตุวชฺชา   ติสฺโส   ธาตุโย   จาติ   ทฺวาทสวิธ   รูป  
ฆฏฏนาวเสน   คเหตพฺพโต   โอฬารกิ   เสส   ตโต   วิปรีตตฺตา  
สุขุม ฯ   หีน   วา   ปณีต  วาติ  เอตฺถ  หีนปณีตภาโว  ปริยายโต  
จ   นิปฺปรยิายโต   จ ฯ   ตตฺถ   อกนิฏาน   รูปโต   สทุสฺสีน  
รูป   หีน ฯ   ตเทว   สุทสสฺาน   รูปโต   ปณีต ฯ  เอว  ยาว  
นรกสตฺตาน   รูป   ตาว   ปริยายโต   หีนปณีตตา   เวทิตพฺพา ฯ  
นิปฺปริยายโต   ปน   ย   อารมฺมณ   กตฺวา   อกุสลวิปาก   วิ ฺาณ  
                            [ ม. ว. ป.  ๒๗  ส. ต.  ๑๙ ]  
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อุปฺปชฺชติ   ต   หีน   อนิฏภาวโต ฯ   ยมฺปน   อารมฺมณ   กตฺวา  
กุสลวิปาก   วิ ฺาณ   อุปฺปชฺชติ   ต   ปณีต   อิฏภาวโต ฯ  
ยถา   หิ   อกสุลวิปาโก   สย   อนิฏโ   อนิฏเเอว  อุปฺปชฺชติ  น  
อิฏเ   เอว   กุสลวิปาโกป   สย   อิฏโ  อิฏเเอว  อุปปฺชฺชติ  น  
อนิฏเ ฯ   ย   ทูเร   สนฺติเก   วาติ   ย   สุขุม   ตเมว ทุปฺปฏ-ิ 
วิชฺฌสภาวตฺตา   ทูเร   อิตร   สุปฏิวิชฌฺสภาวตฺตา   สนฺติเก ฯ  
อปเจตฺถ   โอกาสโตป   อุปาทายุปาทาย   ทูรสนฺติกตา  เวทิตพฺพา ฯ  
ต   สพฺพนฺติ   ต   อตีตาทีหิ   ปเทหิ   วิสุ   วิสุ   นิททฺิฏ   สพฺพ  
รูป ฯ   สมฺมปฺป ฺาย   ทฏพฺพนฺติ   สห   วิปสฺสนาย   มคฺคป ฺาย  
ทฏพฺพ ฯ  
        [๔๘]  ยากาจิ  เวทนาติอาทีสุ  ปน  สนฺตติวเสน  จ  ขณวเสน  
จ   เวทนาย   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนภาโว   เวทิตพฺโพ ฯ   ตตฺถ  
สนฺตติวเสน เอกวีถิ เอกชวนเอกสมาปตฺติปริยาปนฺนา เอกวิสย- 
สมาโยคปฺปวตฺตา   จ   ทวิสมฺป   พุทธฺรูป   ปสฺสนฺตสฺส   ธมมฺ  
สุณนฺตสฺส   ปวตฺตสทฺธาทิสหิตเวทนา   ปจฺจุปฺปนฺนา   ตโต   ปพฺุเพ  
อตีตา   ปจฺฉา   อนาคตา ฯ   ขณวเสน   ขณตฺตยปริยาปนฺนา  
ปจฺจุปฺปนฺนา   ตโต   ปุพฺเพ   อตีตา   ปจฺฉา   อนาคตา ฯ  
อชฺฌตฺตพหิทฺธาเภโท   นิยกชฺฌตฺตวเสน   เวทิตพฺโพ ฯ โอฬารกิ- 
สุขุมเภโท  อกุสลา  เวทนา  โอฬาริกา  กุสลาพฺยากตา เวทนา  
สุขุมาติอาทินา  นเยน วิภงฺเค วุตฺเตน ชาติสภาวปุคฺคลโลกิย- 
                       [ ม. ว. ป.  ๒๗  ส. ต.  ๑๙ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 86 

โลกุตฺตรวเสนเวทิตพฺโพ ฯ   ชาติวเสน   ตาว ฯ   อกสุลา   เวทนา  
สาวชฺชกิริยเหตุโต   กิเลสสนฺตาปภาวโต   จ   อวูปสนฺตวุตฺตีติ  
กุสลเวทนาย   โอฬาริกา ฯ   สพฺยาปารโต  สอุสฺสาหโต  สวิปากโต  
กิเลสสนฺตาปภาวโต   สาวชฺชโต   จ  วิปากาพฺยากตาย  โอฬารกิา ฯ  
สวิปากโต   กิเลสสนฺตาปภาวโต   สพฺยาปชฺชโต   สาวชฺชโต   จ  
กิริยาพฺยากตาย   โอฬาริกา ฯ   กุสลาพยฺากตา  ปน  วุตฺตปริยายโต  
อกุสลาย   สขุุมา ฯ   เทฺวป   กุสลากุสลเวทนา   สพฺยาปารโต  
สอุสฺสาหโต   สวิปากโต   จ   ยถาโยค   ทุวิธายป   อพฺยากตาย  
โอฬาริกา ฯ  วุตฺตวิปริยาเยน  ทุวิธาป  อพฺยากตา  ตาหิ  สุขุมา ฯ  
เอว   ตาว   ชาติวเสน  โอฬาริกสุขุมตา  เวทิตพฺพา ฯ  สภาววเสน  
ปน ฯ   ทุกฺขเวทนา   นิรสฺสาทโต   อวิปฺผารโต๑  อุพฺเพชนียโต  
อภิภวนโต   จ   อิตราหิ   ทฺวีหิ   โอฬาริกา ฯ  อิตรา  ปน  เทฺว  
สาตโต   สนตฺโต   ปณีตโต   มนาปโต   มชฺฌตฺตโต   จ   ยถาโยค  
ทุกฺขาย   สุขุมา ฯ   อุโภ  ปน  สุขทุกฺขา  สวิปฺผารโต  โขภกรณโต  
ปากฏโต   จ   อทุกฺขมสุขาย   โอฬาริกา ฯ   สา  วุตฺตวิปริยาเยน  
ตทุภยโต  สขุุมา ฯ  เอว  สภาววเสน  โอฬาริกสุขุมตา  เวทิตพฺพา ฯ  
ปุคฺคลวเสน   ปน ฯ  อสมาปนฺนสฺส  เวทนา  นานารมฺมณวิกฺขิตฺต- 
ภาวโต สมาปนฺนสฺส   เวทนาย  โอฬาริกา ฯ  วิปริยาเยน  อิตรา   
สุขุมา ฯ เอว   ปุคฺคลวเสน   โอฬาริกสขุุมตา   เวทิตพฺพา ฯ 
 ๑. ม. สวิปฺผารโต ฯ  

                             [ ม. ว. ป.  ๒๗  ส. ต.  ๑๙ ]  
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โลกิยโลกุตฺตรวเสน   ปน ฯ   สาสวา   เวทนา   โลกยิา ฯ  สา  
อาสวุปฺปตฺติเหตุโต   โอฆนียโต   โยคนียโต   คนฺถนียโต   นีวรณียโต  
อุปาหานียโต   สงฺกิเลสกิโต   ปุถชฺุชนสาธารณโต   จ   อนาสวาย  
โอฬาริกา ฯ   สา   วิปริยาเยน   สาสวาย   สุขุมา ฯ   เอว  
โลกิยโลกุตฺตรวเสน  โอฬาริกสุขุมตา  เวทิตพฺพา ฯ ตตฺถ ชาติอาทิวเสน  
สมฺเภโท   ปริหริตพฺโพ ฯ   อกุสลวิปากกายวิ ฺาณสมฺปยุตฺตา   หิ  
เวทนา   ชาติวเสน   อพฺยากตตฺตา   สุขุมาป  สมานา  สภาวาทิวเสน  
โอฬาริกา   โหติ ฯ   วุตฺต   เหต   อพฺยากตา   เวทนา   สุขุมา  
ทุกฺขา   เวทนา   โอฬารกิา   อสมาปนฺนสฺส   เวทนา   โอฬารกิา  
สาสวา   เวทนา   โอฬารกิาติ ฯ  ยถา  จ  ทุกฺขา  เวทนา  เอว  
สุขาทโยป   ชาติวเสน   โอฬาริกา  สภาวาทิวเสน  สุขุมา  โหนฺติ ฯ  
ตสฺมา   ยถา   ชาติอาทิวเสน   สมฺเภโท   น  โหติ  ตถา  เวทนาน  
โอฬาริกสุขุมตา   เวทิตพฺพา ฯ  เสยฺยถีท ฯ  อพฺยากตา  ชาติวเสน  
กุสลากุสลาหิ   สุขุมา ฯ   น   ตตฺถ  กตมา  อพฺยากตา  กึ  ทกฺุขา  
กึ   สุขา   กึ   สมาปนฺนสฺส   กึ   อสมาปนฺนสฺส   กึ   สาสวา   กึ  
อนาสวาติ   เอว   สภาวาทิเภโท   ปรามสิตพฺโพ ฯ   เอส   นโย  
สพฺพตฺถ ฯ  อปจ  ต  ต  วา  ปน  เวทน  อุปาทายุปาทาย  เวทนา  
โอฬาริกา   สุขุมา   วา   ทฏพฺพาติ   วจนโต   อกสุลาทีสุป  
โลภสหคตาย   โทสสหคตา  เวทนา  อคฺคิ  วิย  อตฺตโน  นิสฺสยทหนโต  
โอฬาริกา ฯ   โลภสหคตา   สุขุมา ฯ   โทสสหคตาป   นิยตา  
                           [ ม. ว. ป.  ๒๗  ส. ต.  ๑๙ ]  
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โอฬาริกา   อนิยตา   สุขุมา ฯ   นิยตาป   กปฺปฏ ิติกา  โอฬาริกา  
อิตรา   สุขุมา ฯ   กปฺปฏ ิติกาป   อสงฺขาริกา   โอฬาริกา  อิตรา  
สุขุมา ฯ   โลภสหคตา   ปน   ทิฏ ิสมฺปยุตฺตา   โอฬาริกา   อิตรา  
สุขุมา ฯ   สาป   นิยตา   กปฺปฏ ิติกา   อสงฺขาริกา   โอฬาริกา  
อิตรา   สุขุมา ฯ   อวิเสเสน   อกุสลา   พหุวิปากา   โอฬาริกา  
อปฺปวิปากา   สุขุมา ฯ   กสุลา   ปน   อปฺปวิปากา   โอฬาริกา  
พหุวิปากา   สุขุมา ฯ  อปจ  กามาวจรกุสลา  โอฬาริกา  รูปาวจรา  
สุขุมา ฯ   ตโต  อรูปาวจรา  ตโต  โลกตฺุตรา ฯ  กามาวจรา  จ  
ทานมยา   โอฬาริกา   สลีมยา   สุขุมา   ตโต   ภาวนามยา ฯ  
ภาวนามยาป   ทุเหตุกา   โอฬาริกา  ติเหตุกา  สุขุมา ฯ  ติเหตุกาป  
สสงฺขาริกา   โอฬาริกา   อสงฺขาริกา   สุขุมา ฯ   รูปาวจรา  
ปมชฺฌานิกา   โอฬาริกา ฯเปฯ   ป ฺจมชฺฌานิกา   สุขุมาว ฯ  
อรูปาวจรา   จ   อากาสาน ฺจายตนสมฺปยุตฺตา   โอฬาริกา ฯ เป ฯ  
เนวส ฺานาส ฺายตนสมฺปยุตฺตา   สุขุมาว ฯ   โลกุตฺตรา   จ  
โสตาปตฺติมคฺคสมฺปยุตฺตา   โอฬาริกา ฯ เป ฯ   อรหตฺตมคฺค- 
สมฺปยุตฺตา สุขุมาว ฯ   เอส   นโย   ตตภูมิวิปากกิริยเวทนาสุ  
ทุกฺขาทิอสมาปนฺนาทิสาสวาทิวเสน   วุตฺตเวทนาสุ   จ ฯ  โอกาสวเสน  
จาป   นิรเย   ทุกฺขา   โอฬาริกา   ติรจฺฉานโยนิย   สขุุมา  
ฯเปฯ   ปรนมฺิมิตวสวตฺตีสุ   สุขุมาว ฯ   ยถา   จ   ทกฺุขา   เอว  
สุขาป   สพฺพตฺถ   ยถานรุูป   โยเชตพฺพา ฯ   วตฺถุวเสน   จาป  
                          [ ม. ว. ป.  ๒๗  ส. ต.  ๑๙ ]  
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หีนวตฺถุกา   ยากาจิ   เวทนา   โอฬารกิา   ปณีตวตฺถุกา   สุขุมา ฯ  
หีนปณีตเภเท   ยา   โอฬาริกา   สา   หีนา   ยา   จ  สุขุมา  สา  
ปณีตาติ   ทฏพฺพา ฯ  ทรูปท  ปน  อกุสลา  เวทนา  กุสลาพฺยา- 
กตาหิ เวทนาหิ   ทูเร ฯ   สนฺติกปท   อกุสลา   เวทนา   อกุสลาย  
เวทนาย   สนฺติเกติอาทินา   นเยน   วิภตฺต ฯ   ตสฺมา   อกุสลา  
เวทนา   วิสภาคโต   อสสฏโต   อสริกฺขโต   จ   กุสลาพฺยากตาหิ  
ทูเร ฯ   ตถา   กุสลาพฺยากตา   อกุสลาย ฯ   เอส   นโย  
สพฺพวาเรสุ ฯ   อกุสลา   ปน  เวทนา  สภาคโต  จ  สสฏโต  จ  
สริกฺขโต   จ   อกุสลาย   สนฺติเกติ ฯ   ตตเวทนาสมฺปยุตฺตานมฺปน  
ส ฺาทีนมฺป เอต เอวเมว เวทิตพฺพ ฯ  
        [๔๙]  สุตวาติ   อาคมาธิคมสงฺขาเตน   พาหุสจฺเจน สมนฺนา- 
คตตฺตา  สุตวา ฯ  นิพฺพินทฺตีติ  อุกฺกณฺติ ฯ  เอตฺถ จ นิพฺพิทาติ  
วุฏานคามินีวิปสฺสนา   อธิปฺเปตา ฯ   นิพฺพินฺท   วิรชฺชตีติ   เอตฺถ  
วิราควเสน  จตฺตาโร  มคคฺา  กถิตา ฯ  วิราคา  วิมุจฺจตีติ  วิราเคน  
มคฺเคเนว   เหตุภูเตน   ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิมุตฺติวเสน   วิมุจฺจติ ฯ  อิมินา  
จตฺตาริ   สาม ฺผลานิ   กถิตานิ ฯ   วิมุตฺตสฺมึ   วิมุตฺตมิติ   าณ  
โหตีติ   อิมินา   ปน   ปจฺจเวกฺขณาณ   กถิต ฯ  ขีณา  ชาตีติ- 
อาทีหิ ตสฺส   ภูมิ ฯ   เตน   หิ   าเณน   อริยสาวโก   ปจฺจเวกฺขนฺโต  
ขีณา   ชาตีติอาทีนิ   ปชานาติ ฯ   กตมา   ปนสฺส   ชาติ   ขีณา  
กถ ฺจ   น   ปชานาตีติ ฯ  น  ตาวสฺส  อตีตา  ชาติ  ขีณา  ปุพฺเพว  
                            [ ม. ว. ป.  ๒๘  ส. ต.  ๑๙ ]  
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ขีณตฺตา  น  อนาคตา  อนาคเต  วายามาภาวโต  น  ปจฺจุปฺปนฺนา๑ 

ฯ   ยา   ปนสสฺ   มคฺคสฺส   อภาวิตตฺตา   อุปฺปชฺเชยฺย  
เอกจตุป ฺจโวการภเวสุ   เอกจตุป ฺจกฺขนฺธปฺปเภทา   ชาติ   สา  
มคฺคสฺส   ภาวิตตฺตา   อนุปฺปาทธมฺมต   อาปชฺชเนน   ขีณา ฯ   ต  
โส   มคฺคภาวนาย   ปหีนกิเลเส   ปจฺจเวกฺขิตฺวา   กิเลสาภาเว  
วิชฺชมานมฺป  กมฺม  อายตึ  อปฺปฏิสนฺธกิ  โหตีติ  ชานนฺโต  ปชานาติ ฯ  
วุสิตนฺติ   วุฏ   ปริวุฏ   กต   จริต   นฏิ ิตนฺติ   อตฺโถ ฯ พฺรหฺม- 
จริยนฺติ   มคฺคพฺรหฺมจริย ฯ  ปถุุชชฺนกลฺยาณเกน  ห ิ สทฺธ ึ สตฺต  
เสขา   มคฺคพฺรหฺมจริย   วสนฺติ   นาม ฯ  ขีณาสโว  วุฏวาโส ฯ  
ตสฺมา   อริยสาวโก   อตฺตโน   พฺรหฺมจริยวาส   ปจฺจเวกฺขนฺโต  วุสิต  
พฺรหฺมจริยนฺติ   ปชานาติ ฯ   กต   กรณียนฺติ  จตูสุ  สจฺเจสุ  จตูหิ  
มคฺเคหิ   ปริ ฺาปหานสจฺฉิกิริยาภาวนาวเสน   โสฬสวิธมฺป   กิจฺจ  
นิฏาปตนฺติ   อตฺโถ ฯ   ปุถุชชฺนกลฺยาณกาทโย   หิ   ต   ต  กิจฺจ  
กโรนฺติ   ขีณาสโว   กตกรณีโย   ตสฺมา   อริยสาวโก   อตฺตโน  
กรณีย   ปจฺจเวกฺขนฺโต   กต   กรณียนฺติ   ปชานาติ ฯ   นาปร  
อิตฺถตฺตายาติ   อิทานิ   ปนุ   อิตฺถภาวาย   เอว   โสฬสกิจฺจภาวาย  
กิเลสกฺขยาย   วา   มคฺคภาวนากิจฺจ   เม   นตฺถีติ   ปชานาติ ฯ  
อถวา   อิตฺถตฺตายาติ   อิตฺถมฺภาวโต ฯ   อิมสฺมา   เอวปการา  
อิทานิ   วตฺตมานกฺขนฺธสนฺตานา   อปร   ขนฺธสนฺตาน   มยฺห   นตฺถิ  
 ๑. อิโต ปร อ ฺตฺถ นิชฺชมานตฺตาติ เหตุปท ทิสฺสติ ฯ  

                              [ ม. ว. ป.  ๒๘  ส. ต.  ๑๙ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 91 

อิเม   ปน   ป ฺจกฺขนฺธา   ปริ ฺาตา   ติฏนฺติ   ฉินฺนมูลกา   รกฺุขา  
วิย   เต   จริมกวิ ฺาณนิโรเธน   อนุปาทาโน   วิย   ชาตเวโท  
นิพฺพายิสฺสนฺตีติ ปชานาติ ฯ  
        [๕๐]  อตฺตมนา   เต  ภิกฺขู  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทุนฺติ  เต  
ภิกฺขู   สกมนา   ตุฏมนา   ปติโสมนสฺเสหิ   วา  สมฺปตฺตมนา  หุตฺวา  
กรวิกรุตม ฺชุนา   กณฺณสุเขน   ปณฺฑิตชนหทยาน   อมตาภิเสกสทิเสน  
พฺรหฺมสฺสเรน   ภาสโต   ภควโต   วจน   สุกถิต   สุลปต   เอวเมต  
ภควา   เอวเมต   สุคตาติ   มตฺถเกน  สมฺปฏิจฺฉนฺตา  อนุโมทึสุ  เจว  
สมฺปฏิจฺฉึสุ   จาติ   อตฺโถ ฯ   อย   หิ   อภินนฺทสทฺโท   อภินนฺทติ  
อภิวทตีติอาทีสุ   ตณฺหายป   อาคโต ฯ   อนฺนเมวาภินนฺทนฺติ   อุภเย  
เทวมานุสาติอาทีสุ อุปคมเนป ฯ  
              จิรปฺปวาสึ ปุริส               ทูรโต โสตฺถิมาคต  
              าติมิตฺตา สุหชฺชา จ       อภินนฺทนฺติ อาคตนฺติ-  
อาทีสุ   สมฺปฏิจฺฉเนป ฯ   อภินนฺทิตฺวา   อนุโมทิตฺวาติอาทีสุ  
อนุโมทเนป ฯ  สฺวายมิธ  อนุโมทนสมฺปฏิจฺฉเนสุ  ยุชฺชติ ฯ  เตน วุตฺต  
อนุโมทึสุ   เจว   สมฺปฏิจฺฉึสุ  จาติ ฯ  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺตานิ  
วิมุจฺจึสูติ   อนุปฺปาทนิโรเธน   นิรุชฌฺมาเนหิ   อาสเวหิ   อนุปาทาย  
อคฺคเหตฺวา   กิ ฺจิ   ธมฺม   อห   มมาติ   อนาทิยิตฺวาว   จิตฺตานิ  
วิมุจฺจึสุ ฯ   ฉ   อรหนโฺตติ  ภควตา  สทฺธึ  ฉ  ชนา  อรหนฺโต ฯ  
อ ฺเสมฺปน   เทวพฺรหฺมานมฺป   อรหตฺตปฺปตฺติสมฺภวโต   อิท  
                           [ ม. ว. ป.  ๒๘  ส. ต.  ๑๙ ]  
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มนุสฺสอรหนฺเตเยว   สนฺธาย   วุตฺตนฺติ   อาห   ฉ  มนุสฺสา  อรหนฺโต  
โหนฺตีติ ฯ  
        [๕๑]  อิทานิ   ยสสสฺ   ปพฺพชฺช   ทสฺเสตุ   เตน   โข   ปน  
สมเยนาติอาทิ   อารทฺธ ฯ   ตตฺราย   อนุตฺตานปทวณฺณนา ฯ  
เหมนฺติโกติอาทีสุ   ยตฺถ   สุข   โหติ   เหมนฺตกาเล   วสิตุ   อย  
เหมนฺติโก ฯ  อิตเรสุป  เอเสว  นโย ฯ  อย  ปเนตฺถ  วจนตฺโถ ฯ  
เหมนฺเต   วาโส   เหมนฺต   อุตฺตรปทโลเปน ฯ   เหมนฺต  อรหตีติ  
เหมนฺติโก ฯ  อิตเรสุป  เอเสว  นโย ฯ  ตตฺถ  วสฺสิโก  ปาสาโท  
นาติอุจฺโจ   โหติ   นาตินีโจ ฯ   ทฺวารวาตปานานิปสฺส   นาติพหูนิ  
นาติตนูนิ ฯ   ภูมฺมตฺถรณปจฺจตฺถรณขชฺชโภชฺชานิ   เจตฺถ   มิสสฺกา- 
เนว วฏฏนฺติ ฯ   เหมนฺติเก   ถมฺภาป   ภิตฺติโยป   นีจา   โหนฺติ ฯ  
ทฺวารวาตปานานิ   ตนุกานิ   สุขุมจฺฉิทฺทานิ ฯ   อุณฺหปฺปเวสนตฺถาย  
ภิตฺตินิยฺยูหานิ   หริยนฺติ๑   ภุมฺมตฺถรณปจฺจตฺถรณนิวาสนปารุปนานิ  
ปเนตฺถ   อุณฺหวิกิริยานิ๒   กมฺพลาทีนิ   วฏฏนฺติ ฯ   ขชฺชโภชชฺ  
สินิทฺธ   กฏกสนฺนิสฺสิต ฺจ ฯ   คิมฺหิเก   ถมฺภาป   ภิตฺติโยป   อุจฺจา  
โหนฺติ ฯ   ทวฺารวาตปานานิ  ปเนตฺถ  พหูนิ  วิปุลชาลานิ  โหนฺติ ฯ  
ภุมฺมตฺถรณานิ   สีตวิกิริยานิ๓  ทุกลูมยานิ  วฏฏนฺติ ฯ  ขชชฺโภชชฺานิ  
มธุรรสสีตวิกิริยานิ๔ ฯ   วาตปานสมีเปสุ  เจตฺถ  นวา  จาฏิโย  
 ๑. นีหริยนฺตีตปิ ฯ  ๒. ๓. ๔. อ ฺตฺถ ปน...วิริสฺสานีติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ อยมฺป  
 วิรุทฺโธ ฯ...วิริยานีติ ปาโ ยตฺุตตโร ฯ  

                                  [ ม. ว. ป.  ๒๙  ส. ต.  ๑๙ ]  
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เปตฺวา  อุทกสฺส  ปูเรตฺวา  นีลุปฺปลาทีหิ  ส ฺฉาเทนฺติ ฯ  เตสุ  เตสุ  
ปเทเสสุ   อุทกยนฺตานิ   กโรนฺติ   เยหิ   เทเว   วสฺสนฺเต   วิย  
อุทกธารา  นิกฺขมนฺติ ฯ  นิปฺปุริเสหีติ  ปุริสวิรหิเตหิ ฯ  นเกวล ฺเจตฺถ  
ตูริยาเนว   นปิฺปุริสานิ ฯ   สพฺพฏานานิป   นิปฺปุรสิาเนว ฯ  
โทวาริกาป   อิตฺถิโยว ฯ  นหาปนาทิปริกมฺมกราป  อิตฺถิโยว ฯ  ปตา  
กิร   ตถารูป   อิสฺสริยสุขสมฺปตฺตึ   อนุภวมานสฺส   ปุริส   ทิสวฺา  
ปริสงฺกา   อุปฺปชฺชติ   สา   เม   ปุตฺตสฺส  มา  อโหสีติ  สพฺพกิจฺเจสุ  
อิตฺถิโยว   ปาเปสิ ฯ   ป ฺจหิ   กามคุเณหีติ   รูปสทฺทาทีหิ  
ป ฺจหิ   กามโกฏาเสหิ ฯ   สมปฺปตสฺสาติ   สมฺมา   อปฺปตสฺส  
อุเปตสฺสาติ   อตฺโถ ฯ   สมงฺคีภูตสฺสาติ   ตสฺเสว   เววจน ฯ  
ปริจารยมานสฺสาติ   ปรโิต   จารยมานสฺส ฯ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  กามคุเณ  
อินฺทฺริยานิ   จารยมานสฺสาติ   อตฺโถ ฯ   อาลมฺพรนติฺ   ปณว ฯ  
วิเกสิกนฺติ   มุตฺตเกส   วิปฺปกิณฺณเกสนฺติ   อตฺโถ ฯ   วิกฺเขฬิกนฺติ  
วิสฺสนฺทมานลาล ฯ   วิปฺปลปนฺติโยติ   วิรุทฺธ   ปลปนฺติโย   รุทนติฺโย  
วา ฯ   สุสาน   ม ฺเติ   อามกสุสาน  วิย  อทฺทส  สก  ปริชนนติฺ  
สมฺพนฺโธ ฯ   อุทาน   อุทาเนสีติ  สเวควเสน  อุทาน  อุทาเนสิ ฯh  
สเวควสปฺปวตฺต วาจ นิจฺฉาเรสีติ อตฺโถ ฯ  
        [๕๒]  อิท  โข  ยสาติ  ภควา  นิพฺพาน  สนฺธายาห ฯ  ต  หิ  
ตณฺหาทิกิเลเสหิ   อนุปททฺุต   อนุปสสฺฏ ฺจ ฯ   อนุปุพฺพิกถนฺติ  
ทานานนฺตร   สลี   สลีานนฺตร   สคฺค   สคฺคานนฺตร   มคฺคนฺติ   เอว  
                           [ ม. ว. ป.  ๒๙-๓๐  ส. ต.  ๑๙ ]  
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อนุปฏิปาฏิกถ ฯ   ตตฺถ   ทานกถา   นาม  อิท  ทาน  นาม  สุขาน  
นิทาน   สมปฺตฺตีน   มูล   โภคาน   ปติฏา   วิสมคตสฺส  ตาณ  เลณ  
คติ   ปรายน   อิธโลกปรโลเกสุ   ทานสทิโส   อวสสฺโย   ปติฏา  
อารมฺมณ   ตาณ   เลณ   คติ   ปรายน  นตฺถิ  อิท  หิ  อวสฺสยฏเน  
รตนมยสีหาสนสทิส   ปติฏานฏเน   มหาปวีสทิส   อารมฺมณฏเน  
อาลมฺพนรชชฺุสทิส   อิท   หิ  ทกฺุขนิตฺถรณฏเน  นาวา  สมสฺสา- 
สนฏเน สงฺคามสูโร   ภยปริตฺตาณฏเน   สุสงฺขตนคร   มจฺเฉร- 
มลาทีนิ อนุปลิตฺตฏเน   ปทุม   เตส   นิทฺทหนฏเน   อคฺคิ   ทุรา- 
สทฏเน อาสีวิโส   อสนฺตาสนฏเน   สีโห   พลวนฺตฏเน   หตฺถี  
อภิมงฺคลสมฺมตฏเน   เสตอุสโภ   เขมนฺตภูมิสมฺปาปนฏเน   วลาหโก  
อสฺสราชา   ทาน   นาเมต  มยา  คตมคฺโค  มยฺเหเวโส  วโส  มยา  
ทส   ปารมิโย   ปูเรนฺเตน   เวลามมหาย ฺา   มหาโควินฺทมหาย ฺา  
มหาสุทสฺสนมหาย ฺา   เวสฺสนฺตรมหาย ฺาติ   อเนเก   มหาย ฺา  
ปวตฺติตา   สสภูเตน   ชลิเต   อคฺคิกฺขนฺเธ   อตฺตาน   นิยฺยาเทนฺเตน  
สมฺปตฺตยาจกาน   จิตฺต   คหิต   ทาน   หิ   โลเก   สกฺกสมฺปตฺตึ  
เทติ   มารสมฺปตฺตึ   พฺรหฺมสมฺปตฺตึ   จกฺกวตฺติสมฺปตฺตึ   สาวกปารมี- 
าณ ปจฺเจกโพธิาณ  อภิสมฺโพธิาณ  เทตีติ  เอวมาทิทาน- 
คุณปฏิสยุตฺตกถา ฯ ยสฺมา  ปน  ทาน  ททนฺโต สีล สมาทาตุ  
สกฺโกติ  ตสฺมา ตทนนฺตร สีลกถ กเถสิ ฯ  ทาน  หิ  นาม  
ทกฺขิเณยฺเยสุ หิตชฺฌาสเยน ปูชนชฺฌาสเยน วา อตฺตโน สนฺตกสฺส  
                          [ ม. ว. ป.  ๓๐  ส. ต.  ๑๙ ]  
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ปเรส   ปริจฺจชน   ตสฺมา   ทายโก   สตฺเตสุ   เอกนฺตหิตชฺฌาสโย  
ปุริสปุคฺคโล   ปเร   หนฺติ   ปเรส   วา  สนฺตก  หรตีติ  อฏาน- 
เมต ตสฺมา   ทาน   ททนฺโต   สลี   สมาทาตุ   สกฺโกตีติ   ทานา- 
นนฺตร สีล   วุตฺต ฯ   อปจ   ทานกถา   ตาว   ปจุรชเนสุป   ปวตฺติยา  
สพฺพสาธารณตฺตา   สุกรตฺตา   สีเล   ปติฏานสฺส   อุปายภาวโต   จ  
อาทิโต   กถติา ฯ   ปริจฺจาคสีโล   หิ   ปุคฺคโล   ปรคฺิคหวตฺถูสุ  
นิสฺสงฺคภาวโต   สุเขเนว   สลีานิ   สมาทิยติ   ตตฺถ  จ  สุปฺปติฏ ิโต  
โหติ ฯ   สีเลน   ทายกปฏคฺิคาหกวิสุทฺธิโต   ปรานคฺุคห   วตฺวา  
ปรปฬานิวตฺติวจนโต   กริิยาธมฺม   วตฺวา   อกิริยาธมฺมวจนโต  
โภคยสสมฺปตฺติเหตุ   วตฺวา   ภวสมฺปตฺติเหตุวจนโต   จ  ทานกถานนฺตร  
สีลกถา   กถติา ฯ  สีลกถา  นาม  สลี  นาเมต  อวสฺสโย  ปติฏา  
อารมฺมณ   ตาณ   เลณ   คติ   ปรายน   สีล   นาเมต   มม  วโส  
อห   สงฺขปาลนาคราชกาเล   ภูริทตฺตนาคราชกาเล จมฺเปยฺยนาค- 
ราชกาเล   สลีวราชกาเล   มาตุโปสกหตฺถิราชกาเล ฉทฺทนฺตหตฺถ-ิ 
ราชกาเลติ   อนนฺเตสุ   อตฺตภาเวสุ   สลี   ปริปูเรส ึอิธโลกปรโลก- 
สมฺปตฺตีน  หิ  สลีสทิโส อวสฺสโย สีลสทิสา ปติฏา อารมฺมณ  
ตาณ   เลณ   คติ   ปรายน   นตฺถ ิ  สีลาลงฺการสทิโส   อลงฺกาโร  
นตฺถิ   สีลปปฺุผสทิส   ปปฺุผ   นตฺถ ิ  สีลคนฺธสทิโส   คนฺโธ   นตฺถิ  
สีลาลงฺกาเรน   หิ  อลงฺกต  สีลกุสุมปลนฺธน  สีลคนฺธานุลิตฺต  สเทวโกป  
โลโก  โอโลเกนฺโต  ติตฺตึ  น  คจฺฉตีติ  เอวมาทิสีลคุณปฏิสยุตฺต- 
                            [ ม. ว. ป.  ๓๐  ส. ต.  ๑๙ ]  
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กถา ฯ  อิทมปฺน   สีล   นสิฺสาย   อย   สคฺโค   ลพฺภตีติ   ทสฺสนตฺถ  
สีลานนฺตร   สคฺคกถ   กเถสิ ฯ  สคฺคกถา  นาม  อย  สคฺโค  นาม  
อิฏโ   กนฺโต   มนาโป   นิจฺจเมตฺถ   กีฬา   นิจฺจ   สมฺปตฺติโย  
ลพฺภนฺติ   จาตุมฺมหาราชิกา   เทวา   นวุติวสฺสสตสหสฺสานิ   ทพฺิพสุข  
ทิพฺพสมฺปตฺตึ   ปฏิลภนติฺ   ตาวตึสา   ติสฺโส   จ   วสฺสโกฏิโย  
สฏ ิ ฺจ   วสฺสสตสหสฺสานีติ   เอวมาทิสคฺคคุณปฏิสยุตฺตกถา ฯ  
สคฺคสมฺปตฺตึ   กถยนฺตาน   หิ   พุทฺธาน   มุข   นปฺปโหติ ฯ  วุตฺตมฺป  
เจต   อเนกปริยาเยน  โข  อห  ภิกฺขเว  สคฺคกถ  กเถยฺยนฺติอาทิ ฯ  
เอว   สคฺคกถาย   ปโลเภตฺวา  ปุน  หตฺถึ  อลงฺกริตฺวา  ตสฺส  โสณฺฑ  
ฉินฺทนฺโต   วิย   อยมฺป   สคฺโค   อนิจฺโจ   อทฺธุโว   น   เอตฺถ  
ฉนฺทราโค   กาตพฺโพติ   ทสฺสนตฺถ   อปฺปสฺสาทา   กามา   พหุทุกฺขา  
พหูปายาสา   อาทีนโว   เอตฺถ   ภิยฺโยติอาทินา   นเยน   กามาน  
อาทีนว   โอการ   สงฺกิเลส  กเถสิ ฯ  ตตฺถ  อาทีนโวติ  โทโส ฯ  
อนิจฺจตาทินา   อปฺปสฺสาทตาทินา   จ   ทูสิตภาโวติ  อตฺโถ ฯ  อถวา  
อาทีน   วาติ   ปวตฺตตีติ   อาทีนโว   ปรมกปณตา ฯ   ตถา   จ  
กามา   ยถาภตู   ปจฺจเวกฺขนฺตาน   ปจฺจุปติฏนฺติ ฯ   โอกาโรติ  
ลามกภาโว   นิหีนภาโว   อเสฏเหิ   เสวิตพฺพตา   เสฏเหิ   น เสวิ- 
ตพฺพตา   จ ฯ   สงฺกิเลโสติ   เตหิ   สตฺตาน   สงฺกิลสิฺสน วิพาเธ- 
ตพฺพตา   อุปตาเปตพฺพตาติ   อตฺโถ ฯ   เอว   กามาทีนเวน ตชฺเชตฺวา   
เนกฺขมฺเม  อานิสส  ปกาเสสิ ฯ ยตฺตกา จ กาเมสุ อาทีนวา  
                            [ ม. ว. ป.  ๓๐  ส. ต.  ๑๙ ]  
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ตปฺปฏิปกฺขโต   ตตฺตกาว   เนกฺขมฺเม   อานิสสา ฯ  อปจ  เนกฺขมฺม  
นาเมต   อสมฺพาธ   อสงฺกิลิฏ   นกิฺขนฺต   กาเมหิ   นิกฺขนฺต กาม- 
ส ฺาย   นิกฺขนฺต   กามวิตกฺเกหิ  นิกขฺนฺต  กามปริฬาเหหิ  นิกขฺนฺต  
พฺยาปารโตติอาทินา   นเยน   เนกฺขมฺเม   อานิสส   ปกาเสสิ ฯ  
ปพฺพชชฺาย   ฌานาทีสุ   จ   คุเณ   วิภาเวสิ   วณฺเณสิ ฯ   เอตฺถ  
จ   สคฺค   กเถตฺวา   สฺวาย   สคฺโค   ราคาทีหิ   อุปกกฺิลิฏโ  
สพฺพถา   อนุปกฺกิลิฏโ   อริยมคฺโคติ   ทสฺสนตฺถ   สคฺคานนฺตร  มคฺโค  
กเถตพฺโพ ฯ   มคฺค ฺจ   กเถนฺเตน   ตทธิคมุปายสนฺทสฺสนตฺถ สคฺค- 
ปริยาปนฺนาป   ปเคว   อิตเร  สพฺเพป  กามา  นาม  พหฺวาทีนวา  
อนิจฺจา   อทฺธุวา   วิปริณามธมฺมาติ   กามาน   อาทีนโว   หีนา  
คมฺมา   โปถชฺุชนิกา   อนริยา   อนตฺถส ฺหิตาติ   เตส   โอกาโร  
ลามกภาโว   สพฺเพป   ภวา   กิเลสาน  วตฺถุภูตาติ  ตตฺถ  สงฺกิเลโส  
สพฺพสงฺกิเลสา   วิปฺปมุตฺต   นิพฺพานนฺติ   เนกฺขมฺเม   อานิสโส   จ  
กเถตพฺโพติ   กาเมสุ   อาทีนโว   โอกาโร   สงฺกิเลโส   เนกฺขมฺเม  
จ อานิสโส ปกาสิโตติ ทฏพฺพ ฯ  
        [๕๓]  กลฺลจิตฺตนฺติ   กมฺมนียจิตฺต ฯ  เหฏา  ปวตฺติตเทสนาย  
อสฺสทฺธิยาทีน   จิตฺตโทสาน   วิคตตฺตา   อุปร ิ  เทสนาย ภาชน- 
ภาวุปคมเนน   กมฺมกฺขมจิตฺตนฺติ   อตฺโถ ฯ  อสฺสทฺธยิาทโย  วา  
ยสฺมา   จิตฺตสฺส   โรคภูตา   ตทา   ตสฺส   วิคตา  ตสฺมา  กลลฺจิตฺต  
อโรคจิตฺตนฺติ   อตฺโถ ฯ   ทิฏ ิมานาทิกิเลสวิคเมน   มุทุจิตฺต ฯ  
                           [ ม. ว. ป.  ๓๐  ส. ต.  ๑๙ ]  
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กามจฺฉนฺทาทิวิคเมน   วินีวรณจิตฺต ฯ   สมฺมาปฏปิตฺติย อุฬารปติ- 
ปาโมชฺชโยเคน   อุทคฺคจิตฺต ฯ   ตตฺถ   สทฺธาสมฺปตฺติยา ปสนฺน- 
จิตฺต ฯ   ยทา   ภควา   อ ฺาสีติ   สมฺพนฺโธ ฯ   อถวา กลลฺ- 
จิตฺตนฺติ   กามจฺฉนฺทวิคเมน   อโรคจิตฺต ฯ   มุทุจิตฺตนฺติ พฺยาปาทวิคเมน    
เมตฺตาวเสน   อกถินจิตฺต ฯ   วินีวรณจิตฺตนฺติ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจวิคเมน    
วิกฺเขปสฺส   วิคตตฺตา   เตน   อปหิตจิตฺต ฯ อุทคฺคจิตฺตนฺติ    
ถีนมิทฺธวิคเมน   สมฺปคฺคหวเสน   อลีนจิตฺต ฯ ปสนฺนจิตฺตนฺติ    
วิจิกิจฺฉาวิคเมน   สมฺมาปฏิปตฺติย   อธิมุตฺตจิตฺตนฺติ  เอวมฺเปตฺถ    
อตฺโถ   เวทิตพฺโพ ฯ   สามุกฺกสิกาติ  สาม  อุกฺกสิกา อตฺตนาเยว    
อุทฺธริตฺวา  คหิตา ฯ  สยมภฺูาเณน  ทิฏา  อสาธารณา  
อ ฺเสนฺติ   อตฺโถ ฯ   กา  จ  ปน  สาติ ฯ  อริยสจฺจเทสนา ฯ  
เตเนวาห   ทกฺุข   สมุทย   นิโรธ   มคฺคนฺติ ฯ  เสยฺยถาปติ- 
อาทินา อุปมาวเสน   ตสฺส   กิเลสปฺปหาน   อริยมคฺคุปฺปาท ฺจ  
ทสฺเสติ ฯ  อปคตกาฬกนฺติ  วิคตกาฬก ฯ  สมฺมเทวาติ  สุฏ ุเอว ฯ  
รชนนฺติ   นลีปตาทิรงฺคชาต ฯ   ปฏคฺิคณฺเหยฺยาติ   คณฺเหยฺย  ปภสฺสร  
ภเวยฺย ฯ   ตสฺมึเยว  อาสเนติ  ตสฺสเยว  นิสชฺชาย ฯ  เอเตนสฺส  
ลหุวิปสฺสกตา   ติกฺขป ฺตา   สุขาปฏิปทาขิปฺปาภิ ฺตา   จ   ทสฺสิตา  
โหติ ฯ   วิรชนฺติอาทิ   วุตฺตนยเมว ฯ   ตตฺรีท  อุปมาสสนฺทน ฯ  
วตฺถ   วิย   จิตฺต ฯ   วตฺถสฺส   อาคนฺตุกมเลหิ   กิลฏิภาโว  วิย  
จิตฺตสฺส   ราคาทิมเลหิ   สงฺกิลิฏภาโว ฯ   โธวนสลิา   วิย อนุ- 
                           [ ม. ว. ป.  ๓๐-๑  ส. ต.  ๑๙ ]  
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ปุพฺพิกถา ฯ  อุทก  วิย  สทฺธา ฯ  อุทเกน  เตเมตฺวา  เตเมตฺวา  
โอสโคมยฉาริกขาริเกหิ  กาฬกปเทเส สมฺมทฺทิตฺวา วตฺถสฺส โธวนปฺ- 
ปโยโค วิย   สทฺธาสิเนเหน   เตเมตฺวา   เตเมตฺวา   สติสมาธิป ฺาหิ  
โทเส   สิถลิกีตาทิวิธินา๑  จิตฺตสฺส  โสธเน  วีริยารมฺโภ ฯ  เตน  
ปโยเคน   วตฺถกาฬกาปคโม   วิย   วีริยารมฺเภน   กิเลสวิกฺขมฺภน ฯ  
รงฺคชาต   วิย   อริยมคฺโค ฯ  เตน  สุทฺธสฺส  วตฺถสฺส  ปภสฺสรภาโว  
วิย วิกฺขมฺภิตกิเลสสฺส จิตฺตสฺส สคฺเคน ปริโยทปนนฺติ ฯ  
        [๕๔]  อสฺสทูเตติ   อารูฬฺหอสฺเส   ทูเต ฯ  อิทธฺาภิสงฺขารนฺติ  
อิทฺธิกิริย ฯ  อภิสงฺขเรสีติ  อภิสงฺขริ.  อกาสีติ  อตฺโถ ฯ  กิมตฺถนติฺ  
เจ ฯ   อุภินฺน   ปฏลิภิตพฺพวิเสสนฺตรายนิเสธนตฺถ ฯ  ยท ิ ห ิ โส  
ปุตฺต   ปสฺเสสฺย   ปุตฺตสฺสป   อรหตฺตปฺปตฺติ   เสฏ ิสฺสป ธมฺม- 
จกฺขุปฏิลาโภ   น  สิยา ฯ  อทิฏสจฺโจป  หิ  เทหิ  เต  มาตุยา  
ชีวิตนฺติ   ยาจนฺโต   กถนนฺาม   วิกฺเขป   ปฏิพาหิตฺวา   ภควโต ธมฺม- 
เทสนานุสาเรน   าณ  เปเสตวา  ธมฺมจกฺขุ  ปฏิลเภยฺย ฯ  ยโส  
จ   เอวนฺเตน   ยาจิยมาโน  กถ  ต  วิกฺเขป  ปฏิพาหิตฺวา  อรหตฺเต  
ปติฏเหยฺย ฯ   เอตทโวจาติ   ภควโต  ธมฺมเทสน  อพฺภนุโมทมาโน  
เอต   อภิกฺกนฺต   ภนฺเตติอาทิวจน   อโวจ ฯ   อภิกกฺนฺตสทฺโท  
จายมิธ อพฺภนุโมทเน ฯ ตสฺมา สาธุ สาธุ ภนฺเตติ วุตฺต โหติ ฯ  
 ๑. ม. สิถิเล กตฺวา สีลสฺตาทิวิธินา ฯ  

                            [ ม. ว. ป.  ๓๑-๒  ส. ต.  ๑๙ ]  
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        ภเย โกเธ ปสสาย   ตุริเต โกตูหลจฺฉเร  
        หาเส โสเก ปสาเท จ   กเร อาเมฑิตมฺพุโธติ  
อิมินาว  ลกขฺเณน  อิธ  ปสาทวเสน  ปสสาวเสน จาย ทฺวิกฺขตฺตุ  
วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ  เสยฺยถาปติอาทินา จตูหิ อุปมาหิ ภควโต  
เทสน โถเมติ ฯ ตตฺถ  นิกกฺุชฺชิตนฺติ  อโธมุขฏปต  เหฏามุขชาต   
วา ฯ อุกฺกุชฺเชยฺยาติ อุปรมิุข   กเรยฺย ฯ  ปฏิจฺฉนฺนนฺติ   
ติณปณฺณาทิจฺฉาทิต ฯ  วิวเรยฺยาติ อุคฺฆาเฏยฺย ฯ   มูฬฺหสฺสาติ    
ทิสามูฬฺหสฺส ฯ  มคฺค  อาจิกฺเขยฺยาติ หตฺเถ   คเหตฺวา   เอส    
มคฺโคติ   วเทยฺย ฯ   อนฺธกาเรติ กาฬปกฺขจาตุทฺทสี อฑฺฒรตฺติ- 
ฆนวนสณฺฑเมฆปฏเลหิ  จตุรงฺเค  ตเม ฯ  เอว เทสน  โถเมตฺวา   
อิมาย  เทสนาย  รตนตฺตเย ปสนฺนจิตฺโต ปสนฺนาการ กโรนฺโต   
เอสาหนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  เอสาหนฺติ เอโส อห ฯ อุปาสก  
ม  ภควา  ธาเรตูติ  ม  ภควา  อุปาสโก อยนฺติ เอว ธาเรตุ  
ชานาตูติ อตฺโถ ฯ   อชชฺตคฺเคติ  เอตฺถาย  อคฺคสทฺโท  อาทิ- 
อตฺโถ ฯ  ตสฺมา อชฺชตคฺเคติ  อชฺชต  อาทึ  กตฺวาติ  เอวมตฺโถ   
เวทิตพฺโพ ฯ อชฺชตนฺติ อชฺชภาว ฯ  อชฺชทคฺเคติ วา ปาโ ฯ  
ทกาโร ปทสนฺธิกโร ฯ อชฺช อคฺค กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ ปาณุ- 
เปตนฺติ ปาเณหิ อุเปต ยาว เม ชีวิต ปวตฺตติ ตาว อุเปต ฯ  
อน ฺสตฺถุก ตีหิ สรณคมเนหิ สรณคต อุปาสก กปฺปยการก  
ม   ภควา   ธาเรตุ   ชานาตุ ฯ   อห   ห ิ สเจป  เม  ติขิเณน  
                        [ ม. ว. ป.  ๓๒  ส. ต.  ๑๙ ]  
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อสินา   สีส   ฉินฺเทยฺยุ   เนว   พุทฺธ   น   พุทฺโธติ  วา  ธมฺม  น  
ธมฺโมติ   วา   สงฺฆ   น   สงฺโฆติ   วา   วเทยฺยนฺติ   เอว  
อตฺตสนฺนิยฺยาตเนน   สรณ   อคมาสิ ฯ   เอว   อภิกฺกนฺตนฺติ-  
อาทีน   อนุตฺตานปทตฺโถ   เวทิตพฺโพ ฯ   วิตฺถาโร   ปน   เหฏา  
เวร ฺชกณฺฑวณฺณนาย อาคโตเยวาติ อิธ น ทสฺสิโต ฯ  
        [๕๕]  ภูมึ   ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาติ   อตฺตนา   ทิฏมตฺถ ปจฺจเวกฺ- 
ขนฺตสฺส ฯ   อิทฺธาภิสงฺขาร   ปฏิปฺปสสฺมฺเภสีติ   ยถา   ต เสฏ ี- 
คหปติ   ตตฺถ   นิสินฺโนว  ยส  กลุปุตฺต  ปสฺสติ  ตถา  อธิฏาสีติ  
อตฺโถ ฯ   อธิวาเสตูติ   สมปฺฏิจฺฉตุ ฯ   อชฺชตนายาติ   ย   เม  
ตุมฺเหสุ   สกกฺาร   กโรโต   อชฺช   ภวิสฺสติ  ปุ ฺ ฺจ  ปติปาโมชฺช ฺจ  
ตทตฺถาย ฯ   อธิวาเสสิ   ภควา   ตุณฺหีภาเวนาติ   ภควา  กายงฺค  
วา   วาจงฺค   วา   อโจเปตฺวา   อพฺภนฺตเรเยว   ขนฺตึ  ธาเรนฺโต  
ตุณฺหีภาเวน   อธิวาเสสิ ฯ   เสฏ ิสฺส   อนุคฺคหตฺถ   มนสาว  
สมฺปฏิจฺฉีติ   วุตฺต   โหติ ฯ   เอหิ  ภิกขฺูติ  ภควา  อโวจาติ  ตสฺส1  
กิร   อิทฺธิมยปตฺตจีวรสฺส   อุปนิสฺสย   โอโลเกนฺโต   อเนกาสุ  ชาตีสุ  
จีวราทิอฏปริกฺขารทาน  ทิสฺวา  เอหิ  ภิกฺขูติ  อโวจ ฯ  โส ตาวเทว  
ภณฺฑุกาสาววสโน   อฏหิ   ภิกฺขุปรกิขฺาเรหิ   สรีเร   ปฏิมกฺุเกเหว  
วสฺสสติกตฺเถโร   วิย   ภควนฺต   นมสฺสมาโนว   นิสีทิ ฯ   โย  หิ  
จีวราทิเก   อฏปริกฺขาเร   ปตฺตจีวรเมว   วา   โสตาปนฺนาทิอริยสฺส  
ปุถุชชฺนสฺเสว   วา  สีลสมฺปนฺนสฺส  ทตฺวา  อิท  ปริกฺขารทาน  อนาคเต  
                          [ ม. ว. ป.  ๓๒-๔  ส. ต.  ๑๙ ]  
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เอหิภิกฺขุภาวาย   ปจฺจโย   โหตูติ   ปฏน   ปฏเปติ   ตสฺส   ต  
สติ   อธิการสมฺปตฺติย   พุทฺธาน   สมมฺุขีภาเว   อิทธฺิมยปริกฺขารลาภาย  
สวตฺตตีติ   เวทิตพฺพ ฯ   ปณีเตนาติ   อุตฺตเมน ฯ   สหตฺถาติ  
สหตฺเถน ฯ   สนฺตปฺเปตฺวาติ   สฏุ ุ   ตปฺเปตฺวา   ปรปิุณฺณ   สุหิต  
ยาวทตฺถ   กตฺวา ฯ  สมฺปวาเรตฺวาติ  สุฏ ุ  ปวาเรตฺวา  อล  อลนฺติ  
หตฺถส ฺาย   ปฏิกฺขิปาเปตฺวา ฯ   ภุตฺตาวินฺติ   ภุตฺตวนฺต ฯ  
โอนีตปตฺตปาณินฺติ   ปตฺตโต   โอนีตปาณึ   อปนีตหตฺถนฺติ   วุตฺต  
โหติ ฯ   โอนิตฺตปตฺตปาณินฺติป   ปาโ ฯ   ตสฺสตฺโถ   โอนิตฺต  
นานาภูต   วินาภูต   ปตฺต   ปาณิโต   อสฺสาติ   โอนตฺิตปตฺตปาณี ฯ  
ต   โอนิตฺตปตฺตปาณึ ฯ   หตฺเถ   จ   ปตฺต ฺจ  โธวิตฺวา  เอกมนฺต  
ปตฺต   นิกฺขิปตฺวา   นิสินนฺนฺติ   อตฺโถ ฯ  เอกมนฺต  นิสีทึสูติ  ภควนฺต  
เอวภูต   ตฺวา   เอกสฺมึ   โอกาเส   นสิีทึสูติ   อตฺโถ ฯ  ธมฺมิยา 
กถายาติอาทีสุ   ตขณานุรูปาย   ธมฺมกถาย   ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิก  
อตฺถ   สนฺทสฺเสตฺวา   กุสเล   จ  ธมฺเม  สมาทเปตฺวา  คณฺหาเปตฺวา  
ตตฺถ  จ  น  สมุตฺเตเชตฺวา  สอุสฺสาห  กตฺวา  ตาย  จ  สอุสฺสาห- 
ตาย อ ฺเหิ   จ   วิชฺชมานคุเณหิ   สมฺปหเสตฺวา   ธมฺมรตนวสฺส  
วสฺสิตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ  
                             ยสสฺส ปพฺพชฺชา นฏิ ิตา ฯ  
        [๕๖]  อิทานิ   ตสฺส   สหายาน   ปพฺพชฺช  ทสเฺสนฺโต  อสฺโสสุ  
โขติอาทิมาห ฯ   ตตฺราย   อนุตฺตานปทวณฺณนา ฯ   เสฏ ิโน   จ  
                               [ ม. ว. ป.  ๓๔  ส. ต.  ๑๙ ]  
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อนุเสฏ ิโน  จ  เยส  กลุาน  ตานิ  เสฏานุเสฏ ีนิ  กุลานิ ฯ  เตส  
เสฏานุเสฏ ีน   กลุาน ฯ   ปเวณีวเสน   อาคเตหิ   เสฏ ีหิ   จ  
อนุเสฏ ีหิ   จ   สมนฺนาคตาน   กุลานนติ   อตฺโถ ฯ  วิมโลติอาทีนิ  
เตส  ปุตฺตาน  นามานิ ฯ  เกสมสฺสุ  โอหาเรตฺวาติ  เกส ฺจ  มสฺสุ ฺจ  
โอโรเปตฺวา ฯ   กาสายานิ   วตฺถานีติ  กาสายรสปตานิ  พฺรหฺมจริย  
จรนฺตาน   อนุจฺฉวิกานิ   วตฺถานิ ฯ  โอรโกติ  โอมโก  ลามโก ฯ  
เสสเมตฺถ วุตฺตนยเมว ฯ  
                จตุคฺคิหิสหายปพฺพชฺชา นิฏ ิตา ฯ  
        [๕๗]  ป ฺาสมตฺตาน   คิหิสหายาน   ปพฺพชฺชายป   ย  วตฺตพฺพ  
ต   วุตฺตเมว ฯ   อิเมสมฺปน   สพฺเพส   ปุพฺพโยโค  วตฺตพฺโพติ  ต  
ทสฺเสตุ   ยสอาทีน   กลุปตฺุตาน   อย   ปุพฺพโยโคติอาทิมาห ฯ  
ตตฺถ   วคฺคพนฺเธนาติ   คณพนฺธเนน ฯ   เอกีภูตาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
อนาถสรีรานีติ   อนาถานิ   มตกเฬวรานิ ฯ   ปฏิชคฺคนฺตาติ   พหิ  
นีหริตฺวา ฌาเปนฺตา ฯ  
        [๕๘]  อิทานิ   สรณคมนุปสมฺปท   ทสฺเสตุ   อถโข  ภควาติ- 
อาทิ อารทฺธ ฯ   ตตฺราย   อนุปุพฺพปทวณฺณนา ฯ   มุตฺตาหนฺติ  
มุตฺโต   อห ฯ   จาริกนฺติ   อนุปุพฺพคมนจาริก   คามนิคมราชธานีสุ  
อนุกฺกเมน   คมนสงฺขาต   จาริกนฺติ   อตฺโถ ฯ   จรถาติ   ทิวส  
โยชนปรม   คจฺฉนฺตา   จรถ ฯ   มา   เอเกน   เทฺว  อคมิตฺถาติ  
เอเกน   มคฺเคน   ทฺวีสุ   คเตสุ  เอกสฺมึ  ธมฺม  เทเสนฺเต  เอเกน 
                         [ ม. ว. ป.  ๓๖-๙  ส. ต.  ๑๙-๒๐ ]  
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ตุณฺหีภูเตน   าตพฺพ   โหติ   ตสฺมา   เอวมาห ฯ   อาทิกลฺยาณนฺติ  
อาทิมฺหิ   กลยฺาณ   สุนฺทร   ภทฺทก ฯ   ตถา  มชฺฌปริโยสาเนสุ ฯ  
อาทิมชฺฌปริโยสาน ฺจ   นาเมต   สาสนสฺส   จ   เทสนาย  จ  วเสน  
ทุวิธ ฯ   ตตฺถ   สาสนสฺส   สีล   อาทิ   สมถวิปสฺสนามคฺคา  มชฌฺ  
ผลนิพฺพานานิ   ปริโยสาน ฯ  สีลสมาธโย  วา  อาทิ  วิปสฺสนามคฺคา  
มชฺฌ   ผลนพฺิพานานิ   ปริโยสาน ฯ   สีลสมาธิวิปสสนา   วา  
อาทิ   มคฺโค   มชฺฌ   ผลนพฺิพานานิ   ปริโยสาน ฯ   เทสนาย  
ปน   จตุปฺปทิกคาถาย   ตาว   ปมปาโท   อาทิ   ทุติยตติยา   มชฺฌ  
จตุตฺโถ   ปรโิยสาน ฯ   ป ฺจปทฉปฺปทาน   ปมปาโท   อาทิ  
อวสานปาโท   ปริโยสาน   เสสา  มชฺฌ ฯ  เอกานุสนฺธิกสฺส  สุตฺตสฺส  
นิทาน   อาทิ   อิทมโวจาติ   ปริโยสาน   เสส   มชฌฺ ฯ อเนกา- 
นุสนฺธิกสฺส   สุตฺตสฺส  มชฺเฌ  พหุกมปฺ  อนุสนฺธิ  มชฺฌเมว  นทิาน  
อาทิ   อิทมโวจาติ   ปริโยสาน ฯ   สาตฺถนฺติ   สาตฺถก   กตฺวา  
เทเสถ ฯ   สพฺย ฺชนนฺติ   พฺย ฺชเนหิ   เจว   ปเทหิ   จ   ปริปูร  
กตฺวา   เทเสถ ฯ   เกวลปริปุณฺณนฺติ   สกลปริปุณฺณ ฯ  ปริสุทธฺนฺติ  
นิรุปกฺกิเลส ฯ   พฺรหฺมจรยินฺติ   สกิฺขตฺตยสงฺคห   สาสนพฺรหฺมจริย ฯ  
ปกาเสถาติ   อาวิกโรถ ฯ   อปฺปรชกฺขชาติกาติ   ป ฺาจกฺขุมฺหิ  
อปฺปกิเลสรชสภาวา   ทกุูลสาณิยา   ปฏิจฺฉนฺนา   วิย จตุปฺปทิก- 
คาถาปริโยสาเน   อรหตฺต   ปตฺตุ   สมตฺถา   สตฺตา   สนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
ปริหายนฺตีติ  อลาภปริหานิยา ธมฺมโต ปริหายนฺติ ฯ เตเนวาห  
                     [ ม. ว. ป.  ๓๙-๔๐  ส. ต.  ๒๐ ]  
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อนธิคต   นาธิคจฺฉนฺตา   วิเสสาธิคมโต  ปริหายนฺตีติ ฯ  เสนานิคโมติ  
เสนาย   นิคโม ฯ   ปมกปฺปกาน  กิร  ตสฺมึ  าเน  เสนานิเวโส  
อโหสิ  ตสฺมา  โส  ปเทโส  เสนานิคโมติ  วุจฺจติ ฯ  เสนานิ- 
คาโมติป ปาโ ฯ   เสนานิ   นาม   สชุาตาย   ปตา   ตสฺส   คาโมติ  
อตฺโถ ฯ   เตนุปสงฺกมิสฺสามีติ   นาห   ตุมฺเห   อุยฺโยเชตฺวา  
ปริเวณาทีนิ   กาเรตฺวา   อุปฏากาทีหิ   ปริจริยมาโน   วิหริสฺสามิ  
ติณฺณมฺปน   ชฏลิาน   อฑฺฒุฑฺฒานิ   ปาฏิหาริยสหสฺสานิ   ทสฺเสตฺวา  
ธมฺมเมว เทเสตุ อุปสงฺกมิสฺสามิ ฯ  
        [๕๙]  มาโร   ปาปมาติ   อตฺตโน  วิสย  อติกฺกมิตุ  ปฏิปนฺเน  
สตฺเต  มาเรตีติ  มาโร ฯ  ปเร  ปาเป  นิโยเชติ  สย  วา  ปาเป  
นิยุตฺโตติ   ปาปมา ฯ   อ ฺานิปสฺส   กณฺโห   อธิปติ   วสวตฺตี  
อนฺตโก   นมจิุ   ปมตฺตพนฺธูติอาทีนิ   พหูนิ   นามานิ ฯ   อิธ   ปน  
นามทฺวยเมว   คหิต ฯ  อุปสงฺกมีติ  อย  สมโณ  โคตโม   มหายุทฺธ  
วิจาเรนฺโต  วิย  มา  เอเกน  เทฺว  อคมิตฺถ  ธมฺม  เทเสถาติ  สฏ ี  
ชเน   อุยฺโยเชติ   อิมสฺมิมปฺน   เอกสฺมิมฺป   ธมฺม   เทเสนฺเต  มยฺห  
จิตฺตสฺส   สาต   นตฺถ ิ  เอว   พหูส ุ  เทเสนฺเตสุ   กุโต   ภวิสฺสติ  
ปฏิพาหามิ   นนฺติ   จินเตตฺวา   อุปสงฺกมิ ฯ  สพฺพปาเสหีติ  สพฺเพหิ  
กิเลสปาเสหิ ฯ  เย  ทิพฺพา  เย  จ มานุสาติ เย ทิพฺพกามคุณ- 
สงฺขาตา มานุสกกามคุณสงฺขาตา   จ   กิเลสปาสา   นาม   อตฺถิ    
สพฺเพหิ เตหิ   ตฺว   พทฺโธติ   วทติ ฯ   มหาพนฺธนพทฺโธติ   มหตา  
                            [ ม. ว. ป.  ๔๐  ส. ต.  ๒๐ ]  
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กิเลสพนฺธเนน   พทฺโธ ฯ  มหติ  วา  พนฺธเน  พทฺโธ  กิเลสพนฺธนสฺส  
านภูเต   ภวจารเก   พนฺโธติ   อตฺโถ ฯ  น  เม  สมณ  โมกฺขสีติ  
สมณ   ตฺว   มม  วิสยโต  น  มุจฺจิสฺสสิ ฯ  น  เม  สมณ  โมกฺขสีติ  
จ   อิท   มาโร   มุตฺตาห   ภิกฺขเว   สพฺพปาเสหีติ   ภควโต  วจน  
อสทฺทหนฺโต   วทติ ฯ   สทฺทหนฺโตป   วา  เอวมย  ปเรส  สตฺตาน  
โมกฺขาย   อุสฺสาห   น   กเรยฺยาติ   สนฺตชฺเชนฺโต  โกห ฺเ  ตฺวา  
วทติ ฯ  นิหโตติ  ตฺว  มยา  นิหโต  นิพฺพิเสวนภาว  คมิโต ปราชโิตติ  
อตฺโถ ฯ  อนฺตลิกฺเข  จรนฺเต  ป ฺจาภิ ฺเป  พนฺธตีติ  อนฺตลิกขฺจโร ฯ  
ราคปาโส   หิ   อนฺตลกิฺขจเรสุป   กิจฺจสาธนโต   อนุตลิกฺขจโรติ  
วุจฺจติ ฯ   เตเนว   น   มาโรป   อนฺตลิกขฺจโรติ   ม ฺติ ฯ  
มนสิ   ชาโตติ   มานโส ฯ   มนสมฺปยตฺุโตติ  อตฺโถ ฯ  เสสเมตฺถ  
อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        [๖๐]  อนุชานามิ   ภิกฺขเวติอาทิกาย   ปน   ปาลิยา   โย  
ปพฺพชฺชูปสมฺปทาวินิจฺฉโย   วตฺตพฺโพ   ต   วิตฺถารโต   ทสฺเสตุ  
ปพฺพชฺชาเปกฺข   กุลปุตฺต   ปพฺพาเชนฺเตนาติอาทิมาห ฯ   ตตฺถ  
เย   ปุคฺคลา   ปฏิกฺขิตฺตาติ   สมฺพนฺโธ ฯ   สย   ปพฺพาเชตพฺโพติ  
เกสจฺเฉทนาทีนิ   สย   กโรนฺเตน   ปพฺพาเชตพฺโพ ฯ   เกสจฺเฉทน  
กาสายจฺฉาทน   สรณทานนฺติ   ห ิ  อิมานิ  ตีณิ  กโรนฺโต  ปพฺพาเชตีติ  
วุจฺจติ ฯ  เตสุ  เอก  วา  เทวฺ  วาป กโรนฺโต ตถา โวหริยติ- 
เยว ฯ ตสฺมา   เอต   ปพฺพาเชหีติ   เกสจฺเฉทน   กาสายจฺฉาทน ฺจ  
                              [ ม. ว. ป.  ๔๐  ส. ต.  ๒๐ ]  
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สนฺธาย   วุตฺต ฯ   อุปชฺฌาย   อุทฺทิสฺส   ปพฺพาเชตีติ   เอตฺถาป  
เอเสว   นโย ฯ   ขณฺฑสีม   เนตฺวาติ   ภณฺฑุกมฺมาโรจนปริหรณตฺถ  
วุตฺต ฯ  เตน  สภิกฺขุเก  วิหาเร  อ ฺมฺป  เอตสฺส  เกเส  ฉินฺทาติ  
วตฺตุ   น   วฏฏติ ฯ  ปพฺพาเชตฺวาติ  เกสจฺเฉทน  สนฺธาย  วทติ ฯ  
ภิกฺขุโต   อ ฺโ   ปพฺพาเชตุ  น  ลภตีติ  สรณทาน  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
เตเนวาห   สามเณโร   ปนาติอาทึ ฯ   ภพฺพรูโปติ  ภพฺพ- 
สภาโว ฯ ตเมวตฺถ   ปริยายนฺตเรน   วิภาเวติ   สเหตุโกติ ฯ    
าโตติ  ปากโฏ ฯ   ยสสฺสีติ   ปริวารสมฺปตฺติยา   สมนฺนาคโต ฯ  
วณฺณสณฺานคนฺธาสโยกาสวเสน   อสุจิเชคุจฺฉปฏิกลูภาว   ปากฏ  
กโรนฺเตนาติ   สมฺพนฺโธ ฯ   ตตฺถ   เกสา   นาเมเต   วณฺณโตป  
ปฏิกูลา   สณฺานโตป   คนฺธโตป  อาสยโตป  โอกาสโตป  ปฏิกูลา ฯ  
มนุ ฺเป   หิ   ยาคุปตฺเต   วา   ภตฺตปตฺเต   วา   เกสวณฺณ  กิ ฺจิ  
ทิสฺวา   เกสมิสฺสกมิท   หรถ   นนฺติ   ชิคุจฺฉนฺติ ฯ   เอว   เกสา  
วณฺณโต   ปฏิกลูา ฯ   รตฺตึ   ภุ ฺชนฺตาป   เกสสณฺาน   อกฺกวาก  
วา   มกจิวาก  วา  ฉุปตฺวา  ตเถว  ชิคุจฺฉนฺติ ฯ  เอว  สณฺานโตป  
ปฏิกูลา ฯ   เตลมกฺขนปุปฺผธูปาทิสงฺขารวิรหิตาน ฺจ   เกสาน   คนฺโธ  
ปรมเชคุจฺโฉ   โหติ ฯ   ตโต  เชคุจฺฉตโร  อคฺคิมฺหิ  ปกฺขิตฺตาน ฯ  
เกสา   หิ   วณฺณสณฺานโต   อปฺปฏิกลูาป   สิยุ   คนฺเธน   ปน  
ปฏิกูลาเยว ฯ   ยถา   ห ิ  ทหรสฺส   กมุารกสฺส   วจฺจ   วณฺณโต  
หลิทฺทวณฺณ   สณฺานโตป   หลิทฺทปณฺฑสณฺาน   สงฺการฏาเน  
                           [ ม. ว. ป.  ๔๑  ส. ต.  ๒๑-๓ ]  
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ฉฑฺฑิต ฺจ   อุทฺธุมาตกกาฬสุนขสรีร   วณฺณโต   ตาลปกฺกวณฺณ  
สณฺานโต   วฏเฏตฺวา   วิสฺสฏมุทิงฺคสณฺาน   ทาฒาปสฺส สุมน- 
มกุลสทิสา   ต   อุภยมฺป   วณฺณสณฺานโต   สิยา   อปฺปฏิกูล  
คนฺเธน   ปน   ปฏิกลูเมว   เอว   เกสาป   สิยุ   วณฺณสณฺานโต  
อปฺปฏิกูลา   คนฺเธน   ปน  ปฏิกลูาเยวาติ ฯ  ยถา  ปน  อสุจิฏาเน  
คามนิสฺสนฺเทน   ชาตานิ   สูเปยฺยปณฺณานิ   นาคริกมนุสฺสาน  
เชคุจฺฉานิ   โหนฺติ   อปรโิภคานิ   เอว   เกสาป ปุพฺพโลหิตมุตฺตกรีส- 
ปตฺตเสมฺหาทินิสฺสนฺเทน   ชาตตฺตา   เชคุจฺฉาติ เอว   อาสยโต    
ปฏิกูลา ฯ   อิเม   จ  เกสา  นาม  คูถราสมิฺหิ อุฏ ิตกณฺณก๑   วิย    
เอกตฺตึสโกฏาสราสิมฺหิ   ชาตา   เต สสุานสงฺการฏานาทีสุ    
ชาตสาก  วิย  ปริขาทีสุ  ชาตกมลกุวลยาทิปุปฺผ วิย   จ   อสุจิฏ- 
าเน   ชาตตฺตา   ปรมเชคุจฺฉาติ   เอว  โอกาสโต ปฏิกูลาติอาทินา    
นเยน   ตจป ฺจกสฺส   วณฺณาทิวเสน   ปฏิกูลภาว ปกาเสนฺเตนาติ   
อตฺโถ ฯ  นิชชฺีวนิสฺสตฺตภาว  วา  ปากฏ กโรนฺเตนาติ อิเม เกสา  
นาม สีสกฏาหปลิเวนจมฺเม ชาตา ฯ ตตฺถ ยถา วมฺมิกมตฺถเก  
ชาเตสุ   กุณฺติเณสุ   น   วมฺมิกมตฺถโต   ชานาติ   มยิ   กุณฺติณานิ  
ชาตานีติ   นาป   กุณฺติณานิ   ชานนติฺ   มย   วมฺมกิมตฺถเก  ชาตาติ  
เอวเมว   น   สีสกฏาหปลเิวนจมฺม   ชานาติ   มยิ  เกสา  ชาตาติ  
นาป   เกสา   ชานนฺติ   มย   สีสกฏาหปลิเวนจมฺเม   ชาตาติ ฯ  
 ๑. วิสุทฺธิมคฺค ๒/๒๙. อุฏ ิตปณฺณกนฺติ ทิสฺสติ ฯ  

                               [ ม. ว. ป.  ๔๑  ส. ต.  ๒๓ ]  
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อ ฺม ฺ   อาโภคปจฺจเวกฺขณรหิตา   เอเต   ธมฺมา ฯ  อิติ  เกสา  
นาม   อิมสฺม ึ  สรีเร   ปาฏิเยกฺโก  โกฏาโส  อเจตโน  อพฺยากโต  
สุ ฺโ   นิสสฺตฺโต   ถทฺโธ  ปวีธาตูติอาทินา  นเยน  นชิฺชีวนิสสฺตฺต- 
ภาว ปกาเสนฺเตน ฯ   ปพฺุเพติ  ปุริมพุทฺธาน  สนฺติเก ฯ  มทฺทติ- 
สงฺขาโรติ นามรูปววตฺถาเนน   เจว   ปจฺจยปริคฺคหวเสน   จ   าเณน  
ปริมทฺทิตสงฺขาโร ฯ   ภาวิตภาวโนติ   กลาปสมฺมสนาทินา   สพฺพโส  
กุสลภาวนาย   ปูรเณน   ภาวิตภาวโน ฯ  อทินฺน  น  วฏฏตีติ  เอตฺถ  
ปพฺพชฺชา   น   รูหตีติ   วทนฺติ ฯ   อนุ ฺาตา   อุปสมฺปทาติ ตฺติ- 
จตุตฺถกมฺเมน   อนุ ฺาตอุปสมฺปทา ฯ   านกรณสมฺปทนฺติ   เอตฺถ  
อุรอาทีนิ   านานิ   สวฏฏาทีนิ   กรณานีติ   เวทิตพฺพานิ ฯ  
อนุนาสิกนฺต  กตฺวา  ทานกาเล  อนฺตรา  วิจฺเฉท  อกตฺวา  ทาตพฺพานีติ  
ทสฺเสตุ   เอกสมฺพนฺธานีติ   วุตฺต ฯ  วิจฺฉินฺทิตฺวาติ  ยตฺถ  มการนฺตตา  
กตา  ตสฺมึเยว  ทานสมเย  วิจฺเฉท  กตฺวา  นา ฺตฺร๑ ฯ สพฺพมสฺส  
กปฺปยากปฺปย   อาจิกฺขิตพฺพนฺติ   ทสสิกฺขาปทวินิมุตฺต ปรามาสา 
ปรามาสาทิเภท  กปฺปยากปฺปย  อาจิกฺขิตพฺพ ฯ อาภิสมาจาริเกสุ  
วิเนตพฺโพติ   อิมินา   เสขิยอุปชฺฌายวตฺตาทิอาภิสมาจาริกสีลมเนน  
ปูเรตพฺพ   ตตฺถ   จ   กตฺตพฺพสฺส   อกรเณ   อกตฺตพฺพสฺส  จ  กรเณ  
ทณฺฑกมฺมารโห โหตีติ ทีเปติ ฯ  
                             ปพฺพชชฺาวินิจฺฉโย นิฏ ิโต ฯ  
 ๑. อิท วากยฺ วิจฺฉินฺทิตฺวาติ มการนฺต กตฺวา ทานสมเย วจิฺเฉท  กตฺวาติ มรมฺมโปตฺถเก เอว  
 ทิสฺสติ ฯ  
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        [๖๑]  อถโข   ภควา   วสฺส   วุฏโติอาทิกาย  ปน  ปาลิยา  
อย   อนุปุพฺพปทวณฺณนา ฯ   โยนิโส   มนสิการาติ  อุปายมนสิกาเรน  
อนิจฺจาทีสุ   อนิจฺจาทิโต   มนสิกรเณนาติ   อตฺโถ ฯ   โยนิโส สมฺมปฺ- 
ปธานาติ   อุปายวิริเยน   อนุปฺปนฺนากุสลานุปฺปาทนาทิวิธินา ปวตฺต- 
วิริเยนาติ  อตฺโถ ฯ  วิมุตฺตีติ  อุกฺกฏนิทฺเทเสน  อรหตฺตผลวิมุตฺติ  
วุตฺตา ฯ   อชฌฺภาสีติ  อย  อตฺตนา  วิริย  กตฺวา  อรหตฺต  ปตฺวาป  
น   ตุสฺสติ   อิทานิ   อ ฺเสมฺป   ปาปุณาถาติ   อุสฺสาห   กโรติ  
ปฏิพาเหสฺสามิ   นนฺติ   จินฺเตตฺวา   อภาสิ ฯ   มารปาเสนาติ กิเลส- 
ปาเสน ฯ เสสเมตฺถ วุตฺตนยเมว ฯ  
        [๖๒]  ตึสภทฺทวคฺคิยวตฺถุมฺหิ ฯ   ยถาภิรนฺต   วิหริตฺวาติ ยถา- 
อชฺฌาสย   วิหริตฺวา ฯ   พุทฺธาน ฺหิ   เอกสฺมึ  าเน  วสนฺตาน  
ฉายูทกาทิวิปตฺตึ   วา   อผาสุกเสนาสน  วา  มนุสสฺาน  อสฺสทฺธาทิ- 
ภาว วา   อาคมฺม   อนภิรติ   นาม   นตฺถิ ฯ   เตส   สมฺปตฺติยา   
อิธ ผาสุ   วิหรามาติ   อภิรมิตฺวา   จิรวิหาโรป   นตฺถิ ฯ   ยตฺถ  ปน  
ตถาคเต   วิหรนฺเต   สตฺตา   สรเณสุ   วา  ปติฏหนฺติ  สีลานิ  วา  
สมาทิยนฺติ   ปพฺพชนฺติ  วา  โสตาปตฺติมคฺคาทีน  วา  ปเรส  อุปนสิฺสโย  
โหติ ฯ  ตตฺถ  พุทฺธา  สตฺเต  ตาสุ  สมปฺตฺตีสุ  ปติฏาปนอชฺฌาสเยน  
วสนฺติ ฯ   ตาส   อภาเว  ปกฺกมนฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  ยถาอชฺฌาสย  
วิหริตฺวาติ ฯ   อชโฺฌคาเหตฺวาติ   ปวิสิตฺวา ฯ   ตึสมตฺตาติ  
ตึสปฺปมาณา ฯ เสสเมตฺถ วุตฺตนยเมว ฯ  
                       [ ม. ว. ป.  ๔๓-๗  ส. ต.  ๒๖-๗ ]  
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        [๖๓]  อุรุเวลกสฺสปวตฺถุมฺหิ ฯ   ชฏิโลติ  ชฏาธโร ฯ  ชฏา  
อสฺส  อตฺถีติ  หิ  ชฏโิล ฯ  เนตีติ  นายโก ฯ  สาม  วิเนติ อตฺตโน  
ลทฺธึ   สิกฺขาเปตีติ   วินายโก ฯ  สเจ  เต  กสฺสป  อครูติ  กสฺสป  
สเจ   ตุยฺห   ภาริย   อผาสุก   กิ ฺจิ   นตฺถิ ฯ   อคฺยาคาเรติ อคฺคิ- 
สาลาย ฯ   อุภินฺน   ส ฺโชติภูตานนฺติ   อุโภส ุ  ส ฺโชติภูเตสุ  
ปชฺชลิเตสุ ฯ   ยตฺร   หิ  นามาติ  โย  นาม ฯ  อชชฺุณฺโหติ  อชชฺ  
เอกทิวส ฯ   อคฺคิสรณมฺหีติ   อคฺยาคาเร ฯ   สุมนมานโสติ สุนฺทร- 
จิตฺตสงฺขาตมโน ฯ  เตโชธาตุกุสโลติ เตโชกสิณสมาปตฺตีส ุกุสโล ฯ  
อุทิจฺจเรติ   อุลฺโลเกสุ ฯ   ปริวาเรสุนฺติ   วา  อตฺโถ ฯ  ปตฺตมฺหิ  
โอทหิตฺวาติ ปตฺเต ปกฺขิปตฺวา ฯ ธุวภตฺเตนาติ นิจฺจภตฺเตน ฯ  
        [๖๔]  อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยาติ เอตฺถ อภิกฺกนฺตสทฺโท ขเย  
วตฺตติ ฯ เตน  ปรกิฺขีณาย  รตฺติยาติ  อตฺโถ ฯ  เอเต ห ิจตฺตาโร  
มหาราชาโน มชฺฌิมยามสมนนฺตเร  อาคตา ฯ  นิยาโม  กิเรส  
เทวตาน ยทิท พุทฺธาน วา   พุทฺธสาวกาน   วา   อุปฏาน   
อาคจฺฉนฺตา  มชฺฌิมยามสมนนฺตเร อาคจฺฉนฺติ ฯ   อภิกฺกนฺต- 
วณฺณาติ   อภิรูปจฺฉวิวณฺณา ฯ   อิฏวณฺณา มนาปวณฺณาติ   
วุตฺต  โหติ ฯ เทวตา หิ มนุสฺสโลก อาคจฺฉมานา ปกติวณฺณ  
ปกติอิทฺธึ ชหิตฺวา โอฬาริก อตฺตภาว กตฺวา อติเรกวณฺณ- 
วตฺถาลงฺการกายาทีหิ โอภาสมุ ฺจนาทิวเสน  จ  ทพฺิพ  อิทฺธา- 
นุภาว ฺจ  นิมฺมินิตฺวา นฏสมชฺชาทีนิ คจฺฉนฺตา   มนุสฺสา   วิย  
                    [ ม. ว. ป.  ๔๘-๙  ส. ต.  ๒๗ ]  
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อภิสงฺขเตน  กาเยน  อาคจฺฉนฺติ ฯ  ตตฺถ  กามาวจรา  อนภิสงฺข- 
เตนป กาเยน   อาคนฺตุ   สกฺโกนฺติ   โอฬาริกรูปตฺตา ฯ   ตถาหิ   เต  
กวฬีการาหารภกฺขา ฯ   รปูาวจรา   ปน   อนภิสงฺขเตน   กาเยน  
อาคนฺตุ   น   สกฺโกนฺติ   สขุุมตรรูปตฺตา ฯ   เตส   ห ิ อติสุขุโมว  
อตฺตภาโว ฯ  น  เตน  อิริยาปถกปฺปน  โหติ ฯ  ตสฺมา พฺรหฺมโลเกป  
พฺรหฺมาโน   เยภุยฺเยน   นมิฺมิตรูเปเนว   ปวตฺตนฺติ ฯ  มลูปฏิสนฺธริูป  
หิ   เนส   อติวิย   สุขุม   ปภาวรูป ฯ   เกวล  ต  จิตฺตุปฺปาทสฺส  
นิสฺสยาธิฏานภูต   สณฺานวนฺต   หุตฺวา   ติฏติ ฯ   เกวลกปฺปนฺติ  
เอตฺถ   เกวลสทฺทสฺส   อนวเสสตฺต   อตฺโถ ฯ   กปฺปสทฺทสฺส สมนฺต- 
ภาโว ฯ   ตสฺมา   เกวลกปฺป  วนสณฺฑนฺติ  อนวเสส  สมนฺตโต  
วนสณฺฑนฺติ   อตฺโถ ฯ   อนวเสส  ผริตุ  สมตฺถสฺสาป  หิ  โอภาสสฺส  
เกนจิ   การเณน   เอกเทสผรณมฺป   สิยา ฯ   อยมฺปน   สพฺพโสว  
ผรตีติ   ทสฺเสตุ   สมนฺตตฺโถ   กปฺปสทฺโท   คหิโต ฯ   อถวา  อีส  
อสมตฺต   เกวลกปฺป ฯ   ภควโต  ปภาย  อโนภาสิตเมว  หิ  ปเทส  
เทวตา  อตฺตโน  ปภาย  โอภาเสนฺติ ฯ  น  หิ  ภควโต  ปภา กายจิ  
ปภาย  อภิภุยฺยติ ฯ  สรุิยาทีนมฺป  ปน  ปภ  สา  อภิภุยฺย  ติฏตีติ ฯ  
โอภาเสตฺวาติ   วตฺถาลงฺการสรีรสมุฏ ิตาย   อาภาย   ผริตฺวา  จนฺโท  
วิย   สรุิโย   วิย   จ  เอโกภาส  เอกปชฺโชต  กริตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  
เทวตาน   หิ   สรีราภา   ทวฺาทสโยชนมตฺต   าน   ตโต   ภิยโฺยป  
ผริตฺวา   ติฏติ ฯ  ตถา  วตฺถาภรณาทิสมุฏ ิตา  ปภา ฯ  จตุทฺทิสาติ  
                          [ ม. ว. ป.  ๔๙-๕๑  ส. ต.  ๒๗ ]  
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จตูสุ ทิสาสุ ฯ ยตฺร ห ินามาติ ย นาม ฯ  
        [๖๕]  องฺคมคธาติ  อุโภ  องฺคมคธรฏวาสิโน ฯ อิทฺธ-ิ 
ปาฏิหาริยนฺติ อิทฺธิภูต   ปาฏิหาริย ฯ  น  อาเทสนานุสาสนีปาฏ-ิ 
หาริยนฺติ  อตฺโถ ฯ ติวิธ   หิ   ปาฏิหารยิ   อิทฺธิปาฏิหาริย   อาเทสนา- 
ปาฏิหาริย อนุสาสนีปาฏิหาริยนฺติ ฯ  ตตฺถ  อิธ  ภิกฺขุ  เอโกป   
หุตฺวา พหุธา โหติ พหุธาป   หุตฺวา   เอโก   โหติ   อาวิภาว   
ติโรภาวนฺติอาทินยปฺปวตฺต อิทฺธิวิธเมว   อิทฺธิปาฏหิาริย ฯ   อิธ   
ภิกฺขุ  ปรสตฺตาน  ปรปุคฺคลาน จิตฺตมฺป   อาทิสติ   เจตสิกมฺป    
อาทิสติ   วิตกฺกิตมฺป   อาทิสติ วิจาริตมฺป  อาทิสติ  เอวมฺป  เต   
มโน อิตฺถมปฺ เต มโนติอาทินยปฺปวตฺต ปรสฺส  จิตฺต  ตฺวา  
กถน อาเทสนาปาฏิหาริย ฯ อิธ ภิกฺขุ เอวมนุสฺสาสติ เอว   
วิตกฺเกถ มา เอว วิตกฺกยิตฺถ เอว มนสิกโรถ มา เอว มนสา- 
กริตฺถ อิท   ปชหถ  อิท  อุปสมฺปชฺช  วิหรถาติ  เอวมาทินยปฺ 
ปวตฺตา  สาวกาน พุทฺธาน ฺจ   สพฺพกาล   เทเสตพฺพธมฺมเทสนา    
อนุสาสนีปาฏิหาริย ฯ ตตฺถ   ปาฏิหารยิปทสฺส  วจนตฺถ  ปฏิปกขฺ- 
หรณโต  ราคาทิกิเลสาปนยนโต ปาฏหิาริยนฺติ  วทนฺติ ฯ  ภควโต   
ปน  ปฏิปกฺขา ราคาทโย น สนฺติ เย หริตพฺพา ฯ  ปถุุชชฺนานมฺป   
วิคตุปกฺกิเลเส  อฏคุณสมนฺนาคเต  จิตฺเต หตปฏิปกฺเข  อิทฺธิวิธ   
ปวตฺตติ ฯ ตสฺมา ตตฺถ ปวตฺตโวหาเรน ปน สกฺกา อิธ    
ปาฏิหาริยนฺติ   วตฺตุ ฯ   สเจ   ปน  มหาการุณิกสฺส  ภควโต  
                      [ ม. ว. ป.  ๕๑  ส. ต.  ๒๗ ]  
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เวเนยฺยคตา  จ  กิเลสา  ปฏิปกฺขา  เตส หรณโต ปาฏิหาริยนฺติ  
วุตฺต ฯ เอว  สติ  ยุตฺตเมต ฯ อถวา ภควโต จ สาสนสฺส  
จ ปฏิปกฺขา ติตฺถิยา ฯ เตส   หรณโต  ปาฏิหาริย ฯ  เต  หิ   
ทิฏ ิหรณวเสน  ทฏิ ิปฺปกาสเน อสมตฺถภาเวน  จ  อิทฺธิอาเทสนา- 
นุสาสนีหิ  หริตา  อปนีตา  โหนฺตีติ ฯ ปฏีติ  วา  อย  สทฺโท   
ปจฺฉาติ  เอตสฺส อตฺถ โพเธติ ตสฺมึ ปฏปิวิฏสฺมึ อ ฺโ    
อาค ฺฉิ   พฺราหฺมโณติอาทีสุ  วิย ฯ  ตสฺมา  สมาหิเต  จิตฺเต  
วิคตุปกฺกิเลเสน   กตกิจฺเจน   ปฏิ   ปจฺฉา   หริตพฺพ   ปวตฺเตตพฺพนฺติ  
ปฏิหาริย ฯ   อตฺตโน   วา   อุปกฺกิเลเสสุ   จตุตฺถชฺฌานมคฺเคหิ  
หริเตสุ   ปจฺฉา   หรณ   ปฏิหาริย ฯ   อิทฺธิอาเทสนานุสาสนิโย  จ  
วิคตุปกฺกิเลเสน   กตกิจฺเจน   จ   สตฺตหิตตฺถ   ปุน  ปวตฺเตตพฺพา ฯ  
หริเตสุ   จ   อตฺตโน   อุปกฺกิเลเสสุ   ปรสตฺตาน   อุปกฺกิเลสหรณานิ  
โหนฺตีติ   ปฏิหาริยานิ   ภวนฺติ ฯ   ปฏิหาริยเมว   ปาฏิหาริย ฯ  
ปฏิหาริเย   วา   อิทฺธิอาเทสนานุสาสนีสมุทาเย   ภว   เอเกก ปาฏิ- 
หาริยนฺติ   วุจฺจติ ฯ   ปฏหิาริย   วา   จตุตฺถชฺฌาน  มคฺโค  จ  
ปฏิปกฺขหรณโต ฯ   ตตฺถ   ชาต   นิมตฺิตภูเต   ตโต  วา  อาคตนฺติ  
ปาฏิหาริย ฯ สฺวาตนายาติ เสฺว ทาตพฺพสฺส อตฺถาย ฯ  
        [๖๖]  ปสุกูล   อุปฺปนฺน   โหตีติ   ปริเยสมานสฺส  ปฏิลาภวเสน  
อุปฺปนฺน   โหติ ฯ  วิจิตฺตปาฏิหาริยทสฺสนตฺถา  จ  สา  ปริเยสนา ฯ  
ยสฺมา   ปาณินา   ผุฏมตฺเต   สา   โปกฺขรณี   นิมมฺิตาว   อโหสิ  
                            [ ม. ว. ป.  ๕๑-๘  ส. ต.  ๒๘ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 115 

ตสฺมา วุตฺต ปาณินา โปกฺขรณึ ขณิตฺวาติ ฯ  
        [๖๗]  ชฏลิาติ  ตาปสา ฯ  เต  ห ิ ชฏาธาริตาย  อิธ  ชฏลิาติ  
วุตฺตา ฯ   อนฺตรฏกาสุ   หิมปาตสมเยติ   เหมนฺตสฺส   อุตุโน  
อพฺภนฺตรภูตา   มาฆมาสสฺส   อวสาเน   จตสฺโส   ผคฺคุณมาสสฺส  
อาทิมฺหิ   จตสฺโสติ   เอว  อุภินฺนมนฺตเร  อฏรตฺตีสุ  หิมปาต- 
กาเล ฯ เนว ฺชราย   อุมฺมุชฺชนฺตีติ   เกจิ   ตสฺมึ   ติตฺถสมฺมเต    
อุทเก  ปม นิมฺมุคฺคสกลสรีรา   ตโต   อุมฺมุชฺชนฺตา   อุฏหนฺติ    
อุปฺปลวนฺติ ฯ นิมฺมุชชฺนตีฺติ   สสีส   อุทเก   โอสีทนฺติ ฯ   อุมมฺุชฺชน 
นิมฺมุชชฺนมปฺ กโรนฺตีติ   ปุนปฺปุน   อุมฺมุชฺชนนิมฺมชฺุชนานิป   กโรนฺติ ฯ    
ตตฺถ หิ   เกจิ   เอกุมฺมุชชฺเนเนว   ปาปสุทฺธิ   โหตีติ   เอวทิฏ ิกา    
เต อุมฺมุชฺชนเมว   กตฺวา   คจฺฉนฺติ ฯ   อุมฺมุชฺชนมฺปน   นิมฺมุชชฺน- 
มนฺตเร นตฺถีติ   อวินาภาวโต   นิมฺมชุชฺนมฺป   เต   กโรนฺติเยว ฯ    
เยป เอกนิมฺมุชฺชเนเนว   ปาปสุทฺธิ   โหตีติ   เอวทิฏ ิกา   เตป  
เอกวารเมว   นิมฺมุชฺชิตฺวา   วุตฺตนเยเนว   อวินาภาวโต  อุมฺมุชชฺนมฺป  
กตฺวา   ปกฺกมนฺติ ฯ   อปเร   ปุนปฺปุน  อุมฺมุชฺชนนมิฺมุชฺชนานิ  กตฺวา  
นหาเต   ปาปสุทฺธ ิ  โหตีติ   เอวทิฏ ิกา   เต   กาเลน   กาล อุมฺมุช-ฺ 
ชนนิมฺมุชชฺนานิ   กโรนฺติ ฯ   เต   สพฺเพป   สนฺธาย   วุตฺต อุมมฺุชฺชนฺติป    
นิมฺมุชฺชนฺติป   อุมฺมุชฺชนนิมฺมุชฺชนมฺป   กโรนฺตีติ ฯ เอตฺถ   จ    
กิ ฺจาป   นิมฺมุชฺชนปุพฺพก   อุมฺมุชชฺน   นิมฺมุชชฺนเมว  ปน  กโรนฺตา   
กติปยา   อุมมฺุชฺชน   ตทุภย ฺจ   กโรนฺตา   พหูติ   เตส เยภุยฺย- 
                         [ ม. ว. ป.  ๕๘-๙  ส. ต.  ๒๘ ]  
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ภาวทสฺสนตฺถ อุมฺมุชฺชน ปม วุตฺต ฯ  
        [๖๘]  อุทกวาหโกติ   อุทโกโฆ ฯ   เรณุคตายาตี  รโชคตาย  
รโชกิณฺณายาติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๖๙]  เนว  โข  ตฺว  กสฺสป  อรหาติ  เอเตน  ตทา  กสฺสปสสฺ  
อเสขภาว   ปฏิกฺขิปติ ฯ   นาป   อรหตฺตมคฺค  สมาปนฺโนติ  เอเตน  
เสขภาว ฯ   อุภเยนาปสฺส   อนริยภาวเมว   ทีเปติ ฯ  สาป  เต  
ปฏิปทา   นตฺถิ   ยาย   ตฺว   อรหา   วา  อสฺสสิ  อรหตฺตมคฺค  วา  
สมาปนฺโนติ   อิมินา   ปนสฺส   กลฺยาณปุถุชฺชนภาวมฺป   ปฏิกฺขิปติ ฯ  
ตตฺถ   ปฏิปทาติ   สีลวิสทฺุธิอาทโย   ฉ   วิสุทฺธิโย ฯ   ปฏิปชฺชติ  
เอตาย   อริยมคฺโคติ  ปฏปิทา  จ  อสสฺสีติ  ภเวยฺยาสิ ฯ  จิรปฏกิาติ  
จิรกาลโต   ปฏาย ฯ   นาคทมนโต   ปฏายาติ   อตฺโถ ฯ  
ขาริกาชมิสฺสนฺติ   เอตฺถ   ขารีติ   อรณี กมณฺฑลุ สูจิอาทโย ตาปส- 
ปริกฺขารา ฯ   ต   หรณกกาช   ขาริกาช ฯ  อคฺคิหุตฺตมิสฺสนฺติ  
ทพฺพิอาทิ อคฺคิปูโชปกรณ ฯ อุปสคฺโคติ อุปทฺทโว ฯ  
        [๗๐]  อิทานิ  อฑฺฒุฑฺฒานิ  ปาฏิหาริยสหสฺสานิ  เอกโต   
คเณตฺวา ทสฺเสตุ   ภควโต   อธิฏาเนน   ป ฺจ   กฏสตานิ  น   
ผาลิยึสูติอาทิ อารทฺธ ฯ  นาคทมนาทีนิ  ปน  โสฬสปาฏิหาริยานิ   
อิธ  น  คณิตานิ ฯ เตหิ สทฺธึ โสฬสาตเิรกอฑฺฒุฑฺฒปาฏิหาริย- 
สหสฺสานีติ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๗๑]  อิทานิ   ตสฺส   ภิกฺขุสหสฺสสฺส   อาทิตฺตปริยายเทสนาย  
                        [ ม. ว. ป.  ๖๐-๒  ส. ต.  ๒๘ ]  
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อรหตฺตปฺปตฺตึ   ทสฺเสตุ   อถโข   ภควาติอาทิ   อารทฺธ ฯ   ตตฺถ  
คยาย   วิหรติ   คยาสีเสติ   คยานามิกาย   นทิยา  อวิทูเร  ภวตฺตา  
คาโม   คยา   นาม ฯ   ตสฺส  คยาย  วิหรติ ฯ  สมีปตฺเถ  เจต  
ภุมฺมวจน ฯ   คยาคามสฺส   หิ   อวิทูเร  คยาติ  เอกา  โปกฺขรณีป  
อตฺถิ   นทีป   คยาสีสนามโก   หตฺถิกุมภฺสทิโส   ปฏ ิปาสาโณป ฯ  
ยตฺถ   ภิกฺขุสหสฺสสฺส   โอกาโส   ปโหติ   ภควา   ตตฺถ   วิหรติ ฯ  
เตน   วุตฺต   คยาสีเสติ ฯ   คยาคามสฺส  อาสนฺเน  คยาสีสนามเก  
ปฏ ิปาสาเณ   วิหรตีติ   วุตฺต   โหติ ฯ   ภิกฺขู  อามนฺเตสีติ  เตส  
สปฺปายธมฺมเทสน   วิจินิตฺวา   ต  เทเสสฺสามีติ  อามนฺเตสิ ฯ  ภควา  
หิ   ต   อิทฺธิมยปตฺตจีวรธร   สมณสหสฺส   อาทาย   คยาสีส  คนฺตฺวา  
เตน   ปริวารโิต   นิสีทิตฺวา   กตรา   นโุข   เอเตส   ธมฺมกถา  
สปฺปายาติ   จินฺเตนฺโต   อิเม   สาย   ปาต  อคฺคึ  ปริจรนฺติ  อิเมส  
ทฺวาทสายตนานิ   อาทิตฺตานิ   สมฺปชชฺลิตานิ   วิย  กตฺวา  ทสฺเสสฺสามิ  
เอว   อิเม   อรหตฺต   ปาปณิุตุ   สกฺขิสสฺนฺตีติ   สนนฺิฏานมกาสิ ฯ  
อถ   เนส   ตถา   เทเสตุ   สพฺพ   ภิกฺขเว  อาทิตฺตนฺติอาทินา  อิม  
อาทิตฺตปริยาย อภาสิ ฯ  
        [๗๒]  ตตฺถ   สพฺพ   นาม   จตุพฺพิธ   สพฺพสพฺพ   อายตนสพฺพ 
สกฺกายสพฺพ ปเทสสพฺพนฺติ ฯ ตตฺถ  
                             น ตสฺส อทิฏมิธตฺถ ิกิ ฺจิ  
                             อโถ อวิ ฺาตมชานิตพฺพ  
                                  [ ม. ว. ป.  ๖๒  ส. ต.  ๒๘ ]  
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                             สพฺพ อภิ ฺาสิ ยทตฺถิ เนยฺย  
                             ตถาคโต เตน สมนฺตจกฺขูติ  
อิท  สพฺพสพฺพ  นาม ฯ  สพฺพ  โว  ภิกฺขเว  เทเสสฺสามิ  ต สุณาถาติ  
อิท   อายตนสพฺพ   นาม ฯ   สพฺพธมฺมมูลปริยาย   โว   ภิกฺขเว  
เทเสสฺสามีติ   อิท   สกฺกายสพฺพ   นาม ฯ   สพฺพธมฺเมสุ   วา ปม- 
สมนฺนาหาโร   อุปฺปชชฺติ   จิตฺต   มโน   มานส   ตชชฺา มโนวิ ฺาณ- 
ธาตูติ   อิท   ปเทสสพฺพ   นาม ฯ  อิติ  ป ฺจารมฺมณมตฺต ปเทส- 
สพฺพ ฯ   เตภูมิกธมฺมา   สกฺกายสพฺพ ฯ   จตุพฺภูมิกธมฺมา อายตน 
สพฺพ ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  เนยฺย  สพฺพสพฺพ ฯ  ปเทสสพฺพ  สกฺกายสพฺพ  
น   ปาปุณาติ   ตสฺส   เตภูมิกธมฺเมสุป  เอกเทสสฺส  อสงฺคณฺหนโต ฯ  
สกฺกายสพฺพ   อายตนสพฺพ   น   ปาปุณาติ   โลกุตฺตรธมฺมาน  
อสงฺคณฺหนโต ฯ   อายตนสพฺพ   สพฺพสพฺพ   น   ปาปุณาติ ฯ  
กสฺมา ฯ   ยสมฺา   อายตนสพฺเพน   จตุพฺภูมิกธมฺมาว  ปริคฺคหิตา  น  
ลกฺขณป ฺตฺติโย ฯ   อิมสฺมิมฺปน   สตฺุเต   อายตนสพฺพ  อธิปฺเปต ฯ  
ตถาป อิธ วิปสฺสนูปคธมฺมาว คเหตพฺพา ฯ  
        [๗๓]  จกฺขุนฺติ   เทฺว  จกฺขูนิ  าณจกฺขุ  เจว  มสจกฺขุ  จ ฯ  
ตตฺถ   าณจกฺขุ   ป ฺจวิธ   พุทฺธจกฺขุ  ธมฺมจกฺขุ  สมนฺตจกฺขุ   
ทิพฺพจกฺขุ ป ฺาจกฺขูติ ฯ   เตสุ   พุทธฺจกฺขุ   นาม   อาสยานุสย- 
าณ ฺเจว อินฺทฺริยปโรปริยตฺติาณ ฺจ   ย   พุทฺธจกฺขุนา   โลก    
โวโลเกนฺโตติ อาคต ฯ   ธมฺมจกฺขุ   นาม   เหฏ ิมา   ตโย   มคฺคา  
                         [ ม. ว. ป.  ๖๒-๓  ส. ต.  ๒๘ ]  
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ตีณิ   จ   ผลานิ   ย   วิรช  วีตมล  ธมฺมจกฺขุ  อุทปาทีติ  อาคต ฯ  
สมนฺตจกฺขุ   นาม   สพฺพ ฺ ุตาณ   ย   ปาสาทมารุยฺห   สมนตฺ- 
จกฺขูติ อาคต ฯ   ทิพฺพจกฺขุ   นาม   อาโลกวฑฺฒเนน   อุปฺปนฺนาณ  
ย   ทิพฺเพน   จกฺขุนา   วิสุทฺเธนาติ   อาคต ฯ   ป ฺาจกฺขุ  นาม  
จตุสฺสจฺจปริจฺเฉทกาณ   ย   จกฺขุ   อุทปาทีติ   อาคต ฯ  
มสจกฺขุป   ทวิุธ   สสมฺภารจกฺขุ   ปสาทจกฺขูติ ฯ   เตสุ   ยฺวาย  
อกฺขิกูปเก   อกฺขิปฏเลหิ   ปริวารโิต   มสปณฺโฑ   ยตฺถ   จตสฺโส  
ธาตุโย   วณฺณคนฺธรโสชาสมฺภโว   ชวิีต   ภาโว   จกฺขุปฺปสาโท  
กายปฺปสาโทติ   สงฺเขปโต   เตรสสมฺภารา   โหนฺติ ฯ   วิตฺถารโต  
ปน   จตสฺโส   ธาตุโย   วณฺณคนฺธรโสชาสมฺภโวติ   อิเม   นว จตุสฺ- 
สมุฏานวเสน   ฉตฺตึส   ชีวิต   ภาโว   จกฺขุปฺปสาโท กายปฺ- 
ปสาโทติ   อิเม   กมฺมสมฏุานา   ตาว   จตฺตาโรติ   จตฺตาฬีส  
สมฺภารา   โหนฺติ ฯ   อิท   สสมฺภารจกฺขุ   นาม ฯ   ยมฺปเนตฺถ  
เสตมณฺฑลปริจฺฉินฺเนน   กณฺหมณฺฑเลน   ปริวาริเต   ทฏิมณฺฑเล  
สนฺนิวิฏ   รปูทสฺสนสมตฺถ   ปสาทมตฺต   อิท   ปสาทจกฺขุ   นาม ฯ  
ตสฺส  ตโต  ปเรส ฺจ  โสตาทีน  วิตฺถารกถา  วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺตาว ฯ  
ตตฺถ   ยทิท   ปสาทจกฺขุ   ต   คเหตฺวา   ภควา   จกขฺุ   ภิกฺขเว  
อาทิตฺตนฺติอาทิมาห ฯ  
        [๗๔]  ตตฺถ   อาทิตฺตนฺติ   ปทิตฺต ฯ   สมฺปชชฺลิต  เอกาทสหิ  
อคฺคีหิ   เอกชาลีภูตนฺติ   อตฺโถ ฯ   จกขฺุสนฺนิสฺสิต   วิ ฺาณ  
                           [ ม. ว. ป.  ๖๓  ส. ต.  ๒๘ ]  
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จกฺขุวิ ฺาณ   จกฺขุสฺส   วา   การณภูตสฺส   วิ ฺาณ จกฺขุ- 
วิ ฺาณ ฯ   กาม   รูปาโลกมนสิการาทโยป   ตสฺส   วิ ฺาณสฺส  
การณ   เต   ปน   สาธารณการณ   จกขฺุ   อสาธารณนฺติ อสาธา- 
รณการเณนาย  นิทฺเทโส  ยถา  ยวงฺกุโรติ ฯ  โสตวิ ฺาณาทีสุป  
เอเสว   นโย ฯ   จกฺขุสนฺนิสฺสิโต   ผสฺโส   จกฺขุสมฺผสฺโส ฯ จกฺขุ- 
วิ ฺาณสมฺปยุตฺตผสฺสสฺเสต   อธิวจน ฯ  โสตสมฺผสฺสาทีสุป  เอเสว  
นโย ฯ   จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชชฺติ   เวทยิตนฺติ   จกฺขุสมฺผสฺส  
มูลปจฺจย   กตฺวา  อุปฺปนฺนา  สมฺปฏิจฺฉนฺน สนฺตีรณ โวฏพฺพน ชวน- 
เวทนา ฯ จกฺขุวิ ฺาณสมฺปยุตฺตาย   ปน   เวทนาย   จกฺขุสมฺผสฺสสฺส  
ปจฺจยภาเว   วตฺตพฺพเมว   นตฺถิ ฯ   จกฺขุสมฺผสฺโส   หิ  สหชาตาย  
เวทนาย   สหชาตาทิวเสน   อสหชาตาย   อุปนิสฺสยาทิวเสน   ปจฺจโย  
โหติ ฯ   เตเนว   จกฺขุสมผฺสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  
ทุกฺข   วา   อทุกฺขมสุข   วาติ   วุตฺต ฯ   โสตทฺวารเวทนาทีสุป  
เอเสว   นโย ฯ   เอตฺถ   ปน   มโนติ  ภวงฺคจิตฺต  มโนทฺวารสฺส  
อธิปฺเปตตฺตา ฯ   ธมฺมาติ   ธมฺมารมฺมณ ฯ   มโนวิ ฺาณนฺติ  
สหาวชฺชนก   ชวน ฯ   มโนสมฺผสฺโสติ   ภวงฺคสหชาโต   ผสฺโส ฯ  
เวทยิตนฺติ   อาวชฺชนเวทนาย  สทฺธึ  ชวนเวทนา ฯ  ภวงฺคสมฺปยุตฺ- 
ตาย ปน   เวทนาย   คหเณ   วตฺตพฺพเมว   นตฺถิ ฯ   อาวชฺชน   วา  
ภวงฺคโต อโมเจตฺวา มโนติ สาวชฺชน ภวงฺค ทฏพฺพ ฯ ธมฺมาติ  
ธมฺมารมฺมณเมว ฯ   มโนวิ ฺาณนฺติ   ชวนวิ ฺาณ ฯ มโน- 
                         [ ม. ว. ป.  ๖๓  ส. ต.  ๒๘ ]  
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สมฺผสฺโสติ  ภวงฺคาวชฺชนสหชาโต  ผสฺโส ฯ เวทยิตนฺติ ชวนสห- 
ชาตา เวทนา ฯ  ภวงฺคาวชฺชนสหชาตาป  วฏฏติเยว ฯ  ราคคฺคินาติ- 
อาทีสุ ฯ ราโคว   อนุทหนฏเน   อคฺคีติ  ราคคฺคิ ฯ  ราโค  หิ   
ติขิณ  หุตฺวา อุปฺปชฺชมาโน   สตฺเต   อนุทหติ   ฌาเปติ   ตสฺมา   
อคฺคีติ  วุจฺจติ ฯ อิตเรสุป ทฺวีสุ เอเสว นโย ฯ  
        [๗๕]  ตตฺรีมานิ  วตฺถูนิ ฯ  เอกา  ทหรภิกฺขุนี จิตฺตลปพฺพต- 
วิหาเร อุโปสถาคาร   คนตฺฺวา   ทฺวารปาลรูปก   โอโลกยมานา    
 ิตา ฯ อถสฺสา   อนฺโต   ราโค   ติขิณตโร   หุตฺวา   อุปฺปนฺโน ฯ   
ตสฺมา ตสมุฏานา   เตโชธาตุ   อติวิย   ติขิณภาเวน   สทฺธ ึ  อตฺตนา  
สหชาตธมฺเมหิ   หทยปเทส   ฌาเปสิ   ยถา   ต   พาหิรเตโชธาตุ  
สนฺนิสฺสย ฯ   เตน  สา  ภิกฺขุนี  ฌายิตฺวา  กาลมกาสิ ฯ  ภิกฺขุนิโย  
คจฺฉมานา   อย   ทหรา    ิตา   ปกฺโกสถ  นนฺติ  อาหสุ ฯ  เอกา  
คนฺตฺวา   กสฺมา    ิตาสีติ   หตฺเถ  คณฺหิ ฯ  คหิตมตฺตา  ปริวตฺติตฺวา  
ปปตา ฯ   อิท   ตาว   ราคสฺส   อนุทหนตาย   วตฺถุ ฯ  โทสสฺส  
ปน   อนุทหนตาย   มโนปโทสิกา   เทวา   ทฏพฺพา ฯ  เตสุ  กริ  
เอโก   เทวปุตฺโต   นกฺขตฺต   กฬีิสฺสามีติ   สปริวาโร   รเถน   วีถึ  
ปฏิปชชฺติ ฯ   อถ ฺโ   นิกฺขมนฺโต   ต   ปรฺโต   คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  
กึ  โภ  อย  กปโณ  อทฏิปุพฺพ  วิย  เอก  ทิสฺวา  ปติยา  อุทฺธุมาโต  
วิย   คชฺชมาโน๑   วิย   คจฺฉตีติ  กุชฺฌติ ฯ  ปุรโต  คจฺฉนฺโตป  
 ๑. อ ฺตฺถ ปน ภิชฺชมาโนติ ทิสฺสติ ฯ  

                               [ ม. ว. ป.  ๖๓  ส.ต. ๒๘ ]  
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นิวตฺติตฺวา   ต   กุทฺธ   ทสิฺวา   กุทฺธา   นาม   สุวิชานา   โหนฺตีติ  
กุทฺธภาวมสฺส   ตฺวา   ตฺว   กุทฺโธ   มยฺห   กึ   กริสสฺสิ   อย  
สมฺปตฺติ   มยา   ทานสีลาทีน   วเสน   ลทฺธา   น  ตุยฺห  วเสนาติ  
ปฏิกุชฺฌติ ฯ   เอกสฺมึ   ห ิ  กุทฺเธ   อิตโร   อกุทฺโธ   รกฺขติ ฯ  
กุทฺธสฺส  ห ิ โส  โกโธ  อิตรสฺมึ  อกชุฌฺนฺเต  อนุปาทาโน เอกวารเมว  
อุปฺปตฺติยา   อนาเสวโน   จาเวตุ   น   สกฺโกติ   อุทกนฺต   ปตฺวา  
อคฺคิ   วิย   นพฺิพายติ ฯ   ตสฺมา  อกุทฺโธ  ต  จวนโต  รกฺขติ ฯ  
อุโภสุ   ปน   กุทฺเธสุ   เอกสฺส   โกโธ   อิตรสฺส   ปจฺจโย   โหติ  
ตสฺสป   โกโธ   อิตรสฺส   ปจฺจโย   โหตีติ   อุโภ   กนฺทนฺตานเยว  
โอโรธาน   จวนฺติ ฯ   อุโภสุ   ห ิ  กุทฺเธสุ   ภิยฺโย   ภิยฺโย อ ฺ- 
ม ฺมฺหิ   ปริวฑฺฒนวเสน   ติขิณสมุทาจาโร   นสิฺสยทหนรโส  โกโธ  
อุปฺปชฺชมาโน   หทยวตฺถุ   นิทฺทหนฺโต   อจฺจนฺตสุขุมาล   กรชกาย  
วินาเสติ ฯ  ตโต  สกโลป  อตฺตภาโว  อนฺตรธายติ ฯ  อิท  โทสสฺส  
อนุทหนตาย   วตฺถุ ฯ  โมหสฺส  ปน  อนุทหนตาย  ขิฑฺฑาปโทสิกา- 
เอว ทฏพฺพา ฯ   โมหวเสน   หิ   เตส   สติสมฺโมโส   โหติ ฯ  
ตสฺมา   ขิฑฺฑาวเสน   อาหารกาล   อติวตฺเตตฺวา   กาล  กโรนฺติ ฯ  
เต   กิร   ปุ ฺวิเสสาธิคเตน  มหนฺเตน  อตฺตโน  สิรีวิภเวน  นกฺขตฺต  
กีฬนฺตา   ตาย   สมฺปตฺติมหนฺตตาย   อาหาร   ปริภุ ฺชิมฺหา   น  
ปริภุ ฺชิมฺหาติป   น   ชานนฺติ ฯ  อถ  เอกาหาราติกฺกมนโต  ปฏาย  
นิรนฺตร   ขาทนฺตาป  ปวนฺตาป  จวนฺติเยว  น  ติฏนฺติ ฯ  กสฺมา ฯ  
                               [ ม. ว. ป.  ๖๓  ส. ต.  ๒๘ ]  
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กมฺมชเตชสฺส   พลวตาย ฯ   มนุสฺสาน   หิ   กมฺมชเตโช   มนโฺท  
กรชกาโย   พลวา ฯ   เตส  เตชสฺส  มนฺทตาย  กายสฺส  พลวตาย  
สตฺตาหมฺป   อติกฺกมิตฺวา   อุณฺโหทก อจฺฉยาคุอาทีหิ   สกฺกา   วตฺถุ  
อุปตฺถมฺเภตุ ฯ   เทวานมฺปน  เตโช  พลวา โหติ อุฬารปุ ฺ- 
นิพฺพตฺตตฺตา อุฬารครุสินทิฺธสุธาหารชีรณโต   จ ฯ   กรช   มนฺท  
มุทุสุขุมสุขุมาลภาวโต ฯ   เตเนว   หิ   ภควา   อินฺทสาลคุหาย  
ปกติปวิย   ปติฏาตุ   อสกฺโกนฺต  สกฺก  เทวราชาน  โอฬาริก  กาย  
อธิฏาหีติ   อาห ฯ   ตสมฺา   เต  เอก  อาหารเวล  อติกฺกมิตฺวา  
สณฺาตุ   น   สกฺโกนฺติ ฯ   ยถา   นาม   คิมฺหาน   มชฺฌนฺติเก ตตฺต- 
ปาสาเณ  ปต  ปทุม  วา  อุปฺปล  วา  สายณฺหสมเย  ฆฏสเตนาป  
สิ ฺจิยมาน   ปากติย   น   โหติ   วินสฺสติเยว   เอวเมว   ปจฺฉา  
นิรนฺตร   ขาทนฺตาป   ปวนฺตาป  จวนฺติเยว  น  ติฏนฺติ ฯ  โก  ปน  
เนส   อาหาโร  กา  อาหารเวลาติ ฯ  สพฺเพสมฺป  กามาวจรเทวาน  
สุธาหาโร ฯ   โส   เหฏ ิเมหิ   เหฏ ิเมหิ   อุปริมาน   อุปริมาน  
ปณีตตโม  โหติ ฯ  ต  ยถาสก  ทิวสวเสน  ทิวเส  ทิวเส  ภุ ฺชนฺติ ฯ  
เกจิ   ปน   วิฬารปทปฺปมาณ   สุธาหาร   ภุ ฺชนฺติ   โส   ชิวฺหาย  
ปตมตฺโต   ยาว   เกสคฺคนขคฺคา   กาย  ผรติ  เตสเยว  ทิวสวเสน  
สตฺตทิวส  ยาปนสมตฺโถว  โหตีติ  วทนฺติ ฯ  เก ปน เต ขิฑฺฑา- 
ปโทสิกา นาม   เทวา   อิเม   นามาติ   อฏกถาย   วิจารณา    
นตฺถิ ฯ กมฺมชเตโช   พลวา   โหติ   กรช   มนฺทนติฺ   อวิเสเสน  
                         [ ม. ว. ป.  ๖๓  ส. ต.  ๒๘ ]  
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วุตฺตตฺตา   ปน   เยเกจิ   กพฬีการาหารุปชีวิโน   เอว  กโรนฺติ  เต  
เอว  จวนฺตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  เกจิ  ปนาหุ นิมฺมานรติปรนิมฺมิต- 
วสวตฺติโน เต   เทวา   ขิฑฺฑาย   ปทสฺุสนมตฺเตเนว   เหเต   ขิฑฺฑา- 
ปโทสิกาติ วุตฺตาติ ฯ  มโนปโทสิกา  ปน จาตุมฺมหาราชิกาติ  
อฏกถายเมว วุตฺต ฯ เกจิ ปน ขิฑฺฑาปโทสิกาป  
จาตุมฺมหาราชิกาเยวาติ วทนฺติ ฯ  
        [๗๖]  เอว   ตาว   ราคาทโย   ตโย   อนุทหนฏเน  อคฺคีติ  
เวทิตพฺพา ฯ   ชาติอาทิตฺตยมฺปน   นานปฺปการทุกฺขวตฺถุภาเวน  
อนุทหนโต  อคฺคิ ฯ  โสกาทีน  อนุทหนตา  ปากฏาเยว ฯ  เสสเมตฺถ  
วุตฺตนยเมว ฯ   อิติ   อิมสฺมึ   สุตฺเต   ทุกฺขลกฺขณ   กถิต  
จกฺขาทีน   เอกาทสหิ   อคฺคีหิ   อาทิตฺตภาเวน   ทุกฺขมตาย  
ทุกฺขภาวสฺส กถิตตฺตา ฯ  
        [๗๗]  อิทานิ  อถโข  ภควา  คยาสีเส  ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวาติ-  
อาทีสุ ฯ   ยา   สา   อนุตฺตานปทวณฺณนา   ต  ทสฺเสตุ  ลฏ ิวเนติ  
ตาลุยฺยาเนติอาทิ   อารทฺธ ฯ   ตตฺถ   ตาลุยฺยาเนติ   ตาลรุกฺขาน  
พหุภาวโต   เอวลทฺธนาเม   อุยฺยาเน ฯ  อปฺเปกจฺเจ  เยน  ภควา  
เตน ฺชลึ   ปณาเมตฺวาติอาทีสุ  อ ฺชลึ  ปณาเมตฺวาติ  เย  อุภโต- 
ปกฺขิกา เต   สนฺธาเยต   วุตฺต ฯ   เต   กริ   เอว  จินฺตยึสุ  สเจ   
โน มิจฺฉาทิฏ ิกา   โจเทสฺสนฺติ   กสฺมา   ตุมฺเห  สมณ  โคตม   
วนฺทิตฺถาติ เตส   ก ึ  อ ฺชลิมตฺตกรเณนป   วนฺทติ   โหตีติ   วกฺขาม  
                         [ ม. ว. ป.  ๖๓-๔  ส. ต.  ๒๘ ]  
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สเจ   โน  สมฺมาทิฏ ิกา  โจเทสฺสนฺติ  กสฺมา  ภควนฺต  น  วนฺทตฺิ- 
ถาติ กึ   สีเสน   ภูมึ   ปหรนฺเตเนว   วนฺทิต   โหติ   นนุ  อ ฺชล-ิ 
กมฺมมฺป วนฺทนาเอวาติ   วกฺขามาติ ฯ   นามโคตฺต   สาเวตฺวาติ    
โภ โคตม   อห   อสุกสฺส   ปุตฺโต   ทตฺโต   นาม   มตฺิโต   นาม  อิธ  
อาคโตติ   วทนฺตา   นาม   สาเวนฺติ   นาม ฯ   โภ  โคตม  อห  
วาเสฏโ   นาม   กจฺจาโน   นาม   อิธาคโตติ   วทนฺตา   โคตฺต  
สาเวนฺติ   นาม ฯ   เอเต  กริ  ทลิทฺทา  ชิณฺณกุลปุตฺตา  ปริสมชฺเฌ  
นามโคตฺตวเสน   ปากฏา   ภวิสฺสามาติ   เอว   อกสุ ฯ  เย  ปน  
ตุณฺหีภูตา   นิสีทึสุ   เต   เกราฏิกา   เจว  อนฺธพาลา  จ ฯ  ตตฺถ  
เกราฏิกา   เอว   เทฺว   กถาสลฺลาเป   กโรนฺโต  วิสฺสาสิโก  โหติ  
อถ   วิสฺสาเส   สติ   เอก  เทฺว  ภิกฺขา  อทาตุ  น  ยุตฺตนฺติ  ตโต  
อตฺตาน   โมเจนฺตา   ตุณฺหี   นิสีทนฺติ ฯ   อนฺธพาลา  อาณตาเยว  
อวกฺขิตฺตมตฺติกาปณฺโฑ วิย ยตฺถกตฺถจิ ตุณฺหีภูตา นีสีทนฺติ ฯ  
        [๗๘]  กีสโกวทาโนติ  เอตฺถ  กสีกาน  โอวทาโนติ กีสโกว- 
ทาโนติ อิม   ตาว   อตฺถวิกปฺป   ทสฺเสตุ   ตาปสจริยาย   กีสสรรีตฺตาติ 
อาทิ วุตฺต ฯ  อคฺคิหุตฺตนฺติ  อคฺคิปริจรณ ฯ  รูปาทโยว  อิธ   
กามนียฏเน กามาติ  วุตฺตาติ  อาห  เอเต  รูปาทโย  กาเมติ ฯ  
ย ฺา อภิวทนฺตีติ ยาคเหตุ   อิชฌฺนตีฺติ   วทนฺติ ฯ   อุปธีสูติ    
เอตฺถ  จตฺตาโร  อุปธี กามุปธิ   ขนฺธุปธิ  กิเลสุปธ ิ อภิสงฺขารุ- 
ปธีติ ฯ  กามาป  หิ  ย  ป ฺจ กามคุเณ   ปฏิจฺจ   อุปปฺชฺชติ  
                    [ ม. ว. ป.  ๖๔-๕  ส. ต.  ๒๘ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 126 

สุข   โสมนสฺส   อย   กามาน   อสฺสาโทติ   เอว   วุตฺตสฺส  สุขสฺส  
อธิฏานภาวโต   อุปธิยติ   เอตฺถ   สุขนฺติ  อิมินา  วจนตฺเถน  อุปธีติ  
วุจฺจนฺติ ฯ   ขนฺธาป   ขนฺธมูลกสฺส   ทกฺุขสฺส   อธิฏานภาวโต ฯ  
กิเลสาป   อปายทุกฺขสฺส   อธิฏานภาวโต ฯ   อภิสงฺขาราป  
ภวทุกฺขสฺส   อธิฏานภาวโต   อุปธีติ   วุจฺจนฺติ ฯ   เตสุ   ขนฺธุปธ ิ 
อิธาธิปฺเปโตติ   อาห   ขนธฺุปธีสุ   มลนฺติ   ตฺวาติ ฯ   ย ฺา  
มลเมว   วทนฺตีติ   ยาคเหตุ   มลเมว   อิชฌฺตีติ  วทนฺติ ฯ  ยฏิเติ  
มหายาเค ฯ   หุเตติ   ทิวเส   ทิวเส   กตฺตพฺพอคฺคิปริจรเณ ฯ  
กามภเว   อสตฺตนฺติ   กามภเว   อลคฺค ฯ   ตพฺพินิมุตฺตนฺติ   วุตฺต  
โหติ ฯ อาสึสนาติ ปฏนา ฯ  
        [๗๙]  ทิพฺพสุวณฺเณสุป   สิงฺคิสุวณฺณสฺส   สพพฺเสฏตฺตา สิงฺคิ- 
นิกฺขสุวณฺโณติ   วุตฺต ฯ   ยเถว   หิ   มนุสฺสปริโภเค   สุวณฺเณ ยุตฺติ- 
กต   หีน   ตโต   รสวิทฺธ  เสฏ  รสวิทฺธโต  อากรุปฺปนฺน  ตโต  
ยงฺกิ ฺจิ   ทิพฺพ   เสฏ   เอว   ทิพฺพสวุณฺเณสุป  จามิกรโต  สาต- 
กุมฺภ สาตกุมฺภโต   ชมฺพูนท   ชมฺภูนทโต   สิงฺคิสุวณฺณ ฯ   ตสฺมา    
ต สพฺพเสฏ ฯ   สิงฺคินิกฺขนฺติ   จ   นกิฺขปริมาเณน   สิงฺคิสุวณฺเณน  
กต   สุวณฺณปฏฏ ฯ   โอนกนิกฺเขน   กต   ห ิ  ฆฏฏนมชชฺกกฺขม  
น   โหติ ฯ  อติเรเกน  กต  ฆฏฏนมชชฺน  ขมติ ฯ  วณฺณวนฺต  ปน  
น   โหติ ฯ  ผรุสธาตุก  ขายติ ฯ  นิกฺเขน  กต  ฆฏฏนมชฺชน ฺเจว  
ขมติ   วณฺณวนฺต ฺจ   โหติ ฯ   นิกฺขมฺปน   วีสติสุวณฺณนฺติ   เกจิ ฯ  
                        [ ม. ว. ป.  ๖๖-๙  ส. ต.  ๒๘-๓๐ ]  
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ป ฺจวีสติสุวณฺณนฺติ   อปเร ฯ   มชฺฌิมนิกายฏกถายมฺปน   นิกขฺ  
นาม   ป ฺจสุวณฺณนฺติ   วุตฺต ฯ   สุวณฺโณ   นาม   จตุทฺธรณนฺติ  
วทนฺติ ฯ  
        [๘๐]  ทสสุ   อริยวาเสสุ   วุฏวาโสติ   อิธ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
ป ฺจงฺควิปฺปหีโน   โหติ   ฉฬงฺคสมนฺนาคโต   เอการกฺโข จตุรา- 
ปสฺเสโน   ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจ   สมวยสฏเสโน   อนาวิลสงฺกปฺโป  
ปสฺสทฺธกายสงฺขาโร   สุวิมุตฺตจิตฺโต   สุวิมุตฺตป ฺโ ฯ   กถ ฺจ  
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   ป ฺจงฺควิปฺปหีโน   โหติ ฯ   อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  
กามจฺฉนฺโท   ปหีโน   โหติ   พฺยาปาโท   ปหีโน   โหติ   ถีนมทิฺธ  
ปหีน   โหติ   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ   ปหีน   โหติ   วิจิกิจฺฉา   ปหีนา  
โหติ   เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ป ฺจงฺควิปฺปหีโน   โหติ ฯ  
กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ฉฬงฺคสมนฺนาคโต   โหติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา  เนว  สุมโน  โหติ  น  ทมฺุมโน อุเปกขฺโก  
วิหรติ   สโต   สมฺปชาโน   โสเตน   สทฺท   สุตฺวา   ฆาเนน  คนฺธ  
ฆายิตฺวา   ชิวฺหาย   รส   สายิตฺวา   กาเยน   โผฏพฺพ   ผุสิตฺวา  
มนสา   ธมฺม   วิ ฺาย   เนว  สุมโน  โหติ  น  ทุมมฺโน  อุเปกฺขโก  
วิหรติ   สโต  สมฺปชาโน  เอว  โข  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  ฉฬงฺค- 
สมนฺนาคโต โหติ ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เอการกฺโข  โหติ ฯ   
อิธ  ภิกฺขเว ภิกฺขุ   สตารกฺเขน   เจตสา   สมนฺนาคโต  โหติ  เอว   
โข  ภิกฺขเว ภิกฺขุ   เอการกฺโข   โหติ ฯ   กถ ฺจ   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ  
                         [ ม. ว. ป.  ๗๐  ส. ต.  ๓๐ ]  
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จตุราปสฺเสโน   โหติ ฯ   อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สงฺขาเยก  ปฏิเสวติ  
สงฺขาเยก   อธิวาเสติ   สงฺขาเยก   ปริวชฺเชติ  สงฺขาเยก  วิโนเทติ  
เอว   โข   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตุราปสฺเสโน  โหต ิฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ   ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจ   โหติ ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ยานิ  
ตานิ   ปุถุสมณพฺราหฺมณาน   ปุถุปจฺเจกสจฺจานิ   สพฺพานิสฺส   ตานิ  
นุณฺณานิ   โหนฺติ   ปนุณฺณานิ   จตฺตานิ   วนฺตานิ   มุตฺตานิ   ปหีนานิ  
ปฏินิสฺสฏานิ   เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจ  
โหติ ฯ   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมวยสฏเสโน  โหติ ฯ  อิธ  
ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน   กาเมสนา   ปหีนา  โหติ  ภเวสนา  ปหีนา  โหติ  
พฺรหฺมจริเยสนา   ปฏิปฺปสฺสทฺธา   เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ สมวย- 
สฏเสโน   โหติ ฯ   กถ ฺจ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อนาวิลสงฺกปฺโป  
โหติ ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน   กามสงฺกปฺโป   ปหโีน   โหติ  
พฺยาปาทสงฺกปฺโป   ปหีโน   โหติ   วิหึสาสงฺกปฺโป   ปหีโน   โหติ  
เอว   โข  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  อนาวิลสงฺกปฺโป  โหติ ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ   ปสฺสทฺธกายสงฺขาโร   โหติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สุขสฺส  จ  
ปหานา   ทุกขฺสฺส   จ   ปหานา   ปุพฺเพว   โสมนสฺสโทมนสฺสาน  
อตฺถงฺคมา   อทุกฺขมสุข   อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ   จตุตฺถ   ฌาน  
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   เอว   โข   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปสฺสทฺธกายสงฺขาโร  
โหติ ฯ   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สุวิมตฺุตจิตฺโต   โหติ ฯ  อิธ  
ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน   ราคา   จิตฺต  วิมุตฺต  โหติ  โทสา  จิตฺต  วิมุตฺต  
                         [ ม. ว. ป.  ๗๐  ส. ต.  ๓๐ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 129 

โหติ   โมหา   จิตฺต   วิมุตฺต   โหติ   เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  
สุวิมุตฺตจิตฺโต   โหติ ฯ   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สวิุมุตฺตป ฺโ  
โหติ ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   ราโค   เม  ปหีโน  อุจฺฉินฺนมูโล  
ตาลาวตฺถุกโต   อนภาวงฺคโต   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺโมติ   ปชานาติ  
โทโส   เม   ปหีโน ฯเปฯ   โมโห   เม   ปหีโน   อุจฺฉินฺนมูโล ตาลา- 
วตฺถุกโต   อนภาวงฺคโต  อายตึ  อนุปฺปาทธมฺโมติ  ปชานาติ  เอว  
โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สุวิมุตฺตป ฺโ   โหตีติ   เอวมาคเตสุ   ทสสุ  
อริยวาเสสุ วุฏวาโส ฯ  
        [๘๑]  ตตฺถ  วสนฺติ  เอตฺถาติ  วาสา ฯ  อริยานเอว  วาสาติ  
อริยวาสา   อนริยาน   ตาทิสาน   วาสาน   อสมฺภวโต ฯ  อริยาติ  
เอตฺถ   อุกฺกฏนิทฺเทเสน   ขีณาสวา  คหิตา ฯ  เอการกฺโขติ  เอกา  
สติสงฺขาตา   อารกฺขา   เอตสฺสาติ   เอการกฺโข ฯ  ขีณาสวสฺส  หิ  
ตีสุ   ทฺวาเรส ุ  สพฺพกาเล  สติ  อารกฺขกิจฺจ  สาเธติ ฯ  เตเนวสฺส  
จรโต   จ   ติฏโต   จ   สตฺุตสฺส  จ  ชาครนฺตสฺส  จ  สตต  สมิต  
าณทสฺสน   ปจฺจุปฏ ิต   โหตีติ   วุจฺจติ ฯ   จตุราปสฺเสโนติ  
จตฺตาริ   อปสฺเสนานิ   อปสฺสยา   เอตสฺสาติ   จตุราปสฺเสโน ฯ  
สงฺขายาติ  าเณน ฯ  ปฏิเสวตีติ  าเณน  ตฺวา  เสวิตพฺพ- 
ยุตฺตกเมว เสวติ ฯ  ตสฺส  วิตฺถาโร  ปฏสิงฺขา  โยนิโส  จีวร   
ปริภุ ฺชตีติอาทินา นเยน   เวทิตพฺโพ ฯ   สงฺขาเยก   อธิวาเสตีติ    
าเณน   ตฺวา อธิวาเสตพฺพยุตฺตกเมว   อธิวาเสติ ฯ   วิตฺถาโร  
                        [ ม. ว. ป.  ๗๐  ส. ต.  ๓๐ ]  
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ปเนตฺถ   ปฏสิงฺขา   โยนโิส   ขโม   โหติ   สีตสฺสาติอาทินา  นเยน  
เวทิตพฺโพ ฯ   ปริวชฺเชตีติ   าเณน  ตฺวา  ปริวชฺเชตพฺพยุตฺตก- 
เมว ปริวชฺเชติ ฯ   ตสฺส   วิตฺถาโร   ปฏิสงฺขา   โยนิโส   จณฺฑ  หตฺถึ  
ปริวชฺเชตีติอาทินา   นเยน   เวทิตพฺโพ ฯ   วิโนเทตีติ   าเณน  
ตฺวา   วิโนเทตพฺพเมว   วิโนเทติ   นทูติ   นีหรติ  อนฺโต  วสิตุ  น  
เทติ ฯ   ตสฺส   วิตฺถาโร  อุปฺปนฺน  กามวิตกฺก  นาธิวาเสตีติอาทินา  
นเยน   เวทิตพฺโพ ฯ   ปนณฺุณปจฺเจกสจฺโจติ   อิทเมว  ทสฺสน  สจฺจ  
อิทเมว   สจฺจนฺติ   เอว   ปาฏิเยกฺก   คหิตตฺตา   ปจฺเจกสงฺขาตานิ  
ทิฏ ิสจฺจานิ  ปนุณฺณานิ  นีหฏานิ  ปหนีานิ  อสฺสาติ  ปนุณฺณปจฺเจก- 
สจฺโจ ฯ ปุถสุมณพฺราหฺมณานนฺติ   พหุนฺน   สมณพฺราหฺมณาน ฯ    
เอตฺถ จ   สมณาติ   ปพฺพชฺชูปคตา ฯ   พฺราหฺมณาติ   โภวาทิโน ฯ  
ปุถุปจฺเจกสจฺจานีติ   พหูนิ   ปาเฏกฺกสจฺจานิ ฯ  อิทเมว  ทสฺสน   
สจฺจ อิทเมว   สจฺจนฺติ   ปาฏิเยกฺก   คหิตานิ   พหูนิ  สจฺจานีติ  อตฺโถ ฯ  
นุณฺณานีติ   นีหฏานิ ฯ   ปนุณฺณานีติ   สฏุ ุ   นีหฏานิ ฯ  จตฺตานีติ  
วิสฺสฏานิ ฯ   วนฺตานีติ   วมิตานิ ฯ   มตฺุตานีติ   ฉินฺนพนฺธนานิ  
กตานิ ฯ   ปหีนานีติ   ปชหิตานิ ฯ  ปฏินิสฺสฏานีติ  ยถา  น  ปนุ  
จิตฺต   อาโรหนฺติ   เอว   ปฏินิสฺสชชฺติานิ ฯ   สพฺพาเนว   เจตานิ  
อริยมคฺคาธิคมโต  ปุพฺเพ  คหิตสฺส  ทิฏ ิคฺคาหสฺส วิสฺสฏภาว- 
เววจนานิ ฯ สมวยสฏเสโนติ   เอตฺถ   อวยาติ  อนูนา ฯ  สฏาติ   
นิสฺสฏา ฯท สมฺมา   อวยา   สฏา   เอสนา   อสฺสาติ สมวย- 
                       [ ม. ว. ป.  ๗๐  ส. ต.  ๓๐ ]  
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สฏเสโน ฯ  สมฺมาวิสฺสฏสพฺพเอสโนติ  อตฺโถ ฯ  ราคา  จิตฺต  
วิมุตฺตนฺติอาทีนิ   มคฺคสฺส   กิจฺจนิปฺผตฺติ   กถิตา   ราคาทีน ปหีน- 
ภาวทีปนโต ฯ   ราโค   เม   ปหีโนติอาทีหิ  ปจฺจเวกฺขนามุเขน  
อริยผล   กถติ ฯ   อธิคเต   หิ   อคฺคผเล   สพฺพโส   ราคาทีน อนุปฺ- 
ปาทธมฺมต   ปชานาติ ฯ  ต ฺจ  ปชานน  ปจฺจเวกฺขนาาณนฺติ ฯ  
ตตฺถ ป ฺจงฺควิปฺปหาน ปจฺเจกสจฺจปโนทน เอสนาสมวยสชฺชนานิ  
สงฺขาเยก   ปฏิเสวติ   อธิวาเสติ   ปริวชเฺชติ   วิโนเทตีติ   วุตฺเตสุ  
อปสฺเสเนสุ   วิโนทนา   จ  มคฺคกิจฺจาเนว ฯ  อิตเร  จ  มคฺเคเนว  
สมิชฺฌนฺติ ฯ  
        [๘๒]  ทสพโลติ   กายพลสงฺขาตานิ   าณพลสงฺขาตานิ   จ  
ทส   พลานิ   เอตสฺสาติ   ทสพโล ฯ   ทุวิธ   ห ิ ตถาคตสฺส  พล  
กายพล   าณพล ฺจ ฯ   เตสุ   กายพล   หตฺถิกุลานสุาเรน  
เวทิตพฺพ ฯ วุตฺต เหต โปราเณหิ  
              กาฬาวก ฺจ คงฺเคยฺย          ปณฺฑร ตมฺพปงฺคล  
              คนธฺ มงฺคลเหม ฺจ            อุโปสถฉทฺทนฺติเม ทสาติ ฯ  
อิมานิ   หิ   ทส   หตฺถิกลุานิ ฯ   ตตฺถ   กาฬาวกนฺติ  ปกติหตฺถกิุล  
ทฏพฺพ ฯ   ย   ทสนฺน  ปุริสาน  กายพล  ต  เอกสฺส  กาฬาวกสฺส  
หตฺถิโน ฯ  ย  ทสนฺน  กาฬาวกาน  พล  ต  เอกสฺส  คงฺเคยฺยสฺส ฯ  
ย   ทสนฺน   คงฺเคยฺยาน   ต   เอกสฺส   ปณฺฑรสฺส ฯ   ย  ทสนฺน  
ปณฺฑราน   ต   เอกสฺส   ตมฺพสฺส ฯ   ย   ทสนฺน   ตมฺพาน   ต  
                         [ ม. ว. ป.  ๗๐  ส. ต.  ๓๐ ]  
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เอกสฺส   ปงฺคลสฺส ฯ   ย   ทสนฺน   ปงฺคลาน   ต   เอกสฺส คนฺธ- 
หตฺถิโน ฯ   ย   ทสนฺน   คนฺธหตฺถีน  ต  เอกสฺส  มงฺคลสฺส ฯ  
ย   ทสนฺน   มงฺคลาน   ต   เอกสฺส   เหมวตสฺส ฯ   ย   ทสนฺน  
เหมวตาน   ต   เอกสฺส   อุโปสถสฺส ฯ   ย   ทสนนฺ   อุโปสถาน  
ต   เอกสฺส   ฉทฺทนฺตสฺส ฯ   ย   ทสนนฺ   ฉทฺทนฺตาน  ต  เอกสฺส  
ตถาคตสฺส   กายพล ฯ   นารายนสงฺขาตพลนฺติป  อิทเมว  วุจฺจติ ฯ  
ตตฺถ   นารา   วุจฺจนฺติ   รสฺมิโย ฯ   ตา   พหู  นานาวิธา  ตโต  
อุปฺปชฺชนฺตีติ   นารายน  วชิร ฯ  ตสฺมา  วชิรสงฺขาตพลนฺติ  อตฺโถ ฯ  
ตเทต   ปกติหตฺถิคณนาย   หตฺถีน   โกฏิสหสฺสสสฺ   ปุริสคณนาย  
ทสนฺน   ปุรสิโกฏิสหสฺสาน   พล   โหติ ฯ  อิท  ตาว  ตถาคตสฺ  ส  
กายพล ฯ   าณพลมฺปน   ปาลิย   อาคตเมว ฯ   ตตฺราย  ปาลิ  
ทส   โข   ปนิมานิ   สารปีุตฺต   ตถาคตสฺส   ตถาคตพลานิ   เยหิ  
พเลหิ   สมนนฺาคโต   ตถาคโต   อาสภณฺาน   ปฏิชานาติ   ปริสาสุ  
สีหนาท   นทติ   พฺรหฺมจกฺก   ปวตฺเตติ ฯ   กตมานิ   ทส ฯ  อิธ  
สารีปุตฺต   ตถาคโต   าน ฺจ   านโต   อฏาน ฺจ   อฏานโต  
ยถาภูต   ปชานาติ   ยมฺป   สารีปุตฺต   ตถาคโต   าน ฺจ   านโต  
อฏาน ฺจ   อฏานโต   ยถาภูต   ปชานาติ   อิทมฺป   สารีปุตฺต  
ตถาคตสฺส   ตถาคตพล  โหติ  ย  พล  อาคมฺม  ตถาคโต  อาสภณฺ- 
าน ปฏิชานาติ   ปริสาสุ   สีหนาท   นทติ   พฺรหฺมจกฺก   ปวตฺเตติ ฯ  
ปุน   จปร   สารีปุตฺต   ตถาคโต   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน กมฺม- 
                          [ ม. ว. ป.  ๗๐  ส. ต.  ๓๐ ]  
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สมาทานาน   านโส   เหตุโส  วิปาก  ยถาภูต  ปชานาติ ฯ เป ฯ  
ปุน   จปร   สารีปุตฺต   ตถาคโต   สพฺพตฺถคามินึ   ปฏิปท   ยถาภูต  
ปชานาติ ฯเปฯ   ปุน   จปร   สารีปุตฺต   ตถาคโต   อเนกธาตุ  
นานาธาตุ   โลก   ยถาภูต   ปชานาติ ฯเปฯ  ปุน  จปร  สารีปุตฺต  
ตถาคโต   สตฺตาน   นานาธิมุตฺติกต   ยถาภูต   ปชานาติ ฯเปฯ  
ปุน   จปร   สารีปุตฺต   ตถาคโต   ปรสตฺตาน   ปรปุคฺคลาน อินฺทฺริย- 
ปโรปริยตฺต   ยถาภูต   ปชานาติ ฯเปฯ  ปุน  จปร  สารีปุตฺต  
ตถาคโต   ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน   สงฺกิเลส   โวทาน   วุฏาน  
ยถาภูต   ปชานาติ ฯ เป ฯ  ปุน  จปร  สารีปุตฺต  ตถาคโต  อเนกวิหิต  
ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรติ   เสยฺยถีท   เอกมฺป   ชาตึ   เทฺวป  
ชาติโย ฯเปฯ   อิติ   สาการ   สอุทฺเทส   อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส  
อนุสฺสรติ ฯ เป ฯ   ปุน   จปร  สารีปุตฺต  ตถาคโต  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  
วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน   สตฺเต  ปสฺสติ  จวมาเน  อุปปชฺชมาเน  
หีเน   ปณีเต   สุวณฺเณ   ทพฺุพณฺเณ   สุคเต   ทุคฺคเต   ยถากมฺมุปเค  
สตฺเต   ปชานาติ ฯเปฯ   ปุน  จปร  สารีปุตฺต  ตถาคโต  อาสวาน  
ขยา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย  
อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ยมฺป   สารีปุตฺต  
ตถาคโต   อาสวาน   ขยา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ  
ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ  
อิทมฺป   สารปีุตฺต   ตถาคตสฺส   ตถาคตพล   โหติ   ย   พล  
                            [ ม. ว. ป.  ๗๐  ส. ต.  ๓๐ ]  
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อาคมฺม   ตถาคโต   อาสภณฺาน   ปฏิชานาติ   ปริสาสุ   สีหนาท  
นทติ   พฺรหฺมจกฺก   ปวตฺเตติ   อิมานิ   โข   สารีปุตฺต   ทส  
ตถาคตสฺส ตถาคตพลานีติ ฯ  
        ตตฺถ  าน ฺจ  านโตติ  การณ ฺจ การณโต ฯ เย เย ธมฺมา เยส  
เยส  ธมฺมาน  เหตู  ปจฺจยา  อุปฺปาทาย  ต  ต  าน  เย เย ธมฺมา  
เยส  เยส  ธมมฺาน  น  เหตู  น  ปจฺจยา  อุปฺปาทาย ต ต อฏานนฺติ  
ปชานนฺโต   าน ฺจ   านโต   อฏาน ฺจ   อฏานโต   ยถาภตู  
ปชานาติ ฯ  ยมฺปติ  เยน  าเณน ฯ  กมฺมสมาทานานนฺติ สมาทิยิตฺวา  
กตาน  กุสลากุสลกมฺมาน ฯ  กมฺมเมว  วา  กมฺมสมาทาน ฯ  านโส  
เหตุโสติ   ปจฺจยโต  เจว  เหตุโต  จ ฯ  ตตฺถ  คติอุปธิกาลปฺ- 
ปโยคา วิปากสฺส   าน   กมฺม   เหตุ ฯ   สพฺพตฺถคามินินฺติ  
สพฺพคติคามินิ ฺจ   อคติคามินิ ฺจ ฯ   ปฏิปทนฺติ   มคฺค ฯ   ยถาภูต  
ปชานาตีติ   พหูสุป   มนสฺุเสสุ   เอกเมว   ปาณ   ฆาเตนฺเตสุ  กาม  
สพฺเพสมฺป   เจตนา   ตสฺเสเวกสฺส   ชวิีตินฺทฺริยารมฺมณา   ตมฺปน  
กมฺม   เตส   นานาการ   เตสุ   ห ิ  เอโต   อาทเรน  ฉนฺทชาโต  
กโรติ   เอโก   เอหิ   ตฺวมฺป   กโรหีติ   ปเรหิ   นิปฺปฬิโต  กโรติ  
เอโก   สมานจฺฉนฺโท   วิย   หุตฺวา  อปปฺฏิพาหิยมาโน  วิจรติ  ตสฺมา  
เตสุ  เอโก  เตเนว  กมฺเมน  นิรเย  นิพฺพตฺตติ  เอโก ติรจฺฉาน- 
โยนิย เอโก   ปตฺติวิสเย   ต  ตถาคโต  อายูหนกฺขเณเยว  อิมินา   
นีหาเรน อายูหิตตฺตา   เอส   นิรเย   นพฺิพตฺติสฺสติ   เอส ติรจฺฉาน- 
                           [ ม. ว. ป.  ๗๐  ส. ต. ๓๐ ]  
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โยนิย  เอส  ปตฺติวิสเยติ  ชานาติ ฯ นิรเย นิพฺพตฺตมานมฺป เอส  
มหานิรเย  นพฺิพตฺติสฺสติ  เอส  อุสฺสทนิรเยติ  ชานาติ ฯ ติรจฺฉาน- 
โยนิย นิพฺพตฺตมานมฺป   เอส   อปาทโก   ภวิสฺสติ   เอส   ทิปาทโก  
เอส   จตุปฺปาโท   เอส   พหุปฺปาโทติ   ชานาติ ฯ   ปตฺติวิสเย  
นิพฺพตฺตมานมฺป   เอส   นชิฺฌามตณฺหิโก   ภวิสฺสติ   เอส   ขุปฺปปาสิโก  
เอส   ปรทตฺตุปชีวีติ   ชานาติ ฯ   เตสุ   จ   กมฺเมสุ  อิท  กมฺม  
ปฏิสนฺธึ   อากฑฺฒิสฺสติ   เอต   อ ฺเน   ทินฺนาย   ปฏิสนฺธิยา อุปธิ- 
เวปกฺก   ภวิสฺสตีติ   ชานาติ ฯ  ตถา  สกลคามวาสิเกสุ  เอกโต  
ปณฺฑปาต   ททมาเนสุ   กาม   สพฺเพสมฺป  เจตนา  ปณฺฑปาตา- 
รมฺมณาว ตมฺปน   กมฺม   เตส   นานาการ   เตสุ   ห ิ  เอโก    
อาทเรน กโรตีติ   สพฺพ   ปุริมสทิส   ตสฺมา   เตสุ   จ   เกจิ   เทวโลเก  
นิพฺพตฺตนฺติ   เกจิ   มนุสฺสโลเก   ต   ตถาคโต   อายหูนกฺขเณเยว  
ชานาติ  อิมินา  นีหาเรน  อายูหิตตฺตา  เอส  มนุสสฺโลเก  นิพฺพตฺ- 
ติสฺสติ เอส   เทวโลเก   ตตฺถาป   เอส   ขตฺติยกุเล   เอส  พฺราหฺมณกุเล  
เอส   เวสฺสกเุล   เอส   สทฺุทกุเล   เอส   ปรนิมฺมิตวสวตฺตีสุ  
เอส   นิมฺมานรตีสุ   เอส   ตุสิเตสุ  เอส  ยาเมสุ  เอส  ตาวตึเสสุ  
เอส   จาตุมฺมหาราชิเกสุ   เอส   ภุมฺมเทเวสูติอาทินา   ตตฺถ   ตตฺถ  
หีนปณีตสุวณฺณทุพฺพณฺณ   อปฺปปรวิารมหาปริวารตาทิเภท   ต   ต  
วิเสส  อายูหนกฺขเณเยว  ชานาติ ฯ  ตถา  วิปสฺสน  ปฏเปนฺเตสุเยว  
อิมินา   นีหาเรน   เอส   กิ ฺจิ   สลลฺกฺเขตุ   น   สกขิฺสฺสติ   เอส  
มหาภูตมตฺตเมว   ววฏเปสฺสติ   เอส   รูปปริคฺคเหเอว  สฺสติ  เอส  
                             [ ม. ว. ป.  ๗๐  ส. ต.  ๓๐ ]  
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อรูปปริคฺคเหเยว   เอส  นามรูปปริคฺคเหเยว  เอส  ปจฺจยปริคฺคเหเยว  
เอส   ลกฺขณารมฺมณิกวิปสฺสนายเมว   เอส   ปมผเลเยว   เอส  
ทุติยผเลเอว   เอส   ตติยผเลเอว   เอส   อรหตฺต   ปาปุณิสฺสตีติ  
ชานาติ ฯ   กสิณปริกมฺม   กโรนฺเตสุป   อิมสฺส   ปรกิมฺมตฺตเมว  
ภวิสฺสติ   เอส   นิมิตฺต   อุปฺปาเทสฺสติ   เอส  อปฺปนเอว  ปาปุณิสฺสติ  
เอส   ฌาน  ปาทก  กตฺวา  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  อรหตฺต  คณฺหิสฺสตีติ  
ชานาติ ฯ   อเนกธาตุนฺติ   จกฺขุธาตุอาทีหิ   กามธาตุอาทีหิ   วา  
ธาตูหิ   พหุธาตุ ฯ   นานาธาตุนฺติ   ตาสเยว   ธาตูน  วิลกฺขณตฺตา  
นานปฺปการธาตุ ฯ   โลกนฺติ   ขนฺธายตนธาตุโลก ฯ   ยถาภูต  
ปชานาตีติ   ตาส   ตาส   ธาตูน   อวิปรีตโต   สภาว  ปฏิวิชฺฌติ ฯ  
นานาธิมุตฺติกตนฺติ   หีนาทีหิ   อธิมุตฺตีหิ   นานาธิมุตฺติกภาว ฯ  
ปรสตฺตานนฺติ   ปธานสตฺตาน ฯ   ปรปุคฺคลานนฺติ   ตโต   ปเรส  
หีนสตฺตาน ฯ  เอกตฺถเมว  วา  เอต  ปททฺวย  เวเนยฺยวเสน เทฺวธา  
วุตฺต ฯ   อินทฺฺริยปโรปริยตฺตนฺติ   สทธฺาทีน   อินฺทรฺิยาน   ปรภาว ฺจ  
อปรภาว ฺจ ฯ วุฑฺฒิ ฺจ หานิ ฺจาติ อตฺโถ ฯ ฌานวิโมกฺขสมาธิ- 
สมาปตฺตีนนฺติ ปมาทีน   จตุนฺน   ฌานาน   รูป   รปูานิ   ปสฺสตีติ- 
อาทีน อฏนฺน   วิโมกฺขาน   สวิตกฺกสวิจาราทีน   ติณฺณ   สมาธีน  
ปมชฺฌานสมาปตฺติอาทีน ฺจ   นวนฺน   อนุปุพฺพสมาปตฺตีน ฯ  
สงฺกิเลสนฺติ   หานภาคิยธมฺม ฯ   โวทานนฺติ   วิเสสภาคิยธมฺม ฯ  
วุฏานนฺติ   โวทานมฺป   วุฏาน ฯ   ตมฺหา   ตมฺหา   สมาธิมฺหา  
                            [ ม. ว. ป. ๗๐  ส. ต.  ๓๐ ]  
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วุฏานมฺป  วุฏานนฺติ  เอว  วุตฺต  ปคุณชฺฌาน ฺเจว ภวงฺคผล- 
สมาปตฺติโย  จ ฯ   เหฏ ิม   เหฏ ิม   หิ   ปคุณชฌฺาน   อุปริมสสฺ    
อุปริมสฺส ปทฏาน   โหติ   ตสฺมา   โวทานมฺป   วุฏานนฺติ   วุตฺต ฯ  
ภวงฺเคน   ปน   สพฺพชฺฌาเนหิ   วุฏาน   โหติ   ผลสมาปตฺติยา  
นิโรธสมาปตฺติโต   วุฏาน   โหติ ฯ  ตเมต  สนฺธาย  ตมฺหา  ตมฺหา 
สมาธิมฺหา   วุฏานมฺป   วุฏานนฺติ   วุตฺต ฯ   สพฺพาณาน ฺจ  
วิตฺถารกถาย   วินิจฺฉโย   สมฺโมหวิโนทนิย   วิภงฺคฏกถาย  วุตฺโต ฯ  
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติทิพฺพจกฺขุาณอาสวกฺขยาณกถา ปน เวร ฺช- 
กณฺเฑ  วิตฺถาริตาเยว ฯ  อิมานิ  โข  สารีปุตฺตาติ  ยานิ ปุพฺเพ  
ทส   โข   ปนิมานิ   สารปีุตฺต   ตถาคตสฺส   ตถาคตพลานีติ   อโวจ  
อิมานิ   ตานีติ   อปฺปน   กโรติ ฯ   ตตฺถ   ปรวาทิกถา   โหติ  
ทสพลาณ   นาม   ปาฏิเยกฺก   นตฺถ ิ  สพฺพ ฺ ุตาณสฺเสวาย  
ปเภโทติ ฯ   ต   น   ตถา  ทฏพฺพ ฯ  อ ฺเมว  หิ  ทสพลาณ  
อ ฺ   สพฺพ ฺ ุตาณ ฯ   ทสพลาณ   สกสกกจฺิจเมว  
ชานาติ ฯ   สพฺพ ฺ ุตาณ   ตมฺป   ตโต   อวเสสมฺป  ปชานาติ ฯ  
ทสพลาเณสุ   หิ   ปม   การณาการณเมว   ชานาติ ฯ   ทุติย  
กมฺมนฺตรวิปากนฺตรเมว ฯ   ตติย   กมฺมปริจฺเฉทเมว ฯ   จตุตฺถ  
ธาตุนานตฺตการณเมว ฯ   ป ฺจม   สตฺตาน   อชฺฌาสยาธิมุตฺติเมว ฯ  
ฉฏ   อินฺทฺรยิาน   ติกฺขมุทุภาวเมว ฯ   สตฺตม   ฌานาทีหิ   สทธฺึ  
เตส   สงฺกิเลสาทิเมว ฯ   อฏม  ปุพฺเพ  นิวุฏกฺขนฺธสนฺตติเมว ฯ  
                                 [ ม. ว. ป.  ๗๐  ส. ต.  ๓๐ ]  
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นวม   สตฺตาน   จุติปฏิสนฺธิเมว ฯ   ทสม   สจฺจปริจฺเฉทเมว ฯ  
สพฺพ ฺ ุตาณมฺปน   เอเตหิ   ชานิตพฺพ ฺจ   ตโต   อุตฺตริ ฺจ  
ปชานาติ ฯ   เอเตสมฺปน  กิจฺจ  น  สพฺพ  กโรติ ฯ  ต  หิ  ฌาน  
หุตฺวา   อปฺเปตุ   น   สกโฺกติ   อิทฺธิ   หุตฺวา  วิกุพฺพิตุ  น  สกฺโกติ  
มคฺโค  หุตฺวา  กิเลเส  เขเปตุ  น  สกฺโกติ ฯ อิติ ยถาวุตฺตกาย- 
พเลน เจว าณพเลน จ สมนฺนาคตตฺตา ภควา ทสพโลติ  
วุจฺจติ ฯ  
        [๘๓]  ทสหิ  อเสกฺเขหิ  องฺเคหิ  อุเปโตติ  อเสกฺขา  สมฺมาทิฏ ิ  
อเสกฺโข   สมฺมาสงฺกปฺโป   อเสกฺขา   สมฺมาวาจา   อเสกฺโข สมมฺา- 
ภมฺมนฺโต  อเสกฺโข  สมฺมาอาชีโว อเสกฺโข สมฺมาวายาโม อเสกฺขา  
สมฺมาสติ   อเสกฺโข   สมมฺาสมาธิ   อเสกฺข   สมฺมาาณ   อเสกฺขา  
สมฺมาวิมุตฺตีติ   เอว   วุตฺเตหิ   ทสห ิ อเสกฺขธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต ฯ  
อเสกฺขาสมฺมาทิฏ ิอาทโย   จ   สพฺเพ   ผลสมฺปยุตฺตธมฺมาเอว ฯ  
เอตฺถ  จ  สมมฺาทิฏ ิ  สมมฺาาณนฺติ  ทฺวีสุ  าเนสุ  ป ฺาว   
กถิตา ฯ สมมฺาทสฺสนฏเน   สมฺมาทิฏ ิ   สมฺมาชานนฏเน   สมฺมา- 
าณนฺติ ฯ อตฺถิ   หิ   ทสสฺนชานนาน   สวิสเย   ปวตฺติอาการ- 
วิเสโส ฯ สมมฺาวิมุตฺตีติ   อิมินา   ปน   ปเทน   วุตฺตาว   เสสา  
ผลสมาปตฺติสหคตธมฺมา   สงฺคหิตาติ   เวทิตพฺพา ฯ อริยผล- 
สมฺปยุตฺตธมฺมาป   หิ   สพฺพโส   ปฏปิกฺขโต   วิมตฺุตต  อุปาทาย  
วิมุตฺตีติ วตฺตพฺพต ลภนฺติ ฯ  
                             [ ม. ว. ป.  ๗๐  ส. ต.  ๓๐ ]  
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        [๘๔]  วจนสทฺเทน   อปฺปสทฺทนฺติ   อารามุปจาเรน   คจฺฉโต  
อทฺธิกชนสฺสาป   วจนสทฺเทน   อปฺปสทฺท ฯ   นครนิคฺโฆสสทฺเทนาติ  
อาวิภาวฏเน   นครมนสฺุสาน   นิคโฆสสทฺเทน ฯ  มนุสฺเสหิ  สมาคมฺม  
เอกชฺฌ   ปวตฺติตสทฺโท   หิ   นิคฺโฆโส ฯ   อนุส ฺจรณชนสฺสาติ  
อนฺโต   ส ฺจาริโน   ชนสฺส ฯ   มนุสสฺาน   รหสฺสกิริยฏานิยนฺติ  
มนุสฺสาน   รหสฺสกรณสฺส   ยุตฺต   อนุจฺฉวิก ฯ   วิเวกานุรูปนฺติ  
เอกีภาวสฺส อนุรูป ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ  
        [๘๕]  อิทานิ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ส ฺชโย  ปริพฺพาชโกติ-  
อาทีสุ   อนุปพฺุพปทวณฺณน   ทสฺเสนฺโต   สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาติ-  
อาทิมาห ฯ   ตตฺถ   สารีพฺราหฺมณิยา   ปุตฺโต   สารปีุตฺโต ฯ  
โมคฺคลฺลีพฺราหฺมณิยา   ปุตฺโต   โมคฺคลฺลาโน ฯ   อมฺหาก   กริ  
ภควโต   นิพฺพตฺติโต   ปุเรตรเมว  สารีปุตฺโต  ราชคหนครสฺส  อวิทูเร  
อุปติสฺสคาเม   สารีพฺราหฺมณิยา   นาม   กุจฺฉิย   ปฏสินฺธึ   คณฺหิ ฯ  
ตทิวสเมวสฺส   สหาโยป   ราชคหสฺเสว   อวิทูเร   โกลิตคาเม โมคฺคลฺล-ี 
พฺราหฺมณิยา   กุจฺฉิย   ปฏสินฺธึ   คณฺหิ ฯ  ตานิ  กริ  เทฺวป กุลานิ    
ยาว  สตฺตมา  กลุปริวฏฏา  อขณฺฑปฏพิทฺธสหายาเนว ฯ  เตส  
ทฺวินฺน   เอกทิวสเมว   คพฺภปริหาร   อกสุ ฯ   ทสมาสจฺจเยน  
ชาตานมฺป   เตส   ฉสฺสฏ ี   ธาติโย   อุปนยึสุ ฯ  นามคฺคหณทิวเส  
สารีพฺราหฺมณิยา   ปุตฺตสฺส   อุปติสฺสคาเม   เชฏกุลสฺส   ปุตฺตตฺตา  
อุปติสฺโสติ  นาม  อกสุ ฯ  อิตรสฺส  โกลิตคาเม  เชฏกุลสฺส ปตฺุตตฺตา  
                              [ ม. ว. ป. ๗๐-๒  ส. ต.  ๓๐ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 140 

โกลโิตติ   นาม  อกสุ ฯ  เตน  วุตฺต  คิหิกาเล  อุปติสฺโส  โกลิโตติ  
เอว   ป ฺายมานนามาติ ฯ   อฑฺฒเตยฺยสตมาณวกปริวาราติ เอตฺถ   
ป ฺจป ฺจสตมาณวกปริวาราติป   วทนฺติ ฯ   วุตฺต   เหต องฺคุตฺตร- 
นิกายฏกถาย   อุปติสฺสมาณวกสฺส   กฬีนตฺถาย   นทึ   วา อุยฺยาน    
วา   คมนกาเล   ป ฺจ   สวุณฺณสิวิกาสตานิ   ปริวารานิ โหนฺติ    
โกลิตมาณวกสฺส   ป ฺจ   อาช ฺรถสตานิ   เทฺวป   ชนา ป ฺจ- 
ป ฺจมาณวกสตปริวารา   โหนฺตีติ ฯ   ราชคเห   จ   อนุสวจฺฉร  
คิรคฺคสมชฺช   นาม   โหติ ฯ   เตส   ทฺวินฺนมฺป   เอกฏาเนเยว  
ม ฺจก   พนธฺนฺติ ฯ   เทฺวป   เอกโตว  นิสีทิตฺวา  สมชฺช  ปสฺสิตฺวา  
หสิตพฺพฏาเน  หสนฺติ  สเวคฏาเน  สวิชฺชนฺติ  ทาย  ทาตุ ยุตฺตฏาเน  
ทาย   เทนฺติ ฯ   เตส   อิมนิาว   นิยาเมน   เอกทิส   สมชฺช  
ปสฺสนฺตาน   ปริปากคตตฺตา   าณสฺส  ปุริมทิวเสสุ  วิย  หสิตพฺพฏ- 
าเน หาโส  วา  สเวคฏาเน  สวิชฺชน๑  วา  ทาย  ทาตุ  ยุตฺตฏาเน  
ทาน   วา  นาโหสิ ฯ  เทฺวป  ปน  ชนา  เอว  จินฺตยึสุ  ก ึ เอตฺถ  
โอโลเกตพฺพ   อตฺถิ   สพฺเพปเม   อปฺปตฺเต  วสฺสสเต  อปณฺณตฺติกภาว  
คมิสฺสนฺติ   อมฺเหหิ   ปน   เอก   โมกขฺธมฺม   คเวสิตุ   วฏฏตีติ  
อารมฺมณ   คเหตฺวา   นิสีทึสุ ฯ  ตโต  โกลโิต  อุปติสฺส  อาห  สมฺม  
อุปติสฺส   น   ตฺว   อ ฺทิวเสสุ   วิย  หฏปหฏโ  อนตฺตมน- 
ธาตุโกสิ กินเฺต   สลลฺกฺขิตนฺติ ฯ   สมมฺ   โกลิต   เอเตส   โอโลกเน  
 ๑. สเวโคติป ปาโ ทิสฺสติ ฯ โส ยุตฺตตโรว ฯ  

                             [ ม. ว. ป.  ๗๒  ส. ต.  ๓๐ ]  
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สาโร   นตฺถ ิ  นิรตฺถกเมต   อตฺตโน   โมกฺขธมฺม   คเวสิตุ  วฏฏตีติ  
อิท   จินฺตยนฺโต   นิสินฺโนมฺหีติ   ตฺวมฺปน   กสฺมา   อนตฺตมโนติ ฯ  
โสป   ตเถว   อาห ฯ  อถสฺส  อตฺตนา  สทฺธึ  เอกชฌฺาสยต  ตฺวา  
อุปติสฺโส   เอวมาห   อมฺหาก   อุภินฺนมฺป   สุจินฺติต โมกฺข- 
ธมฺมมฺปน   คเวสนฺเตหิ   เอกา   ปพฺพชฺชา   ลทฺธุ  วฏฏติ  กสฺส  
สนฺติเก  ปพฺพชามาติ ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ส ฺชโย ปริพฺพาชโก  
ราชคเห   ปฏิวสติ   มหติยา   ปริพฺพาชกปริสาย   สทฺธึ ฯ   เต  
ตสฺส   สนฺติเก   ปพฺพชิสสฺามาติ   ป ฺจหิ   มาณวกสเตหิ   สทฺธึ  
ส ฺชยสฺส   สนฺติเก   ปพฺพชึสุ ฯ   เตส   ปพฺพชิตกาลโต   ปฏาย  
ส ฺชโย   อติเรกลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต   อโหสิ ฯ   เต  กติปาเหเนว  
สพฺพ   ส ฺชยสฺส   สมย   ปริมทฺทิตฺวา   อาจริย  ตุมหฺาก  ชานนสมโย  
เอตฺตโกว   อุทาหุ   อุตฺตรมิฺป   อตฺถีติ   ปุจฺฉึสุ ฯ   ส ฺชโย  
เอตฺตโกว   สพฺพ   ตุมฺเหหิ   าตนฺติ   อาห ฯ  ตสฺส  กถ  สุตฺวา  
จินฺตยึสุ   เอว   สติ   อิมสสฺ   สนฺติเก   พฺรหฺมจริยวาโส   นิรตฺถโก  
มย   โมกฺขธมฺม   คเวสิตุ  นิกฺขนฺตา  โส  อิมสฺส  สนฺติเก  อุปฺปาเทตุ  
น   สกฺกา   มหา   โข   ปน   ชมฺพูทีโป   คามนิคมราชธานิโย๑ 

จรนฺตา   อวสฺส   โมกฺขธมฺมเทสก   อาจริย   ลภิสฺสามาติ ฯ   เต  
ตโต   ปฏาย   ยตฺถ   ยตฺถ   ปณฺฑิตา   สมณพฺราหฺมณา   อตฺถีติ  
สุณนฺติ   ตตฺถ   ตตฺถ   คนฺตฺวา   ป ฺหสากจฺฉ   กโรนฺติ ฯ   เตหิ  
 ๑. คามนิคมชนปทราชธานิโยติป ปาโ ฯ  

                             [ ม. ว. ป. ๗๒  ส. ต.  ๓๑ ]  
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ปุฏ   ป ฺห   อ ฺโ   กเถตุ   สมตฺโถ   นาม   นตฺถ ิฯ  เต  ปน  
เตส   ป ฺห   วิสฺสชฺเชนฺติ ฯ   เอว   สกลชมฺพูทีป   ปริคฺคณฺหิตฺวา  
นิวตฺติตฺวา   สกฏานเมว   อาคนฺตฺวา   สมฺม   โกลติ   โย   ปม  
อมต   อธิคจฺฉติ   โส   อาโรเจตูติ   กติก  อกสุ ฯ  อิมเมว  วตฺถุ  
สงฺขิปตฺวา   ทสฺเสนฺโต   ตตฺร   เนส   มหาชน  ทิสวฺา ฯ เป ฯ  กติก  
อกสูติ   อาห ฯ   ตตฺถ   ฉนฺนปริพฺพาชกสฺสาติ   เสตปฏธรสฺส  
ปริพฺพาชกสฺส ฯ  เตน  นาย  นคฺคปริพฺพาชโกติ  ทสฺเสติ ฯ ปาสาทิเกน  
อภิกฺกนฺเตนาติอาทีสุ   ปาสาทิเกนาติ   ปสาทาวเหน   สารุปฺเปน  
สมณานุจฺฉวิเกน ฯ   อภิกกฺนฺเตนาติ   คมเนน ฯ   ปฏิกฺกนฺเตนาติ  
นิวตฺตเนน ฯ   อาโลกิเตนาติ   ปุรโต   ทสฺสเนน ฯ  วิโลกิเตนาติ  
อิโต   จิโต   จ   ทสฺสเนน ฯ  สมฺมิ ฺชิเตนาติ  ปพฺพสงฺโกจเนน ฯ  
ปสาริเตนาติ   เตสเยว   ปสารเณน ฯ  สพฺพตฺถ  อิตฺถมฺภูตาขฺยานตฺเถ  
กรณวจน ฯ   ตสฺมา  สติสมฺปช ฺเหิ  อภิสงฺขตตฺตา  ปาสาทิก- 
อภิกฺกนฺต ปฏิกฺกนฺต   อาโลกิต   วิโลกิต   สมฺมิ ฺชิต   ปสาริโต   หุตฺวาติ   
วุตฺต โหติ ฯ   โอกฺขิตฺตจกฺขูติ   เหฏา  ขิตฺตจกฺขุ ฯ  อิริยาปถ- 
สมฺปนฺโนติ ตาย   ปาสาทิกอภิกฺกนฺตาทิตาย   สมฺปนฺนอิริยาปโถ ฯ    
อตฺถิเกหิ อุปาตนฺติ   มรเณ   สติ  อมเตนาป  ภวิตพฺพนฺติ  เอว   
อนุมานาเณน อตฺถีติ   อุปคต   นิพฺพาน   นาม   ต   มคฺคนฺโต    
ปริเยสนฺโต ยนฺนูนาห   อิม   ภิกฺขุ   ปฏ ิโต   ปฏ ิโต   อนุพนฺเธยฺยนฺติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   สุทินฺนกณฺเฑ   วุตฺตปฺปการนฺติ   ทานปตีน   ฆเรสุ  
                           [ ม. ว. ป.  ๗๒  ส. ต.  ๓๑ ]  
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สาลา   โหนติฺ   อาสนานิ   เจตฺถ   ป ฺตฺตานิ   โหนฺติ   อุปฏาปต  
อุทกก ฺชิย   ตตฺถ   ปพฺพชิตา   ปณฺฑาย   จริตฺวา   นิสีทิตฺวา  
ภุ ฺชนฺติ   สเจ   อิจฺฉนฺติ   ทานปตีนมฺป   สนฺตก   คณฺหนฺติ   ตสมฺา  
ตมฺป   อ ฺตรสฺส   กุลสฺส   อีทิสาย   สาลาย   อ ฺตร   กุฑฺฑมูลนฺติ  
เวทิตพฺพนฺติ   เอว   วุตฺตปฺปการ ฯ  อปฺป  วา  พหุ  วา  ภาสสฺสูติ  
ปริพฺพาชโก   อห   อุปฺติสโฺส   นาม   ตฺว   ยถาสตฺติยา   อปฺป  วา  
พหุ   วา   วท   เอต   นยสเตน   นยสหสฺเสน   ปฏิวิชฺฌิตุ   มยฺห  
ภาโรติ   จินฺเตตฺวา   เอวมาห ฯ   นโิรโธ   จ   นิโรธปุาโย  จ  
เอกเทสสรูเปกเสสนเยน   นิโรโธติ   วุตฺโตติ   ทสเฺสนฺโต   อถวาติ-  
อาทิมาห ฯ   ปฏิปาเทนฺโตติ   นิคเมนฺโต ฯ   อิม   ธมฺมปริยาย  
สุตฺวา   วิรช   วีตมล   ธมมฺจกฺขุ   อุทปาทีติ   เอตฺถ   ปริพฺพาชโก ปม- 
ปททฺวยเมว   สุตฺวา  สหสฺสนยสมฺปนฺเน  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  
อิตร   ปททฺวย  โสตาปนฺนกาเล  นิฏาสีติ๑  เวทิตพฺพ ฯ  พหุเกหิ  
กปฺปนหุเตหีติ   เอตฺถ   ทส   ทสกานิ   สต   ทส   สตานิ   สหสฺส  
สหสฺสาน   สต   สตสหสฺส   สตสหสฺสาน   สต  โกฏ ิ โกฏิสต- 
สหสฺสาน สต  ปโกฏิ  ปโกฏิสตสหสฺสาน  สต  โกฏิปฺปโกฏิ   
โกฏิปฺปโกฏสิตสหสฺสาน สต เอก นหตุนฺติ เวติตพฺพ ฯ  
        [๘๖]  อถ   โข   สารีปุตฺโต  ปรพฺิพาชโก  เยน  โมคฺคลลฺาโน  
ปริพฺพาชโก   เตนุปสงฺกมีติ   โสตาปนฺโน   หุตฺวา   อุปริวิเสเส  
๑. นิฏาเปสีติป ปาโ ทิสฺสติ ฯ  

                      [ ม. ว. ป.  ๗๓-๔  ส. ต.  ๓๑-๒ ]  
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อปฺปวตฺตนฺเต   ภวิสฺสติ   เอตฺถ   การณนฺติ   สลฺลกฺเขตฺวา   เถร  
อาห   ภนฺเต   มา   อุปร ิ  ธมฺมเทสน   วฑฺฒยิตฺถ   เอตฺตกเมว  
โหตุ   กห   อมฺหาก   สตฺถา  วสตีติ ฯ  เวฬุวเน  ปรพฺิพาชกาติ ฯ  
ภนฺเต   ตุมฺเห   ปุรโต  ยาถ  มยฺห  เอโก  สหายโก  อตฺถิ  อมฺเหหิ  
จ   อ ฺม ฺ   กติกา   กตา   โย   ปม   อมต   อธิคจฺฉติ   โส  
อาโรเจตูติ   อห   ต   ปฏิ ฺ   โมเจตฺวา   สหายก   คเหตฺวา  
ตุมฺหาก   คตมคฺเคเนว   สตฺถุ   สนฺติก   อาคมิสฺสามีติ  ป ฺจปติฏ ิเตน  
เถรสฺส   ปาเทสุ   นิปติตฺวา   ติกฺขตฺตุ   ปทกฺขิณ   กตฺวา   เถร  
อุยฺโยเชตฺวา   ปริพฺพาชการามาภิมุโข   อคมาสิ ฯ   สารีปุตฺต  
ปริพฺพาชก   เอตทโวจาติ   อชชฺ   มยฺห   สหายกสฺส   มุขวณฺโณ   น  
อ ฺทิวเสสุ   วิย   อทฺธาเนน   อมต   อธิคต   ภวิสฺสตีติ  อมตาธิคม  
ปุจฺฉนฺโต   เอตทโวจ ฯ   โสปสฺส   อามาวุโส   อมต   อธิคตนฺติ  
ปฏิชานิตฺวา   สพฺพ   ปวตฺตึ   อาโรเจตฺวา   ตเมว  คาถ  อภาสิ ฯ  
คาถาปริโยสาเน   โมคฺคลลฺาโน   ปริพฺพาชโก   โสตาปตฺติผเล  
ปติฏหิ ฯ   เตน   วุตฺต   อถ   โข  โมคฺคลฺลานสฺส  ปริพฺพาชกสฺส  
ฯเปฯ ธมฺมจกฺขุ อุทปาทีติ ฯ  
        [๘๗]  คจฺฉาม   มย   อาวุโส   ภควโต  สนฺติเกติ  กห  สมมฺ  
สตฺถา   วสตีติ   ปุจฺฉิตฺวา  เวฬุวเน  กิร  สมฺม  เอวนฺโน  อาจริเยน  
อสฺสชิตฺเถเรน   กถิตนฺติ   วุตฺเต   เอวมาห ฯ  สารีปตฺุตตฺเถโร  จ  
นาเมส   สทาป   อาจริยปูชโกว   ตสฺมา   สหาย   โมคฺคลฺลาน  
                          [ ม. ว. ป.  ๗๔-๖  ส. ต.  ๓๒ ]  
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ปริพฺพาชก   เอวมาห   อมฺเหหิ   อธิคต   อมต   อมฺหาก  อาจริยสฺส  
ส ฺชยปริพฺพาชกสฺสป   กเถสฺสาม   พุชฺฌมาโน   ปฏิวิชฺฌิสฺสติ  
อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต   อมฺหาก   สทฺทหิตฺวา   สตฺถ ุ  สนฺติก   คมิสสฺติ  
พุทฺธาน   เทสน   สุตฺวา   มคฺคผลปฏิเวธ  กริสฺสตีติ ฯ  ตโต  เทฺวป  
ชนา   ส ฺชยสฺส   สนฺติก   อคมสุ ฯ   เตน   วุตฺต   อถ   โข สารีปุตฺต- 
โมคฺคลฺลานา   เยน   ส ฺชโย  ปริพฺพาชโก  เตนุปสงฺกมึสูติ ฯ  
อุปสงฺกมิตฺวา   จ   อาจริย   ตฺว   กึ   กโรสิ   โลเก   พุทฺโธ 
อุปฺปนฺโน   สฺวากฺขาโต   ธมฺโม   สุปฏปินฺโน   สงฺโฆ   อายาม  
ทสพล   ปสสฺิสฺสามาติ ฯ  โส  กึ  วเทถ  ตาตาติ  เตป  วาเรตฺวา  
ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺติเมว   เตส   ทีเปติ ฯ   เต   อมฺหาก  เอวรูโป  
อนฺเตวาสิกวาโส   นิจฺจเมว   โหตุ   ตุมหฺากมฺปน   คมน  วา  อคมน  
วา   ชานาถาติ   อาหสุ ฯ  ส ฺชโย  อิเม  เอตฺตก  ชานนฺตา  มม  
วจน   น   กรสิฺสนฺตีติ   ตฺวา   คจฺฉถ   ตุมฺเห   ตาตา   อห  
มหลฺลกกาเล   อนฺเตวาสิกวาส   วสิตุ   น   สกฺโกมีติ  อาห ฯ  เต  
อเนเกหิป   การณสเตหิ   ต  โพเธตุ  อสกฺโกนฺตา  อตฺตโน  โอวาเท  
วตฺตมาน   ชน  อาทาย  เวฬุวน  อคมสุ ฯ  ป ฺจสุ  อนฺเตวาสิก- 
สเตสุ อฑฺฒเตยฺยสตา   นวิตฺตึสุ ฯ   อฑฺฒเตยฺยสตา  เตหิ  สทฺธ ึ  
อคมสุ ฯ เตน   วุตฺต   อถ   โข   สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา   ตานิ   
อฑฺฒเตยฺยานิ ปริพฺพาชกสตานิ อาทาย เยน เวฬุวน เตนุปสงฺ- 
กมึสูติ ฯ  
                        [ ม. ว. ป.  ๗๖-๗  ส. ต.  ๓๒ ]  
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        [๘๘]  วิมุตฺเตติ   ยถาวุตฺตลกฺขเณ   นิพฺพาเน   ตทารมฺมณาย  
ผลวิมุตฺติยา   อธิมุตฺเต   เน   สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเน   พฺยากาสีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   เอว   พฺยากรตฺิวา   จ  สตฺถา  จตุปฺปรสิมชฺเฌ  ธมมฺ  
เทเสนฺโต  เนส  ปริสาย  จริยวเสน  ธมมฺเทสน  วฑฺเฒสิ ฯ เปตฺวา  
เทฺว   อคฺคสาวเก   สพฺเพป   อฑฺฒเตยฺยสตา   ปริพฺพาชกา   อรหตฺต  
ปาปุณึสุ ฯ   สตฺถา  เอถ  ภิกฺขโวติ  หตฺถ  ปสาเรสิ ฯ  สพฺเพสมฺป  
เกสมสฺสุ   อนฺตรธายิ ฯ   อิทฺธิมยปตฺตจีวร   กายปฏิพทฺธ  
อโหสิ ฯ   อคฺคสาวกานมฺป   อิทฺธิมยปตฺตจีวร   อาคต ฯ   อุปร ิ 
มคฺคตฺตยกิจฺจมฺปน   น   นิฏาติ ฯ   กสฺมา ฯ  สาวกปารมีาณสฺส  
มหนฺตตาย ฯ   อถายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   ปพฺพชิตทิวสโต  
สตฺตเม   ทิวเส   มคธรฏเ   กลฺลวาฬคามก   อุปนสิฺสาย   สมณธมฺม  
กโรนฺโต   ถนีมิทฺธ   โอกกฺมนฺโต๑   สตฺถารา  สเวชิโต  ถีนมิทฺธ  
วิโนเทตฺวา   ตถาคเตน   ทินฺน   ธาตุกมฺมฏาน   สณุนฺโตว อุปริ- 
มคฺคตฺตยกิจฺจ   นฏิาเปตฺวา  สาวกปารมีาณสฺส  มตฺถก  ปตฺโต ฯ  
สารีปุตฺตตฺเถโรป   ปพฺพชิตทิวสโต   อฑฺฒมาส   อติกฺกมิตฺวา   สตฺถารา  
สทฺธึ   ตเมว   ราชคห  อุปนิสฺสาย  สูกรขาตเลเณ  วิหรนฺโต  อตฺตโน  
ภาคิเนยฺยสฺส   ทีฆนขปริพฺพาชกสฺส   เวทนาปริคฺคหสุตฺตนฺเต เทสิย- 
มาเน   สุตฺตานุสาเรน   าณ   เปเสตฺวา   ปรสฺส   วฑฺฒิตภตฺต  
ภุ ฺชนฺโต   วิย   สาวกปารมีาณสฺส   มตฺถก   ปตฺโต ฯ  เตเนวาห  
 ๑. ถีนมิทฺเธ โอกฺกมนฺเตติป ปาโ ทิสฺสติ ฯ  

                               [ ม. ว. ป.  ๗๗-๘  ส. ต. ๓๒-๓ ]  
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มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร   สตฺตหิ   ทิวเสหิ   อรหตฺเต   ปติฏ ิโต  
สารีปุตฺตตฺเถโร อฑฺฒมาเสนาติ ฯ  
        [๘๙]  ยทิป   มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร   นจิรสฺเสว   อรหตฺต  
ปตฺโต ฯ   ธมฺมเสนาปติ   ตโต   จิเรน ฯ   เอว   สนฺเตป สารี- 
ปุตฺตตฺเถโรว  มหาป ฺตโร ฯ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  ห ิสาวกาน  
สมฺมสนจาร  ยฏ ิโกฏิยา  อุปฺปเฬนฺโต  วิย  เอเกกเทสเมว  สมฺมสนฺโต  
สตฺต   ทิวเส   วายมิตฺวา   อรหตฺต   ปตฺโต ฯ   สารีปตฺุตตฺเถโร 
เปตฺวา   พุทฺธาน   ปจฺเจกพุทฺธาน ฺจ   สมฺมสนจาร   สาวกาน สมฺม- 
สนจาร   นิปปฺเทส  สมฺมสิ ฯ  เอว  สมฺมสนฺโต  อฑฺฒมาส  วายมิ  
อุกฺกสคตสฺส   สาวกาน   สมฺมสนจารสฺส   นิปฺปเทเสน  ปวตฺติย- 
มานตฺตา สาวกปารมิตาาณสฺส   จ   ตถา   ปริปาเจตพฺพตฺตา ฯ    
ยถา หิ   ปุรโิส   เวฬุยฏ ึ   คณฺหิสฺสามีติ   มหาชฏ   เวฬฬ   ทิสฺวา   ชฏ  
ฉินฺทนฺตสฺส   ปป ฺโจ   ภวิสฺสตีติ   อนฺตเรน   หตฺถ   ปเวเสตฺวา  
สมฺปตฺตเมว  ยฏ ึ  มูเล  จ  อคฺเค  จ  ฉินฺทิตฺวา อาทาย ปกฺกเมยฺย ฯ  
โส   กิ ฺจาป   ปมตร   คจฺฉติ ฯ  ยฏ ิมฺปน  สาร  วา  อุชช  วา  
น   ลภติ ฯ   อปโร  ตถารปูเมว  เวฬฬ  ทิสฺวา  สเจ  สมฺปตฺตยฏ ึ  
คณฺหิสฺสามิ   สาร   วา   อุชช   วา   น  ลภิสฺสามีติ  กจฺฉ  พนฺธิตฺวา  
มหนฺเตน   สตฺเถน  เวฬุชฏ  ฉินฺทิตฺวา  สารา  เจว  อุชู  จ  ยฏ ิโย  
อุจฺจินิตฺวา   อาทาย   ปกกฺเมยฺย ฯ  อย  กิ ฺจาป  ปจฺฉา  คจฺฉติ ฯ  
ยฏ ิโย  ปน  สารา  เจว  อุชู  จ  ลภติ ฯ  เอว  สมฺปทมิท  อิเมส  
                           [ ม. ว. ป.  ๗๘  ส. ต.  ๓๓ ]  
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ทฺวินฺน   เถราน   ปธาน ฯ  สมฺมสนจาโร  จ  นาเมตฺถ  วิปสฺสนาภูมิ  
เวทิตพฺพา   สมฺมสน   จรติ   เอตฺถาติ   สมฺมสนจาโรติ   กตฺวา ฯ  
ตตฺถ   พุทฺธาน   สมฺมสนจาโร   ทสสหสฺสีโลกธาตุย   สตฺตสนฺตานคตา  
อนินฺทฺริยพทฺธา   จ   สงฺขาราติ   วทนฺติ ฯ  โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาเฬสูติ  
อปเร ฯ   ตถาหิ   อตฺตนิยวเสน   ปฏิจฺจสมุปฺปาทนย   โอตริตฺวา  
ฉตฺตึสโกฏิสตสหสฺสมุเขน   พุทฺธาน   มหาวชิราณ   ปวตฺต ฯ  
ปจฺเจกพุทฺธาน   สสนฺตานคเตหิ   สทฺธึ   มชฺฌิมเทสวาสิสตฺตสนฺตานคตา  
อนินฺทฺริยพทฺธา   จ   สงฺขารา   สมฺมสนจาโรติ   วทนฺติ ฯ  
ชมฺพูทีปวาสิสนฺตานคตาติ   เกจิ ฯ   สสนฺตานคเต   สพฺพธมฺเม  
ปรสนฺตานคเต   จ   สนฺตานวิภาค   อกตฺวา   พหิทฺธาภาวสาม ฺโต  
สมฺมสน   อย   สาวกาน   สมฺมสนจาโร ฯ   โมคฺคลลฺานตฺเถโร  
ปน  พหิทฺธาธมฺเมป  สนตฺานวิภาเคน  เกจิ  เกจิ  อุทฺธริตฺวา  สมฺมสิ ฯ  
ต ฺจ   โข   าเณน   ผุฏมตฺต  กตฺวา ฯ  เตน  วุตฺต  ยฏ ิโกฏิยา  
อุปฺปเฬนฺโต   วิย   เอเกกเทสเมว   สมมฺสนฺโตติ ฯ  ตตฺถ  าเณน  
นาม   ยาวตา   เนยฺย   วตฺติตพฺพ   ตาวตา  อวตฺตนโต  ยฏ ิโกฏิยา  
อุปฺปเฬนฺโต   วิยาติ   วุตฺต ฯ   อนุปทธมฺมวิปสฺสนาย   อภาวโต  
เอเกกเทสเมว   สมฺมสนโฺตติ   วุตฺต ฯ   ธมฺมเสนาปติโนป  
ยถาวุตฺตาน   สาวกาน   วิปสฺสนาภูมิเยว  สมฺมสนจาโร ฯ  ตตฺถ  ปน  
เถโร   สาติสย   นิรวเสส   อนุปท ฺจ  ธมฺม  วิปสฺสิ ฯ  เตน  วุตฺต  
สาวกาน  สมฺมสนจาร  นิปฺปเทส  สมมฺสีติ ฯ  เอตฺถ  จ  สุกฺข-  
                          [ ม. ว. ป.  ๗๘  ส. ต.  ๓๓ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 149 

วิปสฺสกา  โลกิยาภิ ฺปฺปตฺตา   ปกติสาวกา   มหาสาวกา   อคฺคสาวกา  
ปจฺเจกพุทฺธา   สมฺมาสมฺพุทฺธาติ   ฉสุ   ชเนสุ   สุกฺขวิปสฺสกาน  
ฌานาภิ ฺาหิ   อนธิคตาเณ   สุ ฺตฺตา   อนฺธาน   วิย อิจฺฉิตปฺ- 
ปเทโสกฺกมน   วิปสฺสนากาเล   อิจฺฉิติจฺฉิตธมฺมวิภาวนา นตฺถิ ฯ    
เต   ยถาปริคฺคหิตธมฺมมตฺเตเยว   วิปสฺสน   วฑฺเฒนฺติ ฯ โลกิยา- 
ภิ ฺปฺปตฺตา   ปน  ปกติสาวกา  เยน  มุเขน  วิปสฺสน  อารภนฺติ  
ตโต   อ ฺเนป  วิปสฺสน  วิตฺถาริก  กาตุ  สกฺโกนติฺ  วิปุล- 
าณตฺตา ฯ มหาสาวกา   อภินีหารสมฺปนฺนตฺตา   ตโต   สาติสย   
วิปสฺสน  วิตฺถาริก กาตุ   สกฺโกนฺติ ฯ   อคฺคสาวเกสุ   ทุติโย    
อภินีหารสมฺปตฺติยา สมาธานสฺส   สาติสยตฺตา   วิปสฺสน   ตโตป    
วิตฺถาริก   กโรติ ฯ ปโม  ปน  ตโตป  มหาป ฺตาย  สาวเกหิ   
อสาธารณ  กตฺวา วิปสฺสน วิตฺถาริก   กโรติ ฯ  ปจฺเจกพุทฺธา  
เตหิป  มหาภินีหารตาย  อตฺตโน อภินีหารานุรูป   ตโตป   วิตฺถาริก    
วิปสฺสน   กโรนฺติ ฯ   พุทธฺาน สมฺมเทว   ปริปูริตป ฺาปารมิปฺ- 
ปภาวิตา   สพฺพ ฺ ุตาณาธิคมสฺส อนุรูปา   ยถา   นาม  กตวาล- 
เวธปริจเยน  สรภงฺคสทิเสน  ธนุคฺคเหน ขิตฺโต  สโร  อนฺตรา   
รุกฺขลตาทีสุ อสชฺชมาโน ลกฺเขเยว ปตติ น สชชฺติ น วิรชฺฌติ  
เอว อนฺตรา อสชฺชมานา อวิรชฺฌมานา วิปสฺสนาสมฺมสนียธมฺเมสุ  
ยาถาวโต   นานานเยหิ   ปวตฺตติ   ย   มหาวชิราณนฺติ   วุจฺจติ ฯ  
เอเตสุ   จ   สกฺุขวิปสฺสกาน   วิปสฺสนาจาโร   ขชโฺชตปฺปภาสทิโส ฯ  
                            [ ม. ว. ป.  ๗๘  ส. ต.  ๓๓ ]  
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อภิ ฺปฺปตฺตปกติสาวกาน   ทีปปฺปภาสทิโส ฯ   มหาสาวกาน  
อุกฺกปฺปภาสทิโส ฯ   อคฺคสาวกาน   โอสธิตารกปฺปภาสทิโส ฯ  
ปจฺเจกพุทฺธาน   จนฺทปฺปภาสทิโส ฯ   สมฺมาสมฺพุทฺธาน   รสฺมสิหสฺส-  
ปฏิมณฺฑิตสรทสุริยมณฺฑลสทิโส   หตฺุวา   อุปฏาติ ฯ   ตถา สุกฺข- 
วิปสฺสกาน   วิปสฺสนาจาโร   อนฺธาน   ยฏ ิโกฏิยา  คมนสทิโส ฯ  
โลกิยาภิ ฺปฺปตฺตปกติสาวกาน   ทณฺฑกเสตุคมนสทิโส ฯ   มหา- 
สาวกาน ชงฺฆเสตุคมนสทิโส ฯ   อคฺคสาวกาน   สกฏเสตุคมน- 
สทิโส ฯ ปจฺเจกพุทฺธาน   มหาชงฺฆมคฺคคมนสทิโส ฯ   สมฺมา- 
สมฺพุทฺธาน มหาสกฏมคฺคคมนสทิโส ฯ   ตถา   พุทฺธาน   ปจฺเจก- 
พุทฺธาน ฺจ วิปสฺสนา   จินฺตามยาณสวฑฺฒิตตฺตา   สยมฺภูาณ- 
ภูตา ฯ   อิตเรส สุตมยาณสวฑฺฒิตตฺตา ปโรปเทสสมฺภูตาติ  
เวทิตพฺพา ฯ  
        [๙๐]  อิทานิ   อุภินนฺป   เถราน   ปุพฺพโยค   ทสฺเสตุ  อตีเต  
กิราติอาทิมาห ฯ ต สพฺพ อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        [๙๑]  คิริพฺพชนครนฺติ   สมนฺตาปพฺพตปริกฺขิตฺต   วชสทิส   หุตฺวา  
ติฏตีติ   คิรพฺิพชนฺติ   เอวลทฺธนาม   ราชคหนคร ฯ  อุสฺสูยนกริิยาย  
กมฺมภาว สนฺธาย อุปโยคตฺเถ วาติ วุตฺต ฯ  
                     สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานปพฺพชฺชา นิฏ ิตา ฯ  
        [๙๒]  วชฺชาวชฺช   อุปนิชฺฌายตีติ   อุปชฺฌาโย ฯ   นตฺถ ิ 
อุปชฺฌาโย   เอเตสนฺติ   อนุปชฺฌายกา ฯ   เตนาห   วชฺชาวชฺช  
                          [ ม. ว. ป.  ๗๘  ส. ต.  ๓๓ ]  
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อุปนิชฺฌายเกน   ครุนา   วิรหิตาติ ฯ   ตตฺถ   วชชฺาวชฺชนฺติ  ขุทฺทก  
มหนฺต ฺจ   วชฺช ฯ   วุฑฺฒิอตฺโถ   หิ   อยมกาโร   ผลาผลนฺติอาทีสุ  
วิย ฯ   อุตฺติฏปตฺตนฺติ   เอตฺถ   อุจฺฉิฏสทฺทสมานตฺโถ อุตฺติฏ- 
สทฺโท ฯ   เตเนวาห   ตสฺมึ   หิ   มนุสสฺา   อุจฺฉิฏส ฺ ิโน ตสฺมา    
อุตฺติฏปตฺตนฺติ   วุตฺตนฺติ ฯ   ปณฺฑาย  จรณกปตฺตนฺติ  อิมินา ปน    
ปตฺตสฺส   สรปูทสฺสนมุเขน   อุจฺฉิฏกปฺปนาย  การณ  วิภาวิต ฯ  
ตสฺมินฺติ   ตสฺมึ   ปณฺฑาย   จรณกปตฺเต ฯ   สคารวา   สปฺปติสสฺาติ  
เอตฺถ   ครุภาโว   คารว   ปาสาณจฺฉตฺต   วิย  ครุกรณียตา ฯ  สห  
คารเวนาติ   สคารวา ฯ   ครุนา   กิสฺมิ ฺจิ   วุตฺเต   คารววเสน  
ปติสฺสวน   ปติสฺโส ฯ   ปติสฺสวภูต   ตสภาค ฺจ   ยงฺกิ ฺจิ  คารวนฺติ  
อตฺโถ ฯ   สห  ปติสฺเสนาติ  สปฺปติสฺสา ฯ  โอวาท  สมฺปฏิจฺฉนฺตาติ  
อตฺโถ ฯ   ปติสฺสิยตีติ   วา   ปติสฺโส   ครุกาตพฺโพ ฯ  เตน  สห  
ปติสฺเสนาติ   สปฺปติสฺสา ฯ   อฏกถายมฺปน   พฺย ฺชนวิจาร  อกตฺวา  
อตฺถมตฺตเมว   ทสฺเสตุ   ครุกภาว ฺเจว   เชฏกภาว ฺจ อุปฏ- 
เปตฺวาติ  วุตฺต ฯ  สาหูติ  สาธุ ฯ  ลหูติ  อครุ ฯ   มม ตุยฺห  
อุปชฺฌายภาเว   ภาริยนฺนาม   นตฺถีติ   อตฺโถ ฯ   โอปายิกนฺติ อุปาย- 
ปฏิสยุตฺต   ตว   อุปชฺฌายคฺคหณ ฯ  อิมินา  อุปาเยน  ตฺว  เม  
อิโต   ปฏาย   ภาโร   ชาโตสีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ปฏิรปูนฺติ  อนุรูป  
เต   อุปชฺฌายคฺคหณนฺติ   อตฺโถ ฯ   ปาสาทิเกนาติ   ปสาทาวเหน  
กายวจีปโยเคน ฯ   สมฺปาเทหีติ   ติวิธสิกฺข  นิปฺผาเทหีติ  อตฺโถ ฯ  
                     [ ม. ว. ป.  ๗๘-๘๓  ส. ต. ๓๓-๔ ]  
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กาเยน   วาติ   หตฺถมุทฺธาทึ  ทสฺเสนฺโต  กาเยน  วา  วิ ฺาเปติ ฯ  
คหิโต   ตยา ฯเปฯ   วิ ฺาเปตีติ   สาหูติอาทีสุ  เอก  วทนฺโตเยว  
อิมมตฺถ   วิ ฺาเปตีติ   วุจฺจติ ฯ   เตเนวาห  อิทเมว  หีติอาทึ ฯ  
สาธูติ   สมฺปฏิจฺฉน   สนธฺายาติ   อุปชฺฌาเยน   สาหูติ   วุตฺเต  
สทฺธิวิหาริกสฺส   สาธติ   สมฺปฏิจฺฉนวจน   สนฺธาย ฯ   กสฺมา   น  
ต   ปมาณนฺติ   อาห   อายาจนทานมตฺเตน   หีติอาทึ ฯ สทฺธ-ิ 
วิหาริกสฺส   อุปชฺฌาโย   เม   ภนฺเต  โหหีติ  อายาจนวจนมตฺเตน  
อุปชฺฌายสฺส   จ   สาหูติอาทิทานวจนมตฺเตนาติ   อตฺโถ ฯ   น  
เอตฺถ   สมฺปฏิจฺฉน   องฺคนฺติ   สทฺธิวิหาริกสฺส   สมฺปฏิจฺฉนวจน  เอตฺถ  
อุปชฺฌายคฺคหเณ องฺค น โหติ ฯ  
        [๙๓]  สมฺมาวตฺตนาติ   สมฺมาปวตฺติ ฯ   อสฺสาติ สทฺธิ- 
วิหาริกสฺส ฯ   ตาทิสเมว   มุขโธวโนทก   ทาตพฺพนฺติ   อุตุมฺหิ  
สรีรสภาเว   จ  เอกากาเร  ตาทิสเมว  ทาตพฺพ ฯ  เทฺว  จีวรานีติ  
ปารุปน   สงฺฆาฏิ ฺจ   สนฺธาย   วทติ ฯ   ยทิ   เอว  สงฺฆาฏิโยติ  
กสฺมา   วุตฺตนฺติ   อาห   สพฺพ   ห ิ  จีวร   สงฺฆาฏิตตฺตา  สงฺฆาฏีติ  
วุจฺจตีติ ฯ   ปทวีติหาเรหีติ   เอตฺถ   ปท   วีติหรติ   เอตฺถาติ  
ปทวีติหาโร ฯ   ปทวีติหรณฏาน   ทตูวิลมฺพิต   อกตฺวา   สมคมเน  
ทฺวินฺน   ปทาน   อนฺตเร   มุฏ ิรตนมตฺต   ปทาน   วา   วีติหรณ  
อภิมุข   หริตฺวา   นิกฺเขโป   ปทวีติหาโรติ   เอวมฺเปตฺถ   อตฺโถ  
ทฏพฺโพ ฯ   อิโต   ปฏายาติ   น   อุปชฺฌายสฺส   ภณมานสฺสาติ  
                        [ ม. ว. ป. ๘๓  ส. ต.  ๓๔-๕ ]  
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เอตฺถ   วุตฺตนการโต   ปฏาย ฯ   สพฺพตฺถ   ทุกฺกฏาปตฺติ  
เวทิตพฺพาติ   อีทิเสสุ   คิลาโนป   น   มจฺุจตีติ   ทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  
อ ฺป   หิ   ยถาวุตฺต   อุปชฺฌายวตฺต   อนาทริเยน   อกโรนฺตสฺส  
อคิลานสฺส   วตฺตเภเท   สพฺพตฺถ   ทกุกฺฏเมว ฯ   เตเนว   วกฺขติ  
อคิลาเนน   หิ   สทฺธิวิหาริเกน   สฏ ิวสฺเสนาป   สพฺพ  อุปชฌฺายวตฺต  
กาตพฺพ   อนาทเรน   อกโรนฺตสฺส   วตฺตเภเท   ทุกฺกฏ นการ- 
ปฏิสยุตฺเตสุ   ปน   ปเทสุ  คิลานสฺสาป  ปฏิกฺขิตฺตกิรยิ  กโรนฺตสฺส  
ทุกฺกฏเมวาติ ฯ   อาปตฺติยา   อาสนฺนวาจนฺติ   อาปตฺติชนกเมว  
วจน   สนฺธาย   วทติ ฯ  ยาย  หิ  วาจาย  อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  สา  
วาจา   ตสฺสา   อาปตฺติยา   อาสนฺนาติ   วุจฺจติ ฯ  จีวเรน  ปตฺต  
เวเตฺวาติ   เอตฺถ   อุตฺตราสงฺคสฺส   เอเกน   กณฺเณน  เวเตฺวาติ  
ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   คาเมติ   คามปริยาปนฺเน   ตาทิเส  
กิสฺมิ ฺจิ   ปเทเส ฯ   อนฺตรฆเรติ   อนฺโตเคเห ฯ   ปฏิกฺกมเนติ  
อาสนสาลาน ฯ   ติกฺขตฺตุ   ปานีเยน   ปุจฺฉิตพฺโพติ   สมฺพนฺโธ ฯ  
อาทิมฺหิ   มชเฺฌ   อนฺเตติ   เอว   ติกฺขตฺตุ   ปุจฺฉิตพฺโพติ  อตฺโถ ฯ  
อุปกฏโติ  อาสนฺโน ฯ  โธตวาลิกายาติ  นีรชาย  ปริสุทฺธ- 
วาลิกาย ฯ สเจ   ปโหตีติ  วุตฺตเมวตฺถ  วิภาเวติ  น  เกนจิ   
เคล ฺเน  อภิภูโต โหตีติ ฯ ปริเวณ คนฺตฺวาติ อุปชฺฌายสฺส  
ปริเวณ คนฺตฺวา ฯ  
                          อุปชฌฺายวตฺตกถา นิฏ ิตา ฯ  
                       [ ม. ว. ป.  ๘๓-๔  ส. ต.  ๓๕-๖ ]  
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        [๙๔] สทฺธิวิหาริกวตฺตกถา อุตฺตานตฺถาเยว ฯ  
        [๙๕]  นสมฺมาวตฺตนาทิกถาย ฯ   เคหสิตเปมนฺติ   ปตา   เม  
อยนฺติ   เอว   อุปฺปนฺนเปม ฯ   อุปชฌฺายมฺหิ   ปตุจิตฺตุปฏาปนเมว  
หิ   อิธ  เคหสิตเปม  นาม ฯ  น  หิ  อิท  อกุสลปกฺขิย  เคหสิตเปม  
สนฺธาย   วุตฺต   ปฏิวิทฺธสจฺจาน   ปหีนานุโรธาน๑  ตทสมฺภวโต ฯ  
น   จ   ภควา  ภิกฺขู  สงฺกิเลเส  นโิยเชติ ฯ  เคหสิตเปมสทิสตฺตา  
ปน   เปมมุเขน   เมตฺตาเสฺนโห   อิธ   วุตฺโตติ  เวทิตพฺพ ฯ  เตสุ  
เอโก   วตฺตสมฺปนฺโน   ภิกฺขุ ฯเปฯ   เตส   อนาปตฺตีติ   วจนโต  
สเจ   เอโก   วตฺตสมฺปนฺโน   ภิกฺขุ   ภนฺเต   ตุมฺเห   อปฺโปสฺสุกกฺา  
โหถ   อห   ตุมฺหาก   สทธฺิวิหาริก   อนฺเตวาสิก   วา   คิลาน  
อุปฏหิสฺสามิ   โอวทิตพฺพ   โอวทิสฺสามิ   อิติ   กรณีเยสุ   อุสฺสกฺุก  
อาปชฺชิสฺสามีติ   วทติ   เตเอว   วา   สทฺธิวิหาริกาทโย   ภนฺเต  
ตุมฺเห   เกวล   อปฺโปสฺสุกกฺา   โหถาติ   วทนฺติ   วตฺต   วา   น  
สาทิยนฺติ   ตโต   ปฏาย   อาจริยุปชฺฌายาน   อนาปตฺตีติ  วทนฺติ ฯ  
เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
                           นสมฺมาวตฺตนาทิกถา นิฏ ิตา ฯ  
        [๙๖]  ราธพฺราหฺมณวตฺถุมฺหิ ฯ   กีโส   อโหสติี   ขาทิตุ  วา  
ภุ ฺชิตุ   วา   อสกฺโกนฺโต   ตนุโก   อโหสิ   อปฺปมสโลหิโต ฯ  
อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโตติ  ส ฺชาตุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกภาโว ปณฺฑุ- 
 ๑. ม. ปหีนานเุคธาน ฯ  

                   [ ม. ว. ป.  ๘๔-๑๐๐  ส. ต.  ๓๖-๔๒ ]  
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ปลาสปฏิภาโค ฯ   ธมนสินฺถตคตฺโตติ   ปริยาทินฺนมสโลหิตตฺตา  
สิราชาเลเนว   สนฺถริตคตฺโต ฯ  อธิการนฺติ  อธิกกริิย ฯ  สกฺการนฺติ  
วุตฺต   โหติ ฯ   กต   ชานนฺตีติ  กต ฺ ุโน ฯ  กต  ปากฏ  กตฺวา  
ชานนฺตีติ   กตเวทิโน ฯ   กึ  ปน  เถโร  ภควตา  พาราณสิย  ตีหิ  
สรณคมเนหิ   อนุ ฺาต   ปพฺพชฺช   อุปสมฺปท ฺจ   น   ชานาตีติ ฯ  
โน   น   ชานาติ ฯ   ยท ิ  เอว   กถาห   ภนฺเต  ต  พฺราหฺมณ  
ปพฺพาเชมิ   อุปสมฺปาเทมีติ   กสฺมา  อาหาติ  อิม  อนุโยค  สนธฺายาห  
กิ ฺจาป   อายสฺมา   สารปีุตฺโตติอาทึ ฯ   ปริมณฺฑเลหีติ  
ปริปุณฺเณหิ ฯ   อ ฺถา   วา   วตฺตพฺพ   อ ฺถา   วทตีติ  ภนฺเตติ  
วตฺตพฺพ ภทนฺเตติ๑ วทติ ฯ  
        [๙๗]  สมนนฺตราติ   อนนฺตร ฯ   ปณฺณตฺติวีติกฺกม   กโรตีติ  
สิกฺขาปทวีติกฺกม กโรติ ฯ  
        [๙๘]  อตฺตภาวปริหรณตฺถ   นิสสฺิยนฺตีติ   นสิฺสยา ปณฺฑิยา- 
โลปโภชนาทิกา  จตฺตาโร  ปจฺจยา ฯ  ตตฺถ ปณฺฑิยาโลปโภชนนฺติ  
ชงฺฆปณฺฑิยพเลน   จริตฺวา   อาโลปมตฺต  ลทฺธโภชน ฯ  อติเรกลาโภติ  
ปณฺฑิยาโลปโภชน   นิสสฺายาติ   เอว   วุตฺตภิกฺขาหารลาภโต  
อธิกลาโภ   สงฺฆภตฺตาทิ ฯ   ตตฺถ   สกลสฺส   สงฺฆสฺส  ทาตพฺพภตฺต  
สงฺฆภตฺต ฯ  กติปเย  ภิกฺขู  อุทฺทิสิตฺวา  ทาตพฺพภตฺต  อุทฺเทส- 
ภตฺต ฯ นิมนฺเตตฺวา   ทาตพฺพภตฺต   นิมนฺตน ฯ   สลาก   คาเหตฺวา  
 ๑. ม. พนฺเธติ ฯ  

                        [ ม. ว. ป.  ๑๐๓-๗  ส. ต.  ๔๓-๔ ]  
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ทาตพฺพภตฺต   สลากภตฺต ฯ   เอกสฺมึ  ปกฺเข  เอกทิวส  ทาตพฺพ- 
ภตฺต ปกฺขิก ฯ   อุโปสเถ   ทาตพฺพภตฺต   อุโปสถิก ฯ   ปาฏิปททิวเส  
ทาตพฺพภตฺต   ปาฏิปทิก ฯ  วิตฺถารกถา  เนส  เสนาสนกฺ- 
ขนฺธกวณฺณนาย อาวิภวิสฺสติ ฯ   วิหาโรติ   ปาการปริจฺฉนฺโน    
สกโล  อาวาโส ฯ อฑฺฒโยโคติ   ทีฆปาสาโท ฯ   ครุฬสณฺาน- 
ปาสาโทติป   วทนฺติ ฯ ปาสาโทติ   จตุรสฺสปาสาโท ฯ   หมฺมยินฺติ    
มุณฺฑจฺฉทนปาสาโท ฯ อปเร   ปน   ภณนฺติ   วิหาโร   นาม    
ทีฆมุขปาสาโท   อฑฺฒโยโค เอกปสฺสจฺฉทนกเสนาสน   ตสฺส   กิร    
เอกปสฺเส   ภิตฺติ   อุจฺจตรา โหติ   อิตรปสฺเส   นีจา   เตน  ต   
เอกปสฺสจฺฉทนก  โหติ  ปาสาโท อายตจตุรสฺสปาสาโท   หมฺมิย    
มุณฺฑจฺฉทน   จนฺทิกงฺคณยุตฺตนฺติ ฯ คุหาติ  ปพฺพตคุหา ฯ   
ปูติมุตฺตนฺติ  ยงกิ ฺจิ  มุตฺต ฯ ยถา สุวณฺณวณฺโณป กาโย    
ปูติกาโยติ   วุจฺจติ   เอว   อภินวมฺป  มุตฺต  ปูติมุตฺตเมว ฯ เสสเมตฺถ  
อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        [๙๙]  อุปเสนวตฺถุมฺหิ ฯ   อาจิณฺณนฺติ   จาริตฺต   วตฺต  
อนุธมฺมตา ฯ   กจฺจิ   ภิกฺขุ   ขมนียนฺติ   ภิกฺขุ   กจฺจิ   ตุยฺห  อิท  
จตุจฺจกฺก   นวทฺวาร   สรรียนฺต   ขมนีย   สกฺกา   ขมตุิ   สหิตุ  
ปริหริตุ   น   กิ ฺจิ   ทุกฺข   อุปฺปาเทตีติ ฯ   กจฺจิ   ยาปนียนฺติ  
กจฺจิ   สพฺพกจฺิเจสุ   ยาเปตุ   คเมตุ   สกฺกา   น   กิ ฺจิ  อนฺตราย  
ทสฺเสตีติ ฯ   ชานนฺตาป   ตถาคตาติเอวมาทิ   ย   ปรโต  
                    [ ม. ว. ป.  ๑๐๗-๘  ส. ต.  ๔๔ ]  
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กติวสฺโสสิ   ตฺว   ภิกฺขูติอาทินา   ปุจฺฉิ   ตสฺส   ปริหารทสฺสนตฺถ  
วุตฺต ฯ   ตตฺราย   สงฺเขปตฺโถ ฯ   ตถาคตา   นาม  ชานนฺตาป  
สเจ   ตาทิส   ปุจฺฉาการณ   โหติ   ปุจฺฉนฺติ ฯ  สเจ  ปน  ตาทิส  
ปุจฺฉาการณ   นตฺถิ   ชานนฺตาป   น   ปุจฺฉนฺติ ฯ   ยสฺมา   ปน  
พุทฺธาน   อชานน   นาม   นตฺถิ   ตสฺมา  อชานนฺตาปติ  น  วุตฺต ฯ  
กาล   วิทิตฺวา   ปุจฺฉนฺตีติ   สเจ  ตสฺสา  ปุจฺฉาย  โส  กาโล  โหติ  
เอว   ต   กาล   วิทิตฺวา   ปจฺุฉนฺติ ฯ   สเจ  น  โหติ  เอวมฺป  
กาล   วิทิตฺวาว   น   ปุจฺฉนฺติ ฯ  เอว  ปุจฺฉนฺตาป  จ  อตฺถส ฺหิต  
ตถาคตา   ปุจฺฉนฺติ   ย   อตฺถนิสฺสิต   การณนิสฺสิต   ตเทว  
ปุจฺฉนฺติ   โน   อนตฺถส ฺหิต ฯ   กสฺมา ฯ   ยสฺมา  อนตฺถส ฺหิเต  
เสตุฆาโต   ตถาคตาน ฯ   เสตุ   วุจฺจติ   มคฺโค ฯ  มคฺเคเนว  
ตาทิสสฺส   วจนสฺส   ฆาโต   สมุจฺเฉโทติ   วุตฺต   โหติ ฯ  อิทานิ  
อตฺถส ฺหิตนฺติ   เอตฺถ   ย   อตฺถนิสฺสติ   วจน   ตถาคตา   ปุจฺฉนฺติ  
ต   ทสฺเสนฺโต   ทฺวีหิ   อากาเรหีติอาทิมาห ฯ   ตตฺถ  อากาเรหีติ  
การเณหิ ฯ   ธมฺม   วา   เทเสสฺสามาติ   อตฺถุปฺปตฺติยุตฺต   สุตฺต  
วา   ปุพฺพจริตการณยุตฺต   ชาตก   วา   กถยิสฺสาม ฯ   สาวกาน  
วา   สิกฺขาปท   ป ฺาเปสฺสามาติ   สาวกาน   วา   ตาย   ปุจฺฉาย  
วีติกฺกม   ปากฏ   กตฺวา   ครุก   วา   ลหุก   วา   สกิขฺาปท ป ฺา- 
เปสฺสาม อาณ เปสฺสาม ฯ อติลหุนฺติ อติสีฆ ฯ  
        [๑๐๐]  อ ฺติตฺถิยวตฺถุมฺหิ ฯ   อ ฺติตฺถิยปุพฺโพต ิ  ปุพฺเพ  
                         [ ม. ว. ป.  ๑๐๘-๙  ส. ต.  ๔๔ ]  
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อ ฺติตฺถิโย   ภูโตติ   อ ฺติตฺถิยปุพฺโพ ฯ   เอตฺถ   จ   ติตฺถ  
ชานิตพฺพ   ติตฺถกโร   ชานิตพฺโพ   ติตฺถิยา   ชานิตพฺพา  ติตฺถิย- 
สาวกา ชานิตพฺพา ฯ   ตตฺถ   ติตฺถ   นาม   ทฺวาสฏ ี   ทิฏ ิโย ฯ  
เอตฺถ   ห ิ  สตฺตา   ตรนฺติ   อุปปฺลวนฺติ   อุมฺมุชชฺนิมมฺุชฺช   กโรนฺติ  
ตสฺมา   ติตฺถนฺติ   วุจฺจติ ฯ   ตาส   ทฏิ ีน  อุปฺปาเทตา  ติตฺถกโร  
นาม   ปูรณกสฺสปาทิโก ฯ   ตสฺส   ลทธฺึ   คเหตฺวา   ปพฺพชิตา  
ติตฺถิยา   นาม ฯ   เต  ห ิ ติตฺเถ  ชาตาติ  ติตฺถิยา ฯ  ยถาวุตฺต  
วา   ทิฏ ิคตสงฺขาต   ติตฺถ  เอเตส  อตฺถีติ  ติตฺถิกา ฯ  ติตฺถิกาเอว  
ติตฺถิยา ฯ   เตส   ปจฺจยทายกา   ติตฺถิยสาวกาติ   เวทิตพฺพา ฯ  
สหธมฺมิก   วุจฺจมาโนติ   สหธมฺมิเกน   วุจฺจมาโน ฯ   กรณตฺเถ  
อุปโยควจน ฯ   ป ฺจหิ   สหธมฺมิเกหิ   สิกฺขิตพฺพตฺตา   เตส   วา  
สนฺตกตฺตา   สหธมฺมิกนฺติ   ลทฺธนาเมน   พุทฺธป ฺตฺเตน   สิกฺขาปเทน  
วุจฺจมาโนติ   อตฺโถ ฯ   ปสูโรติ   ตสฺส   นาม ฯ  ปรพฺิพาชโกติ  
คิหิพนฺธน   ปหาย   ปพฺพชฺชูปคโต ฯ   ตเยว   ติตฺถายตนนฺติ  เอตฺถ  
ทฺวาสฏ ิทิฏ ิสงฺขาต   ติตฺถเมว   อายตนนฺติ   ติตฺถายตน ฯ   ติตฺถ  
วา   เอเตส   อตฺถีติ   ติตฺถโิน   ติตฺถิยา ฯ   เตส   อายตนนฺติป  
ติตฺถายตน ฯ   อายตนนฺติ   จ   อสฺสาน   กมโฺพโช  อายตน  คุนฺน  
ทกฺขิณาปโถ อายตนนฺติ เอตฺถ ส ฺชาตฏาน อายตน นาม ฯ  
              มโนรเม อายตเน           เสวนฺติ น วิหงฺคมา  
              ฉาย ฉายตฺถิโน ยนฺติ     ผลตฺถ ผลโภชโินติ  
                             [ ม. ว. ป.  ๑๐๙  ส. ต.  ๔๔ ]  
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เอตฺถ   สโมสรณฏาน ฯ   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   วิมุตฺตายตนานีติ  
เอตฺถ   การณ ฯ   ต   อิธ   สพฺพมฺป   ลพฺภติ ฯ   สพฺเพป  หิ  
ทิฏ ิคติกา  ส ฺชายมานา  อิมาสุเยว  ทฺวาสฏ ิยา  ทิฏ ีสุ  ส ฺชายนฺติ ฯ  
สโมสรมานาป   เอตาสุเยว  สโมสรนฺติ  สนฺนิปตนฺติ ฯ  ทฏิ ิคติกภาเว  
จ   เนส   อิมาเยว  ทฺวาสฏ ี  ทฏิ ิโย  การณ ฯ  ตสฺมา  ยถาวุตฺต  
ติตฺถเมว   ส ฺชาติอาทินา   อตฺเถน   อายตนนฺติ   ติตฺถายตน ฯ  
เตเนวตฺเถน ติตฺถิยาน อายตนนฺติป ติตฺถิยายตน ฯ  
        [๑๐๑]  อายสฺมโต   นิสฺสาย   วจฺฉามีติ   เอตฺถ   อายสฺมโตติ  
อุปโยคตฺเถ   สามิวจน ฯ  อายสฺมนตฺ  นิสฺสาย  วสิสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ  
พฺยตฺโต ฯเปฯ   วุตฺตลกฺขโณเยวาติ   ปริสุปฏาปกพหุสฺสุต   สนฺธาย  
วทติ ฯ   ป ฺจหิ   อุปาลิ   องฺเคหีติอาทีสุ   ย  วตฺตพฺพ  ต  ปรโต  
อาวิภวิสฺสติ ฯ   ย   ปุพฺเพ  ลกฺขณ  วุตฺตนฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  เตเนว  
ลกฺขเณน   นสิฺสยนฺเตวาสิกสฺส   อาปตฺติ   เวทิตพฺพาติ   โปตฺถเกสุ  
ปาโ   ทิสฺสติ ฯ  น  เตเนว  ลกฺขเณน  นิสฺสยนฺเตวาสิกสฺส  อาปตฺติ  
เวทิตพฺพาติ   เอวมฺปเนตฺถ   ปาโ   เวทิตพฺโพ ฯ   สทฺธิวิหาริกสฺส  
วุตฺตลกฺขเณน   นิสฺสยนฺเตวาสิกสฺส   อาปตฺติ   น   เวทิตพฺพาติ   เอว  
ปเนตฺถ   อตฺโถป   เวทิตพฺโพ ฯ   อ ฺถา   นิสฺสยนฺเตวาสิเกน  หิ  
ยาว   อาจริย   นิสฺสาย   วสติ  ตาว  สพฺพ  อาจริยวตฺต  กาตพฺพนฺติ  
อิท   วิรุชฺเฌยฺย ฯ   อิท   หิ   วจน   นสิฺสยนฺเตวาสิกสฺส อมุตฺต- 
นิสฺสยสฺเสว   วตฺต   อกโรนฺตสฺส   อาปตฺตีติ   ทีเปติ ฯ  ตสฺมา  
                   [ ม. ว. ป.  ๑๑๒-๓๐  ส. ต.  ๔๕-๕ ]  
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สทฺธิวิหาริกสฺส   ยถาวุตฺตวตฺต   อกโรนฺตสฺส   นสิฺสยมุตฺตกสฺส อมุตฺต- 
กสฺสาป   อาปตฺติ ฯ  นิสสฺยนฺเตวาสิกสฺส  ปน  อมตฺุตนิสฺสยสฺเสว  
วตฺต   อกโรนฺตสฺส   อาปตฺตีติ   คเหตพฺพ ฯ  เตเนว  วิสุทฺธิมคฺเคป  
าติปลิโพธกถาย   าตีติ   วิหาเร   อาจริยุปชฺฌายสทฺธิวิหาริก-  
อนฺเตวาสิกสมานุปชฺฌายกสมานาจริยกา   ฆเร   มาตาปตาภคินี-  
ภาตาติเอวมาทิกา   เต   คิลานา   อิมสสฺ   ปลิโพธา   โหนฺติ  
ตสฺมา   โส   ปลิโพโธป   อุปฏหิตฺวา   เตส   ปากติกกรเณน  
อุปจฺฉินฺทิตพฺโพ ฯ   ตตฺถ   อุปชฺฌาโย   ตาว   คิลาโน   สเจ  ลหุ  
น   วุฏาติ   ยาวชีว   ปฏชิคฺคิตพฺโพ   ตถา   ปพฺพชชฺาจริโย  
อุปสมฺปทาจริโย   สทฺธิวิหาริโก   อุปสมฺปาทิตปพฺพาชิตอนฺเตวาสิก-  
สมานุปชฺฌายกา   จ ฯ   นสิฺสยาจริย อุทฺเทสาจริย นิสฺสยนฺเตวาสิก-  
อุทฺเทสนฺเตวาสิกสมานาจริยกา   ปน  ยาว  นิสฺสยอุทฺเทสา  อนุปจฺฉินฺนา  
ตาว   ปฏชิคฺคิตพฺพาติ   วิภาเคน   วุตฺต ฯ   อย ฺจ   วิภาโค  
เตเนว   ลกฺขเณน   นิสฺสยนฺเตวาสิกสฺส   อาปตฺติ   เวทิตพฺพาติ  เอว  
ปาเ   สติ   น   ยุชฺเชยฺย ฯ  อย  หิ  ปาโ  สทฺธิวิหาริกสฺส  วิย  
นิสฺสยนฺเตวาสิกสฺสาป   ยถาวุตฺตวตฺต   อกโรนฺตสฺส   นิสฺสยมุตฺตกสฺส  
อมุตฺตกสฺสาป   อาปตฺตีติ  อิมมตฺถ  ทีเปติ ฯ  ตสฺมา  วุตฺตนเย- 
เนเวตฺถ ปาโ   คเหตพฺโพ ฯ  ปพฺพชชฺา อุปสมฺปทา ธมฺมนฺเตวาสิเกหิ   
ปน ฯ เป ฯ ตาว วตฺต กาตพฺพนฺติ ปพฺพชฺชาจริย อุปสมฺปทาจริย- 
ธมฺมาจริยาน เอเตหิ   ยถาวุตฺต   วตฺต   กาตพฺพ ฯ   ตตฺถ   เยน  
                       [ ม. ว. ป.  ๑๓๐  ส. ต.  ๔๕ ]  
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สิกฺขาปทานิ  ทินฺนานิ  อย  ปพฺพชชฺาจริโย ฯ  เยน  อุปสมฺปท- 
กมฺมวาจา วุตฺตา  อย  อุปสมฺปทาจริโย ฯ  โย  อุทฺเทส   
ปริปุจฺฉ  วา  เทติ อย ธมฺมาจริโยติ เวทิตพฺพ ฯ เสสเมตฺถ  
อุตฺตานเมว ฯ  
        [๑๐๒]  นิสฺสยปฏิปปฺสฺสทฺธิกถาย ฯ  ทิสงฺคโตติ  ปุน  อาคนฺตุ- 
กาโม อนาคนฺตุกาโม   วา   หุตฺวา   วาสตฺถาย   ยงฺกิ ฺจิ   ทิส    
คโต ฯ ภิกฺขุสภาคตนฺติ   เปสลภาว ฯ   โอโลเกตฺวา   อุปปริก-ฺ 
ขิตฺวา ฯ วิพฺภนฺเต ฯเปฯ   ตตฺถ   คนฺตพฺพนฺติ   เอตฺถ   สเจ   เกนจิ  
กรณีเยน   ตทเหว   คนฺตุ   อสกฺโกนฺโต   กติปาเหน   คมิสฺสามีติ  
คมเน   สอุสสฺาโห   โหติ   รกฺขตีติ   วทนฺติ ฯ  มา  อิธ  ปฏกิฺกมีติ  
มา   อิธ   ปวิสิ ฯ  ตตฺเรว  วสิตพฺพนฺติ  ตตฺเถว  นิสฺสย  คเหตฺวา  
วสิตพฺพ ฯ  ตเยว  วิหาร ฯเปฯ  วสิตุ  วฏฏตีติ  เอตฺถ  อุปชฺฌาเยน  
จ   ปริจฺจตฺตตฺตา   อุปชฺฌายสโมธานปริหาโร   นตฺถิ   ตสฺมา  
อุปชฺฌาเยน   สโมธานคตสฺสาป   อาจริยสนฺติเก   คหิตนิสฺสโย   น  
ปฏิปฺปสฺสมภฺติ ฯ   อาจริยมฺหา   นิสฺสยปฏิปฺปสฺสทฺธีสุ   อาจริโย  
ปกฺกนฺโต   วา   โหตีติ   เอตฺถ   ปกฺกนฺโตติ   ทิส   คโตติอาทินา  
อุปชฺฌายสฺส   ปกฺกมเน   โย   วินิจฺฉโย   วุตฺโต   โส   ตตฺถ  
วุตฺตนเยเนว   อิธาป  สกฺกา  วิ ฺาตุนฺติ  ต  อวตฺวา  โกจิ  อาจริโย  
อาปุจฺฉิตฺวา   ปกฺกมตีติอาทินา   อ ฺโเยว   นโย   อารทฺโธ ฯ  
อย ฺจ   นโย   อุปชฺฌายปกฺกมเนป   เวทิตพฺโพเยว ฯ   อีทิเสสุ  หิ  
                         [ ม. ว. ป.  ๑๓๑  ส. ต.  ๔๖-๘ ]  
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าเนสุ   เอกตฺถ   วุตฺตลกขฺณ   อ ฺตฺถาป   ทฏพฺพ ฯ  สเจ  เทวฺ  
เลฑฺฑุปาเต   อติกฺกมิตฺวา   นิวตฺตติ   นสิฺสโย   ปฏิปปฺสฺสทฺโธ   โหตีติ  
เอตฺถ   เอตฺตาวตา   ทิสาปกฺกนฺโต   นาม   โหตีติ   อนฺเตวาสิเก  
อนิกฺขิตฺตธุเรป   นิสฺสโย   ปฏิปฺปสฺสมภฺติ ฯ   อาจริยุปชฺฌายา   เทฺว  
เลฑฺฑุปาเต   อติกฺกมฺม   อ ฺสฺมึ   วิหาเร   วสนฺตีติ  พหิอุปจาร- 
สีมาย อนฺเตวาสิกสทฺธิวิหาริกาน   วสนฏานโต   เทฺว   เลฑฺฑุปาเต  
อติกฺกมฺม   อ ฺสฺมึ   เสนาสเน   วสนฺติ ฯ   อนฺโตอุปจารสีมายมฺปน  
เทฺว  เลฑฺฑุปาเต  อติกฺกมิตฺวาป  วสโต  นิสฺสโย  น  ปฏิปฺปสฺสมภฺติ ฯ  
สเจป   อาจริโย   มุ ฺจิตุกาโมว   หุตฺวา   นิสฺสยปณามนาย  
ปณาเมตีติอาทิ   สพฺพ   อุปชฺฌายสฺส   อาณตฺติยมฺป   เวทิตพฺพ ฯ  
เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ  
                          นิสฺสยปฏิปฺปสฺสทฺธกิถา นิฏ ิตา ฯ  
        [๑๐๓]  ป ฺจหิ   ภิกฺขเว   องฺเคหิ   สมนฺนาคเตนาติอาทีสุ  
น   สามเณโร   อุปฏาเปตพฺโพ   อุปชฺฌาเยน   หตฺุวา   สามเณโร  
น คเหตพฺโพ ฯ อยมตฺโถ องฺคุตฺตรนิกายฏกถาย วุตฺโตเยว ฯ  
              อตฺตานเมว ปม            ปฏริูเป นิเวสเย  
              อถ ฺมนุสาเสยฺย         น กลิิสฺเสยฺย ปณฺฑิโตติ๑ 

อิมสฺส   อนรุปูวเสน   ปมนฺตาว   อตฺตาน   สมฺปตฺติย   นโิยเชตุ  
น   อเสเขน   สีลกฺขนฺเธนาติอาทิ  วุตฺต ฯ  น  อาปตฺติองฺควเสน ฯ  
 ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๖ ฯ  

                      [ ม. ว. ป.  ๑๓๑  ส. ต.  ๔๘-๕๑ ]  
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ตตฺถ   อเสเขน   สีลกฺขนฺเธนาติ   อเสขสฺส   สลีกฺขนฺโธ   อเสโข  
สีลกฺขนฺโธ   นาม ฯ   อเสขสฺส  อยนฺติ  หิ  อเสโข  สีลกฺขนฺโธ ฯ  
เอว   สพฺพตฺถ ฯ   เอว ฺจ   กตฺวา   วิมตฺุติาณทสฺสนสงฺขาตสฺส  
ปจฺจเวกฺขณาณสฺสาป   อเสขตา   อุปฺปนฺนา ฯ   อเสขสีลนฺติ  จ  น  
อคฺคผลสีลเมว   อธิปฺเปต ฯ   อถโข   ยงฺกิ ฺจิ   อเสขสนฺตาเน  
ปวตฺตสีล   โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกสฺส   สีลสฺส   อิธาธิปฺเปตตฺตา ฯ  
สมาธิกฺขนฺธาทีสุป   วิมุตฺติกฺขนฺธปริโยสาเนสุ   อยเมว  นโย ฯ  ตสฺมา  
ยถา  สลีสมาธิป ฺากฺขนฺธา  มิสฺสกา  อธิปฺเปตา  เอว  วิมุตฺติกฺ- 
ขนฺโธปติ ตทงฺควิมุตฺติอาทโยป   เวทิตพฺพา   น   ปฏิปฺปสฺสทธฺิ- 
วิมุตฺติเอว ฯ วิมุตฺติาณทสฺสนมฺปน   โลกิยเมว ฯ   เตเนว    
สยุตฺตนิกายฏกถาย วุตฺต   ปรุิเมหิ   จตูหิ  ปเทหิ  โลกิยโลกุตฺตรา   
สีลสมาธิป ฺาวิมุตฺติโย กถิตา   วิมุตฺติาณทสฺสน   ปจฺจเวกฺขณ- 
าณ  โหติ  ต  โลกิยเมวาติ ฯ อสฺสทฺโธติอาทีสุ ฯ  ตีสุ   
วตฺถูสุ  สทฺธา  เอตสฺส  นตฺถีติ  อสฺสทโฺธ ฯ สกฺุกปกฺเข  สทฺทหตีติ   
สทฺโธ ฯ  สทธฺา  วา  เอตสฺส อตฺถีติป สทฺโธ ฯ นตฺถิ   เอตสฺส   
หิรีติ  อหิรโิก ฯ  อกุสลสมาปตฺติยา  อชิคุจฺฉมานสฺเสต อธิวจน ฯ  
หิรี  เอตสฺส  อตฺถีติ  หิริมา ฯ น โอตฺตปฺปตีติ อโนตฺตาป ฯ  
อกุสลสมาปตฺติยา  น  ภายตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตพฺพิปรีโต   
โอตฺตาป ฯ กุจฺฉิต   สีทตีติ   กุสีโต ฯ  หีนวีริยสฺเสต  อธิวจน ฯ   
อารทฺธ  วีริย เอตสฺสาติ   อารทฺธวีริโย ฯ   สมฺมปฺปธานยุตฺตสฺเสต  
                        [ ม. ว. ป.  ๑๓๑-๓  ส. ต.  ๕๑ ]  
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อธิวจน ฯ   มุฏา   สติ   เอตสฺสาติ   มุฏสฺสติ ฯ   นฏสฺสตีติ  
วุตฺต   โหติ ฯ   อุปฏ ิตา   สติ  เอตสฺสาติ  อุปฏ ิตสฺสติ ฯ  นิจฺจ  
อารมฺมณาภิมุขปฺปวตฺตสฺสติสฺเสต   อธิวจน ฯ   อธิสีเล   สีลวิปนฺโน  
จ   อชฌฺาจาเร   อาจารวิปนฺโน   จ   อาปชฺชิตฺวา   อวุฏ ิโต ฯ  
สสฺสตุจฺเฉทสงฺขาต   อนฺต   คณฺหาติ   คาหยตีติ   วา   อนฺตคฺคาหิกา  
มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ  ปุริมานิ  เทวฺ  ปทานีติ  น  ปฏิพโล  โหติ  อนฺเตวาสึ  
วา   สทฺธิวิหารึ   วา   คิลาน   อุปฏาตุ   วา   อุปฏาเปตุ   วา  
อนภิรตึ  วูปกาเสตุ  วา  วูปกาสาเปตุ  วาติ  อิมานิ  เทฺว  ปทานิ ฯ  
อภิวิสิฏโ   อุตฺตโม   สมาจาโรติ   อภิสมาจาโร ฯ  อภิสมาจาโรว  
สิกฺขิตพฺพโต   สิกฺขาติ   อภิสมาจาริกา   สิกฺขา ฯ  อภิสมาจาร  วา  
อารพฺภ  ป ฺตฺตา  สิกฺขา  อภิสมาจาริกา  สิกฺขา ฯ   
มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส อาทิภูตาติ   อาทิพฺรหฺมจริยกา ฯ   อุภโตวิภงฺค- 
ปริยาปนฺนสิกฺขาเยต อธิวจน ฯ   เตเนว   อุภโตวิภงฺคปริยาปนฺน    
อาทิพฺรหฺมจริยก ขนฺธกวตฺตปริยาปนฺน   อภิสมาจาริกนฺติ    
วิสุทฺธิมคฺเค   วุตฺต ฯ  ตสฺมา เสขปณฺณตฺติยนฺติ   เอตฺถ   สิกฺขิตพฺพโต   
สพฺพาป  อุภโตวิภงฺคปริยาปนฺนา ปณฺณตฺติ   เสขปณฺณตฺตีติ    
คเหตพฺพา ฯ   เตเนว   คณฺ ีปเทป  วุตฺต เสขปณฺณตฺติยนฺติ    
ปาราชิกมาทึ  กตฺวา  สิกฺขิตพฺพสิกฺขาปทป ฺตฺติยนฺติ ฯ เสสเมตฺถ  
อุตฺตานเมว ฯ  
        [๑๐๔]  อ ฺติตฺถิยวตฺถุมฺหิ ฯ   อาชีวโก   อเจลโกติ  ทุพฺพิโธ  
                          [ ม. ว. ป.  ๑๓๓-๕  ส. ต.  ๕๒ ]  
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นคฺคปริพฺพาชโกติ   อาห  นคฺคปริพฺพาชกสฺเสว  อาชีวกสฺส  วาติ- 
อาทึ ฯ ตตฺถ   อาชีวโก   อุปริ   เอกเมว   วตฺถ   อุปกจฺฉเก   ปเวเสตฺวา  
ปริทหติ   เหฏา  นคฺโค ฯ  อเจลโก  สพฺเพน  สพฺพ  นคฺโคเยว ฯ  
อามิสกิ ฺจิกฺขสมฺปทาน   นาม   อปฺปมตฺตกสฺส   เทยฺยธมฺมสฺส  
อนุปฺปทาน ฯ   รูปุปชีวิกาติ  อตฺตโน  รูปเยว  นิสฺสาย  ชีวนฺติโย ฯ  
เวสิยโคจโร   มิตฺตสนฺถววเสน   อุปสงฺกมิตพฺพฏาน   อสฺสาติ  
เวสิยโคจโร ฯ   เอส   นโย   สพฺพตฺถ ฯ   โยพฺพนปฺปตฺตา  วา  
โยพฺพนาตีตา  วาติ  อุภเยนาป  มหลฺลกิาโย  อนิวิฏกุมาริกาโย วทติ ฯ  
ภิกฺขุนิโย   นาม   อุสฺสนฺนพฺรหฺมจริยา   ตถา   ภิกฺขูป ฯ   เตส  
อ ฺม ฺวิสภาควตฺถุภาวโต   สนถฺววเสน   อุปสงฺกมเน   กติปาเหเนว  
พฺรหฺมจริยนฺตราโย   สิยาติ   อาห   ตาหิ   สทฺธ ึ  ขิปฺปเมว  
วิสฺสาโส โหติ ตโต สีล ภิชฺชตีติ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ  
        [๑๐๕]  ป ฺจาพาธวตฺถุมฺหิ ฯ   นขปฏ ิปฺปมาณนฺติ   เอตฺถ  
กนิฏงฺคุลินขปฏ ิ   อธิปเฺปตาติ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ  ต ฺเจ  
นขปฏ ิปฺปมาณป   วฑฺฒนกปกฺเข    ิต   โหติ   น   ปพฺพาเชตพฺโพติ  
อิมินา   สาม ฺโต   ลกขฺณ   ทสฺสิต ฯ   ตสฺมา   ยตฺถ   กตฺถจิ  
สรีราวยเวสุ   นขปฏ ิปฺปมาณ   วฑฺฒนกปกฺเข    ิต ฺเจ   น   วฏฏตีติ  
สิทฺธ ฯ   เอว ฺจ   สติ   นขปฏ ิปฺปมาณมฺป  อวฑฺฒนกปกฺเข   ิต ฺเจ  
สพฺพตฺถ   วฏฏตีติ  อาทนิฺน๑ ฯ  ต ฺจ  น  สาม ฺโต  อธิปฺเปตนฺติ  
 ๑. ม. อาปนฺน ฯ  

                       [ ม. ว. ป.  ๑๔๓-๕๐  ส. ต.  ๕๓-๖๐ ]  
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ปเทสวิเสเสเยว   นยิเมตฺวา   ทสฺเสนฺโต   สเจ   ปนาติอาทิมาห ฯ  
สเจ   หิ   อวิเสเสน   นขปฏ ิปฺปมาณ  อวฑฺฒนกปกฺเข   ิต  วฏเฏยฺย  
นิวาสนปารุปเนหิ   ปกติปฏิจฺฉนฺเน  าเนติ  ปเทสนิยม  น  กเรยฺย ฯ  
ตสฺมา   นิวาสนปารุปเนหิ   ปกติปฏจฺิฉนฺนฏานโต   อ ฺตฺถ  
นขปฏ ิปฺปมาณ   อวฑฺฒนกปกฺเข    ิตมฺป   น   วฏฏตีติ   สิทธฺ ฯ  
นขปฏ ิปฺปมาณโต   ขุททฺกตร   ปน   อวฑฺฒนกปกฺเข   วฑฺฒนกปกฺเข  
วา    ิต   โหตุ  วฏฏติ  นขปฏ ิปฺปมาณโต  ขุทฺทกตรสฺส  วฑฺฒนก- 
ปกฺเข อวฑฺฒนกปกฺเข   วา    ิตสฺส   มขุาทีสุเยว   ปฏิกฺขิตฺตตฺตา ฯ  
คณฺเฑป  อิมินาว  นเยน  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ  ปน  มขุาทีสุ  
โกลฏ ิมตฺตโต   ขุทฺทกตโรป  คณฺโฑ  น  วฏฏตีติ  วิสุ  น  ทสฺสโิต ฯ  
มุขาทิเก   อปฺปฏิจฺฉนฺนฏาเน   อวฑฺฒนกปกฺเข    ิเตป   น   วฏฏตีติ  
เอตฺตกเมว   หิ   ตตฺถ  วุตฺต ฯ  ตถาป  กุฏเ  วุตฺตนเยน  มุขาทีสุ 
โกลฏ ิปฺปมาณโต   ขุทฺทกตโรป   คณฺโฑ   น   วฏฏตีติ   วิ ฺายติ ฯ  
ตสฺมา  อวฑฺฒนกปกฺเข   ิเตปติ  เอตฺถ  ปสทฺโท  อวุตฺตสมฺปณฺฑ- 
นตฺโถ ฯ เตน   โกลฏ ิมตฺตโต   ขุทฺทกตโรป   น   วฏฏตีติ   อยมตฺโถ  
ทสฺสิโตเยวาติ   อยมมฺหาก   ขนฺติ ฯ   ปกติวณฺเณ   ชาเตติ  
โรคเหตุกสฺส   วิการวณฺณสฺส   อภาว   สนฺธาย   วุตฺต ฯ โกลฏ ิ- 
มตฺตโกติ   พทรฏ ิปฺปมาโณ ฯ  ส ฺฉวึ  กาเรตฺวาติ  ส ฺชาตจฺฉวึ  
กาเรตฺวา ฯ   สจฺฉวึ   กาเรตฺวาติป   ปาโ ฯ   วิชชฺมานจฺฉวึ  
กาเรตฺวาติ   อตฺโถ ฯ   ปทุมปุณฺฑรีกปตฺตวณฺณนฺติ รตฺตปทุม- 
                          [ ม. ว. ป. ๑๕๐  ส. ต.  ๖๐ ]  
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เสตปทุมปตฺตวณฺณ ฯ โสสพฺยาธีติ ขยโรโค ฯ  
        [๑๐๖]  ราชภฏาทิวตฺถูสุ ฯ   อาหสูติ   มนุสฺสา   วทึสุ ฯ  
ตสฺมา ฯ เป ฯ   เอวมาหาติ   ยสฺมา   สย   ธมฺมสามี   ตสฺมา  
ภิกฺขูหิ   อปพฺพาเชตพฺพมฺป   โจร   องฺคุลิมาล   ปพฺพาเชตฺวา   อายตึ  
อกรณตฺถาย   ภิกฺขูน   สิกขฺาปท   ป ฺเปนฺโต   น  ภิกฺขเว  ธชพนฺโธ  
โจโร   ปพฺพาเชตพฺโพ   โย   ปพฺพาเชยฺย   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺสาติ  
อาห ฯ   อุปรมนฺตีติ   วิรมนฺติ   นิวตฺตนฺติ ฯ   ภินฺทตฺิวาติ  
อนฺทุพนฺธน   ภินฺทิตฺวา ฯ   ฉินฺทิตฺวาติ   สงฺขลิกพนฺธน   ฉินฺทิตฺวา ฯ  
มุ ฺจิตฺวาติ   รชฺชุพนฺธน   มุ ฺจิตฺวา ฯ   วิวริตฺวาติ   คามพนฺธนาทีสุ  
คามทฺวาราทีนิ   วิวริตฺวา ฯ   อปสฺสมานาน   วา   ปลายตีติ  
ปุริสคุตฺติย   ปุริสาน   อทิสฺสมานาน๑   ปลายติ ฯ  อุปฑฺฒุปฑฺฒนฺติ  
โถก   โถก ฯ   อภิเสกาทีสุ   พนฺธนาคาราทีนิ   โสเธนฺติ   ต  
สนฺธายาห   สพฺพสาธารเณน   วา  นเยนาติ ฯ  สเจ  สยเมว  ปณฺณ  
อาโรเปนฺติ   น   วฏฏตีติ  ตา  ภุชิสฺสิตฺถิโย  มยมฺป  ทาสิโย  โหมาติ  
สยเมว   ทาสีปณฺณ   ลิขาเปนฺติ   น   วฏฏติ ฯ   ตกกฺ   สีเส  
อาสิตฺตกสทิสาว   โหนฺตีติ   ยถา   อทาเส   กโรนฺตา   ตกฺเกน  สสี  
โธวิตฺวา   อทาส   กโรนฺติ   เอว   อารามิกวจเนน   ทินฺนตฺตา  
อทาสาว   เตติ   อธิปฺปาโย ฯ   ตกฺกาสิ ฺจน   ปน   สีหลทีเป  
จาริตฺตนฺติ   วทนฺติ ฯ  เนว  ปพฺพาเชตพฺโพติ  วุตฺตนฺติ  กปฺปยวจเนน  
 ๑. ม. อปสฺสมานาน ฯ  

                         [ ม. ว. ป.  ๑๕๐-๕  ส. ต.  ๖๐-๗ ]  
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ทินฺเนป   สงฺฆสฺส   อารามิกทาสตฺตา   เอว  วุตฺต ฯ  นิสฺสามิกทาโส  
นาม   ยสฺส   สามิกา   สปตฺุตทาราทโย   มตา   โหนฺติ   น   โกจิ  
ตสฺส   ปริคฺคาหโก   โสป   ปพฺพาเชตุ   น   วฏฏติ ฯ   ต   ปน  
อตฺตนาป   ภุชิสฺส   กาตุ   วฏฏติ ฯ   เย  วา  ปน  ตสฺมึ  รฏเ  
สามิโน   เตหิป   การาเปตุ   วฏฏติ ฯ  เทว  ทาสีปุตฺต  ปพฺพาเชตุ  
วฏฏตีติ   ตีสุ   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   ทาสสฺส  ปพฺพชิตฺวา  อตฺตโน  
สามิเก   ทิสวฺา   ปลายนตฺสฺส   อาปตฺติ   นตฺถีติ   วทนฺติ ฯ  เสส  
สพฺพตฺถ อุตฺตานเมว ฯ  
        [๑๐๗]  นิสฺสยมุจฺจนกสฺส   วตฺเตสุ   ป ฺจกฉกฺเกสุ   ปน ฯ  
อุภยานิ   โข   ปน ฯ เป ฯ   อนุพฺย ฺชนโสติ   เอตฺถ  สพฺโพป  จาย  
ปเภโท   มาติกฏกถาย   าตาย   าโต   โหตีติ  ตีสุป  คณฺ ีปเทสุ  
วุตฺต ฯ   อาปตฺตึ   ชานาติ   อนาปตฺตึ   ชานาตีติอาทีสุ  จ  ปาเ  
อวตฺตมาเนป   อิท   นาม   กตฺวา   อิท   อาปชฺชตีติ   ชานาติ  เจ  
วฏฏตีติ   ตตฺเถว   วุตฺต ฯ  ต ฺจ  โข  ตโต  ปุพฺเพ  ปาเ  ปคุเณ  
กเตติ   คเหตพฺพนฺติ  จ  อาจริยุปชฺฌายานป  เอเสว  นโยติ  จ  เกจิ  
วทนฺติ๑ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ  
        [๑๐๘]  ราหุลวตฺถุมฺหิ ฯ   ตตฺเถว   วิหรึสูติ   สพฺเพป   เต  
อรหตฺต   ปตฺตกาลโต   ปฏาย   อรยิา   นาม   มชฌฺตฺตาว  โหนฺตีติ  
ร ฺโ   ปหติสาสน   ทสพลสฺส   อนาโรเจตฺวาว   ตตฺถ   วิหรึส ุฯ  
 ๑. อิท วากยฺ มรมฺมโปตฺถเก น ทิสฺสติ ฯ  

                      [ ม. ว. ป.  ๑๕๖-๖๔  ส. ต.  ๖๗-๗๑ ]  
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เอกทิวเส  ชาต  กาฬุทายึ  นาม  อมจฺจนฺติ  อย กิร ปทุมุตฺตร- 
พุทฺธกาเล หสวตีนคเร   กุลเคเห   นิพฺพตฺโต   สตฺถ ุ  ธมฺมเทสน    
สุณนฺโต สตฺถาร   เอก   ภิกฺขุ   กุลปฺปสาทกาน   อคฺคฏาเน   เปนฺต  
ทิสฺวา   อธิการกมฺม   กตฺวา  ต  านนฺตร  ปฏเสิ ฯ  โส  ยาวชีว  
กุสล   กตฺวา   เทวมนุสฺเสสุ   สสรนฺโต   อมฺหาก  โพธิสตฺตสฺส  มาตุ  
กุจฺฉิย   ปฏิสนฺธิคฺคหณทิวเส   กปลวตฺถุสฺมึเยว   อมจฺจเคเห   ปฏิสนฺธึ  
คณฺหิ ฯ   ชาตทิวเส   โพธิสตฺเตน   สทฺธึเยว   ชาโตติ  ตทิวสเยว  
ทุกูลจุมฺพเฏ   นิปชชฺาเปตฺวา   โพธิสตฺตสฺส   อุปฏานตฺถาย   นยึสุ ฯ  
โพธิสตฺเตน   หิ   สทฺธึ   โพธิรุกฺโข  ราหุลมาตา  จตสฺโส  นิธกิุมภิฺโย  
อาโรหนียหตฺถี   กณฺโก   ฉนฺโน   กาฬุทายีติ  อิเม  สตฺต  เอกทิวเส  
ชาตตฺตา   สหชาตา   นาม   อเหสุ ฯ   อถสฺส   นามคฺคหณทิวเส  
สกลนครสฺส   อุทคฺคจิตฺตทิวเส   ชาโตติ   อุทายีเตฺวว  นาม  อกสุ ฯ  
โถก   กาฬธาตุกตฺตา   ปน   กาฬุทายี   นาม   ชาโต ฯ   โส  
โพธิสตฺเตน   สทฺธึ   กุมารกีฬิก   กีฬนฺโต   วุฑฺฒึ   อคมาสิ ฯ  
สฏ ิมตฺตาหิ คาถาหีติ  
                             องฺคาริโนทานิ ทุมา ภทนฺเต  
                             ผเลสิโน ฉทน วิปฺปหาย  
                             เต อจฺจิมนฺโตว ปภาสยนฺติ  
                             สมโย มหาวีร องฺคีรสาน  
                        [ ม. ว. ป.  ๑๖๗  ส. ต.  ๗๑-๒ ]  
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              นาติสีต นาติอุณฺห          นาติทุพฺภิกฺขฉาตก  
              สททฺลา หริตา ภูมิ           เอส กาโล มหามนุีติ-  
อาทิกาหิ   สฏ ิมตฺตาหิ   คาถาหิ ฯ   โปกฺขรวสฺสนฺติ โปกฺขรปตฺต- 
วณฺณมุทกนฺติ   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ  โปกฺขรปตฺตปฺปมาณมชฺเฌ  
อุฏหิตฺวา   อนุกฺกเมน   สตปฏลสหสฺสปฏล   หุตฺวา   วสฺสนกวสฺสนฺติป  
วทนฺติ ฯ   ตสฺมึ   กิร   วสฺสนฺเต   เตเมตุกามาว   เตเมนฺติ   น  
อิตเร ฯ   เอโกป   ราชา   วา ฯ เป ฯ  คโต  นตฺถีติ  ธมฺมเทสน  
สุตฺวา   ปกฺกมนฺเตสุ  าตีสุ  เอโกป  ราชา  วา  ราชมหามตฺโต  วา  
เสฺว   อมฺหาก   ภิกฺข   คณฺหถาติ   นมินฺเตตฺวา   คโต   นตฺถิ ฯ  
ปตาปสฺส   สทฺุโธทนมหาราชา   มยฺห   ปุตฺโต  มม  เคห  อนาคนฺตฺวา  
กห   คมิสฺสตีติ   อนิมนฺเตตฺวาว   อคมาสิ ฯ   คนฺตฺวา  ปน  เคเห  
วีสติยา   ภิกขฺุสหสฺสาน   ยาคุอาทีนิ   ปฏิยาทาเปตฺวา   อาสนานิฆ  
ป ฺาเปสิ ฯ   กุลนคเรติ   าติกุลสฺส   นคเร ฯ   อุณฺหีสโต  
ปฏายาติ   สีสโต   ปฏาย ฯ   อุณฺหีสนฺติ   ห ิ  อุณฺหีสสทิสตฺตา  
ภควโต   ปรปิุณฺณนลาฏสฺส   ปริปุณฺณสีสสฺส   จ   เอต   อธิวจน ฯ  
ภควโต   หิ   ทกฺขิณกณฺณจูฬิกโต   ปฏาย   มสปฏล   อุฏหิตฺวา  
สกลนลาฏ   ฉาทยมาน   ปูรยมาน   คนฺตฺวา   วามกณฺณจูฬิกาย  
ปติฏ ิต   สณฺหตมตาย   สุวณฺณวณฺณตาย   ปภสฺสรตาย   ปร ิ
ปุณฺณตาย จ   ร ฺโ   พนฺธอุณฺหีสปฏโฏ   วิย   วิโรจติ ฯ  ภควโต   
กิร  อิม ลกฺขณ   ทิสฺวา   ราชูน   อุณฺหีสปฏฏ   อกสุ ฯ   อ ฺเ  
                        [ ม. ว. ป.  ๑๖๗  ส. ต.  ๗๒-๕ ]  
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ปน   ชนา  อปริปุณฺณสีสา  โหนฺติ  เกจิ  กปฺปสีสา๑  เกจิ  ผลสีสา  
เกจิ   อฏ ิสีสา  เกจิ  ตุมพฺสีสา๒  เกจิ  ปพฺภารสีสา ฯ  ภควโต  
ปน   อารคฺเคน   วฏเฏตฺวา   ปต  วิย  สุปริปุณฺณ  อุทกพุพฺพุฬ- 
สทิสมฺป โหติ ฯ   เตเนว   อุณฺหีสเว ิตสีสสทิสตฺตา   อุณฺหีส   วิย    
สพฺพตฺถ ปรมิณฺฑลสีสตฺตา   จ   อุณฺหีสสีโสติ   ภควา   วุจฺจติ ฯ  
นรสีหคาถาหิ นาม อฏหิ คาถาหีติ  
                             สินิทฺธนีลมุทุกุ ฺจิตเกโส  
                             สุริยนมิฺมลตลาภินลาโฏ  
                             ยุตฺตตุงฺคมุทุกายตนาโส  
                             รสิชาลวิตโต๓ นรสีโหติ  
เอวมาทิกาหิ อฏหิ คาถาหิ ฯ คณฺ ีปเทสุ ปน  
                             จกฺกวรงฺกิตรตฺตสุปาโท  
                             ลกฺขณมณฺฑิตอายตปณฺหิ  
                             จามรฉตฺตวิภูสิตปาโท  
                              เอส ห ิตุยฺห ปตา นรสีโห  
                             สกฺยกมุารวโร สุขุมาโล  
                             ลกฺขณจิตฺติตปุณฺณสรีโร  
                             โลกหิตาย คโต นรวีโร  
                             เอส หิ ตุยฺห ปตา นรสีโห  
 ๑. ม. กปสีสา ฯ   ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เกจิ กุมฺภสีสาติ อตฺถิ ฯ  ๓. ม. รสิชาลวิหโต ฯ  

                           [ ม. ว. ป.  ๑๖๗  ส. ต.  ๗๕ ]  
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                             ปุณฺณสสิกนิโภ๑ มขุวณฺโณ  
                             เทวนราน ปโย นรนาโค  
                             มตฺตคชินฺทวิลาสิตคามี  
                             เอส หิ ตุยฺห ปตา นรสีโห  
                             ขตฺติยสมฺภวอคฺคกุลีโน  
                             เทวมนุสฺสนมสฺสิตปาโท  
                             สีลสมาธิปติฏ ิตจิตฺโต  
                             เอส หิ ตุยฺห ปตา นรสีโห  
                             อายตยุตฺตสุสณฺ ิตนาโส  
                             โคปมโุข อภินีลสุเนตฺโต  
                             อินฺทธนูอภินีลภมุโก  
                             เอส หิ ตุยฺห ปตา นรสีโห  
                             วฏฏสวุฏฏสุสณฺ ิตคีโว  
                             สีหหนุ มิคราชสรีโร  
                             กา ฺจนสุจฺฉวิอุตฺตมวณฺโณ  
                             เอส หิ ตุยฺห ปตา นรสีโห  
                             สินิทฺธสุคมฺภีรม ฺชสุโฆโส  
                             หิงฺคุลพนธฺุกรตฺตสุชิวฺโห  
                             วีสติวีสติเสตสุทนฺโต  
 ๑. ม. ปุณณฺสุสงฺขนิโภ ฯ  

                               [ ม. ว. ป.  ๑๖๗  ส. ต.  ๗๕ ]  
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                             เอส หิ ตุยฺห ปตา นรสีโห  
                             อ ฺชนวณฺณสุนีลสุเกโส  
                             กา ฺจนปฏฏวิสุทฺธนลาโฏ  
                             โอสธปิณฺฑรสุทฺธสุอุณฺโณ  
                             เอส หิ ตุยฺห ปตา นรสีโห  
                             คจฺฉติ นีลปเถ๑ วิย จนฺโท  
                             ตารคณปริเว ิตรูโป  
                             สาวกมชฺฌคโต สมณินฺโท  
                             เอส หิ ตุยฺห ปตา นรสีโหติ  
อิมา  นว  คาถาโยป  เอตฺถ  ทสฺสิตา ฯ  ตา  ปน  อฏหิ  คาถาหีติ  
วจเนน   น   สเมนฺติ ฯ   อุณฺหีสโต   ปฏาย   ยาว   ปาทตลาติ  
วุตฺตานุกฺกโมป   ตตฺถ  น  ทิสฺสติ ฯ  ภิกฺขาย  จรตีติ  ภิกฺขาจาโร ฯ  
อุตฺติฏเติ   อุตฺติฏ ิตฺวา  ปเรส  ฆรทฺวาเร  ตฺวา  คเหตพฺพ- 
ปณฺเฑ ฯ นปฺปมชฺเชยฺยาติ   ปณฺฑจาริกวตฺต   หาเปตฺวา   ปณีต- 
โภชนานิ ปรเิยสนฺโต   อุตฺติฏเ   ปมชฺชติ   นาม   สปทาน   ปณฺฑาย  
จรนฺโต   ปน   นปฺปมชชฺติ   นาม   เอว   กโรนฺโต   อุตฺติฏเ  
นปฺปมชฺเชยยฺ ฯ   ธมฺมนติฺ   อเนสน  ปหาย  สปทาน  จนฺโต  ตเมว  
ภิกฺขาจริยธมฺม   สุจริต   จเร ฯ   สุข  เสตีติ  เทสนามตฺตเมต ฯ  
เอว   ปเนต   ภิกฺขาจริยธมฺม   จรนฺโต   ธมฺมจารี   อิธโลเก   จ  
 ๑. คจฺฉตินีลปเถติ ม ฺเ ฯ คจฺฉติ อนีลปเถติ เฉโท ฯ  

                           [ ม. ว. ป.  ๑๖๗  ส. ต.  ๗๕-๖ ]  
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ปรโลเก  จ  จตูหิป  อิริยาปเถหิ  สุข  วิหรตีติ อตฺโถ ฯ ทุติยคาถาย ฯ  
น  น  ทุจฺจริตนฺติ  เวสิยาทิเภเท  อโคจเร  จรนฺโต  น ภิกฺขาจริย- 
ธมฺม ทุจฺจริต   จรติ   นาม ฯ   เอว  อจรตฺิวา  ต  ธมฺม  จเร   
สุจริต น   น   ทุจฺจริต   จเร ฯ   เสสเมตฺถ   วุตฺตตฺถเมว ฯ  อิมมฺปน  
ทุติยคาถ   ปตุ   นิเวสน   คนฺตฺวา   อภาสีติ   เวทิตพฺพ ฯ  เตเนว  
เถรคาถาสวณฺณนาย   อาจริยธมฺมปาลตฺเถเรน   วุตฺต   ทุติยทิวเส  
ปณฺฑาย   ปวิฏโ   อุตฺติฏเ   นปฺปมชฺเชยฺยาติ   คาถาย   ปตร  
โสตาปตฺติผเล   ปติฏาเปตฺวา   นิเวสน   คนฺตฺวา   ธมฺม   จเรติ  
คาถาย   มหาปชาปตึ   โสตาปตฺติผเล   ราชาน ฺจ   สกทาคามิผเล  
ปติฏาเปสีติ ฯ   ธมฺมปทฏกถายมฺป   วุตฺต   ปุนทวิเส   ปณฺฑาย  
ปวิฏโ   อุตฺติฏเ   นปฺปมชฺเชยฺยาติ   คาถาย   ปตร  โสตาปตฺติผเล  
ปติฏาเปตฺวา   ธมฺม   จเรติ   คาถาย   มหาปชาปตึ  โสตาปตฺติผเล  
ราชาน ฺจ   สกทาคามิผเล   ปติฏาเปสีติ ฯ  ธมฺมปาลชาตก   สุตฺวา  
อนาคามิผเล   ปติฏาสีติ   ปุเนกทิวส   ราชนิเวสเน   กตปาตราโส  
เอกมนฺต   นสิินฺเนน   ร ฺา   ภนฺเต   ตุมฺหาก   ทุกกฺรการิกกาเล  
เอกา   เทวตา   ม   อุปสงฺกมิตฺวา   ปุตฺโต   เต  กาลกโตติ  อาห  
อห   ตสฺสา   วจน   อสทฺทหนฺโต   น  มยฺห  ปุตฺโต  โพธึ  อปฺปตฺวา  
กาล   กโรตีติ   ปฏิกฺขิปนฺติ   วุตฺเต   อิทานิ  กึ  สทฺทหิสฺสถ  ปุพฺเพป  
อฏ ิกานิ   ทสฺฺเสตฺวา   ปุตฺโต   เต   มโตติ  วุตฺเต  น  สทฺทหิตฺถาติ  
อิมิสฺสา   อตฺถุปฺปตฺติยา   มหาธมฺมปาลชาตก   กเถสิ   ต   สุตฺวา  
                           [ ม. ว. ป.  ๑๖๗  ส. ต.  ๗๖-๗ ]  
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ราชา   อนาคามิผเล   ปติฏหิ ฯ  เกสวิสฺสชฺชนนฺติ  กลุมริยาทวเสน  
เกโสโรปน ฯ  ปฏฏพนฺโธติ  ยุวราชปฏฏพนฺโธ ฯ อภินวฆรปฺ- 
ปเวสนมโห ฆรมงฺคล   วิวาหกรณมโห   อาวาหมงฺคล ฯ   ฉตฺต- 
มงฺคลนฺติ ยุวราชฉตฺตมงฺคล ฯ   ชนปทกลฺยาณีติ   ชนปทมฺหิ   กลฺยาณี  
อุตฺตมา   ฉสรีรโทสรหิตา   ป ฺจกลฺยาณสมนฺนาคตา ฯ  สา  หิ  ยสฺมา  
นาติทีฆา   นาติรสฺสา   นาติกีสา   นาติถูลา  นาติกาฬี  นาติโอทาตาติ  
อติกฺกนฺตา   มานุสวณฺณ   อปฺปตฺตา   ทิพฺพวณฺณ   ตสฺมา ฉสรีร- 
โทสรหิตา ฯ   ฉวิกลฺยาณ   มสกลฺยาณ   นหารุกลฺยาณ อฏ ิ- 
กลฺยาณ   วยกลฺยาณนฺติ   อิเมหิ   ปน   ป ฺจหิ   กลยฺาเณหิ สมนฺนา- 
คตตฺตา   ป ฺจกลฺยาณสมนฺนาคตา   นาม ฯ   ตสฺสา   หิ อาคนฺตุโก- 
ภาสกิจฺจ   นตฺถิ ฯ   อตฺตโน   สรีโรภาเสเนว ทฺวาทสหตฺถฏาเน    
อาโลก   กโรติ ฯ   ปยงฺคุสามา   วา   โหติ สุวณฺณสามา   วา ฯ   
อยมสฺสา  ฉวิกลฺยาณตา ฯ  จตฺตาโร  ปนสฺสา หตฺถปาทา   มุข- 
ปริโยสาน ฺจ   ลาขารสปริกมฺมกต   วิย รตฺตปวาลรตฺตกมฺพลสทิส    
โหติ ฯ   อยมสฺสา   มสกลฺยาณตา ฯ วีสติ   ปน   นขปตฺตานิ    
มสโต   อมุตฺตฏาเน  ลาขารสปูริตานิ  วิย มุตฺตฏาเน  ขีรธารา- 
สทิสานิ  โหนฺติ ฯ  อยมสฺสา  นหารุกลยฺาณตา ฯ ทฺวตฺตึส    
ทนฺตา   สุผุสิตา  สุโธตวชริปนฺติ  วิย  ขายนฺติ ฯ  อยมสฺสา อฏ ิ- 
กลฺยาณตา ฯ   วีสติวสฺสสติกาป   สมานา   โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา วิย    
โหติ   นิวลิปลิตา ฯ  อยมสฺสา  วยกลฺยาณตา ฯ  อิติ  อิเมหิ  
                            [ ม. ว. ป.  ๑๖๗  ส. ต.  ๗๗ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 176 

ป ฺจหิ   กลยฺาเณหิ   สมนฺนาคตตฺตา   ชนปทกลฺยาณีติ   วุจฺจติ ฯ  
ตุวฏนฺติ   สฆี ฯ   โสป   ภควนฺต   ปตฺต   คณฺหถาติ   วตฺตุ อวิสห- 
มาโน  วิหารเยว  อคมาสีติ  โส  กริ  ตถาคเต  คารเวน  ปตฺต  
โว   ภนฺเต   คณฺหถาติ   วตฺตุ   นาสกฺขิ ฯ   เอว   ปน  จินฺเตสิ  
โสปาณสีเส  ปตฺต  คณฺหิสฺสตีติ ฯ  สตฺถา  ตสฺมิมฺป  าเน  น  คณฺหิ ฯ  
อิตโร   โสปาณปาทมูเล   คณฺหิสฺสตีติ   จินฺเตสิ ฯ   สตฺถา  ตตฺถาป  
น   คณฺหิ ฯ   อิตโร   ราชงฺคเณ   คณฺหิสฺสตีติ  จินฺเตสิ ฯ  สตฺถา  
ตตฺถาป   น   คณฺหิ ฯ   กุมาโร   นิวตฺติตุกาโม  อรุจิยา  คจฺฉนฺโต  
สตฺถุคารเวน   ปตฺต   คณฺหถาป   วตฺตุมฺป  อสกฺโกนฺโต  อิธ  คณฺหิสฺสติ  
เอตฺถ   คณฺหิสฺสตีติ   จินฺเตนฺโต   คจฺฉติ ฯ   ชนปทกลฺยาณิยา   จ  
วุตฺตวจน   ตสฺส   หทเย  ติริย  ปติตฺวา  วิย   ิต ฯ  นนฺทกุมาร  หิ  
อภิเสกมงฺคล   น   ตถา   ปเฬสิ   ยถา   ชนปทกลฺยาณิยา วุตฺต- 
วจน ฯ  เตนสฺส  จิตฺตสนฺตาโป  พลวา  อโหส ิฯ  อถ  น อิมสฺมึ  
าเน   นิวตฺเตสฺสติ   อิมสฺมึ   าเน   นิวตฺเตสฺสตีติ   จินฺเตนฺตเมว  
สตฺถา   วิหาร   เนตฺวา   ปพฺพชิสฺสสิ   นนฺทาติ   อาห ฯ   โส พุทฺธ- 
คารเวน  น  ปพฺพชิสฺสามีติ  อวตฺวา  อาม  ปพฺพชิสสฺามีติ  อาห ฯ  
สตฺถา   เตนหิ   นนฺท   ปพฺพาเชถาติ   วตฺวา   ปพฺพาเชสิ ฯ  เตน  
วุตฺต   ต   อนิจฺฉมานเยว   ภควา   ปพฺพาเชสีติ ฯ  สตฺถา  กปลปรุ  
คนฺตฺวา   ตติยทิวเส   นนทฺ   ปพฺพาเชสีติ   ธมฺมปทฏกถาย  วุตฺต ฯ  
องฺคุตฺตรนิกายฏกถาย   ปน   มหาสตฺโตป   สพฺพ ฺ ุต   ปตฺวา  
                           [ ม. ว. ป.  ๑๖๗  ส. ต.  ๗๗ ]  
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ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก   โลกานุคฺคห   กโรนฺโต   ราชคหโต   กปลวตฺถุ  
คนฺตฺวา   ปมทสฺสเนเนว   ปตร   โสตาปตฺติผเล   ปติฏาเปสิ  
ปุนทิวเส   ปตุ   นิเวสน   คนฺตฺวา   ราหุลมาตาย   โอวาท  
กตฺวา   เสสชนสฺสาป   ธมมฺ   กเถสิ   ปนุทิวเส   นนทฺกุมารสฺส อภิเสก- 
เคหปฺปเวสนอาวาหมงฺคเลสุ  วตฺตมาเนสุ  ตสฺส  นเิวสน  คนฺตฺวา  
กุมาร   ปตฺต   คาหาเปตฺวา   ปพฺพาเชตุ   วิหาราภิมุโข   ปายาสีติ  
วุตฺต ฯ   อิธ   ปน   ภควา  กปลปุร  อาคนฺตฺวา  ทุติยทิวเส  นนทฺ  
ปพฺพาเชสีติ   วุตฺต ฯ   สพฺพมฺเปต   อาจริเยน   ตตภาณกาน  ตถา  
ตถา   อนุสฺสววเสน   ปรหิริตฺวา   อาคตภาวโต   ตตฺถ   ตตฺถ  ตถา  
ตถา   วุตฺตนฺติ   นตฺเถตฺถ   อาจริยวจเน   ปุพฺพาปรวิโรโธ ฯ พฺรหฺม- 
รูปวณฺณนฺติ   พฺรหฺมรูปสมานรูป ฯ   ตฺยสฺสาติ   เต   อสฺส ฯ  
วฏฏานุคตนฺติ   วฏฏปรยิาปนฺน ฯ   สวิฆาตนฺติ   ทุกฺขสหิตตฺตา  
สวิฆาต ฯ สทุกฺขนฺติ อตฺโถ ฯ สตฺตวิธ อริยธนนฺติ  
              สทธฺาธน สีลธน            หิร ีโอตฺตปฺปย ธน  
              สุตธน ฺจ จาโค จ          ป ฺา เว สตฺตม ธนนฺติ  
เอว   วุตฺต   สตฺตวิธ  อริยธน ฯ  อุ ฺฉาจริยายาติ  ภิกฺขาจริยาย ฯ  
ปุตตสิเนโห   อุปฺปชชฺมาโน   สกลสรรี   โขเภตฺวา  อฏ ิมิ ฺช  อาหจฺจ  
ติฏตีติ   อาห   ปุตฺตเปม   ภนฺเต ฯ เป ฯ   อฏ ิมิ ฺช   อาหจฺจ  
ติฏตีติ ฯ   ปุตฺตสิเนโห   หิ   พลวภาวโต   สหชาตปติเวคสฺส  
สวิปฺผารตาย   ตสมุฏานรูปธมฺเมหิ  ผรณวเสน  สกลสรรี  อาโลเฬตฺวา  
                            [ ม. ว. ป.  ๑๖๗  ส. ต.  ๗๗ ]  
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อฏ ิมิ ฺช   อาหจฺจ   ติฏติ ฯ   ยตฺร   หิ  นามาติ  โย  นาม ฯ  
เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ  
        [๑๐๙]  อนุชานามิ  ภิกฺขเว สามเณราน ทส สกิฺขาปทานีติ- 
อาทีสุ ฯ สิกขิฺตพฺพานิ  ปทานิ  สิกฺขาปทานิ ฯ  สิกขฺาโกฏาสาติ  
อตฺโถ ฯ สกิขฺาย วา  ปทานิ  สิกฺขาปทานิ ฯ  อธิสีลอธิจิตฺต- 
อธิป ฺาสิกฺขาย  อธิคมุปายาติ อตฺโถ ฯ   อตฺถโต   ปน   กามา- 
วจรกุสลจิตฺตสมฺปยุตฺตา  วิรติโย ฯ ตสมฺปยุตฺตธมฺมา   ปเนตฺถ    
ตคฺคหเณเนว   คเหตพฺพา ฯ  สรเสเนว ปตนสภาวสฺส  อนฺตราเอว   
อติว  ปาตน  อติปาโต ฯ สนิก ปติตุ อทตฺวา สีฆปาตนนฺติ  
อตฺโถ ฯ อติกฺกมฺม วา สตฺถาทีหิ อภิภวิตฺวา ปาตน อติปาโต ฯ  
ปาณสฺส  อติปาโต  ปาณาติปาโต ฯ  ปาณวโธ ปาณฆาโตติ  
วุตฺต โหติ ฯ ปาโณติ  เจตฺถ โวหารโต สตฺโต ปรมตฺถโต  
ชีวิตินฺทฺริย ฯ ตสฺมึ ปน ปาเณ ปาณส ฺ ิโน   ชีวิตินฺทฺริย-ุ 
ปจฺเฉทกอุปกฺกมสมุฏาปกา   กายวจีทฺวาราน อ ฺตรทฺวารปฺ- 
ปวตฺตา  วธกเจตนา  ปาณาติปาโต ฯ ตโต ปาณาติปาตา ฯ  
เวรมณีติ   เวรเหตุตาย   เวรส ฺ ิต   ปาณาติปาตาทิปาปธมฺม   มณติ  
มยิ   อิธ    ิตาย  กถมาคจฺฉสีติ  ตชฺเชนฺตี  วิย  นีหรตีติ  เวรมณี ฯ  
วิรมติ   เอตายาติ   วา   วิรมณีติ   วตฺตพฺเพ  นิรุตฺตินเยน  เวรมณีติ  
วุตฺต ฯ   อตฺถโต   ปน   เวรมณีติ   กามาวจรกุสลจิตฺตสมฺปยุตฺตา  
วิรติ ฯ   ยา   สา   ปาณาติปาตา   วิรมนฺตสฺส  ยา  ตสฺมึ  สมเย  
                 [ ม. ว. ป.  ๑๖๗-๗๐  ส. ต.  ๗๘-๗๓ ]  
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ปาณาติปาตา   อารตี   วิรติ   ปฏิวิรติ   เวรมณี   อกริิยา   อกรณ  
อนชฺฌาปตฺติ   เวลานติกฺกโม   เสตุฆาโตติเอวมาทินา   นเยน  วิภงฺเค  
วุตฺตา ฯ   กาม ฺเจสา   เวรมณี  นาม  โลกุตฺตราป  อตฺถิ ฯ  อิธ  
ปน   สมาทานวสปฺปวตฺตา   วิรติ   อธิปฺเปตาติ   โลกุตฺตราย  วิรติยา  
สมาทานวเสน   ปวตฺติยา   อสมฺภวโต   กามาวจรกุสลจิตฺตสมฺปยุตฺตา  
วิรติเยว   คเหตพฺพา ฯ   อทินฺนาทานาเวรมณีติอาทีสุ   อทินฺนสฺส  
อาทาน   อทินฺนาทาน   ปรสฺส   หรณ ฯ   เถยฺย   โจริกาติ  วุตฺต  
โหติ ฯ   ตตฺถ   อทินฺนนติฺ   ปรปริคฺคหิต ฯ   ยตฺถ   ปโร ยถา- 
กามการิต   อาปชฺชนฺโต   อทณฺฑารโห  อนุปวชฺโช  จ  โหติ  ตสฺมึ  
ปน   ปรปริคฺคหิเต   ปรปริคฺคหิตส ฺ ิโน   ตทาทายกอุปกฺกมสมุฏ- 
าปกา เถยฺยเจตนา   อทินฺนาทาน ฯ   อพฺรหฺมจริย   นาม   อเสฏจริย  
ทฺวยทฺวยสมาปตฺติ ฯ   สา   หิ   อปฺปสสฺาทา   กามา   พหุทุกฺขา  
พหูปายาสา   อาทีนโว   เอตฺถ   ภิยฺโยติอาทินา  หีฬิตตฺตา  อเสฏา  
อปฺปสตฺถา   จริยาติ   วา   อเสฏาน   นิหีนาน   อิตฺถีปุริสาน  
จริยาติ   วา   อเสฏจริย   อเสฏจริยตฺตา   อพฺรหฺมจริยนฺติ  
วุจฺจติ ฯ  อตฺถโต  ปน  อสทฺธมฺมเสวนาธิปฺปาเยน  กายทฺวารปฺ- 
ปวตฺตา มคฺเคน   มคฺคปฏิปตฺติสมุฏาปกา   เจตนา   อพฺรหฺมจริย ฯ  
มุสาติ   อภูต   อตจฺฉ   วตฺถุ ฯ   วาโทติ   ตสฺส  ภูตโต  ตจฺฉโต  
วิ ฺาปน ฯ   ลกฺขณโต   ปน   อตฺถ   วตฺถุ   ตถโต   ปร วิ ฺา- 
เปตุกามสฺส   ตถาวิ ฺตฺติสมุฏาปกา   เจตนา   มสุาวาโท  มุสา  
                            [ ม. ว. ป.  ๑๗๐  ส. ต.  ๘๓ ]  
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วทิยติ   วุจฺจติ   เอตายาติ   กตฺวา ฯ  สรุาเมรยมชฺชปมาทฏานาติ  
เอตฺถ ฯ   สุราติ   ปูวสุรา   ปฏสุรา   โอทนสุรา   กณฺิณปกฺขิตฺตา  
สมฺภารสยุตฺตาติ   ป ฺจ   สุรา ฯ   เมรยนฺติ   ปุปฺผาสโว  ผลาสโว  
มธฺวาสโว   คุฬาสโว   สมฺภารสยุตฺโตติ   ป ฺจ   อาสวา ฯ   ตตฺถ  
ปูว   ภาชเน   ปกฺขิปตฺวา   ตชฺช   อุทก   ทตฺวา   มททฺิตฺวา   กตา  
ปูวสุรา ฯ   เอว   เสสสุราป ฯ   กิณฺณาติ   ปน  ตสฺสา  สุราย  
พีช   วุจฺจติ ฯ   เย   สุราโมทกาติป   วุจฺจนฺติ   เต   ปกฺขิปตฺวา  
กตา   กิณฺณปกฺขิตฺตา ฯ   หรีตกีสาสปาทินานาสมฺภาเรหิ   สโยชิตา  
สมฺภารสยุตฺตา ฯ   มธุกตาลนาฬีเกราทิปุปฺผรโส   จิรปริวาสิโต  
ปุปฺผาสโว ฯ  ปนสาทิผลรโส  ผลาสโว ฯ  มุทฺทกิารโส  มธฺวา- 
สโว ฯ อุจฺฉุรโส   คุฬาสโว ฯ   หรีตกามลกกฏกภณฺฑาทินานา- 
สมฺภาราน รโส   จิรปริวาสิโต   สมฺภารสยุตฺโต ฯ   ต  สพฺพมฺป   
มทกรณวเสน มชชฺ   ปวนฺต   มทยตีติ   กตฺวา ฯ  ปมาทฏานนฺติ   
ปมาทการณ ฯ ยาย   เจตนาย   ต   มชชฺ   ปวนฺติ   ตสฺสา   เอต    
อธิวจน ฯ สุราเมรยมชฺเช   ปมาทฏาน   สุราเมรยมชฺชปมาทฏ- 
าน ฯ ตสฺมา   สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ฯ   วิกาลโภชนาติ  
อรุณุคฺคมนโต   ปฏาย   ยาว   มชฌฺนติฺกา   อย   พุทฺธาทีน  อรยิาน  
อาจิณฺณสมาจิณฺโณ   โภชนสฺส   กาโล   นาม ฯ   ตท ฺโ  
วิกาโล ฯ ภุ ฺชิตพฺพฏเน โภชน ยาคุภตฺตาทิ สพฺพ ยาว- 
กาลิกวตฺถุ ฯ   ยถา  จ  รตฺตูปรโตติ  เอตฺถ  รตฺติโภชน  รตฺตีติ  
                        [ ม. ว. ป.  ๑๗๐  ส. ต.  ๘๓ ]  
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อุตฺตรปทโลเปน   วุจฺจติ   เอวเมตฺถ   โภชนชฺโฌหรณ   โภชนนฺติ ฯ  
วิกาเล   โภชน   วิกาลโภชน ฯ   ตโต  วิกาลโภชนา ฯ  วิกาเล  
ยาวกาลิกวตฺถุสฺส   อชโฺฌหรณาติ   อตฺโถ ฯ   อถวา   น   เอตฺถ  
กมฺมสาธโน   ภุ ฺชิตพฺพตฺถวาจโก   โภชนสทฺโท   อถโข ภาว- 
สาธโน   อชโฺฌหรณตฺถวาจโก   คเหตพฺโพ ฯ   ตสฺมา   วิกาเล  
โภชน   อชฺโฌหรณ   วิกาลโภชน ฯ   กสฺส   ปน  อชฺโฌหรณนติฺ ฯ  
ยามกาลิกาทีน   อนุ ฺาตตฺตา   วิกาลโภชนสทฺทสฺส   วา ยาว- 
กาลิกชฺโฌหรเณ   นริูฬฺหตฺตา   ยาวกาลิกสฺสาติ   วิ ฺายติ ฯ  
อตฺถโต   ปน   กายทฺวารปฺปวตฺตา   วิกาเล  ยาวกาลิกชฺโฌหรณ- 
เจตนา วิกาลโภชนนฺติ   เวทิตพฺพา ฯ   นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนาติ  
เอตฺถ   สาสนสฺส   อนนุโลมตฺตา   วิสูก   ปฏาณภูิต   ทสฺสนนฺติ  
วิสูกทสฺสน ฯ   นจฺจาทีน   หิ   ทสฺสน   สจฺฉนฺทราคปฺปวตฺติโต  
สงฺเขปโต   สพฺพปาปสฺส   อกรณนติฺอาทินยปฺปวตฺต   ภควโต   สาสน  
น   อนุโลเมติ ฯ   นจฺจ ฺจ   คีต ฺจ   วาทิต ฺจ   วิสกูทสฺสน ฺจ  
นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสน ฯ   อตฺตนา   ปโยชิยมาน   ปเรหิ ปโยชาปย- 
มาน ฺเจตฺถ   นจฺจ   นจฺจภาวสาม ฺโต   ปาลิย เอเกเนว   นจฺจ- 
สทฺเทน   คหิต ฯ   ตถา   คีตวาทิตสทฺเทน คายนคายาปนวาทน- 
วาทาปนานิ ฯ  ตสฺมา อตฺตนา นจฺจนนจฺจาปนาทิวเสน นจฺจา  จ   
คีตา  จ  วาทิตา  จ อนฺตมโส มยูรนจฺจาทิวเสนาป ปวตฺตาน  
นจฺจาทีน   วิสูกภูตา   ทสสฺนา   จ   เวรมณีติ   เอวเมตฺถ   อตฺโถ  
                         [ ม. ว. ป.  ๑๗๐  ส. ต.  ๘๓ ]  
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ทฏพฺโพ ฯ   นจฺจาทีนิ  อตฺตนา  ปโยเชตุ  วา  ปเรหิ  ปโยชาเปตุ  
วา   ปยุตฺตานิ  ปสฺสิตุ  วา  เนว  ภิกฺขูน  น  ภิกฺขุนอีาทีน  วฏฏติ ฯ  
ทสฺสเนน   เจตฺถ   สวนมฺป   สงฺคหิต   วิรูเปกเสสนเยน ฯ  ยถาสก  
วิสยสฺส   อาโลจนสภาวตาย   วา   ป ฺจนฺน   วิ ฺาณาน สวน- 
กิริยายป  ทสสฺนสงฺเขปสมฺภวโต  ทสสฺนา  อิจฺเจว  วุตฺต ฯ เตเนต  
วุตฺต   ป ฺจหิ   วิ ฺาเณหิ   น   กิ ฺจิ   ธมฺม   ปฏิวิชานาติ  อ ฺตฺร  
อภินิปาตมตฺตาติ ฯ   ทสสฺนกมฺยตาย   อุปสงฺกมิตฺวา   ปสฺสโตเอว  
เจตฺถ   วีติกฺกโม   โหติ ฯ    ิตนิสินฺนสยโนกาเส   ปน   อาคต  
คจฺฉนฺตสฺส  วา  อาปาถคต  ปสฺสโต  สิยา  สงฺกิเลโส  น  วีติกกฺโม ฯ  
มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานาติ   เอตฺถ   มาลาติ ยงฺ- 
กิ ฺจิ  ปุปฺผ ฯ  กิ ฺจาป  หิ  มาลาสทฺโท  โลเก พทฺธมาลา- 
วาจโก ฯ สาสเน   ปน   รฬฺูหิยา   ปุปฺเผสุป  วตฺตติ ฯ  ตสฺมา   
ยงฺกิ ฺจิ  ปุปฺผ พทฺธมพทฺธ  วา  ต  สพฺพ  มาลาติ  ทฏพฺพ ฯ  
คนฺธนฺติ วาสจุณฺณธูปาทิก วิเลปนโต  อ ฺ  ยงฺกิ ฺจิ  คนฺธชาต ฯ   
วิเลปนนฺติ  วิเลปนตฺถ ปสตฺิวา ปฏิยตฺต   ยงฺกิ ฺจิ   ฉวิราคกรณ ฯ   
ปลนฺธน  ธารณ ฯ  อูนฏานปูรณ มณฺฑน ฯ  คนธฺวเสน  ฉวิราค- 
วเสน  จ  สาทิยน  วิภูสน ฯ  เตเนว ทีฆนิกายฏกถาย   มชฺฌิม- 
นิกายฏกถาย ฺจ   ปลนฺธนฺโต   ธาเรติ  นาม อูนฏาน  ปูเรนฺโต  
มณฺเฑติ นาม คนฺธวเสน จ ฉวิราควเสน จ สาทิยนฺโต วิภูเสติ   
นามาติ  วุตฺต ฯ  ปรมตฺถโชติกาย ปน ขุทฺทกฏกถาย มาลาทีสุ  
                        [ ม. ว. ป.  ๑๗๐  ส. ต.  ๘๓ ]  
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ธารณาทีนิ   ยถาสงฺข   โยเชตพฺพานีติ   เอตฺตกเมว   วุตฺต ฯ  าน  
วุจฺจติ   การณ ฯ   ตสฺมา   ยาย   ทุสฺสลีฺยเจตนาย   ตานิ มาลา- 
ธารณาทีนิ   มหาชโน   กโรติ   สา   ธารณมณฺฑนวิภูสนฏาน ฯ  
อุจฺจาสยนมหาสยนาติ   เอตฺถ ฯ   อุจฺจาติ   อุจฺจสทฺเทน   สมานตฺถ  
เอก   สทฺทนตฺร   เสติ   เอตฺถาติ   สยน ฯ   อุจฺจาสยน ฺจ  
มหาสยน ฺจ   อุจฺจาสยนมหาสยน ฯ   อุจฺจาสยน   วุจฺจติ ปมาณา- 
ติกฺกนฺต   ม ฺจาทิ ฯ   มหาสยน   อกปฺปยตฺถรเณหิ   อตฺถต  
อาสนฺทาทิ ฯ   อาสน ฺเจตฺถ   สยเนเนว   สงฺคหิตนฺติ   ทฏพฺพ ฯ  
ยสฺมา   ปน   อาธาเร   ปฏกิฺขิตฺเต  ตทาธารา  กิริยา   ปฏิกฺขิตฺตาว  
โหติ   ตสฺมา   อุจฺจาสยนมหาสยนาอิจฺเจว   วุตฺต ฯ  อตฺถโต   ปน  
ตทุปโภคภูตนิสชฺชนนิปชฺชเนหิ   วิรติ   ทสฺสิตาติ   ทฏพฺพา ฯ  อถวา  
อุจฺจาสยนมหาสยนาติ   เอตสฺมึ   อตฺเถ  เอกเสสนเยน  อย  นิทฺเทโส  
กโต   ยถา   นามรูปปจฺจยา   สฬายตนนฺติ ฯ  อาสนกิริยา- 
ปุพฺพกตฺตา สยนกิริยาย   สยนคฺคหเณเนว   อาสนมฺป   คหิตนฺติ    
เวทิตพฺพ ฯ ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณาติ   เอตฺถ   ชาตรูปนฺติ   สุวณฺณ ฯ    
รชตนฺติ กหาปโณ   โลหมาสโก   ชตุมาสโก   ทารุมาสโกติ   เย    
โวหาร คจฺฉนฺติ ฯ   ตสฺส   อุภยสฺสาป   ปฏิคฺคหณ   ชาตรูปรชตฺ- 
ปฏิคฺคหณ ฯ ติวิธ ฺเจตฺถ   ปฏิคฺคหณ   กาเยน   วาจาย   มนสาติ    
ตตฺถ  กาเยน ปฏิคฺคหณ   อุคฺคหณ   วาจาย   ปฏิคฺคหณ   
อุคฺคหาปน  มนสา  ปฏคฺิคหณ สาทิยนนฺติ   ติวิธมปฺ   ปฏิคฺคหณ  
                       [ ม. ว. ป.  ๑๗๐  ส. ต.  ๘๓ ]  
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สาม ฺนิทฺเทเสน   เอกเสสนเยน   วา   คเหตฺวา   ปฏิคฺคหณาติ  
วุตฺต ฯ   ตสมฺา   เนว   อุคฺคเหตุ  น  อุคฺคหาเปตุ  น  อุปนิกฺขิตฺต  
วา   สาทิยิตุ   วฏฏติ ฯ  อิมานิ  ปน  ทส  สิกฺขาปทานิ  คหฏานมฺป  
สาธารณานิ ฯ   วุตฺต   เหต   วิสุทฺธิมคฺเค   อุปาสกอุปาสิกาน  
นิจฺจสีลวเสน   ป ฺจ   สกิฺขาปทานิ   สติ   วา   อุสสฺาเห   ทส  
อุโปสถงฺควเสน   อฏาติ   อิท   คหฏสีลนฺติ ฯ  เอตฺถ  หิ  ทสาติ  
สามเณเรหิ   รกฺขิตพฺพสีลมาห   ฆฏิการาทีน   วิย ฯ  ปรมตฺถโชติกาย  
ปน   ขุทฺทกฏกถาย   อาทิโต   เทฺว   จตุตฺถป ฺจมานิ  จ  อุปาสกาน  
สามเณราน ฺจ   สาธารณานิ   นิจฺจสีลวเสน   อุโปสถวเสน   ปน  
อุปาสกาน   สตฺตม   อฏม ฺเจก   องฺค   กตฺวา   สพฺพปจฺฉิมวชฺชานิ  
สพฺพานิป   สามเณเรหิ   สาธารณานิ   ปจฺฉิมมฺปน   สามเณรานเมว  
วิเสสภูตนฺติ   วุตฺต ฯ   ต   สติ   วา   อุสสฺาเห   ทสาติ  อิมินา  
น สเมติ ฯ  
        [๑๑๐]  นาสนาวตฺถูติ   ลิงฺคนาสนาย   วตฺถ ุฯ   อธิฏาน  
การณนฺติ   วุตฺต  โหติ ฯ  กินฺตีติ  เกน  นุโข  อุปาเยน ฯ  อตฺตโน  
ปริเวณนฺติ   อิท   ปุคฺคลิก   สนฺธาย   วุตฺตนฺติ   คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ  
อยเมตฺถ   คณฺ ีปทการาน   อธิปฺปาโย   วสฺสคฺเคน   ปตฺตเสนาสนนฺติ  
อิมินา   ตสฺส   วสฺสคฺเคน   ปตฺต   สงฺฆิกเสนาสน   วุตฺต   อตฺตโน  
ปริเวณนฺติ   อิมินาป   ตสเฺสว   ปุคฺคลกิเสนาสน   วุตฺตนฺติ ฯ   อย  
ปเนตฺถ   อมฺหาก   ขนฺติ   ยตฺถ   วา   วสตีติ   อิมินา  สงฺฆิก  วา  
                             [ ม. ว. ป.  ๑๗๐  ส. ต.   ๘๓ ]  
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โหตุ   ปุคฺคลิก   วา   ตสฺส   นิพทฺธวสนกเสนาสน   วุตฺต  ยตฺถ  วา  
ปฏิกฺกมตีติ   อิมินา   ปน  ย  อาจริยสฺส  อุปชฌฺายสฺส  วา  วสนฏาน  
อุปฏานาทินิมิตฺต   นิพทฺธ   ปวิสติ   ต   อาจริยุปชฺฌายาน  
วสนฏาน   วุตฺต ฯ   ตสมฺา   ตทุภย  ทสฺเสตุ  อุภเยนาป  อตฺตโน  
ปริเวณ ฺจ   วสฺสคฺเคน   ปตฺตเสนาสน ฺจ   วุตฺตนฺติ   อาห ฯ  ตตฺถ  
อตฺตโน   ปรเิวณนฺติ   อิมินา  อาจริยุปชฺฌายาน  วสนฏาน  ทสสฺิต ฯ  
วสฺสคฺเคน   ปตฺตเสนาสนนฺติ   อิมินา   ปน   ตสฺส   วสนฏาน ฯ  
ตทุภยมฺป  สงฺฆิก  วา  โหตุ  ปุคฺคลิก  วา  อาวรณ  กาตพฺพ- 
เมวาติ ฯ มุขทฺวาริกนฺติ   มุขทฺวาเรน   ภุ ฺชิตพฺพ ฯ   ทณฺฑกมฺม    
กตฺวาติ ทณฺฑกมฺม   โยเชตฺวา ฯ   ทณฺเฑนฺติ   วิเนนฺติ   เอเตนาติ  
ทณฺโฑ ฯ   โสเยว   กาตพฺพตฺตา  กมฺมนฺติ  ทณฺฑกมฺม  อาวรณาทิ ฯ  
ทณฺฑกมฺมมสฺส   กโรถาติ   อสฺส   ทณฺฑกมฺม   โยเชถ   อาณาเปถ ฯ  
ทณฺฑกมฺมนฺติ   วา   นิคฺคหกมฺม ฯ   ตสฺมา   นิคฺคหมสฺส   กโรถาติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ อีทิเสสุ าเนสุ ฯ เสนาสนคฺ- 
คาโห จ   ปฏปิฺปสฺสมฺภตีติ   อิมินาว   ฉินฺนวสฺโส   จ   โหตีติ   ทีเปติ ฯ  
สเจ   อากิณฺณโทโสว  โหติ  อายตึ  สวเร  น  ติฏติ  นิกฺกฑฺฒิ- 
ตพฺโพติ เอตฺถ   สเจ   ยาวตติย  วุจฺจมาโน  น  โอรมติ  สงฺฆ   
อปโลเกตฺวา นาเสตพฺโพ ฯ  ปุน  ปพฺพชฺช  ยาจนฺโตป  อปโลเกตฺวา  
ปพฺพาเชตพฺโพติ วทนฺติ ฯ   ปจฺฉิมิกาย   วสฺสาวาสิก  ลจฺฉตีติ   
ปจฺฉิมิกาย  ปุน  วสฺส อุปคตตฺตา   ลจฺฉติ ฯ   อปโลเกตฺวา   ลาโภ  
                         [ ม. ว. ป.  ๑๗๐-๑  ส. ต.  ๘๓-๔ ]  
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ทาตพฺโพติ   ฉินฺนวสฺสตาย   วุตฺต ฯ   อิตรานิ   ป ฺจ  สิกฺขาปทานีติ  
วิกาลโภชนาทีนิ   ป ฺจ ฯ   อจฺจย   เทสาเปตพฺโพติ   อจฺจโย   ม  
ภนฺเต อจฺจคมาติอาทินา นเยน เทสาเปตพฺโพ ฯ  
        [๑๑๑]  ปณฺฑกวตฺถุมฺหิ ฯ   โย   กาฬปกฺเข  กาฬปกฺเข  อิตฺถี  
โหติ   ชุณฺหปกฺเข   ปุรโิส   อย   ปกฺขปณฺฑโกติ   เกจิ   วทนฺติ ฯ  
อฏกถายมฺปน   กาฬปกเฺข   กาฬปกฺเข   ปณฺฑโก   โหติ   ชุณฺห- 
ปกฺเข ปนสฺส   ปริฬาโห   วูปสมฺมตีติ   อปณฺฑกปกฺเข   ปริฬาห- 
วูปสมสฺเสว วุตฺตตฺตา   ปณฺฑกปกฺเข   อุสฺสนฺนปริฬาหตฺตา   ปณฺฑก- 
ภาวาปตฺตีติ วิ ฺายติ ฯ   วีมสิตฺวา   ยตฺุตตร   คเหตพฺพ๑ ฯ   
อิตฺถีภาโว ปุมฺภาโว   วา   นตฺถิ   เอตสฺสาติ  อภาวโก ฯ  ตสฺมึเยวสฺส   
ปกฺเข ปพฺพชฺชา   วาริตาติ   เอตฺถ  อปณฺฑกปกฺเข  ปพฺพาเชตฺวา  
ปณฺฑกปกฺเข นาเสตพฺโพติ   ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ  เกจิ  ปน   
อปณฺฑกปกฺเข ปพฺพชิโต   สเจ   กิเลสกฺขย   ปาปุณาติ  น   
นาเสตพฺโพติ  วทนฺติ ฯ ต   เตส   มติมตฺต   ปณฺฑกสฺส   กิเลสกฺขยา- 
สมฺภวโต  ขีณกิเลสสฺส  จ ปณฺฑกภาวานุปปตฺติโต ฯ  อเหตุกปฏ-ิ 
สนฺธิกถาย  หิ  อวิเสเสน  ปณฺฑกสฺส อเหตุกปฏิสนฺธิตา   วุตฺตา ฯ    
อาสิตฺตอุสุยฺยปกฺขปณฺฑกาน ฺจ ปฏิสนฺธิโต   ปฏาเยว   ปณฺฑก- 
สภาโว   น  ปวตฺติยเยวาติ  วทนฺติ ฯ เตเนว   อเหตุกปฏิสนฺธ-ิ 
นิทฺเทเส   ชจฺจนฺธชจฺจพธิราทโย  วิย  ปณฺฑโก ชาติสทฺเทน วิเส- 
 ๑. อิท วากยฺ มรมฺมโปตฺถเก เอว ทิสฺสติ ตสฺมา อิทเมเวตฺถ สารโต ปจฺเจตพฺพ ฯ  

                         [ ม. ว. ป.  ๑๗๒-๓  ส. ต.  ๘๕-๘ ]  
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เสตฺวา   น   นิทฺทิฏโ ฯ   อิธาป   จตุตฺถปาราชิกสวณฺณนาย อภพฺพ- 
ปุคฺคเล   ทสฺเสนฺเตน   ปณฺฑกติรจฺฉานคตอุภโตพฺย ฺชนกา   ตโย  
วตฺถุวิปนฺนา   อเหตุกปฏสินฺธิกา   เตส   สคฺโค   อวาริโต   มคฺโค  
ปน วาริโตติ อวิเสเสน วุตฺต ฯ  
        [๑๑๒]  เถยฺยสวาสกวตฺถุมฺหิ ฯ  โกล ฺาติ  มาตุวเส  ปตุวเส  
จ   ชาตา   มาตุปตุปฺปภูติ   สพฺพาตโย ฯ   เถยฺยาย   สวาโส  
เอตสฺสาติ   เถยฺยสวาสโก ฯ  โส  จ  น  สวาสมตฺตสฺเสว  เถนโก  
อิธาธิปฺเปโต   อถโข   ลิงฺคสฺส   ตทุภยสฺส   จ   เถนโกปติ   อาห  
ตโย   เถยฺยสวาสกาติอาทึ ฯ   น   ยถาวุฑฺฒ   วนฺทน   สาทิยตีติ  
ยถาวุฑฺฒ   ภิกฺขูน   วา   สามเณราน   วา   วนฺทน  น  สาทิยติ ฯ  
ยถาวุฑฺฒ  วนฺทน  สาทิยตีติ  อตฺตนา  มุสาวาท  กตฺวา  ทสฺสิต- 
วสฺสานุรูป ยถาวุฑฺฒ   วนทฺน   สาทิยติ ฯ   ภิกฺขุวสฺสคณนาทิโกติ    
อิมินา น   เอกกมฺมาทิโกว   อิธ   สวาโส   นามาติ   ทสฺเสติ ฯ    
ราช ฯเปฯ   ภเยนาติ   เอตฺถ  ภยสทฺโท  ปจฺเจก  โยเชตพฺโพ   
ราชภเยน ทุพฺภิกฺขภเยนาติอาทินา ฯ   สวาส   นาธิวาเสติ   ยาว    
โส สุทฺธมานโสติ   ราชภยาทีหิ   คหิตลิงฺคตาย   โส   สุทฺธมานโส  
ยาว   สวาส   นาธิวาเสตีติ   อตฺโถ ฯ  โย  ห ิ ราชภยาทึ  วินา  
เกวล   ภิกฺขู   ว ฺเจตฺวา  เตหิ  สทฺธึ  สวสิตุกามตาย  ลิงฺค  คณฺหาติ  
โส   อสุทฺธจิตฺตตาย   ลิงฺคคฺคหเณเนว  เถยฺยสวาสโก  นาม  โหติ ฯ  
อย   ปน   ตาทิเสน   อสุทธฺจิตฺเตน  ภิกฺขู  ว ฺเจตุกามตาย  อภาวโต 
                       [ ม. ว. ป.  ๑๗๔-๕  ส. ต.  ๘๘-๙ ]  
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ยาว   สวาส  นาธิวาเสติ   ตาว  เถยฺยสวาสโก  นาม  น  โหติ ฯ  
เตเนว   ราชภยาทีหิ   คหิตลิงฺคาน   คิหี   ม   สมโณติ   ชานนฺตูติ  
ว ฺจนาจิตฺเต   สติป   ภิกขฺูน   ว ฺเจตุกามตาย   อภาวา   โทโส  น  
ชาโตติ   ตีสปุ   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   เกจิ   ปน  อวูปสนฺตภยตา  
อิธ   สทฺุธจิตฺตตาติ   วทนฺติ ฯ   เอว ฺจ   สติ   โส   วูปสนฺตภโย  
ยาว   สวาส  นาธิวาเสติ  ตาว  เถยฺยสวาสโก  น  โหตีติ  อยมตฺโถ  
วิ ฺายติ ฯ   อิมสฺมิ ฺจ   อตฺเถ   วิ ฺายมาเน   อวูปสนฺตภยสฺส  
สวาสสาทิยเนป   เถยฺยสวาสกตา   น  โหตีติ  อาปชฺเชยฺย ฯ  น  จ  
อฏกถาย   อวูปสนฺตภยสฺส   สวาสสาทิยเนป   อเถยฺยสวาสกตา  
ทสฺสิตา ฯ   สพฺพปาสณฺฑิยภตฺตานิ   ภุ ฺชนฺโตติ   จ   อิมินา อวูป- 
สนฺตภเยนาป   สวาส   อสาทิยนฺเตเนว   วสิตพฺพนฺติ   ทีเปติ ฯ เตเนว    
ตีสุป   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต  ยสฺมา  วิหาร  อาคนฺตฺวา  สงฺฆิก  
คณฺหนฺตสฺส   สวาส   ปรหิริตุ   ทุกฺกร   ตสฺมา   สพฺพปาสณฺฑิย- 
ภตฺตานิ ภุ ฺชนฺโตติ   อิท  วุตฺตนฺติ ฯ  ตสฺมา  ราชภยาทีหิ  คหิต- 
ลิงฺคตาเยเวตฺถ สุทฺธจิตฺตตาติ   คเหตพฺพ ฯ   สพฺพปาสณฺฑิย- 
ภตฺตานีติ   สพฺพสามยิกาน สาธารณ   กตฺวา   วีถิจตุกฺกาทีสุ   เปตฺวา    
ทาตพฺพภตฺตานิ ฯ กายปรหิาริยานีติ   กาเยน   ปริหริตพฺพานิ ฯ   
อพฺภุคฺคจฺฉนฺตีติ  อภิมุข คจฺฉนฺติ ฯ  กามนฺตานุฏาเนนาติ   
กสิโครกฺขาทิกมฺมกรเณน ฯ  ตเทว ปตฺตจีวร   อาทาย   วิหาร   คจฺฉตีติ    
จีวรานิ   นิวาสนปารุปนวเสน อาทาย   ปตฺต ฺจ   อสกูเฏ   ลคฺเคตฺวา  
                             [ ม. ว. ป.  ๑๗๕  ส. ต.  ๘๙-๙๐ ]  
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วิหาร   คจฺฉติ ฯ   นาป   สย  ชานาตีติ  โย  เอว  ปพฺพชติ  โส  
เถยฺยสวาสโก   นาม  โหตีติ  วา  เอว  กาตุ  น  ลภตีติ  วา  เอว  
ปพฺพชิโต  สมโณ  น  โหตีติ  วา  น  ชานาติ ฯ  โย  เอว  ปพฺพชติ  
โส   เถยฺยสวาสโก   นาม   โหตีติ   อิท   ปน   นิทสสฺนมตฺต ฯ  
อนุปสมฺปนฺนกาเลเยวาติ   อิมินา   อุปสมฺปนฺนกาเล   สุตฺวา   สเจป  
นาโรเจติ   เถยฺยสวาสโก  น  โหตีติ  ทีเปติ ฯ  สิกฺข  อปฺปจฺจกฺขาย  
ฯเปฯ   เถยฺยสวาสโก   น   โหตีติ   อิท   ภิกฺขูหิ   ทนิฺนลิงฺคสฺส  
อปริจฺจตฺตตฺตา   น   ลิงฺคตฺเถนโก   โหติ   ลิงฺคานุรูปสฺส   สวาสสฺส  
สาทิตตฺตา   นาป   สวาสตฺเถนโก   โหตีติ   วุตฺต ฯ  เอโก  ภิกขฺุ  
กาสาเย   สอุสฺสาโหว   โอทาต   นิวาเสตฺวาติ   เอตฺถาป   อิทเมว  
การณ   ทฏพฺพ ฯ   ปรโต   สามเณโร   สลิงฺเค    ิโตติอาทินา  
สามเณรสฺส   วุตฺตวิธาเนสุป   อเถยฺยสวาสกปกฺเข   อยเมว  นโย ฯ  
ภิกฺขุนิยาป   เอเสว   นโยติ   วุตฺตเมวตฺถ   สาป   คิหิภาว ปฏย- 
มานาติอาทินา   วิภาเวติ ฯ  โยโกจิ  วุฑฺฒปพฺพชิโตติ  สามเณร  
สนฺธาย   วุตฺต ฯ   มหาเปฬาทีสูติ   เอเตน   คิหิสนตฺก  ทสฺสิต ฯ  
สย   สามเณโรว   สามเณรปฏิปาฏิยา ฯ เป ฯ   เถยยฺสวาสโก   น  
โหตีติ   เอตฺถ   กิ ฺจาป   เถยฺยสวาสโก   น   โหติ   ปาราชิกมฺปน  
อาปชฺชติเยว ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ  
                                 เถยฺยสวาสกกถา นิฏ ิตา ฯ  
        [๑๑๓]  ติตฺถิยปกฺกนฺตกกถาย ฯ   เตส   ลิงฺเค  อาทินฺนมตฺเต  
                           [ ม. ว. ป.  ๑๗๕  ส. ต.  ๙๐-๓ ]  
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ติตฺถิยปกฺกนฺตโก   โหตีติ   ติตฺถิโย   ภวิสฺสามีติ   คตสฺส ลิงฺคคฺ- 
คหเณเนว   เตส   ลทฺธิป   คหิตาเยว  โหตีติ  กตฺวา  วุตฺต ฯ เกนจิ   
ปน  เตส  ลิงฺเค  อาทินฺนมตฺเต  ลทฺธิยา  คหิตายป อคฺคหิตายป  
ติตฺถิยปกฺกนฺตโก   โหตีติ   วุตฺต ฯ   ต   น   คเหตพฺพ ฯ  น  ห ิ 
ติตฺถิโย   ภวิสฺสามีติ   คตสฺส   ลิงฺคสมฺปฏิจฺฉนโต   อ ฺ ลทฺธิคฺ- 
คหณ   นาม  อตฺถิ ฯ  ลิงฺคสมฺปฏิจฺฉเนเนว  หิ  โส  คหิตลทฺธิโก  
โหติ ฯ  เตเนว  วีมสนตฺถ  กุสจีราทีนิ ฯเปฯ  ยาว  น  สมฺปฏิจฺฉติ  
ตาว   ต   ลทธฺิ   รกฺขติ   สมฺปฏจฺิฉิตมตฺเต   ติตฺถิยปกฺกนฺตโก  
โหตีติ   วุตฺต ฯ   นคฺโคว   อาชีวกาน   อุปสฺสย  คจฺฉติ  ปทวาเร  
ปทวาเร   ทุกกฺฏนฺติ   อาชวีโก   ภวิสฺสนฺติ  อสุทฺธจิตฺเตน  คมนปจฺจยา  
ทุกฺกฏ   วุตฺต ฯ   นคฺเคน   หุตฺวา   คมนปจฺจยาป   ทุกฺกฏา   น  
มุจฺจติเยว ฯ   กูฏวสฺส   คเณนฺโตติ   กฏูวสฺส   คเณตฺวา   สวาส  
สาทิยนฺโตติ อธิปฺปาโย ฯ  
                             ติตฺถิยปกฺกนฺตกถา นิฏ ิตา ฯ  
        [๑๑๔] ติรจฺฉานคตวตฺถุ อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        [๑๑๕]  มาตุฆาตกาทิวตฺถูสุ ฯ   อปวาหนนฺติ   อปคมน ฯ  
พหิกรณนฺติ๑   อตฺโถ ฯ   ยถา  สมานชาติยสฺส  วิโกปเน  กมฺม  
ครุตร   น   ตถา   วิชาติยสฺสาติ   อาห   มนุสฺสิตฺถีภูตาติ ฯ ปุตฺต- 
สมฺพนฺเธน   มาตุปตุสม ฺา   ทตฺตกิตฺติมาทิวเสนป   ปุตฺตโวหาโร  
 ๑. ม. ปฏิกรณนฺติ ฯ  

                           [ ม. ว. ป.  ๑๗๕  ส. ต.  ๙๓-๕ ]  
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โลเก   ทิสฺสติ   โส   จ   โข   ปริยายโตติ   นิปฺปริยายโต  สิทฺธต  
ทสฺเสตุ   ชนกิา   มาตาติ   วุตฺต ฯ  ยถา  มนุสฺสตฺตภาเว   ิตสฺเสว  
กุสลธมฺมาน   ติกฺขวิสทสูรภาวาปตฺติ   ยถา   ต   ติณฺณมฺป  
โพธิสตฺตาน   โพธิตฺตยนิปฺผตฺติย   เอว   มนุสฺสตฺตภาเว    ิตสฺเสว  
อกุสลธมฺมานมฺป   ติกฺขวิสทสูรภาวาปตฺตีติ   อาห   สยมฺป มนสฺุส- 
ชาติเกเนวาติ ฯ   จุติอนนฺตร   ผล   อนนฺตร  นาม ฯ  ตสฺมึ อนนฺตเร    
นิยุตฺต   ตนิพฺพตฺตเนน   อนนฺตรกรณสีล   อนนฺตรปฺปโยชน วา   
อานนฺตริย ฯ  เตน  อานนฺตริเยน  มาตุฆาตกมฺเมน ฯ ปตุฆาตเกป  
เยน   มนุสฺสภูโต   ชนโก   ปตา   สยมปฺ   มนุสฺสชาติเกเนว  สตา  
ส ฺจิจฺจ   ชีวิตา   โวโรปโต   อย   อานนฺตริเยน   ปตุฆาตกมฺเมน  
ปตุฆาตโกติอาทินา   สพฺพ   เวทิตพฺพนฺติ   อาห   ปตุฆาตเกป  เอเสว  
นโยติ ฯ   ปรวิตฺติตลิงฺคมฺป   มาตร   ปตร   วา   ชีวิตา  
โวโรเปนฺตสฺส   อานนฺตริยกมฺม   โหติเยว ฯ  สติป  หิ  ลิงฺคปริวตฺเต  
โสเอว   เอกกมฺมนิพฺพตฺโต   ภวงฺคปฺปพนฺโธ   ชีวิตินฺทฺริยปฺปพนฺโธ  
จ   น   อ ฺโติ ฯ   โย   ปน  สย  มนสฺุโส  ติรจฺฉานภูต  มาตร  
วา   ปตร   วา  สย  วา  ติรจฺฉานภูโต  มนุสฺสภูต  ติรจฺฉานภูโตเยว  
วา   ติรจฺฉานภูต   ชีวิตา   โวโรเปติ   ตสฺส   กมฺม   อานนฺตริย  
น   โหติ   ภาริย   ปน   โหติ   อานนฺตรยิ   อาหจฺเจว  ติฏติ ฯ  
เอฬกจตุกฺก   สงฺคามจตุกฺก   โจรจตุกฺก ฺเจตฺถ   กเถตพฺพ ฯ  เอฬก  
มาเรมีติ   อภิสนฺธินาป   หิ   เอฬกฏาเน    ิต   มนุสฺโส  มนุสสฺภูต  
                     [ ม. ว. ป.  ๑๗๗-๘  ส. ต.  ๙๕-๗ ]  
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มาตร  วา  ปตร  วา  มาเรนฺโต  อานนฺตริย  ผุสติ มรณาธิปฺ- 
ปาเยเนว อานนฺตริยวตฺถุโน   วิโกปตตฺตา ฯ   เอฬกาภิสนฺธินา   ปน  
มาตาปติอภิสนฺธินา   วา   เอฬก   มาเรนฺโต   อานนฺตริย   น  ผุสติ  
อนานนฺตริยวตฺถุภาวโต ฯ  มาตาปติอภิสนฺธินา  มาตาปตโร  มาเรนฺโต  
ผุสเตว ฯ   เอส   นโย   อิตรสฺมึป   จตุกฺกทฺวเย ฯ   ยถา  จ  
มาตาปตูสุ   เอว   อรหนฺเตป   เอตานิ   จตุกฺกานิ   เวทิตพฺพานิ ฯ  
สพฺพตฺถ   ห ิ  ปุริม   อภิสนฺธิจิตฺต   อปฺปมาณ ฯ   วธกจิตฺต   ปน  
ตทารมฺมณ   ชีวิตินฺทฺริย ฺจ   อานนฺตริยานานนฺตริยภาเว   ปมาณ ฯ  
กตานนฺตริยกมฺโม   จ   ตสฺส   กมฺมสสฺ   วิปาก   ปฏิพาหิสฺสามีติ  
สกลจกฺกวาฬ   มหาเจติยปฺปมาเณหิ   กา ฺจนถูเปหิ   ปูเรตฺวาป  
สกลจกฺกวาฬ   ปูเรตฺวา   นิสินฺนสฺส   ภิกฺขุสงฺฆสฺส   มหาทาน  ทตฺวาป  
พุทฺธสฺส   ภควโต   สงฺฆาฏิกณฺณ   อมุ ฺจนฺโต   วิจริตฺวาป   กายสฺส  
เภทา   นิรยเมว   อุปปชฺชติ   ปพฺพชชฺ ฺจ   น  ลภติ ฯ  อิจฺฉมานนฺติ  
โอทาตวตฺถวสน อิจฺฉมาน ฯ เตเนวาห คิหิภาเว สมฺปฏิจฺฉิตมตฺเต- 
เยวาติ ฯ สงฺฆเภทกกถาย   วิตฺถาโร   ปรโต   อาวิภวิสฺสติ ฯ   จตุนฺน  
กมฺมานนฺติ   อปโลกนาทีน   จตุนฺน   กมฺมาน ฯ   ทุฏจิตฺเตนาติ วุตฺต- 
เมวตฺถ  วิภาเวติ  วธกจิตฺเตนาติ ฯ  วธกเจตนาย  หิ  ทูสิต จิตฺต  
อิธ   ทฏุจิตฺต   นาม ฯ   โลหิต   อุปฺปาเทตีติ  เอตฺถ  ตถาคตสฺส  
อเภชฺชกายตาย   ปรุปกฺกเมน   จมฺมจฺเฉท   กตฺวา   โลหิตปคฺฆรณ  
นาม   นตฺถ ิฯ   สรีรสฺส   ปน  อนฺโตเยว  เอกสฺมึ  าเน  โลหิต  
                      [ ม. ว. ป.  ๑๗๘-๙  ส. ต.  ๙๗-๘ ]  
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สโมสรติ   อาฆาเตน   ปกุปฺปมาน   ส ฺจิต   โหติ ฯ   เทวทตฺเตน  
ปวิทฺธสิลโต   ภิชชฺิตฺวา   คตา   สกฺขลกิาป   ตถาคตสฺส   ปาทนฺต  
ปหริ ฯ   ผรสุนา  ปหโฏ  วิย  ปาโท  อนฺโตโลหิโตเยว  อโหสิ ฯ  
ชีวโก   ปน   ตถาคตสฺส   รุจิยา   สตฺถเกน  จมฺม  ฉินฺทิตฺวา  ตมฺหา  
านา   ทุฏโลหิต   นีหรตฺิวา   ผาสุกมกาสิ ฯ   เตนสฺส ปุ ฺ- 
กมฺมเมว   อโหสิ ฯ   เตนาห  ชีวโก  วิยาติอาทึ ฯ  อถ  เย  
ปรินิพฺพุเต   ตถาคเต   เจติย   ภินฺทนติฺ   โพธึ   ฉินฺทนฺติ   ธาตุมฺหิ  
อุปกฺกมนฺติ  เตส  กึ  โหตีติ ฯ  ภาริย  กมฺม  โหติ  อานนฺตริย- 
สทิส ฯ สธาตุก   ปน   ถปู   วา   ปฏิม   วา   พาธมาน   โพธิสาข  
ฉินฺทิตุ   วฏฏติ ฯ   สเจป   ตตฺถ   นิลนีา   สกุณา  เจติเย  วจฺจ  
ปาเตนฺติ ฯ   ฉินฺทิตุ  วฏฏติเยว ฯ  ปรโิภคเจติยโต  หิ  สรรีเจติย  
ครุตร ฯ   เจติยวตฺถุ   ภินทฺิตฺวา   คจฺฉนฺต   โพธมิูลป   ฉินฺทิตฺวา  
หริตุ   วฏฏติ ฯ   ยา   ปน   โพธิสาขา   โพธิฆร   พาธติ   ต  
เคหรกฺขณตฺถ  ฉินฺทิตุ  น  ลภติ ฯ  โพธิอตฺถ  หิ  เคห  น  เคหตฺถาย  
โพธึ๑ ฯ  อาสนฆเรป  เอเสว  นโย ฯ ยสมฺึ ปน อาสนฆเร ธาตุ  
นิหิตา   โหติ   ตสฺส   รกฺขณตฺถาย   โพธิสาข   ฉินฺทิตุ   วฏฏติ ฯ  
โพธิชคฺคนตฺถ   โอโชหรณสาข   วา   ปูติฏาน   วา   ฉินฺทิตุ  
วฏฏติเยว ฯ สตฺถุ รูปกายปฏิชคฺคเน วิย ปุ ฺมฺป โหติ ฯ  
        [๑๑๖]  อุภโต   พฺย ฺชนมสฺส   อตฺถีติ   อุภโตพฺย ฺชนโกติ  
 ๑. โพธีติ ม ฺเ ฯ  

                        [ ม. ว. ป.  ๑๗๙-๘๐  ส. ต.  ๙๘-๙ ]  
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อิมินา   อสมานาธิกรณวิสโย   พาหิรตฺถสมาโสย   ปุริมปเท   จ วิภตฺติ- 
อโลโปติ   ทสฺเสติ ฯ   พฺย ฺชนนฺติ   เจตฺถ   อิตฺถีนิมตฺิต ฺจ ปุริส- 
นิมิตฺต ฺจ   อธิปฺเปต ฯ  อถ  อุภโตพฺย ฺชนกสฺส  เอกเมว  อินฺทฺริย  
อุทาหุ   เทฺวติ ฯ   เอกเมว   ยสฺส   อิตฺถนิฺทฺริย   อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  
ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ   โน   ยสฺส   วา   ปน   ปุรสิินฺทฺริย  
อุปฺปชฺชติ   ตสฺส   อิตฺถินทฺฺริย   อุปฺปชชฺตีติ   โนติ   เอกสฺมึ  สนตฺาเน  
อินฺทฺริยทฺวยสฺส   ปฏิสิทธฺตฺตา ฯ   ต ฺจ   โข   อิตฺถีอุภโตพฺย ฺชนกสฺส  
อิตฺถินฺทฺริย   ปุริสอุภโตพฺย ฺชนกสฺส   ปุริสินฺทฺริย ฯ   ยทิ   เอว  
ทุติยพฺย ฺชนกสฺส   อภาโว   อาปชชฺติ  อินฺทฺริย  หิ  พฺย ฺชนการณ   
วุตฺต ต ฺจ  ตสฺส  นตฺถีติ ฯ  วุจฺจเต ฯ น ตสฺส อินฺทรฺิย  
ทุติยพฺย ฺชนการณ ฯ กสมฺา ฯ  สทา  อภาวโต ฯ  อิตฺถีอุภโต- 
พฺย ฺชนกสฺส  หิ  ยทา อิตฺถิยา ราคจิตฺต   อุปฺปชฺชติ   ตทา   ปรุิส- 
พฺย ฺชน   ปากฏ  โหติ  อิตฺถีพฺย ฺชน ปฏิจฺฉนฺน   คุฬฺหว   โหติ ฯ   
ตถา  อิตรสสฺ  อิตร ฯ  ยทิ  จ  เตส อินฺทฺริย   ทุติยพฺย ฺชนการณ    
ภเวยฺย   สทาป   พฺย ฺชนทฺวย  ติฏเยฺย น   ปน  ติฏติ ฯ   
ตสฺมา  เวทิตพฺพเมต  น  ตสฺส  ต  พฺย ฺชนการณ กมฺมสหาย   
ปน  ราคจิตฺตเมเวตฺถ  การณนฺติ ฯ  ยสฺมา  จสฺส เอกเมว อินฺทฺริย    
โหติ   ตสฺมา   อิตฺถีอุภโตพฺย ฺชนโก   สยมฺป  คพฺภ  คณฺหาติ  
ปรป   คณฺหาเปติ ฯ   ปุรสิอุภโตพฺย ฺชนโก   ปร   คพฺภ  คณฺหาเปติ  
สย   ปน   น   คณฺหาติ ฯ  ยทิ  ปฏิสนฺธยิ  ปรุิสลิงฺค  ยทิ  ปฏิสนฺธยิ  
                             [ ม. ว. ป.  ๑๘๐  ส. ต.  ๙๙ ]  
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อิตฺถีลิงฺคนฺติ   จ   ปฏิสนฺธยิ   ลิงฺคสพฺภาโว   กรุุนฺทยิ   วุตฺโต ฯ  
โส   เจ   อยุตฺโต ฯ   ปวตฺติยเยว   หิ  อิตฺถีลิงฺคาทีนิ  สมุฏหนฺติ  
น   ปฏิสนฺธยิ ฯ  ปฏิสนฺธยิ  ปน  อินฺทรฺิยเมว  สมุฏาติ  น  ลิงฺคาทีนิ  
น   จ   อินฺทฺริยเมว   ลิงฺคนฺติ   สกกฺา   วตฺตุ   อินฺทฺรยิลิงฺคาน ภินฺน- 
สภาวตฺตา ฯ   วุตฺต   เหต   อฏสาลินิย   อิตฺถตฺต อิตฺถีภาโวติ    
อุภย   เอกตฺถ   อิตฺถีสภาโวติ   อตฺโถ   อย   กมฺมโช ปฏิสนฺธ-ิ 
สมุฏ ิโต   อิตฺถีลิงฺคาทิ   ปน   อิตฺถินทฺฺริย   ปฏิจฺจ ปวตฺเต    
สมุฏ ิต   ยถา   พีเช  สติ  พีช  ปฏิจฺจ  พีชปจฺจยา  รุกฺโข  
วฑฺฒิตฺวา   สาขาวิฏปสมฺปนฺโน   อากาส   ปูเรตฺวา   ติฏติ  เอวเมว  
อิตฺถีภาวสงฺขาเต   อิตฺถินฺทฺริเย   สติ   อิตฺถีลิงฺคาทีนิ   โหนฺติ   พีช  
วิย   ห ิ  อิตฺถนิฺทฺริย   พีช   ปฏิจฺจ   วฑฺฒิตฺวา   อากาส   ปูเรตฺวา  
 ิตรุกฺโข   วิย  อิตฺถินฺทรฺยิ  ปฏิจฺจ  อิตฺถีลิงฺคาทีนิ  ปวตฺเต  สมุฏหนฺติ  
ตตฺถ   อิตฺถินทฺฺริย   น   จกฺขุวิ ฺเยฺย   มโนวิ ฺเยฺยเมว  
อิตฺถีลิงฺคาทีนิ   จกฺขุวิ ฺเยฺยานิป   มโนวิ ฺเยฺยานิปติ ฯ   เตเนวาห  
ตตฺถ   วิจารณกฺกโม   วิตฺถารโต   อฏสาลินิยา   ธมฺมสงฺคหฏกถาย  
เวทิตพฺโพติ ฯ  
        [๑๑๗]  สิกฺขาปท   อปฺป ฺตฺต   โหตีติ  อิเธว  ป ฺตฺต- 
สิกฺขาปท สนฺธาย   วุตฺต ฯ  อุปชฌฺ  อคฺคาหาเปตฺวาติ  อุปชฺฌาโย   
เม  ภนฺเต โหหีติ  เอว  อุปชฺฌ  อคฺคาหาเปตฺวา ฯ  กมฺมวาจาย  
ปน อุปชฺฌากิตฺตน กตเยวาติ   ทฏพฺพ ฯ   อ ฺถา   ปุคฺคล  
                       [ ม. ว. ป.  ๑๘๐  ส. ต.  ๙๙-๑๐๐ ]  
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น   ปรามสตีติ   วุตฺตกมฺมวิปตฺติสมฺภวโต   กมฺม   กปฺุเปยฺย ฯ  
เตเนว   อุปชฌฺาย   อกิตฺเตตฺวาติ   อวตฺวา   อุปชฺฌ  อคฺคาหาเปตฺวา  
อิจฺเจว   วุตฺต ฯ   ยถา  จ  อปริปุณฺณปตฺตจีวรสฺส  อุปสมฺปาทน- 
กาเล   กมฺมวาจาย   ปริปณฺุณสฺส   ปตฺตจีวรนฺติ   อสนฺต   วตฺถุ  
กิตฺเตตฺวา   กมฺมวาจาย   กตายป   อุปสมฺปทา   รูหติ   เอว   อย  
พุทฺธรกฺขิโต   อายสฺมโต   ธมฺมรกฺขิตสฺส   อุปสมฺปทาเปกฺโขติ   อสนฺต  
ปุคฺคล   กิตฺเตตฺวา   เกวล   สนฺตปทนีหาเรน   กมมฺวาจาย   กตาย  
อุปสมฺปทา   รูหติเยวาติ   ทฏพฺพ ฯ   เตเนวาห   กมฺม   ปน  น  
กุปฺปตีติ ฯ   น   ภิกฺขเว   อนุปชฺฌายโก   อุปสมฺปาเทตพฺโพ   โย  
อุปสมฺปาเทยฺย   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺสาติ   เอตฺตกเมว   วตฺวา  โส  จ  
ปุคฺคโล   อนุปสมฺปนฺโนติ   อวุตฺตตฺตา   กมฺมวิปตฺติลกฺขณสฺส   จ  
อสมฺภวโต   ต   น   คเหตพฺพนฺติ   วุตฺต ฯ   ป ฺจวคฺคกรณ ฺเจ  
ภิกฺขเว   กมมฺ   ปณฺฑกป ฺจโม   กมฺม   กเรยฺย   อกมฺม   น   จ  
กรณียนฺติอาทิวจนโต   ปณฺฑกาทีนมฺป   อุภโตพฺย ฺชนกปริยนตฺาน  
คณปูรกภาเวเยว   กมฺม   กุปฺปติ   น   อ ฺถาติ   อาห อุภโต- 
พฺย ฺชนกุปชฺฌายปริโยสาเนสุป   เอเสว   นโยติ ฯ  อ ฺเ  วา  
ภิกฺขู   ทาตุกามา   โหนฺตีติ   สมฺพนฺโธ ฯ   อนามฏปณฺฑปาตนฺติ  
อคฺคหิตอคฺค   ปณฺฑปาต ฯ   สามเณรภาคสมโก   อามิสภาโคติ  
เอตฺถ   กิ ฺจาป  สามเณรานมฺป  อามิสภาคสฺส  สมกเมว  ทิยฺย- 
มานตฺตา วิสุ   สามเณรภาโค   นาม   นตฺถิ   เหฏา   คจฺฉนฺต   ปน  
                        [ ม. ว. ป.  ๑๘๐  ส. ต.  ๑๑๐ ]  
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กจฺฉุคตฺโต   วาติอาทึ   สนฺธาย   วทติ ฯ   วาตณฺฑิโกติ   อณฺฑเกสุ  
วุฑฺฒิโรเคน   สมนฺนาคโต ฯ  วิกโฏติ  ติริยงฺคมนปาเทหิ  สมนฺนาคโต  
ยสฺส   จงฺกมโต   ชาณุกา   พหิ   นิคจฺฉนฺติ ฯ   สณฺโฑติ  
ปจฺฉโต   ปรวิตฺตปาเทหิ   สมนฺนาคโต   ยสฺส   จงฺกมโต   ชาณุกา  
อนฺโต   ปวิสนฺติ ฯ   กุทณฺฑปาทตาย   การณ   วิภาเวติ   มชฺเฌ  
สงฺกุฏิตปาทตฺตาติ ฯ   อคฺเค   สงฺกุฏิตปาทตฺตาติ   กุณฺฑปาทตาย  
การณนิทสฺสน ฯ   กุณฺฑปาทสฺเสว   คมนสภาว   วิภาเวติ ปฏ ิ- 
ปาทคฺเคน  จงฺกมนฺโตติ ฯ  มมฺมนนฺติ  ขลิตวจน ฯ  โย  เอกเมว  
อกฺขร จตุป ฺจกฺขตฺตุ วทติ ตสฺเสต อธิวจน ฯ  
                             หตฺถจฺฉินฺนาทิวตฺถุกถา นิฏ ิตา ฯ  
        [๑๑๙]  นิสฺสยปฏิสยุตฺตวตฺถูสุ ฯ  ภิกฺขูหิ  สมาโน  สลีาทิคุณ- 
ภาโค อสฺสาติ   ภิกฺขุสภาโค ฯ   ตสฺส   ภาโว   ภิกฺขุสภาคตา ฯ   
เทฺว ตีณิ   ทิวสานิ   วสิตฺวา   คนฺตุกาเมน   อนิสฺสิเตน   วสิตพฺพนฺติ  
เอตฺถ   ยาว   ภิกฺขุสภาคต   ชานามีติ   อาโภค   วินาป  อนิสฺสิเตน  
วสิตุ   วฏฏตีติ   อธิปฺปาโย ฯ   ภิกฺขุสภาคต   ปน  ชานนฺโต  เสวฺ  
คมิสฺสามิ   ก ึ  เม   นิสฺสเยนาติ   อรุณ   อุฏาเปตุ   น  ลภติ ฯ  
ปุรารุณา   อุฏหิตฺวาว   คมิสฺสามีติ   อาโภเคน   สยนฺตสฺส   สเจ  
อรุโณ   อุคฺคจฺฉติ   วฏฏติ ฯ   สตฺตาห   วสิสฺสามีติ   อาลย  
กโรนฺเตน   ปน   นิสฺสโย   คเหตพฺโพติ   สตฺตาหมตฺต   วสิสฺสามิ  กึ  
ภิกฺขุสภาคตาชานเนนาติ   ชานเน   ธรุ   นิกฺขิปตฺวา   วสิตุ  น  ลภติ  
                       [ ม. ว. ป.  ๑๘๓  ส. ต.  ๑๐๓-๗ ]  
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กจฺฉุคตฺโต   วาติอาทึ   สนฺธาย   วทติ ฯ   วาตณฺฑิโกติ   อณฺฑเกสุ  
วุฑฺฒิโรเคน   สมนฺนาคโต ฯ  วิกโฏติ  ติริยงฺคมนปาเทหิ  สมนฺนาคโต  
ยสฺส   จงฺกมโต   ชาณุกา   พหิ   นิคจฺฉนฺติ ฯ   สณฺโฑติ  
ปจฺฉโต   ปรวิตฺตปาเทหิ   สมนฺนาคโต   ยสฺส   จงฺกมโต   ชาณุกา  
อนฺโต   ปวิสนฺติ ฯ   กุทณฺฑปาทตาย   การณ   วิภาเวติ   มชฺเฌ  
สงฺกุฏิตปาทตฺตาติ ฯ   อคฺเค   สงฺกุฏิตปาทตฺตาติ   กุณฺฑปาทตาย  
การณนิทสฺสน ฯ   กุณฺฑปาทสฺเสว   คมนสภาว   วิภาเวติ ปฏ ิ- 
ปาทคฺเคน  จงฺกมนฺโตติ ฯ  มมฺมนนฺติ  ขลิตวจน ฯ  โย  เอกเมว  
อกฺขร จตุป ฺจกฺขตฺตุ วทติ ตสฺเสต อธิวจน ฯ  
                             หตฺถจฺฉินฺนาทิวตฺถุกถา นิฏ ิตา ฯ  
        [๑๑๙]  นิสฺสยปฏิสยุตฺตวตฺถูสุ ฯ  ภิกฺขูหิ  สมาโน  สลีาทิคุณ- 
ภาโค อสฺสาติ   ภิกฺขุสภาโค ฯ   ตสฺส   ภาโว   ภิกฺขุสภาคตา ฯ   
เทฺว ตีณิ   ทิวสานิ   วสิตฺวา   คนฺตุกาเมน   อนิสฺสิเตน   วสิตพฺพนฺติ  
เอตฺถ   ยาว   ภิกฺขุสภาคต   ชานามีติ   อาโภค   วินาป  อนิสฺสิเตน  
วสิตุ   วฏฏตีติ   อธิปฺปาโย ฯ   ภิกฺขุสภาคต   ปน  ชานนฺโต  เสวฺ  
คมิสฺสามิ   ก ึ  เม   นิสฺสเยนาติ   อรุณ   อุฏาเปตุ   น  ลภติ ฯ  
ปุรารุณา   อุฏหิตฺวาว   คมิสฺสามีติ   อาโภเคน   สยนฺตสฺส   สเจ  
อรุโณ   อุคฺคจฺฉติ   วฏฏติ ฯ   สตฺตาห   วสิสฺสามีติ   อาลย  
กโรนฺเตน   ปน   นิสฺสโย   คเหตพฺโพติ   สตฺตาหมตฺต   วสิสฺสามิ  กึ  
ภิกฺขุสภาคตาชานเนนาติ   ชานเน   ธรุ   นิกฺขิปตฺวา   วสิตุ  น  ลภติ  
                       [ ม. ว. ป.  ๑๘๓  ส. ต.  ๑๐๓-๗ ]  
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ภิกฺขุสภาคต   อุปปริกฺขิตฺวา   นิสฺสโย   คเหตพฺโพติ   อตฺโถ ฯ  
อนฺตรามคฺเค   วิสฺสมนฺโต  วา ฯเปฯ  อนาปตฺตีติ  อสติ  นิสฺสย- 
ทายเก อนาปตฺติ ฯ  ตสฺส  นิสฺสายาติ  ปาลิอนุรูปโต  วุตฺต ฯ   
ต  นิสฺสายาติ อตฺโถ ฯ   สเจ   ปน   อาสาฬฺหมาเส ฯเปฯ   ตตฺถ   
คนฺตพฺพนฺติ เอตฺถ   สเจ   โส   วสฺสุปนายิกาย   อาสนฺนาย   คนตฺุกาโม  
สุณาติ   อสุโก   มหาเถโร   อาคมิสฺสตีติ   ต ฺเจ   อาคเมติ  
วฏฏติ ฯ  อาคเมนฺตสฺเสว  เจ  วสฺสุปนายิกทิวโส  โหติ๑  คนฺตพฺพ  
ตตฺถ   ยตฺถ   นิสฺสยทายก   ลภติ ฯ   เกจิ   ปน   สเจ   โส  
คจฺฉนฺโต   ชวิีตนฺตราย   พฺรหฺมจริยนฺตราย   วา   ปสฺสติ   ตตฺเถว  
วสิตพฺพนฺติ วทนฺติ ฯ  
        [๑๒๐]  อิตฺถนฺนาโม   อิตฺถนฺนามสฺส   อายสฺมโตติ  นาม- 
กิตฺตนสฺส อนุสฺสาวนาย   อาคตตฺตา   นาห   อุสฺสหามิ  เถรสฺส   
นาม  คเหตุนฺติ วุตฺต ฯ   อายสฺมโต   ปปฺผลิสฺส   อุปสมฺปทา- 
เปกฺโขติ   เอว   นาม คเหตุ   น  อุสฺสหามีติ  อตฺโถ ฯ  โคตฺเตนป   
อนุสฺสาเวตุนฺติ  วจนโต เยน   โวหาเรน  โวหรนฺติ  เตน  วฏฏตีติ   
สิทฺธ ฯ  โก  นาม  เต อุปชฺฌาโยติ   ปฏุเนป   โคตฺตเมว   นาม    
กตฺวา  วตฺตพฺพนฺติ  สิทฺธ โหติ ฯ  ตสฺมา  จตุพฺพิเธสุ  นาเมสุ   
เยน  เกนจิ นาเมน อนุสฺสาวนา กาตพฺพาติ  วทนฺติ ฯ  เอกสฺส   
พหูนิ  นามานิ  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  เอก นาม   ตฺติยา   เอก อนุสฺ- 
๑. ม. เอตฺถนฺตเร โหตูติ อตฺถิ ฯ  

                         [ ม. ว. ป.  ๑๘๖-๗  ส. ต.  ๑๑๐-๑ ]  
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สาวนาย  กาตุ  น  วฏฏติ ฯ  อตฺถโต  พฺย ฺชนโต   จ  อภินฺนาหิ  
อนุสฺสาวนาหิ   ภวิตพฺพนฺติ ฯ   กิ ฺจาป   อิตฺถนฺนาโม   อิตฺถน-ฺ 
นามสฺส อายสฺมโตติ  ปาลิย  อายสฺมโตติ  ปท ปจฺฉา วุตฺต ฯ  
กมฺมวาจาปาลิยมฺปน อย   พุทฺธรกฺขิโต   อายสฺมโต   ธมฺม- 
รกฺขิตสฺสาติ   ปม   ลิขิตนฺติ ฯ ต   อุปปฺฏิปาฏิยา  วุตฺตนฺติ  น   
ปจฺเจตพฺพ ฯ  ปาลิย  หิ  อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส   อายสฺมโตติ    
อตฺถมตฺต   ทสฺสิต ฯ   ตสฺมา   ปาลิย อวุตฺโตป  อย  พุทฺธรกฺขิโต   
อายสฺมโต  ธมฺมรกฺขิตสฺสาติ กมฺมวาจาปาลิย ปโยโค  ทสฺสิโต ฯ   
น  เม ทฏิโ อิโต ปุพฺเพ อิจฺจายสฺมา สารีปุตฺโตติ จ   อายสฺมา   
สารีปุตฺโต  อตฺถกุสโลติ  จ  ปม  อายสฺมาติ  ปโยคสฺส ทสฺสนโตติ   
วทนฺติ ฯ  กตฺถจิ  อายสฺมโต  พุทฺธรกฺขิตตฺเถรสฺสาติ  วตฺวา กตฺถจิ    
เกวล  พุทฺธรกฺขิตสฺสาติ  สาเวติ  สาวน  หาเปตีติ  น  วุจฺจติ  
นามสฺส  อหาปตตฺตาติ  เอเก ฯ สเจ กตฺถจิ อายสฺมโต  
พุทฺธรกฺขิตสฺสาติ วตฺวา  กตฺถจิ  พุทฺธรกฺขิตสฺสายสฺมโตติ  สาเวติ  
ปาานุรูปตฺตา เขตฺตเมว โอติณฺณนฺติป  เอเก ฯ  พฺย ฺชนเภทปฺ- 
ปสงฺคโต อนุสฺสาวนาน ต น วฏฏตีติ วทนฺติ ฯ  สเจ  ปน   
สพฺพฏาเนป  เอเกเนว ปกาเรน วทติ วฏฏติ ฯ เอกา- 
นุสฺสาวเนติ  เอตฺถ  เอกโต อนุสฺสาวน เอเตสนฺติ เอกานุสฺสาวนาติ  
อสมานาธิกรณวิสโย พาหิรตฺถสมาโสติ ทฏพฺพ ฯ เตเนวาห  
เทฺว   เอกโต   อนุสฺสาวเนติ ฯ   ตตฺถ   เอกโตติ   เอกกฺขเณติ  
                         [ ม. ว. ป.  ๑๘๗  ส. ต.  ๑๑๑ ]  
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อตฺโถ ฯ  วิภตฺติอโลเปน  จาย  นิทฺเทโส ฯ  ปุริมนเยเนว  เอกโต  
อนุสฺสาวเน   กาตุนฺติ   เอเกน   เอกสฺส   อ ฺเน  อิตรสฺสาติอาทินา  
ปุพฺเพ   วุตฺตนเยน   ทฺวีหิ   วา   ตีหิ  วา  อาจริเยหิ  เอเกน  วา  
เอกโต อนุสฺสาวเนว กาตุ ฯ  
        [๑๒๑]  วชฺชาวชชฺ   อุปนิชฺฌายตีติ   อุปชฺฌาติ   อิมินา อุปชฺฌาย- 
สทฺทสมานตฺโถ อุปชฺฌาสทฺโทปติ ทสฺเสติ ฯ  
        [๑๒๒]  สมฺโภเคติ   ธมฺมสมฺโภเค   อามิสสมฺโภเค   จ ฯ  
อนาปตฺติ   สมฺโภเค   สวาเสติ  เอตฺถ  จ  อยมธิปฺปาโย  ยสฺมา  อย  
โอสารณกมฺมสฺส   กตตฺตา   ปกตตฺตฏาเน    ิโต   ตสฺมา   น  
อุกฺขิตฺตเกน   สทฺธึ   สมฺโภคาทิปจฺจยา   ปาจิตฺติย   นาป   อลชฺชนิา  
สทฺธึ   ปริโภคปจฺจยา   ทกฺุกฏ   อลชชฺลิกฺขณานุปปตฺติโต ฯ   โย  หิ  
อุจฺฉุรสกสฏาน   สตฺตาหกาลิกยาวชีวิกตฺตา   วฏฏติ   วิกาเล   อุจฺฉุ  
ขาทิตุนฺติ   ส ฺ   อุปฺปาเทตฺวา   ต   ขาทิตฺวา  ตปฺปจฺจยา  ปาจิตฺติย  
น   ปสฺสติ   วฏฏตีติ   ตถส ฺ ิตาย  โย  วา  ปน  อาปตฺติมาปนฺน- 
ภาว ปฏิชานิตฺวาน ปฏิกโรมีติ อภินิวิสติ อย  
                ส ฺจิจฺจ อาปตฺตึ อาปชฺชติ   อาปตฺตึ ปริคูหติ  
        อคติคมน ฺจ   คจฺฉติ   เอทิโส  วุจฺจติ  อลชฺชปิุคฺคโลติ  
วุตฺตลกฺขเณ   อปตนโต   อลชฺช ี  นาม   น   โหติ ฯ  ตสฺมา  ยถา  
ปุพฺเพป   ยาว   อุกฺเขปนยีกมฺม  น  กต  ตาว  เตน  สทฺธึ  สมฺโภเค  
สวาเส   จ   อนาปตฺติ   เอวมิธาปติ   สพฺพถา   อนาปตฺติฏาเนเยว  
                  [ ม. ว. ป.  ๑๘๗-๙๖  ส. ต.  ๑๑๑-๒ ]  
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อนาปตฺติ   วุตฺตาติ   เวทิตพฺพ ฯ   น   ห ิ ภควา  อลชชฺินา  สทฺธ ึ 
สมฺโภคปจฺจยา   อาปตฺติสมฺภเว   สติ   อนาปตฺติ   สมฺโภเค  สวาเสติ  
วทติ ฯ   ตโต   ยเมตฺถ   เกนจิ   อนาปตฺติ   สมโฺภเค  สวาเสติ  
อิมินา   ปาจิตฺติเยน   อนาปตฺติ   วุตฺตา   อลชฺชิปริโภคปจฺจยา  
ทุกฺกฏ   ปน   อาปชฺชติเยวาติ   วตฺวา   พหุธา   ปป ฺจิต ฯ  น  ต  
สารโต ปจฺเจตพฺพ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ  
            อิติ สมนฺตปาสาทิกาย วินยฏกถาย สารตฺถทีปนิย  
                             มหาขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                         ----------------  
                   [ ม. ว. ป.  ๑๙๗-๒๐๐  ส. ต.  ๑๑๓ ]  
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                                  อุโปสถกฺขนฺธกวณฺณนา  
        [๑๒๓]  อุโปสถกฺขนฺธเก ฯ   ตรนฺติ  ปฺลวนฺติ  เอตฺถ  พาลาติ  
ติตฺถ ฯ   อิโตติ  อิมสฺมึ  สาสเน  ลทฺธิโต ฯ  ต  กเถนฺตีติ  อิมสฺมึ  
นาม ทิวเส มุหุตฺเต วา อิท กตฺตพฺพนฺติอาทินา กเถนฺติ ฯ  
        [๑๒๔]  สุณาตุ  เม  ภนฺเตติอาทีสุ  ย  วตฺตพฺพ  ต มาติกฏ- 
กถาย วิตฺถารโต   อาคตเมวาติ   น   อิธ   วิตฺถารยิสสฺาม   อตฺถิเกหิ  
ปน   ตโตเยว   คเหตพฺพ ฯ   อาปชฺชิตฺวา   วา  วุฏ ิโตติ  เอตฺถ  
อาโรจิตาป   อาปตฺติ   อสนฺตี   นาม   โหตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  เตเนว  
มาติกฏกถาย   วุตฺต   ยสสฺ   ปน   เอว   อนาปนฺนา  วา  อาปตฺติ  
อาปชฺชิตฺวา   จ   ปน   วุฏ ิตา   วา  เทสิตา  วา  อาโรจิตา  วา  
อาปตฺติ   ตสฺส   สา   อาปตฺติ   อสนฺตี  นาม  โหตีติ ฯ  มุสาวาโท  
นาม   วจีเภทปจฺจยา   โหตีติ   อาห   น   มุสาวาทลกฺขเณนาติ ฯ  
ภควโต   ปน   วจเนนาติ   สมฺปชานมสุาวาโท   กึ   โหติ   ทุกฺกฏ  
โหตีติ   อิมินา   วจเนน ฯ   วจีทฺวาเร   อกิริยสมุฏานา  อาปตฺติ  
โหตีติ ฯ   ยสฺมา   ยสฺส  ภิกฺขุโน  อธมฺมิกาย  ปฏิ ฺาย  ตุณฺหี- 
ภูตสฺส นิสินฺนสฺส   มโนทฺวาเร   อาปตฺติ   นาม   นตฺถิ   ยสฺมา   ปน  
อาวิกาตพฺพ   น   อาวิกาสิ   เตนสฺส   วจีทฺวาเร   อกริิยสมุฏานา  
อาปตฺติ  โหติ ฯ  วาจาติ  วาจาย ฯ  ยการโลเปนาย  นิทฺเทโส ฯ  
เกนจิ   มนุเชน   วาจาย  อนาลปนฺโตติ  โยเชตพฺพ ฯ  คิร  โน  จ  
ปเร   ภเณยฺยาติ   อิติเม   โสสฺสนฺตีติ   ปรปุคฺคเล  สนฺธาย  สทฺทมฺป 
                        [ ม. ว. ป.  ๒๐๑-๔  ส. ต.  ๑๑๔ ]  
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น   นิจฺฉาเรยฺย ฯ   อาปชฺเชยฺย   วาจสิกนฺติ   วาจโต   สมฏุ ิต  
อาปตฺตึ   อาปชฺเชยฺย ฯ   อนฺตรายกโรติ   วิปฺปฏิสารวตฺถุตาย  
ปามุชฺชาทิสมฺภว   นิวาเรตฺวา   ปมชฌฺานาทีน   อธิคมาย อนฺตราย- 
กโร ฯ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   ผาสุ  โหตีติ  อวิปฺปฏิสารมูลกาน ปามุชฺชา- 
ทีน วเสน ตสฺส ภิกฺขุโน สุขา ปฏิปทา สมฺปชชฺตีติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๒๕]  อิตโรปติ๑   สุทฺธปสุปพฺพตาทึ   สนฺธาย   วทติ ฯ  
หตฺถิปฺปมาโณ   นาม   ปพฺพโต  เหฏ ิมโกฏิยา  อฑฺฒฏมรตนุพฺ- 
เพโธ ฯ ตสฺมาติ  ยสฺมา  เอเกน  น  วฏฏติ  ตสฺมา  ทฺวตฺตึส- 
ปลคุฬปณฺฑปฺปมาณตา ถูลตาย   คเหตพฺพา   น   ตุลคณนาย ฯ    
อนฺโตสารมิสฺสกานนฺติ อนฺโตสารรุกฺเขหิ   มิสฺสกาน ฯ   สูจิทณฺฑกปฺ- 
ปมาโณติ   สหีลทีเป เลขนทณฺฑปฺปมาโณติ   วทนฺติ ฯ   โส   จ    
กนิฏงฺคุลิปริมาโณติ ทฏพฺพ ฯ   เอตนฺติ   นวมูลสาขานิคฺคมน ฯ    
ปรภาเค   กิตฺเตตุ วฏฏตีติ   พหิ   นิกฺขมิตฺวา    ิเตสุ   อฏสุ   มคฺเคสุ    
เอกิสฺสา ทิสาย   เอก   อปราย   เอกนฺติ   เอว   จตุสุ   าเนส ุ  กิตฺเตตุ  
วฏฏติ ฯ   ยตฺถ   กตฺถจิ   อุตฺตรนฺติยา   ภิกฺขุนิยา   อนฺตรวาสโก  
เตมิยตีติ   สิกฺขากรณิย   อาคตลกฺขเณน   ติมนฺฑล   ปฏิจฺฉาเทตฺวา  
อนฺตรวาสก   อนุกฺขิปตฺวา   ติตฺเถน   วา  อติตฺเถน  วา  อุตฺตรนฺติยา  
ภิกฺขุนิยา   เอกทฺวงฺคุลมตฺตมฺป  อนฺตรวาสโก  เตมิยติ ฯ  ภิกฺขุนยิาเยว  
คหณ ฺเจตฺถ   ภิกฺขุนีวิภงฺเค   ภิกฺขุนิยา   วเสน   นทลีกฺขณสฺส  
 ๑. อิโต   ปเรสูติ สมนฺตปฺปาสาทิกาย ทิสฺสติ ฯ  

                     [ ม. ว. ป.  ๒๐๔-๙  ส. ต.  ๑๑๔-๒๐ ]  
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ปาลิย  อาคตตฺตา  เตเนว  นเยน  ทสฺสนตฺถ  กต ฯ  สีม  พนฺธนฺตาน  
นิมิตฺต   โหตีติ   อย   วุตฺตลกฺขณา   นที  สมุทฺท  วา  ปวิสตุ  ตฬาก  
วา   ปภวโต   ปฏาย   นมิิตฺต   โหติ ฯ  อชโฺฌตฺถริตฺวา  อาวรณ  
ปวตฺตติเยวาติ   อาวรณ   อชฺโฌตฺถริตฺวา   สนฺทติเยว ฯ อปฺปวตฺต- 
มานาติ   อสนฺทมานุทกา ฯ   อาวรณ   หิ   ปตฺวา   นทิยา ยตฺตเก    
ปเทเส   อุทก   อสนฺทมาน   สนฺติฏติ   ตตฺถ   นทีนมิิตฺต กาตุ    
น   วฏฏติ ฯ   อุปร ิ  สนฺทมานฏาเนเยว   วฏฏติ ฯ อสนฺทมานฏ- 
าเน  ปน  อุทกนิมิตฺต  กาตุ  วฏฏติ ฯ   ิตเมว  หิ  อุทก อุทก- 
นิมิตฺเต   วฏฏติ   น   สนทฺมาน ฯ   เตเนวาห  ปวตฺตนฏาเน  
นทีนิมิตฺต   อปฺปวตฺตนฏาเน   อุทกนิมิตฺต   กาตุ   วฏฏตีติ ฯ  
นทึ   ภินฺทิตฺวาติ   มาติกามุขทฺวาเร  นทีกูล  ภินฺทิตฺวา ฯ  อุกฺเขปมนฺติ  
กูปโต   วิย   อุกฺขิปตฺวา   คเหตพฺพ ฯ   สิงฺฆาฏกสณฺานาติ ติโกณ- 
รจฺฉาสณฺานา ฯ   มุทิงฺคสณฺานาติ   มุทิงฺคเภรี   วิย   มชฺเฌ  
วิตฺถตา  อุโภสุ  โกฏีส ุ สงฺกุฏิตา  โหติ ฯ  อุปจาร  เปตฺวาติ  
ปจฺฉา สีม   พนฺธนฺตาน   สีมาย   โอกาส   เปตฺวา ฯ  อนฺโตนิมตฺิต- 
คเตหิ ปนาติ   เอกสฺส   คามสฺส   อุปฑฺฒ   อนฺโต   กตฺตุกามตาย    
สติ สพฺเพส   อาคมเน   ปโยชน   นตฺถติี  กตฺวา  วุตฺต ฯ  อาคนฺ- 
ตพฺพนฺติ จ   สามีจิวเสน   วุตฺต ฯ   นาย   นิยโม   อาคนฺตพฺพเมวาติ ฯ  
เตเนวาห   อาคมนมฺป  อนาคมนมฺป  วฏฏตีติ ฯ  อพทฺธาย  หิ  สีมาย  
นานาคามกฺเขตฺตาน   นานาสีมสภาวตฺตา   เตส  อนาคมเนป  วคฺคกมฺม  
                       [ ม. ว. ป.  ๒๐๙  ส. ต.  ๑๒๐-๒ ]  
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น   โหติ ฯ   ตสฺมา  อนาคมนมฺป  วฏฏติ ฯ  พทฺธาย  ปน  สีมาย  
เอกสีมภาวโต   ปุน   อ ฺสฺมึ   กมฺเม   กริยมาเน   อนฺโตสีมคเตหิ  
อาคนฺตพฺพเมวาติ   อาห   อวิปฺปวาสสีมาย ฯเปฯ   อาคนฺตพฺพนฺติ ฯ  
นิมิตฺตกิตฺตนกาเล   อโสธติายป   สีมาย   เนวตฺถิ   โทโส นิมิตฺต- 
กิตฺตนสฺส   อปโลกนาทีสุ   อ ฺตราภาวโต ฯ   ภณฺฑุกมฺมาปุจฺฉน  
สนฺธาย   ปพฺพชฺชาคหณ ฯ   สุขกรณตฺถนฺติ  สพฺเพส  สนฺนิปาตน- 
ปริสฺสม ปหาย   อปฺปตเรหิ   สุขกรณตฺถ ฯ   เอกวีสติ   ภิกฺขู  
คณฺหาตีติ   วีสติวคฺคกรณียปรมตฺตา   สงฺฆกมฺมสฺส   กมฺมารเหน  
สทฺธึ   เอกวีสติ   ภิกฺขู   คณฺหาติ ฯ   อิท ฺจ   นิสินฺนาน   วเสน  
วุตฺต ฯ   เหฏ ิมนฺตโต  หิ  ยตฺถ  เอกวีสติ  ภิกฺขู  นิสทีิตุ  สกฺโกนติฺ  
ตตฺตเก   ปเทเส   สีม   พนฺธิตุ   วฏฏติ ฯ   น   สกฺขิสฺสนฺตีติ อวิปฺปวาส- 
สีมาย   พนฺธภาว   อสลฺลกฺเขตฺวา   สมานสวาสกเมว สมูหนิสฺสามาติ    
วายมนฺตา   น   สกฺขิสฺสนฺติ ฯ   พทฺธาย   ห ิอวิปฺปวาสสีมาย   ต    
อสมูหนิตฺวา   สมานสวาสกสีม   สมหูนิสฺสามาติ กตายป  กมมฺ- 
วาจาย  อสมูหตาว  โหติ  สีมา ฯ  ปม  หิ  อวิปฺปวาส สมูหนิตฺวา    
ปจฺฉา   สีมา   สมูหนิตพฺพา ฯ   เอกรตนปฺปมาณา สุวิ ฺเยฺยตรา    
โหตีติ   กตฺวา   วุตฺต  เอกรตนปฺปมาณา  วฏฏตีติ ฯ เอกงฺคุล- 
มตฺตาป   สีมนฺตริกา   วฏฏติเยว ฯ   ตตฺตเกนาป  หิ  สีมา อสมฺ- 
ภินฺนาว   โหติ ฯ   อวเสสนิมิตฺตานีติ   มหาสีมาย   พาหิรปสฺเส  
นิมิตฺตานิ ฯ   ขณฺฑสีมโต   ปฏาย   พนฺธน   อาจิณฺณ ฯ อาจิณฺณ- 
                        [ ม. ว. ป.  ๒๐๙  ส. ต.  ๑๒๒-๔ ]  
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กรเณเนว  จ  สมฺโมโห  น  โหตีติ  อาห  ขณฺฑสีมโตว  ปฏาย  
พนฺธิตพฺพาติ ฯ   กฏุิเคเหติ   กฏุิฆเร ฯ   ภูมิฆเรติ   อตฺโถ ฯ  
อุทุกฺขลนฺติ   ขุทฺทกาวาฏ ฯ   นิมิตฺต   น  กาตพฺพนฺติ  ต  ราชึ  วา  
อุทุกฺขล   วา  นิมิตฺต  น  กาตพฺพ ฯ  เหฏา  น  โอตรตีติ  ภิตฺติโต  
โอร   นิมิตฺตานิ   เปตฺวา   กิตฺติตตฺตา   เหฏา   อากาสปฺปเทส  
น   โอตรติ ฯ   เหฏาป   โอตรตีติ   สเจ  เหฏา  อนฺโตภิตฺติย  
เอกวีสติยา   ภิกฺขูน   โอกาโส   โหติ   โอตรติ   โอตรมานา   จ  
น   อุปริ   สมีปฺปมาเณน   โอตรติ   สมนฺตา   ภิตฺติปฺปมาเณน  
โอตรติ ฯ   โอตรณาโนตรณ   วุตฺตนเยเนว   เวทิตพฺพนฺติ   สเจ  
เหฏา   เอกวีสติยา   ภิกขฺูน   โอกาโส   โหติ   โอตรติ  โน  เจ  
น   โอตรตีติ   อธิปฺปาโย ฯ   สพฺโพ   ปาสาโท   สมีฏโ  โหตีติ  
อุปริมตเลน   สทฺธึ   เอกาพทฺธภิตฺติโก   วา  โหตุ  มา  วา  สพฺโพป  
ปาสาโท   สมีฏโว   โหติ ฯ   ตาลมูลกปพฺพเตติ   ตาลมูลสทิเส  
ปพฺพเต ฯ   โส   จ   เหฏา  มหนฺโต  หุตฺวา  อนุปุพฺเพน  ตนุโก  
โหตีติ   ทฏพฺพ ฯ   ปณวสณฺาโน   มชฺเฌ   ตนุโก   โหติ   มูเล  
อคฺเค   จ   วิตฺถโต ฯ  เหฏา  วา  มชฺเฌ  วาติ  มุทิงฺคสณฺานสฺส  
เหฏา   ปณวสณฺานสฺส   มชฺเฌ ฯ   อากาสปพฺภารนฺติ   ภิตฺติยา  
อปริกฺขิตฺตปพฺภาร ฯ   อนฺโต   เลณ   โหตีติ   ปพฺพตสฺส   อนฺโต  
เลณ   โหติ ฯ  สีมมาลเกติ  ขณฺฑสีมมาลเก ฯ  มหาสีม  โสเธตฺวา  
วา   กมฺม   กาตพฺพนฺติ   มหาสีมคตา   ภิกฺขู   หตฺถปาส   วา อาเน- 
                     [ ม. ว. ป.  ๒๐๙  ส. ต.  ๑๒๔-๗ ]  
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ตพฺพา   สีมโต   วา  พหิ  กาตพฺพาติ  อธิปฺปาโย ฯ  คณฺ ีปเทสุ  
ปน   มหาสีมคเตหิ   ภิกฺขูหิ  ต  สาข  วา  ปาโรห  วา  อนามสิตฺวา  
าตพฺพนฺติ   อธิปฺปาโยติ   วุตฺต ฯ  ต  น  คเหตพฺพ ฯ  ปุริมนเยปติ  
ขณฺฑสีมาย   อุฏหิตฺวา   มหาสีมาย   โอนตรุกฺเขป ฯ  อุกฺขิปา- 
เปตฺวา กาตุ   น   วฏฏตีติ  ขณฺฑสีมาย  อนฺโต   ิตตฺตา  รุกฺขสฺส   
ตตฺถ   ิโต หตฺถปาสเยว อาเนตพฺโพติ อุกฺขิปาเปตฺวา กาตุ  
น วฏฏติ ฯ  
        [๑๒๖]  ปารยตีติ   อชฺโฌตฺถรติ ฯ   ปาราติ   สมีาเปกฺโข อิตฺถี- 
ลิงฺคนิทฺเทโส ฯ  อสฺสาติ  ภเวยฺย ฯ  อิธาธิปฺเปตนาวาย  ปมาณ  
ทสฺเสนฺโต   อาห   ยา  สพฺพนฺติเมน  ปริจฺเฉเทน ฯเปฯ  ตโย  ชเน  
วหตีติ ฯ   อิมินา   จ  วุตฺตปฺปมาณโต  ขุทฺทกา  นาวา  วิชฺชมานาป  
อิธ   อสนฺตปกฺข   ภชตีติ   ทีเปติ ฯ   อวสฺส   ลพฺภเนยฺยา   ปน  
ธุวนาวาว  โหตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  รกฺุข  ฉินฺทิตฺวา  กโตติ  ปาเสโส ฯ  
ปรตีเร   สมมฺุขฏาเนติ   โอริมตีเร   สพฺพปริยนฺตนิมิตฺตสฺส สมฺมุขฏ- 
าเน ฯ   สพฺพนิมิตฺตาน   อนฺโต    ิเต  ภิกฺขู  หตฺถปาสคเต กตฺวาติ    
เอตฺถ   สเจ   เอก   คามกฺเขตฺต   โหติ   อุโภสุ  ตีเรส ุสพฺพ- 
นิมิตฺตาน  อนฺโต   ิเต  ภิกฺขู  หตฺถปาสคเต  กตฺวา สมฺมนฺนิ- 
ตพฺพา ฯ นานาคามกฺเขตฺต ฺเจ สมานสวาสกสีมาพนฺธนกาเล  
อนาคนฺตุมฺป   วฏฏติ ฯ  อวิปฺปวาสสีมาสมฺมติยมฺปน  อาคนฺตพฺพ- 
เมว ฯ ยสฺมา   อุโภส ุ  ตีเรสุ   นิมิตฺตกิตฺตนมตฺเตน   ทีปโก   สงฺคหิโต  
                       [ ม. ว. ป.  ๒๐๙-๑๑  ส. ต.  ๑๒๗-๓๐ ]  
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นาม   น   โหติ   ตสฺมา  ทีปเกป  นิมตฺิตานิ  วิสุ  กตฺิเตตพฺพา- 
เนวาติ อาห  ทีปกสฺส  โอริมนฺเต  จ  ปาริมนฺเต  จ  นิมิตฺต   
กิตฺเตตพฺพนฺติ ฯ ทีปกสิขรนฺติ   ทีปกมตฺถก ฯ   ปพฺพตสณฺานาติ    
ทีปกสฺส   เอกโต อธิกตรตฺตา วุตฺต ฯ  
        [๑๒๗]  วตฺถุวเสน   วุตฺตนฺติ   มย ฺจมฺห   อสมฺมตาย   ภูมยิา  
นิสินฺนา   ปาฏิโมกฺข   อสสฺุมฺหาติ   วตฺถุมฺหิ   ปาฏิโมกฺขสวนสฺส  
อาคตตฺตา  วุตฺต ฯ  อุโปสถมุข  นาม  อุโปสถาคารสฺส  สมฺมุขฏ- 
าน ฯ ปาลิย   ปม   นิมตฺิตา   กิตฺเตตพฺพาติ   เอตฺตกเมว   วตฺวา  
สีมาสมฺมติย   วิย   ปพฺพตนิมิตฺต   ปาสาณนิมิตฺตนฺติอาทินา   วิเสเสตฺวา  
นิมิตฺตาน   อทสฺสิตตฺตา   ขุทฺทกานิ   วา ฯเปฯ   ยานิ   กานิจิ  
นิมิตฺตานีติ วุตฺต ฯ กิตฺเตตุ วฏฏตีติ อิมนิา สมฺพนฺโธ ฯ  
        [๑๒๘]  อสฺสาติ   ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส ฯ   เทฺวป   สีมาโยติ  ปม  
วุตฺตา   อวิปฺปวาสสีมา   สมานสวาสกสีมา   จ ฯ   น   กมฺมวาจ    
วคฺค๑  กโรนตีฺติ  กมฺมวาจ  น  ภินฺทนฺติ ฯ  กมฺม  น  โกเปนฺตีติ  
อธิปฺปาโย ฯ   เอตฺถาติ   เปตฺวา   คาม ฺจ   คามุปจาร ฺจาติ  
เอตฺถ ฯ   คาม ฺจ  คามุปจาร ฺจ  น  โอตฺถรตีติ  เปตฺวา  คาม ฺจ  
คามุปจาร ฺจาติ   วุตฺตตฺตา ฯ   สีมาสงฺขเยว   คจฺฉตีติ อวิปฺปวาส- 
สีมาสงฺข   คจฺฉติ ฯ   เอกมฺป   กุล   ปวิฏ   วาติ อภินวกตเคเหสุ    
สพฺพปม   เอกมฺป   กุล   ปวิฏ  อตฺถ ิฯ  อาคต วาติ โปราณก-  
 ๑. อฏกถายมฺปน น กมฺมวาจาวคฺค กโรนฺตีติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ โยชนายมฺป ตาทิโสว ฯ  

                      [ ม. ว. ป.  ๒๑๑-๖  ส. ต.  ๑๓๑-๔ ]  
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คาเม  อ ฺเสุ   เคหานิ   ฉฑฺเฑตฺวา   คเตสุ   เอกมฺป   กุล   อาคต  
อตฺถิ ฯ   อวิปฺปวาสสีมา   น   สมูหนฺตพฺพาติ   มหาสีม   สนฺธาย  
วทติ ฯ   นิราสงฺกฏาเนสุ   ตฺวาติ   เจติยงฺคณาทีน   ขณฺฑสีมาย  
อโนภาสตฺตา   วุตฺต ฯ   ขณฺฑสีม   ห ิ  พนฺธนฺตา   ตาทิส   าน  
ปหาย   อ ฺสฺมึ  วิวิตฺเต  โอกาเส  พนฺธนฺติ ฯ  อปฺเปวนาม  สมูหนิตุ  
สกฺขิสฺสนฺตีติ   อวิปฺปวาสสีมเยว   สมหูนิตุ   สกฺขิสฺสนฺติ  น  ขณฺฑสีม ฯ  
ปฏิพนฺธิตุ   ปน   น   สกขิฺสฺสนฺเตวาติ   ขณฺฑสีมาย   อาตตฺตา  
น   สกฺขิสฺสนฺติ ฯ   น   สมูหนิตพฺพาติ   ขณฺฑสีม   อชานนฺเตหิ   น  
สมูหนิตพฺพา ฯ   อุโปสถสฺส   วิสุ   คหิตตฺตา   อวเสสกมฺมวเสน  
สมานสวาสตา เวทิตพฺพา ฯ  
        [๑๒๙]  อปริจฺฉินฺนายาติ  ขณฺฑสีมาวเสน๑  อกตปริจฺเฉทาย ฯ  
เยน   เกนจิ   ขณิตฺวา   อกโตติ   อนฺตมโส   ติรจฺฉาเนนป  ขณิตฺวา  
อกโต ฯ   ตสฺส  อนฺโต  หตฺถปาส  วิชหิตฺวา   ิโต  กมฺม  โกเปตีติ  
อิมินา   ปริจฺเฉทโต   พหิ   ยตฺถ   กตฺถจิ   ิโต  กมฺม  น  โกเปตีติ  
ทีเปติ ฯ  ย  ปน  วุตฺต  มาติกฏกถาย  ปริจฺเฉทพฺภนฺตเร  หตฺถปาส  
วิชหิตฺวา    ิโตป   ปริจฺเฉทโต   พหิ   อ ฺ   ตตฺตกเยว   ปริจฺเฉท  
อนติกฺกมิตฺวา    ิโตป   กมฺม   โกเปตีติ   อิท   สพฺพอฏกถาสุ  
สนฺนิฏานนฺติ ฯ   ตตฺถ   อ ฺ   ตตฺตกเยว  ปริจฺเฉท  อนติกฺกมิตฺวา  
 ิโตป   กมฺม   โกเปตีติ   อิท   เนว   ปาลิย   น   อฏกถาย  
 ๑. ม. พทฺธสีมาวเสน ฯ  

                     [ ม. ว. ป.  ๒๑๖-๘  ส. ต.  ๑๓๕-๖ ]  
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อุปลพฺภติ ฯ   ยทิเปต   ทวิฺนฺน   สงฺฆาน   วิสุ   วิสุ อุโปสถาทิ- 
กมฺมกรณาธิกาเร   วุตฺตตฺตา   อุทกุกฺเขปโต   พหิ   อ ฺ อุทกุกฺเขป    
อนติกฺกมิตฺวา   อุโปสถาทิกรณตฺถ    ิโต   สงฺโฆ สีมาสมฺเภท- 
สมฺภวโต   กมฺม  โกเปตีติ  อิมินา  อธปิฺปาเยน  วุตฺต  สิยา เอว    
สติ   ยชฺุเชยฺย ฯ   เตเนว  มาติกฏกถาย  ลีนตฺถปฺปกาสนิย วุตฺต    
อ ฺ   ตตฺตกเยว   ปริจฺเฉทนฺติ   ทุติย   อุทกุกฺเขป อนติกฺกนฺโตป    
โกเปติ   กสมฺา  อตฺตโน  อุทกุกฺเขปสีมาย  อิเมส๑ อุทกุกฺเขป- 
สีมาย  อชฺโฌตฺถฏตฺตา  สีมาสมฺเภโท  โหติ  ตสฺมา โกเปตีติ ฯ  
อิท   สพฺพอฏกถาสุ   สนฺนิฏานนฺติ  จ  อิมินาว  อธิปฺปาเยน  วุตฺตนฺติ  
คเหตพฺพ   สพฺพาสุป   อฏกถาสุ   สมีาสมฺเภทสฺส   อนิจฺฉิตตฺตา ฯ  
เตเนว   หิ   อตฺตโน   จ  อ ฺเส ฺจ  อุทกุกฺเขปปริจฺเฉทสฺส  อนฺตรา  
อ ฺโ   อุทกุกฺเขโป   สมีนฺตริกตฺถาย   เปตพฺโพติ   วุตฺต ฯ  อ ฺเ  
ปเนตฺถ   อ ฺถาป   ปป ฺเจนฺติ ฯ   ต  น  คเหตพฺพ ฯ  สพฺพตฺถ  
สงฺโฆ   นิสทีตีติ   หตฺถปาส  อวิชหิตฺวา  นีสีทติ ฯ  อุทกุกฺเขปสีมา- 
กมฺม นตฺถีติ   ยสฺมา   สพฺโพป   นทีปเทโส   ภิกฺขูหิ   อชฺโฌตฺถโฏ  
ตสฺมา   สมนตฺโต   นทิยา   อภาวา  อุทกุกฺเขเปน  ปโยชน  นตฺถ ิฯ  
อุทกุกฺเขปปฺปมาณา   สีมนฺตริกา   สุวิ ฺเยฺยตรา   โหติ สีมา- 
สมฺเภทสงฺกา   จ   น  สิยาติ  สามีจิทสฺสนตฺถ  อ ฺโ  อุทกุกฺเขโป  
สีมนฺตริกตฺถาย   เปตพฺโพติ   วุตฺต ฯ  ยตฺตเกน  ปน  สีมาสมฺเภโท  
 ๑. ม. ปเรส ฯ  

                       [ ม. ว. ป.  ๒๑๙  ส. ต.  ๑๓๗-๘ ]  
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น   โหติ   ตตฺตก   เปตุ   วฏฏติเยว ฯ   เตเนวาหุ   โปราณา  
ยตฺตเกน   สมีาสงฺกโร   น   โหติ   ตตฺตกป   เปตุ   วฏฏตีติ ฯ  
โอนกมฺปน   น   วฏฏตีติ   อิทมฺป   อุทกุกฺเขปสีมาย   ปริสวเสน  
วฑฺฒนโต   สีมาสมฺเภทสงฺกา   สิยาติ   ตนิวารณตฺถเมว   วุตฺต ฯ  
คจฺฉนฺติยา   ปน   นาวาย   กาตุ   น   วฏฏตีติ   เอตฺถ อุทกุกฺเขป- 
มนติกฺกมิตฺวา   ปริวตฺตมานาย   กาตุ   วฏฏตีติ  เวทิตพฺพ ฯ สีม    
วา   โสเธตฺวาติ  เอตฺถ  สมีาโสธน  นาม  คามสีมาทีสุ   ิตาน  
หตฺถปาสานยน ฯ   นท ึ  วินาเสตฺวา  ตฬาก  กโรนฺตีติ  วุตฺตเมวตฺถ  
วิภาเวติ   เหฏา  ปาลิ  พทฺธาติ ฯ  เหฏา  นทึ  อาวริตฺวา  ปาลิ  
พทฺธาติ   อตฺโถ ฯ   ฉฑฺฑิตโมทกนฺติ   ตฬากรกฺขณตฺถ   เอกมนฺเตน  
ฉฑฺฑิตมุทก ฯ   เทเว   อวสฺสนฺเตติ  ทุวุฏ ิกาเล  วสฺสาเนป  เทเว  
อวสฺสนฺเต ฯ  อุพฺพตฺติตฺวาติ๑  อุตฺตริตฺวา ฯ คามสีม๒ โอตฺถริตฺวา  
ปวตฺตตีติ   วุตฺตปฺปกาเร   วสฺสกาเล   จตฺตาโร  มาเส  อพฺโพจฺฉินฺนา  
ปวตฺตติ ฯ   วิหารสีมนฺติ   พทฺธสีม   สนฺธาย  วทติ ฯ  อคมนปเถติ  
ยตฺถ   ตทเหว   คนฺตฺวา   ปจฺจาคนฺตุ   น   สกฺกา   โหติ   ตาทิเส  
ปเทเส ฯ   อร ฺสีมาสงฺขเมว   คจฺฉตีติ   สตฺตพฺภนฺตรสีม   สนฺธาย  
วทติ ฯ   เตสนฺติ   มจฺฉพนฺธาน ฯ   คมนปริยนฺตสฺส   โอรโตติ  
คมนปริยนฺตสฺส   โอริมภาเค   ทีปก   ปพฺพต ฺจ   สนฺธาย   วุตฺต  
น สมุทฺทปฺปเทส ฯ  
 ๑. สมนฺตปฺปาสาทิกาย อุปฺปติตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ตตฺเถว คามนิคมสีมนฺติ ทิสฺสติ ฯ  

                         [ ม. ว. ป.  ๒๑๙  ส. ต.  ๑๓๘-๔๐ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 213 

        [๑๓๐]  สสคฺควิฏปาติ๑   อิมินา   อ ฺม ฺสฺส   อาสนฺนต  
ทีเปติ ฯ   พทฺธา   โหตีติ  ปจฺฉิมทิสาภาเค  สีม  สนธฺาย  วุตฺต ฯ  
ตสฺสา   ปเทสนฺติ   ยตฺถ   ตฺวา   ภิกฺขูหิ  กมฺม  กาตุ  สกฺกา  โหติ  
ตาทิส   ปเทส ฯ  ยตฺถ  ปน   ิเตหิ  กมฺม  กาตุ  น  สกฺกา  โหติ  
ตาทิส   ปเทส   อนฺโต   กริตฺวา   พนธฺนฺตา  สีมาย  สีม  สมฺภินทฺนฺติ  
นาม ฯ  ทฺวินนฺ  สีมาน  นมิิตฺต  โหตีติ  นิมิตฺตสฺส  สีมโต  พาหิรตฺตา  
สีมาสมฺเภโท   น   โหตีติ   วุตฺต ฯ  สีมาสงฺกร  กโรตีติ  วฑฺฒิตฺวา  
สีมปฺปเทส   ปวิฏเ   ทฺวินฺน   สีมาน   คตฏานสฺส   ทูวิเยฺยตฺตา  
วุตฺต   น   ปน   ตตฺถ   กมฺม   กาตุ   น   วฏฏตีติ   ทสฺสนตฺถ ฯ  
น   หิ   สีมา   ตตฺตเกน  อสีมา  โหติ ฯ  เทฺว  ปน  สมีา  ปจฺฉา  
วฑฺฒิเตน   รกฺุเขน   อชโฺฌตฺถฏตฺตา   เอกาพทฺธา   โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  
เอกตฺถ ตฺวา กมฺม กโรนฺเตหิ อิตร โสเธตฺวา กาตพฺพ ฯ  
        [๑๓๑]  อธมฺเมน  วคฺค  อุโปสถกมฺมนฺติ  เอตฺถ  ยตฺถ  จตฺตาโร  
วสนฺติ   ตตฺถ   ปาฏิโมกฺขุทฺเทโส   อนุ ฺาโต   ยตฺถ   เทฺว   วา  
ตโย   วา   วสนฺติ   ตตฺถ   ปาริสุทฺธิอุโปสโถ   อิธ   ปน   ตถา  
อกตฺวา   จตุนฺน   วสนฏาเน   ปาริสุทฺธิอุโปสถสฺส   กตตฺตา   ติณฺณ  
วสนฏาเน   จ   ปาฏิโมกขฺสฺส   อุทฺทฏิตฺตา   อธมฺเมนาติ  วุตฺต ฯ  
ยสฺมา   สพฺเพว   น   สนนฺิปตึสุ   ฉนฺทปาริสุทฺธิ   จ   สงฺฆมชฌฺเยว  
อาคจฺฉติ   น   คณมชฺฌ   ตสฺมา   วคฺคนฺติ   วุตฺต ฯ   เอวเมต  
 ๑. ตตฺถป สสฏวิฏปาติ ทิสฺสติ ฯ  

                    [ ม. ว. ป.  ๒๒๐-๒๒๑  ส. ต.  ๑๔๓-๔ ]  
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ธารยามีติ   สตุา   โข  ปนายสฺมนฺเตหีติ  เอตฺถ  เอวเมต  ธารยามีติ  
วตฺวา   อุทฺทิฏ   โข  อายสฺมนฺโต  นิทาน  สุตา  โข  ปนายสฺมนฺเตหิ  
จตฺตาโร   ปาราชิกา   ธมมฺาติ   วตฺตพฺพ ฯ  เตเนว  มาติกฏกถาย  
ตตฺถายสฺมนฺเต   ปุจฺฉามิ   กจฺจิตฺถ   ปรสิุทฺธา   ทุติยมฺป   ปุจฺฉามิ  
ฯเปฯ   ตสฺมา   ตุณฺหี   เอวเมต   ธารยามีติ   วตฺวา  อุทฺทิฏ  โข  
อายสฺมนฺโต   นิทานนฺติอาทินา   นเยน   อวเสส   สุเตน   สาวิเต  
อุทฺทิฏโ   โหตีติ   วุตฺต ฯ   สุเตนาติ  สุตปเทน ฯ  ส ฺจรภยนฺติ  
วนจรกภย ฯ   เตนาห   อฏวีมนุสฺสภยนฺติ ฯ   อวเสส   สุเตน  
สาเวตพฺพนฺติ  วจนโต  นิทานุทฺเทเส  อนิฏ ิเต  สุเตน  สาเวตพฺพ นาม  
นตฺถีติ   อาห   ทุติยาทีสุ   อุทฺเทเสสูติ ฯ  อุทฺทิฏอุทฺเทสาเปกฺข  หิ  
อวเสสคฺคหณ ฯ   ตสฺมา   นิทาเน   อุทฺทิฏเ   ปาราชิกุทฺเทสาทีสุ  
ยสฺมึ   วิปฺปกเต   อนฺตราโย   อุปฺปชฺชติ   เตน   สทฺธ ึ  อวเวส  
สุเตน สาเวตพฺพ ฯ  
        [๑๓๒]  ตีหิป   วิธีหีติ   โอสารณกถนสรภ ฺเหิ ฯ   เอตฺถ  
จ   อตฺถ   ภณิตุกามตาย   สุตฺตสฺส   โอสรณา   โอสารณ   นาม ฯ  
ตสฺเสว   อตฺถปฺปกาสนา   กถน   นาม ฯ   สุตฺตสฺส  ตทตฺถสฺส  วา  
สเรน   ภณน   สรภ ฺ   นาม ฯ   สชฌฺาย  อธิฏหิตฺวาติ  สชฺฌาย  
กโรมีติ   จิตฺต   อุปฺปาเทตฺวา ฯ   โอสาเรตฺวา  ปน  กเถนฺเตนาติ  
ปม   โอสาเรตฺวา   ปจฺฉา   อตฺถ   กเถนฺเตน ฯ   มนุสฺสานมฺปน  
ภณาหีติ   วตฺตุ   วฏฏตีติ   เอตฺถ   อุจฺจตเร   นิสินฺเนนป   มนุสฺสาน  
                    [ ม. ว. ป.  ๒๒๒-๗  ส. ต.  ๑๔๕-๗ ]  
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ภณาหีติ   วิเสเสตฺวาเยว   วตฺตุ   วฏฏติ   อวิเสเสตฺวา   ปน  
น   วฏฏติ ฯ   สชฺฌาย   กโรนฺเตนาติ   ยตฺถกตฺถจิ   นิสีทิตฺวา  
สชฺฌาย   กโรนฺเตน ฯ   เถโรติ   โยโกจิ   อตฺตนา  วุฑฺฒตโร ฯ  
เอก   อาปุจฺฉิตฺวาติ   เอก   วุฑฺฒตร   อาปุจฺฉิตฺวา ฯ   อปโร  
อาคจฺฉตีติ อปโร ตโตป วุฑฺฒตโร อาคจฺฉติ ฯ  
        [๑๓๓]  โจทนาวตฺถุ๑   นาม   เอก   นคร ฯ   สงฺเฆ อุโปสถาทิ-๒ 

เภเทน  นววิธนฺติ  สงฺเฆ อุโปสโถ คเณ อุโปสโถ ปุคฺคเล  
อุโปสโถติ   เอว   การกวเสน   ตโย  สตฺุตุทฺเทโส  ปาริสุทฺธิอุโปสโถ  
อธิฏานุโปสโถติ   เอว   กตฺตพฺพาการวเสน   ตโย   จาตุทฺทสิโก  
ปณฺณรสิโก   สามคฺคีอุโปสโถติ   เอว   ทิวสวเสน   ตโยติ  นววิธ ฯ  
จตุพฺพิธ   อุโปสถกมฺมนฺติ   อธมฺเมน   วคฺค   อุโปสถกมฺม   อธมฺเมน  
สมคฺค   อุโปสถกมฺม   ธมเฺมน   วคฺค   อุโปสถกมฺม   ธมฺเมน  สมคฺค  
อุโปสถกมฺมนฺติ   เอว   จตุพฺพิธ  อุโปสถกมฺม ฯ  ทุพฺพิธ  ปาฏโิมกฺขนฺติ  
ภิกฺขุปาฏิโมกฺข   ภิกฺขุนีปาฏิโมกฺขนฺติ   ทุพฺพิธ   ปาฏิโมกฺข ฯ   นววิธ  
ปาฏิโมกฺขุทฺเทสนฺติ   ภิกขฺูน   ป ฺจ   อุทฺเทสา   ภิกฺขุนีน   เปตฺวา  
อนิยตุทฺเทส   อวเสสา   จตฺตาโรติ   นววิธ   ปาฏโิมกฺขุทฺเทส ฯ  
สมนฺนาหรถาติ   สลลฺกฺเขถ ฯ   ปริเยสิตพฺพานีติ   ภิกฺขาจาเรน  
ปริเยสิตพฺพานิ ฯ อุตุวสฺเสเยวาติ เหมนฺตคิมฺเหสุเยว ฯ  
 ๑. อถโข ภควา ---เยน โจทนาวตฺถุ เตน จาริก ปกฺกามีติ วินยปาลิ ฯ  
 ๒. อฏกถายมฺปน สงฺฆุโปสถาทิเภเทนาติ ทิสฺสติ ฯ  

                     [ ม. ว. ป.  ๒๒๗-๓๖  ส. ต.  ๑๔๗-๕๑ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 216 

        [๑๓๔]  เยนเกนจิ   องฺคปจฺจงฺเคน   วิ ฺาเปตีติ   มนสา  
จินฺเตตฺวา   หตฺถปฺปโยคาทินา   เยนเกนจิ   วิ ฺาเปติ ฯ   สงฺโฆ  
นปฺปโหตีติ   ทฺวินฺน   ทฺวินฺน   อนฺตรา   หตฺถปาส   อวิชหิตฺวา  
ปฏิปาฏิยา   าตุ   นปฺปโหติ ฯ   อิตรา  ปน  วิลาลสงฺขลิกปาริสุทฺธิ  
นามาติ   เอตฺถ   เกจิ   วทนฺติ   วิลาลสงฺขลิกา   คีวาย  อาพทฺธาว  
โหติ   อนฺโตเคเหเอว   สมฺปโยชนตฺตา   ยถา   สา   น   กตฺถจิ  
คจฺฉติ   ตถา   สาป   น   คจฺฉตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  อิตรถา  วิเสสน  
นิรตฺถก   โหตีติ ฯ   อปเร   ปน   ยถา  พหูหิ  มนุสฺเสหิ  เอกสฺส  
วิลาลสฺส   อตฺตโน   อตฺตโน   สงฺขลิกา   คีวาย   อาพทฺธา  วิลาเล  
คจฺฉนฺเต   คจฺฉนฺติ   อาพทฺธตฺตา   น   อ ฺสฺมึ   วิลาเล   คจฺฉนฺเต  
คจฺฉนฺติ   อนาพทฺธตฺตา   เอวเมวสฺส   ภิกฺขุสฺส   พหูหิ   ภิกฺขูหิ  
สงฺขลิกาสทิสา   ฉนฺทปาริสุทฺธิ   ทินนฺา   สา   ตสฺมึ   ภิกฺขุสฺมึ  
คจฺฉนฺเต   คจฺฉติ   ตสฺมึ   สงฺขลิกา   วิย   อาพทฺธตฺตา  น  อ ฺสฺมึ  
ภิกฺขุสฺมึ   อนาพทฺธตฺตาติ   วทนฺติ ฯ   สพฺพมฺเปต   น   สารโต  
ปจฺเจตพฺพ ฯ   อยมฺปเนตฺถ   สาโร   ยถา   สงฺขลิกาย   จ  ปม  
วลย   ทุติยเยว   วลย   ปาปุณาติ   น   ตติย  เอวมยมฺป  ปาริสุทธฺิ  
ทายเกน  ยสสฺ  ทินฺนา  ตโต  อ ฺตฺถ  น  คจฺฉตีติ ฯ สงฺขลิกา- 
สทิสตฺตา วิลาลสงฺขลิกาติ   วุตฺตา ฯ   วิลาลสงฺขลิกาคหณ ฺเจตฺถ    
ยาสกาส ฺจิ สงฺขลิกาน   อุปลกฺขณมตฺตนฺติ   ทฏพฺพ ฯ  สนฺติ   
สงฺฆสฺส  กรณียานีติ วตฺตพฺเพ วจนวิปลฺลาเสน กรณียนฺติ วุตฺต ฯ  
                   [ ม. ว. ป.  ๒๓๖-๔๔  ส. ต.  ๑๕๑-๒ ]  
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        [๑๓๕]  ตสฺส   สมฺมติทานกิจฺจ   นตฺถีติ   เอตฺถ  สมฺมติทานกิจฺจ  
นตฺถิ หตฺถปาส อาเนตพฺโพเยวาติ คณฺ ีปเทสุ วุตฺต ฯ  
        [๑๓๖]  สงฺฆสนฺนิปาตโต   ปม   กาตพฺพ   ปพฺุพกรณนฺติ  
วุตฺต ฯ   ปุพฺพกรณโต   ปจฺฉา   กาตพฺพป   อุโปสถกมฺมโต   ปม  
กตฺตพฺพตฺตา   ปุพฺพกิจฺจนฺติ   วุตฺต ฯ   อุภยมฺป  เจต  อุโปสถกมมฺโต  
ปม   กตฺตพฺพตฺตา   กตฺถจิ   ปุพฺพกิจฺจมิจฺเจว   โวหริยติ  
กึ   สงฺฆสฺส   ปุพฺพกิจฺจนฺติอาทีสุ   วิย ฯ   อุโปสโถติ   ตีสุ  
อุโปสถทิวเสสุ   อ ฺตรทิวโส ฯ   ตสฺมึ   หิ   สติ   อิท   สงฺฆสฺส  
อุโปสถกมฺม   ปตฺตกลฺล   นาม   โหติ   นาสติ ฯ   ยถาห   น  จ  
ภิกฺขเว   อนุโปสเถ   อุโปสโถ   กาตพฺโพติ ฯ  ยาวติกา  จ  ภิกขฺู  
กมฺมปฺปตฺตาติ   ยตฺตกา   ภิกฺขู   ตสฺส   อุโปสถกมมฺสฺส  ปตฺตา  ยุตฺตา  
อนุรูปา   สพฺพนฺติเมน   ปริจฺเฉเทน   จตฺตาโร   ภิกขฺู   ปกตตฺตา  
เต  จ  โข  หตฺถปาส  อวิชหิตฺวา  เอกสีมาย   ิตา ฯ สภาคาปตฺติโย  
จ   น   วิชฺชนฺตีติ   เอตฺถ   ย   สพฺโพ   สงฺโฆ   วิกาลโภชนาทินา  
สภาควตฺถุนา   ลหุกาปตฺตึ   อาปชชฺติ   เอวรูปา   วตฺถุสภาคาติ  
วุจฺจนฺติ ฯ   เอตาสุ   หิ   อวิชฺชมานาสุ   วิสภาคาสุ  
วิชฺชมานาสุป   ปตฺตกลฺล   โหติเยว ฯ  วชฺชนียา  จ  ปุคฺคลา  ตสฺมึ  
น   โหนฺตีติ   น   ภิกฺขเว   สคหฏาย  ปริสายาติ  วจนโต  คหฏโ  
น   ภิกฺขเว   ภิกฺขุนิยา   นสิินฺนปริสาย   ปาฏิโมกฺข   อุทฺทิสิตพฺพนฺติ-  
อาทินา   นเยน   วุตฺตา   ภิกฺขุนี   สกิฺขมานา   สามเณโร  สามเณรี  
                        [ ม. ว. ป.  ๒๔๔  ส. ต.  ๑๕๒-๓ ]  
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สิกฺขาปจฺจกฺขาตโก   อนฺติมวตฺถุอชฺฌาปนฺนโก   อาปตฺติยา   อทสฺสเน  
อุกฺขิตฺตโก   อาปตฺติยา   อปฺปฏิกฺกมฺเม   อุกฺขิตฺตโก  ปาปกาย  ทิฏ ิยา  
อปฺปฏินิสฺสคฺเค   อุกฺขิตฺตโก   ปณฺฑโก   เถยฺยสวาสโก  ติตฺถิย- 
ปกฺกนฺตโก ติรจฺฉานคโต   มาตุฆาตโก   ปตุฆาตโก   อรหนฺตฆาตโก    
ภิกฺขุนีทูสโก สงฺฆเภทโก   โลหิตุปฺปาทโก   อุภโตพฺย ฺชนโกติ   อิเม    
วีสติ   จาติ เอกวีสติ  ปุคฺคลา  วชฺชนยีา  นาม ฯ  เต  หตฺถปาสโต   
พหิกรณวเสน วชฺเชตพฺพา ฯ   เอเตสุ   หิ   ติวิเธ   อุกฺขิตฺตเก   สติ    
อุโปสถ กโรนฺโต   สงฺโฆ   ปาจิตฺติย   อาปชฺชติ   เสเสสุ   ทุกกฺฏ ฯ  
เอตฺถ   จ   ติรจฺฉานคโตติ   ยสฺส   อุปสมฺปทา   ปฏิกฺขิตฺตา   โสว  
อธิปฺเปโต ฯ   ติตฺถิยา   คหฏเเนว   สงฺคหิตา ฯ   เอเตป  หิ  
วชฺชนียา ฯ   เอว   ปตฺตกลฺล   อิเมหิ   จตูหิ  องฺเคหิ  สงฺคหิตนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ   อชฺช   เม   อุโปสโถ   ปณฺณรโสติปติ   ปสทฺเทน  
ปาลิย   อาคตนเยเนว   อชฺช   เม   อุโปสโถติป   วตฺตุ   วฏฏตีติ  
ทีเปติ ฯ   มาติกฏกถาย   ปน   อชชฺ  เม  อุโปสโถ  จาตุทฺทโสติ  
วา   ปณฺณรโสติ   วา   วตฺวา   อธิฏามีติ   วตฺตพฺพนฺติ   วุตฺต ฯ  
นนุ   จ   น  ภิกฺขเว  สาปตฺติเกน  อุโปสโถ  กาตพฺโพ  โย  กเรยฺย  
อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺสาติ   เอว   สาปตฺติกสฺส   อุโปสถกรเณ   วิสุ  
ป ฺตฺตา   อาปตฺติ   น   ทิสฺสติ   ตสมฺา   ภควตา   ป ฺตฺต  
น   สาปตฺติเกน   อุโปสโถ   กาตพฺโพติ   อิท  กสฺมา  วุตฺตนฺติ  อาห  
ยสฺส   สิยา   อาปตฺติ ฯ เป ฯ   ป ฺตฺต   โหตีติ   เวทิตพฺพนฺติ ฯ  
                       [ ม. ว. ป.  ๒๔๕  ส. ต.  ๑๕๓ ]  
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กิ ฺจาป   วิสุ   ป ฺตฺตา   อาปตฺติ   น   ทิสฺสติ  อถโข  ยสฺส  สิยา  
อาปตฺติ   โส   อาวิกเรยฺยาติอาทึ  วทนฺเตน  อตฺถโต  ป ฺตฺตา- 
เยวาติ อธิปฺปาโย ฯ   ปารสิุทฺธิทานป ฺาปเนน   จาติ  อิมินาว   
สาปตฺติเกน ปาริสุทฺธิป   น   ทาตพฺพาติ   ทีปต   โหติ ฯ   หิ   น   
สาปตฺติโก สมาโน   ปารสิุทฺธึ   ทมฺมิ   ปาริสุทฺธึ   เม   หร   ปารสิุทฺธึ    
เม อาโรเจหีติ   วตฺตุ   ลภติ ฯ   ตสฺมา   ปาริสุทฺธึ   เทนฺเตน  ปม  
สนฺตี  อาปตฺติ  เทเสตพฺพา ฯ  อห  อาวุโส   อิตฺถนฺนามาย อาปตฺติยา  
เวมติโก   ยทา   นิพฺเพมติโก   ภวิสฺสามิ   ตทา   ต   อาปตฺตึ  
ปฏกิริสฺสามีติ   วตวา   อุโปสโถ   กาตพฺโพ   ปาฏโิมกฺข   โสตพฺพนฺติ  
วจนโต   ยาว   นิพฺเพมติโก   น   โหติ   ตาว   สภาคาปตฺตึ  
ปฏิคฺคเหตุ   น   ลภติ ฯ  อ ฺเส ฺจ  กมฺมาน  ปรสิุทฺโธ  นาม  โหติ  
ปุน   นิพฺเพมติโก   หุตฺวา   เทเสตพฺพ   น   วาติ  เนว  ปาลิย  น  
อฏกถาย  อตฺถิ ฯ  เทสิเต  ปน  โทโส  นตฺถิ ฯ  อิโต  วุฏหิตฺวา  
ปฏิกริสฺสามีติ   เอตฺถาป   เอเสว  นโยติ  คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ  ยถา  
จ   สพฺโพ   สงฺโฆ   สภาคาปตฺตึ   อาปชฺชิตฺวา   สณุาตุ  เม  ภนฺเต  
สงฺโฆ ฯเปฯ   ปฏิกริสฺสตีติ   ตฺตึ   เปตฺวา   อุโปสถ   กาตุ  
ลภติ   เอว   ตีหิ   สุณนฺตุ   เม   อายสฺมนฺตา   อิเม   ภิกฺขู  
สภาค   อาปตฺตึ   อาปนฺนา   ยทา   อ ฺ   ภิกฺขุ   สทฺุธ  อนาปตฺติก  
ปสฺสิสฺสนฺติ   ตทา   ตสฺส   สนฺติเก   ต   อาปตฺตึ   ปฏิกริสฺสนฺตีติ  
คณตฺตึ   เปตฺวา   ทฺวีหิ   อ ฺม ฺ   อาโรเจตฺวา   อุโปสถ  
                   [ ม. ว. ป.  ๒๔๕-๖๒  ส. ต.  ๑๕๓-๖ ]  
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กาตุ   วฏฏติ   เอเกนป   ปาริสุทฺธึ   ลภิตฺวา  ปฏิกรสิฺสามีติ  อาโภค  
กตฺวา กาตุ วฏฏตีติ จ วทนฺติ ฯ  
        [๑๓๗]  อาจารสณฺานนฺติ  อาจารสณฺ ิติ ฯ  อากริยติ  ปกาสิยติ  
เอเตนาติ   อากาโร ฯ   ลนิ  คมยติ  โพเธตีติ  ลิงฺค ฯ  นิมิยนฺติ  
ปริจฺฉิชฺช   ายนฺติ   เอเตนาติ   นิมิตฺต ฯ   อุทฺทิสิยนฺติ  อปทิสฺสนฺติ  
เอเตนาติ   อุทฺเทโส ฯ   อมฺหาก   อิทนติฺ   น   าต   อวิทิตนฺติ  
อาตก ฯ   ต ฺจ   อตฺถโต   ปรสนฺตกเยวาติ   อาห   อ ฺเส  
สนฺตกนฺติ ฯ  
        [๑๓๘]  นานาสวาสกภาวนฺติ   ลทฺธินานาสวาสกภาว ฯ   ตสฺส  
อภิภโว   นาม   เตส   ลทธฺิวิสฺสชฺชาปนนฺติ   อาห   ต   ทิฏ ึ   น  
นิสฺสชฺชาเปนฺตีติ   อตฺโถติ ฯ   อุโปสถาธิฏานตฺถ   สีมาป   นทีป  
น   คนฺตพฺพาติ   ครุก   ปาฏิโมกฺขุทฺเทส   วิสฺสชฺเชตฺวา   ลหุกสสฺ  
อกตฺตพฺพตฺตา   วุตฺต ฯ   อร ฺเกนาป   ภิกฺขุนาติ   เอกจาริเกน  
อร ฺกภิกฺขุนา ฯ  ยตฺถ  วา  สงฺฆปโหนกา  ภิกฺขู  น  สนฺติ  ตาทิเส  
อร ฺเ   วสนฺเตน ฯ   ตตฺถ   อุโปสถ   กตฺวาว  คนฺตพฺพนฺติ  ตสฺส  
วสนฏาเน   สงฺฆุโปสถสฺส   อปฺปวตฺตนโต  วุตฺต ฯ  อุโปสถนฺ- 
ตราโยติ อตฺตโน อุโปสถนฺตราโย ฯ  
        [๑๓๙]  หตฺถปาสุปคมนเมว   ปมาณนฺติ   ภิกขฺุนีอาทโย    ิตา  
วา   โหนฺตุ   นิสินฺนา   วา   เตส   หตฺถปาสุปคมนเมว   อาปตฺติยา  
ปมาณนฺติ   อธิปฺปาโย ฯ   ตสฺมา   เอกสีมายมฺป   หตฺถปาส  
ชหาเปตฺวา อุโปสถ กาตุ วฏฏติ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
                      อุโปสถกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                   [ ม. ว. ป.  ๒๖๒-๗๐  ส. ต.  ๑๕๖-๘ ]  
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                            วสฺสูปนายิกกฺขนฺธกวณฺณนา  
        [๑๔๐]  วสฺสูปนายิกกฺขนฺธเก ฯ   อิธสทฺโท   นปิาตมตฺโตติ  
โอกาสาทิทีปนสฺสาป  อสมฺภวโต  อตฺถนฺตรสฺส  อโสธนโต๑  วุตฺต ฯ  
อปรชฺช ุ  คตาย  อสฺสาติ  อิมินา  อสมานาธิกรณวิสโย  พาหิรตฺถ- 
สมาโส อยนฺติ   ทสฺเสติ ฯ   อปรชชฺูติ   อาสาฬฺหิปุณฺณมิโต   อปร    
ทิน ปาฏิปทนฺติ   อตฺโถ ฯ  อสฺสาติ  อาสาฬฺหิปุณฺณมิยา ฯ   
อนเปกฺขคมเนน วา   อ ฺตฺถ   อรุณุฏาปเนน   วา   อาปตฺติ    
เวทิตพฺพาติ   เอตฺถ อนเปกฺขคมเนน   อุปจาราติกฺกเม  อาปตฺติ   
เวทิตพฺพา  สาเปกฺขคมเนน อ ฺตฺถ อรุณุฏาปเนน อาปตฺติ  
เวทิตพฺพา ฯ  
        [๑๔๑]  ตีณิ   ปริหีนานีติ   ภิกฺขุนีน  วจฺจกุฏิอาทีน  ปฏิกฺขิตฺตตฺตา  
ปริหีนานิ ฯ   วาเรยฺยนฺติ   อาวาหวิวาหมงฺคล ฯ   สตฺุตนฺโตติ  
อตฺตโน   ปคุณสุตฺตนฺโต ฯ   น   ปลุชชฺตีติ   น   วินสฺสติ   น  
อนฺตรธายติ ฯ   ภิกฺขุภติโกติ   ภิกฺขุนิสสฺิตโก ฯ   โส  ปน  ยสฺมา  
ภิกฺขูหิ   สทธฺึ   วสติ   ตสฺมา   วุตฺต  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  วสนกปุริโสติ ฯ  
สตฺตาหกรณีเยน   คนฺตฺวา   พหิทฺธา   อรุณุฏาปน   รตฺติจฺเฉโท ฯ  
อนิมนฺติเตน   คนฺตุ   น   วฏฏตีติ   เอตฺถ  อนิมนฺติตตฺตา  สตฺตาห- 
กิจฺจ อธิฏหิตฺวา   คจฺฉนฺตสฺสาป   วสฺสจฺเฉโท   เจว   ทกฺุกฏ ฺจ  
 ๑. ม. อโพธนโต ฯ  

                        [ ม. ว. ป.  ๒๗๑-๙๑  ส. ต.  ๑๕๙-๖๑ ]  
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โหตีติ   เวทติพฺพ ฯ   ยถาวุตฺต   หิ   รตฺติเฉทการณ   วินา  
ติโรวิหาเร   วสิตฺวา   อาคมิสฺสามีติ  คจฺฉโตป  วสฺสจฺเฉท  วทนฺติ ฯ  
คนฺตุ   วฏฏตีติ   สตฺตาหกรณีเยน   คนตฺุ  วฏฏติ ฯ  เอว  คจฺฉนฺเตน  
จ   อนฺโตอุปจารสีมาย    ิเตเนว   อนฺโตสตฺตาเห   อาคมิสฺสามีติ  
อาโภค   กตฺวา   คนฺตพฺพ ฯ   สเจ   อาโภค  อกตฺวา  อุปจารสีม  
อติกฺกมติ   ฉินฺนวสฺโสว   โหตีติ   วทนฺติ ฯ   ภณฺฑกนฺติ   จีวร  
สนฺธาย   วุตฺต ฯ   ปหิณนฺตีติ   จีวรโธวนาทิกมฺเมน   ปหิณนฺติ ฯ    
สมฺปาปุณิตุ   น   สกโฺกติ   วฏฏตีติ   เอตฺถ   อชฺเชว   อาคมิสฺสามีติ  
สามนฺตวิหาร   คนฺตฺวา   ปุน   อาคจฺฉนฺตสฺส   อนฺตรามคฺเค   สเจ  
อรุณุคฺคมน   โหติ   วสฺสจฺเฉโทป   น   โหติ   รตฺติจฺเฉททุกฺกฏ ฺจ  
นตฺถีติ   วทนฺติ ฯ   อาจริย   ปสฺสิสฺสามีติ   ปน   คนฺตุ   ลภตีติ  
อคิลานมฺป   อาจริย   อุปชฺฌาย   วา   ปสฺสิสฺสามีติ   สตฺตาหกรณีเยน  
คนฺตุ   ลภติ ฯ   สเจ   น   อาจริโย   อชชฺ  มา  คจฺฉาติ  วทติ  
วฏฏตีติ   เอว   สตฺตาหกรณีเยน   คต   น   อนฺโตสตฺตาเหเยว  ปุน  
อาคจฺฉนฺต   สเจ   อาจริโย   อุปชฺฌาโย   วา   อชฺช  มา  คจฺฉาติ  
วทติ   วฏฏติ ฯ   สตฺตาหาติกฺกเมป   อนาปตฺตีติ   อธิปฺปาโยติ ฯ  
วสฺสจฺเฉโท   ปน   โหติเยวาติ   ทฏพฺพ   สตฺตาหสฺส   พหิทฺธา  
วีตินามิตตฺตา ฯ   สเจ   ทูร   คโต   โหติ  สตฺตาหวาเรน  อรุโณ  
อุฏาเปตพฺโพติ   อิมินา   วสฺสจฺเฉทการเณ   สติ   สตฺตาหกรณีเยน  
คนฺตุมฺป วฏฏตีติ ทีเปติ ฯ  
                       [ ม. ว. ป.  ๑๙๑-๘  ส. ต.  ๑๖๑-๒ ]  
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        [๑๔๒]  อิธ   วสฺส   อุเปมีติ   ติกขฺตฺตุ   วตฺตพฺพนฺติ   สตฺถสฺส  
อวิหารตฺตา  อิมสฺมึ  วิหาเรติ  อวตฺวา  อิธ  วสฺส  อุเปมีติ เอตฺตก- 
เมว วตฺตพฺพ ฯ   สตฺเถ   ปน   วสฺส   อุปคนฺตุ   น  วฏฏตีติ   
กุฏิกาทีน อภาเวน   อิธ   วสฺส   อุเปมีติ   วจีเภท   กตฺวา   วสฺส   อุปคนฺตุ  
น   วฏฏติ   อาลยกรณมตฺเตเนว   วฏฏตีติ   อธิปฺปาโย ฯ  
วิปฺปกิรียตีติ   วิสุ   วิสุ   คจฺฉติ ฯ  ตีสุ  าเนสุ  นตฺถิ  วสฺสจฺเฉเท  
อาปตฺตีติ   เตหิ   สทฺธ ึ  คจฺฉนฺตสฺเสว   นตฺถิ   อาปตฺติ ฯ   เตหิ  
วิยุชฺชิตฺวา คมเน ปน อาปตฺติเยว ฯ ปวาเรตุ ฺจ น ลภติ ฯ  
        [๑๔๓]  เสยฺยถาป   ปสาจิลฺลิกาติ   เอตฺถ   ปสาจาเอว  
ปสาจิลฺลิกา ฯ  ปสาจทารกาติป  วทนฺติ ฯ  ปวิสนทฺวาร  โยเชตฺวาติ  
สกวาฏพนฺธเมว   โยเชตฺวา ฯ   ป ฺจนฺน   ฉทนานนฺติ  ติณปณฺณ- 
อิฏก สิลา   สุธาสงฺขาตาน   ป ฺจนฺน   ฉทนาน ฯ   อิท ฺจ   เยภุยฺเยน  
วุตฺตนฺติ   เวทิตพฺพ   รุกฺขาทีสุ   ปทรจฺฉทนายป   กฏุิกาย  
วสฺสูปคมนสฺส   วุตฺตตฺตา ฯ   น   ภิกฺขเว   อเสนาสนิเกน   วสฺส  
อุปคนฺตพฺพนฺติ   วจีเภท   กตฺวา   วสฺสูปคมน   สนฺธาเยส   ปฏิกฺเขโป  
น   อาลยกรณวเสน   อุปคมน   สนฺธายาติ   วทนฺติ ฯ  ปาลิย  ปน  
อวิเสเสน   วุตฺตตฺตา   อฏกถาย ฺจ   ทุติยปาราชิกสวณฺณนาย  
วสฺส   อุปคจฺฉนฺเตน   หิ   นาลกปฏิปท   ปฏิปนฺเนนาป   ป ฺจนฺน  
ฉทนาน   อ ฺตเรน   ฉนฺเนเยว  สทฺวารพนฺเธ  เสนาสเน  อุปคนฺ- 
ตพฺพ ตสฺมา   วสฺสกาเล   สเจ   เสนาสน   ลภติ   อิจฺเจต   กุสล  
                     [ ม. ว. ป.  ๒๙๘-๙  ส. ต.  ๑๖๓-๔ ]  
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โน   เจ   ลภติ   หตฺถกมฺม   ปริเยสิตฺวาป   กาตพฺพ   หตฺถกมฺม  
อลภนฺเต   สามมฺป   กาตพฺพ   นเตฺวว   อเสนาสนิเกน   วสฺส  
อุปคนฺตพฺพนฺติ   ทฬฺห   กตฺวา   วุตฺตตฺตา   อเสนาสนิกสฺส   นาวาทึ  
วินา  เกวล  อาลยมตฺเตน  อุปคนฺตุ  น  วฏฏตีติ๑  อมฺหาก ขนฺติ ฯ  
นาวาสตฺถวเชสุเยว   หิ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   นาวาย   วสฺส  
อุปคนฺตุนฺติอาทินา   สติ   อสติ   วา   เสนาสเน   วสฺสูปคมนสฺส  วิสุ  
วิสุ   อนุ ฺาตตฺตา   น   ภิกฺขเว   อเสนาสนิเกน   วสฺส อุปคนฺ- 
ตพฺพนฺติ   อย   ปฏิกฺเขโป   ตตฺถ  น  ลพฺภตีติ  อสติ  เสนาสเน  
อาลยวเสนป   นาวาทีสุ   อุปคมน   วุตฺต ฯ   ฏงฺกิตม ฺโจ   นาม  
ทีเฆ   ม ฺจปาเท   มชฺเฌ   วิชฺฌิตฺวา   อฏนิโย   ปเวเสตฺวา   กโต  
ม ฺโจ ฯ   ตสฺส  อิท  อุปริ  อิท  เหฏาติ  นตฺถิ ฯ  ปริวตฺเตตฺวา  
อตฺถโตป  ตาทิโสว  โหติ ฯ  ต  สุสาเน  เทวฏาเน  จ  เปนฺติ ฯ  
จตุนฺน   ปาสาณาน   อุปริ   ปาสาณ   อตฺถริตฺวา   กตเคหมฺป  
ฏงฺกิตม ฺโจติ วุจฺจติ ฯ  
        [๑๔๔]  ตสฺสา  ลกฺขณ มหาวิภงฺเค วุตฺตนฺติ จตุตฺถปาราชิก- 
สวณฺณนาย โย   อิมมฺหา   อาวาสา  ปม  ปกฺกมิสสฺติ  ต   
อรหาติ  ชานิสฺสามาติ เอตฺถ   ทสฺสิต   อธมฺมิกกติกวตฺตลกฺขณ    
สนฺธาย   วทติ ฯ  ปรโตป เสนาสนกฺขนฺธกสวณฺณนาย อธมฺมิก  
กติกวตฺต อาวิภวิสฺสติเยว ฯ  
 ๑. ม. นาวาทึ วินา อ ฺตฺถ อาลโย น วฏฏตติ ฯ  

                       [ ม. ว. ป.  ๒๙๙  ส. ต.  ๑๖๔-๕ ]  
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        [๑๔๕]  ยสฺมา   นานาสีมาย  ทฺวีสุ  อาวาเสสุ  วสฺส  วสนฺตสสฺ  
ทุติเย   วสิสสฺามีติ   จิตฺเต   อุปฺปนฺเน   ปมเสนาสนคฺคาโห  
ปฏิปฺปสฺสมภฺติ   ปุน   ปเมเยว   วสิสฺสามีติ  จิตฺเต  อุปฺปนฺเน  ทุติโย  
ปฏิปฺปสฺสมภฺติ ฯ   ตสฺมา   ตสฺส   ภิกขฺเว   ภิกฺขุโน   ปุริมิกา   จ  
น   ป ฺายตีติ   วุตฺต ฯ   ปฏิสฺสวสฺส   วิสวาทนปจฺจยา   โหนฺตมฺป  
ทุกฺกฏ   สติเยว   ปฏิสฺสเว   โหตีติ   อาห   ตสฺส   ตสฺส  ปฏิสฺสเว  
ทุกฺกฏนฺติ ฯ  เตเนวาห  ต ฺจโข ฯเปฯ  ปจฺฉา  วิสวาทน- 
ปจฺจยาติ ฯ อกรณีโยติ   สตฺตาหกรณีเยน   อกรณีโย ฯ    
สกรณีโยติ สตฺตาหกรณีเยเนว   สกรณีโย ฯ   ยทิ   เอว   สตฺตาหกรณีเยน  
อกรณีโย   สกรณีโยติ   จ   กสฺมา   น   วุตฺตนฺติ ฯ   อกรณีโยติ  
วุตฺเตป   สตฺตาหกรณีเยเนว   สกรณียากรณียตา   วิ ฺายตีติ  
กตฺวา   น   วุตฺต ฯ   ยทิ   เอว   ปรโต   สตฺตาหกรณีเยน  
ปกฺกมตีติ   วารทฺวเยป   สกรณีโย   ปกกฺมตีติ   เอตฺตกเมว   กสฺมา  
น   วุตฺตนฺติ ฯ   วุจฺจเต ฯ   ตตฺถ   สตฺตาหกรณีเยนาติ  อวตฺวา  
สกรณีโย   ปกฺกมตีติ   วุตฺเต   โส  ต  สตฺตาห  พหิทฺธา  วีตินาเมตีติ  
น   สกฺกา   วตฺตุนฺติ   สตฺตาหกรณีเยน   ปกฺกมตีติ   วุตฺต ฯ  
เอว   หิ   วุตฺเต   สตฺตาหสฺส  อธิกตตฺตา  โส  ต  สตฺตาห  พหิทฺธา  
วีตินาเมตีติ   สกฺกา   วตฺตุ ฯ  เอตฺถ  จ  อาทิมฺหิ  จตฺตาโร  วารา  
นิรเปกฺขคมน   สนฺธาย   วุตฺตา ฯ   ตตฺถาป   ปุริมา  เทฺว  วารา  
วสฺส   อนุปคตสฺส   วเสน   วุตฺตา ฯ   ปจฺฉิมา  ปน  เทฺว  วารา  
                         [ ม. ว. ป.  ๓๐๐-๒  ส. ต.  ๑๖๕ ]  
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วสฺส   อุปคตสฺส   วเสน ฯ  ตโต  ปร  เทฺว  วารา  สาเปกฺขคมน  
สนฺธาย  วุตฺตา ฯ  ตตฺถาป  ปมวาโร  สาเปกฺขสฺสาป สตฺตาหกรณีเยน  
คนฺตฺวา   ต   สตฺตาห  พหิทฺธา  วีตินาเมนฺตสฺส  วสสฺจฺเฉทภาว- 
ทสฺสนตฺถ วุตฺโต ฯ  อิตโร  วุตฺตนเยเนว  คนฺตฺวา  อนฺโตสตฺตาเห   
นิวตฺตนฺตสฺส วสฺสจฺเฉทาภาวทสฺสนตฺถ ฯ  โส  สตฺตาหานาคตาย   
ปวารณาย สกรณีโย ปกฺกมตีติ  อยมฺปน  วาโร  นวมิโต   
ปฏาย  คนฺตฺวา  สตฺตาห  พหิทฺธา วีตินาเมนฺตสฺสาป   วสฺสจฺเฉทา- 
ภาวทสฺสนตฺถ   วุตฺโต ฯ   เอตฺถ   จ อกรณีโย   ปกกฺมตีติ    
ทุติยวารสฺส   อนาคตตฺตา   นวมิโต   ปฏาย คจฺฉนฺเตนาป   สติเยว    
กรณีเย  คนฺตพฺพ  นาสตีติ  ทฏพฺพ ฯ  อิเม จ  สตฺต  วารา   
พหิทฺธา  กตุโปสถสฺส  วเสน  อาคตา ฯ อปเร สตฺต อนฺโตวิหาร    
คนฺตฺวา   กตุโปสถสฺส  วเสนาติ  เอว  ปุริมิกาย  วเสน จุทฺทส   
วารา  วุตฺตา ฯ  ตโต  ปร  ปจฺฉิมิกาย  วเสน เตเยว จุทฺทส  
วารา   วุตฺตาติ   เอวเมเตส   นานากรณ   เวทิตพฺพ ฯ   อิเมหิ  
ปน   สพฺพวาเรหิ   วุตฺตมตฺถ   สมฺปณฺเฑตฺวา   ทสฺเสตุ   โส  ตทเหว  
อกรณีโยติอาทีสูติอาทิ   อารทฺธ ฯ   โก   ปน   วาโท   ทฺวีหตีห  
วสิตฺวา   อนฺโตสตฺตาเห   นิวตฺตนฺตสฺสาติ   วสฺส   อุปคนฺตฺวา  ทฺวีหตีห  
วสิตฺวา   สตฺตาหกรณีเยน   คนฺตฺวา   อนฺโตสตฺตาเห   นิวตฺตนฺตสฺส  
โก   ปน   วาโท   กถาเอว   นตฺถีติ   อธิปฺปาโย ฯ  อสติยา  ปน  
วสฺส   น   อุเปตีติ   อิมสมฺึ   วิหาเร   อิม  เตมาส  วสฺส  อุเปมีติ  
                       [ ม. ว. ป.  ๓๐๓-๔  ส. ต.  ๑๖๕ ]  
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วจีเภท   กตฺวา   น   อุเปติ ฯ   โกมุทิยา   จาตุมฺมาสินิยาติ  
ปจฺฉิมกตฺติกปุณฺณมาย ฯ   สา   หิ  กุมทุาน  อตฺถิตาย  โกมุที  จตุนฺน  
วสฺสิกาน   มาสาน   ปริโยสานตฺตา   จาตุมฺมาสินีติ   วุจฺจติ ฯ  ตทา  
หิ   กุมุทานิ   สุปุปฺผิตานิ   โหนฺติ ฯ   ตสฺมา   กุมุทาน   สมูโห  
กุมุทานิเอว   วา   โกมุทา   เต  เอตฺถ  อตฺถีติ  โกมุทติี  วุจฺจติ ฯ  
กุมุทวตีติ วุตฺต โหติ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ  
                     วสฺสูปนายิกกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                          -----------------  
                       [ ม. ว. ป.  ๓๐๕-๘  ส. ต.  ๑๕๖-๖ ]  
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                                ปวารณกฺขนฺธกวณฺณนา  
        [๑๔๖]  ปวารณกฺขนฺธเก ฯ   อาทิโต   ลาโป   อาลาโป ฯ  
วจนปฏิวจนวเสน   สม   ลาโป   สลลฺาโป ฯ   ปณฺฑาย ปฏิก-ฺ 
กเมยฺยาติ   คาเม   ปณฺฑาย   จริตฺวา   ปจฺจาคจฺเฉยฺย ฯ อวกฺการ- 
ปาตึ   โธวิตฺวา   อุปฏเปยฺยาติ   อติเรกปณฺฑปาต  อปเนตฺวา  
ปนตฺถาย   เอก   สมุคฺคปาตึ   โธวิตฺวา   เปยฺย ฯ   สมุคฺคปาติ  
นาม   สมุคฺคปูฏสทิสา   ปาติ ฯ   อปฺปหริเตติ   อปฺปรูฬฺหหริเต ฯ  
ยสฺมึ   าเน   ปณฺฑปาตชฺโฌตฺถรเณน   วินสฺสนธมมฺานิ   ติณานิ  
นตฺถิ   ตสฺมินฺติ   อตฺโถ ฯ   เตน   นิตฺติณ ฺจ   มหาติณคหน ฺจ  
ยตฺถ   สกเฏนป   ฉฑฺฑิเต   ปณฺฑปาเต   ติณานิ   น   วินสฺสนฺติ  
ต ฺจ   าน   ปริคฺคหิต   โหติ ฯ   ภูตคามสิกฺขาปทสฺส   หิ  
อวิโกปนตฺถเมต   วุตฺต ฯ   อปฺปาณเกติ   นิปฺปาณเก ฯ ปณฺฑปาตช-ฺ 
โฌตฺถรเณน   มริตพฺพปาณกรหิเต   วา   มหาอุทกกฺขนฺเธ ฯ  
ปริตฺโตทเกเอว   ห ิ  ภตฺตปกฺเขเปน   อาลุฬิเต   สขุุมปาณกา  มรนฺติ  
น   มหาตฬากาทีสูติ ฯ   ปาณกานุรกฺขนตฺถ   ห ิ  เอต   วุตฺต ฯ  
โอปลาเปยฺยาติ   นิมฺมุชชฺาเปยฺย ฯ   วจฺจฆฏนฺติ   อาจมนกุมฺภิ ฯ  
ริตฺตนฺติ   ริตฺตก ฯ   ตุจฺฉนฺติ   ตสฺเสว   เววจน ฯ  อวิสยฺหนฺติ  
อุกฺขิปตุ   อสกฺกุเณยฺย   อติภาริก ฯ   หตฺถวิกาเรนาติ  
หตฺถส ฺาย ฯ   หตฺเถหิ   อุกฺขิปน   หตฺถวิลงฺฆก ฯ   เตนาห  
หตฺถุกฺเขปเกนาติ ฯ  อถวา  วิลงฺเฆติ  เทสนฺตร  ปาเปติ  เอเตนาติ  
                      [ ม. ว. ป.  ๓๐๙-๑๐  ส. ต.  ๑๖๗ ]  
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วิลงฺฆโก ฯ   หตฺโถเอว   วิลงฺฆโก   หตฺถวิลงฺฆโก ฯ   เตน  
หตฺถวิลงฺฆเกน ฯ   อ ฺม ฺ   สสิพฺพิตหตฺเถนาติ   วุตฺต   โหติ ฯ  
เทฺว   หิ  ชนา  หตฺเถน  หตฺถ  สสิพฺเพตฺวา  ทฺวีสุ  หตฺเถสุ  เปตฺวา  
อุฏเปนฺตา   หตฺถวิลงฺฆเกน   อุฏเปนฺติ   นาม ฯ  ติตฺถิยสมาทานนฺติ  
ติตฺถิเยหิ สมาทาตพฺพ ฯ  
        [๑๔๗]  เทฺวมา  ภิกฺขเว  ปวารณา  จาตุทฺทสิกา  จ  ปณฺณรสิกา  
จาติ   เอตฺถ   ปุริมวสฺส   วุฏาน   ปุพฺพกตฺติกปุณฺณมา   เตสเยว  
สเจ   ภณฺฑนการเกหิ   อุปทฺทุตา   ปวารณ   ปจฺจุกฺกฑฺเฒนฺติ   อถ  
กตฺติกมาสสฺส   กาฬปกฺขจาตุทฺทโส   วา   ปจฺฉิมกตฺติกปุณฺณมา   วา  
ปจฺฉิมวสฺส   วุฏาน   จ   ปจฺฉิมกตฺติกปุณฺณมาเอวาติ   อิเม   ตโย  
ปวารณาทิวสาติ   เวทิตพฺพ ฯ   อิท ฺจ   ปกติจาริตฺตวเสน  วุตฺต ฯ  
ตถารูปปจฺจเย   ปน   สติ   ทฺวินฺน   กตฺติกปุณฺณมาน   ปุริเมสุ จาตุทฺ- 
ทเสสุป   ปวารณ   กาตุ  วฏฏติ ฯ  เตเนว  มหาวิหาเร  ภิกฺขู  
จาตุทฺทสิยา   ปวาเรตฺวา   ปณฺณรสิยา   กายสามคฺคึ   เทนฺติ  
เจติยคิริมฺหิ   มหทสฺสนตฺถป   อฏมิยา   คจฺฉนฺติ ฯ  ตมฺป  จาตุทฺทสิย  
ปวาเรตุกามานเยว โหติ ฯ  
        [๑๔๘]  สเจ   ปน   วุฑฺฒตโร   โหตีติ   สเจ  ปวารณทายโก  
ภิกฺขุ   วุฑฺฒตโร   โหติ ฯ   เตน   จ   ภิกฺขุนาติ  ปวารณทายเกน  
ภิกฺขุนา ฯ  
        [๑๔๙]  ปณฺณรสเกสุ ฯ   ปวาริตมตฺเตติ   ปวาริตสมนนฺตร ฯ  
                         [ ม. ว. ป.  ๓๑๐-๗  ส. ต.  ๑๖๗-๙ ]  
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อวุฏ ิตาย   ปริสายาติ   ปวาเรตฺวา  ปจฺฉา  อ ฺม ฺ  กเถนฺติยา ฯ  
เอกจฺจาย   วุฏ ิตายาติ   เอกจฺเจสุ   ยถานิสินฺเนสุ   เอกจฺเจสุ สกสกฏ- 
าน  คเตสุ ฯ  ปุน  ปวาเรตพฺพนฺติ  ปุนป  สพฺเพหิ สมาคนฺตฺวา  
ปวาเรตพฺพ ฯ   อาคจฺฉนฺติ   สมสมา  เตส  สนฺติเก  ปวาเรตพฺพนฺติ  
คเต   อนาเนตฺวา   นิสินฺนานเยว   สนฺติเก  ปวาเรตพฺพ ฯ  สพฺพาย  
วุฏ ิตาย   ปริสาย  อาคจฺฉนฺติ  สมสมา  เตส  สนฺติเก  ปวาเรตพฺพนฺติ  
ยทิ   สพฺเพ   วุฏหิตฺวา   คตา   สนฺนิปาเตตุ ฺจ   น   สกฺกา เอกจฺเจ    
สนฺนิปาเตตฺวา   ปวาเรตุ   วฏฏติ ฯ   ตฺตึ   เปตฺวา กตฺตพฺพสงฺฆ- 
กมฺมาภาวา  วคฺค  น  โหติ ฯ  อุโปสเถป  เอเสว นโย ฯ  
นตฺถิ   ทินฺนนฺติอาทินยปฺปวตฺตา   ทสวตฺถุกา   มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ   โหติ  
ตถาคโต   ปรมฺมรณา   น   โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณาติอาทินา  
สสฺสตุจฺเฉทสงฺขาต อนฺต คณฺหาตีติ อนฺตคฺคาหิกา ฯ  
        [๑๕๐]  จตุตฺเถ   กเต  เต  สุณนฺตีติ  จตุตฺเถ  ปณฺณรสิกุโปสเถ  
กเต   อมฺหาก   ปวารณ   เปสฺสนฺตีติ   สุณนฺติ ฯ   เอวมฺป  เทฺว  
จาตุทฺทสิกา โหนฺตีติ ตติเยน สทฺธึ เทฺว จาตุทฺทสิกา โหนฺติ ฯ  
        [๑๕๑]  อย  ปวารณสงฺคโห  เอกสฺส  ทินฺโนป  สพฺเพส  ทนิฺโนว  
โหตีติ   อาห   เอกสฺสป   วเสน   ทาตพฺโพติ ฯ  อาคนฺตุกา  เตส  
เสนาสน   คเหตุ   น   ลภนฺตีติ  สเจป  สฏ ิวสฺสา  ภิกฺขู  อาคจฺฉนฺติ  
เตส   เสนาสน   คเหตุ   น  ลภนฺติ ฯ  ปวาเรตฺวา  ปน  อนฺตราป  
จาริก   ปกกฺมิตุ   ลภนฺตีติ   ปวารณสงฺคเห   กเต   อนฺตรา  
                 [ ม. ว. ป.  ๓๑๗-๕๙  ส. ต.  ๑๖๙-๗๖ ]  
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ปกฺกมิตุกามา  สงฺฆ  สนนฺิปาตาเปตฺวา  ปวาเรตุ  ลภนฺติ ฯ  เสสเมตฺถ  
ปาลิโต อฏกถาโต จ สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  
                            ปวารณกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                           ------------------  
                          [ ม. ว. ป.  ๓๕๙-๖๒  ส. ต.  ๑๗๖ ]  
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                                      จมฺมกฺขนฺธกวณฺณนา  
        [๑๕๒]  จมฺมกฺขนฺธเก ฯ   อุณฺณปาวารกนฺติ   อุณฺณมย  
ปาวารก ฯ  วิหารปฺปจฺฉายายนฺติ  วิหารปจฺจนฺเต  ฉายาย ฯ วิหารสฺส  
วฑฺฒมานจฺฉายายนฺติป   วทนฺติ ฯ   สตฺุตตฺโถ  ปน  สุตฺตวณฺณนา- 
โตเยว คเหตพฺโพติ   เอตฺถาย   สุตฺตวณฺณนา ฯ   สตีวเนติ   เอวนฺ- 
นามเก วเน ฯ   ตสฺมึ   กิร  ปฏิปาฏิยา  ป ฺจ  จงฺกมนสตานิ   
มาปตานิ ฯ เตสุ  เถโร  อตฺตโน  สปฺปาย  จงฺกมน  คเหตฺวา   
สมณธมฺม  กโรติ ฯ ตสฺส   อารทฺธวิริยสฺส  หุตฺวา  จงฺกมโต   
ปาทตลานิ  ภิชฺชึสุ ฯ  ชาณูหิ จงฺกมโต   ชาณุกานิป   หตฺถตลานิป   
ภิชฺชึสุ  ฉิทฺทานิ  อเหสุ ฯ  เอว อารทฺธวิริโย   วิหรนฺโต   โอภาส- 
นิมิตฺตมตฺตกมฺป   ทสฺเสตุ  นาสกฺขิ ฯ ตสฺส   วิริเยน   กิลมิตกายสฺส    
จงฺกมนโกฏิย  ปาสาณผลเก  นิสินฺนสฺส โย   วิตกฺโก  อุทปาทิ  ต   
ทสฺเสตุ  อถโข  อายสฺมโตติอาทิ  วุตฺต ฯ ตตฺถ  อารทฺธวิริยาติ   
ปริปุณฺณปคฺคหิตวิริยา ฯ  น  อนุปาทาย  อาสเวหิ จิตฺต   วิมุจฺจตีติ    
สเจ   อห   อุคฺฆฏิต ฺ ู  วา  อสฺส  วิปจิต ฺ ู  วา เนยฺโย   วา   
น  เม  จิตฺต  น  วิมุจฺเจยฺย  อทฺธา  ปนสมฺิ  ปทปรโม เยน    
เม   จิตฺต   น   วิมุจฺจตีติ  สนฺนิฏาน  กตฺวา  สวิชฺชนฺติ  โข ปนาติ- 
อาทินา   จินฺเตสิ ฯ   ตตฺถ  โภคาติ  อุปโยคตฺเถ  ปจฺจตฺต ฯ  
ปาตุรโหสีติ   เถรสฺส   จิตฺตวาร   ตฺวา  อย  โสโณ  อชชฺ  สีตวเน  
       [ มหาวคฺคสฺส  ทุติโย  ภาโค  องฺเก  ๑-๖  ส. ต.  ๑๗๗-๘ ]  
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ปธานภูมิย   นิสินฺโน   อิม   วิตกฺก   วิตกฺเกติ   คนตฺฺวา   สวิตกฺก  
สโหฒ   คณฺหิตฺวา   วีโณปม   กมฺมฏาน   กเถสฺสามีติ   สีตวเน  
ปาตุรโหสิ ฯ  ป ฺตฺเต  อาสเนติ  ปธานิกภิกฺขู  อตฺตโน  วสนฏาเน  
โอวทิตุ   อาคตสฺส   พุทธฺสฺส   ภควโต   นิสีทนตฺถ   ยถาลาเภน  
อาสน   ป ฺเปตฺวาว   ปธาน   กโรนฺติ ฯ   อ ฺ   อลภมานา  
ปุราณปณฺณานิป   สงฺฆรตฺิวา๑   อุปริ   สงฺฆาฏึ   ป ฺเปนฺติ ฯ  
เถโรป   อาสน   ป ฺเปตฺวาว   ปธาน   อกาสิ ฯ   ต   สนฺธาย  
วุตฺต   ป ฺตฺเต   อาสเนติ ฯ   ต   ก ึ  ม ฺสีติ   สตฺถา  อิมสฺส  
ภิกฺขุโน   อวเสสกมฺมฏาเนน   อตฺโถ   นตฺถ ิ  อย   คนฺธพฺพสิปฺเป  
เฉโก   จิณฺณวสี   อตฺตโน   วิสเย  กถิยมาน  ขิปฺปเมว  สลลฺกฺขิสสฺตีติ  
วีโณปม   กเถตุ   ต   ก ึ  ม ฺสีติอาทิมาห ฯ   วีณาย  ตนฺติสฺสเร  
กุสลตา   นาม   วีณาย   วาทนกุสลตา ฯ  โส  จ  ตตฺถ  กุสโล ฯ  
มาตาปตโร   หิสฺส   อมฺหาก   ปุตฺโต  อ ฺ  สิปฺป  สิกฺขนฺโต  กาเยน  
กิลมิสฺสติ   อิท   ปน   อาสเน   นิสินฺเนเนว   สกฺกา   อุคฺคณฺหิตุนฺติ  
คนฺธพฺพสิปฺปเมว อุคฺคณฺหาเปสุ ฯ ตสฺส  
              สตฺต สรา ตโย คามา          มุจฺฉนา เอกวีสติ  
              านา เอกูนป ฺาส          อิจฺเจเต สรมณฺฑลนฺติ-  
อาทิก   คนฺธพฺพสิปฺป   สพฺพเมว   ปคุณ   อโหสิ ฯ   อจฺจายิกาติ  
อติอายตา   ขรมุจฺฉนา ฯ   สรวตีติ   สรสมฺปนฺนา ฯ   กมฺม ฺาติ  
 ๑. สนฺถริตฺวาติป ทิสฺสติ ฯ  

                           [ ม. ว. ท.  ๖-๗  ส. ต.  ๑๗๘ ]  
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กมฺมกฺขมา   กมฺมโยคฺคา ฯ  อติสิถลิาติ  มนฺทมุจฺฉนา ฯ  สเม  คุเณ  
ปติฏ ิตาติ   มชฺฌิเม   สเร   เปตฺวา   มุจฺฉิตา ฯ   อจฺจารทฺธนฺติ  
อติคาฬฺห ฯ   อุทฺธจฺจาย   สวตฺตตีติ   อุทฺธตภาวาย   สวตฺตติ ฯ  
อติลีนนฺติ  อติสิถิล ฯ  โกสชฺชายาติ  กสุีตภาวตฺถาย ฯ  วิริยสมถ๑ 

อธิฏาหีติ   วิริยสมฺปยุตฺต   สมถ   อธิฏาหิ  วิริย  สมเถน  โยเชหีติ  
อตฺโถ ฯ   อินฺทฺริยาน ฺจ   สมต   ปฏิวิชฺฌาติ   สทฺธาทีน  อินฺทฺรยิาน  
สมต   สมภาว   อธิฏาหิ ฯ   ตตฺถ   สทฺธ   ป ฺาย   ป ฺ ฺจ  
สทฺธาย   วิรยิ   สมาธินา   สมาธิ ฺจ   วิริเยน  โยชยตา  อินฺทฺริยาน  
สมตา   อธิฏ ิตา   นาม   โหติ ฯ   สติ  ปน  สพฺพตฺถิกา ฯ  สา  
สทาป   พลวตีเยว   วฏฏติ ฯ   ต ฺจ   ปน   เนส   โยชนาวิธาน  
วิสุทฺธิมคฺเค   อาคตนเยน   เวทิตพฺพ ฯ  ตตฺถ  จ  นิมตฺิต  คณฺหาหีติ  
ตสฺมิ ฺจ   สมเถ๒   สติ  เยน  อาทาเส  มุขพิมฺเพเนว  นิมิตฺเตน  
อุปฺปชฺชิตพฺพ   ต   สมถนิมิตฺต   วิปสฺสนานิมิตฺต   มคฺคนิมิตฺต  
ผลนิมิตฺต ฺจ   คณฺห   นิพฺพตฺเตหีติ   เอวมสฺส   สตฺถา   อรหตฺเต  
ปกฺขิปตฺวา   กมฺมฏาน   กเถสิ ฯ   ตตฺถ   จ   นิมิตฺต  อคฺคเหสีติ  
สมถนิมิตฺต ฺจ   วิปสฺสนานิมิตฺต ฺจ   อคฺคเหสิ ฯ  เอโกติ  อสหาโย ฯ  
วูปกฏโติ  วตฺถุกาเมหิ  จ  กิเลสกาเมหิ  จ  กาเยน  เจว จิตฺเตน จ  
วูปกฏโ ฯ   อปฺปมตฺโตติ   กมฺมฏาเน   สตึ   อวิชหนฺโต ฯ  
อาตาปติ   กายิกเจตสิกวิริยาตาเปน   อาตาปวา ฯ   อาตปฺปติ  
 ๑. ปาลิย วิริยสมตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. สมภาเวติป ทิสฺสติ ฯ  

                         [ ม. ว. ท.  ๗-๘  ส. ต.  ๑๗๘ ]  
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กิเลเสติ   ห ิ  อาตาโป  วิรยิ ฯ  ปหิตตฺโตติ  กาเย  จ  ชีวิเต  จ  
อนเปกฺขตาย   เปสิตตฺโต   วิสฺสฏอตฺตภาโว   นิพฺพาเน   วา เปสิต- 
จิตฺโต ฯ   นจิรสฺเสวาติ   กมฺมฏานารมฺภโต   นจิเรเนว ฯ อ ฺตโรติ    
เอโก ฯ   อรหตนฺติ   ภควโต   สาวกาน   อรหนฺตาน อพฺภนฺตโร  
เอโก มหาสาวโก อโหสีติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๕๓]  วุสิตวาติ   วุฏพฺรหฺมจริยวาโส ฯ   กตกรณีโยติ  
จตูหิ   มคฺเคหิ   กตฺตพฺพ   กตฺวา    ิโต ฯ  โอหิตภาโรติ  ขนฺธภาร  
กิเลสภาร   อภิสงฺขารภาร ฺจ   โอตาเรตฺวา    ิโต ฯ อนุปฺปตฺต- 
สทตฺโถติ   สทตฺโถ   วุจฺจติ   อรหตฺต  ต  ปตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  
ปริกฺขีณภวส ฺโชโนติ   ขีณภวพนฺธโน ฯ   สมฺมท ฺา   วิมุตฺโตติ  
สมฺมา   เหตุนา   การเณน   ชานิตฺวา   วิมุตฺโต ฯ   ฉฏานานีติ  
ฉ   การณานิ ฯ   อธิมุตฺโต   โหตีติ   ปฏวิิชฺฌิตฺวา  ปจฺจกฺข  กตฺวา  
 ิโต   โหติ ฯ   เนกฺขมฺมาธิมุตฺโตติอาทิ   สพฺพ   อรหตฺตวเสเนว  
วุตฺต ฯ   อรหตฺต   หิ   สพฺพกิเลเสหิ   นิกฺขนฺตตฺตา   เนกฺขมฺม ฯ  
เตเหว   ปวิวิตฺตตฺตา   ปวิเวโก ฯ  พฺยาปชฺฌาภาวโต  อพฺยาปชฺฌ ฯ 
อุปาทานสฺส   ขยนฺเต   อุปฺปนฺนตฺตา   อุปาทานกฺขโย ฯ   ตณฺหาย  
ขยนฺเต   อุปฺปนฺนตฺตา   ตณฺหกฺขโย ฯ   สมฺโมหาภาวโต  อสมฺโมโหติ  
จ  วุจฺจติ ฯ  เกวล  สทฺธามตฺตกนฺติ  ปฏิเวธรหิต เกวล ปฏิเวธ- 
ป ฺาย อสมฺมิสฺส   สทธฺามตฺตก ฯ   ปฏิจยนฺติ   ปนุปฺปุน   กรเณน   
วุฑฺฒึ ฯ วีตราคตฺตาติ   มคฺคปฏิเวเธน   ราคสฺส   วิหตตฺตาเยว๑ 

 ๑. วิคตตฺตาเยวาติป ทิสฺสติ ฯ  

                              [ ม. ว. ท.  ๘-๙  ส. ต.  ๑๗๘-๙ ]  
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เนกฺขมฺมสงฺขาต   อรหตฺต   ปฏิวิชฺฌตฺิวา   สจฺฉิกตฺวา    ิโต   โหติ  
ผลสมาปตฺติวิหาเรน   วิหรติ ฯ  ตนฺนินฺนมานโสเยว  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  
เสสปเทสุป   เอเสว  นโย ฯ  ลาภสกฺการสิโลกนฺติ  จตุปฺปจฺจย- 
ลาภ ฺจ เตสเยว   สกุตภาว ฺจ   วณฺณภณน ฺจ ฯ   นิกามยมาโนติ   
อิจฺฉมาโน ปฏยมาโน ฯ   ปวิเวกาธิมุตฺโตติ   ปวิเวเก   อธิมุตฺโต    
อหนฺติ เอว   อรหตฺต   พฺยากโรตีติ   อตฺโถ ฯ   สีลพฺพตปรามาสนฺติ  
สีล ฺจ   วต ฺจ   ปรามสิตฺวา   คหิตคหณมตฺต ฯ   สารโต ปจฺจา- 
คจฺฉนฺโตติ   สารภาเวน   ชานนฺโต ฯ   อพฺยาปชฺฌาธิมุตฺโตติ อพฺยา- 
ปชฺฌ  อรหตฺต  พฺยากโรติ ฯ  อิมินาว  นเยน  สพฺพวาเรสุ อตฺโถ  
ทฏพฺโพ ฯ   อปเจตฺถ   เนกฺขมฺมาธิมุตฺโตติ   อิมสมฺึเยว   อรหตฺต  
กถิต   เสเสสุ   ป ฺจสุ   นพฺิพานนฺติ   เอเก   วทนฺติ ฯ   อปเร  
อสมฺโมหาธิมุตฺโตติ   เอตฺเถว   นิพฺพาน   กถิต   เสเสสุ   อรหตฺตนฺติ  
วทนฺติ ฯ   อย   ปเนตฺถ   สาโร   สพฺเพเสฺวเวเตสุ   อรหตฺตมฺป  
นิพฺพานมฺป   กถิตเมวาติ ฯ   ภุสาติ   พลวนฺโต   ทิพฺพรูปสทิสา ฯ    
เนวสฺส   จิตฺต   ปริยาทิยนฺตีติ   เอตสฺส   ขีณาสวสฺส  จิตฺต  คเหตฺวา  
าตุ   น   สกโฺกนฺติ ฯ  กิเลสา  หิ  อุปปฺชฺชมานา  จิตฺต   คณฺหนฺติ  
นาม ฯ   อมิสฺสีกตนฺติ   กิเลสา  หิ  อารมฺมเณน  สทฺธึ  จิตฺต  มสิฺส  
กโรนฺติ   เตส   อภาวา   อมิสฺสีกต ฯ    ิตนฺติ   ปติฏ ิต ฯ อาเน ฺชปฺ- 
ปตฺตนฺติ   อจลปฺปตฺต ฯ   วย ฺจสฺสานุปสฺสตีติ   ตสฺส   เจส จิตฺตสฺส   
อุปฺปาทมฺป  วยมฺป  ปสฺสติ ฯ ภุสา วาตวุฏ ีติ พลววาตกฺขนฺโธ ฯ  
                          [ ม. ว. ท.  ๙-๑๐  ส. ต.  ๑๗๙ ]  
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เนว   น   สงฺกมฺเปยฺยาติ   เอกภาเคน  จาเลตุ   น  สกกฺุเณยฺย ฯ  
น  สมฺปกมฺเปยฺยาติ  ถูณ  วิย  สพฺพภาคโต  กมฺเปตุ  น  สกฺก-ุ 
เณยฺย ฯ น   สมฺปเวเธยฺยาติ   เวเธตฺวา   ปเวเธตฺวา   ปาเตตุ    
น สกฺกุเณยฺย๑ ฯ   เนกฺขมฺม   อธิมุตฺตสฺสาติ  อรหตฺต  ปฏิวิชฺฌิตฺวา  
 ิตสฺส ฯ   เสสปเทสุป   อรหตฺตเมว   กถิต ฯ   อุปาทานกฺขยสฺส  
จาติ   อุปโยคตฺเถ   สามิวจน ฯ   อสมฺโมห ฺจ   เจตโสติ  จิตฺตสฺส  
จ   อสมฺโมห   อธิมุตฺตสฺส ฯ   ทิสฺวา   อายตนุปฺปาทนฺติ  อายตนาน  
อุปฺปาท ฺจ   วย ฺจ   ทิสฺวา ฯ   สมฺมา   จิตฺต   วิมุจฺจตีติ  สมฺมา  
เหตุนา   นเยน   อิมาย   วิปสฺสนาปฏิปตฺติยา๒  ผลสมาปตฺติวเสน  
จิตฺต   วิมุจฺจติ   นิพฺพานารมฺมเณ   อธิมุจฺจติ ฯ   อถวา   อิมินา  
ขีณาสวสฺส   ปุพฺพภาคปฏิปทา   กถิตา ฯ   ตสฺส   หิ   อายตนุปฺปาท  
ทิสฺวา   อิมาย   วิปสฺสนาย   อธิคตสฺส   อริยมคฺคสฺสานุภาเวน  
สพฺพกิเลเสหิ  สมฺมา  จิตฺต  วิมุจฺจติ ฯ  เอว  ตสฺส  สมฺมา  วิมุตฺตสฺส  
ฯเปฯ   น   วิชฺชติ ฯ   ตตฺถ   สนฺตจิตฺตสฺสาติ   นิพฺพุตจิตฺตสฺส ฯ  
เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ  
        [๑๕๔]  อฬาริตฺถกวณฺณาติ   อภินวาริฏผลวณฺณนา ฯ   อุทเกน  
ตินฺตกากปตฺตวณฺณาติป วทนฺติ ฯ  
        [๑๕๕]  อภิชีวนฺติ  เอเตนาติ  อภิชีวนิก ฯ  กินตฺ ฯ  สิปฺป ฯ  
 ๑. ม. น สมฺปเวเธยยฺาติ เวเตฺวา ปจาเลตุ น สกฺกุเณยยฺ ฯ  ๒. วิปสฺสนาย ปฏิปตฺติยาติป  
ทิสฺสติ ฯ  

                                [ ม. ว. ท.  ๑๐-๑  ส. ต.  ๑๗๙-๘๐ ]  
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เตนาห เยน สิปฺเปนาติอาทึ ฯ  
        [๑๕๖]  อุณฺณาหิ   กตปาทุกาติ   อุณฺณาโลมมยกมฺพเลหิ  
อุณฺณาโลเมหิเอว วา กตปาทุกา ฯ  
        [๑๕๗]  น   ภิกฺขเว   คาวีน   วิสาเณสุ   คเหตพฺพนฺติอาทีสุ  
โมกฺขาธิปฺปาเยน   วิสาณาทีสุ   คเหตุ   วฏฏตีติ  คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ  
อนุชานามิ   ภิกฺขเว   ปุรสิยุตฺต   หตฺถวฏฏกนฺติ   เอตฺถ   อนุชานามิ  
ภิกฺขเว   ปุรสิยุตฺต   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   หตฺถวฏฏกนฺติ   เอว  
ปจฺเจก   วากฺยปริสมาปน   อธิปฺเปตนฺติ   อาห   ปุรสิยุตฺต  อิตฺถสีารถิ  
วา ฯเปฯ  ปุรสิา  วา  วฏฏติเยวาติ ฯ  ปกสิวิกนฺติ  ปกยาน ฯ  
ปาฏงฺกินฺติ อนฺโธลิกาเยต อธิวจน ฯ  
        [๑๕๘]  วาฬรูปานีติ  อาหริมานิ  วาฬรูปานิ ฯ  อกปฺปยรูปากุโล  
อกปฺปยม ฺโจ   ปลฺลงฺโกติ   สารสมาเส   วุตฺต ฯ   ทีฆโลมโก  
มหาโกชโวติ   จตุรงฺคุลาธิกโสโม   กาฬโกชโว ฯ   จตุรงฺคุลาธิกานิ  
กิร   ตสฺส   โลมานีติ   วจนโต   จตุรงฺคุลโต   เหฏา   วฏฏตีติ  
วทนฺติ ฯ   วานจิตฺรอุณฺณามยตฺถรโกติ   ภิตฺติจฺเฉทาทิวเสน๑  
วานวิจิตฺโร   อุณฺณามยตฺถรโก ฯ   ฆนปุปฺผโก   อุณฺณามยตฺถรโกติ  
อุณฺณามยโลหิตตฺถรโก ฯ   ปกติตูลิกาติ   รุกฺขตูลลตาตูลโปฏก-ี  
ตูลสงฺขาตาน   ติณฺณ   ตูลาน   อ ฺตรปุณฺณา   ตูลิกา ฯ  อุทฺธ- 
โลมีติ อุภโตทส   อุณฺณามยตฺถรณ   เอกนฺตโลมีติ   เอกโตทส  
 ๑. ภตฺติจเฺฉทาทิวเสนาติ ม ฺเ ฯ  

                      [ ม. ว. ท.  ๑๒-๒๕  ส. ต.  ๑๘๑-๓ ]  
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อุณฺณามยตฺถรณนฺติ   ทีฆนิกายฏกถาย   วุตฺต ฯ   สารสมาเส   ปน  
อุทฺธโลมีติ   เอกโต   อุคฺคตปุปฺผ   เอกนฺตโลมีติ   อุภโต อุคฺคต- 
ปุปฺผนฺติ   วุตฺต ฯ   โกเสยยฺกฏิสฺสมยนฺติ   โกเสยฺยกสฏมยนฺติ อาจริย- 
ธมฺมปาลตฺเถเรน  วุตฺต ฯ  สุทฺธโกเสยฺยนฺติ  รตนปรสิิพฺพนรหิต ฯ  
ทีฆนิกายฏกถาย   ปเนตฺถ   เปตฺวา   ตูลิก   สพฺพาเนว  โคนกาทีนิ  
รตนปฏิสิพฺพิตานิ   วฏฏนฺตีติ   วุตฺต ฯ   ตตฺถ   เปตฺวา   ตูลิกนฺติ  
เอเตน   รตนปฏิสิพฺพนรหิตาป   ตูลิกา   น   วฏฏตีติ   ทีเปติ ฯ  
รตนปฏิสิพฺพิตานิ   วฏฏนฺตีติ   อิมินา   ปน   ยานิ   รตนปฏิสิพฺพิตานิ  
ตานิ   ภุมฺมตฺถรณวเสน   ยถานุรูป   ม ฺจาทีสุ   จ   อุปเนตุ  วฏฏตีติ  
ทีปตนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ   เอตฺถ   จ   วินยปริยาย   ปตฺวา   ครุเก  
าตพฺพตฺตา   อิธ   วุตฺตนเยเนเวตฺถ   วินิจฺฉโย   เวทติพฺโพ ฯ  
สุตฺตนฺติกเทสนาย   ปน   คหฏานมฺป   วเสน   วุตฺตตฺตา   เตส  
สงฺคณฺหนตฺถ   เปตฺวา   ตูลิก ฯ เป ฯ   วฏฏตีติ  วุตฺตนฺติ  อปเร ฯ  
อชินจมฺเมหีติ   อชินมิคจมฺเมหิ ฯ  ตานิ  กริ  จมฺมานิ  สุขุมตรานิ ฯ  
ตสฺมา   ทุปฏฏติปฏฏานิ   กตฺวา   สิพฺพนฺติ ฯ   เตน   วุตฺต อชินป-ฺ 
ปเวณีติ ฯ  อุตฺตร  อุปริภาค  ฉาเทตีติ  อุตฺตรจฺฉโท  วิตาน ฯ  
ต ฺจ   โลหิตวิตาน   อิธาธิปฺเปตนฺติ   อาห   อุปริพนฺเธน รตฺต- 
วิตาเนนาติ ฯ  รตฺตวิตาเนสุ  จ  กาสาว  วฏฏติ กุสุมภฺาทิรตฺตเมว  
น   วฏฏตีติ   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   มหาอุปธานนฺติ  ปมาณาติกฺกนฺต  
อุปธาน ฯ   เอตฺถ   จ  กิ ฺจาป  ทีฆนิกายฏกถาย  อโลหิตกานิ  จ  
                         [ ม. ว. ท.  ๒๕  ส. ต.  ๑๘๓-๔ ]  
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เทฺว   วฏฏนติฺเยว   ตโต  อุตฺตรึ  ลภิตฺวา  อ ฺเส  ทาตพฺพานิ   
ทาตุ อสกฺโกนฺโต   ม ฺเจ   ติริย   อตฺถริตฺวา   อุปร ิ  ปจฺจตฺถรณ    
ทตฺวา นิปชฺชตุิมฺป   ลภตีติ   อวิเสเสน   วุตฺต ฯ  เสนาสนกฺขนฺธก- 
สวณฺณนาย ปน   อคิลานสฺส   สีสุปธาน ฺจ   ปาทุปธาน ฺจาติ    
ทฺวยเมว   วฏฏติ คิลานสฺส   พิมฺโพหนานิ   สนฺถริตฺวา   อุปร ิ   
ปจฺจตฺถรณ   ทตฺวา นิปชฺชตุิมฺป   วฏฏตีติ   วุตฺตตฺตา   คิลาโนเยว    
ม ฺเจ   ติริย อตฺถริตฺวา   นิปชฺชิตุ   ลภตีติ   เวทิตพฺพ ฯ   อภินิสฺสาย    
นิสีทิตุนฺติ อปสฺสาย นิสีทิตุ ฯ  
        [๑๕๙]  ปปาเต   ปพฺพเตติ   เอตฺถ   ปวตฺเต   ปพฺพเตติป  
ปนฺติ ฯ   ปวตฺตนามเก   ปพฺพเตติ  อตฺโถ ฯ  โสโณ  อุปาสโกติ-  
อาทีสุ   นาเมน  โสโณ  นาม  ตีหิ  สรณคมเนหิ  อุปาสกตฺตปฏิเว- 
ทเนน อุปาสโก   โกฏิอคฺฆหกสฺส   กณฺณปลนฺธนสฺส   ธารเณน    
โกฏิกณฺโณติ จ   วตฺตพฺเพ   กุฏิกณฺโณติ   เอว   อภิ ฺาโต   น    
สุกุมารโสโณติ อธิปฺปาโย ฯ   อย   หิ   อายสฺมโต  มหากจฺจานสฺส   
สนฺติเก  ธมมฺ สุตฺวา   สาสเน   อภิปฺปสนฺโน   สรเณสุ   จ   สีเลสุ    
จ  ปติฏ ิโต ปาปเต   ปพฺพเต   ฉายูทกสมฺปนฺเน   าเน   วิหาร    
กาเรตฺวา เถร   ตตฺถ   วสาเปตฺวา   จตูหิ   ปจฺจเยหิ   อุปฏาติ ฯ  
เตน   วุตฺต   อายสฺมโต   มหากจฺจานสฺส   อุปฏาโก   โหตีติ ฯ  
โส กาเลน กาล เถรสฺส อุปฏาน คจฺฉติ ฯ เถโร จสฺส  
ธมฺม   เทเสติ ฯ   เตน   สเวคพหุโล   ธมฺมจริยาย  อุสฺสาหชาโต  
                   [ ม. ว. ท.  ๒๕-๙  ส. ต.  ๑๘๔-๕ ]  
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วิหรติ ฯ   โส   เอกทา   สตฺเถน   สทฺธ ึ  วาณิชฺชตฺถาย  อุชฺเชนึ  
คจฺฉนฺโต   อนฺตรามคฺเค   อฏวิย  สตฺเถ  นิวิฏเ  รตฺติย  ชนสมฺพาธ-  
ภเยน   เอกมนฺต   อปกฺกมฺม   นิทฺท   อุปค ฺฉิ ฯ   สตฺโถ  ปจฺจูส-  
เวลาย   อุฏาย   คโต ฯ  น  เอโกป  โสณ  ปโพเธสิ ฯ  สพฺเพ  
วิสฺสริตฺวา   อคมสุ ฯ   โส  ปภาตาย  รตฺติยา  ปพุชฺฌิตฺวา  อุฏาย  
กิ ฺจิ   อปสฺสนฺโต   สตฺเถน   คตมคฺค   คเหตฺวา  สีฆ  สีฆ  คจฺฉนฺโต  
เอก   วฏฏรกุขฺ   อุปค ฺฉิ ฯ   ตตฺถ   อทฺทส   เอก   มหากาย  
วิรูปทสฺสน   วิภจฺฉ   ปุรสิ   อฏ ิโต   มุตฺตานิ   อตฺตโน   มสานิ  
สยเมว   ขาทนฺต   ทิสฺวาน   โกส ิ  ตฺวนฺติ   ปุจฺฉิ ฯ   เปโตสฺมิ  
ภนฺเตติ ฯ   กสฺมา   เอว  กโรสีติ ฯ  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺเมนาติ ฯ  
กึ   ปน   ต  กมฺมนฺติ ฯ  อห  ปุพฺเพ  ภารุกจฺฉนครวาสี  กฏูวาณิชฺโช  
หุตฺวา   ปเรส  สนตฺก  ว ฺเจตฺวา  ขาทึ  สมเณ  จ  ภิกขฺาย  อุปคเต  
ตุมฺหาก   มส   ขาทถาติ   อกฺโกสึ   เตน   กมฺเมน   เอตรหิ   อิม  
ทุกฺข   อนุภวามีติ ฯ   ต  สตฺุวา  โสโณ  อติวิย  สเวค  ปฏลิภิ ฯ  
ตโต   ปร   คจฺฉนฺโต   มุขโต  ปคฺฆริตกาฬโลหิเต  เทฺว  เปตทารเก  
ปสฺสิตฺวา   ตเถว   ปุจฺฉิ ฯ  เตปสฺส  อตฺตโน  กมฺม  กเถสุ ฯ  เต  
กิร   ภารุกจฺฉนคเร   ทารกกาเล   คนฺธวาณิชฺชาย   ชีวิต  กปฺเปนฺตา  
อตฺตโน   มาตริ   ขีณาสเว   นิมนฺเตตฺวา  โภเชนฺติยา  เคห  คนฺตฺวา  
อมฺหาก   สนตฺก   กสฺมา   สมณาน   เทสิ   ตยา   ทินนฺโภชน  
ภุ ฺชนกสมณาน   มุขโต   กาฬโลหิต   ปคฺฆรตูติ   อกฺโกสึสุ ฯ 
                         [ ม. ว. ท.  ๒๙  ส. ต.  ๑๘๕ ]  
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เต  เตน  กมมฺุนา  นิรเย  ปจิตฺวา  ตสฺส  วิปากาวเสเสน  เปตโยนิย  
นิพฺพตฺติตฺวา   ตทา   อิม   ทุกฺข   อนุภวนฺติ ฯ   ตมฺป   สุตฺวา  
โสโณ   อติวิย   สเวคชาโต   อโหส ิฯ   โส   อุชฺเชนึ   คนฺตฺวา  
กรณีย   ตีเรตฺวา   กุลฆร   ปจฺจาคโต   เถร   อุปสงฺกมิตฺวา  
กตปฏิสณฺาโร   ตมตฺถ   อาโรเจสิ ฯ   เถโรปสฺส   ปวตฺตินิวตฺตีสุ  
อาทีนวานิสเส   วิภาเวนฺโต   ธมฺม  เทเสสิ ฯ  โส  เถร  วนฺทิตฺวา  
เคห  คโต  สายมาส  ภุ ฺชิตฺวา  สยน  อุปคโต  โถกเยว  นิทฺทายิตฺวา  
ปฏิพุชฺฌิตฺวา   สยนตเล   นิสชฺช   ยถาสุต   ธมฺม   ปจฺจเวกฺขิตุ  
อารทฺโธ ฯ  ตสฺส  ต  ธมมฺ  ปจฺจเวกฺขโต  เต  จ  โข เปตตฺตภาเว  
อนุสฺสรโต   สสารทุกฺข   อติวิย   ภยานก   หุตฺวา   อุปฏาสิ ฯ  
ปพฺพชฺชาย   จิตฺต   นมิ ฯ   โส   วิภาตาย  รตฺติยา  สรีรปฏชิคฺคน  
กตฺวา   เถร   อุปคนฺตฺวา   อตฺตโน  อชฌฺาสย  อาโรเจตฺวา  ปพฺพชฺช  
ยาจิ ฯ   เตน   วุตฺต  อถโข  โสโณ  อุปาสโก ฯเปฯ  ปพฺพาเชตุ  
ม ภนฺเต อยฺโย มหากจฺจาโนติ ฯ  
        [๑๖๐]  ตตฺถ   ยถา   ยถาติอาทีน   ปทาน   อย  สงฺเขปตฺโถ  
เยน  เยน  อากาเรน  อยฺโย  มหากจฺจาโน  ธมฺม  เทเสติ  อาจิกฺขติ  
ป ฺเปติ   ปฏเปติ   วิวรติ   วิภชติ   อุตฺตานีกโรติ   ปกาเสติ  
เตน   เตน   เม   อุปปริกฺขโต   เอว   โหติ   ยเทต   สิกฺขตฺตย-  
พฺรหฺมจริย   เอกมฺป   ทิวส   อขณฺฑ   กตฺวา   จริมกจิตฺต   ปาเป-  
ตพฺพตาย   เอกนฺตปริปุณฺณ   เอกทิวสมฺป   กิเลสมเลน   อมลนิ  
                          [ ม. ว. ท. ๒๙  ส. ต.  ๑๘๕ ]  
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กตฺวา   จริมกจิตฺต   ปาเปตพฺพตาย   เอกนฺตปริสุทฺธ   สงฺขลิขิต  
ลิขิตสงฺขสทิส   โธตสงฺขสปฺปฏิภาค   จริตพฺพ   อิท   น   สุกร  
อคาร   อชฺฌาวสตา   อคารมชฺเฌ   วสนฺเตน   เอกนฺตปริปุณฺณ  
ฯเปฯ   จริตุนฺติ ฯ   เอว   อตฺตโน   ปรวิิตกฺกิต  โสโณ  อุปาสโก  
เถรสฺส   อาโรเจตฺวา   ต   ปฏิปชชฺิตุกาโม   อิจฺฉามห   ภนฺเตติ-  
อาทิมาห ฯ   เถโร   ปน   น   ตาวสฺส   าณ   ปริปากคตนฺติ  
อุปธาเรตฺวา   าณปริปาก   อาคมยมาโน   ทกฺุกร   โขติอาทินา  
ปพฺพชฺชาฉนฺท   นิวาเรสิ ฯ   ตตฺถ   เอกเสยฺยนฺติ   อทุติยเสยฺย ฯ  
เอตฺถ   จ   เสยฺยาสีเสน   เอโก   ติฏติ   เอโก   คจฺฉติ  เอโก  
นิสีทตีติอาทินา  นเยน  วุตฺต  จตูสุ  อิรยิาปเถสุ  กายวิเวก  ทีเปติ ฯ  
น   เอกินา   หุตฺวา   สยนมตฺต ฯ  เอกภตฺตนฺติ  เอกภตฺติโก  โหติ  
รตฺตูปรโต   วิรโต   วิกาลโภชนาติ   เอว   วุตฺต   วิกาลโภชนวิรตึ  
สนฺธาย   วทติ ฯ   พฺรหฺมจริยนฺติ   เมถนุวิรติพฺรหฺมจริย  สิกฺขตฺตยา-  
นุโยคสงฺขาต   สาสนพฺรหฺมจริย   วา ฯ   อิงฺฆาติ   โจทนตฺเถ  
นิปาโต ฯ  ตตฺเถวาติ  เคเหเยว ฯ  พุทธฺสาสน  อนุยุ ฺชาติ นิจฺจสีล-  
อุโปสถสีลนยิมาทิเภท   ป ฺจงฺค   อฏงฺค   ทสงฺค ฺจ   สีล   ตทนุ-  
รูป ฺจ   สมาธิป ฺาภาวน   อนุยุ ฺช ฯ   เอต   ห ิ  อุปาสเกน  
ปุพฺพภาเค   อนุยุ ฺชิตพฺพ   พุทฺธสาสน   นาม ฯ   เตนาห  กาลยุตฺต  
เอกเสยฺย   เอกภตฺต   พฺรหฺมจริยนฺติ ฯ   ตตฺถ   กาลยุตฺตนฺติ  
จาตุทฺทสี ป ฺจทฺทสี อฏมี ปาฏิหาริยปกฺขสงฺขาเตน   กาเลน   ยุตฺต  
                          [ ม. ว. ท.  ๒๙  ส. ต.  ๑๘๕ ]  
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ยถาวุตฺตกาเล   วา   ตุยฺห   อนุยุ ฺชนฺตสฺส   ยุตฺต  ปฏิรูป  สกฺกุเณยฺย  
น   สพฺพกาล   สพฺพทาติ   อธิปฺปาโย ฯ   สพฺพเมต   าณสฺส  
อปริปกฺกตฺตา   ตสฺส   กามาน   ทุปฺปหานตาย   สมฺมาปฏิปตฺติย  โยคฺย  
การาเปตุ   วทติ   น   ปพฺพชฺชาฉนฺท   นิวาเรตุ ฯ   ปพฺพชฺชาภิ-  
สงฺขาโรติ   ปพฺพชิตุ   อารมฺโภ   อุสฺสาโห ฯ   ปฏปิฺปสฺสมฺภีติ  
อินฺทฺริยาน   อปริปกฺกตฺตา   สเวคสฺส   จ  นาติติกฺขภาวโต  วูปสมิ ฯ  
กิ ฺจาป   ปฏปิฺปสฺสมฺภิ   เถเรน   วุตฺตวิธึ   ปน   อนุติฏนฺโต  
กาเลน   กาล   เถร   อุปสงฺกมิตฺวา  ปยิรุปาสนฺโต  ธมฺม  สุณาติ ฯ  
ตสฺส   วุตฺตนเยเนว   ทุติยมฺป   ปพฺพชชฺาย   จิตฺต   อุปฺปชฺชิ ฯ  
เถรสฺส   จ   อาโรเจสิ ฯ  ทุติยมฺป  เถโร  ปฏิกฺขิป ฯ  ตติยวาเร  
ปน   าณสฺส   ปริปกฺกภาว   ตฺวา   อิทานิ  น  ปพฺพาเชตุ  กาโลติ  
เถโร   ปพฺพาเชสิ ฯ   ปพฺพชิต ฺจ  ต  ตีณิ  สวจฺฉรานิ  อติกฺกมิตฺวา  
คณ   ปริเยสิตฺวา   อุปสมฺปาเทสิ ฯ   ต   สนฺธาย   วุตฺต  ทุติยมฺป  
โข โสโณ ฯ เป ฯ อุปสมฺปาเทสีติ ฯ  
        [๑๖๑]  ตตฺถ   อปฺปภิกฺขุโกติ   กติปยภิกฺขุโก ฯ   ตทา   กริ  
ภิกฺขู  เยภุยฺเยน  มชฺฌิมเทเสเยว  วสึสุ ฯ  ตสฺมา  ตตฺถ  กติปยาเอว  
อเหสุ ฯ   เต   จ   เอกสฺมึ   คาเม   เอโก   เอกสฺมึ   นคิเม  
เทฺวติ   เอว  วิสุ  วิสุ  วสึสุ ฯ  กิจฺเฉนาติ  ทุกฺเขน ฯ  กสิเรนาติ  
อายาเสน ฯ  ตโต  ตโตติ  ตสฺมา  ตสฺมา  คามนิคมาทิโต ฯ เถเรน  
หิ   กติปเย  ภิกฺขู  อาเนตฺวา  อ ฺเสุ  อานียมาเนสุ  ปุพฺเพ  อานตีา  
                          [ ม. ว. ท.  ๒๙-๓๐  ส. ต.  ๑๘๕ ]  
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เกนจิเทว   กรณีเยน   ปกกฺมึสุ ฯ   กิ ฺจิ   กาล  อาคเมตฺวา  ปุน  
เตสุ   อานียมาเนสุ   อิตเร   ปกฺกมึส ุฯ  เอว  ปุนปฺปุน  อานยเนน  
สนฺนิปาโต  จิเรเนว  อโหสิ ฯ   เถโรป  ตทา  เอกวิหารี  อโหส ิฯ  
เตน   วุตฺต   ติณฺณ   วสฺสาน ฯ เป ฯ    สนฺนิปาเตตฺวาติ ฯ   วสฺส  
วุฏสฺสาติ   วสฺส   อุปคนฺตฺวา   วุสิตวโต ฯ   เอทิโส  จ  เอทิโส  
จาติ   เอวรูโป   จ   เอวรูโป   จ ฯ  เอวรูปาย  นาม  รูปกาย-  
สมฺปตฺติยา   สมนฺนาคโต   เอวรูปาย   ธมฺมกายสมฺปตฺติยา   สมนฺนา-  
คโตติ   สุโตเยว   โส   ภควา ฯ  น  จ  มยา  สมฺมุขา  ทฏิโติ  
เอเตน   ปุถุชชฺนสทฺธายเอว   อายสฺมา   โสโณ   ภควนฺต  ทฏ ุกาโม  
อโหสิ   อปรภาเค   ปน   สตฺถารา   สทฺธึ   เอกคนฺธกุฏิย   วสิตฺวา  
ปจฺจูสสมย   อชฺฌิฏโ   โสฬสอฏกวคฺคิยานิ   สตฺถุ   สมฺมุขา  
อฏ ิกตฺวา   มนสิกตฺวา   สพฺพ   เจตสา  สมนฺนาหริตฺวา  อตฺถธมฺมปฏ-ิ  
สเวที   หุตฺวา   ภณนฺโต   ธมฺมุปส ฺหิตปาโมชชฺาทิมุเขน   สมาหิโต  
สรภ ฺปริโยสาเน   วิปสฺสน   ปฏเปตฺวา   สงฺขาเร   สมฺมสนฺโต  
อนุปุพฺเพน   อรหตฺต   ปาปุณิ   เอตทตฺถเมว   หิสฺส   ภควตา  
อตฺตนา   สทฺธึ   เอกคนฺธกุฏิวาโส   อาณตฺโตติ   วทนฺติ ฯ   เกจิ  
ปนาหุ   น   จ   มยา   สมมฺุขา   ทิฏโติ   อิท   รูปกายทสฺสนเมว  
สนฺธาย   วุตฺต ฯ  อายสฺมา  หิ  โสโณ  ปพฺพชิตฺวา  เถรสฺส  สนฺติเก  
กมฺมฏาน   คเหตฺวา   ฆเฏนฺโต   วายมนฺโต   อนุปสมฺปนฺโนว  
โสตาปนฺโน   หุตฺวา   อุปสมฺปชฺชิตฺวา   อุปาสกาป  โสตาปนฺนา  โหนฺติ  
                              [ ม. ว. ท.  ๓๐  ส. ต.  ๑๘๕ ]  
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อหมฺป   โสตาปนฺโน   กิเมตฺถ   จิตฺตนฺติ   อุปริมคฺคตฺถาย   วิปสสฺน  
วฑฺเฒตฺวา   อนฺโตวสฺเสเยว   ฉฬภิ ฺโ   หุตฺวา   วิสุทฺธิปวารณาย  
ปวาเรสิ ฯ   อริยสจฺจทสฺสเนน   ภควโต   ธมฺมกาโย  ทิฏโ  นาม  
โหติ ฯ  วุตฺต  เหต  โย  โข  วกฺกล ิ ธมมฺ  ปสฺสติ โส ม ปสฺสตีติ ฯ  
ตสฺมาสฺส   ธมฺมกายทสฺสน   ปเคว   สทิฺธ   ปวาเรตฺวา  ปน  รูปกาย  
ทฏ ุกาโม อโหสีติ ฯ  
        [๑๖๒]  ปาสาทิกนฺติอาทีน   ปทาน   อตฺโถ   อฏกถายเมว  
วุตฺโต ฯ   ตตฺถ   วิสูกายิกวิปฺผนฺทิตานนฺติ   ปฏิปกขฺภูตาน   ทิฏ ิ-  
จิตฺตวิปฺผนฺทิตานนฺติ   อตฺโถ ฯ   ปาสาทิกนฺติ   วา  ทฺวตฺตึสมหาปุริส-  
ลกฺขณอสีติอนุพฺย ฺชน พฺยามปฺปภา เกตุมาลาลงฺกตาย สมนฺตปฺ-  
ปาสาทิกาย   อตฺตโน   สรีรโสภาย   สมฺปตฺติยา   รูปกายทสฺสนพฺยา-  
วฏชนสฺส   สพฺพภาคโต   ปสาทาวห ฯ   ปสาทนียนฺติ   ทสพลจตุ-  
เวสารชฺช ฉอสาธารณาณ อฏารสอาเวณิยพุทฺธธมฺมปฺปภูติ อปริ-  
มาณคุณคณสมนฺนาคตาย   ธมฺมกายสมฺปตฺติยา   ปริกฺขกชนสฺส  
ปสาทนีย   ปสีทิตพฺพยุตฺต   ปาสาทิก   วา ฯ  สนฺตินทฺฺริยนฺติ  จกขฺาทิ-  
ป ฺจินฺทฺริยโลลตาวิคเมน   วูปสนฺตป ฺจินฺทฺริย ฯ   สนฺตมานสนฺติ  
ฉฏสฺส   มนินฺทฺริยสฺส   นิพฺพิเสวนภาวุปคมเนน   วูปสนฺตมานส ฯ  
อุตฺตมทมถสมถมนุปฺปตฺตนฺติ โลกุตฺตรป ฺาวิมุตฺติเจโตวิมุตฺติ-  
สงฺขาต   อุตฺตม   ทมถ   สมถ ฺจ   อนุปฺปตฺวา   อธิคนฺตฺวา    ิต ฯ  
ทนฺตนฺติ   สปุริสุทฺธกายสมาจารตาย   หตฺถปาทกกฺุกุจฺจาภาวโต  
                          [ ม. ว. ท. ๓๑  ส. ต.  ๑๘๕ ]  
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ทวาทิอภาวโต   จ   กาเยน   ทนฺต ฯ   คุตฺตนฺติ  สุปรสิุทฺธวจีสมา-  
จารตาย   นิรตฺถกวาจาภาวโต   รวาทิอภาวโต  จ  วาจาย  คุตฺต ฯ  
ยตินฺทฺริยนฺติ   สุปริสุทฺธมโนสมาจารตาย   อริยิทฺธโิยเคน   อพฺยาวฏ-  
อปฺปฏิสงฺขุเปกฺขาภาวโต๑  จ  มนินฺทรฺยิวเสน  ยตินฺทฺริย ฯ  นาคนฺติ  
ฉนฺทาทิวเสน   อคมนโต   ปหีนาน   ราคาทิกิเลสาน   อปุนาคมนโต  
อปจฺจาคมนโต   กสฺสจิป   อาคุสฺส   สพฺพถาป   อกรณโต   ปุนพฺภวสฺส  
จ   อคมนโตติ   อิเมหิ   การเณหิ  นาค ฯ  เอตฺถ  จ  ปาสาทิกนฺติ  
อิมินา   รูปกาเยน   ภควโต   ปมาณภูตต   ทีเปติ ฯ   ปสาทนียนฺติ  
อิมินา   ธมฺมกาเยน ฯ   สนฺตินฺทฺริยนฺติอาทินา   เสเสหิ   ปมาณภูตต  
ทีเปติ ฯ   เตน  จตุปฺปมาณิเก  โลกสนฺนิวาเส  อนวเสสโต  สตฺตาน  
ภควโต ปมาณภาโว ปกาสิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๑๖๓]  เอกวิหาเรติ  เอกคนฺธกุฏิย ฯ  คนฺธกุฏ ิ หิ อิธ วิหาโรติ  
อธิปฺเปตา ฯ   วตฺถุนฺติ   วสิตุ ฯ   อชฺโฌกาเส   วีตินาเมตฺวาติ  
อชฺโฌกาเส  นิสชฺชาย  วีตินาเมตฺวา ฯ  ยสฺมา  จ  ภควา  อายสฺมโต  
โสณสฺส   สมาปตฺติสมาปชฺชเนน   ปฏิสนฺถาร   กโรนฺโต   สาวก-  
สาธารณา   สพฺพา   สมาปตฺติโย   อนุโลมปฏโิลม   สมาปชชฺนโฺต  
พหุเทว   รตฺตึ   อชฺโฌกาเส  นิสชฺชาย  วีตินาเมตฺวา  ปาเท  ปกฺขา-  
เลตฺวา   วิหาร   ปาวิสิ   ตสฺมา   อายสฺมาป   โสโณ   ภควโต  
อธิปฺปาย   ตฺวา   ตทนุรปู   สพฺพา   ตา   สมาปตฺติโย อนุโลม- 
 ๑. อปฺปฏิสงฺขานุเปกฺขาภาวโตติป ทิสฺสติ ฯ  

                                [ ม. ว. ท.  ๓๑  ส. ต.  ๑๘๕ ]  
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ปฏิโลม   สมาปชฺชนฺโต   พหุเทว   รตฺตึ  อชฺโฌกาเส  นิสชฺชาย  
วีตินาเมตฺวา   ปาเท  ปกฺขาเลตฺวา  วิหาร  ปาวิสีติ  เกจิ  วทนฺติ ฯ  
ปวิสิตฺวา   จ   ภควตา   อนุ ฺาโต   จีวร   ติโรกรณีย   กตฺวาป  
ภควโต  ปาทปสฺเส  นิสชฺชาย  วีตินาเมติ ฯ  อชฺเฌสีติ  อาณาเปสิ ฯ  
ปฏิภาตุ   ต   ภิกฺขุ   ธมโฺม   ภาสิตุนฺติ   ภิกฺขุ   ตุยฺห   ธมฺโม  
ภาสิตุ   อุปฏตุ   าณมุข   อาคจฺฉตุ ฯ   ยถาสุต   ยถาปริยตฺต  
ธมฺม   ภณาหีติ   อตฺโถ ฯ   สพฺพาเนว   อฏกวคฺคิกานีติ   อฏก-  
วคฺคภูตานิ   กามสุตฺตาทีนิ   โสฬส   สุตฺตานิ ฯ   สเรน   อภาสีติ  
สุตฺตุสฺสารณสเรน   อภาสิ ฯ   สรภ ฺวเสน   กเถสีติ   อตฺโถ ฯ  
สรภ ฺปริโยสาเนติ   อุสฺสารณาวสาเน ฯ   สุคฺคหิตานีติ   สมฺมา  
อุคฺคหิตานิ ฯ   สุมนสิกตานีติ   สฏุ ุ   มนสิกตานิ ฯ   เอกจฺโจ  
อุคฺคหณกาเล   สมฺมา   อุคฺคเหตฺวาป   ปจฺฉา   สชฌฺายาทิวเสน  
มนสิกรณกาเล  พฺย ฺชนานิ  วา  มิจฺฉา  วาเจติ๑  ปทปจฺจาภฏ วา  
กโรติ   น   เอวมย ฯ   อิมนิา   ปน   สมฺมเทว   ยถคฺุคหิต  
มนสิกตานิ ฯ   เตน   วุตฺต   สุมนสิกตานีติ   สุฏ ุ  มนสิกตานีติ ฯ  
สูปธาริตานีติ   อตฺถโตป   สุฏ ุ   อุปธาริตานิ ฯ   อตฺเถ  หิ  สุฏ ุ  
อุปธาริเต   สกฺกา  ปาลิ  สมฺมา  อุสฺสาเรตุ ฯ  กลฺยาณิยาสิ  วาจาย  
สมนฺนาคโตติ   สถิิลธนิตาทีน   ยถาวิธาน   วจเนน   ปริมณฺฑลปท-  
พฺย ฺชนาย   โปริยา   วาจาย   สมนฺนาคโต  อโหสิ ฯ  วิสฺสฏายาติ  
 ๑. ม. โรเปติ ฯ  

                            [ ม. ว. ท.  ๓๑-๓  ส. ต.  ๑๕๘-๖ ]  
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วิมุตฺตาย ฯ   เอเตนสฺส   วิมุตฺตวาทิต   ทสฺเสติ ฯ  อเนลคลายาติ  
เอล   วุจฺจติ   โทโส ฯ  ต  น  ปคฺฆรตีติ  อเนลคลา ฯ  ตาย ฯ  
นิทฺโทสายาติ   อตฺโถ ฯ   อถวา   อเนลคลายาติ   อเนลาย   จ  
อคลาย   จ ฯ   นิทฺโทสาย   อคลิตปทพฺย ฺชนาย   อปริหีนปท-  
พฺย ฺชนายาติ   อตฺโถ ฯ  ตถาหิ  น  ภควา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  
สาวกาน   ภิกฺขูน   กลฺยาณวากฺกรณาน   ยทิท   โสโณ   กุฏกิณฺโณติ  
เอตทคฺเค   เปสิ ฯ   อตฺถสฺส   วิ ฺาปนิยาติ   ยถาธิปฺเปต  อตฺถ  
าเปตุ๑  สมตฺถาย ฯ  กติวสฺโสติ  โส  กิร  มชฺฌิมวยสฺส  ตติเย  
โกฏาเส    ิโต   อากปฺปสมฺปนฺโน   จ๒ ปเรส  จิรตรปพฺพชิโต  
วิย   ขายติ   ต   สทฺธาย  ภควา  ปุจฺฉีติ  เกจิ ฯ  ต  อการณ ฯ    
เอว   สนฺต   สมาธิสุข   อนุภวิตุ   ยุตฺโต   เอตฺตก   กาล   กสฺมา  
ปมาท   อาปนฺโนสีติ  ปน  อนุนุ ฺชิตุ  สตฺถา  กติวสฺโสสีติ  ต  ปุจฺฉิ ฯ  
เตเนวาห   กสิฺส   ปน   ตฺว   ภิกฺขุ   เอว  จิร  อกาสีติ ฯ  ตตฺถ  
กิสฺสาติ   กึการณา ฯ   เอว  จิร  อกาสีติ  เอว  จิรายิ ฯ  เกน  
การเณน   เอว   จิรกาล   ปพฺพชฺช   อนุปคนฺตฺวา  อคารมชฺเฌ  วสีติ  
อตฺโถ ฯ   จิร   ทิฏโ  เมติ  จิเรน  จิรกาเลน  มยา  ทฏิโ ฯ  
กาเมสูติ   วตฺถุกาเมสุ   กิเลสกาเมสุ   จ ฯ  อาทีนโวติ  โทโส ฯ  
อปจาติ   กาเมสุ   อาทีนเว   เกนจิ  ปกาเรน  ทิฏเป  น  ตาวาห  
ฆราวาสโต   นิกฺขมิตุ   อสกฺขึ ฯ   กสมฺา ฯ  สมฺพาโธ  ฆราวาโส  
 ๑. วิ ฺาเปตุนฺติป ทิสฺสติ ฯ  ๒. อ ฺตฺถ วสทฺโท โหติ ฯ  

                           [ ม. ว. ท. ๓๓  ส. ต.  ๑๘๖ ]  
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อุจฺจาวเจหิ   กิจฺจกรณีเยหิ  สมุปพฺยุฬโฺห  อาคาริยภาโว ฯ  เตเนวาห  
พหุกิจฺโจ   พหุกรณีโยติ ฯ   เอตมตฺถ   วิทิตฺวาติ   กาเมสุ  ยถาภูต  
อาทีนวทสฺสิโน   จิตฺต   จิรายิตฺวาป   ฆราวาเสน   ปกฺขนฺทติ   อ ฺ-  
ทตฺถุ   ปทุมปลาเส   อุทกวินฺทุ   วิย   วินิวฏเฏติเยวาติ   เอตมตฺถ  
สพฺพาการโต   วิทิตฺวา ฯ   อิม   อุทานนฺติ   ปวตฺตึ   นิวตฺติ ฺจ  
สมฺมเทว   ชานนฺโต   ปวตฺติย   ตนิมิตฺเต   จ   น   กทาจิป  รมตีติ  
อิทมตฺถทีปก อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ  
        [๑๖๔]  ตตฺถ  ทิสฺวา  อาทีนว  โลเกติ  สพฺพสฺมปึ  สงฺขารโลเก  
อนิจฺโจ   ทุกโฺข   วิปริณามธมฺโมติอาทินา   อาทีนว   โทส   ป ฺา-  
จกฺขุนา   ปสฺสิตฺวา ฯ   เอเตน   วิปสฺสนาจาโร  กถโิต ฯ  ตฺวา  
ธมฺม   นิรูปธนิฺติ   สพฺพุปธิปฏินิสฺสคฺคตฺตา   นิรุปธึ   นิพฺพานธมฺม  
ยถาภูต   ตฺวา   นิสฺสรณวิเวกาสงฺขตามตสภาวโต   มคฺคาเณน  
ปฏิวิชฺฌิตฺวา ฯ   ทิสฺวา   ตฺวาติ  อิเมส  ปทาน  ฆต  ปวิตฺวา  พล  
โหติ   สีห   ทิสฺวา   ภย   โหติ   ป ฺาย   จสฺส   ทสิฺวา  อาสวา  
ปริกฺขีณา   โหนฺตีติอาทีสุ   วิย   เหตุอตฺถตา   ทฏพฺพา ฯ   อรโิย  
น   รมตี  ปาเปติ  กิเลเสหิ  อารกตฺตา  อริโย  สปฺปุรโิส  อณุมตฺเตป  
ปาเป  น  รมติ ฯ  กสฺมา ฯ  ปาเป  น รมตี สุจีติ สุวิสุทฺธกายสมา-  
จาราทิตาย   สุจิ   สุทฺธปุคฺคโล  ราชหโส  วิย  อุจฺจารฏาเน  ปาเป  
สงฺกิลิฏธมฺเม   น   รมติ   นาภินนฺทติ ฯ  ปาโป  น  รมติ  สุจินฺติป  
ปาโ ฯ   ตสฺสตฺโถ   ปาโป   ปาปปุคฺคโล   สุจึ   อนวชฺช โวทาน- 
                           [ ม. ว. ท.  ๓๓-๔  ส. ต.  ๑๘๖ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 251 

ธมฺม   น   รมติ   อ ฺทตฺถุ  คามสูกราทโย  วิย  อุจฺจารฏาน  
อสุจึ สงฺกิเลสธมฺมเยว รมตีติ ปฏิปกขฺโต เทสน ปริวตฺเตติ ฯ  
        [๑๖๕]  กาฬสีโหติ  กาฬมุขา  วานรชาติ ฯ  เสสเมตฺถ  ปาลโิต  
อฏกถาโต จ สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ  
                             จมฺมกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                           -----------------  
                           [ ม. ว. ท.  ๓๔-๗  ส. ต.  ๑๘๖-๘ ]  
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                                  เภสชฺชกฺขนฺธกวณฺณนา  
        [๑๖๖]  เภสชฺชกฺขนฺธเก ฯ  นจฺฉาเทนฺตีติ  รุจึ  น อุปฺปาเทนฺติ ฯ  
สสสุกาติ   สมุทฺเท   ภวา  เอกา  มจฺฉชาติ ฯ  กุมฺภิลาติป  วทนฺติ ฯ  
สสคฺคนฺติ๑   ปริสฺสาวิต ฯ  เตลปรโิภเคนาติ  สตฺตาหกาลิกปริโภค  
สนฺธาย   วุตฺต ฯ   ปฏเหีติ   ปสิเตหิ ฯ  อุพฺภิท  นาม  โอสร-  
ปสุมย ฯ   ฉกณกนฺติ๒   โคมย ฯ  ปากติกจุณฺณ  นาม  อปกฺก-  
กสาวจุณฺณ ฯ   เตน   เปตฺวา   คนฺธจุณฺณ   สพฺพ   วฏฏตีติ  
วทนฺติ ฯ   สวุณฺณเครุโกติ   สุวณฺณตุตฺถาทิ ฯ   อ ฺชนุปปสนนฺติ  
อ ฺชนตฺถาย   อุปปสิตพฺพ   ยงฺกิ ฺจิ   จุณฺณชาต ฯ   สาม  คเหตฺวาติ  
เอตฺถ   สปฺปทฏสฺส   อตฺถาย   อ ฺเน   ภิกฺขุนา   คหิตมฺป   สาม  
คหิตสงฺขเมว   คจฺฉตีติ   เวทิตพฺพ ฯ   ฆรทินฺนกาพาโธ   นาม  
วสิกรณตฺถาย   ฆรณิยา   ทินฺนเภสชฺชสมุฏ ิโต   อาพาโธ ฯ  เตนาห  
วสิกรณปานกสมุฏ ิตโรโคติ ฯ   ฆรสทฺโท   เจตฺถ  อเภเทน  ฆรณิยา  
วตฺตมาโน   อธิปฺเปโต ฯ  อกฏยูเสนาติ  อนภิสงฺขเตน  มุคฺคยูเสน ฯ  
กฏากเฏนาติ   มุคฺเค   ปจิตฺวา   อจาเลตฺวาว   ปริสสฺาวิเตน  
มุคฺคยูเสนาติ คณฺ ีปเทสุ วุตฺต ฯ  
        [๑๖๗]  คุฬกรณนฺติ   คุฬกรณฏาน ฯ   อุจฺฉุสาลนฺติ   วุตฺต  
โหติ ฯ   อวิสฺสตฺถาติ   สาสงฺกา ฯ   อปฺปมตฺตเกป   ปวาเรนฺตีติ  
 ๑. ปาลิย สสฏนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ปาลิย ฉกนนฺติ ฯ  

                       [ ม. ว. ท.  ๓๘-๕๘  ส. ต.  ๑๘๘-๙๑ ]  
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อปฺปมตฺตเกป   คหิเต   ปวาเรนฺติ ฯ   พหุมฺหิ   คหิเต   อ ฺเส  
นปฺปโหตีติ   ม ฺมานา   อปฺปมตฺตก   คเหตฺวาป   ปวาเรนฺตีติ  อธิปฺ-  
ปาโย ฯ   ปฏสิงฺขาป   ปฏกิฺขิปนฺตีติ   ทิวา   โภชนตฺถาย  ภวิสฺสตีติ  
สลฺลกฺเขตฺวาป   ปฏิกฺขิปนฺติ ฯ   สมฺพาเธ  ทหนกมฺม  ปฏิกฺเขปาภาวา  
วฏฏติ ฯ   อุภโต   ปสนนฺาติ   อุโภ   ปสนฺนา ฯ  มาฆาโตติ  มา  
ฆาเตถ ปาณิโนติ เอว มาฆาตโฆสนโฆสิตทิวโส ฯ  
        [๑๖๘]  มธุโคฬกนฺติ   สกกฺราทหีิ   สยุตฺตปูว ฯ  อายุ  เทตีติ  
อายุทาน   เทติ ฯ   วณฺณนฺติ   สรีรวณฺณ ฯ  สุขนฺติ  กายิกเจตสิก-  
สุข ฯ   พลนติฺ   สรีรถาม ฯ  ปฏิภาณนฺติ  ยุตฺตมตฺตปฏิภาณ๑ ฯ  
วาต   อนุโลเมตีติ   วาต   อนุโลเมตฺวา   หรติ ฯ  วตฺถึ  โสเธตีติ  
ธมนิโย   สุทธฺ  กโรติ ฯ  อามาวเสส  ปาเจตีติ  สเจ  อามาวเสสก  
โหติ   ต   ปาเจติ ฯ  อนุปฺปเวจฺฉตีติ  เทติ ฯ  วาต ฺจ  พฺยปเนตีติ  
สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ   นนุ   จ   ปรมฺปรโภชเนน   กาเรตพฺโพติ   กสมฺา  
วุตฺต ฯ   ปรมฺปรโภชน   หิ   ป ฺจนฺน   โภชนาน   อ ฺตเรน  
นิมนฺติตสฺส   ต   เปตฺวา   อ ฺ   ป ฺจนฺน   โภชนาน   อ ฺตร  
ภุ ฺชนฺตสฺส   โหติ ฯ   อิเม   จ   ภิกฺขู   โภชชฺยาคุ   ปริภุ ฺชึสุ  
ป ฺจสุ   โภชเนสุ   อ ฺตรนฺติ   อาห   โภชชฺยาคุยา   หิ   ปวารณา  
โหตีติ ฯ   ยสฺมา   ป ฺจนฺน   โภชนาน   อ ฺตร   ปฏิกฺขิปนฺตสฺส  
วุตฺตา   ปวารณา   โภชฺชยาคุ   ปฏิกฺขิปนฺตสฺสาป   โหติเยว   ตสฺมา  
 ๑. ยุตฺตมุตฺตปฏิภาณนฺติ ม ฺเ ฯ  

                     [ ม. ว. ท.  ๖๑-๘๒  ส. ต.  ๑๙๑-๔ ก. ]  
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โภชฺชยาคุป   โอทนคติกาเยวาติ   อธิปฺปาโย ฯ   สุขุโมช  ปกฺขิปสูติ  
ภควา ปริภุ ฺชิสฺสตีติ ม ฺมานา ปกฺขิปสุ ฯ  
        [๑๖๙]  ปาฏลิคาโมติ  เอวนามโก  มคธรฏเ  เอโก  คาโม ฯ  
ตสฺส   กริ   คามสฺส   มาปนทิวเส   คามงฺคณฏาเน   เทฺว   ตโย  
ปาฏลงฺกุรา   ปวิโต   อุพฺภิชฺชิตฺวา   นกิฺขมึสุ ฯ  เตน  ต  ปาฏล-ิ  
คาโมเตฺวว   โวหรึสุ ฯ   ตทวสรีติ   ต   ปาฏลิคาม   อวสริ  
อนุปาปุณิ ฯ   ปาฏลิคามิกาติ   ปาฏลิคามวาสิโน ฯ  อุปาสกาติ  เต  
กิร  ภควโต  ปมทสฺสเนน  เกจิ  สรเณสุ  จ  สีเลสุ   จ ปติฏ ิตา ฯ  
เตน   วุตฺต   อุปาสกา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสูติ ฯ  ปาฏลิคาเม  
กิร   อชาตสตฺตุโน   ลิจฺฉวิราชูน ฺจ   มนุสฺสา  กาเลน  กาล  คนฺตฺวา  
เคหสามิเก  เคหโต  นีหรตฺิวา  มาสมฺป  อฑฺฒมาสมฺป  วสนฺติ ฯ  เตน  
ปาฏลิคามวาสิโน  มนุสฺสา  นิจฺจุปทฺทุตา  เอเตส ฺเจว๑  อาคตกาเล  
วสนฏาน   ภวิสฺสติ   เอกปสฺเส๑   อิสสฺราน  ภณฺฑปฏิสามนฏาน  
เอกปสฺเส   วสนฏาน   เอกปสฺเส   อาคนฺตุกาน   อทฺธิกมนุสฺสาน  
เอกปสฺเส   ทลิทฺทาน   กปณมนุสฺสาน   เอกปสฺเส   คิลานาน  
วสนฏาน   ภวิสฺสตีติ   สพฺเพส   อ ฺม ฺ   อฆฏเฏตฺวา   วสนปฺ-  
ปโหนก  นครมชฺเฌ  มหตึ  สาล  กาเรสุ ฯ  ตสฺมา  นาม  อาวสถา-  
คารนฺติ ฯ   อาคนฺตฺวา   วสนฺติ   เอตฺถ  อาคนฺตุกาติ  อาวสโถ ฯ  
ตเทว   อคฺาร   อาวสถาคาร ฯ  ตทิวส ฺจ  ต  นฏิาน  อคมาสิ ฯ  
 ๑-๑. เอเตส ฺเว---ภวิสฺสตีติ เอกปสฺเสติ ม ฺเ ฯ  

                         [ ม. ว. ท.  ๘๒-๖  ส. ต.  ๑๙๔ ก. ]  
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เต   ตตฺถ   คนฺตฺวา   กฏกมฺมสุธากมฺมจิตฺตกมฺมาทิวเสน   สุปริ-  
นิฏ ิต   สุสชฺชิต   เทววิมานสทิส   ทฺวารโกฏกโต   ปฏาย  โอโล-  
เกตฺวา   อิท   อาวสถาคาร   อติวิย  มโนรมฺม  สสฺสริีก  เกน  นโุข  
ปม   ปริภุตฺต  อมฺหาก  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย  อสฺสาติ  จินฺเตสุ ฯ  
ตสฺมึเยว   จ   ขเณ   ภควา   ต   คาม   อนุปฺปตฺโตติ  อสฺโสสุ ฯ  
เตน   เต   อุปฺปนฺนปติโสมนสฺสา   อมฺเหหิ   ภควา   คนฺตฺวาป  
อาเนตพฺโพสิยา   โสสยเมวอมฺหากวสนฏาน   สมฺปตฺโต   อชชฺ  
มย   ภควนฺต   อิธ   วสาเปตฺวา   ปม   ปริภุ ฺชาเปสฺสาม   ตถา  
ภิกฺขุสงฺฆ   ภิกฺขุสงฺเฆ   อาคเต   เตปฏก   พุทฺธวจน   อาคตเมว  
ภวิสฺสติ   สตฺถาร   มงฺคล   วทาเปสฺสาม   ธมฺม   กถาเปสฺสาม  
อิติ   ตีหิ   รตเนหิ   ปริภุตฺเต   ปจฺฉา  อมฺหาก  ปเรส ฺจ  ปริโภโค  
ภวิสฺสติ   เอว   โน   ทีฆรตฺต   หิตาย  สุขาย  ภวิสฺสตีติ  สนฺนิฏาน  
กตฺวา   เอตทตฺถเมว   ภควนฺต   อุปสงฺกมึสุ ฯ   ตสฺมา  เอวมาหสุ  
อธิวาเสตุ   โน   ภนฺเต   ภควา  อาวสถาคารนฺติ ฯ  เตนุปสงฺกมึสูติ  
กิ ฺจาป   ต   ตทิวสเมว   ปรินิฏ ิตตฺตา   เทววิมาน   วิย   สุสชชฺติ  
สุปฏิชคฺคิต   พุทฺธารห   ปน   กตฺวา   น   ป ฺตฺต   พุทฺธา   ห ิ 
นาม   อร ฺชฺฌาสยา   อร ฺารามา   อนฺโตคาเม   วเสยฺยุ   วา  
โน   วา   ตสฺมา   ภควโต   รุจึ   ชานิตฺวาว   ป ฺเปสฺสามาติ  
จินฺเตตฺวา   เต   ภควนฺต   อุปสงฺกมึสุ ฯ   อิทานิ   ภควโต   รุจึ  
ชานิตฺวา   ตถา   ป ฺาเปตุกามา   เยนาวสถาคาร  เตนุปสงฺกมึสุ ฯ  
                     [ ม. ว. ท.  ๘๖-๗  ส. ต.  ๑๙๔ ก. ]  
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สพฺพสนฺถรึ   อาวสถาคาร   สนฺถริตฺวาติ   เอตฺถ   สนฺถรณ   สนถฺริ  
สพฺโพ   สกโล   สนถฺริ   เอตฺถาติ  สพฺพสนฺถริ ฯ  อถวา  สนฺถริตนฺติ  
สนฺถริ   สพฺพ   สนถฺร ิ  สพฺพสนฺถริ ฯ   ต   สพฺพสนฺถรึ ฯ  ภาว-  
นปปสกนิทฺเทโส   จาย ฯ   ยถา   สพฺพเมว   สนฺถต   โหติ   เอว  
สนฺถริตฺวาติ   อตฺโถ ฯ  สพฺพปม  ตาว  โคมย  นาม  สพฺพมงฺคเลสุ  
วฏฏตีติ   สุธาปริกมฺมกตมฺป   ภูมิ   อลฺลโคมเยน   โอปุ ฺฉาเปตฺวา  
ปริสุกฺขภาว   ตฺวา   ยถา   อกฺกนฺตฏาเน   ปท   ป ฺายติ   เอว  
จตุชฺชาติคนฺเธหิ   ลิมฺเปตฺวา   อุปร ิ  นานาวณฺณกฏสารเก   สนถฺริตฺวา  
เตส   อุปร ิ  มหาปฏ ิกโกชเว  อาทึ  กตฺวา  หตฺถตฺถรกาทีหิ  นานา-  
วณฺเณหิ   อตฺถรเกหิ   สนถฺริตพฺพยุตฺตก   สพฺโพกาส   สนฺถราเปสุ ฯ  
เตน   วุตฺต   สพฺพสนฺถรึ   อาวสถาคาร   สนฺถริตฺวาติ ฯ  อาสนานีติ  
มชฺฌฏาเน   ตาว   มงฺคลตฺถมฺภ   นิสสฺาย   มหารห   พุทฺธาสน  
ป ฺเปตฺวา   ตตฺถ   ย   ย   มุทุก ฺจ   มโนรมฺม ฺจ   ปจฺจตฺถรณ  
ต   ต   ปจฺจตฺถริตฺวา   อุภโตโลหิตก   มนุ ฺทสฺสน   อุปธาน  
อุปทหิตฺวา   อุปริ   สุวณฺณรชตตารกาวิจิตฺตวิตาน   พนฺธิตฺวา  
คนฺธทามปุปฺผทามปฏทามาทีหิ๑   อลงฺกริตฺวา  สมนฺตา  ทฺวาทสหตฺเถ  
าเน   ปุปฺผชาล   กาเรตฺวา   ตึสหตฺถมตฺต   าน   ปฏสาณิยา  
ปริกฺขิปาเปตฺวา   ปจฺฉิมภิตฺตึ   นิสฺสาย   ภิกฺขุสงฺฆสฺส   ปลลฺงฺกป-  
อปสฺสยปมุณฺฑปาทีนิ๒   ป ฺาเปตฺวา   อุปร ิ  เสตปจฺจตฺถรเณหิ  
 ๑-ปตฺตทามาทีหีติป ทิสฺสติ ฯ  ๒. ปลฺลงฺกอปสฺสยม ฺจปาทีนีติป ทิสฺสติ ฯ  

                            [ ม. ว. ท.  ๘๗  ส. ต.  ๑๙๔ ก. ]  
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ปจฺจตฺถราเปตฺวา   สาลาย   ปาจีนปสฺส   อตฺตโน   นิสชฺชาโยคฺค  
กาเรสุ ฯ   ต  สนฺธาย  วุตฺต  อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวาติ ฯ  อุทก-  
มณิกนฺติ   มหากุจฺฉิก   สเมขล  อุทกจาฏึ ฯ  เอว  ภควา  ภิกฺขุสงฺโฆ  
จ   ยถารุจิยา   หตฺถปาเท   โธวิสฺสนฺติ   มุข   วิกฺขาเลสฺสนฺตีติ  
เตสุ   เตสุ   าเนสุ   มณิวณฺณสฺส   อุทกสฺส   ปูเรตฺวา  วาสตฺถาย  
นานาปุปฺผานิ   เจว   อุทกวาสจุณฺณานิ   จ   ปกฺขิปตฺวา   กทลปิณฺเณหิ  
ปทหิตฺวา   ปติฏาเปสุ ฯ  เตน  วุตฺต  อุทกมณิก  ปติฏาเปตฺวาติ ฯ  
เตลปฺปทีป   อาโรเปตฺวาติ   รชตสุวณฺณาทิมยทณฺฑาสุ   ทณฺฑทีปกาสุ  
โยนกรูปกาทีน๑   หตฺเถป   ปตสุวณฺณรชตาทิมยกปลฺลกิาสุ   จ  
เตลปฺปทีเป   ชลยิตฺวา ฯ   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมึสูติ   เอตฺถ  
ปน   เต   ปาฏลิคามิยอุปาสกา   น  เกวล  อาวสถาคารเมว  อถโข  
สกลสฺมิมฺป   คาเม   วีถิโย   สชชฺาเปตฺวา   ธเช   อุสฺสาเปตฺวา  
เคหทฺวาเรสุ   ปุณฺณฆเฏ   จ   กทลิอาทโย  จ  ปาเปตฺวา  สกลคาม  
ทีปมาลาทีหิ   วิปฺปกิณฺณตารก   วิย   กตฺวา   ขีรปเก   ทารเก  
ขีร   ปาเยถ  ทหรกุมาเร  ลหุ  ลหุ  โภเชตฺวา  สยาเปถ  อุจฺจาสทฺท  
มา   กริตฺถ   อชฺช   เอกรตฺตึ   สตฺถา  อนฺโตคาเม  วสิสฺสติ  พุทฺธา  
นาม   อปฺปสทฺทกามา   โหนฺตีติ   เภริ ฺจาราเปตฺวา   สย  ทณฺฑทีปกา  
อาทาย   เยน   ภควา   เตนปุสงฺกมึสุ ฯ   อถโข   ภควา  
นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   สทฺธ ึ ภิกฺขุสงฺเฆน  เยน  อาวสถาคาร  
 ๑. โยธก...อิตปิ ทิสฺสติ ฯ  

                              [ ม. ว. ท.  ๗๘  ส. ต.  ๑๙๔  ก. ]  
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เตนุปสงฺกมีติ   ยสฺสทาน ิ  ภนฺเต   ภควา   กาล   ม ฺตีติ  
เอว   กิร   เตหิ  กาเล  อาโรจิเต  ภควา  ลาขารเสน  ตินฺตรตฺต-  
โกวิฬารปุปผฺวณฺณรตฺต   ทุปฏฏ   กตฺตริยา   ปทุม   กนฺเตนฺโต   วิย  
สวิธาย   ติมณฺฑล   ปฏิจฺฉาเทนฺโต   นิวาเสตฺวา   สุวณฺณปามงฺเคน  
ปทุมกลาป   ปริกฺขิปนฺโต   วิย   วิชฺชลุตาสสฺสิรีก   กายพนฺธน  
พนฺธิตฺวา   รตฺตกมฺพเลน   คชกุมฺภ   ปริโยนทฺธนฺโต   วิย   รตน-  
สตุพฺเพเธ   สุวณฺณคฺฆิเก   ปวาฬชาล   ขิปมาโน   วิย  มหติ  สวุณฺณ-  
เจติเย   รตฺตกมฺพลก ฺจุก   ปฏิมุ ฺจนฺโต   วิย   คจฺฉนฺต   ปุณฺณจนฺท  
รตฺตวลาหเกน   ปฏิจฺฉาทยมาโน   วิย   กา ฺจนคิริมตฺถเกสุ   ปกกฺ-  
ลาขารส   ปริสิ ฺจนฺโต   วิย   จิตฺตกูฏปพฺพตมตฺถก   วิชฺชลุตาชาเลน  
ปริกฺขิปนฺโต   วิย   จ  สจกกฺวาฬสิเนรุยุคนฺธรมหาปวึ๑  จาเลตฺวา  
คหิต   นิโคฺรธผลสมานวณฺณ   รตฺตวรปสุกูล   ปารปุตฺวา   วนคหนโต  
เกสรสีโห   วิย   อุทยปพพฺตกูฏโต   ปณฺุณจนฺโท   วิย   พาลสุรโิย  
วิย   จ   อตฺตนา   นิสินฺนตรุสณฺฑโต๒  นิกฺขมิ ฯ  อถสฺส  กายโต  
เมฆมุขโต   วิชฺชุกลาปา   วิย   รสฺมโิย   นิกฺขมิตฺวา  สุวณฺณรสธารา-  
ปริเสกป ฺชรปตฺตปุปฺผผลสาขาวิฏเป๓  วิย  สมนฺตโต  รุกฺเข  กรึสุ ฯ  
ตาวเทว   จ   อตฺตโน   ปตฺตจีวรมาทาย   มหาภิกฺขุสงฺโฆ   ภควนฺต  
ปริวาเรสิ ฯ   เต  จ  น  ปรวิาเรตฺวา   ิตภิกฺขู  เอวรูปา  อเหสุ  
 ๑. สกลจกฺกวาฬ...อิติป ทิสฺสติ ฯ  ๒. อตฺตนา นิสินฺนจารุมณฺฑปโตติป ทิสฺสติ ฯ  
 ๓. ม. สุวณณฺรสธาราสทิเส ฯ  

                                 [ ม. ว. ท.  ส. ต.  ๑๙๔ ก. ]  
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อปฺปจฺฉา   สนฺตุฏา   ปวิวิตฺตา   อสสฏา   อารทฺธวีริยา   วตฺตาโร  
วจนกฺขมา   โจทกา   ปาปครหิโน   สลีสมฺปนฺนา   สมาธิสมฺปนฺนา  
ป ฺาสมฺปนฺนา   วิมุตฺติสมฺปนฺนา   วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺนา ฯ  
เตหิ   ปริวารโิต   ภควา   รตฺตกมฺพลปริกฺขิตฺโต   วิย   สุวณฺณกฺขนฺโธ  
รตฺตปทุมสณฺฑมชฺฌคตา   วิย   สุวณฺณนาวา   ปวาฬเวทิกาปริกฺขิตฺโต  
วิย   สุวณฺณปาสาโท   วิโรจิตฺถ ฯ   มหากสฺสปปฺปมุขา   ปน  
มหาเถรา   เมฆวณฺณ   ปสุกูลจีวร   ปารุปตฺวา   มณิจมฺมิกา๑ 

วิย   มหานาคา   ปริวารยึสุ   วนฺตราคา   ภินฺนกิเลสา   วิชฏิตชฏา  
ฉินฺนพฺนฺธนา   กุเล   วา   คเณ   วา  อลคฺคา ฯ  อิติ  ภควา  สย  
วีตราโค   วีตราเคหิ   วีตโทโส   วีตโทเสหิ   วีตโมโห   วีตโมเหหิ  
นิตฺตณฺโห   นิตฺตณฺเหหิ   นิกฺกิเสโส   นิกฺกิเลเสหิ   สย   พุทฺโธ  
อนุพุทฺเธหิ  ปริวาริโต  ปตฺตปริวาริต  วิย  เกสร  เกสรปริวาริตา  วิย  
กณฺณิกา   อฏนาคสหสฺสปริวาริโต   วิย   ฉทฺทนโฺต  นาคราชา  นวุติ-  
หสสหสฺสปริวาริโต   วิย   ธตรฏโ   หสราชา   เสนางฺคปริวาริโต  
วิย   จกฺกวตฺติ   มรุคณปริวาริโต   วิย  สกฺโก  เทวราชา  พฺรหฺมคณ-  
ปริวาริโต   วิย   หาริตมหาพฺรหฺมา   ตาราคณปริวุโต   วิย   ปุณฺณ-  
จนฺโท   อสเมน   พุทฺธเวเสน  อปริมาเณน  พุทฺธวิลาเสน  ปาฏลคิาม-  
คามิน   มคฺค   ปฏิปชฺช ิฯ   อถสฺส   ปุรตฺถิมกายโต   สุวณฺณวณฺณา  
ฆนพุทฺธรสฺมิโย   อุฏหิตฺวา   อสีติหตฺถฏาน   อคฺคเหสุ ฯ ปจฺฉิม- 
 ๑. มณิวมฺมวมฺมิตาติป ทิสฺสติ ฯ  

                          [ ม. ว. ท.  ๘๗  ส. ต.  ๑๙๔ ก. ]  
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กายโต   ทกขิฺณปสฺสโต   วามปสฺสโต   สุวณฺณวณฺณา   ฆนพุทฺธ-  
รสฺมิโย   อุฏหิตฺวา   อสีติหตฺถฏาน   อคฺคเหสุ ฯ   อุปร ิ เกสนฺ-  
ตโต   ปฏาย   สพฺพเกสาวตฺเตหิ   โมรคีววณฺณา   ฆนพุทฺธรสฺมิโย  
อุฏหิตฺวา   คคณตเล   อสีติหตฺถฏาน   อคฺคเหสุ ฯ   เหฏา  
ปาทตเลหิ   ปวาฬวณฺณา   รสฺมิโย   อุฏหิตฺวา   ฆนปวิย   อสติี-  
หตฺถฏาน   อคฺคเหสุ ฯ   ทนฺตโต   อกขีฺน  เสตฏานโต  นขาน ฺจ  
มสวินิมุตฺตฏานโต   โอทาตา   ฆนพุทฺธรสฺมิโย   อุฏหิตฺวา   อสีติ-  
หตฺถฏาน   อคฺคเหสุ ฯ   รตฺตปตวณฺณาน   สมฺภินฺนฏานโต  
ม ฺชิฏวณฺณา   รสฺมโิย   อุฏหิตฺวา   อสีติหตฺถฏาน   อคฺคเหสุ ฯ  
สพฺพตฺถกเมว   ปภสฺสรา   รสฺมโิย   อุฏหึสุ ฯ   เอว   สมนฺตา  
อสีติหตฺถมตฺตฏาน   ฉพฺพณฺณา   พุทฺธรสฺมิโย   วิชฺโชตมานา  
วิปฺผนฺทมานา   วิธาวมานา   ก ฺจนทณฺฑทีปกาหิ   นิจฺฉริตฺวา   อากาส  
ปกฺขนฺนา   มหาทีปชาลา   วิย   จาตุทฺทีปกมหาเมฆโต   นิกฺขนฺต-  
วิชฺชุลตา   วิย   จ   ทิโสทิส   ปกฺขนฺทึสุ   ยาหิ   สพฺเพ  ทิสาภาคา  
สุวณฺณจมฺปกปุปฺเผหิ   วิกิริยมานา   วิย   สุวณฺณฆฏโต   นิกฺขนฺต-  
สุวณฺณรสธาราหิ   อาสิ ฺจมานา   วิย   ปสาริตสุวณฺณปฏฏปริกขิฺตฺตา  
วิย  เวรมฺภวาตสมุทฺธตกึสุกกณฺณิการกึกิราตปุปฺผจุณฺณสโม-  
กิณฺณา   วิย   จีนปฏจุณฺณสมฺปริร ฺชิตา   วิย   จ   วิโรจึสุ ฯ  
ภควโตป อสีติอนุพฺย ฺชนพฺยามปฺปภาปริกฺเขปสมุชฺชล ทฺวตฺตึส-  
มหาปุริสลกขฺณปฏิมณฺฑิต   สรีร   อพฺภมหิกาทิอุปกฺกิเลสวิมุตฺต  
                           [ ม. ว. ท. ๘๗  ส. ต. ๑๙๔ ก. ]  
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สมุชฺชลตารกาปภาสิต๑   วิย   คคณตล   วิกสิต   วิย   ปทุมวน สพฺพ- 
ผาลิผุลฺโล   วิย   โยชนสติโก   ปาริจฺฉตฺตโก  ปฏปิาฏิยา  ปตาน  
ทฺวตฺตึสจนฺทาน   ทฺวตฺตึสสุริยาน   ทฺวตฺตึสจกฺกวตฺตีน   ทฺวตฺตึสเทว- 
ราชาน ทฺวตฺตึสมหาพฺรหฺมาน   สิรยิา   สิรึ   อภิภวมาน   วิย   วิโรจิตฺถ-  
ยถาต   ทสหิ   ปารมีหิ   ทสหิ   อุปปารมีหิ   ทสหิ   ปรมตฺถ- 
ปารมีหีติ สมฺมเทว   ปริปรูิตาหิ  สมตึสาย  ปารมีหิ  อลงฺกต   
กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ จตฺตาริ   อสงฺเขยฺยานิ   ทินฺเนน   ทาเนน    
รกฺขิเตน  สีเลน  กเตน กลฺยาณกมฺเมน  เอกสฺมึ  อตฺตภาเว  สโม- 
สริตฺวา  วิปาก  ทาตุ  โอกาส อลภมาเนน   สมฺพาธปฺปตฺเตน   วิย    
นิพฺพตฺติต   นาวาสหสฺสสฺส  ภณฺฑ เอกนาว  อาโรปนกาโล  วิย  
สกฏสหสฺสสฺส ภณฺฑ เอกสกฏ อาโรปนกาโล วิย   ป ฺจวีสติยา    
คงฺคาน   สมภิฺชฺชมุขทฺวาเร  เอกโต  ราสิภูตกาโล วิย  จ  อโหสิ ฯ   
อิมาย  พุทฺธรสิยา  โอภาสมานสฺสาป ภควโต ปุรโต อเนกานิ    
ทณฺฑทีปกาสหสฺสานิ  อุกฺขิปสุ ฯ  ตถา  ปจฺฉิมโต  วามปสฺเส  
ทกฺขิณปสฺเส ฯ   ชาติกุสุมจมฺปกวนมาลิการตฺตุปฺปลนีลุปฺปลพกลุ-  
สินฺธวาราทิปุผาน ฺเจว๒   นลีปตาทิวณฺณสุคนฺธคนฺธจุณฺณาน ฺจ  
จาตุทฺทีปกมหาเมฆวิสฺสฏสลิลวุฏ ิโย   วิย   วุฏ ิโย   วิปฺปกริิยึสุ ฯ  
ป ฺจงฺคิกตูริยนิคฺโฆสา   เจว   พุทฺธธมฺมสงฺฆคุณปฏิสยุตฺตา   ถุติโฆสา  
จ   สพฺพา   ทิสา   ปูรยมานา   มุขรา   วิย   อกสุ ฯ เทวสุปณฺณ- 
 ๑. สมุชฺชลนฺตตารกาวภาสิตนฺติป ทิสฺสติฯ  ๒. สินฺทฺวาร...อิติป ทิสฺสติ ฯ  

                           [ ม. ว. ท.  ๘๗  ส. ต. ๑๙๔ ก. ]  
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นาค ยกฺข คนฺธพฺพ มนุสฺสาน   อกฺขีน ิ  อมตปาน   วิย   ลภึสุ ฯ  
อิมสฺมึ   ปน   าเน  ตฺวา  ปทสหสฺเสหิ  คมนวณฺณ  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  
ตตฺริท มุขมตฺต ฯ  
              เอว สพฺพงฺคสมฺปนฺโน           กมฺปยนฺโต วสุนฺธร  
              อเหยนฺโต ปาณานิ                ยาติ โลกวินายโก  
              ทกขิฺณ ปม ปาท                    อุทฺธรนฺโต นราสโภ  
              คจฺฉนฺโต สิริสมฺปนฺโน           โสภเต ทปิทุตฺตโห  
              คจฺฉโต พุทฺธเสฏสฺส             เหฏาปาทตล มุทุ  
              สม สมฺผุสเต ภูมึ                      รชสานุปลมิฺปติ  
              นินนฺ าน อุนฺนมติ                  คจฺฉนฺเต โลกนายเก  
              อุนนฺต ฺจ สม โหติ                  ปวี จ อเจตนา  
              ปาสาณา สกฺขรา เจว                กถลา ขาณุกณฺฏกา  
              สพฺเพ มคฺคา วิวชฺชนฺติ              คจฺฉนฺเต โลกนายเก  
              นาติทูเร อุทฺธรติ                        นจฺจาสนฺเน จ นิกฺขิป  
              อฆฏฏยนโฺต นิยยฺาติ                  อุโภ ชาณู จ โคปฺผเก  
              นาติสีฆ ปกฺกมติ                        สมฺปนฺนจรโณ มุนิ  
              น จาติสณิก ยาติ                         คจฺฉมาโน สมาหิโต  
              อุทธฺ อโธ ติริย ฺจ                      ทิส ฺจ วิทิส ตถา  
              น เปกฺขมาโน โส ยาติ                ยุคมตฺต ฺหิ เปกฺขติ  
              นาควิกฺกนฺตจาโร โส                  คมเน โสภเต ชิโน  
                         [ ม.ว. ท. ๘๗  ส. ต.  ๑๙๔ ก. ]  
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              จารุ คจฺฉติ โลกคฺโค                 หาสยนฺโต สเทวเก  
              อุสภราชาว โสภนฺโต               จารุจารีว เกสรี      
              โตสยนฺโต พหู สตฺเต                คามเสฏ อุปาคมีติ ฯ  
วณฺณนากาโล   นาม   กิเรส ฯ   เอววิเธสุ   กาเลสุ   ภควโต  
สรีรวณฺเณ   วา   คุณวณฺเณ   วา  ธมฺมกถิกสฺส  ถาโมเยว  ปมาณ ฯ  
วณฺเณตุ   จุณฺณิยปเทหิ   คาถาพนฺเธหิ   วา   ยตฺตก   สกฺโกติ  ตตฺตก  
วตฺตพฺพ ฯ   ทุกฺกถิตนฺติ   วา   อติตฺเถน   ปกฺขนฺโนติ   วา   น  
วตฺตพฺโพ ฯ   อปริมาณวณฺณา   หิ   พุทฺธา   ภควนฺโต ฯ   เตส  
พุทฺธาป   อนวเสสโต   วณฺณ   วตฺตุ   อสมตฺถา ฯ  สกลป  หิ  กปฺป  
วทนฺตา   ปรโิยสาเปตุ   น   สกฺโกนฺติ   ปเคว   อิตรา   ปชาติ ฯ  
อิมินา   สิริวิลาเสน   อลงฺกตปฏิยตฺต   ปาฏลิคาม   ปวิสิตฺวา   ภควา  
ปสนฺนจิตฺเตน   ชเนน   ปปฺุผคนฺธธูปวาสจุณฺณาทีหิ   ปูชิยมาโน  
อาวสถาคาร   ปาวิสิ ฯ   เตน   วุตฺต  อถโข  ภควา  นิวาเสตฺวา  
ปตฺตจีวรมาทาย   สทฺธ ึ  ภิกฺขุสงฺเฆน   เยน   อาวสถาคาร เตนุป- 
สงฺกมีติ ฯ   ปาเท   ปกฺขาเลตฺวาติ   ยทิป   ภควโต   ปาเท รโชชลลฺ    
น   อุปลิมฺปติ   เตส   ปน   อุปาสกาน   กุสลาภิวุฑฺฒึ อากงฺขนฺโต    
ปเรส   ทิฏานุคตึ   อาปชฺชนตฺถ   ภควา   ปาเท ปกฺขาเลสิ ฯ   อปจ    
อุปาทินฺนกสรีร   นาม   สติีกาตพฺพมฺป  โหตีติ ตทตฺถมฺป   ภควา    
นหานปาทโธวนานิ   กโรติเยว ฯ   ภควนฺตเยว ปุรกฺขตฺวาติ   ภควนฺต    
ปุรโต   กตฺวา ฯ  ตตฺถ  ภควา  ภิกฺขูน ฺเจว อุปาสกาน ฺจ มชฺเฌ  
                           [ ม. ว. ท.  ๘๗  ส. ต.  ๑๙๔ ก. ]  
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นิสินฺโน   คนฺโธทเกน   นหาตฺวา   ทกุูลจุมฺพเฏน   นิโรทก   กตฺวา  
ชาติหิงฺคุลเกน   มชชฺิตฺวา   รตฺตกมฺพลปลิเว ิเต   ปเ   ปตา  
รตฺตสุวณฺณฆนปฏิมา   วิย   อติวิย   วิโรจิตฺถ ฯ   อย   ปเนตฺถ  
โปราณาน วณฺณภณนมคฺโค  
              คนตฺฺวาน มณฺฑลมาฬ            นาควิกฺกนฺตจารโณ  
              โอภาสยนฺโต โลกคฺโค           นิสีทิ วรมาสเน  
                             ตหึ นสิินฺโน นรทมฺมสารถิ  
                             เทวาติเทโว สตปุ ฺลกฺขโณ  
                             พุทฺธาสเน มชฺฌคโต วิโรจติ  
                             สุวณฺณเนกฺข วิย ปณฺฑุกมฺพเล  
              เนกขฺ ชมฺโพนทสฺเสว             นิกฺขิตฺต ปณฺฑุกมฺพเล  
              วิโรจติ วีตมโล                         มณิ เวโรจโน ยถา  
              มหาสาโลว สมฺผุลฺโล              เมรุราชาวลงฺกโต  
              สุวณฺณถูปสงฺกาโส                 ปทุโม โกกนุโท ยถา  
              ชลนฺโต ทีปรุกโฺขว                  ปพฺพตคฺเค ยถา สิขี  
              เทวาน ปาริฉตฺโตว                  สพฺพผุลฺโล วิโรจถาติ๑ ฯ  
        [๑๗๐]  ปาฏลิคามิเก   อุปาสเก   อามนฺเตสีติ   ยสฺมา   เตสุ  
อุปาสเกสุ   พหู   ชนา   สีเล   ปติฏ ิตา   ตสฺมา   ปม   ตาว  
สีลวิปตฺติยา   อาทีนว   ปกาเสตฺวา   ปจฺฉา   สีลสมฺปทาย   อานิสส  
ทสฺเสตุ   ป ฺจิเม   คหปตโยติอาทินา   ธมฺมเทสนตฺถ   อามนฺเตสิ ฯ  
 ๑. วิโรจตีติป ทิสฺสติ ฯ  

                          [ ม. ว. ท.  ๘๘  ส. ต.  ๑๙๔ ก. ]  
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ตตฺถ   ทุสฺสโีลติ   นิสฺสีโล ฯ   อภาวตฺโถ   หิ   เอตฺถ   ทุสฺสทฺโท  
ทุปฺป ฺโติอาทีสุ   วิย ฯ   สีลวิปนฺโนติ   วิปนฺนสีโล  
ภินฺนสวโร ฯ   เอตฺถ   จ   ทุสฺสีโลติ  ปเทน  ปุคฺคลสฺส  สลีาภาโว  
วุตฺโต ฯ   โส   ปนสฺส   สลีาภาโว   ทุวิโธ   อสมาทาเนน   วา  
สมาทินฺนสฺส  เภเทน  วาติ ฯ  เตสุ  ปุรโิม  น  ตถา  สาวชฺโช ยถา  
ทุติโยติ   สาวชฺชตร   ยถาธิปฺเปตาทีนวนิมิตฺต   สีลาภาว ปุคฺคลา- 
ธิฏานาย   เทสนาย   ทสเฺสตุ   สีลวิปนฺโนติ   วุตฺต ฯ  เตน ทุสฺสีโลติ   
ปทสฺส  อตฺถ  ทสฺเสติ ฯ  ปมาทาธิกรณนฺติ  ปมาทการณา ฯ  
อิท ฺจ   สุตฺต   คหฏาน   วเสน   อาคต   ปพฺพชติานมฺป   ปน  
ลพฺภเตว ฯ   คหฏโ  หิ  เยน  เยน  สิปปฺุฏาเนน  ชวิีต  กปฺเปติ  
ยทิ   กสิยา   ยทิ  วณิชชฺาย  ยท ิ โครกฺเขน ฯ  ปาณาติปาตาทิวเสน  
ปมตฺโต   ตต   ยถากาล   สมฺปาเทตุ   น  สกโฺกติ ฯ  อถสฺส  กมมฺ  
วินสฺสติ ฯ   มาฆาตกาเล   ปาณาติปาต   ปน   อทินฺนาทานาทีนิ  จ  
กโรนฺโต   ทณฺฑวเสน   มหตึ   โภคชานึ   นิคจฺฉติ ฯ   ปพฺพชิโต  
ทุสฺสีโล   ปมาทการณา   สีลโต   พุทฺธวจนโต  ฌานโต  สตฺตอริย- 
ธนโต จ   ชานึ   นิคจฺฉติ ฯ   ปาปโก   กิตฺติสทฺโทติ   คหฏสฺส    
อสุโก อสุกกเุล   ชาโต   ทุสฺสีโล   ปาปธมฺโม   ปรจฺิจตฺตอิธโลก- 
ปรโลโก สลากภตฺตมตฺตมฺป   น   เทตีติ   จตุปฺปริสมชฺเฌ   ปาปโก  
กิตฺติสทฺโท   อพฺภุคฺคจฺฉติ   ปพฺพชิตสฺส   อสุโก   นาม   สตฺถ ุ 
สาสเน   ปพฺพชิตฺวา   นาสกฺขิ   สลีานิ   รกฺขิตุ  น  พุทฺธวจน  คเหตุ  
                       [ ม. ว.ท. ๘๘  ส. ต.  ๑๙๔ ก. ]  
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เวชฺชกมฺมาทีหิ   ชีวติ   ฉหิ   อคารเวหิ  สมนฺนาคโตติ  เอว  ปาปโก  
กิตฺติสทฺโท   อพฺภุคฺคจฺฉติ ฯ   อวิสารโทติ   คหฏโ   ตาว   อวสสฺ  
พหุนฺน   สนนฺิปาตฏาเน   โกจิ   มม   กมฺม   ชานิสฺสติ   อถ   ม  
นิคฺคณฺหิสฺสนฺติ   วา   ราชกุลสฺส   วา   ทสฺสนฺตีติ   สภโย  อุปสงฺกมติ  
มงฺกุภูโต   ปตฺตกฺขนฺโธ   อโธมุโข   นสิีทติ   วิสารโท  หุตฺวา  กเถตุ  
น   สกฺโกติ ฯ   ปพฺพชิโตป   พหู   ภิกฺขู  สนฺนิปติตา  อวสฺส  โกจิ  
มม   กมฺม   ชานิสฺสติ   อถ   เม   อุโปสถมฺป  ปวารณมฺป  เปตฺวา  
สาม ฺโต   จาเวตฺวา   นิกฺกฑฺฒิสฺสนฺตีติ   สภโย  อุปสงฺกมติ  วิสารโท  
หุตฺวา  กเถตุ  น  สกฺโกติ ฯ  เอกจฺโจ  ปน ทุสฺสีโลป สมาโน  
ทปฺปโต วิจรติ   โสป   อชฺฌาสเยน   มงฺกุ   โหติเยว   วิปฺปฏิสาริ- 
ภาวโต ฯ สมฺมูฬฺโห   กาล   กโรตีติ   ทสฺุสีลสฺส   หิ   มรณม ฺเจ    
นิปนฺนสฺส ทสฺุสีลฺยกมฺมาน   สมาทาย   วตฺติตฏานานิ   อาปาถ- 
มาคจฺฉนฺติ โส   อุมฺมิเลตฺวา   อตฺตโน   ปุตฺตทาราทิทสฺสนวเสน    
อิธโลก ปสฺสติ   นิมฺมิเลตฺวา   คตินิมิตฺตุปฏานวเสน   ปรโลก    
ปสฺสติ ตสฺส   จตฺตาโร   อปายา   กมฺมานุรูป   อุปฏหนฺติ    
สตฺติสเตน ปหริยมาโน   วิย   อคฺคิชาลาย   อาลิงฺคิยมาโน   วิย  จ   
โหติ  โส วาเรถ   วาเรถาติ   วิวรนโฺตว   มรติ ฯ   เตน  วุตฺต   
สมฺมูฬฺโห กาล   กโรตีติ ฯ   กายสฺส   เภทาติ  อุปาทินฺนกกฺขนฺธ- 
ปริจฺจาคา ฯ ปรมฺมรณาติ   ตทนนฺตร   อภินิพฺพตฺตกฺขนฺธคฺคหเณ ฯ    
อถวา กายสฺส   เภทาติ   ชีวิตินฺทฺริยสสฺ   อุปจฺเฉทา ฯ  
                       [ ม. ว. ท.  ๘๘  ส. ต.  ๑๙๔ ก. ]  
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ปรมฺมรณาติ   จุติโต   อุทธฺ ฯ  อปายนฺติอาทิ  สพฺพ  นิรยเววจน ฯ  
นิรโย   ห ิ  สคฺคโมกฺขเหตุภูตา   ปุ ฺสงฺขาตา   อยา   อเปตตฺตา  
สุขาน   วา   อายสฺส   อาคมนสฺส   อภาวา   อปาโย ฯ  ทุกฺขสฺส  
คติ   ปฏิสรณนฺติ   ทุคฺคติ ฯ   โทสพหุลตาย   วา   ทุฏเน กมมฺนา- 
ภินิพฺพตฺตา   คตีติ   ทุคฺคติ ฯ   วิวสา   นิปตนฺติ   เอตฺถ ทุกฺกฏ- 
การิโนติ   วินิปาโต   วินสฺสนฺตา   วา   เอตฺถ   นิปตนฺติ สมฺภิชฺช- 
มานงฺคปจฺจงฺคาติ   วินิปาโต ฯ   นตฺถ ิ เอตฺถ  อสฺสาทส ฺ ิโต  
อโยติ   นิรโย ฯ   อถวา  อปายคฺคหเณน  ติรจฺฉานโยนึ  ทีเปติ ฯ  
ติรจฺฉานโยนิ   หิ   อปาโย   สุคติโต   อเปตตฺตา   น   ทุคฺคติ  
มเหสกฺขาน   นาคราชาทีน   สมฺภวโต ฯ   ทุคฺคติคฺคหเณน  เปตวิสย  
ทีเปติ ฯ   โส  หิ  อปาโย  เจว  ทุคฺคติ  จ  สุคติโต  อปยาตตฺตา  
ทุกฺขสฺส  จ  คติภูตตฺตา ฯ  น  ตุ  วินิปาโต  อสุรสทิส อวินิปติ- 
ตตฺตา ฯ เปตมหิทฺธิกาน   วิมานานิป   นิพฺพตฺตนฺติ ฯ   วินิปาตคฺ- 
คหเณน อสุรกาย   ทีเปติ ฯ   โส   ห ิ  ยถาวุตฺเตนตฺเถน   อปาโย  
เจว   ทุคฺคติ   จ  สพฺพสมฺปตฺติสมุสฺสเยหิ  วินิปาตตฺตา๑  วินิปาโตติ  
จ   วุจฺจติ ฯ   นิรยคฺคหเณน   ปน   อวีจิอาทิก   อเนกปฺปการ  
นิรยเมว   ทีเปติ ฯ   อุปฺปชฺชตีติ   นิพฺพตฺตติ ฯ   อานิสสกถา  
วุตฺตวิปริยาเยน   เวทิตพฺพา ฯ   อย   ปน   วิเสโส ฯ  สลีวาติ  
สมาทานวเสน   สีลวา ฯ   สีลสมฺปนฺโนติ   ปริสุทธฺ   ปริปุณฺณ ฺจ  
 ๑. วินิปติตตฺตาติป ทิสฺสติ ฯ  

                        [ ม. ว.ท. ๘๘-๙  ส. ต.  ๑๙๔ ก. ]  
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กตฺวา  สีลสสฺ  สมฺปาทเนน  สลีสมฺปนฺโน ฯ  โภคกฺขนฺธนฺติ  โภคราสึ ฯ  
สุคตึ   สคฺค   โลกนฺติ  เอตฺถ  สุคติคฺคหเณน  มนุสฺสคติป  สงฺคยฺหติ ฯ  
สคฺคคฺคหเณน   เทวคติเอว ฯ   ตตฺถ   สุนฺทรา   คตีติ   สุคติ ฯ  
รูปาทีหิ  วิสเยหิ  สฏุ ุ  อคฺโคติ  สคฺโค ฯ  โส  สพฺโพป  ลุชชฺนฏเน  
โลโกติ ฯ  
        [๑๗๑]  ปาฏลิคามิเย  อุปาสเก  พหุเทว  รตฺตึ  ธมฺมิยา  
กถายาติ อ ฺายป   ปาลมิุตฺตาย   ธมมฺกถาย   เจว   อาวสถา- 
นุโมทนากถาย จ ฯ   ตถาหิ   ภควา   ยสฺมา  อชาตสตฺตุนา  ตตฺถ   
ปาฏลิปุตฺตนคร มาเปนฺเตน   อ ฺาสุ   คามนิคมราชธานีสุ   เย    
สีลาจารสมฺปนฺนา กุฏมพิฺกา   เต   อาเนตฺวา   ธนธ ฺานิ   ฆรวตฺถุ- 
เขตฺตวตฺถาทีนิ เจว   ปริหาร ฺจ   ทาเปตฺวา   นิเวสิยนฺติ   ตสฺมา    
ปาฏลิคามิยา อุปาสกา   อานิสสทสฺสาวิตาย   วิเสสโต   สีลครุกาติ๑ 

สพฺพคุณาน ฺจ   สีลสฺส   อธิฏานภาวโต   เตส   ปม   สลีานิสเส  
ปกาเสตฺวา   ตโต   ปร   อากาสคงฺค   โอตาเรนฺโต   วิย  ปโวช  
อากฑฺฒนฺโต   วิย   มหาชมฺพูมตฺถเก   คเหตฺวา   จาเลนฺโต   วิย  
โยชนปฺปมาณ   มหามธุ   จกฺกยนฺเตน   ปเฬตฺวา   สมุธุร   มธุรส  
ปายมาโน   วิย  จ  ปาฏลคิามิกาน  อุปาสกาน  หิตสุขาวห  ปกิณฺณกกถ  
กเถนฺโตป   อาวาสทาน   นาเมต   คหปตโย   มหนฺต   ปุ ฺ  
ตุมฺหาก   อาวาโส   มยา   ปริภุตฺโต   ภิกฺขุสงฺเฆน   ปริภุตฺโต  มยา  
 ๑. อ ฺตฺถ อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ  

                          [ ม. ว.ท.  ๘๙  ส. ต.  ๑๙๔ ก. ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 269 

จ  ภิกฺขุสงฺเฆน  จ  ปริภุตฺเต  ธมฺมรตเนนป  ปริภุตฺโตเยว  โหติ   
เอว ตีหิ   รตเนหิ   ปริภุตฺเต  อปฺปเมยฺโยว  วิปาโก  อปจ   
อาวาสทานสฺมึ ทินฺเน   สพฺพทาน   ทนิฺนเมว   โหติ   ภุมฺมฏก- 
ปณฺณสาลาย   วา สาขามณฺฑปสฺส   วา   สงฺฆ   อุททฺิสฺส   กตสฺส    
อานิสโส  ปริจฺฉินฺทิตุ น   สกฺกา   อาวาสทานานุภาเวน   หิ   ภเว    
นิพฺพตฺตมานสฺสาป สมฺปฬิตคพฺภวาโส   นาม   น   โหติ   ทฺวาทส- 
หตฺโถ  โอวรโก  วิยสฺส มาตุกุจฺฉิ อสมฺพาโธว โหตีติ เอว  
นานานยวิจิตฺต พหุธมฺมกถ กเถตฺวา  
              สีต อุณฺห ปฏิหนฺติ                 ตโต วาฬมิคานิ จ  
              สิรสึเป จ มกเส                      สิสิเร จาป วุฏ ิโย  
              ตโต วาตาตโป โฆโร             ส ฺชาโต ปฏิห ฺติ  
              เลณตฺถ ฺจ สุขตฺถ ฺจ             ฌายิตุ ฺจ วิปสฺสิตุ  
              วิหารทาน สงฺฆสฺส                 อคฺค พุทฺเธน วณฺณิต  
              ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต โปโส        สมฺปสฺส อตฺถมตฺตโน  
              วิหาเร การเย รมฺเม                  วาสเยตฺถ พหุสฺสุเต  
              เตส อนฺน ฺจ ปาน ฺจ             วตฺถเสนาสนานิ จ  
              ทเทยฺย อุชุภูเตสุ                       วิปฺปสนฺเนน เจตสา  
              เต ตสฺส ธมฺม เทเสนฺติ             สพฺพทุกฺขา ปนูทน  
              ย โส ธมฺม อิธ ฺาย                ปรินิพฺพาติ อนาสโวติ  
เอว  อยมฺป  อาวาสทาเน  อานิสโส  อยมฺป  อาวาสทาเน  อานิสโสติ  
                         [ ม. ว. ท.  ๘๙  ส. ต.  ๑๙๔  ก. ]  
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พหุเทว   รตฺตึ   อติเรกทิยฑฺฒยาม   อาวาสทานานิสส   กเถสิ ฯ  
ตตฺถ   อิมา   คาถา   จ   สงฺคห   อารูฬหฺา   ปกิณฺณกธมฺมเทสนา  
ปน   สงฺคห   นาโรหติ ฯ   สนฺทสฺเสตฺวาติอาทีนิ   วุตฺตตฺถาเนว ฯ  
อภิกฺกนฺตาติ   อภิกฺกนฺตา   เทฺว   ยามา   คตา ฯ  ยสฺสทานิ  กาล  
ม ฺถาติ   ยสฺส   คมนสฺส   ตุมฺเห   กาล   ม ฺถ ฯ   คมนกาโล  
ตุมฺหาก   คจฺฉถาติ   วุตฺต   โหติ ฯ   กสฺมา   ปน   ภควา   เต  
อุยฺโยเชสีติ ฯ   อนุกมฺปาย   ติยามรตฺตึ   นิสีทิตฺวา   วีตินาเมนฺตาน  
เตส   สรีเร   อาพาโธ   อุปฺปชฺเชยฺย   ภิกฺขุสงโฆป   จ   มหา  
ตสฺส   สยนนิสชฺชาน   โอกาส   ลทฺธุ   วฏฏติ   อิติ   อุภยานุกมฺปาย  
อุยฺโยเชสิ ฯ   สุ ฺาคารนฺติ   ปาฏิเยกฺก   สุ ฺาคาร   นาม  ตตฺถ  
นตฺถิ ฯ   เต   กิร  คหปตโย  ตสฺเสว  อาวสถาคารสฺส  เอกปสฺเส  
ปฏสาณึ   ปริกฺขิปาเปตฺวา   กปฺปยม ฺจ   ป ฺาเปตฺวา   ตตฺถ  
กปฺปยปจฺจตฺถรณานิ   อตฺถริตฺวา   อุปริ   สุวณฺณรชตตารกคนฺธมาลาทิ-  
ทามปฏิมณฺฑิต   วิตาน   พนฺธิตฺวา   คนฺธเตลปฺปทีป   อาโรปยสิุ  
อปฺเปวนาม   สตฺถา   ธมฺมาสนโต   วุฏาย   โถก   วิสฺสเมตุกาโม 
อิธ   นิปชฺเชยฺย   เอว   โน   อิท   อาวสถาคาร   ภควตา   จตูหิ  
อิริยาปเถหิ   ปริภุตฺต   ทฆีรตฺต  หิตาย  สุขาย  ภวิสฺสตีติ ฯ  สตฺถาป  
ตเทว   สนฺธาย   ตตฺถ  สงฺฆาฏึ  ป ฺาเปตฺวา  สีหเสยฺย  กปฺเปส ิฯ  
ต   สนฺธาย   วุตฺต  สุ ฺาคาร  ปาวิสีติ ฯ  ตตฺถ  ปาทโธวนฏานโต  
ปฏาย   ยาว   ธมฺมาสนา   อคมาสิ   ฯ   เอตฺตเก   าเน   คมน  
                      [ ม. ว. ท.  ๘๙-๙๐  ส. ต.  ๑๙๔ ก. ]  
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นิปฺผนฺน ฯ ธมฺมาสน ปตฺวา โถก อฏาสิ ฯ อิท ตตฺถ  
าน ฯ เทฺว ยาเม ธมฺมาสเน นิสีทิ ฯ เอตฺตเก าเน นิสชฺชา  
นิปฺผนฺนา ฯ อุปาสเก อุยฺโยเชตฺวา ธมฺมาสนโต โอรยฺุห  
ยถาวุตฺเต าเน สีหเสยฺย กปฺเปสิ ฯ เอต าน ภควตา จตูหิ  
อิริยาปเถหิ ปริภุตฺต อโหสีติ ฯ  
        [๑๗๒]  สุนีธวสฺสการาติ   สุนีโธ   จ   วสฺสกาโร   จ   เทฺว  
พฺราหฺมณา ฯ   มคธมหามตฺตาติ   มคธร ฺโ   มหาอมจฺจา  
มคธรฏเ   วา   มหามตฺตา   มหติยา   อิสฺสริยมตฺตาย  สมนฺนาคตาติ  
มคธมหามตฺตา ฯ   ปาฏลคิาเม  นคร  มาเปนฺตีติ  ปาฏลิคาม- 
สงฺขาเต ภูมิปฺปเทเส   นคร   มาเปนฺติ ฯ   ปุพฺเพ   ปาฏลิคาโมติ  
ลทฺธนาม   าน   อิทานิ   นคร   กตฺวา   มาเปนฺตีติ   อตฺโถ ฯ  
วชฺชีน   ปฏพิาหายาติ   ลิจฺฉวิราชูน   อายมุขปจฺฉินฺทนตฺถ ฯ  วตฺถูนีติ  
ฆรวตฺถูนิ   ฆรปติฏาปนฏานานิ ฯ   จิตฺตานิ   นมนฺติ   นิเวสนานิ  
มาเปตุนฺติ   ร ฺโ   ราชมหามตฺตาน ฺจ   นิเวสนานิ   มาเปตุ  
วตฺถุวิชฺชาปากาน  จิตฺตานิ  นมนฺติ ฯ  เต  กิร อตฺตโน สิปฺปานุภาเวน  
เหฏาปวิย   ตึสหตฺถมตฺเต   าเน   อิธ   นาคาน   นิวาสปริคฺคโห  
อิธ   ยกฺขาน   อิธ   ภูตาน   นิวาสปริคฺคโห   อิธ   ปาสาโณ   วา  
ขาณุโก   วา  อตฺถีติ  ชานนฺติ ฯ  เต  ตทา  สิปฺป  ชปฺปตฺวา  ตาทิส  
สารมฺภฏาน   ปริหริตฺวา   อนารมฺเภ  าเน  ตาหิ  วตฺถุปริคฺคาหิกาหิ  
เทวตาหิ   สทฺธึ   มนฺตยมานา   วิย  ตตเคหานิ  มาเปนฺติ ฯ  อถวา  
                          [ ม. ว. ท.  ๙๐  ส. ต.  ๑๙๔ ก. ]  
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เนส   สรีเร   เทวตา  อธิมุจฺจิตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  นิเวสนานิ  มาเปตุ  
จิตฺต   นเมนฺติ ฯ  ตา  จตูสุ  โกเณสุ  ขาณุเก  โกฏเฏตฺวา  วตฺถุมหฺิ  
คหิตมตฺเต   ปฏิวิคจฺฉนฺติ ฯ   สทฺธกลุาน   สทฺธา   เทวตา   ตถา  
กโรนฺติ   อสฺสทฺธกุลาน   อสฺสทฺธา   เทวตา   จ ฯ   กึการณา ฯ  
สทฺธาน   หิ   เอว   โหติ   อิธ  มนุสฺสา  นิเวสน  มาเปนฺตา  ปม  
ภิกฺขุสงฺฆ   นิสีทาเปตฺวา   มงฺคล   วทาเปสฺสนฺติ  อถ  มย  สลีวนฺ- 
ตาน ทสฺสน   ธมฺมกถ   ป ฺหาวิสชฺชน   อนุโมทน ฺจ   โสตุ   ลภิสฺสาม  
มนุสฺสา   ทาน   ทตฺวา   อมฺหาก   ปตฺตึ   ทสฺสนฺตีติ ฯ   อสฺสทฺธา  
เทวตาป   อตฺตโน   อิจฺฉานุรูป   เตส   ปฏิปตฺตึ   ปสฺสิตุ   กถ ฺจ  
โสตุ   ลภิสฺสามาติ  ตถา  กโรนฺติ ฯ  ตาวตึเสหีติ  ยถา  หิ  เอกสฺมึ  
กุเล   เอก   ปณฺฑิต   มนุสสฺ   เอกสฺมิ ฺจ   วิหาเร   เอก  พหุสฺสุต  
ภิกฺขุ   อุปาทาย   อสุกกุเล   มนุสฺสา   ปณฺฑิตา   อสุกวิหาเร   ภิกฺขู  
พหุสฺสุตาติ   สทฺโท   อพฺภุคฺคจฺฉติ   เอวเมว   สกกฺ   เทวราชาน  
วิสฺสุกมฺม ฺจ   เทวปุตฺต   อุปาทาย   ตาวตึสา   ปณฺฑิตาติ   สทฺโท  
อพฺภุคฺคโต ฯ   เตนาห  ตาวตึเสหีติ ฯ  เสยฺยถาปติอาทินา  เทเวหิ  
ตาวตึเสหิ   สทฺธึ   มนฺเตตฺวา   วิย  สนุีธวสฺสการา  นคร  มาเปนฺตีติ  
ทสฺเสติ ฯ   ยาวตา   อริยาน   อายตนนฺติ   ยตฺตก   อริยมนุสฺสาน  
โอสรณฏาน   นาม   อตฺถิ ฯ   ยาวตา   วณิชชฺปโถติ   ยตฺตก  
วาณิชาน   อาหฏภณฺฑสฺส   ราสิวเสเนว   กยวิกฺกยฏาน   นาม  
วาณิชาน   วสนฏาน   วา   อตฺถ ิฯ   อิท   อคฺคนครนฺติ   เตส  
                     [ ม. ว. ท.  ๙๐-๑  ส. ต.  ๑๙๔  ก.-ข. ]  
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อริยายตนวณิชฺชปถาน  อิท  นคร  อคฺค  ภวิสฺสติ  เชฏก  ปาโมกฺข ฯ  
ปุฏเภทนนฺติ   ภณฺฑปุฏเภทนฏาน ฯ   ภณฺฑคณฺ ิกาน   โมจนฏ- 
านนฺติ วุตฺต   โหติ ฯ   สกลชมฺพูทีเป   อลทฺธภณฺฑมฺป   ห ิ อิเธว   
ลภิสฺสติ อ ฺตฺถ   วิกฺกย   อคจฺฉนฺตมฺป   อิเธว   วิกฺกย   คจฺฉิสฺสติ    
ตสฺมา อิเธว   ปุฏ   ภินฺทิสฺสตีติ   อตฺโถ ฯ   อายนฺติ   ยานิ๑  จตูสุ  
ทฺวาเรสุ   จตฺตาริ   สภาย   เอกนฺติ   เอว   ทิวเส   ทิวเส ป ฺจสต- 
สหสฺสานิ  ตตฺถ  อุฏหิสฺสนฺติ ตานิสฺส ภาวีนิ อายานิ ทสฺเสติ๒ ฯ  
อคฺคิโต   วาติอาทีสุ   จการตฺเถ   วาสทฺโท ฯ  อคฺคินา  จ  อุทเกน  
จ  มิถุเภเทน  จ  นสฺสิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺส  ห ิ เอโก  โกฏาโส  
อคฺคินา   นสฺสิสฺสติ   นิพฺพาเปตุมฺป   น   น   สกฺขิสฺสนฺติ ฯ   เอก  
โกฏาส   คงฺคา   คเหตฺวา   คมิสฺสติ ฯ   เอโก   อิมินา  อกถิต  
อมุสฺส   อมุนา   อกถิต   อิมสฺส   วทนฺตาน   ปสณุวาจาน   วเสน  
ภินฺนาน   มนุสฺสาน   อ ฺม ฺเภเทน   วินสฺสิสฺสติ ฯ   เอว  วตฺวา  
ภควา   ปจฺจูสกาเล   คงฺคาตีร  คนฺตฺวา  กตมุขโธวโน  ภิกฺขาจาร- 
กาล อาคมยมาโน   นิสีท ิฯ   สุนีธวสฺสการาป   อมฺหาก  ราชา   
สมณสฺส โคตมสฺส   อุปฏาโก   โส   อมฺเห   อุปคเต   ปุจฺฉิสฺสติ    
สตฺถา กิร   ปาฏลิคาม   อคมาสิ   กึ   ตสฺส   สนฺติก   อุปสงฺกมิตฺถ  
น   อุปสงฺกมิตฺถาติ   อุปสงฺกมิมฺหาติ   จ   วุตฺเต   นมินฺตยิตฺถ  
น   นิมนฺตยิตฺถาติ   ปุจฺฉิสฺสติ   น   นมินฺตยิมฺหาติ   จ   วุตฺเต  
 ๑. อ ฺตฺถ ปน อายานมฺป หีติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ตานิ สภาวานิ อายานีติ ทสฺเสตีติป ทิสฺสติ ฯ  

                            [ ม. ว. ท.  ๙๑  ส. ต.  ๑๙๔ ข. ]  
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อมฺหาก   โทส   อาโรเปตฺวา   นิคฺคณฺหิสฺสติ   อิท ฺจาป   มย  
อกตฏาเน   นคร   มาเปม   สมณสฺส   โข   ปน   โคตมสฺส  
คตคตฏาเน   กาฬกณฺณิสตฺตา   ปฏิกกฺมนฺติ   ต   มย   นครมงฺคล  
วาจาเปสฺสามาติ   จินฺเตตฺวา   สตฺถาร   อุปสงฺกมิตฺวา   นิมนฺตยึส ุฯ  
เตน   วุตฺต   อถโข   สุนีธวสฺสการาติอาทิ ฯ   ปุพฺพณฺหสมยนฺติ  
ปุพฺพณฺหกาเล ฯ   นิวาเสตฺวาติ   คามปฺปเวสนนีหาเรน   นิวาสน  
นิวาเสตฺวา   กายพนฺธน   พนฺธิตฺวา ฯ   ปตฺตจีวรมาทายาติ  ปตฺต ฺจ  
จีวร ฺจ   อาทิยิตฺวา   กายปฏิพทฺธ   กตฺวา   จีวร   ปารุปตฺวา  ปตฺต  
หตฺเถน คเหตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๗๓]  สีลวนฺเตตฺถาติ   สีลวนฺเต   อตฺตโน   วสนฏาเน ฯ  
ส ฺเตติ   กายวาจาจิตฺเตหิ   ส ฺเต ฯ   ตาส   ทกขิฺณมาทิเสติ  
สงฺฆสฺส   ทนิฺเน   จตฺตาโร   ปจฺจเย   ตาส  ฆรเทวตาน  อปทิเสยฺย  
ปตฺตึ   ทเทยฺย ฯ   ปชูิตา   ปูชยนฺตีติ   อิเม   มนุสฺสา   อมฺหาก  
าตกาป   น   โหนฺติ   ตถาป   โน   ปตฺตึ   เทนฺติ   อารกฺข  
สุสวิหิต   กโรถาติ   สุฏ ุ   อารกฺข  กโรนฺติ ฯ  มานิตา  มานยนฺตีติ  
กาลานุกาล   พลิกมฺมกรเณน   มานิตา   เอเต   มนสฺุสา   อมฺหาก  
าตกาป   น   โหนฺติ   ตถาป   จตุมฺมาสฉมฺมาสนฺตเร   โน  
พลิกมฺม   กโรนฺตีติ   มาเนนฺติ   อุปฺปนฺนปริสฺสย   หรนฺติ ฯ   ตโต  
นนฺติ   ตโต   น   ปณฺฑิตชาติก  มนุสสฺ ฯ  โอรสนฺติ  อุเร  เปตฺวา  
สวฑฺฒิต ฯ   ยถา   มาตา   โอรส   ปุตฺต   อนุกมฺปติ อุปฺปนฺนปริสฺสย- 
                              [ ม. ว.ท. ๙๒  ส. ต.  ๑๙๔ ข. ]  
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หรณตฺถเมวสฺส   วายมติ   เอว   อนุกมปฺนฺตีติ  อตฺโถ ฯ ภทฺรานิ  
ปสฺสตีติ สุนฺทรานิ ปสฺสติ ฯ  
        [๑๗๔]  อนุโมทิตฺวาติ   เตหิ  ตทา  ปสุตปุ ฺสฺส  อนุโมทนวเสน  
เตส   ธมฺมกถ   กตฺวา ฯ   สุนีธวสฺสการาป   ยา   ตตฺถ  เทวตา  
อาสุ   ตาส   ทกฺขิณมาทิเสติ   ภควโต  วจน  สุตฺวา  เทวตาน  ปตฺตึ  
อทสุ ฯ   ต   โคตมทฺวาร   นาม   อโหสีติ   ตสฺส  นครสฺส  เยน  
ทฺวาเรน   ภควา   นิกฺขมิ  ต  โคตมทฺวาร  นาม  อโหสิ ฯ  คงฺคาย  
ปน   อุตฺตรณตฺถ   อโนติณฺณตฺตา   โคตมติตฺถ   นาม   นาโหสิ ฯ  
ปูราติ   ปุณฺณา ฯ   สมติตฺติกาติ  ตฏสม  อุทกสฺส  ติตฺตา  ภริตา ฯ  
กากเปยฺยาติ   ตีเร    ิตกาเกหิ   ปาตุ   สกฺกุเณยฺยอุทกา ฯ  ตีหิป  
ปเทหิ   อุภโต   กลูสม   ปริปุณฺณภาวเมว   วทติ ฯ   อุฬุมฺปนฺติ  
ปารคมนตฺถาย   ลหุเก   ทารุภณฺเฑ   คเหตฺวา   กวาฏผลเก   วิย  
อ ฺม ฺสมฺพนฺเธ   กาตุ   อาณิโย   โกฏเฏตฺวา   นาวาสงฺเขเปน  
กต ฯ   กลฺุลนฺติ   เวฬุนฬาทิเก  สงฺฆริตฺวา  วลฺลิอาทีหิ  กลาปวเสน  
พนฺธิตฺวา   กต ฯ   เอตมตฺถ   วิทิตฺวาติ   เอต   มหาชนสฺส คงฺคูทก- 
มตฺตสฺสาป   เกวล   ตริตุ  อสมตฺถต  อตฺตโน  ปน  ภิกฺขุสงฺฆสฺส    
จ   อติคมฺภีรวิตฺถต   สสารมหณฺณว   ตริตฺวา   ิตภาว ฺจ  สพฺพาการโต  
วิทิตฺวา   ตทตฺถปริทีปน   อิม   อุทาน   อุทาเนสิ ฯ   อุทานคาถาย  
อตฺโถ   ปน   อฏกถาย   ทสฺสิโตเยว ฯ   ตตฺถ   อุทกฏานสฺเสต  
อธิวจนนฺติ   ยถาวุตฺตสฺส   ยสฺสกสฺสจิ   อุทกฏานสฺส   เอต  
                     [ ม. ว.ท.  ๙๒-๓  ส. ต.  ๑๙๔ ข. ]  
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อณฺณวนฺติ   อธิวจน ฯ   น   สมุทฺทสฺเสวาติ   อธิปฺปาโย ฯ  
สรนฺติ   อิธ   นที   อธิปฺเปตา   สรติ   สนฺทตีติ   กตฺวา ฯ คมฺภีร- 
วิตฺถตนฺติ   อคาธฏเน  คมฺภีร  สกลโลกตฺตยพฺยาปตาย  วิตฺถต ฯ  
วิสฺสชฺชาติ   อสฺสชฺช   อปฺปตฺวาเอว   ปลฺลลานิ   เตส   อตรณโต ฯ  
กุลฺล   หิ   ชโน   ปพนฺธตีติ   กลฺุล   พนฺธิตุ   อายาส  อาปชฺชติ ฯ  
วินาเอว   กุลเฺลนาติ   อีทสิ   อุทก   กลฺุเลน  อีทิเสน  วินาเอว ฯ  
ติณฺณา   เมธาวิโน   ชนาติ   อรยิมคฺคาณสงฺขาตาย   เมธาย  
สมนฺนาคตตฺตา   เมธาวิโน   พุทฺธา   จ   พุทฺธสาวกา   จ   ติณฺณา  
ปรตีเร ปติฏ ิตา ฯ  
        [๑๗๕]  โกฏิคาโมติ   มหาปนาทสฺส   ร ฺโ   ปาสาทโกฏยิ  
กตคาโม ฯ   ปติตสฺส   ปาสาทสฺส   ถูปกาย   ปติฏ ิตฏาเน  
นิวิฏคาโมติ   อตฺโถ ฯ   อริยสจฺจานนฺติ   เย   ปฏวิิชฺฌนฺติ   เตส  
อริยภาวกราน   สจฺจาน ฯ   อนนุโพธาติ  อพุชฺฌเนน  อชานเนน ฯ  
อปฺปฏิเวธาติ   อปฺปฏิวิชฌฺเนน ฯ   อนุโพโธ   เจตฺถ   ปุพฺพภาคิย  
าณ ฯ   ปฏเิวโธ   มคฺคาเณน   อภิสมโย ฯ   ตตฺถ   ยสฺมา  
อนุโพธปุพฺพโก  ปฏิเวโธ  อนุโพเธน  วินา  น โหติ อนุโพโธป เอกจฺโจ  
ปฏิเวธสมฺพนฺโธ   ตทุภยาภาวเหตุก ฺจ   วฏเฏ   สสรณ   ตสฺมา  
วุตฺต   อนนุโพธา ฯ เป ฯ   ตุมฺหาก ฺจาติ ฯ   ตตฺถ   สนฺธาวิตนฺติ  
ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน   ภวโต   ภวนฺตรุปคมเนน   สนฺธาวิต ฯ  สสริตนฺติ  
อปราปร   จวนุปปชฺชนวเสน   สสริต ฯ   มม ฺเจว   ตุมฺหาก ฺจาติ  
                          [ ม. ว. ท.  ๙๓-๔  ส. ต.  ๑๙๔ ข. ]  
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มยา   จ   ตุมฺเหหิ   จ ฯ   อถวา  สนฺธาวิต  สสริตนฺติ  สนฺธาวน  
สสรณ   มม ฺเจว   ตุมฺหาก ฺจ   อโหสีติ   เอวเมตฺถ   อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ ฯ   สสิตนฺติ   สสริต ฯ  ภวเนตฺติ  สมูหตาติ  ทีฆรชฺชยุา  
พทฺธสกุณ   วิย   รชชฺุหตฺโถ   ปรุิโส   เทสนฺตร   ตณฺหารชฺชุยา  
พทฺธสตฺตสนฺตาน   อภิสงฺขาโร  ภวนฺตร  เนติ  เอตายาติ  ภวเนตฺติ ฯ  
สา   ภวโต   ภวนยนสมตฺถา   ตณฺหารชฺช ุ  อริยมคฺคสตฺเถน   สฏุ ุ  
หตา ฉินฺนา อปฺปวตฺติกตาติ ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ  
        [๑๗๖]  ยานสฺส   ภูมีติ   ยตฺถ   สกฺกา   โหติ  ยาน  อารุยฺห  
ยาเนน   คนฺตุ   อย  ยานสฺส  ภูมิ  นาม ฯ  ยานา  ปจฺโจโรหิตฺวาติ  
วิหารสฺส   พหิ   ทฺวารโกฏเก  ยานโต  โอโรหิตฺวา ฯ  นลีาติ  อิท  
สพฺพสงฺคาหิกวจน ฯ   นลีวณฺณาติอาทิ   ตสฺเสว   วิภาคทสฺสน ฯ  
ตตฺถ   น   เตส   ปกติวณฺโณ   นีโล   นีลวิเลปนวิลิตฺตคตฺตตฺตา  
ปเนต   วุตฺต ฯ   นีลวตฺถาติ  ปฏทุกลูโกเสยฺยาทีนิป  เนส  นีลาเนว  
โหนฺติ ฯ   นลีาลงฺการาติ   นลีมณีหิ   อลงฺกาเรหิ   นีลปุปฺเผหิ   จ  
อลงฺกตา ฯ  เต  กิร  อลงฺการา  สุวณณวิจิตฺตาป  อินฺทนีลมณิ- 
โอภาเสหิ เอกนีลา   วิย   ขายนฺติ  รถาป  เนส  นีลมณิขจิตา   
นีลวตฺถปริกขิฺตฺตา นีลธชา   นลีจมฺมจมฺมิเกหิ  นีลาภรเณหิ  อสฺเสหิ   
ยุตฺตา  ปโตทยฏ ิโยป นลีาเยวาติ  อิมินา  นเยน  สพฺพปเทสุ   
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ ปฏิวตฺเตสีติ ปหริ ฯ  กิสฺส  เช อมฺพปาลีติ  
เชติ อาลปน ฯ โภติ อมฺพปาลิ กึการณาติ วุตฺต   โหติ ฯ  
                   [ ม. ว.ท.  ๙๔-๖  ส. ต.  ๑๙๔ ข.-ค. ]  
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สาหารนฺติ   เอตฺถ   อาหรนฺติ   อิมสฺมา  ราชปุริสา  พลินฺติ  อาหาโร  
ตพฺภตชนปโท๑   เตน   สหิต   สาหาร   สชนปทนฺติ   อตฺโถ ฯ  
องฺคุลึ  อปฺโผเฏสุนฺติ  องฺคุลึ  จาเลสุ ฯ  อมฺพกายาติ  มาตุคาเมน ฯ  
อุปจารวจน   เหต   อิตฺถีส ุ  ยทิท   อมฺพกา  มาตุคาโม  ชนิกาติ ฯ  
โอโลเกถาติ   ปสฺสถ ฯ   อปโลเกถาติ  อปวตฺติตฺวา  โอโลเกถ ฯ  
ปุนปฺปุน   ปสฺสถาติ   อตฺโถ ฯ  อุปสหรถาติ  อุปเนถ  อิม  ลิจฺฉวิ- 
ปริส ตุมฺหาก   จิตฺเตน   ตาวตึสปริส   อุปสหรถ   อุปเนถ  อลลฺิยา- 
เปถ ฯ ยเถว   ตาวตึสา   อภิรูปา   ปาสาทิกา   นีลาทินานาวณฺณา  
เอวมิเม   ลิจฺฉวิราชาโนป   ตาวตึเสหิ   สมเก   กตฺวา   ปสฺสถาติ  
อตฺโถ ฯ   กสฺมา   ปน   ภควา   อเนกสเตหิ   สุตฺเตหิ  จกฺขาทีน  
รูปาทีสุ   นิมตฺิตคฺคาห   ปฏิเสเธตฺวา   อิธ   มหนฺเตน   อุสฺสาเหน  
นิมิตฺตคฺคาเห   นิโยเชตีติ ฯ   หิตกามตาย   เตส   ภิกฺขูน   ยถา  
อายสฺมโต   นนฺทสฺส   หิตกามตาย   สคฺคสมฺปตฺติทสฺสน ฯ   ตตฺร  
กิร   เอกจฺเจ  ภิกฺขู  โอสฺสนฺนวิริยา ฯ  เต  สมฺปตฺติยา  ปโลเภนฺโต  
อปฺปมาเทน   สมณธมฺม   กโรนฺตาน   เอวรูปา   อิสสฺริยสมฺปตฺติ  
สุลภาติ   สมณธมฺเม   อุสสฺาหชนนตฺถ   อาห ฯ   อถวา   นยิท  
นิมิตฺตคฺคาเห   นิโยชน   เกวลมฺปน   ทิพฺพสมฺปตฺติสทิสา   เอเตส  
ราชูน   อิสฺสริยสมฺปตฺตีติ   อนุปุพฺพิกถาย   สพฺพสมฺปตฺติกถน   วิย  
ทฏพฺพ ฯ   อนิจฺจลกฺขณวิภาวนตฺถ ฺจาป   เอวมาห ฯ   นจิรสฺเสว  
 ๑. ม. ตพฺภุตฺตชนปโท ฯ  

                            [ ม. ว. ท. ๙๖  ส. ต.  ๑๙๔ ค. ]  
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หิ   สพฺเพปเม   อชาตสตฺตุสฺส   วเสน   วินาส   ปาปุณิสฺสนฺติ   อถ  
เนส   รชชฺสริีสมฺปตฺตึ   ทสิฺวา    ิตภิกฺขู   ตถารูปายป   นาม สิร-ี 
สมฺปตฺติยา   วินาโส   ป ฺายิสฺสตีติ   อนิจฺจลกฺขณ   ภาเวตฺวา  
สห   ปฏิสมภิฺทาหิ   อรหตฺต   ปาปุณิสฺสนฺตีติ   อนิจฺจลกฺขณวิภาว- 
นตฺถ อาห ฯ   อธิวาเสตูติ   อมฺพปาลิยา   นิมนฺติตภาว   ตฺวาป  
กสฺมา   นิมนเฺตนฺตีติ ฯ   อสฺสทฺทหนตาย   จ   วตฺตสีเสน   จ ฯ  
สา   หิ   ธุตฺตา  อิตฺถี  อนิมนฺเตตฺวาป  นิมนฺเตสินฺติ  วเทยฺยาติ  เตส  
อโหสิ ฯ   ธมฺม   สุตฺวา   คมนกาเล  จ  นิมนฺเตตฺวา  คมน  นาม  
มนุสฺสาน วตฺตเมว ฯ  
        [๑๗๗]  อภิ ฺาตาติ  าตา  ป ฺาตา  ปากฏา ฯ  สนถฺา- 
คาเรติ มหาชนสฺส   สนฺถมฺภนาคาเร   วิสฺสมนตฺถาย   กเต   อคาเร ฯ  
สา   กริ   สนถฺาคารสาลา   นครมชฺเฌ   อโหสิ ฯ  จตูสุ  ทฺวาเรสุ  
 ิตาน   ป ฺายติ ฯ   จตูหิ   ทิสาหิ   อาคตมนุสฺสา   ปม   ตตฺถ  
วิสฺสมิตฺวา   ปจฺฉา   อตฺตโน   อตฺตโน   ผาสุกฏาน   คจฺฉนฺติ ฯ  
ราชกุลาน   รชฺชกิจฺจสนฺถรณตฺถ   กต   อคารนฺติป   วทนฺติเยว ฯ  
ตตฺถ   ห ิ  นสิีทิตฺวา   ลิจฺฉวิราชาโน  รชฺชกิจฺจ  สนฺถาเรนฺติ  กโรนฺติ  
วิจาเรนฺติ ฯ   สนฺนิสินฺนาติ   เตส   นิสทีนตฺถเยว   ป ฺตฺเตสุ มหารห- 
ปจฺจตฺถรเณสุ   สมุสฺสิตเสตจฺฉตฺเตสุ   อาสเนสุ   สนฺนิสินฺนา ฯ อเนก- 
ปริยาเยน   พุทฺธสฺส   วณฺณ   ภาสนฺตีติ   ราชกุลกจฺิจ ฺเจว โลกตฺถ- 
กิริย ฺจ  วิจาเรตฺวา  อเนเกหิ  การเณหิ  พุทฺธสฺส  วณฺณ ภาสนฺติ  
                      [ ม. ว. ท.  ๙๖-๘  ส. ต.  ๑๙๔ ค. ]  
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กเถนฺติ   ทีเปนฺติ ฯ   ปณฺฑิตา   หิ   เต  ราชาโน  สทฺธาสมฺปนฺนา  
โสตาปนฺนาป   สกทาคามิโนป   อนาคามิโนป   อริยสาวกา ฯ   เต  
สพฺเพป   โลกิยชฏ   ภินฺทตฺิวา   พุทฺธาทีน   ติณฺณ   รตนาน   วณฺณ  
ภาสนฺติ ฯ   ตตฺถ   ติวิโธ   พุทฺธวณฺโณ   นาม   จริยวณฺโณ สรีร- 
วณฺโณ   คุณวณฺโณติ ฯ   ตตฺริเม   ราชาโน   จริยาย   วณฺณ  
อารภึสุ   ทุกกฺร   วต   กต   สมฺมาสมฺพุทฺเธน   กปฺปสตสหสฺสา- 
ธิกานิ จตฺตาริ   อสงฺเขยฺยานิ   ทส   ปารมิโย   ทส   อุปปารมิโย  
ทส   ปรมตฺถปารมิโยติ   สมตึสปารมิโย   ปูเรนฺเตน   าตตฺถจริย  
โลกตฺถจริย   พุทฺธตฺถจริย   มตฺถก   ปาเปตฺวา   ป ฺจ  มหาปริจฺจาเค  
ปริจฺจชนฺเตนาติ   อฑฺฒจฺฉกฺเกหิ   ชาตกสเตหิ   พุทฺธวณฺณ  
กเถนฺตา   ตุสิตภวน   ปาเปตฺวา   ปยึสุ ฯ   ธมฺมสสฺ   วณฺณ  
ภาสนฺตา   ปเนเต   ภควตา   ธมฺโม   เทสิโต   นิกายโต   ป ฺจ  
นิกายา   โหนฺติ   ปฏกโต   ตีณิ   ปฏกานิ   องฺคโต   นว   องฺคานิ  
ขนฺธโต   จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานีติ   โกฏาสวเสน   ธมฺมคุณ  
กถยึสุ ฯ   สงฺฆสฺส   วณฺณ   ภาสนฺตา   สตฺถุ   ธมฺมเทสน   สุตฺวา  
ปฏิลทฺธสทฺธา   กลุปุตฺตา   โภคกฺขนฺธ ฺเจว   าติปริวฏฏ ฺจ   ปหาย  
เสตจฺฉตฺต อุปรชฺช เสนาปติ เสฏ ี ภณฺฑาคาริกฏานนฺตราทีนิ อคณย 
 ิตฺวา   นิกฺขมฺม   สตฺถุ   สาสเน   ปพฺพชนฺติ   เสตจฺฉตฺต  ปหาย  
ปพฺพชิตาน ภทฺทิยราชมหากปฺปนปุกฺกุสาติอาทิราชปพฺพชิตานเยว  
พุทฺธกาเล   อสีติสหสฺสานิ   อเหสุ   อเนกโกฏิธน   ปหาย ปพฺพ- 
                        [ ม. ว.ท. ๙๘  ส. ต.  ๑๙๔ ค. ]  
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ชิตาน   ปน   ยสกุลปุตฺต โสณเสฏ ิปุตฺต รฏปาลกุลปุตฺตาทีน ปริจฺ- 
เฉโท  นตฺถิ  เอวรูปา  จ  เอวรูปา  จ  กลุปุตฺตา  สตฺถุ  สาสเน  
ปพฺพชนฺตีติ   ปพฺพชฺชาสงฺเขปวเสน   สงฺฆคุณ   กถยสึุ ฯ   สีโห  
เสนาปตีติ   เอวนฺนามโก   เสนาย   อธิปติ ฯ   เวสาลิย   ห ิสตฺต- 
สหสฺสานิ   สตฺตสตานิ   สตฺต   จ   ราชาโน ฯ   เต  สพฺเพป สนฺนิ- 
ปติตฺวา   สพฺเพส   มน   คเหตฺวา  รฏ  วิจาเรตุ  สมตฺถ  เอก  
วิจินถาติ   วิจินนฺตา   สีหราชกุมาร   ทิสฺวา   อย   สกฺขิสฺสตีติ สนฺนิฏ- 
าน   กตฺวา   ตสฺส   รตฺตมณิวณฺณกมฺพลปริโยนทธฺ  เสนาปติจฺฉตฺต  
อทสุ ฯ   ต   สนฺธาย   วุตฺต  สีโห  เสนาปตีติ ฯ  นิคณฺสาวโกติ  
นิคณฺสฺส   นาฏปุตฺตสฺส   ปจฺจยทายโก   อุปฏาโก ฯ  ชมฺพูทีป- 
ตลสฺมึ หิ   ตโย   ชนา   นคิณฺาน   อคฺคุปฏากา   นาฬนฺทาย   อุปาลิ  
คหปติ   กปลปุเร  วปฺโป  สกโฺก  เวสาลิย  อย  สีโห  เสนาปตีติ ฯ  
นิสินฺโน   โหตีติ   เสสราชูน   ปริสาย   อคฺคนฺเตน   อาสนานิ ป ฺา- 
ปยึสุ   สีหสฺส  ปน  มชฺเฌ  าเนติ  เอตสฺมึ  ป ฺตฺเต  มหารเห  
ราชาสเน   นสิินฺโน   โหติ ฯ   นิสฺสสยนฺติ   นิพฺพิจิกิจฺฉ   อทฺธา  
เอกเสน ฯ   น  เหเต  ยสสฺ  วา  ตสฺส  วา  อปฺเปสกฺขสฺส  เอว  
อเนกสเตหิ   การเณหิ   วณฺณ  ภาสนฺติ ฯ  เยน  นิคณฺโ  นาฏปุตฺโต  
เตนุปสงฺกมีติ   นิคณฺโ   กิร   นาฏปุตฺโต   สจาย   สีโห  กสฺสจิเทว  
สมณสฺส   โคตมสฺส   วณฺณ   กเถนฺตสฺส   สุตฺวา   สมณ   โคตม  
ทสฺสนาย   อุปสงฺกมิสฺสติ   มยฺห   ปรหิานิ   ภวิสฺสตีติ   จินฺเตตฺวา  
                          [ ม. ว.ท.  ๙๘  ส. ต.  ๑๙๔ ค. ]  
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ปมตรเยว   สีห   เสนาปตึ   เอตทโวจ   เสนาปติ   อิมสฺมึ  โลเก  
อห   พุทฺโธ   อห  พุทฺโธติ  พหู  วิจรนฺติ  สเจ  ตฺว  กิ ฺจิ  ทสฺสนาย  
อุปสงฺกมิตุกาโม   อโหสิ   ม   ปุจฺเฉยฺยาสิ   อห  เต  ยุตฺตฏาน- 
เยว เปเสสฺสามิ   อยุตฺตฏานโต   นิวาเรสฺสามีติ ฯ   โส   ต   กถ  
อนุสฺสริตฺวา   สเจ   ม   เปเสสฺสติ   คมิสฺสามิ   โน   เจ   น  
คมิสฺสามีติ   จินฺเตตฺวา   เยน   นิคณฺโ   นาฏปุตฺโต เตนุป- 
สงฺกมิ ฯ   อถสฺส   วจน   สุตฺวา  นิคณฺโ  มหาปพฺพเตน  วิย  
พลวโสเกน   โอตฺถโฏ   ยตฺถทานิสฺสาห   คมน   น  อิจฺฉามิ  ตตฺเถว  
คนฺตุกาโม   ชาโต   หโตหมสฺมีติ  อนตฺตมโน  หุตฺวา  ปฏิพาหนุ- 
ปายมสฺส กรสิฺสามีติ   จินฺเตตฺวา   ก ึ  ปน   ตฺวนฺติอาทิมาห ฯ    
เอว วทนฺโต   จรนฺต   โคณ   ตุณฺเฑน๑   ปหรนฺโต   วิย   ชลมาน  
ปทีป   นิพฺพาเปนฺโต   วิย   ภตฺตภริต   ปตฺต   นิกฺกชุชฺนฺโต   วิย  จ  
สีหสฺส   อุปปฺนฺน   ปตึ   วินาเสสิ ฯ  คมิยาภิสงฺขาโรติ  หตฺถิยานาทีน  
โยชาปนคนฺธมาลาทิคฺคหณวเสน   ปวตฺโต   ปโยโค ฯ   โส ปฏิป-ฺ 
ปสฺสมฺภีติ   โส   วูปสนฺโต ฯ   ทุติยมฺป   โขติ  ทุติยวารมฺป ฯ  
อิมสฺมึ   จ   วาเร   พุทฺธสสฺ   วณฺณ  ภาสนฺตา  ตุสิตภวนโต  ปฏาย  
ยาว  มหาโพธิปลฺลงฺกา  ทสพลสฺส  เหฏา  ปาทตเลหิ  อุปริ  
เกสคฺเคหิ ปริจฺฉินฺทิตฺวา  ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณ  อสีติอนุพฺย ฺชน- 
พฺยามปฺปภาน วเสน   สรรีวณฺณ   กถยสุึ ฯ   ธมฺมสสฺ   วณฺณ  
 ๑. อ ฺตฺถป อีทิโสว ปาโ ทิสฺสติ ฯ วีมสิตพฺพ ฯ ทณฺเฑนาติ ม ฺเ ฯ  

                             [ ม. ว.ท. ๙๘  ส. ต.  ๑๙๔ ค. ]  
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ภาสนฺตา   เอกปเทป   เอกพฺย ฺชเนป   อวกฺขลิต   นาม   นตฺถีติ  
สุกถิตวเสเนว   ธมฺมคุณ   กถยึส ุฯ   สงฺฆสฺส   วณฺณ   ภาสนฺตา  
เอวรูป  ยสสริีวิภว  ปหาย  สตฺถ ุ สาสเน  ปพฺพชิตา  น โกสชฺช- 
ปกติกา โหนฺติ   เตรสสุ   ปน   ธุตงฺคคุเณสุ   ปริปรูการิโน   หุตฺวา  
สตฺตสุ   อนุปสฺสนาสุ   กมฺม   กโรนฺติ   อฏตฺตึสอารมฺมณวิภตฺติโย  
วล ฺเชนฺตีติ   ปฏิปทาวเสน   สงฺฆคุเณ   กถยึส ุฯ   ตติยวาเร  ปน  
พุทฺธสฺส   วณฺณ   ภาสมานา   อิติป  โส  ภควาติ  สุตฺตนฺตปริยาเย- 
เนว พุทฺธคุเณ   กถยึส ุฯ   สฺวากฺขาโต   ภควตา   ธมฺโมติอาทินา  
สุตฺตนฺตปริยาเยเนว   ธมฺมคุเณ   สุปฏปินฺโน   ภควโต สาวก- 
สงฺโฆติอาทินา   สุตฺตนฺตปริยาเยเนว   สงฺฆคุเณ   จ   กถยึสุ ฯ  
ตโต   สโีห   จินฺเตสิ   อิเมส  ลิจฺฉวิราชกุลาน  ตติยทิวสโต  ปฏาย  
พุทฺธธมฺมสงฺฆคุเณ  กเถนฺตาน  มุข  นปฺปโหติ  อทธฺา อโนมคุณ- 
สมนฺนาคโต โส   ภควา   อิมทานิ   อุปปฺนฺน   ปตึ   อวิชหิตฺวาว    
อห อชฺช   สมฺมาสมฺพุทฺธ   ปสฺสิสฺสามีติ ฯ   อถสฺส   ก ึ  หิ   เม  
กริสฺสนฺติ   นิคณฺาติ   วิตกฺโก   อุทปาทิ ฯ   ตตฺถ   กึ   ห ิ  เม  
กริสฺสนฺตีติ   กึ   นาม   มยหฺ  นิคณฺา  กริสฺสนฺติ ฯ  อปโลกิตา  วา  
อนปโลกิตา   วาติ   อาปุจฺฉิตา   วา   อนาปุจฺฉิตา   วา ฯ  น  หิ  
เม   เต   อาปุจฺฉิตา   ยานวาหนสมฺปตฺติอิสฺสริยยสวิเสส   ทสฺสนติฺ  
นาป   อนาปุจฺฉิตา   กริสสฺนฺติ๑   อผล   เอเตส   อาปุจฺฉนนฺติ  
 ๑. ม. มาเรสฺสนฺติ ฯ  

                         [ ม. ว. ท.  ๙๘-๙  ส. ต.  ๑๙๔ ค. ]  
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อธิปฺปาโย ฯ   ทิวา   ทิวเสติ๑   ทิวสสฺส   ทิวา   มชฌฺนฺติเก อติกฺ- 
กนฺตมตฺเต ฯ  เวสาลิยา  นยิฺยาสีติ  ยถา  หิ  คิมฺหกาเล  เทเว  
วุฏเ   อุทก   สนฺทมาน   นทึ  โอตริตฺวา  โถกเมว  คนฺตฺวา  ติฏติ  
นปฺปวตฺตติ   เอว   สีหสฺส   ปมทิวเส   ทสพล   ปสฺสิสฺสามีติ  
อุปฺปนฺนาย   ปติยา  นิคณฺเน  ปฏิพาหิตกาโล ฯ  ยถา  จ  ทุติย- 
ทิวเส เทเว   วุฏเ   อุทก   สนฺทมาน   นทึ   โอตริตฺวา   โถก  คนฺตฺวา  
วาลิกปุ ฺช   ปหริตฺวา   อปฺปวตฺต   โหติ   เอว   สีหสฺส   ทุติยทิวเส  
ทสพล   ปสสฺิสฺสามีติ   อุปฺปนฺนาย   ปติยา   นิคณฺเน   ปฏิพาหิต- 
กาโล ฯ   ยถา   ตติยทิวเส   เทเว   วุฏเ   อุทก   สนฺทมาน   นทึ  
โอตริตฺวา   ปุราณปณฺณ สุกฺขทณฺฑก นฬกจวราทีนิ   ปริกฑฺฒนฺต  
วาลิกปุ ฺช   ภินฺทิตฺวา   สมุทฺทนินฺนเมว   โหติ   เอว   สโีห ตติย- 
ทิวเส   ติณฺณ   วตฺถูน   คุณกถ   สุตฺวา   อุปฺปนฺเน   ปติปามุชฺเช  
อผลา   นิคณฺา   นิปฺผลา   นิคณฺา   กมิฺเม   อิเม   กริสฺสนฺติ  
คมิสฺสามห   สตฺถุ   สนฺติกนฺติ   คมน   อภินีหริตฺวา   เวสาลิยา  
นิยฺยาสิ ฯ   นยิฺยนฺโต   จ   จิรสฺสาห  ทสพลสฺส  สนติฺก  คนฺตุกาโม  
ชาโต   น   โข   ปน  เม  ยตฺุต  อ ฺาตกเวเสน  คนฺตุนฺติ  เยเกจิ  
ทสพลสฺส   สนฺติก   คนฺตุกามา   สพฺเพ   นกิฺขมนฺตูติ   โฆสน  
กาเรตฺวา   ป ฺจ   รถสตานิ   โยชาเปตฺวา   อุตฺตมรเถ   ิโต  เตหิ  
เจว   ป ฺจหิ   รถสเตหิ   มหติยา   จ   ปริสาย   ปรวุิโต คนฺธปุปฺผ- 
 ๑. ปาลิย ทิวา ทิวสฺสาติ ฯ  

                        [ ม. ว.ท.  ๙๙  ส. ต.  ๑๙๔ ค. ]  
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จุณฺณวาสาทีนิ  คาหาเปตฺวา  นิยฺยาสิ ฯ เยน ภควา เตนุปสงฺกมีติ  
อาราม   ปวิสนฺโต   ทูรโตว   อสีติอนุพฺย ฺชนานิ   พฺยามปฺปภา  
ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณานิ   ฉพฺพณฺณา   ฆนพุทฺธรสฺมิโย   ทิสฺวา  
เอวรูป   นาม  ปุริส  เอว  อาสนฺเน  วสนฺต  เอตฺตก  กาล  นาทฺทส  
ว ฺจิโต   วตมฺหิ   อลาภา   วต   เมติ   จินฺเตตฺวา  มหานิธึ  ทิสฺวา  
ทลิทฺทปุริโส   วิย   ส ฺชาตปติปาโมชฺโช  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ ฯ  
ธมฺมสฺส   จ   อนุธมฺม   พฺยากโรนฺตีติ  โภตา  โคตเมน  วุตฺตการณสฺส  
อนุการณ   กเถนฺติ ฯ   การณวจโน   เหตฺถ   ธมฺมสทฺโท   เหตุมฺหิ  
าณ   ธมฺมปฏิสมฺภิทาติอาทีสุ   วิย ฯ   การณนฺติ   เจตฺถ  
ตถา  ปวตฺตสฺส  สทฺทสสฺ  อตฺโถ  อธปิฺเปโต  ตสฺส  ปวตฺติเหตุ- 
ภาวโต ฯ อตฺถปฺปยุตฺโต   หิ   สทฺทปฺปโยโค ฯ   อนุการณนฺติ   จ    
โส เอว   ปเรหิ   ตถา   วุจฺจมาโน ฯ   สหธมฺมิโก   วาทานุ- 
วาโทติ ปเรหิ   วุตฺตการเณน   สการโณ   หุตฺวา   ตุมฺหาก   วาโท  
วา   ตโต   ปร   ตสฺส  อนุวาโท  วา  โกจิ  อปฺปมตฺตโกป  วิ ฺ ูหิ  
ครหิตพฺพ   าน   การณ   น   อาคจฺฉติ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ก ึ 
สพฺพากาเรนป   ตว   วาเท   คารยฺห   การณ   นตฺถติี ฯ อนพฺ- 
ภกฺขาตุกามาติ   น   อภูเตน   วตฺตุกามา ฯ   อตฺถิ   สีห ปร-ิ 
ยาโยติอาทีน   อตฺโถ   เวร ฺชกณฺเฑ  อาคตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ  
ปรเมน   อสฺสาเสนาติ   จตุมฺมคฺคจตุปฺผลสงฺขาเตน   อุตฺตเมน อสฺสา- 
เสน ฯ  อสฺสาสาย  ธมฺม  เทเสตีติ อสฺสาสนตฺถาย สนฺถมฺภนตฺถาย  
                        [ ม. ว. ท.  ๙๙  ส. ต.  ๑๙๔ ค. ]  
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ธมฺม   เทเสติ ฯ   อิติ   ภควา  อฏหงฺเคหิ  สีหเสนาปติสฺส  ธมฺม  
เทเสติ ฯ  
        [๑๗๘]  อนุวิจฺจการนฺติ   อนุวิทตฺิวา   จินฺเตตฺวา   ตุลยิตฺวา  
กาตพฺพ   กโรหีติ   วุตฺต   โหติ ฯ  สาธุ  โหตีติ  สุนทฺโร  โหติ ฯ  
ตุมฺหาทิสสฺมึ   หิ   ม   ทิสวฺา   ม   สรณ   คจฺฉนฺเต  นิคณฺ  ทิสฺวา  
นิคณฺ   สรณ   คจฺฉนฺเต   ก ึ  อย   สโีห   ทฏิทิฏเมว   สรณ  
คจฺฉตีติ   ครหา   อุปฺปชชฺติ   ตสฺมา   อนุวิจฺจกาโร   ตุมฺหาทิสาน  
สาธูติ   ทสฺเสติ ฯ  ปฏาก  ปริหเรยยฺุนติฺ  เต  กริ  เอวรูป  สาวก  
ลภิตฺวา   อสุโก   นาม  ราชา  วา  ราชมหามตฺโต  วา  เสฏ ี  วา  
อมฺหาก   สรณ   คโต   สาวโก   ชาโตติ  ปฏาก  อุกขิฺปตฺวา  นคเร  
โฆเสนฺตา   อาหิณฺฑนฺติ ฯ   กสฺมา ฯ   เอว   โน   มหนฺตภาโว  
อาวิภวิสฺสตีติ  จ  สเจ  ปนสฺส  กิมห  เอเต  สรณ  คโตติ วิปฺปฏิ- 
สาโร อุปฺปชเฺชยฺย   ตมฺป   โส   เอเตส  เม  สรณ  คตภาว  พหู   
ชานนฺติ ทุกฺข   อิทานิ   ปฏินิวตฺติตุนฺติ   วิโนเทตฺวา   น   ปกฺกมิสฺ- 
สตีติ จ ฯ   เตนาห   ปฏาก   ปริหเรยฺยุนติฺ ฯ   โอปานภูตนฺติ  
ปฏิยตฺตอุทปาโน   วิย    ิต ฯ   กุลนฺติ   ตว  นิเวสน ฯ  ทาตพฺพ  
ม ฺเยฺยาสีติ   ปุพฺเพป   ทสมฺป   วีสมฺป   สฏ ิมฺป   ชเน   อาคเต  
ทิสฺวา   นตฺถติี   อวตฺวา   เทสิ  อิทานิ  ม  สรณ  คตการณมตฺเต- 
เนว มา   อิเมส   เทยฺยธมฺม   อุปจฺฉินฺทิตฺถ   สมฺปตฺตาน   หิ  
ทาตพฺพเมวาติ   โอวทติ ฯ   สุตมฺเมต   ภนฺเตติ   กุโต   สุต นิคณฺ- 
                  [ ม. ว. ท.  ๑๐๐-๔  ส. ต.  ๑๙๔ ค. ]  
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าน  สนฺติกา ฯ  เต  กิร  กุลฆเรสุ  เอว  ปกาเสนฺติ  มย ยสฺส  
กสฺสจิ   สมปฺตฺตสฺส   ทาตพฺพนฺติ   วทาม   สมโณ   ปน   โคตโม  
มยฺหเมว   ทาน   ทาตพฺพ ฯ เป ฯ   น   อ ฺเส   สาวกาน   ทินฺน มหปฺ- 
ผลนฺติ  เอว  วทตีติ ฯ  ต  สนฺธาย  อย  สุตมฺเมตนฺติอาทิมาห ฯ  
ปวตฺตมสนฺติ  ปกติยา  ปวตฺต  กปฺปยมส ฯ  มูล  คเหตฺวา  อนฺตรา- 
ปเณ ปริเยสาหีติ   อธิปฺปาโย ฯ   สมฺพหุลา   นิคณฺาติ   ป ฺจสต- 
มตฺตา นิคณฺา ฯ   ถูล   ปสุนฺติ   ถูล   มหาสรีร   โคกณฺณมหิสสูกร- 
สงฺขาต ปสุ ฯ   อุทฺทิสฺส   กตนฺติ   อตฺตาน   อุทฺทิสตฺิวา   กต    
มาริตนฺติ อตฺโถ ฯ   ปฏิจฺจกมฺมนฺติ   เอตฺถ   กมฺมสทฺโท   กมฺม- 
สาธโน อตีตกาลิโก   จาติ   อาห   อตฺตาน   ปฏิจฺจ   กตนฺติ ฯ  
นิมิตฺตกมฺมสฺเสต   อธิวจน   ปฏิจฺจ   กมฺม   ผุสตีติอาทีสุ   วิย ฯ  
นิมิตฺตกมฺมสฺสาติ   นิมิตฺตภาเวน   ลทฺธพฺพกมฺมสฺส ฯ กรณการาปน- 
วเสน   ปฏิจฺจ   กมฺม   เอตฺถ   อตฺถีติ   มส  ปฏิจฺจกมฺม  
ยถา  พุทฺธ  เอตสฺส  อตฺถติี  พุทฺโธติ ฯ  อถวา  ปฏิจฺจ  กมฺม  ผุสตีติ  
ปาเสโส   ทฏพฺโพ ฯ  สฺวาย  เอต  มส  ปฏิจฺจ  ต  ปาณวธก- 
กมฺม ผุสตีติ   อตฺโถ ฯ   ต   หิ   อกุสล   อุปฑฺฒ   ทายกสฺส   อุปฑฺฒ  
ปฏิคฺคาหกสฺส   โหตีติ   เนส   ลทฺธ ิฯ   อุปกณฺณเกติ  กณฺณมูเล ฯ  
อลนฺติ   ปฏกิฺเขปวจน ฯ  โหตุ  กึ  อิมนิาติ  อตฺโถ ฯ  น  จ  ปน  
เตติ   เอเต   อายสฺมนฺตา   ทีฆรตฺต   อวณฺณกามา   หุตฺวา   อวณฺณ  
ภาสนฺตาป   อพฺภาจิกฺขนฺตา   น   ชิรนฺติ   อพฺภกฺขานสฺส   อนฺต   น  
                   [ ม. ว. ท.  ๑๐๕-๗  ส. ต.  ๑๙๔  ค.-ฆ. ]  
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คจฺฉนฺตีติ   อตฺโถ ฯ   อถวา   ลชชฺนตฺเถ   อิท   ชรินฺตีติ   ปท  
ทฏพฺพ ฯ น ลชฺชนฺตีติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๗๙]  อภิลาปมตฺตนฺติ  เทสนามตฺต ฯ อปวิฏอามิส- 
ขาทนตฺถายาติ ตตฺถ   ตตฺถ   ฉฑฺฑิตสฺส   อามิสสฺส   ขาทนตฺถาย ฯ   
อนุปเคเยวาติ ปาโตเยว ฯ   โอรวสททฺนฺติ   มหาสทฺท ฯ   ต   ปน   
อวตฺวาปติ อนฺธกฏกถาย   วุตฺตนเยน   อวตฺวาป ฯ   ปสทฺเทน    
ตถา วจนมฺป   อนุชานาติ ฯ   อฏกถาสุ   วุตฺตนเยน   วุตฺเตติ  
เสสอฏกถาสุ   วุตฺตนเยน   กปฺปยกฏุึ   กโรมาติ   วา   กปฺปยกุฏีติ  
วา   วุตฺเต ฯ   สาธารณลกฺขณนฺติ   สพฺพอฏกถาน   สาธารณ  
อุสฺสาวนนฺติกากฏุิกรณลกฺขณ ฯ   จยนฺติ   อธิฏาน ฯ   ยโต  
ปฏายาติ   ยโต   อิฏกโต  สิลาโต  มตฺติกปณฺฑิโต  วา  ปฏาย ฯ  
ปมิฏกาทีน   เหฏา   น   วฏฏนฺตีติ   ภิตฺติยา   ปมิฏกาทีน    
เหฏา   ภูมิย   ปติฏาปยมานา   อิฏกาทโย   ภูมคิติกตฺตา กปฺปย- 
กฏุึ   กโรมาติ   วตฺวา  ปติฏาเปตุ  น  วฏฏนฺติ ฯ  ยทิ  เอว  
ภูมิย   นิขณตฺิวา   ปติฏาปยมานา   ถมฺภา   กสฺมา   ตถา   วตฺวา  
ปติฏาเปตุ   วฏฏนฺตีติ   อาห   ถมฺภา   ปน ฯเปฯ   วฏฏนฺตีติ ฯ  
สงฺฆสนฺตกเมวาติ   วาสตฺถาย   กต  สงฺฆิกเสนาสน  สนฺธาย  วทติ ฯ  
ภิกฺขุสนตฺกนฺติ   วาสตฺถายเอว   กต   ภิกฺขุสฺส   ปุคฺคลิกเสนาสน ฯ  
มุขสนฺนิธีติ อิมินา อนฺโตวุตฺถทุกฺกฏเมว ทีปต ฯ  
        [๑๘๐]  เยน   อาปณ   ตทวสรีติอาทีสุ   อาปณนฺติ   เอกสฺส  
                      [ ม. ว.ท.  ๑๐๗-๑๐  ส. ต.  ๑๙๔  ฆ.-ง. ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 289 

นิคมสฺเสต   อธิวจน ฯ   ตสฺมึ   กิร   นคิเม  วีสติอาปณมุขสหสฺสานิ  
วิภตฺตานิ   อเหสุ ฯ  อิติ  โส  อาปณาน  อุสฺสนฺนตฺตา  อาปณนฺ- 
เตฺวว สงฺข   คโต ฯ   ตสฺส   ปน  นิคมสฺส  อวิทูเร  นทีตีเร  ฆนจฺฉาโย  
รมฺมณียภูมิภาโค   มหาวนสณฺโฑ   ตสฺมึ   ภควา   วิหรติ ฯ  
เกณิโยติ   ตสฺส   นาม ฯ   ชฏิโลติ   อาหริมชฏาธโร  ตาปโส ฯ  
โส   กริ   พฺราหฺมณมหาสาโล   ธนรกขฺณตฺถาย   ปน   ตาปสปพฺพชฺช  
สมาทาย   ร ฺโ   ปณฺณาการ   ทตฺวา   ภูมิภาค   คเหตฺวา   ตตฺถ  
อสฺสม   กาเรตฺวา   ป ฺจหิ   สกฏสเตหิ   วณิชชฺ   ปโยเชตฺวา กุล- 
สหสฺสสฺส  นิสฺสโย  หุตฺวา  วสติ  อสสฺเมป  จสฺส  เอโก  ตาลรกฺุโข  
ทิวเส   ทิวเส   เอก   โสวณฺณมย   ผล   มุ ฺจตีติ   วทนฺติ ฯ  โส  
ทิวา   กาสายานิ   ธาเรติ   ชฏา   จ   พนฺธติ   รตฺตึ  กามสมฺปตฺตึ  
อนุภวติ ฯ   ปวตฺตาโรติ  ปวตฺตยิตาโร ฯ  ปาวจนวเสน  วตฺตาโรติ  
อตฺโถ ฯ  เยสนฺติ  เยส  สนตฺก ฯ  มนฺตปทนฺติ  สุทฺเธ๑ พหิ กตฺวา  
รโห   ภาสิตพฺพฏเน   มนฺตาเอว   ตตอตฺถปฏิปตฺติเหตุตาย   ปทนฺติ  
มนฺตปท   เวทเววจน ฯ  คีตนฺติ  อฏกาทีหิ  ทสหิ  โปราณพฺราหฺม- 
เณหิ อุทาตฺตานุทาตฺตาทิสรสมฺปตฺติวเสน   สชฺฌายิต ฯ   ปวุตฺตนฺติ  
ปาวจนวเสน   อ ฺเส   วุตฺต   วาจิตนฺติ   อตฺโถ ฯ   สมิหิตนฺติ สมุ- 
ปพฺพุฬฺห   ราสีกต ฯ   อิรพฺุเพท ยชุพฺเพทสามเวทาทิวเสน   ตตฺถาป  
ปจฺเจก   มนฺตพฺราหฺมณาทิวเสน   อชฌฺายานุวาจิกาทิวเสน   จ   ปณฺฑ  
 ๑. ม. มนฺตสทฺเท ฯ  

                       [ ม. ว. ท. ๑๑๑-๒๒  ส. ต.  ๑๙๔  ง.-ช. ]  
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กตฺวา   ปตนฺติ   อตฺโถ ฯ   ตทนุคายนฺตีติ   เอตรหิ   พฺราหฺมณา  
ต   เตหิ   ปุพฺเพ   คีต   อนุคายนฺติ  อนุสชฺฌายนฺติ ฯ  ตทนุภาสนฺตีติ  
ต   อนุภาสนฺติ ฯ   อิท   ปรุิมสฺเสว  เววจน ฯ  ภาสิตมนุภาสนฺตีติ  
เตหิ   ภาสิต   สชฺฌายิต   อนุสชฺฌายนฺติ ฯ   วาจิตมนุวาเจนฺตีติ  
เตหิ   อ ฺเส   วาจิต   อนุวาเจนฺติ ฯ  เสยฺยถีทนฺติ  เต  กตเมติ  
อตฺโถ ฯ  อฏโกติอาทีนิ  เตส  นามานิ ฯ เต กิร ทพฺิพจกฺขุ- 
ปริภณฺเฑน ยถากมฺมุปคาเณน   สตฺตาน   กมฺมสฺสกตาทึ   ปุพฺเพ- 
นิวาสาเณน อตีตกปฺเป   พฺราหฺมณาน   มนฺตชฺเฌนวิธิ ฺจ   โอโล- 
เกตฺวา ปรุปฆาต   อกตฺวา   กสฺสปสมมฺาสมฺพุทฺธสฺส   ภควโต   วฏฏ- 
สนฺนิสฺสิเตน วจเนน   สห   สสนฺเทตฺวา   มนฺเต   คนฺเถสุ ฯ   อปราปรา  
ปน   โอกฺกากราชกาลาทีสุ   อุปฺปนฺนา   พฺราหฺมณา   ปาณาติปาตา- 
ทีนิ ปกฺขิปตฺวา   ตโย   เวเท   ภินฺทิตฺวา   พุทฺธวจเนน   สทฺธึ   วิรุทฺเธ  
อกสุ ฯ   รตฺติโภชน   รตฺติ   ตโต   อุปรตาติ   รตฺตูปรตา ฯ  
อติกฺกนฺเต   มชฺฌนฺติเก   ยาว   สุริยตถฺงฺคมนา   โภชน   วิกาลโภชน  
นาม ฯ  ตโต  วิรตตฺตา  วิรตา  วิกาลโภชนา ฯ  ปฏิยาทาเปตฺวาติ  
สปฺปมธุสกฺกราทีหิ  เจว  มริเจหิ  จ  สสุงฺขต  ปาน  ปฏิยาทา- 
เปตฺวา ฯ มหา   โข   เกณิย  ภิกฺขุสงฺโฆติ  กสฺมา  ภควา  ปุนปฺปุน   
ปฏิกฺขิป ฯ ติตฺถิยาน   ปฏกิฺเขปปสนฺนตาย ฯ   ติตฺถยิา   ห ิ  อโห    
วตาย อปฺปจฺโฉ   โย   นิมนฺติยมาโนป   น   สาทิยตีติ   อุปนิมนติฺย- 
มานสฺส ปฏกิฺเขเป   ปสทีนฺตีติ   เกจิ ฯ   อการณ ฺเจต ฯ   นตฺถ ิ 
                         [ ม. ว.ท.  ๑๒๒  ส. ต. ๑๙๔ ช. ]  
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พุทฺธาน   ปจฺจยเหตุ   เอวรูป   โกห ฺ ฯ  อย  ปน  อฑฺฒเตรสานิ  
ภิกฺขุสตานิ   ทิสฺวา   เอตฺตกานเยว   ภิกขฺ   ปฏิยาเทสฺสติ  เสฺวว  จ  
เสโล   พฺราหฺมโณ   ตีหิ   ปุริสสเตหิ   สทฺธึ   ปพฺพชิสฺสติ   อยุตฺต  
โข   ปน   นวเก   อ ฺโต  เปเสตฺวา  อิเมเหว  สทฺธึ  คนฺตุ  อิเม  
วา   อ ฺโต   เปเสตฺวา   นวเกหิ   สทธฺึ   คนฺตุ   ยถาป  สพฺเพว  
คเหตฺวา   คมิสฺสามิ   ภิกฺขาหาโร   นปปฺโหสฺสติ   ตโต   ภิกฺขูส ุ 
ปณฺฑาย   จรนฺเตสุ   มนุสสฺา   อุชฌฺายิสฺสนฺติ   จิรสสฺป   เกณิโย  
สมณ   โคตม   นิมนฺเตตฺวา   ยาปนมตฺต   ทาตตป   น  สกฺขีติ  สยมฺป  
วิปฺปฏิสารี   ภวิสฺสติ   ปฏิกฺเขเป   ปน   กเต   สมโณ   โคตโม  
ปุนปฺปุน   ตฺว ฺจ   พฺราหฺมเณสุ   อภิปปฺสนฺโนติ   พฺราหฺมณาน   นาม  
คณฺหาตีติ   จินฺเตตฺวา   พฺราหฺมเณป   นิมนฺเตตุกาโม   ภวิสฺสติ   ตโต  
พฺราหฺมเณ   ปาฏิเยกฺก   นิมนฺเตสฺสติ   เต   เตน   นมินฺติตา   ภิกฺขู  
หุตฺวา   ภุ ฺชิสฺสนฺติ   เอวมสฺส   สทฺธา   อนุรกฺขิตา   ภวิสฺสตีติ  
ปุนปฺปุน   ปฏิกฺขิป ฯ   กิ ฺจาป   โภ  โคตมาติ  อิมินา  อิท  ทีเปติ  
โภ   โคตม   กึ   ชาต   ยท ิ  อห   พฺราหฺมเณสุ   อภิปปฺสนฺโน อธิ- 
วาเสตุ   ภว   โคตโม   อย   พฺราหฺมณานมฺป   ทาตุ   สกฺโกม ิ 
ตุมฺหากมฺปติ ฯ   เปตฺวา   ธ ฺผลรสนฺติ  เอตฺถ  ตณฺฑุลโธวโน- 
ทกมฺป ธ ฺรโสเยวาติ   วทนฺติ ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   อุจฺฉุรสนฺติ  
เอตฺถ นิกฺกสโฏ อุจฺฉุรโส สตฺตาหกาลิโกติ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๑๘๑]  อิมาหิ   คาถาหีติ   อิมาหิ   เกณิยสฺส   จิตฺตานุกุลาหิ  
                      [ ม. ว. ท. ๑๒๒-๓  ส. ต. ๑๙๔ ช. ]  
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คาถาหิ ฯ   ตตฺถ   อคฺคิปริจริย   วินา   พฺราหฺมณาน  ย ฺาภาวโต  
อคฺคิหุตฺตมุขา   ย ฺาติ   วุตฺต ฯ  อคฺคิหุตฺตเสฏา  อคฺคิชุหนปฺ- 
ปธานาติ อตฺโถ ฯ   พฺราหฺมณา   หิ   อคฺคิมุขา๑  เทวาติ  อคฺคิชุหน- 
ปุพฺพก ย ฺ   วิทหนฺติ ฯ   เวเท   สชฺฌายนฺเตหิ   ปม   สชฺฌายิ- 
ตพฺพโต สาวิตฺติ   ฉนฺทโส   มุขนฺติ   วุตฺตา ฯ   สาวิตฺติ   เวทสฺส  
ปุพฺพงฺคมาติ   อตฺโถ   ตปุพฺพกตฺตา   เวทฏปนสฺส๒ ฯ  มนุสฺสาน  
เสฏภาวโต   ราชา   มุขนฺติ   วุตฺโต ฯ   โอคาหนฺตีน   นทีน อาธาร- 
ภาวโต   คนฺตพฺพฏานภาเวน   ปฏิสรณโต   จ  สาคโร  มุขนฺติ  
วุตฺโต ฯ  จนทฺสมาโยเคน  อชชฺ  กตฺติกา อชฺช โรหิณีติ ส ฺาย- 
นโต๓ นกฺขตฺตานิ   อภิภวิตฺวา   อาโลกกรณโต   นกขฺตฺเตหิ สวิเสส- 
จารุตรภาวโต๔  จ  นกฺขตฺตาน  มุข  จนฺโทติ วุตฺต ฯ ทีปสิขา  
อคฺคิชาลา   อสนิวิจกฺกนฺติ   เอวมาทีน   ตปนฺตาน   วิชฺชลุตาน๕ 

อคฺคตฺตา   อาทิจฺโจ   ตปต   มุขนฺติ   วุตฺโต ฯ  ทกขิฺเณยฺยาน  ปน  
อคฺคตฺตา   วิเสเสน   ตสฺม ึ  สมเย   พุทธฺปฺปมุข   สงฺฆ   สนฺธาย  
ปุ ฺ   อากงฺขมานาน  สงฺโฆเว  ยชต  มุขนฺติ  วุตฺต ฯ  เตน  สงฺโฆ  
ปุ ฺสฺส อายมุข อคฺคทกฺขิเณยฺยภาเวนาติ ทสฺเสติ ฯ  
        [๑๘๒] โรชวตฺถุมฺห ิฯ วิหาโรติ คนฺธกุฏึ สนฺธาย อาหสุ ฯ  
        อตรมาโนติ   อตุรนโฺต   สณิก  ปทปฺปมาณฏาเน  ปท  นิกขิฺปนฺโต  
 ๑.ม. อคฺคี ฯ ๒. ม. เวทสวนสฺส ฯ ๓. ส ฺาปนโตติ ภเวยฺย ฯ  ๔. ม. อติวิเสส- 
โสมฺมภาวโต ฯ ๕. ม. ปชฺชลนฺตาน วิชฺชลนฺตาน ฯ  

                        [ ม. ว. ท.  ๑๒๓-๔  ส. ต.  ๑๙๔ ช-๑๙๕ ]  
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วตฺต   กตฺวา   สุสมฺมฏ   มุตฺตาทลสินฺธวารสนฺถรสทิส๑   วาลกุ อวิ- 
นาเสนฺโตติ   อตฺโถ ฯ   อาลินฺทนฺติ   ปมุข ฯ   อุกฺกาสิตฺวาติ อุกฺกาสิต- 
สทฺท  กตฺวา ฯ  อคฺคฬนฺติ  กวาฏ ฯ  อาโกเฏหีติ  อคฺคนเขน  
อีสก   กุ ฺจิกฉิทฺทสมีเป   โกเฏหีติ   วุตฺต   โหติ ฯ   ทฺวาร   กิร  
อติอุปริ   อมนุสฺสา   อติเหฏา   ติรจฺฉานชาติกา   โกเฏนฺติ   ตถา  
อโกเฏตฺวา   มชฺเฌ   ฉิทฺทสมีเป   มนุสสฺา   โกเฏนฺติ   อิท ทฺวาร- 
โกฏกวตฺตนฺติ  ทีเปนฺตา  วทนฺติ ฯ  วิวริ ภควา ทฺวารนฺติ น ภควา  
อุฏาย   ทฺวาร   วิวริ ฯ  วิวริยตูติ  ปน  หตฺถ  ปสาเรสิ ฯ  ตโต  
ภควา   ตุมฺเหหิ   อเนกาสุ   กปฺปโกฏีส ุ  ทาน   ททมาเนหิ   น  
สหตฺถา   ทฺวารวิวรณกมฺม   กตนฺติ   สยเมว   ทฺวาร   วิวฏ ฯ  ต  
ปน   ยสฺมา   ภควโต   มเนน   วิวฏ ฯ   ตสฺมา   วิวริ   ภควา  
ทฺวารนฺติ วุตฺต ฯ  
        [๑๘๓]  อาตุมาวตฺถุมฺหิ ฯ   อ ฺตโร   วุฑฺฒปพฺพชิโตติ  
สุภทฺโท   นาม   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   วุฑฺฒกาเล   ปพฺพชิตตฺตา วุฑฺฒ- 
ปพฺพชิโตติ   วุตฺโต ฯ  เทฺว  ทารกาติ  สามเณรภูมิย   ิตา  เทฺว  
ปุตฺตา ฯ  นาฬิยาวาปเกนาติ  นาฬิยา  เจว  ถวิกาย  จ ฯ  สหรึสูติ  
ยสฺมา   มนุสสฺา   เต   ทารเก   ม ฺชุภาณิเน   ปฏิภาณวนฺเต  ทิสฺวา  
กาเรตุกามาป   อกาเรตุกามาป   กาเรนฺติเยว ฯ  กตกาเล  จ  ก ึ 
คณฺหิสฺสถ   ตาตาติ   ปุจฺฉนฺติ ฯ   เต  วทนฺติ  น  อมฺหาก  อ ฺเน  
 ๑....สินฺทุวาร...อิติปทิสฺสติ ฯ  

                           [ ม. ว. ท.  ๑๒๔-๖  ส.ต. ๑๙๕ ]  
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เกนจิ   อตฺโถ   ปตา   ปน   โน   ภควโต   อาคตกาเล  ยาคุทาน  
กาเรตุกาโมติ ฯ   ต   สุตฺวา   มนุสฺสา   อปริคเณตฺวาว   ย  เต  
สกฺโกนฺติ   หริตุ   สพฺพ   เทนฺติ ฯ   ยมปฺ  น  สกโฺกนฺติ  มนุสฺเสหิ  
เปเสนฺติ ฯ   ตสฺมา   เต  ทารกา  พหุ  โลณมฺป  เตลมฺป  สปฺปมฺป  
ตณฺฑุลมฺป   ขาทนียมฺป   สหรึสุ ฯ   อาตุมาย   วิหรตีติ   อาตุม  
นิสฺสาย   วิหรติ ฯ  ภูสาคารเกติ  ภูสมเย  อคารเก ฯ  ตตฺถ  กิร  
มหนฺต   ปลาลปุ ฺช   อพฺภนฺตรโต   ปลาล   นิกฺกฑฺฒิตฺวา   สาลาสทิส  
ปพฺพชิตาน   วสนโยคฺคฏานสทิส   กต ฯ   ตทา   ภควา   ตตฺถ  
วสิ ฯ  อถ  ภควติ  อาตุม  อาคนฺตฺวา  ภูสาคารก  ปวิฏเ  สุภทฺโท  
สายณฺหสมย   คามทฺวาร   คนฺตฺวา   มนุสฺเส   อามนฺเตสิ   อุปาสกา  
นาห   ตุมฺหาก   สนฺติกา   อ ฺ   กิ ฺจิ  ปจฺจาสึสามิ  มยฺห  ทารเกหิ  
อานีตเตลาทีนิเยว   สงฺฆสฺส   ปโหนติฺ  หตฺถกมฺมมตฺต  เม  เทถาติ ฯ  
กึ   ภนฺเต   กโรมาติ ฯ   อิท ฺจิท ฺจ   คณฺหถาติ   สพฺพุปกรณานิ  
คาเหตฺวา   วิหาเร   อุทฺธนานิ   กาเรตฺวา   เอก   กาฬก  กาสาว  
นิวาเสตฺวา   ตาทิสเมว   ปารุปตฺวา   อิท   กโรถ   อิท   กโรถาติ  
สพฺพรตฺตึ   วิจาเรนฺโต   สตสหสฺส   วิสฺสชฺเชตฺวา   โภชฺชยาคุ ฺจ  
มธุโคฬก ฺจ   ปฏิยาทาเปสิ ฯ   โภชฺชยาคุ   นาม   ปม  ภุ ฺชิตฺวา  
ปาตพฺพยาคุ ฯ   ตตฺถ   สปฺปมธุผาณิตมจฺฉมสปุปฺผผลรสาทิ  
ยงฺกิ ฺจิ  ขาทนีย  นาม  สพฺพ  ปวิสติ ฯ  กฬีิตุกามาน  สีสมกฺขนโยคฺคา  
โหติ   สุคนฺธคนฺธา ฯ  อถ  ภควา  กาลสฺเสว  สรีรปฏิชคฺคน  กตฺวา  
                         [ ม. ว. ท.  ๑๒๖-๓๐  ส. ต.  ๑๙๕-๖ ]  
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ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต   ปณฺฑาย   จริตุ   อาตุมาคามนคราภิมุโข ปายาสิ ฯ    
ตสฺส   อาโรเจสุ  ภควา  ปณฺฑาย  คาม  ปวิสติ  ตยา กสฺส    
ยาคุ   ปฏิยาทิตาติ ฯ   โส   ยถานิวตฺถปารุเตเหว   เตหิ กาฬก- 
กาสาเวหิ   เอเกน   หตฺเถน   ทพฺพิ ฺจ   กฏจฺฉุ ฺจ   คเหตฺวา พฺรหฺมา    
วิย   ทกฺขิณชาณุมณฺฑล   ภูมิย   ปติฏาเปตฺวา   วนฺทิตฺวา ปฏิคฺ- 
คณฺหาตุ  เม  ภนฺเต  ภควา  ยาคุนฺติ  อาห ฯ  เตน  วุตฺต อถโข  
โส   วุฑฺฒปพฺพชิโต   ตสฺสา   รตฺติยา   อจฺจเยน   ปหูต   ยาคุ  
ปฏิยาทาเปตฺวา   ภควโต   อุปนาเมสีติ ฯ   ชานนฺตาป   ตถาคตา  
ปุจฺฉนฺตีติอาทิ   วุตฺตนยเมว ฯ   กุตายนฺติ  กุโต  อย ฯ  เสสเมตฺถ  
อุตฺตานเมว ฯ  
        [๑๘๔]  ทสภาค  ทตฺวาติ  ทสมภาค  ทตฺวา ฯ  เตเนวาห  ทส  
โกฏาเส กตฺวา เอโก โกฏาโส ภูมิสามิกาน ทาตพฺโพติ ฯ  
        [๑๘๕]  ปริมทฺทนฺตาติ   อุปปริกขฺนฺตา ฯ   ปตฺตุณฺณเทเส  
ส ฺชาตวตฺถ   ปตฺตุณฺณ   โกเสยฺยวิเสโสติ   ห ิ อภิธานโกเส  วุตฺต ฯ  
จีนเทเส   โสมารเทเส   จ   ส ฺชาตวตฺถานิ   จีนโสมารปฏานิ ฯ  
ปตฺตุณฺณาทีนิ  ตีณิ  โกเสยฺยสฺส  อนุโลมานิ  ปาณเกหิ  กตสุตฺต- 
มยตฺตา ฯ อิทฺธิมยิก   เอหิภิกฺขูน   ปุ ฺ ิทฺธิยา   นิพฺพตฺต   จีวร ฯ  
ต   โขมาทีน   อ ฺตร   โหตีติ   เตสเยว   อนุโลม ฯ  เทวตาหิ  
ทินฺน   จีวร   เทวทตฺติย ฯ   ต   กปฺปรุกเฺข   นิพฺพตฺต   ชาลินิยา  
เทวก ฺาย   อนุรุทฺธตฺเถรสฺส   ทินฺนวตฺถสทิส ฯ  ตมฺป  โขมาทีนเยว  
                               [ ม. ว. ท. ๑๓๐  ส. ต. ๑๙๖ ]  
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อนุโลม   โหติ   เตส  อ ฺตรภาวโต ฯ  เทฺว  ปฏา  เทสนาเมเนว  
วุตฺตาติ   เตส   สรูปทสฺสนปรเมต   นา ฺนิวตฺตนปร   ปตฺตุณฺณ- 
ปฏสฺสาป เทสนาเมเนว   วุตฺตตฺตา ฯ   ตุมฺพาติ   ภาชนานิ ฯ    
ผลตุมฺโพติ ลาวุอาทิ ฯ   อุทกตุมฺโพติ   อุทกุกฺขิปนกกุฏโก ฯ    
กิล ฺชจฺฉตฺตนฺติ เวณุวิลิเวหิ   วายิตฺวา   กตจฺฉตฺต ฯ  สมฺภินฺน- 
รสนฺติ  สมฺมสิฺสิตรส ฯ ปานก   ปฏิคฺคหิต   โหตีติ   อมฺพปานาทิ    
ปานก  ปฏิคฺคหิต  โหติ ฯ ต  วิกาเลป  กปฺปติ  อสมฺภินฺน- 
รสตฺตา ฯ  เตน ตทหุปฏิคฺคหิเตน สทฺธินฺติ เตน สตฺตาหกาลิเกน  
ตทหุปฏิคฺคหิเตน สทฺธึ ฯ เสสเมตฺถ สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  
                        เภสชฺชกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                            ------------  
                       [ ม. ว. ท.  ๑๓๒-๔  ส. ต.  ๑๙๗-๘ ]  
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                                   ก ินกฺขนฺธกวณฺณนา  
        [๑๘๖]  ก ินกฺขนฺธเก ฯ   สีสวเสนาติ   ปธานงฺควเสน ฯ  
ก ินนฺติ   ป ฺจานิสเส   อนฺโต   กรณสมตฺถตาย   ถิรนฺติ   อตฺโถติ  
คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ  โส  เนส  ภวิสฺสตีติ  ยุชชฺตีติ  โส  ตุมฺหากนฺติ  
อวตฺวา   เนสนฺติ   วจน   ยชฺุชติ ฯ   เย   อตฺถตก ินาติ  นเกวล  
ตุมฺหากเมว   เย   อ ฺเ   อตฺถตก ินา  เตสป  ภวิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  
อนามนฺเตตฺวา   จรณนฺติ   จาริตฺตสิกฺขาปเท   วุตฺตนเยน  อนาปุจฺฉิตฺวา  
กุเลสุ   จรณ ฯ  มตกจีวรนฺติ  มตสฺส  สนฺตก  จีวร ฯ  ตตฺรุป-ฺ 
ปาเทน อาภตนฺติ   วิหารสนฺตเกน   เขตฺตวตฺถุอาทินา   อานีต ฯ  
ปมปวารณาย   ปวาริตาติ   อิท   วสฺสจฺเฉท   อกตฺวา   วสฺส วุฏ- 
ภาวสทฺทสฺสนตฺถ   วุตฺต   อนฺตราเยน  อปฺปวาริตานมฺป  วุฏวสฺสาน  
ก ินตฺถารสมฺภวโต ฯ   เตเนว   อปฺปวาริตา   วาติ   อวตฺวา ฉินฺน- 
วสฺสา   วา   ปจฺฉิมิกาย   อุปคตา  วา  น  ลภนฺตีติ  เอตฺตกเมว  
วุตฺต ฯ   อ ฺสฺมึ   วิหาเร   วุฏวสฺสาป  น  ลภนตีฺติ  นานาสีมาย  
อ ฺสฺมึ   วิหาเร   วุฏวสฺสา   อิมสฺม ึ  วิหาเร   ก ินตฺถาร   น  
ลภนฺตีติ   อตฺโถ ฯ   ขลิมกขิฺตสาฏโกติ  อหตวตฺถ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
ทานกมฺมวาจาติ   ก ินทุสฺสทานกมฺมวาจา ฯ   อกาตุ   น   ลภตีติ  
อิมินา   อนาทริเยน   อกโรนฺตสฺส   ทกฺุกฏนฺติ   ทีเปติ ฯ  กมฺมวาจา  
ปน   เอกาเยว   วฏฏตีติ   ก ินตฺถารสาฏกสฺส   ทานกาเล   วุตฺตา  
                   [ ม. ว. ท.  ๑๓๕-๖  ส. ต.  ๑๙๙-๒๐๔ ]  
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เอกาเยว   กมฺมวาจา   วฏฏติ ฯ   ปุน   ตสฺส   อ ฺสฺมึ   วตฺเถ  
ทิยฺยมาเน   กมฺมวาจาย   ทาตพฺพกิจฺจ   นตฺถิ   อปโลกนเมว   อลนฺติ  
อธิปฺปาโย ฯ   มหาภูมิกนฺติ   มหาวิสย ฯ   จตุวีสติอาการวนฺตตาย  
มหาวิตฺถาริกนฺติ   วุตฺต   โหติ ฯ   ป ฺจกนฺติ   ป ฺจกฺขนฺธ ฯ  เอส  
นโย   เสเสสุป ฯ   ปมจิมิลิกาติ   ก ินวตฺถโต   อ ฺา   อตฺตโน  
ปกติจิมิลิกา ฯ   กุจฺฉิจิมิลิก   กตฺวา   สพฺิพิตมตฺเตนาติ   ถริชิณฺณาน  
จิมิลิกาน  เอกโต  กตฺวา  สิพฺพนสฺเสต  อธิวจนนฺติ  คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ  
มหาปจฺจริย   กุรุนฺทิย ฺจ   วุตฺตวจนนิทสฺสน   พฺย ฺชเนเอว    
เภโท อตฺเถ  นตฺถีติ  ทสฺสนตฺถ  กตนฺติ  วทนฺติ ฯ ปฏ ิอนุวาตา- 
โรปนมตฺเตนาติ ทีฆโต   อนุวาตสฺส   อาโรปนมตฺเตน ฯ  กุจฺฉิ- 
อนุวาตาโรปนมตฺเตนาติ ปุถุลโต   อนุวาตสฺส  อาโรปนมตฺเตน ฯ   
สารุปฺป  โหตีติ  สมณสารุปฺป โหติ ฯ   รตฺตินิสฺสคฺคิเยนาติ   รตฺตึ    
อติกฺกนฺเตน ฯ   อยนฺติว อาสาวจฺเฉทิโก  ก ินุทฺธาโร ฯ  อิธ น  
วุตฺโตติ ปาลิย มาติกาปทภาชเน สวนนฺติกานนฺตร  น  วุตฺโต ฯ  
ตตฺถาติ ตสฺมึ สีมาติกฺกนฺติเก ก ินุทฺธาเร ฯ สีมาติกฺกนฺติโก   
นาม  จีวรกาลสีมาติกฺกนฺติโกติ  เกนจิ  วุตฺต ฯ พหิสีมาย  
จีวรกาลสมยสฺส  อติกฺกนฺตตฺตา  สีมาติกฺกนฺติโกติ  อย  อมฺหาก  ขนฺติ ฯ  
สหุพฺภาเร  โส  กตจีวโรติ  ปาโ  ทิสสฺติ ฯ เอว ฺจ สติ  
จีวรปลิโพโธ ปม  ฉิชชฺตีติ  วิ ฺายติ ฯ  อิธ  ปน  ปริวารปาลยิ ฺจ   
เทฺว ปลิโพธา อปุพฺพ   อจริม   ฉิชฺชนฺตีติ   วจนโต   ต   น   สเมติ  
                           [ ม. ว. ท . ๑๓๖-๔๐  ส. ต.  ๒๐๕-๙ ]  
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ตสฺมา   วีมสิตพฺพเมตฺถ   การณ ฯ  สมาทายวาโร  อาทายวารสทิโส  
อุปสคฺคมตฺตเมเวตฺถ   วิเสโสติ   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   เกจิ  
ปน   สพฺพ   อตฺตโน   ปรกิฺขาร   อนวเสเสตฺวา   ปกฺกมนฺโต  
สมาทาย   ปกฺกมตีติ   วุจฺจตีติ   วทนฺติ ฯ   ปุน   สมาทายวาเรป  
เตเยว   ทสฺสิตาติ   สมฺพนฺโธ ฯ   วิปฺปกตจีวเร   ปกกฺมนนฺติกสฺส  
ก ินุทฺธารสฺส   อสมฺภวโต   ยถาสมฺภวนฺติ   วุตฺต ฯ   ปกฺกมนนฺติโก  
หิ   ก ินุทฺธาโร   นฏิ ิตจีวรสฺเสว   วเสน  วุตฺโต  ภิกฺขุ  อตฺถตก ิโน  
กตจีวร   อาทาย   ปกกฺมตีติ  วุตฺตตฺตา ฯ  ตสฺมา  โส  วิปฺปกตจีวโร  
น สมฺภวตีติ ฉเฬว อุพฺภารา ตตฺถ ทสสฺิตา ฯ  
        [๑๘๗]  ตตฺราย   อาทิโต   ปฏาย   วารวิภาวนา ฯ อาทาย- 
วารา  สตฺต  ตถา  สมาทายวาราติ  เทฺว  สตฺตกวารา ฯ ตโต  
ปกฺกมนนฺติก   วชฺเชตฺวา   วิปฺปกตจีวรสฺส   อาทายสมาทายวารวเสน  
เทฺว   ฉกฺกวารา ฯ   ตโต   ปร   นิฏาน สนฺนิฏาน นาสนนฺติกาน  
วเสน   ตีณิ   ติกานิ   ทสฺสติานิ ฯ   ตตฺถ   ปมตฺติก  อนฺโตสีมาย  
ปจฺเจสฺส   น   ปจฺเจสฺสนฺติ   อิม  วิธ ึ อนามสิตฺวา  พหิสีมายเมว  น  
ปจฺเจสฺสนฺติ   ปวตฺต ฯ   ตสฺมา   ปกฺกมนนฺติก สีมาติกฺกนฺติก- 
สอุพฺภารา ตตฺถ   น   ยชฺุชนฺติ ฯ   ทุติยตฺติก   อนฺโตสีมาย   น    
ปจฺเจสฺสนฺติ ปวตฺต ฯ   ตติยตฺติก   อนธิฏ ิตปเทน   วิเสเสตฺวา   
ปวตฺต  อตฺถโต ปมตฺติเกน   สเมติ ฯ  อนธิฏ ิเตนาติ  จ   
ปจฺเจสฺส  น  ปจฺเจสฺสนฺติ เอว   อนธิฏ ิเตน   อนิยมิเตนาติ   อตฺโถ ฯ  
                  [ ม. ว. ท. ๑๔๐-๕๗  ส. ต.  ๒๐๙-๑๐ ]  
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ตติยตฺติกานนฺตร   จตุตฺถตฺติก   สมฺภวนฺต   อนฺโตสมีาย   ปจฺเจสฺสนฺติ  
วจนวิเสเสน   สมฺภวติ ฯ  ตถา  ปโยชิยมาน  อิตเรหิ  สวนนฺติกาทีหิ  
อวิรุทฺธ   โหตีติ   จตุตฺถ   ติก  อหุตฺวา  ฉกฺก  ชาตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
เอว   ตีณิ   ติกานิ   เอก  ฉกฺก ฺจาติ  ปม  ปนฺนรสก  เวทิตพฺพ ฯ  
ตโต   อิทเมว   ปนฺนรสก   อุปสคฺควิเสเสน   ทุติย  สมาทายปนฺนรสก  
นาม   กต ฯ   ปุน   วิปฺปกตจีวร   อาทายาติ   ตติย   ปนฺนรสก  
สมาทายาติ   จตุตฺถ   ปนนฺรสก   ทสสฺิตนฺติ   เอว   จตฺตาริ ปนฺนรสกานิ    
เวทิตพฺพานิ ฯ   ตตฺถ   ปมทุติเยสุ   ปนฺนรสเกสุ สพฺเพน   สพฺพ    
อกตจีวร   อธิปฺเปต   อิตเรสุ   ทฺวีสุ   วิปฺปกตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ    
ตโต   ปร   จีวราสาย   ปกกฺมตีติอาทินา   นเยน นฏิาน- 
สนฺนิฏานนาสนอาสาวจฺเฉทิกวเสน   เอโก   วาโรติ   อิทเมก จตุกฺก   
ชาต ฯ  ตสฺมา  ปุพฺเพ  วุตฺตานิ  ติกานิ  อาสาวจฺเฉทิกานิ ตีณิ จ    
ติกานีติ   เอต   อาสาย   ทวฺาทสกนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ตทนนฺตเร อาสาย    
ทฺวาทสเก   กิ ฺจาป  ปม  ทฺวาทสก  ลพฺภติ ฯ  ตถาป  ต  
นิพฺพิเสสนฺติ   ตเมก   ทฺวาทสก  อวุตฺตสิทฺธ  กตฺวา  วิเสสโต  ทสฺเสตุ  
อาทิโต   ปฏาย  อนฺโตสีมาย  ปจฺเจสฺสนฺติ  วุตฺต ฯ  ต  ทุติยจตุกฺเก  
โส   พหิสีมคโต   สุณาตีติอาทิวจนสฺส   ตติยจตุกฺเก   สวนนฺติกา- 
ทีน ฺจ โอกาสกรณตฺถนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ  อิทมฺปน  ทวฺาทสก   
อนาสาย  วเสนป ลพฺภมาน อิมินา วุตฺตสิทฺธ กตฺวา น ทสฺสิตนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ เอวเมตฺถ   เทวฺ   ทฺวาทสกานิ   อุทฺธริตพฺพานิ ฯ กรณีย- 
                         [ ม. ว. ท. ๑๕๗  ส. ต. ๒๑๐ ]  
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ทฺวาทสเกป   ยถาทสฺสิต  อนาสาย  ทฺวาทสก  อวุตฺตสิทฺธ  อาสาย  
ทฺวาทสก ฺจาติ  เทฺว  ทฺวาทสกานิ  อุทธฺริตพฺพานิ ฯ ยสฺมา๑ 

ทิสงฺคมิโก ปกฺกมตีติ  วจเนเนว  น  ปจฺเจสฺสนฺติ  อิท อวุตฺต- 
สิทฺธเมว ฯ ตสฺมา ต น วุตฺต ฯ  เอตฺตาวตาสฺส  อาวาสปลิโพธา- 
ภาโว  ทสฺสิโต ฯ  จีวรปฏวิิส อปวิลายมาโนติ   อิมนิา   จีวร- 
ปลิโพธสมงฺคิตมสฺส   ทสฺเสติ ฯ  ตตฺถ จีวรปฏิวิสนฺติ  อตฺตโน  
ปตฺตพฺพจีวรภาค ฯ อปวิลายมาโนติ อากงฺขมาโน ฯ ตสฺส   
จีวรลาเภ  สติ  วสฺส  วุฏาวาเส  นิฏานสนฺนิฏานนาสนนฺติกาน  
วเสน   เอก   ติก  เตสเยว  วเสน  อนฺตรามคฺเค  เอก  คตฏาเน  
เอกนฺติ   ติณฺณ   ติกาน  วเสน  เอก  นวก  เวทิตพฺพ ฯ  ตโต   
ปร นิฏาน สนฺนิฏาน นาสนนฺติก สีมาติกฺกนฺติก สอุพฺภาราน วเสน  
ผาสุวิหารป ฺจก   วุตฺต ฯ   เสสเมตฺถ   ปาลิโต   อฏกถาโต   จ  
สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  
                              ก ินกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                           ----------------  
 ๑. ม. เอตฺถนตฺเร ทิสงฺคมิกนวเกติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ  

                            [ ม. ว. ท.  ๑๕๗-๖๗  ส. ต.  ๒๑๐ ]  
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                                      จีวรกฺขนฺธกวณฺณนา  
        [๑๘๘]  จีวรกฺขนฺธเก ฯ   กมฺมวิปากนฺติ   กมมฺช   โรค ฯ  
ส ฺมสฺสาติ   อานิสสสฺส ฯ   อุปโยคตฺเถ   เจต   สามิวจน ฯ  
วิจฺฉิกสฺส   ชาโตติ   ตสฺส   กริ   มาตุยา   อุตุนีสมเย   สยนคตาย  
วิจฺฉิโก   นาภิปฺปเทส   อารูฬฺโห   สา   ตสฺส   สมฺผสเฺสน   คพฺภ    
คณฺหิ ฯ   ต   สนฺธาย  วุตฺต  วิจฺฉิกสฺส  ชาโตติ ฯ  อุสฺสนฺนโทโสติ  
ส ฺจิตปตฺตาทิโทโส ฯ   อิตริตเรนาติ   อิตเรน   อิตเรน ฯ  
อิตรสทฺโทยมนิยมวจโน   ทฺวิกฺขตฺตุ   วุจฺจมาโน   ยงฺกิ ฺจิสทฺเทหิ  
สมานตฺโถ   โหตีติ   วุตฺต   อปฺปคฺเฆนป   มหคฺเฆนป  เยนเกนจีติ ฯ  
มหาปฏ ิยโกชวนฺติ   หตฺถิปฏ ีสุ   อตฺถริตพฺพตาย   มหาปฏ ิยนฺติ  
ลทฺธสม ฺ จตุรงฺคุลปุปฺผ โกชว ฯ  
        [๑๘๙]  อุปจาเรติ  สสุานสฺส  อาสนฺเน  ปเทเส ฯ  ฉฑฺเฑตฺวา  
คตาติ   กิ ฺจิ   อวตฺวาเยว   ฉฑฺเฑตฺวา   คตา ฯ  โสเอว  สามีติ  
อกตาย   กติกาย   เยน   คหิต   โสว   สามี ฯ  ธุรวิหารฏาเนติ  
วิหารทฺวารสฺส   สมฺมุขฏาเน ฯ   วิหารมชฺเฌเยว   สมฺมนฺนิตพฺพนฺติ  
สพฺเพส   ชานนตฺถาย   วิหารมชฺเฌเยว   นิสินฺเนหิ   สมฺมนฺนิตพฺพ ฯ  
ตุลาภูโตติ   ตุลาสทิโส ฯ   วณฺณาวณฺณ   กตฺวาติ   สพฺพโกฏาเส  
อคฺฆโต   สมเก  กตฺวา ฯ  เตเนวาห  สเม  ปฏิวิเส  เปตฺวาติ ฯ  
อิทนฺติ   สามเณราน   อุปฑฺฒปฏิวิสสฺส   ทาน ฯ   ผาติกมฺมนฺติ  
                   [ ม. ว. ท.  ๑๖๘-๙๙  ส. ต. ๒๑๑-๒๓   
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สมฺมุ ฺชนิพนฺธนาทิหตฺถกมฺม ฯ   อุกกฺุฏ ึ   กโรนฺตีติ   มหาสทฺท  
กโรนฺติ ฯ   สมปฏิวิโส   ทาตพฺโพติ   กริสฺสามาติ   ยาจนฺตาน  
ปฏิ ฺามตฺเตนาติ สมโกฏาโส ทาตพฺโพ ฯ  
        [๑๙๐]  รชนกุมฺภิยา   มชฺเฌ   เปตฺวาติ   อนฺโตรชนกุมฺภิยา  
มชฺเฌ   เปตฺวา ฯ  เอว  วฏฏาธารเก  อนฺโตรชนกมฺุภิยา  ปกฺขิตฺเต  
มชฺเฌ   อุทก   ติฏติ   วฏฏาธารกโต   พหิ   สมนฺตา   อนฺโตกุมภิฺย  
รชนจฺฉลฺล ิฯ   รชน   ปกขิฺปตุนฺติ  รชนจฺฉลฺลึ  ปกขิฺปตุ ฯ  อุทฺธสฺเต  
อรุเฌติ   อุคฺคเต   อรุณสีเส ฯ   นนฺทิมขิุยาติ   ตุฏ ิมุขิยา ฯ  
อจฺฉุเปยฺยนฺติ   ปติฏเปยฺย ฯ   คตวตฺถุกานนฺติ   กาลาตีตวตฺถาน ฯ  
อุทฺธริตฺวา อลฺลิยาปนขณฺฑนฺติ ทุพฺพลฏาน อปเนตฺวา อลฺลิยา- 
ปนวตฺถขณฺฑ ฯ  
        [๑๙๑]  วิสาขาวตฺถุมฺหิ ฯ   กลฺลกายาติ   อกิลนตฺกายา  
ปติโสมนสฺเสหิ   ผุฏสรรีา ฯ   คตีติ   าณคติ   าณาธิคโม ฯ  
อภิสมฺปราโยติ   าณาภิสมฺปราโย   าณสหิโต   เปจฺจภาโว ฯ   ต  
ภควา   พฺยากริสฺสตีติ   โส   ภิกฺขุ   โสตาปนฺโน   สกทาคามีติอาทินา  
ตสฺส  ต  าณคตึ  ตโต  ปร  นยิโต  สมฺโพธิปรายโน สกิเทว  
อิม โลก อาคนฺตฺวา   ทุกฺขสฺสนฺต   กรสิฺสตีติอาทินา   าณา- 
ภิสมฺปราย ฺจ อาวิกริสฺสติ ฯ  โสวคฺคิกนฺติ  สคฺคสวตฺตนิก ฯ   
โสก  นุทติ  วิโนเทตีติ โสกนุท ฯ  
        [๑๙๒]  ทุกฺข   สุปตีติ   นานาวิธ   สุปน   ปสสฺนฺโต   ทุกฺข  
                     [ ม. ว. ท. ๑๙๙-๒๑๔  ส. ต.  ๒๒๔-๙ ]  
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สุปติ ฯ   ทุกขฺ   ปฏิพุชฺฌตีติ   ปฏิพุชฌฺนฺโตป   อุตฺตสิตฺวา  สโลมหโส  
ทุกฺข   ปฏิพุชฺฌติ ฯ   อฏปทกจฺฉนฺเทน   ปตฺตมุข   สิพฺพิตุนฺติ  
อฏปทผลกากาเรน   ปตฺตมุเข   ตตฺถ   ตตฺถ   คพฺภ   ทสฺเสตฺวา  
สิพฺพิตุ ฯ   อคฺคฬคุตฺติเยว   ปมาณนฺติ  อิเมหิ  จตูหิ  นิกฺเขป- 
การเณหิ เปนฺเตนป อคฺคฬคุตฺติวิหาเรเยว เปตุ วฏฏตีติ  
อธิปฺปาโย ฯ  
        [๑๙๓]  ป ฺจ   มาเสติ   อจฺจนฺตสโยเค  อุปโยควจน ฯ  วุฑฺฒึ  
ปโยเชตฺวา   ปตอุปนิกฺเขปโตติ   วสฺสาวาสิกตฺถาย   เวยฺยาวจฺจกเรหิ  
วุฑฺฒึ   ปโยเชตฺวา   ปตอุปนิกฺเขปโต ฯ   ตตฺรุปปฺาทโตติ นาฬิเกร- 
อารามาทิตตฺรุปฺปาทโต ฯ วสฺสาวาสิกลาภวเสน วา มตกจีวรวเสน  
วา   ตตฺรุปฺปาทวเสน   วา   อ ฺเน   วา   เกนจิ   อากาเรน  
สงฺฆ   อุทฺทสิฺส   อุปฺปนฺนจีวร   สพฺพ   ตสฺเสว   อตฺถตก ินสฺส  
ป ฺจ   มาเส   อนตฺถตก ินสฺส  เอก  จีวรมาส  ปาปุณาตีติ  อวิเสสโต  
วตฺวาป   ปุน   วสฺสาวาสิกลาภวเสน   อุปฺปนฺเน   ลพฺภมานวิเสส  
ทสฺเสตุ  ย  ปน  อิทนฺติอาทิ  อารทฺธ ฯ ตตฺร อิธาติ อภิลาป- 
มตฺตเมต ฯ วสฺส  วุฏสงฺฆสฺส  เทมาติ  วุตฺเตป  โสเยว  นโย ฯ  
อนตฺถตก ินสฺสาป ป ฺจ   มาเส   ปาปุณาตีติ   วสฺสาวาสิกลาภวเสน    
อุปฺปนฺนตฺตา อนตฺถตก ินสฺสาป   วุฏวสฺสสฺส   ป ฺจ   มาเส    
ปาปุณาติ ฯ  เกนจิ ปน  อิธสทฺเทน  นยิมิตตฺตาติ  การณ  วุตฺต ฯ   
ต  อการณ ฯ  ตถาหิ อิธสทฺเทน   อนิยเมตฺวาป   วสฺส วุฏ- 
                 [ ม. ว. ท. ๒๑๔-๒๒  ส. ต. ๒๒๙-๓๑ ]  
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สงฺฆสฺส   เทมาติ   วา  วสสฺาวาสิก  เทมาติ  วา  อนฺโตเหมนฺเต  
วสฺสาวาสิกลาภวเสน   ทินฺน   จีวร   อนตฺถตก ินสฺสาป   วุฏวสฺสสฺส  
ป ฺจ   มาเส   ปาปุณาติ   เตเนว   ปรโต   อฏสุ  มาติกาสุ  วสฺส  
วุฏสงฺฆสฺส   เทมีติ   อิมสฺส   มาติกาปทสฺส   วินิจฺฉเย   จีวรมาสโต  
ปฏาย   ยาว   เหมนฺตสฺส   ปจฺฉิโม   ทิวโส   ตาว   วสฺสาวาสิก  
เทมาติ   วุตฺเต   ก ิน   อตฺถต   วา  โหตุ  อนตฺถต  วา  อตีตวสฺส  
วุฏานเมว   ปาปุณาตีติ   วุตฺต ฯ   ตโต   ปรนฺติ   ป ฺจมาสโต  
ปร ฯ   คิมฺหานสฺส   ปมทิวสโต   ปฏายาติ   อตฺโถ ฯ  กสฺมา  
ปฏ ิสมเย   อุปฺปนฺนตฺตาติ   อิท   อุทาหุ  อนาคตวสฺเสติ  อิมสฺสา- 
นนฺตร ทฏพฺพ ฯ   คิมฺหานสฺส   ปมทิวสโต   ปฏาย   อุปฺปนนฺเมว    
หิ ปฏ ิสมเย   อุปฺปนฺนตฺตา   กึ   อตีตวสฺเส   อิท   วสฺสาวาสิกนฺติ-  
อาทินา   ปุจฺฉิตพฺพ ฯ  เตเนว  ปรโตป  วกฺขติ  คิมฺหาน  ปม- 
ทิวสโต ปฏาย   วุตฺเต   ปน   มาติกา   อาโรเปตพฺพา   อตีตวสฺสา- 
วาสสฺส ป ฺจ   มาสา   อติกฺกนฺตา   อนาคโต   จาตุมฺมาสจฺจเยน    
ภวิสฺสติ กตรวสฺสาวาสสฺส   เทสีติ ฯ   สเจ   อตีตวสฺส   วุฏาน  
ทมฺมีติ   วทติ ฯ   ต   อนฺโต   วสฺส   วุฏานเมว   ปาปุณาตีติ  
วุตฺต ฯ   โปตฺถเกสุ   ปน   อนตฺถตก ินสฺสาป   ป ฺจ   มาเส  
ปาปุณาตีติ   อิมสฺสานนฺตร   กสฺมา   ปฏ ิสมเย   อุปฺปนฺนตฺตาติ  
อิทป   ลิขนฺติ   ต   น   ยชฺุชติ ฯ   น   หิ   ปฏ ิสมเย  อุปฺปนฺน  
สนฺธาย   อนตฺถตก ินสฺสาป   ป ฺจ   มาเส   ปาปุณาตีติ   วุตฺต ฯ  
                     [ ม. ว. ท. ๒๒๒  ส. ต.  ๒๓๑ ]  
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น   จ  ปฏ ิสมเย  อุปฺปนนฺ  วุฏวสฺสสฺเสว  ปาปุณาติ ฯ  สมฺมขีุ- 
ภูตาน สพฺเพสเมว   หิ   ต   ปาปุณาติ ฯ   เตเนว   ปรโต   วกฺขติ  
อสุกวิหาเร   วสฺส   วุฏสงฺฆสฺสาติ   วทติ   ตตฺร  วสฺส  วุฏานเมว  
ยาว   ก ินสฺสุพฺภารา   ปาปุณาติ   สเจ   ปน   คิมฺหาน  ปมทิวสโต  
ปฏาย   เอว   วทติ   ตตฺร   สมฺมุขีภูตาน   สพฺเพส   ปาปุณาติ  
กสฺมา   ปฏ ิสมเย   อุปฺปนฺนตฺตาติ ฯ    ิติกา   ปน   น   ติฏตีติ  
เอตฺถ   อฏ ิตาย    ิติกาย   ปุน   อ ฺสฺมึ   จีวเร  อุปฺปนฺเน  สเจ  
เอโก   ภิกฺขุ   อาคจฺฉติ   มชฺเฌ   ฉินฺทิตฺวา   ทฺวีหิป   คเหตพฺพ ฯ  
 ิตาย   ปน    ิติกาย   ปุน   อ ฺสฺมึ   จีวเร   อุปฺปนฺเน   สเจ  
นวกตโร   อาคจฺฉติ    ิติกา   เหฏา   คจฺฉติ ฯ  สเจ  วุฑฺฒตโร  
อาคจฺฉติ    ิติกา   อุทฺธ   อาโรหติ ฯ   อถ   อ ฺโ   นตฺถิ  ปุน  
อตฺตโน   ปาเปตฺวา   คเหตพฺพ ฯ   ทุคฺคหิตานิ   โหนฺตีติ   เอตฺถ  
สงฺฆิกาเนว   โหนฺตีติ   อธิปฺปาโย ฯ   คหิตเมว   นามาติ   อิมสฺส  
อิท   ปตฺตนติฺ   กิ ฺจาป   น   วิทิต   เต   ปน   ภาคา   อตฺถโต  
เตส  ปตฺตาเยวาติ  อธิปฺปาโย ฯ  อิโตวาติ  เถราน ทาตพฺพโตเยว ฯ  
สตฺตาหวาเรน   อรุณเมว   อุฏาเปตีติ   เอต   วจนมตฺตเมว  
เอกสีมวิหาเร   สตฺตาหกิจฺจาภาวโต ฯ  อิทนฺติ  เอกาธิปฺปายทาน ฯ  
นานาลาเภหีติอาทีสุ   นานา   วิสุ   วิสุ   ลาโภ   เอเตสูติ  
นานาลาภา   เทฺว   วิหารา ฯ  เตหิ  นานาลาเภหิ ฯ  นานา  วิสุ  
วิสุ   ปาการาทีหิ   ปริจฺฉินฺโน   อุปจาโร  เอเตสนฺติ  นานูปจารา ฯ  
                  [ ม. ว. ท.  ๒๒๓-๕  ส. ต.  ๒๓๑-๔ ]  
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เตหิ   นานูปจาเรหิ ฯ   เอกสีมวิหาเรหีติ   เอกสีมาย   ทฺวีหิ  
วิหาเรหิ ฯ  
        [๑๙๔]  ปลิปนฺโนติ   นิมุคฺโค ฯ   มกฺขิโตติ   อตฺโถ ฯ อุจฺจา- 
เรตฺวาติ  อุกฺขิปตฺวา ฯ  สมานาจริยโกติ  เอตฺถ  สเจป  เอกสฺส  
อาจริยสฺส   เอโก  อนฺเตวาสิโก  โหติ  เอโก  สทฺธิวิหาริโก  เอเตป  
อ ฺม ฺ   สมานาจริยกาเอวาติ   วทนฺติ ฯ   เภสชชฺ   โยเชตุ  
อสมตฺโถ   โหตีติ   เวชฺเชน   อิท ฺจิท ฺจ   เภสชฺช  คเหตฺวา  อิมินา  
โยเชตฺวา   ทาตพฺพนฺติ   วุตฺเต   ตถา   กาตุ  อสมตฺโถติ  อตฺโถ ฯ  
นีหาตุนฺติ   นีหริตุ ฯ   ฉทฺเฑตุนฺติ   อตฺโถ ฯ  ภิกฺขุสฺส  กาลกเตติ  
เอตฺถ   กาลกตสทฺโท   ภาวสาธโนติ   อาห  กาลกิรยิายาติ ฯ  ตตฺถ  
ตตฺถ สงฺฆสฺสาติ ตสฺมึ ตสฺมึ วิหาเร สงฺฆสฺส ฯ  
        [๑๙๕]  ยตฺถ   ปน   ทกฺขิโณทก   ปมาณนฺติ   ภิกฺขู   ยสฺม ึ 
รฏเ   ทกฺขิโณทกปฏิคฺคหณมตฺเตนาป   เทยฺยธมฺมสฺส   สามิโน  
โหนฺตีติ อธิปฺปาโย ฯ ปรสมุทฺเทติ ชมฺพูทีเป ฯ  
        [๑๙๖]  มตกจีวร   อธิฏาตีติ   เอตฺถ   มคฺค  คจฺฉนฺโต  ตสฺส  
กาลกิริย   สตฺุวา   อวิหารฏาเน   เจ  ทฺวาทสรตนพฺภนฺตเร  อ ฺเส  
ภิกฺขูน   อภาว   ตฺวา   อิท   จีวร   มยหฺ   ปาปุณาตีติ   อธฏิาติ  
ต   สฺวาธิฏ ิต ฯ   ปุคฺคลาธิฏานนเยน   วุตฺตนฺติ  สีมาย  ทานนฺติ-  
อาทินา   วตฺตพฺเพ   สีมาย  เทตีติอาทิ  ปุคฺคลาธิฏานนเยน  วุตฺต ฯ  
ปริกฺเขปารหฏาเนน   ปริจฺฉินฺนาติ   อิมินา   อปรกิฺขิตฺตสฺส   วิหารสฺส  
                    [ ม. ว. ท.  ๒๒๖-๓๘  ส. ต.  ๒๓๔-๘ ]  
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ธุวสนฺนิปาตฏานาทิโต   ปมเลฑฺฑุปาตสฺส   อนฺโต   อุปจารสีมาติ  
ทสฺเสติ ฯ   อิทานิ   ทุติยเลฑฺฑุปาตสฺส   อนฺโตป  อุปจารสีมาเยวาติ  
ทสฺเสตุ  อปจาติอาทิ  อารทฺธ ฯ  ธุวสนฺนิปาตฏานมฺป  ปรยินตฺ- 
คติกเมว คเหตพฺพ ฯ   ภิกขฺุนีน   อารามปฺปเวสนเสนาสนปุจฺฉนาทิ  
ปริวาสมานตฺตาโรจนวสฺสจฺเฉทนิสฺสยเสนาสนคฺคาหาทิ   วิธานนฺติ   อิท  
สพฺพ   อิมิสสฺาเยว   อุปจารสีมาย   วเสน   เวทิตพฺพ ฯ  ลาภตฺถาย  
ปตสีมา   ลาภสีมา ฯ   สมานสวาสอวิปฺปวาสสีมาสุ   ทินฺนสสฺ   อิท  
นานตฺต   อวิปฺปวาสสีมาย   ทมฺมีติ  ทนิฺน  คามฏาน  น  ปาปุณาติ ฯ  
กสฺมา ฯ   เปตฺวา   คาม ฺจ   คามุปจาร ฺจาติ   วุตฺตตฺตา ฯ  
สมานสวาสกสีมาย  ทมมฺีติ  ทินฺน  ปน  คาเม   ิตานมฺป  ปาปุณาตีติ ฯ  
พุทฺธาธิวุฏโติ   พุทฺเธน   ภควตา   อธิวุฏโ ฯ   เอกสฺมินฺติ  
เอกสฺมึ   วิหาเร ฯ  ปากวตฺตนฺติ  ทานวตฺต ฯ  วตฺตตีติ  ปวตฺตติ ฯ  
ปสุกูลิกานมฺป   วฏฏตีติ  ตุยฺห  เทมาติ  อวตฺวา  ภิกขฺูน  เทม  เถราน  
เทมาติ   วุตฺตตฺตา   ปสุกูลกิาน   วฏฏติ ฯ   วิจาริตเมวาติ  
อุปาหนตฺถวิกาทีนมตฺถาย   วิจาริตเมว ฯ   อุปฑฺฒ   ทาตพฺพนฺติ   ย  
อุภโตสงฺฆสฺส   ทินฺน   ตโต   อุปฑฺฒ   ภิกฺขูน   อุปฑฺฒ   ภิกฺขุนนี  
ทาตพฺพ ฯ  สเจป  เอโก  ภิกฺขุ  โหติ  เอกา  วา  ภิกฺขุนี  อนฺตมโส  
อนุปสมฺปนฺนสฺสาป   อุปฑฺฒเมว   ทาตพฺพ ฯ   ภิกฺขุสงฺฆสฺส   จ  
ภิกฺขุนีน ฺจ   ตุยฺห ฺจาติ   วุตฺเต   ปุน   ปุคฺคโล   วิสุ   น   ลภตีติ  
อิท   อฏกถาปมาเณเนว   คเหตพฺพ ฯ   น   เหตฺถ   วิเสสการณ  
             [ ม. ว. ท.  ๒๓๙-๔๐  ส. ต.  ๒๓๙-๔๕ ]  
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อุปลพฺภติ ฯ   ตถาหิ   อุภโตสงฺฆสฺส   จ   ตุยฺห ฺจ   ทมฺมีติ  วุตฺเต  
สาม ฺวิเสสวจเนหิ  สงฺคหิตตฺตา  ยถา  ปุคฺคโล  วิสุ  ลภติ   
เอวมิธาป ภิกฺขุสงฺฆสฺส   จ   ตุยฺห ฺจาติ   สาม ฺวิเสสวจนสพฺภาวโต   
ภวิตพฺพเมว วิสุ   ปุคฺคลปฏิวิเสนาติ   ายติ ฯ   ตสฺมา   อฏกถา- 
วจนเมเวตฺถ ปมาณ ฯ   ปาปุณนฏานโต   เอกเมว   ลภตีติ  อตฺตโน   
วสฺสคฺเคนปตฺตพฺพฏานโต   เอกเมว   โกฏาส   ลภติ ฯ   ตตฺถ   
การณมาห กสฺมา   ภิกฺขุสงฺฆคฺคหเณน   คหิตตฺตาติ ฯ   ภิกฺขุ- 
สงฺฆคฺคหเณเนว ปุคฺคลสฺสาป   คหิตตฺตาติ   อธิปฺปาโย ฯ   ภิกฺขุ- 
สงฺฆสฺส   หราติ วุตฺเตป   หริตพฺพนฺติ   อีทิส   คิหิเวยฺยาวจฺจ   น    
โหตีติ   กตฺวา วุตฺต ฯ   ลกฺขณ ฺ ู   วทนฺตีติ   อิท   สนฺนิฏาน- 
วจน ฯ  อฏกถาสุ อนาคตตฺตา   ปน   เอว   วุตฺต ฯ  พหิอุปจาร- 
สีมาย ฯ เป ฯ  สพฺเพส ปาปุณาตีติ  ยตฺถกตฺถจิ  วุฏวสฺสาน   
สพฺเพส  ปาปุณาตีติ  อธิปฺปาโย ฯ เตเนว   มาติกฏกถายมฺป    
สเจ   ปน  พหิอุปจารสีมาย   ิโต  วสสฺ วุฏสงฺฆสฺสาติ   วทติ    
ยตฺถกตฺถจิ   วุฏวสฺสาน   สพฺเพส  สมฺปตฺตาน ปาปุณาตีติ  วุตฺต ฯ   
คณฺ ีปเทสุ  ปน  วสฺสาวาสสฺส  อนนุรเูป  ปเทเส ตฺวา   วุตฺตตฺตา    
วสฺส   วุฏาน   อวุฏาน ฺจ  สพฺเพส  ปาปุณาตีติ วุตฺต ฯ  ต   
น  คเหตพฺพ ฯ  น  หิ  วสฺส  วุฏสงฺฆสฺส ทมฺมีติ วุตฺเต อวุฏ- 
วสฺสาน   ปาปุณาติ ฯ  เอว  วทตีติ   วสฺส  วุฏสงฺฆสฺส  ทมฺมีติ  
วทติ ฯ   อุทฺเทส   คเหตุ   อาคโตติ   ตสฺส   สนฺติเก   อุทฺเทส  
                        [ ม. ว. ท. ๒๔๐  ส. ต.  ๒๔๖-๙ ]  
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อคฺคหิตปุพฺพสฺสาป   อุทฺเทส   คณฺหิสฺสามีติ   อาคตกาลโต   ปฏาย  
อนฺเตวาสิกภาวุปคมนโต วุตฺต ฯ เสสเมตฺถ สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  
                             จีวรกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                        -----------------  
                       [ ม. ว. ท. ๒๔๐-๓  ส. ต. ๒๕๐-๒ ]  
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                                 จมฺเปยฺยกฺขนฺธกวณฺณนา  
        [๑๙๗]  จมฺเปยฺยกฺขนฺธเก ฯ  จมปฺายนฺติ  เอวนามเก  นคเร ฯ  
ตสฺส   ห ิ  นครสฺส   อารามโปกฺขรณีอาทีสุ   เตสุ   เตสุ   าเนสุ จมฺปก- 
รุกฺขาว  อุสฺสนฺนา  อเหสุ ฯ  ตสฺมา  จมปฺาติ  สงฺข  อคมาสิ ฯ  
คคฺคราย   โปกฺขรณิยา  ตีเรติ  ตสฺส  จมฺปานครสฺส  อวิทูเร  คคฺคราย  
นาม   ราชมเหสิยา   ขณิตตฺตา   คคฺคราติ   ลทฺธโวหารา   โปกฺขรณี  
อตฺถิ   ตสฺสา   ตีเร   สมนตฺโต   นลีาทิป ฺจวณฺณกุสุมปฏิมณฺฑิต  
มหนฺต   จมปฺกวน   ตสฺมึ   ภควา   กสุุมคนฺธสุคนฺเธ   จมฺปกวเน  
วิหรติ ฯ   ต   สนฺธาย   คคฺคราย   โปกขฺรณิยา  ตีเรติ  วุตฺต ฯ  
ตนฺติพทฺโธติ   ตนฺติ   วุจฺจติ   พฺยาปาโร ฯ   ตตฺถ   พทฺโธ  ปสโุต  
อุสฺสุกฺก   อาปนฺโนติ   อตฺโถ ฯ   ตสฺมึ   อาวาเส  อกต  เสนาสน  
กโรติ   ชิณฺณ   ปฏิสงฺขโรติ   กเต   อิสฺสโร   โหตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  
เตเนวาห   ตสฺมึ   อาวาเส   กตฺตพฺพตฺตา   ตนฺติปฏพิทฺโธติ ฯ  
กตฺตพฺพกมฺเม อุสฺสาหมาปนฺโนติ อตฺโถ ฯ  
        [๑๙๘]  ปฏิกฺโกสนฺเตสูติ  นิวาเรนฺเตสุ ฯ  หาปน  วา  อ ฺถา  
กรณ   วา   นตฺถีติ   ตฺติกมฺมสฺส   เอกายเอว  ตฺติยา  กตฺตพฺพตฺตา  
ตโต   หาปน   น   สมฺภวติ ฯ   อนุสฺสาวนาย   อภาวโต   ปจฺฉา ตฺติฏ- 
ปนวเสน  ทฺวีหิ  ตฺตีหิ  กรณวเสน  จ  อ ฺถา  กรณ  นตฺถิ ฯ  
อุกฺเขปนียกมฺมกโต   กมมฺนานาสวาสโก   อุกฺขิตฺตานุวตฺตโก ลทฺธ-ิ 
                      [ ม. ว. ท. ๒๔๔-๕๙  ส. ต.  ๒๕๓-๔ ]  
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นานาสวาสโก ฯ   อปฺปตฺโต   นิสฺสารณนฺติ  เอตฺถ  นิสฺสารณกมฺม  
นาม   กลุทูสกานเยว  อนุ ฺาต ฯ  อย ฺจ  พาโล  โหติ  อพฺยตฺโตติ-  
อาทินา   นิทฺทิฏโ  กุลทูสโก  น  โหติ  ตสฺมา  อปฺปตฺโตติ   
วุตฺโต ฯ ยทิ   เอว   กถ   สนุิสฺสาริโต   โหตีติ ฯ  พาลาพฺยตฺตตาทิ- 
ยุตฺตสฺสาป กมฺมกฺขนฺธเก   อากงฺขมาโน   สงฺโฆ   ปพฺพาชนียกมฺม  
กเรยยฺยาติ   วุตฺตตฺตา ฯ   เตเนวาห   ต ฺเจส ฯ เป ฯ   ตสฺมา  
สุนิสฺสาริโต   โหตีติ ฯ   ตตฺถ   ตนฺติ   ปพฺพาชนียกมฺม ฯ  เอโสติ  
พาโลติอาทินา   นิทฺทฏิโ ฯ   อาเวณิเกน   ลกฺขเณนาติ ปพฺพา- 
ชนียกมฺมสฺส   อาเวณิกภูเตน   กลุทูสกภาวลกฺขเณน ฯ   ต ฺเจ  
สงฺโฆ   นิสสฺาเรติ   สุนสิฺสาริโตติ   เอตฺถ   อธิปฺเปตสฺส ปพฺพาชนีย- 
กมฺมสฺส  วเสน  อตฺถ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ยท ิ ต ฺเจ  สงฺโฆ  
นิสฺสาเรตีติ   ตชฺชนียาทิกมฺมวเสน   นสิฺสารณา   อธิปฺเปตา   ตทา  
นิสฺสารณ   สมฺปตฺโตเยว  ตชชฺนียาทิวเสน  สุนิสฺสาริโตติ  พฺยติเรก- 
มุเขน อตฺถ   ทสฺเสตุ   ปุน   ต ฺเจ   สงฺโฆ   นิสฺสาเรตีติ   อุลฺลิงฺเคตฺวา  
อตฺโถ  กถโิต ฯ  นตฺถิ  เอตสฺส  อปทาน  อวขณฺฑน  อาปตฺติ- 
ปริยนฺโตติ อนปทาโน ฯ  เอเกนป  องฺเคน  นิสฺสารณา  อนุ ฺาตาติ  
กมฺมกฺขนฺธเก อนุ ฺาตา ฯ เสสเมตฺถ ปาลิโต อฏกถาโต จ  
สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  
                          จมฺเปยฺยกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                          ----------------  
                    [ ม. ว. ท. ๒๖๓-๓๑๑  ส. ต. ๒๕๕-๖ ]  
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                               โกสมฺพิกฺขนฺธกวณฺณนา  
        [๑๙๙]  โกสมฺพิกฺขนฺธเก ฯ   สเจ   โหติ   เทเสสฺสามีติ สุพฺพจ- 
ตาย   สิกฺขากามตาย   จ   อาปตฺตึ   ปสฺสิ ฯ  นตฺถิ  อาปตฺตีติ  
อนาปตฺติปกฺโขป   เอตฺถ   สมฺภวตีติ   อธิปฺปาเยนาห ฯ   สา ปนา- 
ปตฺติเอว ฯ   เตนาห   โส   ตสฺสา   อาปตฺติยา  อนาปตฺติทิฏ ิ  
อโหสีติ ฯ  สมฺภมอตฺถวเสนาติ  ตุริตตฺถวเสน ฯ  อการเณน  ตุมฺเหหิ  
โส   ภิกฺขุ  อุกฺขิตฺโตติ  วเทยฺยาติ  ยสฺมา  ปุพฺเพ  วินยธรสฺส  วจเนน  
สเจ   อาปตฺติ   โหติ   เทเสสฺสามีติ   อเนน   ปฏิ ฺาต   อิทานิป  
ตสฺเสว   วจเนน   อส ฺจิจฺจ   อสติยา   อตตฺตา  นตฺเถตฺถ  อาปตฺตีติ  
อนาปตฺติส ฺ ี   ตสฺมา   อการเณน   ตุมฺเหหิ   โส   ภิกฺขุ  อุกฺขิตฺ- 
โตติ อุกฺเขปเก   ภิกฺขู   ยท ิ  วเทยฺยาติ  อธิปฺปาโย ฯ  อุกฺขิตฺตา- 
นุวตฺตเก วา  ตุมฺเห  อาปตฺตึ  อาปนฺนาติ  วเทยฺยาติ  ยสฺมา  
วตฺถุชานนจิตฺเตนาย สจิตฺตกา   อาปตฺติ   อย ฺจ   อุทกาวเสเส    
อุทกาวเสสส ฺ ี   ตสฺมา สาปตฺติกสฺเสว  ตุมฺเห  ฉนฺทาคตึ   
คจฺฉถาติ  อธิปฺปาเยน  ตุมฺเห อาปตฺตึ อาปนฺนาติ อุกฺขิตฺตา- 
นุวตฺตเก วเทยฺย ฯ กมฺม โกเปตีติ นานาสวาสกจตุตฺโถ เจ   
ภิกฺขเว  กมฺม  กเรยฺย อกมมฺ น จ กรณียนฺติอาทิวจนโต  
สเจ สงฺโฆ ต  คณปูรก  กตฺวา  กมฺม  กเรยฺย  อย  ตตฺถ   
นิสินฺโนป กมฺม โกเปตีติ อธิปฺปาโย ฯ   อุปจาร   มุ ฺจิตฺวาติ  
              [ ม. ว. ท. ๓๑๒-๒๐  ส. ต.  ๒๕๗-๘ ]  
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เอตฺถ อุปจาโร นาม อ ฺม ฺ หตฺเถน ปาปุณนฏาน ฯ  
        [๒๐๐]  ภณฺฑนชาตาติอาทีสุ   กลหสฺส   ปุพฺพภาโค   ภณฺฑน  
นาม ฯ  ต  ชาต  เอเตสนฺติ  ภณฺฑนชาตา ฯ  หตฺถปรามาสาทิ- 
วเสน มตฺถก   ปตฺโต   กลโห   ชาโต   เอเตสนฺติ   กลหชาตา ฯ  
วิรุทฺธวาทภูต   วาท   อาปนฺนาติ   วิวาทาปนฺนา ฯ   มุขสตฺตีหีติ  
วาจาสตฺตีหิ ฯ   วิตุทนฺตาติ   วิชฺฌนฺตา ฯ   ภควนฺต  เอตทโวจาติ  
อิธ   ภนฺเต   โกสมฺพิย   ภิกฺขู   ภณฺฑนชาตาติอาทิวจน   อโวจ ฯ  
ต ฺจ   โข   เนว   ปยกมฺยตาย   น   เภทาธิปฺปาเยน ฯ   อถโข อตฺถ- 
กามตาย  หิตกามตาย ฯ  สามคฺคีการโก  กิเรส  ภิกขฺุ ฯ ตสฺมาสฺส  
เอตทโหสิ   ยถา   อิเม   ภิกฺขู   วิวาท  อารทฺธา  น  สกฺกา  มยา  
นาป   อ ฺเน   ภิกฺขุนา   สมคฺเค   กาตุ   อปฺเปวนาม   สเทวเก  
โลเก   อคฺคปุคฺคโล   ภควา  สย  วา  คนฺตฺวา  อตฺตโน  วา  สนติฺก  
ปกฺโกสาเปตฺวา   เอเตส   ภิกฺขูน   ขนฺติเมตฺตาปฏิสยุตฺต   สาราณิย  
ธมฺมเทสน   กเถตฺวา   สามคฺคึ  กเรยฺยาติ  อตฺถกามตาย  หิตกามตาย  
คนฺตฺวา   อโวจ ฯ  ตสฺมา  เอวมาหาติ  อตฺถกามตฺตา  เอวมาห  น  
ภควโต   วจน   อนาทิยนฺโต ฯ   เย   ปน  ตทา  สตฺถุ  วจน  น  
คณฺหึสุ   เต   กิ ฺจิ   อวตฺวา   ตุณฺหีภูตา   มงฺกุภูตา   อฏสุ ฯ  
ตสฺมา อุภเยสมฺป สตฺถร ิอคารวปฏิปตฺติ นาโหสิ ฯ  
        [๒๐๑]  อถโข   ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสีติอาทีสุ   ภูตปุพฺพนฺติ  
อิท   ภควา   ปวีคต   นิธึ  อุทฺธริตฺวา  ปุรโต  ราสึ  กโรนฺโต  วิย  
                        [ ม. ว. ท. ๓๒๐-๒  ส. ต.  ๒๕๙ ]  
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ภวปฏิจฺฉนฺน   ปุราณวตฺถุ   ทสฺเสนฺโต   อาห ฯ  อฑฺโฒติ  อิสฺสโร ฯ  
โยโกจิ   อตฺตโน   สนฺตเกน   วิภเวน   อฑฺโฒ   โหติ   อย   ปน  
นเกวล   อฑฺโฒเยว   มหทฺธโน   มหตา   อปริมาณสงฺเขน   ธเนน  
สมนฺนาคโตติ   อาห   มหทฺธโนติ ฯ   ภุ ฺชิตพฺพโต   ปริภุ ฺชิตพฺพโต  
วิเสสโต   กามา   โภคา   นาม ฯ   ตสฺมา   ป ฺจกามคุณวเสน  
มหนฺตา   อุฬารา   โภคา   อสฺสาติ   มหาโภโค ฯ   มหนฺต  
เสนาพล ฺเจว   ถามพล ฺจ   เอตสฺสาติ   มหพฺพโล ฯ   มหนฺโต  
หตฺถิอสฺสาทิวาหโน   เอตสฺสาติ   มหาวาหโน ฯ  มหนฺต  วิชิต  รฏ  
เอตสฺสาติ   มหาวิชิโต ฯ   ปริปุณฺณโกสโกฏาคาโรติ  โกโส  วุจฺจติ  
ภณฺฑาคารสารคพฺโภ ฯ   โกฏ   วุจฺจติ  ธ ฺสฺส  อาฏปนฏ- 
าน ฯ โกฏภูต   อาคาร   โกฏาคาร ฯ   นิทหิตฺวา   ปเตน   ธเนน  
ปริปุณฺณโกโส   ธ ฺาน ฺจ   ปริปุณฺณโกฏาคาโรติ   อตฺโถ ฯ  
อถวา   จตุพฺพิโธ  โกโส  หตฺถี  อสฺสา  รถา  รฏนฺติ๑ ฯ  ยถา  
หิ   อสิโน   ติกฺขภาวปริปาลโก   ปรจฺิฉโท   โกโสติ   วุจฺจติ   เอว  
ร ฺโ   ติกขฺภาวปริปาลกตฺตา   จตุรงฺคินี   เสนา  โกโสติ  วุจฺจติ ฯ  
ติวิธ  โกฏาคาร  ธนโกฏาคาร  ธ ฺโกฏาคาร วตฺถโกฏา- 
คารนฺติ ฯ ต   สพฺพมฺป   ปริปุณฺณมสฺสาติ   ปริปุณฺณโกสโกฏา- 
คาโร ฯ จตุรงฺคินึ   เสนนฺติ   หตฺถิอสฺสรถปตฺติสงฺขาเตหิ   จตูหิ   องฺเคหิ  
สมนฺนาคต   เสน ฯ   สนนฺยฺหิตฺวาติ  จมฺมปฏิมุ ฺจนาทีหิ๒  สนฺนาห  
 ๑. ม. จตุพฺพิโธ โกโส หตฺถิอสฺสรถปตฺตีนนฺติ ฯ  ๒. วมฺมปฏิมุ ฺจนาทีหีติ ภเวยฺย ฯ จมฺม  
หิ ผลก โหติ น สนฺนาโห ฯ  

                            [ ม. ว. ท. ๓๒๒  ส. ต.  ๒๕๙ ]  
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กาเรตฺวา ฯ   อพฺภุยฺยาสีติ  อภิอุยฺยาสิ ฯ  อภิมุโข  หตฺุวา  นิกฺขมีติ  
อตฺโถ ฯ  เอกสงฺฆาตมฺปติ  เอกปฺปหารมฺป ฯ  โธวนนฺติ  โธวนุทก ฯ  
ปริเนตฺวาติ   นีหริตฺวา ฯ   อนตฺถโทติ   วตฺตพฺเพ  ทการสฺส  ตการ  
กตฺวา อนตฺถโตติ วุตฺตนฺติ อาห อถวาติอาทึ ฯ      
        [๒๐๒]  วคฺคภาเวน   วา   ปุถ ุ  นานา   สทฺโท   อสฺสาติ  
ปุถุสทฺโท ฯ   สมชโนติ   ภณฺฑเน   สมชฺฌาสโย   ชโน ฯ  ตตฺถาติ  
ตสฺมึ   ชนกาเย ฯ   อห   พาโลติ   น   ม ฺ ิตฺถาติ   พาลลกฺขเณ  
 ิโตป   อห   พาโลติ   น   ม ฺ ิ ฯ   ภิยฺโย   จาติ   อตฺตโน  
พาลภาวสฺส   อชานนโต   ภิยฺโย  จ ฯ  ภณฺฑนสฺส  อุปริ  โผโฏ  วิย  
สงฺฆเภทสฺส   อตฺตโน   การณภาวมฺป   อุปฺปชชฺมาน   น   ม ฺ ิตฺถ  
นา ฺาสิ ฯ   กลหวเสน   ปวตฺตวาจาเยว   โคจรา   เอเตสนฺติ  
วาจาโคจรา ฯ   มุขายามนฺติ   วิวทนวเสน   มุข   อายาเมตฺวา  
ภาณิโน ฯ   ต   น   ชานนฺตีติ   ต   กลห  น  ชานนฺติ ฯ  กลห  
กโรนฺโต   จ   ต   น   ชานนฺโต   นาม   นตฺถิ ฯ  ยถา  ปน  น  
ชานนฺติ   ต   ทสเสตุ  อาห  เอว  สาทีนโว  อยนฺติ ฯ  อย  กลโห  
นาม   อตฺตโน   ปเรส ฺจ   อตฺถหาปนโต   อนตฺถุปปฺาทนโต   ทฏิเว  
ธมฺเม  สมฺปราเย  จ  สาทีนโว  สโทโสติ  อตฺโถ ฯ  ต  น ชานนฺตีติ  
ต   กลห   น  ชานนฺติ ฯ  กถ  น  ชานนฺตีติ  อาห  เอว  สาทีนโว  
อยนฺติ ฯ  เอว  สาทีนโว  อย  กลโหติ  เอว  ต  กลห  น ชานนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ   อกโฺกจฺฉิ  มนฺติอาทีสุ ฯ  อกโฺกจฺฉีติ  อกฺโกสิ ฯ  อวธีติ  
                  [ ม. ว. ท. ๓๒๒-๓๕  ส. ต.  ๒๕๙-๖๐ ]  
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ปหริ ฯ   อชนิีติ   กฏูสกฺขึ   โอตารเณน   วา  วาทปฏิวาเทน  วา  
กรณุตฺตริยกรเณน   วา   อเชสิ ฯ   อหาสีติ  มม  สนฺตก  ปตฺตาทีสุ  
กิ ฺจิเทว  อวหริ ฯ  เย  จ  ตนฺติ  เยเกจิ  เทวา  วา  มนุสฺสา วา  
คหฏา   วา   ปพฺพชิตา   วา   ต   อกฺโกจฺฉิ  มนฺติอาทิวตฺถุก  โกธ  
สกฏธูร   วิย   นทฺธินา   ปติูมจฺฉาทีนิ   วิย   จ   กุสาทีหิ   ปุนปฺปนุ  
เวเนฺตา   อุปนยฺหนฺติ   อุปนาหวเสน   อนุพนฺธนฺติ   เตส   สกึ  
อุปฺปนฺน   เวร   น   สมฺมติ   น  วูปสมมฺตีติ  อตฺโถ ฯ  เย  ต  น  
อุปนยฺหนฺตีติ   อสติอมนสิการวเสน   วา   กมฺมปจฺจเวกฺขณวเสน   วา  
เย   ต   อกโฺกสาทิวตฺถุก   โกธ   ตยาป  โกจิ  นิทโฺทโส  ปุริมภเว  
อกฺกุฏโ   ภวิสฺสติ   ปหโฏ   ภวิสฺสติ   กูฏสกฺขึ   โอตาเรตฺวา  ชโิต  
ภวิสฺสติ   กสสฺจิ   เต   ปสยฺห   กิ ฺจิ   อจฺฉินฺน   ภวิสฺสติ   ตสฺมา  
นิทฺโทโส   หุตฺวาป   อกฺโกสาทีนิ   ปาปณุาสีติ   เอว   น  อุปนยฺหนฺติ  
เตส   ปมาเทน   อุปฺปนฺนมฺป   เวร   อิมินา  อนุปนยฺหเนน  นิรนิฺธโน  
วิย   ชาตเวโท   อุปสมฺมติ ฯ  น  ห ิ เวเรน  เวรานีติ  ยถา  ห ิ 
เขฬสิงฺฆาณิกาทิอสุจิมกฺขิต   าน   เตเหว   อสุจีหิ   โธวนฺโต   สุทฺธ  
นิคฺคนฺธ   กาตุ   น   สกฺโกติ   อถโข   ต  าน  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  
อสุทฺธตร ฺจ   ทุคฺคนฺธตร ฺจ  โหติ  เอวเมว  อกฺโกสนฺต  ปจฺจกฺ- 
โกสนฺโต ปหรนฺต   ปฏปิหรนฺโต   เวเรน   เวร   วูปสเมตุ   น   สกโฺกติ  
อถโข  ภิยโฺย  เวรเมว  กโรติ ฯ  อิติ เวรานิ นาม เวเรน กิสฺมิ ฺจิป  
กาเล   น   สมฺมนฺติ  อถโข  วฑฺฒนฺติเยว ฯ  อเวเรน  จ  สมฺมนตีฺติ  
                           [ ม. ว. ท. ๓๓๕-๖  ส. ต. ๒๖๐ ]  
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ยถา  ปน  ตานิ  เขฬาทีนิ  อสุจีนิ  วิปฺปสนฺเนน  อุทเกน  โธวิยมานานิ  
นสฺสนฺติ   ต   าน   สุทฺธ   โหติ   นิคฺคนฺธ   เอวเมว   อเวเรน  
ขนฺติเมตฺโตทเกน   โยนโิสมนสิกาเรน   ปฏิสงฺขาเนน   ปจฺจเวกฺขเณน  
เวรานิ   วูปสมฺมนฺติ   ปฏปิฺปสฺสมฺภนฺติ   อภาว   คจฺฉนฺติ ฯ   เอส  
ธมฺโม   สนนฺตโนติ   เอส   อเวเรน  เวรวูปสมนสงฺขาโต  โปราณโก  
ธมฺโม   สพฺเพส   พุทฺธปจฺเจกพุทฺธขีณาสวาน   คตมคฺโค ฯ   น  
ชานนฺตีติ   อนิจฺจส ฺ   น   ปจฺจุปฏาเปนฺตีติ   อธิปฺปาโย ฯ  ตโต  
สมฺมนฺติ   เมธคาติ   ตโต   ตสฺมา  การณา  เมธคา  กลหา  สมฺมนฺติ  
วูปสม   คจฺฉนฺติ ฯ   กถ   เต  สมฺมนฺตีติ  อาห  เอว  หีติอาทึ ฯ  
ตตฺถ   เอว   หิ   เต   ชานนฺตาติ   เต   ปณฺฑิตา   มย  มจฺจุสมีป  
คจฺฉามาติ  เอว  ชานนฺตา ฯ  โยนิโสมนสิการ  อุปปฺาเทตฺวา เมธคาน  
กลหาน   วูปสมาย   ปฏิปชฺชนฺติ   อถ   เนส   ตาย  ปฏิปตฺติยา  เต  
เมธคา   สมฺมนฺตีติ   อธิปปฺาโย ฯ   เตสมฺป   โหติ   สงฺคตีติ  เย  
มาตาปตูน  อฏ ีนิ  ฉินฺทนฺติ  ปาเณ  หรนฺติ  ควาทีนิ  จ  ปสยหฺ คณฺหนฺติ  
เอว   รฏ   วิลุมฺปมานาน   เตสมฺป   สงฺคติ   โหติ   กิมงฺค   ปน  
ตุมฺหาก   น   สิยาติ   อธิปปฺาโย ฯ   วณฺณาวณฺณทีปนตฺถ   วุตฺตาติ  
พาลสหายตาย   อิเม   ภิกขฺู   กลหปฺปสุตา   ปณฺฑิตสหายาน   ปน  
อิท   น   สิยาติ   ปณฺฑิตสหายสฺส  พาลสหายสฺส  จ  วณฺณาวณฺณ- 
ทีปนตฺถ วุตฺตา ฯ   นิปกนฺติ   เนปกฺกป ฺาย  สมนฺนาคต ฯ   
สาธุวิหาริธีรนฺติ ภทฺทกวิหาริปณฺฑิต ฯ   ปากฏปรสิฺสเย ปฏิจฺ- 
                       [ ม. ว. ท. ๓๓๖  ส. ต. ๒๖๐-๑ ]  
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ฉนฺนปริสฺสเย   จ   อภิภวิตฺวาติ   สีหพฺยคฺฆาทโย   ปากฏปริสฺสเย  
ราคภยโทสภยาทโย   ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสเย   จาติ   สพฺเพว   ปรสิฺสเย  
อภิภวิตฺวา ฯ  เอกกา  จรึสติู  อิท  รชชฺ  นาม  มหนฺต  ปมาทฏ- 
าน กึ   อมฺหาก   รชฺเชน   การิเตนาติ   รฏ   ปหาย   ตโตว  
มหาอร ฺ   ปวิสิตฺวา   ตาปสปพฺพชฺช   ปพฺพชิตฺวา   จตูสุ  อิริยา- 
ปเถสุ เอกกา   จรึสูติ   อตฺโถ ฯ   เอกสฺส   จริต  เสยฺโยติ  ปพฺพ- 
ชิตสฺส ปพฺพชิตกาลโต   ปฏาย   เอกภีาวาภิรตสฺล   เอกกสฺเสว  
จริต   เสยฺโยติ   อตฺโถ ฯ   นตฺถิ   พาเล   สหายตาติ   จุลฺลสีล  
มชฺฌิมสีล   มหาสีล   ทส   กถาวตฺถูนิ   เตรส  ธุตคุณา  วิปสฺสนา- 
าณ จตฺตาโร   มคฺคา   จตฺตาริ   ผลานิ   ติสฺโส   วิชฺชา   ฉ   อภิ ฺา  
อมตมหานิพฺพานนฺติ   อย   สหายตา   นาม ฯ   สา  พาล  นิสฺสาย  
อธิคนฺตุ   น   สกฺกาติ  นตฺถิ  พาเล  สหายตา ฯ  มาตงฺโค  อร ฺเ  
มาตงฺคร ฺเติ   สรโลเปน   สนฺธิ ฯ   มาตงฺคร ฺโติป   ปาโ ฯ  
อร ฺโก   มาตงฺโค   วิยาติ   อตฺโถ ฯ   มาตงฺคสทฺเทเนว หตฺถิ- 
ภาวสฺส   วุตฺตตฺตา   นาควจน   ตสฺส  มหนฺตาธิวจนนฺติ๑  อาห  
นาโคติ   มหนฺตาธิวจนเมตนฺติ ฯ   มหนฺตปริยาโยป   หิ   นาคสทฺโท  
โหติ เอต นาคสฺส นาเคน อีสาทนฺตสฺส หตฺถิโนติอาทีสุ๒ ฯ  
        [๒๐๓]  พาลกโลณการามคาโมติ   อุปาลิคหปติสฺส   เอวนามโก  
โภคคาโม ฯ   เตนุปสงฺกมีติ   ธมฺมเสนาปติมหาโมคฺคลฺลานตฺเถเรสุ  
 ๑. ม. มหตฺตวภิาวนตฺถนฺติ ฯ ๒.วิ. มหา. ๕/๓๔๒. ขุ. อุ. ๒๕/๑๓๖.  

                         [ ม. ว. ท. ๓๓๖  ส. ต.  ๒๖๑ ]  
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วา   อสีติมหาสาวเกสุ   วา   อนฺตมโส   ธมฺมภณฺฑาคาริก อานนฺทตฺ- 
เถรมฺป   ก ฺจิ   อนามนฺเตตฺวา   สยเมว   ปตฺตจีวร  อาทาย  
อนีกนิสฺสโฏ   หตฺถี   วิย   ยูถนิสฺสโฏ   กาฬสีโห   วิย   วาตจฺฉินฺโน  
วลาหโก   วิย   จ   เอโกว   อุปสงฺกมิ ฯ   กสฺมา  อุปสงฺกมิ ฯ  
คเณ   กิรสฺส   อาทีนว   ทสิฺวา   เอกวิหารึ   ภิกฺขุ   ปสฺสิตุกามตา  
อุทปาทิ ฯ   ตสฺมา   สีตาทิปฬิโต   อุณฺหาทีนิ   ปฏยมาโน   วิย  
อุปสงฺกมิ ฯ   อถวา  ภควตา  โส  อาทีนโว  ปเคว  ปริ ฺาโต ฯ  
น   เตน   สตฺถา   นิพฺพิณฺโณ ฯ   ตสฺมึ   ปน   อนฺโตวสฺเส  เกจิ  
พุทฺธเวเนยฺยา   นาเหสุ ฯ   เตน   อ ฺตฺถ   คมน   เตส  ภิกฺขูน  
ทมนุปาโยติ   ปาริเลยฺยก   อุทฺทิสฺส   คจฺฉนฺโต  เอกวิหารึ  อายสฺมนฺต  
ภคุ   สมฺปหเสตุ   ตตฺถ   คโต ฯ   เอว  คเตว  สตฺถร ิ ป ฺจสตา  
ภิกฺขู   อายสฺมนฺต  อานนฺท  อาหสุ  อาวุโส  อานนฺท  สตฺถา  เอกโกว  
คโต   มย   อนุพนฺธิสฺสามาติ ฯ   อาวุโส   ยทา   ภควา   สาม  
เสนาสน   สสาเมตฺวา   ปตฺตจีวร  อาทาย  อนามนฺเตตฺวา  อุปฏาเก  
อนปโลเกตฺวา   ภิกฺขุสงฺฆ   อทุติโย   คจฺฉติ   ตทา   เอกจาร  จริตุ  
ภควโต   อชฌฺาสโย   สาวเกน   นาม   สตฺถุ   อชฺฌาสยานุรูป  
ปฏิปชชฺิตพฺพ   ตสฺมา   น   อิเมสุ   ทวิเสสุ   ภควา   อนุคนฺตพฺโพติ  
นิวาเรสิ ฯ   สยมฺป   นานุค ฺฉิ ฯ  ธมฺมิยา  กถายาติ  เอกีภาเว  
อานิสสปฏิสยุตฺตาย ธมฺมกถาย ฯ เยน ปาจีนวสทาโยติ ตตฺถ  
กสฺมา   อุปสงฺกมิ ฯ   ยถา   นาม  ชิฆจฺฉิตสฺส  โภชเน  ปปาสิตสฺส  
                            [ ม. ว. ท. ๓๓๗  ส. ต.  ๒๖๑ ]  
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ปานีเย   สีเตน   ผุฏสฺส   อุณฺเห   อุณฺเหน   ผุฏสฺส   สีเต  
ทุกฺขิตสฺส   สุเข   อภิรุจิ   อุปฺปชฺชติ   เอวเมว   ภควโต  โกสมฺพิเก  
ภิกฺขู   อ ฺม ฺ   วิวาทาปนฺเน   อสมคฺควาส   วสนฺเต   ทิสฺวา  
สมคฺควาส   วสนฺเต   อาวชฺเชนฺตสฺส   อิเม  ตโย  กลุปุตฺตา  อาปาถ  
อาคมึสุ ฯ   อถ   เน   ปคฺคณฺหิตุกาโม   อุปสงฺกมิ ฯ   เอวาย  
ปฏิปตฺติ   อนุกฺกเมน   โกสมฺพิกาน   ภิกฺขูน   วินยนุปาโย   โหตีติ ฯ  
วิหรนฺตีติ   สามคฺคีรส   อนุภวมานา   วิหรนฺติ ฯ   ทายปาโลติ  
อร ฺปาโล ฯ   โส   อร ฺ   ยถา   อิจฺฉิติจฺฉิตปฺปเทเสน  มนุสฺสา  
ปวิสิตฺวา   ตตฺถ   ปุปฺผ   วา   ผล   วา  นิยฺยาส  วา  ทพฺพสมฺภาร  
วา   น   หรนติฺ   เอว   วติยา   ปรกิฺขิตฺตสฺส   ตสฺส   อร ฺสฺส  
โยชิเต   ทฺวาเร   นิสีทิตฺวา   ต  อร ฺ  รกฺขติ  ปาเลติ ฯ  ตสฺมา  
ทายปาโลติ   วุตฺโต ฯ   อตฺตกามรูปา   วิหรนฺตีติ   อตฺตโน  
หิตกามยมานสภาวา๑   หุตฺวา   วิหรนติฺ ฯ   โย   หิ   อิมสฺมึ สาสเน    
ปพฺพชิตฺวาป   เวชฺชกมฺม ทูตกมฺม ปหิณคมนาทีน   วเสน เอกวีสติ- 
อเนสนาหิ   ชีวิต   กปฺเปติ   อย   อนตฺตกามรูโป   นาม ฯ โย    
ปน   อิมสฺมึ   สาสเน   ปพฺพชิตฺวา   เอกวีสติอเนสน   ปหาย จตุ- 
ปาริสุทฺธิสีเล   ปติฏาย   พุทฺธวจน   อุคฺคณฺหิตฺวา   สปฺปายธุตงฺค  
อธิฏาย   อฏตฺตึสาย   อารมฺมเณสุ   จิตฺตรุจิย  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  
คามนฺต   ปหาย   อร ฺ   ปวิสิตฺวา   สมาปตฺติโย   นิพฺพตฺเตตฺวา  
 ๑. หิต กามยมานสภาวาติป ทิสฺสติ ฯ  

                             [ ม. ว. ท. ๓๓๗  ส. ต.  ๒๖๑ ]  
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วิปสฺสนาย   กมฺม   กุรุมาโน   วิจรติ   อย   อตฺตกาโม   นาม ฯ  
เตป  ตโย  กลุปุตฺตา  เอวรูปา  อเหสุ ฯ  เตน  วุตฺต  อตฺตกามรูปา  
วิหรนฺตีติ ฯ   มา  เตส  อผาสุมกาสีติ  เตส  อผาสุก  มา  อกาสีติ  
ภควนฺต   วาเรสิ ฯ  เอว  กริสฺส  อโหสิ  อิเม  กลุปุตฺตา  สมคฺคา  
วิหรนฺติ   เอกจฺจสฺส   จ   คตฏาเน   ภณฺฑนกลหวิวาทา   วตฺตนฺติ  
ติขิณสิงฺโค   จณฺฑโคโณ   วิย   โอวิชฌฺนฺโต   วิจรติ   อเถกมคฺเคน  
ทฺวินฺน   คมน   น   โหติ   กทาจิ   อยมฺป   เอว  กโรนฺโต  อิเมส  
กุลปุตฺตาน   สมคฺควาส   ภินฺเทยฺย   ปาสาทิโก   จ   ปเนส สุวณฺณ- 
วณฺโณ   รสคิทฺโธ   ม ฺเ   คตกาลโต   ปฏาย   ปณีตทายกาน  
อตฺตโน   อุปฏากาน   วณฺณกถนาทีหิ   อิเมส   กลุปุตฺตาน  
อปฺปมาทวิหาร   ภินฺเทยฺย   วสนฏานานิ   จาป   เอเตส  กุลปุตฺตาน  
นิพทฺธานิ   ปริจฺฉินฺนานิ   ติสฺโสว   ปณฺณสาลา   ตโย   จงฺกมา  
ตีณิ   ทิวาฏานานิ   ตีณิ   ม ฺจปานิ   อยมฺปน   สมโณ   มหากาโย  
วุฑฺฒตโร   ม ฺเ   ภวิสฺสติ   โส   อกาเลน   อิเม   กลุปุตฺเต  
เสนาสนา  วุฏาเปสฺสติ  เอว  สพฺพถาป  เอเตส  อผาสุ  ภวิสฺส- 
ตีติ ฯ ต   อนิจฺฉนฺโต   มา   เตส   อผาสุมกาสีติ   ภควนฺต   วาเรสิ ฯ  
กิมฺปเนส   ชานนฺโต   วาเรสิ   อชานนฺโตติ ฯ   สมมฺาสมฺพุทฺโธ  หิ  
นาม   ยทา   อเนกภิกฺขุสหสฺสปริวาโร  พฺยามปฺปภาย  อสีติอนุพฺย ฺ- 
ชเนหิ ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณสิริยา   จ   พุทฺธานุภาว   ทสฺเสนฺโต  
วิจรติ   ตทา   โก   เอโสติ   อปุจฺฉิตฺวาว   ชานิตพฺโพ   โหติ ฯ  
                         [ ม. ว. ท.  ๓๓๘  ส. ต.  ๒๖๑ ]  
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ตทา   ปน   ภควา   มาสุ   โกจิ   มม   พุทฺธานุภาว   อ ฺาสีติ  
ตถารูเปน   อิทฺธาภิสงฺขาเรน   สพฺพป   ต   พุทฺธานุภาว  จีวรคพฺเภน  
วิย   ปฏิจฺฉาเทตฺวา   วาลหกคพฺเภน  ปฏิจฺฉนฺโน  จนฺโท  วิย  สยเมว  
ปตฺตจีวรมาทาย   อ ฺาตกเวเสน   อคมาสิ ฯ  อิติ  ต  อชานนฺโตว  
ทายปาโล   นิวาเรสิ ฯ   เอตทโวจาติ   เถโร  กิร  มา  สมณาติ  
ทายปาลสฺส   กถ   สุตฺวา   จินฺเตสิ   มย  ตโย  ชนา  อิธ  วิหราม  
อ ฺโ  ปพฺพชิโต  นาม  นตฺถิ  อย ฺจ  ทายปาโล  ปพฺพชิเตน   
วิย สทฺธึ กเถติ   โก   น ุ  โข   ภวิสฺสตีติ   ทิวาฏานโต   อุฏาย   
ทฺวาเร ตฺวา   มคฺค   โอโลเกนฺโต   ภควนฺต   อทฺทส ฯ  ภควาป   
เถรสฺส สห   ทสฺสเนเนว   สรีโรภาส   มุ ฺจิ ฯ   อสีติอนุพฺย ฺชน- 
วิราชิตา พฺยามปฺปภา   ปสาริตสุวณฺณปโฏ   วิย   วิโรจิตฺถ ฯ  
เถโร   อย   ทายปาโล   ผณกตอาสีวิส   คีวาย   คเหตุ   หตฺถ  
ปสาเรนฺโต   วิย  โลเก  อคฺคปุคฺคเลน  สทฺธึ  กเถนฺโตว  น  ชานาติ  
อ ฺตรภิกฺขุนา   วิย   สทธฺึ  กเถตีติ  นวิาเรนฺโต  เอต  มา  อาวุโส  
ทายปาลาติอาทิวจน   อโวจ ฯ   เตนุปสงฺกมีติ   กสมฺา   ภควโต  
ปจฺจุคฺคมน   อกตฺวาว   อุปสงฺกมิ ฯ   เอว   กริสฺส   อโหสิ   มย  
ตโย   ชนา   สมคฺควาส   วสาม   สจาห   เอกโกว   ปจฺจุคฺคมน  
กริสฺสามิ   สมคฺควาโส   นาม   น   ภวิสฺสติ   ปยมิตฺเต   คเหตฺวาว  
ปจฺจุคฺคมน   กริสฺสามิ   ยถา   จ   ภควา   มยฺห   ปโย   เอว  
สหายานมฺป   เม   ปโยติ   เตหิ   สทฺธ ึ ปจฺจุคฺคมน  กาตุกาโม  สย  
                            [ ม. ว. ท. ๓๓๘  ส. ต.  ๒๖๑ ]  
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อกตฺวา   อุปสงฺกมิ ฯ   เกจิ   ปน  เตส  เถราน  ปณฺณสาลทฺวาเร  
จงฺกมนโกฏิยา   ภควโต   อาคมนมคฺโค   โหติ   ตสฺมา  เถโร  เตส  
ส ฺ   ททมาโนว  คโตติ  วทนฺติ ฯ  อภิกฺกมถาติ  อิโต  อาคจฺฉถ ฯ  
ปาเท   ปกฺขาเลสีติ   วิกสติปทุมสนฺนิเภหิ   ชาลหตฺเถหิ   มณิวณฺณ  
อุทก   คเหตฺวา   สุวณฺณวณฺเณสุ   ปฏ ิปาเทสุ   อุทก   อาสิ ฺจิตฺวา  
ปาเทน   ปาท   ฆสนฺโต   ปกฺขาเลสิ ฯ  พุทฺธาน  กาเย  รโชชลลฺ  
นาม   น   อุปลิมฺปติ   กสฺมา   ปกฺขาเลสีติ ฯ   ตสฺส   สรีรสฺส  
อุตุคฺคหณตฺถ   เตส ฺจ   จิตฺตสมฺปหสนตฺถ   อมฺเหหิ   อภิหเฏน  
อุทเกน   ภควา   ปาเท   ปกฺขาเลสิ  ปริโภค  อกาสติี  เตส  ภิกฺขูน  
พลวโสมนสสฺวเสน   จิตฺต   ปณีต๑  โหติ  ตสฺมา  ปกฺขาเลสิ ฯ  
อายสฺมนฺต   อนุรุทฺธ   ภควา  เอตทโวจาติ  โส  กริ  เตส  วุฑฺฒตโร  
ตสฺส   สงฺคเห  กเต  เสสาน  กโตว  โหตีติ  เถร ฺเว  เอต  กจฺจิ  
โว   อนุรุทฺธาติอาทิวจน   อโวจ ฯ  อนุรุทฺธาติ  วา  เอกเสสนเยน  
วุตฺต   วิรูเปกเสสสฺสาป   อิจฺฉิตพฺพตฺตา ฯ   เอว ฺจ   กตฺวา  
พหุวจนนิทฺเทโสป   สมตฺถิโต  โหติ ฯ  กจฺจีติ  ปุจฺฉนตฺเถ  นิปาโต ฯ  
โวติ   สามิวจน ฯ   อิท   วุตฺต   โหติ   กจฺจิ  อนุรุทฺธา  ตุมฺหาก  
ขมนีย   อิรยิาปโถ   โว   ขมติ   กจฺจิ   ยาปนีย   กจฺจิ  โว  ชีวิต  
ยาเปติ   ฆฏิยติ   กจฺจิ   ปณฺฑิเกน   น   กิลมถ   กจฺจิ   ตุมฺหาก  
สุลภปณฺฑ   สมฺปตฺเต   โว   ทิสฺวา   มนุสฺสา   อุฬุงฺกยาคุ   วา  
 ๑. ม. ปณิต ฯ  

                        [ ม. ว. ท.  ๓๓๘  ส. ต.  ๒๖๑ ]  
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กฏจฺฉุภิกฺข   วา   ทาตพฺพ   ม ฺนฺตีติ   ภิกฺขาจารวตฺต   ปุจฺฉติ ฯ  
กสฺมา ฯ   ยสมฺา   ปจฺจเยน   อกิลมนฺเตน   สกฺกา   สมณธมฺโม  
กาตุ ฯ   วตฺตเมว  วา  เอต  ปพฺพชิตาน ฯ  อถ  เตน  ปฏิวจเน  
ทินฺเน   อนุรทฺุธา   ตุมฺเห   ราชปพฺพชิตา   มหาปุ ฺา   มนุสฺสา  
ตุมฺหาก   อร ฺเ   วสนฺตาน   อทตฺวา   กสฺส   อ ฺสฺส   ทาตพฺพ  
ม ฺ ิสฺสนฺติ   ตุมฺเห   ปน   เอต   ภุ ฺชิตฺวา   กึ  นุ  โข  มิคโปตกา  
วิย   อ ฺม ฺ   ฆเฏนฺตา   วิหรถ   อุทาหุ   สามคฺคีภาโว   โว  
อตฺถีติ   สามคฺคีรส   ปุจฺฉนฺโต   กจฺจิ  ปน  โว  อนรุุทฺธา  สมคฺคาติ-  
อาทิมาห ฯ   ตตฺถ   ขีโรทกีภูตาติ   ยถา   ขีร ฺจ   อุทก ฺจ  
อ ฺม ฺ   สสนฺทติ   วิสุ   น   โหติ   เอกตฺต   วิย   อุเปติ  กจฺจิ  
เอว   สามคฺคีวเสน   เอกตฺตุปคตจิตฺตุปฺปาทา   วิย   วิหรถาติ ปุจฺฉติ ฯ    
ปยจกฺขูหีติ   เมตฺตจิตฺต   ปจฺจุปฏเปตฺวา   โอโลกนโต ปยภาว- 
ทีปกานิ   จกขฺูนิ   ปยจกฺขูนิ   นาม   กจฺจิ   ตถารูเปหิ  จกฺขูหิ  
อ ฺม ฺ   ปสฺสนฺตา   วิหรถาติ   ปุจฺฉติ ฯ   ตคฺฆาติ   เอกสตฺเถ  
นิปาโต ฯ  เอกเสน  มย  ภนฺเตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ยถากถ  ปนาติ  
เอตฺถ   ยถาติ   นิปาตมตฺต ฯ   กถนฺติ   การณปุจฺฉา ฯ  กถ  ปน  
ตุมฺเห   เอว   วิหรถ   เกน   การเณน   วิหรถ   ต   เม  การณ  
พฺรูหีติ   วุตฺต   โหติ ฯ  เมตฺต  กายกมฺมนฺติ  เมตฺติจิตฺตวเสน  ปวตฺต  
กายกมฺม ฯ  อาวิ  เจว  รโห  จาติ  สมมฺุขา  เจว  ปรมฺมุขา  จ ฯ  
อิตเรสุป   เอเสว  นโย ฯ  ตตฺถ  สมฺมุขา  กายวจีกมฺมานิ  สหวาเส  
                           [ ม. ว. ท.  ๓๓๘  ส. ต.  ๒๖๑ ]  
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ลพฺภนฺติ ฯ   อิตรานิ   วิปปฺวาเส ฯ  มโนกมฺม  สพฺพตฺถ  ลพฺภติ ฯ  
ย   หิ   สเหว   วสนฺเตสุ   เอเกน   ม ฺจป   วา  ทารภุณฺฑ  วา  
มตฺติกาภณฺฑ   วา   พห ิ  ทุนฺนิกฺขิตฺต   โหติ   ต   ทสิฺวา   เกนิท  
วล ฺชิตนฺติ   อว ฺ   อกตฺวา   อตฺตนา   ทุนฺนกิฺขิตฺต   วิย   คเหตฺวา  
ปฏิสาเมนฺตสฺส   ปฏชิคฺคิตพฺพยุตฺตก   วา   ปน   าน   ชคฺคนฺตสฺส  
สมฺมุขา   เมตฺต   กายกมมฺ  นาม  โหติ ฯ  เอกสฺมึ  ปกฺกนฺเต  เตน  
ทุนฺนิกฺขิตฺต   เสนาสนปริกฺขาร   ตเถว   นิกฺขิปนฺตสฺส   ปฏชิคฺคิตพฺพ- 
ยุตฺต วา   ปน   าน   ชคฺคนฺตสฺส   ปรมฺมุขา   เมตฺต   กายกมฺม    
นาม โหติ ฯ   สห   วสนฺตสฺส   ปน  เถเรหิ  สทฺธ ึ มธุร  สมโฺมทนีย- 
กถ ปฏิสนฺถาร   สาราณียกถ   ธมฺมกถ   สรภ ฺ   สากจฺฉ    
ป ฺหาปุจฺฉน ป ฺหาวิสฺสชฺชนนฺติ   เอวมาทิกรเณ   สมฺมุขา   เมตฺต    
วจีกมฺม   นาม โหติ ฯ   เถเรสุ   ปน  ปกฺกนฺเตสุ  มยฺห  ปยสหาโย   
นนฺทิยตฺเถโร กิมิลตฺเถโร   เอว   สลีสมปฺนฺโน   เอว  อาจารสมฺปนฺโนติ- 
อาทิคุณกถเน ปรมฺมุขา   เมตฺต   วจีกมฺม   นาม   โหติ ฯ   มยฺห    
ปยมิตฺโต นนฺทิยตฺเถโร   กิมิลตฺเถโร   อเวโร   โหตุ   อพฺยาปชฺโฌ    
โหตุ สุขีติ   เอว   สมนฺนาหรโต   ปน   สมฺมุขาป   ปรมฺมุขาป   เมตฺต  
มโนกมฺม  โหติเยว ฯ  นานา  หิ  โข  โน  ภนฺเต  กายาติ  อย  ห ิ 
กาโย   ปฏ   วิย  มตฺติกา  วิย  จ  โอมทฺทิตฺวา  เอกโต  กาตุ  น  
สกฺกา ฯ   เอก ฺจ   ปน  ม ฺเ  จิตฺตนฺติ  จิตฺต  ปน  โน  อตฺตโน  
วิย   อ ฺม ฺสฺส   หิตภาเวน   อเภทภาเวน   อวิโรธภาเวน  
                          [ ม. ว. ท.  ๓๓๘-๙  ส. ต.  ๒๖๑ ]  
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สมคฺคภาเวน  เอกเมวาติ  ทสฺเสติ ฯ  กถมฺปเนเต สก จิตฺต นิกฺขิปตฺวา  
อิตเรส   จิตฺตวเสน   วตฺตึสูติ ฯ   เอกสฺส   ปตฺเต   มล  อุฏหติ  
เอกสฺส   จีวร   กิลฏิ   โหติ   เอกสฺส   ปริภณฺฑกมฺม   โหติ ฯ  
ตตฺถ   ยสฺส   ปตฺเต   มล   อุฏ ิต   เตน   มมาวุโส   ปตฺเต  มล  
อุฏ ิต   ปจิตุ   วฏฏตีติ   วุตฺเต   อิตโร   มยฺห   จีวร   กิลฏิ  ต  
โธวิตพฺพ   มยฺห   ปริภณฺฑ   กาตพฺพนฺติ   อวตฺวา   อร ฺ   ปวิสิตฺวา  
ทารูนิ   อาหริตฺวา   ภินฺทตฺิวา  ฉินฺทิตฺวา  ปตฺตกฏาเห  พหลตนุ- 
มตฺติกาหิ เลป   กตฺวา   ปตฺต   ปจิตฺวา   ตโต   ปร   จีวร   วา    
โธวติ ปริภณฺฑ   วา   กโรติ ฯ   มมาวุโส   จีวร   กิลฏิ   โธวิตุ  
วฏฏตีติ   มม   ปณฺณสาลา   อุกลฺาปา   ปริภณฺฑ   กาตุ   วฏฏตีติ  
ปมตร   อาโรจิเตป  เอเสว  นโย ฯ  อิทานิ  เตส  อปฺปมาทลกฺขณ  
ปุจฺฉนฺโต   กจฺจิ   ปน   โว   อนุรุทฺธาติอาทิมาห ฯ   ตตฺถ   โวติ  
นิปาตมตฺต ฯ   ปจฺจตฺตวจน   วา ฯ   กจฺจิ   ตุมฺเหติ  อตฺโถ ฯ๔  
อมฺหากนฺติ   อมฺเหสุ   ตีสุ   ชเนสุ ฯ   ปณฺฑาย  ปฏิกกฺมตีติ  คาเม  
ปณฺฑาย   จรตฺิวา   ปจฺจาคจฺฉติ ฯ  อวกฺการปาตินฺติ  อติเรกปณฺฑปาต  
อปเนตฺวา   ปนตฺถาย   เอก   สมุคฺคปาตึ  โธวิตฺวา  เปติ ฯ  โย  
ปจฺฉาติ  เต กิร เถรา น เอกโตว ภิกฺขาจาร ปวิสนฺติ ฯ ผลสมาปตฺติรตา  
เหเต   ปาโตว   สรีรปฏิชคฺคน   กตฺวา   วตฺตปฏิปตฺตึ   ปูเรตฺวา  
เสนาสน   ปวิสิตฺวา   กาลปริจฺเฉท   กตฺวา   ผลสมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา  
นิสีทนฺติ ฯ  เตสุ  โย  ปมตร  นิสินโฺน  อตฺตโน  กาลปริจฺเฉท-  
                           [ ม. ว. ป.  ๓๓๙  ส. ต.  ๒๖๑ ]  
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วเสน  ปมตร   อุฏาติ ฯ   โส   ปณฺฑาย   จริตฺวา   ปฏินิวตฺโต  
ภตฺตกิจฺจฏาน   อาคนฺตฺวา   ชานาติ   เทฺว   ภิกฺขู   ปจฺฉโต   อห  
ปม   อาคโตติ ฯ   อถ   ปตฺต   ปทหตฺิวา   อาสนป ฺาปนาทีนิ  
กตฺวา   ยทิ   ปตฺเต   ปฏิวิสมตฺตเมว   โหติ   นิสีทตฺิวา   ภุ ฺชติ  
ยทิ   อติเรก   โหติ   อวกฺการปาติย   ปกฺขิปตฺวา   ปาตึ   ปธาย  
ภุ ฺชติ ฯ   กตภตฺตกิจฺโจ   ปตฺต  โธวิตฺวา  นิโรทก  กตฺวา  ถวิกาย  
โอสาเปตฺวา   ปตฺตจีวร   คเหตฺวา   อตฺตโน   วสนฏาน  ปวิสติ ฯ  
ทุติโยป   อาคนฺตฺวาว   ชานาติ   เอโก   ปม   อาคโต   เอโก  
ปจฺฉโตติ ฯ   โส   สเจ   ปตฺเต   ภตฺต  ปมาณเมว  โหติ  ภุ ฺชติ  
สเจ   มนฺท   อวกฺการปาติโต   คเหตฺวา   ภุ ฺชติ   สเจ   อติเรก  
โหติ   อวกฺการปาติย   ปกฺขิปตฺวา   ปมาณเมว   ภุ ฺชิตฺวา  
ปุริมตฺเถโร  วิย  วสนฏาน  ปวิสติ ฯ  ตติโยป  อาคนฺตฺวาว  ชานาติ  
เทฺว   ปม   อาคตา   อห   ปจฺฉิโมติ ฯ  โสป  ทุติยตฺเถโร  วิย  
ภุ ฺชิตฺวา   กตภตฺตกิจฺโจ   ปตฺต   โธวิตฺวา   นิโรทก  กตฺวา  ถวิกาย  
โอสาเปตฺวา   อาสนานิ   อุกฺขิปตฺวา   ปฏิสาเมติ ฯ  ปานียฆเฏ  วา  
ปริโภชนียฆเฏ   วา   อวเสสอุทก   ฉฑฺเฑตฺวา   ฆเฏ   นิกฺกชฺุชิตฺวา  
อวกฺการปาติย   สเจ   อวเสสภตฺต   โหติ   ต   วุตฺตนเยน  หริตฺวา  
ปาตึ   โธวิตฺวา   ปฏิสาเมติ   ภตฺตคฺค   สมฺมชฺชติ ฯ   โส  กจวร  
ฉฑฺเฑตฺวา   สมฺมชฺชน ึ  อุกฺขิปตฺวา   อุปจิกาหิ   มุตฺตฏาเน  เปตฺวา  
ปตฺตจีวร   อาทาย   วสนฏาน   ปวิสติ ฯ  อิท  เถราน  พหิวิหาเร    
                             [ ม. ว. ท. ๓๔๐  ส. ต.  ๒๖๑ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 329 

อร ฺเ   ภตฺตกิจฺจกรณฏาเน   โภชนสาลาย   วตฺต ฯ  อิท  สนฺธาย  
โย   ปจฺฉาติอาทิ   วุตฺต ฯ   โย   ปสฺสตีติอาทิ   ปน   เนส  
อนฺโตวิหาเร   วตฺตนฺติ   เวทิตพฺพ ฯ   ตตฺถ   วจฺจฆฏนฺติ อาจมน- 
กุมฺภึ ฯ   ริตฺตนฺติ   ริตฺตก ฯ  ตุจฺฉนฺติ  ตสฺเสว  เววจน ฯ  
อวิสยฺหนฺติ   อุกฺขิปตุ   อสกฺกุเณยฺย   อติภาริก ฯ   หตฺถวิกาเรนาติ  
หตฺถส ฺาย ฯ   เต   กิร  ปานียฆฏาทีสุ  ยงฺกิ ฺจิ  ตุจฺฉก  คเหตฺวา  
โปกฺขรณึ  คนฺตฺวา  อนฺโต  จ  พหิ  จ  โธวิตฺวา  อุทก  ปริสฺสาเวตฺวา  
ตีเร   เปตฺวา   อ ฺ  ภิกขฺุ  หตฺถวิกาเรน  อามนฺเตนฺติ ฯ  อุทฺทสิฺส  
วา   อโนทฺทสิฺส   วา   สททฺ   น   กโรนฺติ ฯ  กสฺมา  อุทฺทิสฺส  น  
กโรนฺติ ฯ  ต  หิ  ภิกฺขุ  สทโฺท  พาเธยฺยาติ ฯ  กสฺมา  อโนทฺทิสฺส  
น   กโรนฺติ ฯ   อโนทฺทสิฺส  สทฺเท  ทินฺเน  อห  ปุเร  อห  ปุเรติ  
เทฺวป   นิกฺขเมยฺยุ   ตโต   ทฺวีหิ   กตฺตพฺพกมฺเม   ตติยสฺส กมฺมจฺ- 
เฉโท   ภเวยฺย ฯ  สยตปทสทฺโท  ปน  หุตฺวา  อปรสฺส  ภิกฺขุโน  
ทิวาฏานสนฺติก   คนฺตฺวา   เตน   ทิฏภาว   ตฺวา   หตฺถส ฺ  
กโรติ ฯ   ตาย   ส ฺาย  อิตโร  อาคจฺฉติ ฯ  ตโต  เทฺว  ชนา  
หตฺเถน   หตฺถ   สสิพฺพนฺตา  ทฺวีสุ  หตฺเถสุ  เปตฺวา  อุฏาเปนฺติ ฯ  
ต   สนฺธายาห   หตฺถวิกาเรน   ทุติยป   อามนฺเตตฺวา  หตฺถวิลงฺฆเกน  
อุปฏาเปมาติ ฯ   ป ฺจาหิก   โข   ปนาติ   จาตุทฺทเส   ปณฺณรเส  
อฏมิยนฺติ   อิท   ตาว   ปกติธมฺมสฺสวนเมว ฯ   ต  อขณฺฑ  กตฺวา  
ป ฺจเม   ป ฺจเม   ทิวเส   เทฺว   เถรา   นาติวิกาเล   นหายิตฺวา  
                           [ ม. ว. ท. ๓๔๐  ส. ต.  ๒๖๑ ]  
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อนุรุทฺธตฺเถรสฺส   วสนฏาน   คจฺฉนฺติ ฯ   ตตฺถ   ตโยป  นิสีทตฺิวา  
ติณฺณ   ปฏกาน   อ ฺตรสฺมึ   อ ฺม ฺ   ป ฺห   ปุจฺฉนฺติ  
อ ฺม ฺ   วิสฺสชฺเชนฺติ ฯ   เตส   เอว   กโรนฺตานเยว   อรุโณ  
อุคฺคจฺฉติ ฯ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ  เอตฺตาวตา  เถเรน  ภควตา  
อปฺปมาทลกฺขณ   ปุจฺฉิเตน   ปมาทฏาเนสุเยว   อปฺปมาทลกฺขณ  
วิสฺสชฺชิต   โหติ ฯ   อ ฺเส   หิ   ภิกขฺูน   ภิกฺขาจารปวิสนกาโล  
นิกฺขมนกาโล   นิวาสนปริวตฺตน   จีวรปารุปน   อนฺโตคาเม   ปณฺฑาย  
จรณ   ธมฺมกถน   อนุโมทน   อนฺโตคามโต   นิกฺขมิตฺวา  ภตฺตกิจฺจ- 
กรณ ปตฺตโธวน   ปตฺตโอสาปน   ปตฺตจีวรปฏิสามนนฺติ   ปป ฺจ- 
กรณฏานานิ เอตานิ ฯ   ตสฺมา   เถโร   อมฺหาก   เอตฺตก   าน    
มุ ฺจิตฺวา วิสฺสฏกถาปวตฺตเนน   กมฺมฏาเน   ปมชฺชนฏานานิ    
ตตฺถาป มย   ภนฺเต   กมฺมฏานวิรุทฺธ   น   ปฏิปชชฺามาติ   อ ฺเส  
ปมาทฏาเนสุเยว  สิกฺขาปฺปตฺต  อตฺตโน  อปฺปมาทลกฺขณ  วิสสฺชฺเชสิ ฯ  
อิมินาว   เอตานิ   านานิ   มุ ฺจิตฺวา   อ ฺตฺถ   วิหารสมาปตฺตีน  
อวล ฺชนวเสน   ปมาทกาโล   นาม   อมฺหาก   นตฺถีติ   ทีเปติ ฯ  
ธมฺมิยา   กถายาติ   สมคฺควาเส   อานิสสปฏิสยุตฺตาย   ธมฺมกถาย ฯ  
อนุปุพฺเพน   จาริก   จรมาโนติ   อนุกฺกเมน   คามนิคมปฏิปาฏิยา  
จาริก   จรมาโน ฯ   เยน   ปาริเลยฺยก   ตทวสรีติ   เอกโกว  
เยน   ปาริเลยฺยกคาโม   ต   อวสร ิฯ   ปาริเลยฺยกคามวาสิโนป  
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา   ภควโต   ทาน   ทตฺวา   ปาริเลยฺยกคามสฺส  
                             [ ม. ว. ท. ๓๔๐  ส. ต.  ๒๖๑ ]  
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อวิทูเร   รกฺขิตวนสณฺโฑ   นาม   อตฺถิ   ภควโต   ปณฺณสาล  
กตฺวา   เอตฺถ   วสตูติ   ยาจิตฺวา   วาสยึสุ ฯ   ภทฺทสาโลติ  
ปน   ตตฺเถโก   มนาโป   ลฏ ิโก   สาลรุกโฺข ฯ  ภควา  ต  คาม  
อุปนิสฺสาย   วนสณฺเฑ   ปณฺณสาลาย   สมีเป   ตสฺมึ   รุกฺขมูเล  
วิหาสิ ฯ   เตน   วุตฺต   ปาริเลยยฺเก   วิหรติ   รกฺขิตวนสณฺเฑ  
ภทฺทสาลมูเลติ ฯ  
        [๒๐๔]  อถโข   ภควโต   รโหคตสฺสาติอาทิ   ภควโต  
วิเวกสุขปจฺจเวกฺขณทสฺสน ฯ   อากิณฺโณ   น   ผาสุ   วิหาสินฺติ  
สมฺพาธปฺปตฺโต   อากิณฺโณ   วิหาสึ ฯ   กิมฺปน   ภควโต   สมฺพาโธ  
อตฺถิ   สสคฺโค   วาติ ฯ   นตฺถิ   น  หิ  โกจิ  ภควนฺต  อนิจฺฉาย  
อุปสงฺกมิตุ   สกฺโกติ ฯ  ทรุาสทา  หิ  พุทฺธา  ภควนฺโต  สพฺพตฺถ  จ  
อนุปลิตฺตา ฯ   หิเตสิตาย   ปน  สตฺเตสุ  อนุกมฺป  อุปาทาย  มุตฺโต  
โมเจสฺสามีติ   ปฏิ ฺานุรูป   จตุโรฆนิตฺถรณตฺถ   อฏนฺน   ปริสาน  
อตฺตโน   สนติฺก   กาเลน   กาล   อุปสงฺกมน   อธิวาเสติ   สย ฺจ  
มหากรุณาสมุสฺสาหิโต   กาล ฺ ู   หตฺุวา   ตตฺถ   อุปสงฺกมีติ   อิท  
สพฺพพุทฺธาน   อาจิณฺณ ฯ   นายมิธ   อากิณฺณวิหาโรติ  อธิปฺเปโต ฯ  
อิธ   ปน   เตหิ   กลหการเกหิ   โกสมพิฺกภิกฺขูหิ   สทฺธึ  เอกวิหาเร  
วาส   ตทา   วิเนตพฺพาภาวโต   อากิณฺณวิหาร   กตฺวา   วุตฺต   อห  
โข   ปุพฺเพ   อากิณฺโณ   น   ผาสุ   วิหาสินฺติ ฯ  เตเนวาห  เตหิ  
โกสมฺพิเกหิ   ภิกฺขูหิ   ภณฺฑนการเกหีติอาทึ ฯ   ทหรโปตเกหีติ  
                          [ ม. ว. ท. ๓๔๐-๑  ส. ต. ๒๑๖ ]  
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ทหเรหิ   หตฺถิโปตเกหิ ฯ   เย   ภิงฺกาติป   วุจฺจนฺติ ฯ   เตหีติ หตฺถ-ิ 
อาทีหิ ฯ   กทฺทโมทกานีติ  กทฺทมมิสสฺานิ  อุทกานิ ฯ  โอคาหาติ  
เอตฺถ  โอคาหนฺติป  ปาลิ ฯ  อสฺสาติ  หตฺถินาคสฺส ฯ  อุปนิ- 
ฆสนฺติโยติ ฆฏเฏนฺติโย ฯ   อุปฆสิยมาโนป   อตฺตโน   โอฬารภาเวน    
น  กชฺุฌติ ฯ   เตน   ตา   ฆเสนฺติเยว ฯ   วูปกฏโติ   วิปกฏโ  
ทูรีภูโต ฯ   ยถูาติ   หตฺถิฆฏาย ฯ   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมีติ  
โส   กริ   หตฺถินาโค   ยูถวาเส   อุกฺกณฺ ิโต   ต  วนสณฺฑ  ปวิฏโ  
ตตฺถ   ภควนฺต   ทิสฺวา   ฆฏสหสฺเสน  นิพฺพาปตสนฺตาโป  วิย  นิพฺพุโต  
หุตฺวา   ปสนฺนจิตฺโต   ภควโต   สนฺติเก   อฏาสิ ฯ  ตโต  ปฏาย  
วตฺตสีเส   ตฺวา   ภทฺทสาลสฺส   ปณฺณสาลาย   จ   สมนฺตโต  
อปฺปหริต   กตฺวา   สาขาภงฺเคน   สมฺมชฺชติ  ภควโต  มุขโธวน  เทติ  
นหาโนทก   อาหรติ   ทนตฺกฏ   เทติ   อร ฺโต   มธุรานิ  
ผลาผลานิ  อาหริตฺวา  สตฺถุ  อุปนาเมติ ฯ  สตฺถา  ตานิ  ปริภุ ฺชติ ฯ  
เตน  วุตฺต  โสณฺฑาย  ภควโต  ปานีย  ปริโภชนีย  อุปฏาเปตีติ- 
อาทิ ฯ โส   กิร   หตฺถินาโค   โสณฺฑาย   ทารูนิ   อาหริตฺวา    
อ ฺม ฺ ฆสิตฺวา   อคฺคึ   อุฏาเปตฺวา   ทารูนิ   ชาลาเปตฺวา    
ตตฺถ ปาสาณขณฺฑานิ   ตาเปตฺวา   ตานิ   ทณฺฑเกหิ   วฏเฏตฺวา  
โสณฺฑิย   ขิปตฺวา   อุทกสฺส   ตตฺตภาว   ตฺวา   ภควโต   สนฺติก  
อุปคนฺตฺวา   ติฏติ ฯ   ภควา   หตฺถินาโค   มม   นหาน  อิจฺฉตีติ  
ตตฺถ   คนฺตวา   นหานกิจฺจ   กโรติ ฯ  ปานีเยป  เอเสว  นโย ฯ  
                              [ ม. ว. ท.  ๓๔๑  ส. ต.  ๒๖๑ ]  
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ตสฺมึ  ปน  สตีเล  ชาเต  อุปสงฺกมติ ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  โสณฺฑาย  
ภควโต   ปานีย   ปริโภชนีย   อุปฏาเปตีติ ฯ  อตฺตโน  จ  ปวิเวก  
วิทิตฺวาติ   เกหิจิ   อนากิณฺณภาวลทฺธ   กายวิเวก   ชานิตฺวา ฯ  
อิตเร   ปน  วิเวกา  ภควโต  สพฺพกาล  วิชฺชนฺติเยว ฯ  อิม  อุทาน  
อุทาเนสีติ   อิม   อตฺตโน   หตฺถินาคสฺส   จ   วิเวกาภิรติยา สมานช-ฺ 
ฌาสยภาวทีปน   อุทาน   อุทาเนสิ ฯ   คาถาย   ปน เอวมตฺถ- 
โยชนา   เวทิตพฺพา ฯ  เอต  อีสาทนฺตสฺส  รถอีสาสทิสทนฺตสฺส  
หตฺถินาคสฺส  จิตฺต  นาเคน  พุทฺธานาคสฺส  จิตฺเตน  สเมติ  สสนฺทติ ฯ  
กถ   สเมตีติ   เจ ฯ   ยเทโก   รมตี   วเน  ยสฺมา  พุทฺธนาโค  
อห   โข   ปพฺุเพ   อากิณฺโณ   วิหาสินฺติ   ปรุิม   อากิณฺณวิหาร  
ชิคุจฺฉิตฺวา   วิเวก   อุปพฺรูหยมาโน   อิทานิ   ยถา   เอโก  อทุติโย  
วเน   อร ฺเ   รมติ   อภิรมติ   เอว   อยมฺป   หตฺถินาโค  ปุพฺเพ  
อตฺตโน   หตฺถิอาทีหิ   อากิณฺณวิหาร   ชิคุจฺฉิตฺวา   อิทานิ   เอโก  
อสหาโย   วเน   เอกวิหาร   รมติ   อภินนฺทติ   ตสฺมาสฺส   จิตฺต  
นาเคน   สเมติ   ตสฺส   จิตฺเตน   สเมตีติ   กตฺวา   เอกีภาวรติยา  
เอกสทิส โหตีติ อตฺโถ ฯ  
        [๒๐๕]  โย   ปฏิพาเหยฺย   อาปตฺติ   ทุกกฺฏสฺสาติ  เอตฺถ  โย  
เสนาสนารหสฺส   เสนาสน   ปฏิพาหติ   ตสฺเสว   อาปตฺติ ฯ  
กลหการกาทีน   ปเนตฺถ   โอกาโส   นตฺถีติอาทิก   สงฺฆสฺส   กติก  
อาโรเปตฺวาน   ป ฺเปนฺตสฺส   อห   วุฑฺโฒติ   ปสยฺห   อตฺตนาว  
                       [ ม. ว. ท.  ๓๔๑-๒  ส. ต.  ๒๖๑-๒ ]  
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อตฺตโน   ป ฺเปตฺวา   คณฺหนฺต   ยตฺุติยา   คณฺหถาติ   วตฺวา  
วาเรนฺตสฺส   จ   นตฺถ ิ  อาปตฺติ   ภณฺฑนการก  นกิกฺทฺฒตีติอาทิวจนโต  
กุลทูสกสฺส   ปพฺพาชนียกมฺมานุ ฺาย   จ   อิธ   กลหวูปสมนตฺถ  
อาคตาน   โกสมฺพิกานมฺป   ภิกฺขูน   ยถาวุฑฺฒนฺติ   อวตฺวา   วิวิตฺเต  
อสติ   วิวิตฺต   กตฺวาป   ทาตพฺพนฺติ   วุตฺตตฺตา   วิวิตฺต   กตฺวา  
เทนฺต   ปฏิพาหนฺตสฺเสว   อาปตฺตีติ   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ  น  มูลา  
มูล   คนฺตฺวาติ   มลูโต   มลู   อคนฺตฺวา ฯ   อตฺถโต   อปคตาติ  
สามคฺคีสงฺขาตอตฺถโต   อเปตา ฯ   เยน   ต   ปจฺจตฺถิกา  วเทยฺยุ  
ต   น   หิ   โหตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  อนปคตนฺติ  การณโต  อนเปต ฯ  
สการณนฺติ   วุตฺต   โหติ ฯ  อุสฺสุยฺยายาติ  อิมินาว  โทสาคติ- 
คมนสฺส สงฺคหิตตฺตา   อคติคมเนนาติ   อวเสสาคติคมน   ทสฺสตินฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ   อฏหิ   ทูตงฺเคหีติ   โสตา   จ   โหติ   สาเวตา  
จ   อุคฺคเหตา   จ   ธาเรตา   จ   วิ ฺาเปตา   จ   กุสโล   จ  
สหิตาสหิตทสฺสโน   จ   อกลหการโก   จาติ   เอว   วุตฺเตหิ  อฏหิ  
ทูตงฺเคหิ ฯ เสสเมตฺถ ปาลิโต อฏกถาโต จ สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  
                       โกสมฺพิกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
         อิติ สมนฺตปาสาทิกาย วินยฏกถาย สารตฺถทีปนิย  
                              มหาวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                          ---------------  
                     [ ม. ว. ท.  ๓๔๙-๕๕  ส. ต.  ๒๖๒-๕ ]  
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                                      จุลฺลวคฺควณฺณนา  
                                                 -------  
                                              จุลลฺวคฺเค  
                                     กมฺมกฺขนฺธกวณฺณนา  
        [๒๐๖]  จุลฺลวคฺคสฺส   ปเม   กมมฺกฺขนฺธเก   ตาว ฯ  ยฏ ึ  
ปเวสย   กุนฺเต   ปเวสยาติอาทีสุ   วิย   สหจร ฺาเยน   ม ฺจา  
อุกฺกุฏ ึ   กโรนฺตีติอาทีสุ   วิย   นิสฺสิเตสุ   นิสฺสยโวหารวเสน   วา  
ปณฺฑุกโลหติกนิสฺสิตา   ปณฺฑุกโลหติกสทฺเทน   วุตฺตาติ   อาห   เตส  
นิสฺสิตกาป   ปณฺฑุกโลหติกาเตฺวว   ป ฺายนฺตีติ ฯ   ปฏิวทถาติ  
ปฏิวจน   เทถ ฯ   ตีหิ   องฺเคหิ  สมนฺนาคตนฺติ  ปจฺเจก  สมุทิเตหิ  
ตีหิ   วา   องฺเคหิ   สมนฺนาคต ฯ   น   หิ   ติณฺณเอว   องฺคาน  
สโมธาเนน   อธมฺมกมฺม   โหติ   เอเกนป  โหติเยว ฯ  อปฺปฏิ ฺาย  
กต   โหตีติ   ลชชฺึ   สนฺธาย  วุตฺตนฺติ  คณฺ ีปเทสุ  กถิต ฯ  นนุ  จ  
อเทสนาคามินิยา   อาปตฺติยา   กต  โหตีติ  อิท  ปรโต  ตีหิ  ภิกฺขเว  
องฺเคหิ   สมนฺนาคตสฺส   ภิกฺขุโน   อากงฺขมาโน   สงฺโฆ  ตชฺชนียกมฺม  
กเรยฺย   อธิสเีล   สีลวิปนโฺน  โหตีติ  อิมินา  วิรุชฌฺติ  อเทสนา- 
คามินี อาปนฺโน   หิ   อธิสีเล   สีลวิปนฺโนติ   วุจฺจตีติ ฯ   ตตฺถ    
เกจิ วทนฺติ   ตชฺชนียกมฺมสฺส   วิเสเสน   ภณฺฑนการกตฺต   องฺคนฺติ  
             [ จุลฺลวคฺคสฺส  ปโม  ภาโค  องฺเก  ๑-๗  ส. ต.  ๒๖๗ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 336 

อฏกถาย   วุตฺต   ต   ปาลิยา   อาคตนิทาเนน   สเมติ ตสฺมา    
สพฺพตฺติเกสุป   ภณฺฑน   อาโรเปตฺวา   ภณฺฑนปจฺจยา อาปนฺนา- 
ปตฺติวเสน   อิท   กมฺม  กาตพฺพ  ตสฺมา  อธิสีเล  สลีวิปนฺโนติ  
เอตฺถาป   ปพฺุพภาเค   วา   อปรภาเค   วา   โจทนาสารณาทิกาเล  
ภณฺฑนปจฺจยา   อาปนฺนาปตฺติวเสเนว   กาตพฺพ   นเกวล  
สงฺฆาทิเสสปจฺจยา  กาตพฺพนฺติ ฯ  อปเร  ปน วทนฺติ อเทสนาคามินิยาติ  
อิท   ปาราชกิาปตฺตึเยว   สนฺธาย   วุตฺต   น  สงฺฆาทิเสสป  ย  ปน  
อฏกถาย  อเทสนาคามินิยาติ  ปาราชิกาปตฺติยา วา สงฺฆาทิเสสา- 
ปตฺติยา วาติ   วุตฺต   ตตฺถ   สงฺฆาทิเสสาปตฺติยา   วาติ   อตฺถุท-ฺ 
ธารวเสน วุตฺต   อธิสีเล   สีลวิปนฺโนติ   จ   อิท   สงฺฆาทิเสสเยว    
สนฺธาย วุตฺต   น   ปาราชิกป   ตสฺมา   ปาราชิกาปตฺติปจฺจยา    
น ตชฺชนียกมฺม   กาตพฺพ   ปโยชนาภาวา   สงฺฆาทิเสสปจฺจยา  
กาตพฺพนฺติ   อยมตฺโถ   สทิฺโธ   โหติ ฯ  สุกฺกปกฺเข  เทสนาคามินิยา  
อาปตฺติยา   กต   โหตีติ   อิมินา   วิรชุฌฺตีติ   เจ ฯ  น  เอเกน  
ปริยาเยน   สงฺฆาทิเสสสฺสาป   เทสนาคามินีโวหารสมฺภวโตติ ฯ   ต  
ยุตฺต   วิย   ทสิฺสติ ฯ   โลม   ปาเตนฺตีติอาทิ   สมฺมาวตฺตนาย  
ปริยายวจน ฯ  
        [๒๐๗]  นิยสฺสกมฺเม ฯ   นิสฺสาย   เต  วตฺถพฺพนฺติ  ครุนิสสฺย  
สนฺธาย   วุตฺต   น   อิตรนฺติ   เกนจิ   ลิขิต ฯ   คณฺ ีปเท   ปน  
นิยสฺสกมฺม   ยสฺมา   พาลวเสน   กริยติ   ตสฺมา   นสิฺสาย  
                          [ จ. ว. ป.  ๗-๒๐  ส. ต.  ๒๖๗-๙ ]  
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วตฺถพฺพนฺติ   นิสฺสย   คาหาเปตพฺโพติ   วุตฺต ฯ   วีมสิตฺวา  ยุตฺตตร  
คเหตพฺพ ฯ   อปสฺสูติ   เอตฺถ   สุอิติ   นิปาตมตฺต ฯ  ภิกฺขู  อป  
นิจฺจพฺยาวฏา โหนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๒๐๘]  ปพฺพาชนียกมฺเม ฯ   เตนหิ   ภิกฺขเว   สงฺโฆ  
ปพฺพาชนียกมฺม   ปฏิปฺปสฺสมฺเภตูติ   อิท   เตสุ   วิพฺภมนฺเตสุป  
ปกฺกมนฺเตสุป สมฺมาวตฺตนฺเตเยว สนฺธาย วุตฺต  
        [๒๐๙]  สุธมฺมวตฺถสฺุมึ ฯ  มจฺฉิกาสณฺเฑติ  เอวนามเก  นคเร ฯ  
ตตฺถ   กิร   จิตฺโต   คหปติ   ป ฺจวคฺคิยาน  อพฺภนฺตร  มหานามตฺเถร  
ปณฺฑาย   จรมาน   ทิสฺวา  ตสฺส  อิรยิาปเถ  ปสีทิตฺวา  ปตฺต  อาทาย  
เคห   ปเวเสตฺวา   โภเชตฺวา   ภตฺตกิจฺจาวสาเน   ธมฺมกถ  สุณนฺโต  
โสตาปตฺติผล   ปตฺวา   อจลสทฺโธ   หตฺุวา   อมฺพาฏกวน   นาม  
อตฺตโน   อุยยฺาน   สงฺฆาราม   กาตุกาโม   ตสฺส   หตฺเถ   อุทก  
ปาเตตฺวา   นิยฺยาเทสิ ฯ   ตสฺมึ   ขเณ   ปติฏ ิต   พุทฺธสาสนนฺติ  
อุทกปริยนฺต   กตฺวา   มหาปวี   กมฺป ฯ   มหาเสฏ ี   อุยฺยาเน  
มหาวิหาร  กาเรสิ ฯ  ตตฺถาย  สุธมฺโม  ภิกฺขุ  อาวาสิโก  อโหสิ ฯ  
ต   สนฺธาย   วุตฺต   อายสฺมา   สุธมฺโม   มจฺฉิกาสณฺเฑ   จิตฺตสฺส  
คหปติโน   อาวาสิโก   โหตีติอาทิ ฯ   ตตฺถ   ธุวภตฺติโกติ  
นิจฺจภตฺติโก ฯ  อปเรน  สมเยน  จิตฺตสฺส  คุณกถ  สตฺุวา ภิกฺขุสหสฺเสน  
สทฺธึ   เทฺว   อคฺคสาวกา   ตสฺส   สงฺคห   กตฺตุกามา   มจฺฉิกาสณฺฑ  
อคมสุ ฯ   ต   สนฺธาย   วุตฺต  เตน  โข  ปน  สมเยน  สมฺพหุลา  
                     [ จ. ว. ป.  ๒๐-๕๗  ส.ต.  ๒๖๙-๗๐ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 338 

เถราติอาทิ ฯ   จิตฺโต   คหปติ   เตส   อาคมน   สุตฺวา  
อฑฺฒโยชนมตฺต  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  เต  อาทาย  อตฺตโน  วิหาร ปเวเสตฺวา  
อาคนฺตุกวตฺต   กตฺวา   ภนฺเต   โถก   ธมฺมกถ   โสตุกาโมมฺหีติ  
ธมฺมเสนาปตึ  ยาจิ ฯ  อถ  น เถโร อุปาสก อทฺธาเนนมฺหา กิลนฺตรูปา  
อปจ   โถก   สุณาหีติ   ตสฺส   ธมฺมกถ   กเถสิ ฯ   เตน   วุตฺต  
เอกมนฺต   นสิินฺน   โข   จิตฺต  คหปตึ  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  ธมมฺิยา  
กถาย   สนฺทสฺเสสีติอาทิ ฯ   โส   เถรสฺส   ธมฺมกถ   สุณนฺโตว  
อนาคามิผล   ปาปุณิ ฯ   นาสกฺขิ   จิตฺต   คหปตึ  ขมาเปตุนฺติ  โส  
ตตฺถ   คนฺตฺวา   คหปติ   มยฺหเมเวโส  โทโส  ขมาหิ  เมติ  วตฺวาป  
นาห   ขมามีติ  เตน  ปฏิกขิฺตฺโต  มงฺกุภูโต  ต  ขมาเปตุ  นาสกฺขิ ฯ  
ปุนเทว   สตฺถุ   สนฺติก   ปจฺจาคมาสิ ฯ   สตฺถา  นาสฺส  อุปาสโก  
ขมิสฺสตีติ   ชานนฺโตป   มานตฺถทฺโธ   เอส   ตึสโยชน   คนฺตฺวาว  
ปจฺจาคจฺฉตูติ   ขมาปนุปาย   อนาจิกฺขิตฺวาว   อุยฺโยเชสิ ฯ   อถสฺส  
ปุน   อาคตกาเล   นีหตมานสฺส   อนุทูต   ทตฺวา  คจฺฉ  อิมินา  สทฺธึ  
คนฺตฺวา   อุปาสก   ขมาเปหีติ   วตฺวา  สมเณน  นาม  มยฺห  วิหาโร  
มยฺห   นิวาสนฏาน   มยหฺ   อุปาสกา   มยฺห   อุปาสิกาโยติ   มาน  
วา  อิสฺสา  วา  กาตุ  น  วฏฏติ  เอว  กโรนฺตสฺส หิ อิจฺฉา- 
มานาทโย กิเลสา วฑฺฒนฺตีติ โอวทนฺโต  
              อสนฺตมฺภาวมิจฺเฉยฺย           ปเุรกฺขาร ฺจ ภิกฺขุสุ  
              อาวาเสสุ จ อิสฺสริย            ปชูา ปรกุเลส ุจ  
                         [ จ. ว. ป.  ๕๗-๗๐  ส. ต.  ๒๗๐-๑ ]  
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        มเมว กต ม ฺนฺตุ   คิหิปพฺพชิตา อุโภ  
        มเมวาติวสา อสฺสุ   กจฺิจากิจฺเจสุ กิสฺมิ ฺจิ  
        อิติ พาลสฺส สงฺกปฺโป   อิจฺฉา มาโน จ วฑฺฒตีติ  
ธมฺมปเท   อิมา   คาถา   อภาสิ ฯ   สธุมฺมตฺเถโรป  อิม  โอวาท  
สุตฺวา   สตฺถาร   วนฺทิตฺวา   อุฏายาสนา   ปทกฺขิณ   กตฺวา   เตน  
อนุทูเตน   ภิกฺขุนา   สทฺธ ึ  คนฺตฺวา   อุปาสกสฺส   จกฺขุปเถ  อาปตฺตึ  
ปฏิกริตฺวา   อุปาสก   ขมาเปสิ ฯ   โส   อุปาสเกน   ขมามห  
ภนฺเต   สเจ   มยฺห   โทโส   อตฺถิ   ขมถ   เมติ   ปฏิขมาปโต  
สตฺถารา   ทนิฺนโอวาเท   ตฺวา   กติปาเหเนว   สห   ปฏิสมฺภิทาหิ  
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ  
        [๒๑๐]  ตสฺสา   อทสฺสเนเยว   กมฺม   กาตพฺพนฺติ   ตสฺสา  
อทสฺสเนเยว   อุกฺเขปนียกมฺม   กาตพฺพ ฯ   ตชชฺนียาทิกมฺม   ปน  
อาปตฺตึ   อาโรเปตฺวา   ตสฺสา   อทสฺสเน   อปฺปฏกิกฺมฺเม   วา ภณฺฑน- 
การกาทิองฺเคหิ กาตพฺพ ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ  
                                  กมมฺกขฺนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา  
                                                  ---------  
                      [ จ. ว. ป.  ๗๑-๑๒๗  ส. ต.  ๒๗๑-๒ ]  
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                                  ปารวิาสิกกฺขนฺธกวณฺณนา  
        [๒๑๑]  ปาริวาสิกกฺขนฺธเก ฯ นวกตร ปาริวาสิกนฺติ อตฺตโน  
นวกตร ปารวิาสิก ฯ  ปาริวาสิกสฺส  หิ  อตฺตโน  นวกตร  ปารวิาสิก  
เปตฺวา อ ฺเ   มลูาย   ปฏิกสฺสนารหมานตฺตารหมานตฺตจาริก- 
อพฺภานารหาป ปกตตฺตฏาเนเยว   ติฏนฺติ ฯ   เตนาห   อนฺตมโส    
มูลาย ปฏิกสฺสนารหาทีนปติ ฯ   ปาเท   ฆเสนฺติ   เอเตนาติ   ปาท- 
ฆสน สกฺขรกถลาทิ ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   ติสฺโส   ปาทฆสนิโย  
สกฺขร   กถล   สมุทฺทเผณกนฺติ   ห ิ  วุตฺต ฯ   สทฺธวิิหาริกานมฺป  
สาทิยนฺตสฺสาติ   สทฺธิวิหาริกานมฺป   อภิวาทนาทึ   สาทิยนฺตสฺส ฯ  
มา   ม   คามปฺปเวสน   อาปจฺุฉถาติ   วุตฺเต   อนาปุจฺฉาป   คาม  
ปวิสิตุ   วฏฏติ ฯ  โย  โย  วุฑฺโฒติ  ปาริวาสิเกสุ  ภิกฺขูสุ  โย  โย  
วุฑฺโฒ ฯ   นวกตรสฺส   สาทิตุนฺติ   ปาริวาสิกนวกตรสฺส  
อภิวาทนาทึ   สาทิตุ ฯ  ตตฺเถวาติ  สงฺฆนวกฏาเนเยว ฯ  อตฺตโน 
ปาลิยา   ปวาเรตพฺพนฺติ  อตฺตโน  วสฺสคฺเคน  ปตฺตปาลิยา  ปวาเร- 
ตพฺพ น   ปน   สพฺเพสุ   ปวาริเตสูติ  อตฺโถ ฯ  ยท ิ ปน  น   
คณฺหติ  น วิสฺสชฺเชตีติ   ยทิ   ปุริมทิวเส  อตฺตโน  น  คณฺหติ   
คเหตฺวา  จ  น วิสฺสชฺเชติ ฯ   จตุสฺสาลภตฺตนฺติ   โภชนสาลาย    
ปฏิปาฏิยา ทยิฺยมานภตฺต ฯ  หตฺถปาเส   ิเตนาติ  ทายกสฺส   
หตฺถปาเส   ิเตน ฯ อ ฺโ สามเณโร น คเหตพฺโพติ อุปชฺฌาเยน  
หุตฺวา อ ฺโ สามเณโร   น   คเหตพฺโพ ฯ   อุปชฌฺ   ทตฺวา คหิต- 
                 [ จ. ว. ป.  ๑๗๘-๙  ส. ต.  ๒๗๓-๕ ]  
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สามเณราปติ   ปกตตฺตกาเล   อุปชฌฺ   ทตฺวา  คหิตสามเณราป ฯ  
ลทฺธสมฺมติเกน   อาณตฺโตป   ครุธมฺเมหิ   อ ฺเหิ   วา   โอวทิตุ  
ลภตีติ   อาห   ปฏิพลสฺส   วา   ภิกฺขุสฺส   ภาโร   กาตพฺโพติ ฯ  
อาคตา   ภิกขฺุนิโย   วตฺตพฺพาติ   สมฺพนฺโธ ฯ  สวจนียนฺติ  สโทส ฯ  
เชฏกฏาน   น   กาตพฺพนฺติ   ปธานฏาน  น  กาตพฺพ ฯ  กินตฺนฺติ  
อาห   ปาฏิโมกฺขุทฺเทสเกน   วาติอาทึ ฯ   รเชหิ   หตา   อุปหตา  
ภูมิ   เอติสฺสาติ   รโชหตภูมิ ฯ  รโชกณฺิณภูมีติ  อตฺโถ ฯ  ปจฺจยนฺติ  
วสฺสาวาสิกลาภ   สนฺธาย   วุตฺต ฯ   เอกปสฺเส   ตฺวาติ   ปาลึ  
วิหาย   ภิกฺขูน   ปจฺฉโต   ตฺวา ฯ   เสนาสน   น   ลภตีติ เสยฺยา- 
ปริยนฺตภาคิตาย   วสฺสคฺเคน   คณฺหิตุ   น   ลภติ ฯ  อสฺสาติ  
ภเวยฺย ฯ   อาคนฺตุเกน  อาโรเจตพฺพ  อาคนฺตุกสฺส  อาโรเจตพฺพนฺติ  
อวิเสเสน   วุตฺตตฺตา   สเจ  เทฺว  ปาริวาสิกา  คตฏาเน  อ ฺม ฺ  
ปสฺสนฺติ   อุโภหิป   อ ฺม ฺสฺส   อาโรเจตพฺพ ฯ   ยถา   พหิ  
ทิสฺวา   อาโรจิตสฺส   ภิกฺขุโน   วิหาร   อาคเตน  ปุน  อาโรจนกิจฺจ  
นตฺถิ   เอว   อ ฺ   วิหาร   คเตนาป   ตตฺถ   ปุพฺเพ  อาโรจิตสฺส  
ปุน   อาโรจนกิจฺจ   นตฺถติี   วทนฺติ ฯ  อวิเสเสนาติ  ปาริวาสิกสฺส  
อุกฺขิตฺตกสฺส   จ   อวิเสเสน ฯ  โอพทฺธนฺติ  ปลิพุทฺธ ฯ  สหวาโสติ  
วุตฺตปฺปกาเร   ฉนฺเน   ปกตตฺเตน   ภิกฺขุนา   สทฺธึ   สหสยนเมว  
อธิปฺเปต น เสสอิริยาปถกปฺปน ฯ เสสเมตฺถ สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  
                     ปาริวาสิกกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                   [ จ. ว. ป.  ๑๒๙-๕๗  ส. ต.  ๒๗๖-๘๕ ]  
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                              สมุจฺจยกฺขนฺธกวณฺณนา  
        [๒๑๒]  สมุจฺจยกฺขนฺธเก ฯ   วุตฺตนเยน  วตฺต  สมาทาตพฺพนฺติ  
ปาริวาสิกกฺขนฺธกวณฺณนาย   วุตฺตนเยน   ทฺวีหิ   ปเทหิ   เอเกน   วา    
สมาทาตพฺพ ฯ  เวทิยามีติ  จิตฺเตน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  สุข  อนุภวามิ ฯ  
น   ตปฺปจฺจยา   อห   ทุกฺขิโตติ   อธิปฺปาโย ฯ   วุตฺตนเยเนว  สงฺฆ- 
มชฺเฌ   นิกฺขิปตพฺพนฺติ   ปาริวาสิกกฺขนฺธเก   วุตฺตนเยน   มานตฺต  
นิกฺขิปามิ   วตฺต   นิกฺขิปามีติ   อิเมหิ   ทฺวีหิ   เอเกน   วา นิกฺขิป- 
ตพฺพ ฯ   ตสสฺ   อาโรเจตฺวา   นิกฺขิปตพฺพนฺติ   อนาโรจเนน วตฺต- 
เภททุกฺกฏปริโมจนตฺถ   วุตฺต ฯ  เทฺว  เลฑฺฑุปาเต  อติกฺกมิตฺวาติ  
ภิกฺขูน   สชฌฺายนสทฺทสวนุปจารวิชหนตฺถ   วุตฺต ฯ   มหามคฺคโต  
โอกฺกมฺมาติ   มคฺคปฏิปนฺนภิกฺขูน   อุปจารวิชหนตฺถ ฯ   คุมฺเพน  
วา   วติยา   วา   ปฏิจฺฉนฺนฏาเนติ   ทสฺสนุปจารวิชหนตฺถ ฯ  
อนิกฺขิตฺตวตฺเตน   อนฺโตอุปจารคตาน   สพฺเพสป   อาโรเจตพฺพตฺตา  
อย   นกิฺขิตฺตวตฺตสฺส   ปรหิาโรติ   วุตฺต ฯ  ตตฺถ  นกิฺขิตฺต- 
วตฺตสฺสาติ วตฺต   นิกฺขิปตฺวา   ปริวสนฺตสฺสาติ   อตฺโถ ฯ   อย    
ปเนตฺถ เถรสฺส   อธิปฺปาโย   วตฺต   นกิขิฺปตฺวา   ปรวิสนฺตสฺส  
อุปจารคตาน   สพฺเพส   อาโรจนกิจฺจ   นตฺถิ   ทิฏรปูาน  
สุตสทฺทาน   อาโรเจตพฺพ   อทิฏอสุตานป   อนฺโตทฺวาทสหตฺถคตาน  
อาโรเจตพฺพ   อิท   วตฺต   นิกฺขิปตฺวา   ปริวสนฺตสฺส   ลกฺขณนฺติ ฯ  
                   [ จ. ว. ป.  ๑๖๐-๒๑๘  ส. ต.  ๒๘๗-๙ ]  
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สติเยว   อนตฺราเย   อนฺตรายิกส ฺ ี   ฉาเทติ   อจฺฉนฺนา   โหติ ฯ  
อนฺตรายิกสฺส   ปน   อนฺตรายิกส ฺาย   ฉาทยโต   อจฺฉนฺนาวาติป  
ปาโ ฯ   อเวรีติ   หิตกาโม ฯ   อุทฺธสฺเต   อรุเณติ   อุฏ ิเต  
อรุเณ ฯ   สุทธฺสฺส   สนฺติเกติ   สภาคสงฺฆาทิเสส   อนาปนฺนสฺส  
สนฺติเก ฯ   วตฺถนฺุติ   อสุจิโมจนาทิวีติกฺกม ฯ   สกุกฺวิสฏ ีติ  วตฺถุ  
เจว   โคตฺต ฺจาติ   สุกฺกวิสฏ ีติ   อิท  อสุจิโมจนลกฺขณสฺส  วีติกฺ- 
กมสฺส ปกาสนโต   วตฺถ ุ  เจว   โหติ  สชาติยสาธารณวิชาติยวินิวตฺต- 
สภาวาย สุกฺกวิสฏ ิยาเอว   ปกาสนโต   โคตฺต ฺจ   โหตีติ   อตฺโถ ฯ  
ต   ตายตีติ   หิ   โคตฺต ฯ   สงฺฆาทิเสโสติ   นาม ฺเจว  อาปตฺติ  
จาติ   สงฺฆาทิเสโสติ   เตน   เตน   วีติกฺกเมน  อาปนฺนสฺส  อาปตฺติ  
นิกายสฺส   นามปฺปกาสนโต   นาม ฺเจว   โหติ   อาปตฺติสภาวตฺตา  
อาปตฺติ   จ ฯ   ตทนุรูป   กมฺมวาจ   กตฺวา   มานตฺต  ทาตพฺพนฺติ  
สุณาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ  อย  อิตฺถนฺนาโม  ภิกขฺุ  เอก  อาปตฺตึ  
อาปชฺชิ   ส ฺเจตนิก   สุกกฺวิสฏ ึ   เอกาหปฏิจฺฉนฺน   โส   สงฺฆ  
เอกิสฺสา   อาปตฺติยา   ส ฺเจตนิกาย  สุกฺกวิสฏ ิยา  เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย  
เอกาหปริวาส   ยาจิ   สงฺโฆ   อิตฺถนนฺามสฺส   ภิกขฺุโน   เอกิสฺสา  
อาปตฺติยา   ส ฺเจตนิกาย   สุกฺกวิสฏ ิยา   เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย  
เอกาหปริวาส   อทาสิ   โส   ปริวุฏปริวาโส   อย   อิตฺถนฺนาโม  
ภิกฺขุ   เอก   อาปตฺตึ   อาปชฺช ิ  ส ฺเจตนิก   สกฺุกวิสฏ ึ  
อปฺปฏิจฺฉนฺน   โส   สงฺฆ   ตาส   อาปตฺตีน   ส ฺเจตนิกาน สุกฺก- 
                          [ จ. ว. ป.  ๒๑๘  ส. ต.  ๒๙๐-๙ ]  
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วิสฏ ีน   ปฏิจฺฉนฺนาย   จ   อปฺปฏิจฺฉนฺนาย   จ  ฉารตฺต  มานตฺต  
ยาจติ   ยทิ   สงฺฆสฺส   ปตฺตกลฺล   สงฺโฆ   อิตฺถนนฺามสฺส   ภิกขฺุโน  
ทฺวินฺน   อาปตฺตีน   ส ฺเจตนิกาน   สุกกฺวิสฏ ีน   ปฏิจฺฉนฺนาย   จ  
อปฺปฏิจฺฉนฺนาย   จ   ฉารตฺต   มานตฺต   ทเทยฺย   เอสา   ตฺติ  
สุณาตุ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ ฯเปฯ   โส   ปริวุฏปรวิาโส   อย  
อิตฺถนฺนาโม   ภิกฺขุ   เอก   อาปตฺตึ   อาปชฺช ิ  ส ฺเจตนิก สุกฺก- 
วิสฏ ึ   อปฺปฏิจฺจนฺน   โส   สงฺฆ  ตาส  อาปตฺตีน ฯ เป ฯ  ยาจติ  
สงฺโฆ   อิตฺถนฺนามสฺส   ภิกฺขุโน   ทฺวินฺน   อาปตฺตีน   ส ฺเจตนิกาน  
สุกฺกวิสฏ ีน   ปฏิจฺฉนฺนาย   จ   อปฺปฏจฺิฉนฺนาย   จ  ฉารตฺต  มานตฺต  
เทติ   ยสฺสายสฺมโต   ขมติ   อิตฺถนฺนามสฺส   ภิกฺขุโน   ทฺวินฺน  
อาปตฺตีน   ส ฺเจตนิกาน   สุกฺกวิสฏ ีน  ปฏิจฺฉนฺนาย  จ  อปฺปฏจฺิ- 
ฉนฺนาย จ   ฉารตฺต   มานตฺตสฺส   ทาน   โส   ตุณฺหสฺส   ยสฺส  
นกฺขมติ   โส   ภาเสยฺย   ทุติยมฺป   เอตมตฺถ   วทามิ   ตติยมฺป  
เอตมตฺถ   วทามิ   ทินฺน   สงฺเฆน   อิตฺถนฺนามสฺส   ภิกฺขุโน   ทฺวินฺน  
อาปตฺตีน   ส ฺเจตนิกาน   สุกฺกวิสฏ ีน   ปฏิจฺฉนฺนาย   จ อปฺปฏิจฺ- 
ฉนฺนาย   จ   ฉารตฺต   มานตฺต   ขมติ   สงฺฆสฺส   ตสฺมา  
ตุณฺหี   เอวเมต   ธารยามีติ   เอว   กมฺมวาจ   กตฺวา   มานตฺต  
ทาตพฺพ ฯ   จิณฺณมานตฺตสฺส   จ   อิมินาว   นเยน   กมฺมวาจ  
โยเชตฺวา   อพฺภาน   กาตพฺพ ฯ   อ ฺสฺมินฺติ   สทฺุธนฺตปริวาสวเสน  
อาปตฺติวุฏานโต   อ ฺสฺมึ ฯ   ทสสต   อาปตฺติโย   รตฺติสต  
                         [ จ. ว. ป. ๒๑๘  ส. ต.  ๒๙๙ ]  
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ฉาทยิตฺวาติ โยเชตพฺพ ฯ  
        [๒๑๓]  อตฺตโน   สมี   โสเธตฺวา   วิหารสีมายาติ   วิหาเร  
พทฺธสีมเมว   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  วิหารปุจารโตป  เทฺว  เลฑฺฑุปาตา  
อติกฺกมิตพฺพาติ   ภิกฺขุวิหาร   สนฺธาย   วทติ   คามุปจาราติกฺกเมเนว  
ภิกฺขุนีวิหารุปจาราติกฺกมสฺส   สิทฺธตฺตา ฯ   วิหารสฺส   จาติ ภิกฺขุ- 
วิหารสฺส ฯ   คามสฺสาติ   น  วุตฺตนฺติ  คามสฺส  อุปจาร  มุ ฺจิตุ  
วฏฏตีติ   น   วุตฺต   ตสฺมา   คามุปจาเรป   วฏฏตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  
ตตฺเถว   าน   ปจฺจาสึสนฺตีติ   ภิกฺขูน   าน   ปจฺจาสึสนฺติ ฯ ปรวิาส- 
วตฺตาทีนนฺติ   ปริวาสนิสสฺยปฏิปฺปสสฺทฺธิอาทิน ฯ   ยุตฺตตร ทสิฺสตีติ    
อิมินา   อนิกขิฺตฺตวตฺตภิกฺขุนา   วิย   ภิกฺขุนิยาป อนฺโตอุปจารสีม- 
คตานเยว   อาโรเจตพฺพ   น  คาเม   ิตานป  คนฺตฺวา อาโรเจ- 
ตพฺพนฺติ  ทีเปติ ฯ  ตสฺมึ  คาเมติ  ยสฺมึ  คาเม  ภิกฺขุนูปสฺสโย  
โหติ   ตสฺมึ   คาเม ฯ   พหิอุปจารสีมาย   ตฺวาติ   อุปจารสีมโต  
พหิ   ตฺวา ฯ   สมฺมนฺนิตฺวา   ทาตพฺพาติ   เอตฺถ   สมฺมนฺนิตฺวา  
ทินฺนาย   สหวาเสป   รตฺติจฺเฉโท   น   โหติ ฯ   วิสุ   มานตฺต จริตพฺ- 
พนฺติ   มลูาย   ปฏิกสฺสน   อกตฺวา   วิสุ   กมฺมวาจาย  มานตฺต  
คเหตฺวา   จรติพฺพ ฯ   เอกาปตฺติมูลกนฺติ   เอกา   อาปตฺติ เอกาห- 
ปฏิจฺฉนฺนา   เอกา   อาปตฺติ   ทฺวีหปฏิจฺฉนฺนาติอาทินา   วุตฺตนย  
สนฺธาย  วทติ ฯ  อาปตฺติวฑฺฒนกนฺติ  เอกา  อาปตฺติ  เอกาห- 
ปฏิจฺฉนฺนา เทฺว   อาปตฺติโย   ทฺวีหปฏจฺิฉนฺนาติอาทินา   วุตฺต  
                    [ จ. ว. ป.  ๒๑๘  ส. ต.  ๓๐๑-๑๑ ]  
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อาปตฺติวฑฺฒนนย   สนฺธาย ฯ   ถุลลฺจฺจยาทีหิ   มิสฺสกนฺติ   
เอกวตฺถุมฺหิ ปุพฺพภาเค   อาปนฺนถุลฺลจฺจยทุกฺกเฏหิ   มิสฺสก ฯ    
มกฺขธมฺโม   นาม ฉาเทตุกามตา ฯ   สมฺพหุลา   สงฺฆาทิเสสา    
อาปตฺติโย   อาปชฺชติ ปรมิาณปติอาทิ   ชาติวเสเนกวจน   ภาวนปปสก- 
นิทฺเทโส   วา ฯ เสสเมตฺถ ปาลิโต อฏกถาโต จ สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  
                       สมุจฺจยกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                        ----------------  
                   [ จ. ว. ป.  ๒๑๙-๙๘  ส. ต.  ๒๑๒-๓ ]  
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                               สมถกฺขนฺธกวณฺณนา  
        [๒๑๔]  สมถกฺขนฺธเก ฯ   ส ฺาเปตีติ   เอตฺถ   สสทฺทุปปโท  
าสทฺโท   โตสนวิสิฏเ   อวโพธเน   วตฺตตีติ   อาห   ปริโตเสตฺวา  
ชานาเปตีติ ฯ  เทสนามตฺตเมเวตนฺติ  ป ฺจิมานีติ  เอต  เทสนามตฺต ฯ  
สติเวปุลฺลปฺปตฺตสฺส   ขีณาสวสฺส   ทาตพฺโพ   วินโย   สติวินโย ฯ  
อมุฬฺหสฺส   ทาตพฺโพ   วินโย   อมุฬฺหวินโย ฯ   ปฏิ ฺาเตน  
กรณ   ปฏิ ฺาตกรณ ฯ   ติณวตฺถารกสทิสตฺตาติ   ตสทิสตาย  
ตพฺโพหาโรติ ทสฺเสติ ยถา เอส พฺรหฺมทตฺโตติ ฯ  
        [๒๑๕]  วิวาทาธิกรณสฺส   กึ   มลูนฺติอาทีสุ   วิวาทมูลานีติ  
วิวาทสฺส  มูลานิ ฯ  โกธโนติ  กชฺุฌนลกฺขเณน  โกเธน  สมนนฺา- 
คโต ฯ อุปนาหีติ   เวรอปฺปฏินิสฺสคฺคลกฺขเณน   อุปนาเหน   สมนฺนา- 
คโต ฯ อคารโวติ   คารววิรหิโต ฯ   อปฺปติสฺโสติ   อปฺปติสฺสโย  
อนีจวุตฺติ ฯ  เอตฺถ  ปน  โย  ภิกฺขุ  สตฺถริ  ธรมาเน  ตีสุ  กาเลสุ  
อุปฏาน   น   ยาติ   สตฺถริ   อนุปาหเน   จงฺกมนฺเต   สอุปาหโน  
จงฺกมติ   นีเจ   จงฺกเม   จงฺกมนฺเต   อุจฺเจ   จงฺกเม   จงฺกมติ  
เหฏา   วสนฺเต   อุปร ิ  วสติ   สตฺถ ุ  ทสฺสนฏาเน   อุโภ  อเส  
ปารุปติ   ฉตฺต   ธาเรติ   อุปาหน   ธาเรติ   นหายติ  อุจฺจาร  วา  
ปสฺสาว   วา   กโรติ   ปรนิิพฺพุเต   วา   ปน   เจติย   วนฺทิตุ  น  
คจฺฉติ   เจติยสฺส   ป ฺายนฏาเน   สตฺถุ   ทสฺสนฏาเน   วุตฺต  
                    [ จ. ว. ป.  ๒๙๙-๓๓๖  ส. ต.  ๓๑๔-๙ ]  
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สพฺพ   กโรติ   อ ฺเหิ   จ   ภิกฺขูหิ   กสฺมา  เอว  กโรสิ  น  อิท  
วฏฏติ   สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   นาม   ลชฺชตุิ   วฏฏตีติ   วุตฺเต   ตุณฺหี  
โหติ   กึ   พุทฺโธ  พุทโฺธติ  วทสีติ  ภณติ๑  อย  สตฺถริ  อคารโว  
นาม ฯ   โย   ปน   ธมฺมสสฺวเน   สงฺฆุฏเ   สกกฺจฺจ  น  คจฺฉติ  
สกฺกจฺจ   ธมมฺ   น   สุณาติ   นิทฺทายนฺโต   วา   สลลฺปนฺโต   วา  
นิสีทติ   สกกฺจฺจ   น   คณฺหาติ   น   วาเจติ   กึ   ธมฺเม  อคารว  
กโรสีติ   วุตฺเต   ตุณฺหี   โหติ   ธมโฺม   ธมฺโมติ  วิรวสิ  ก ึ ธมฺโม  
นามาติ   วทติ   อย   ธมฺเม  อคารโว  นาม ฯ  โย  ปน  เถเรน  
ภิกฺขุนา   อนชฺฌิฏโ   ธมมฺ   เทเสติ   อุทฺทิสติ  ป ฺห  กเถติ  วุฑฺเฒ  
ภิกฺขู   ฆฏเฏนฺโต   คจฺฉติ   ติฏติ   นสิีทติ   ทุสฺสปลฺลตฺถิก   วา  
หตฺถปลฺลตฺถกิ   วา   กโรติ   สงฺฆมชฺเฌ   อุโภ   อเส   ปารุปติ  
ฉตฺต   อุปาหน   ธาเรติ   ภิกฺขุสงฺฆสฺส   ลชฺชิตุ   วฏฏตีติ   วุตฺเตป  
ตุณฺหี   โหติ   สงฺโฆ   สงฺโฆติ   วิรวสิ   ก ึ  สงฺโฆ   มิคสงฺโฆ  
อชสงฺโฆติอาทีนิ   วทติ   อย   สงฺเฆ   อคารโว   นาม ฯ  
เอกภิกฺขุสฺมึป   หิ  อคารเว  กเต  สงฺเฆ  กโตเยว  โหติ ฯ  ติสฺโส  
สิกฺขา   ปน   อปจายมาโน๒   สิกฺขาย  น  ปริปรูการ ี นาม ฯ  
อหิตาย   ทุกขฺาย   เทวมนุสฺสานนฺติ   เอกสฺมึ  วิหาเร  ทฺวินฺน  ภิกฺขูน  
อุปฺปนฺนวิวาโท   กถ   เทวมนุสฺสาน   อหิตาย   ทุกขฺาย   สวตฺตติ ฯ  
โกสมฺพิกฺขนฺธเก   วิย   หิ   ทฺวีสุ   ภิกฺขูสุ   วิวาท  อาปนฺเนสุ  ตสฺมึ  
 ๑. ม. พุทฺโธ พุทฺโธติ วทสิ กึ พุทฺโธ นามาติ ภณติ ฯ ๒. ม. อปูรยมาโน ฯ  

                             [ จ. ว. ป.  ๓๓๗  ส. ต.  ๓๑๙ ]  
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วิหาเร   เตส   อนฺเตวาสิกา   วิวทนฺติ   เตส   โอวาท   คณฺหนฺโต  
ภิกฺขุนีสงฺโฆ   วิวทติ   ตโต   เตส   อุปฏากา   วิวทนฺติ ฯ   อถ  
มนุสฺสาน   อารกฺขเทวตา   เทฺว   โกฏาสา   โหนฺติ ฯ   ตตฺถ ธมมฺ-ล 
วาทีน   อารกฺขเทวตา   ธมฺมวาทินิโย   โหนฺติ ฯ   อธมฺมวาทีน อธมฺม- 
วาทินิโย   โหนฺติ ฯ  ตโต  อารกฺขเทวตาน  มิตฺตา  ภุมฺมเทวตา  
ภิชฺชนฺติ ฯ   เอว   ปรมฺปราย   ยาว   พฺรหฺมโลกา   เปตฺวา อริย- 
สาวเก  สพฺเพ  เทวมนุสฺสา  เทฺว  โกฏาสา  โหนฺติ ฯ ธมฺมวาทีหิ  
ปน   อธมฺมวาทิโนว   พหตุรา   โหนฺติ ฯ  ตโต  ย  พหุเกหิ  คหิต  
ต   คณฺหติ ฯ   ธมฺม   วิสสฺชฺเชตฺวา   พหุตรา  อธมฺม  คณฺหนฺติ ฯ  
เต   อธมฺม   ปุรกฺขิตฺวา   วิหรนฺตา   อปาเยสุ  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  เอว  
เอกสฺมึ   วิหาเร   ทฺวินฺน  ภิกฺขูน  อุปฺปนฺโน  วิวาโท  พหุนฺน  อหิตาย  
ทุกฺขาย   โหติ ฯ   อชฺฌตฺต   วาติ   อตฺตนิ  วา  อตฺตโน  ปริสาย  
วา ฯ  พหิทฺธา  วาติ  ปรสมฺึ  วา  ปรสฺส  ปริสาย  วา ฯ  อายตึ  
อนวสฺสวายาติ อายตึ อนุปฺปาทาย ฯ  
        [๒๑๖]  มกฺขีติ  ปเรส  คุณมกฺขนลกฺขเณน  มกฺเขน  สมนฺนา- 
คโต ฯ ปลาสีติ   ยุคคฺคาหลกฺขเณน   ปลาเสน   สมนฺนาคโต ฯ    
อิสฺสุกีติ ปรสกฺการาทีน   อิสฺสายนลกฺขณาย   อิสฺสาย   สมนฺนาคโต ฯ  
มจฺฉรีติ   อาวาสมจฺฉริยาทีหิ   สมนฺนาคโต ฯ  สโติ  เกราฏิโก ฯ  
มายาวีติ   กตปาปปฏิจฺฉาทโก ฯ   ปาปจฺโฉติ   อสนฺตสมฺภาวนิจฺฉโก  
ทุสฺสีโล ฯ   มิจฺฉาทิฏ ีติ   นตฺถิกวาที   อเหตุกวาที   อกิริยวาที ฯ  
                              [ จ. ว. ป.  ๓๓๗  ส. ต.  ๓๑๙ ]  
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สนฺทิฏ ิปรามาสีติ   สยนทฺิฏเมว  ปรามสติ  คณฺหาติ ฯ  อาทานคฺ- 
คาหีติ ทฬฺหคฺคาหี ฯ   ทปฺุปฏินิสฺสคฺคีติ   น   สกกฺา   โหติ   คหิต  
นิสฺสชฺชาเปตุ ฯ   เอตฺถ   จ   โกธโน   โหติ   อุปนาหีติอาทินา  
ปุคฺคลาธิฏานนเยน   โกธุปนาหาทโย   อกุสลธมมฺา   วิวาทมูลานีติ  
ทสฺสิตานิ ฯ   ตถา   ลุทฺธจิตฺตา   วิวทนฺตีติอาทินา   โลภโทสโมหา  
อลุทฺธจิตฺตา   วิวทนฺตีติอาทินา   จ   อโลภาทโย   วิวาทมูลานีติ  
ทสฺสิตานิ ฯ  
        [๒๑๗]  ทุพฺพณฺโณติ   ปสุปสาจโก   วิย   ฌามขาณุวณฺโณ ฯ  
ทุทฺทสิโกติ   วิชาตมาตุยาป   อมนาปทสฺสโน ฯ   โอโกฏิมโกติ  
ลกุณฺฑโก ฯ   กาโณติ   เอกกฺขิกาโณ   วา   อุภยกฺขิกาโณ  วา ฯ  
กุณีติ   เอกหตฺถกุณี   วา   อุภยหตฺถกุณี   วา ฯ   ข ฺโชติ  
เอกปาทข ฺโช   วา   อุภยปาทข ฺโช   วา ฯ  ปกฺขหโตติ  หตปกฺโข  
ปสปฺป ฯ  
        [๒๑๘]  วิวาทาธิกรณ   กุสล  อกสุล  อพฺยากตนฺติ  วิวาทา- 
ธิกรณ ก ึ  กสุล   อกุสล   อุทาหุ   อพฺยากตนฺติ   ปจฺุฉติ ฯ  วิวาทา- 
ธิกรณ สิยา   กุสลนฺติอาทิ   วิสฺสชชฺน ฯ   เอส   นโย   เสเสสุป ฯ  
วิวทนฺติ   เอเตนาติ  วิวาโทติ  อาห  เยน  วิวทนฺติ  โส  จิตฺตุปฺปาโท  
วิวาโทติ ฯ   กถ   ปน   จิตฺตุปฺปาโท   อธิกรณ   นามาติ   อาห  
สมเถหิ   จ   อธิกรณียตาย   อธิกรณนติฺ ฯ   สมเถหิ  สเมตพฺพตาย  
อธิกรณนฺติ   อตฺโถ ฯ   วิวาทเหตุภูตสฺส  หิ  จิตฺตุปฺปาทสฺส  วูปสเมน  
                         [ จ. ว. ป.  ๓๓๗-๔๓  ส. ต.  ๓๑๙ ]  
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ตปฺปภวสฺส   สทฺทสฺสป   วูปสโม   โหตีติ   จิตฺตุปฺปาทสฺส   สมเถหิ  
อธิกรณียตาย   ปริยาโย   สมฺภวติ ฯ   อาปตฺตาธิกรณ  สิยา  อกสุล  
สิยา   อพฺยากตนฺติ   อย   วิกปฺโป   ป ฺตฺติวชฺชเยว  สนฺธาย  วุตฺโต  
น   โลกชชฺนติฺ   ทสฺเสตุ   สนฺธาย   ภาสิตวเสนาติอาทิมาห ฯ  
กสฺมา   ปเนตฺถ   สนฺธาย   ภาสิตวเสน   อตฺโถ   เวทิตพฺโพติ  อาห  
ยสฺมึ   หีติอาทึ ฯ   ปวีขณนาทิเกติ   เอตฺถ   อาทิสทฺเทน ภูตคาม- 
ปาตพฺยตาทิป ฺตฺติวชฺช   สิกฺขาปท   สงฺคณฺหาติ ฯ  โย  วินเย  
อปกต ฺ ุตาย   วตฺตสีเสน   สมฺมุ ฺชนีอาทินา   ปวีขณนาทีนิ   กโรติ  
ตทา   ตสฺสุปฺปนฺนจิตฺต   สนฺธาย   วุตฺต   กุสลจิตฺต   องฺค  โหตีติ ฯ  
องฺค   โหตีติ   จ   วตฺตสีเสน   กโรนฺตสฺสาป   อิม  ปวึ  ขณามีติ-  
อาทินา   วีติกฺกมชานนวเสน   ปวตฺตตฺตา   ต   กุสลจิตฺต   อาปตฺติยา  
การณ   โหตีติ   อตฺโถ ฯ   น   หิ   วีติกกฺม   อชานนฺตสฺส ปวี- 
ขณนาทีสุ   อาปตฺติ   สมฺภวติ ฯ   ตสมฺึ  สตีติ  ตสฺมึ  กุสลจิตฺเต  
อาปตฺติภาเวน   คหิเต   สตีติ   อธิปฺปาโย ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  ตสฺมึ  
กุสลจิตฺเต   อาปตฺติภาเวน   คหิเต   สติ   นตฺถ ิ  อาปตฺตาธิกรณ  
กุสลนฺติ   น   สกฺกา   วตฺตุ   ตสฺมา ฯ   นยิท  องฺคปโหนก  จิตฺต  
สนฺธาย   วุตฺตนฺติ   อาปตฺตาธิกรณ   สยิา   อกุสล   สิยา   อพฺยากต  
นตฺถิ   อาปตฺตาธิกรณ   กสุลนฺติ   อิท   อาปตฺติสมุฏาปกภาเวน  
องฺคปโหนก   อาปตฺติยา   การณภูต   จิตฺต   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  กึ  
ปน   สนฺธาย   วุตฺตนฺติ   อาห   อิท   ปนาติอาทึ ฯ   ภิกฺขุมฺหิ  
                  [ จ. ว. ป.  ๓๔๓-๔  ส. ๖.  ๓๑๙-๒๐ ]  
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กมฺมฏานคตจิตฺเตน   นปินฺเน   นิทฺทายนฺเต   วา   มาตุคาโม   เจ  
เสยฺย   กปฺเปติ   ตสฺมึ   ขเณ   เสยฺยากาเรน   วตฺตมานรูปเมว  
อาปตฺติ   น   กุสลาทิวสปฺปวตฺต   จิตฺตนฺติ   อาห   อส ฺจิจฺจ  
ฯ เป ฯ   สหเสยฺยาทิวเสน   อาปชฺชนโต   อพฺยากต   โหตีติ ฯ  ตสฺมึ  
หิ   ขเณ   อุฏาตพฺเพ   ชาเต   อนุฏานโต   ตทาการปฺปวตฺโต  
รูปกฺขนฺโธว   อาปตฺติ ฯ   อาปตฺตึ   อาปชฺชนฺโต   กสุลจิตฺโต   วา  
อาปชฺชติ   อกุสลาพฺยากตจิตฺโต   วาติ  วจนโต  กุสลป  อาปตฺตา- 
ธิกรณ สิยาติ   เจ ฯ   น   โย   หิ   อาปตฺตึ  อาปชฺชตีติ   วุจฺจติ   
โส ตีสุ   จิตฺเตสุ   อ ฺตรจิตฺตสมงฺคี   หุตฺวา   อาปชฺชติ   นา ฺถาติ  
ทสฺสนตฺถ   กุสลจิตฺโต   วาติอาทิ   วุตฺต ฯ   อย   เหตฺถ   อตฺโถ  
ปวีขณนาทีสุ   กุสลจิตฺตกฺขเณ   วีติกฺกมาทิวเสน   ปวตฺตรูปสมฺภวโต  
กุสลจิตฺโต   วา   ตถา   ปวตฺตรูปสงฺขาต   อพฺยากตาปตฺตึ   อาปชฺชติ  
ตถา   อพฺยากตจิตฺโต   วา   อพฺยากตรปูสงฺขาต   อพฺยากตาปตฺตึ  
อาปชฺชติ   ปาณาติปาตาทิอกุสลจิตฺโต   วา   อกุสลาปตฺตึ  
อาปชฺชติ   รปู   ปเนตฺถ   อพฺโพหาริก   สุปนนฺเตว  
ปาณาติปาตาทึ   กโรนฺโต   สหเสยฺยาทิวเสน   อาปชฺชิตพฺพาปตฺตึ  
อาปชฺชนฺโต   อกุสลจิตฺโต   อพฺยากตาปตฺตึ   อาปชฺชตีติ ฯ  กุสลจิตฺต  
อาปชฺเชยฺยาติ   เอฬกโลม   คเหตฺวา   กมฺมฏานมนสิกาเรน  ติโยชน  
อติกฺกนฺตสฺส   ป ฺตฺตึ   อชานิตฺวา   ปทโส   ธมฺม   วาเจนฺตสฺส  
จ   อาปชฺชิตพฺพาปตฺติยา   กุสลจิตฺต   อาปชเชยฺย ฯ   น  จ  ตตฺถ  
                           [ จ. ว. ป.  ๓๔๕  ส. ต.  ๓๒๐ ]  
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วิชฺชมานป   กุสลจิตฺต   อาปตฺติยา   องฺคนฺติ   ตสฺมึ   วิชฺชมานป  
กุสลจิตฺต   อาปตฺติยา   องฺค   น   โหติ   สย   อาปตฺติ  น  โหตีติ  
อตฺโถ ฯ   จลติปวตฺตานนฺติ   จลิตาน   ปวตฺตาน ฺจ ฯ   จลิโต  
กาโย   ปวตฺตา   วาจา ฯ   อ ฺตรเมว   องฺคนฺติ   กายวาจาน  
อ ฺตรเมว   อาปตฺตีติ   อตฺโถ ฯ   ต ฺจ   รูปกฺขนฺธปริยาปนฺนตฺตา  
อพฺยากตนฺติ   อิมินา   กาโย   วาจา   อพฺยากตมาปตฺตาธิกรณ  
นา ฺนฺติ   ทสฺเสติ ฯ   ยทิ  เอว  สาปตฺติกสฺส  ภิกขฺเว  นิรย  วา  
วทามิ   ติรจฺฉานโยนึ   วาติ   วจนโต   อพฺยากตสฺสาป  วิปากธมฺมตา  
อาปชฺเชยฺยาติ ฯ   นาปชฺเชยฺย ฯ   อส ฺจิจฺจ   อาปนฺนา   หิ  
อาปตฺติโย   ยาว   โส   น  ชานาติ  ตาว  อนนฺตรายกรา  ชานิตฺวา  
ฉาเทนฺโต   ปน   ฉาทนปจฺจยา   อ ฺ   ทุกฺกฏสงฺขาต อกุสลมา- 
ปตฺตาธิกรณมาปชฺชติ   ต ฺจ   อกุสลสภาวตฺตา   สคฺคโมกฺขาน  
อนฺตรายกรนฺติ   สาปตฺติกสฺส   อปายคามิตา   วุตฺตา   อพฺยากต  
ปน   อาปตฺตาธิกรณ   อวิปากธมฺมเมวาติ   นิฏเมตฺถ   คนฺตพฺพ ฯ  
เตเนว   โปราณคณฺ ีปเทสุป   ปุถชฺุชโน   กลฺยาณปุถุชชฺโน   เสโข  
อรหาติ   จตฺตาโร  ปุคฺคเล  ทสฺเสตฺวา  เตสุ  อรหโต  อาปตฺตา- 
ธิกรณ อพฺยากตเมว   ตถา   เสขาน   ตถา   กลฺยาณปุถุชชฺนสฺส  
อส ฺจิจฺจ   วีติกฺกมกาเล   อพฺยากตเมว   อิตรสฺส   อกุสลป   โหติ  
อพฺยากตป   ยสฺมา   จสฺส   ส ฺจิจฺจ   วีติกฺกมกาเล   อกุสลเมว  
โหติ   ตสฺมา   วุตฺต   นตฺถาปตฺตาธิกรณ   กุสลนฺติ   สพฺพตฺถ  
                        [ จ. ว. ป.  ๓๔๕  ส. ต.  ๓๒๐ ]  
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เอว   อพฺยากตนฺติ  วิปากาภาวมตฺต  สนฺธาย  วุตฺตนฺติ  ลิขิต ฯ   
ย ฺจ อาปตฺตาธิกรณ   อกสุล   ตป   เทสิต   วุฏ ิต  วา  อนนฺตราย- 
กร ฯ ยถา  ห ิ อริยุปวาทกมฺม  อกุสลป  สมาน  อจฺจย  ทสฺเสตฺวา  
ขมาปเนน ปโยคสมฺปตฺติปฏิพาหิตตฺตา   อวิปากธมฺมต   อาปนฺน    
อโหสิกมฺม โหติ   เอวมิทป   เทสิต   วุฏ ิต   วา   ปโยคสมฺปตฺติ- 
ปฏิพาหิตตฺตา อวิปากธมฺมตาย   อโหสิกมฺมภาเวน   อนนฺตรายกร    
ชาต ฯ  เตเนว สาปตฺติกสฺส   ภิกฺขเว   นิรย   วา   วทามิ   ติรจฺฉานโยนึ    
วาติ สาปตฺติกสฺเสว อปายคามิตา วุตฺตา ฯ  
        [๒๑๙]  วิวาทสงฺขาเต   อตฺเถ   ปจฺจตฺถิกา  อตฺถปจฺจตฺถิกา ฯ  
สมฺมุขาวินยสฺมินฺติ   สมมฺุขาวินยภาเว ฯ   อนฺตเรนาติ   การเณน ฯ  
อุพฺพาหิกาย   ขียนเก   ปาจิตฺติยา   น   วุตฺตา   ตตฺถ   ฉนฺททานสฺส  
นตฺถิตาย ฯ   ตสฺส   โข   ตนฺติ  เอตฺถ  โข  ตนฺติ  นปิาตมตฺต ฯ  
กา   จ   ตตฺถ   ตสฺสปาปยสิกายาติ   โปตฺถเกสุ  ลิขนฺติ ฯ  กา  จ  
ตสฺสปาเปยสิกาติ   เอว   ปเนตฺถ  ปาโ  เวทิตพฺโพ ฯ  กิจฺจาธิกรณ  
เอเกน   สมเถน   สมฺมตีติ  เอตฺถ  กิจฺจเมว  กิจฺจาธิกรณนฺติ  วจนโต  
อปโลกนกมมฺาทีนเมต   อธิวจน ฯ   ต   วิวาทาธิกรณาทีนิ   วิย  
สมเถหิ   สเมตพฺพ   น  โหติ ฯ  กินฺต ฯ  สมฺมุขาวินเยน  สมฺปชฺชติ  
ตสฺมา   สมฺมตีติ   เอตฺถ   สมฺปชฺชตีติ   อตฺโถ   คเหตพฺโพ ฯ  
เสสเมตฺถ สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  
                            สมถกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                          ---------------  
                      [ จ. ว. ป.  ๓๕๓-๗๔  ส. ต.  ๓๒๑-๔ ]  
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                             ขุทฺทกวตฺถุกฺขนฺธกวณฺณนา  
        [๒๒๐]  ขุทฺทกวตฺถกฺุขนฺธเก ฯ   อฏปทากาเรนาติ อฏปท- 
ผลกากาเรน ฯ   ชูตผลกสทิสนฺติ   วุตฺต   โหติ ฯ มลลฺกมูล- 
สณฺาเนนาติ   เขฬมลฺลกมูลสณฺาเนน ฯ   มุตฺโตลมฺพกาทีนนฺติ  
อาทิสทฺเทน  กุณฺฑลาทึ สงฺคณฺหาติ ฯ ปลมฺพกสุตฺตนฺติ ย ฺโ- 
ปจิตากาเรน๑ โอลมฺพกสุตฺต ฯ   จิกฺกเลนาติ   สิเลเสน ฯ   สาธุคีตนฺติ  
อนิจฺจตาทิปฏิสยุตฺต   คีต ฯ   จตุรสฺเสน   วตฺเตนาติ   ปริปุณฺเณน  
อุจฺจารณวตฺเตน ฯ   ตรงฺควตฺตาทีน   อุจฺจารณวิธานานิ ทิฏปฺ- 
ปโยคานิ๒ ฯ   พาหิรโลมินติฺ  ภาวนปปสกนิทฺเทโส ฯ  ยถา ตสฺส    
อุณฺณปาวรสฺส   พหิทฺธา   โลมานิ   ทสิฺสนฺติ  ตถา  ธาเรนฺตสฺส  
ทุกฺกฏนฺติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๒๒๑]  อิมานิ  จตฺตาริ  อหิราชกลุานีติ  อิท  ทฏวิเส  สนฺธาย  
วุตฺต ฯ   เย   หิ   เกจิ   ทฏวิสา   สพฺเพ  เต  อิเมส  จตุนฺน    
อหิราชกุลาน   อพฺภนฺตรคตาว   โหนฺติ ฯ   อตฺตคุตฺติยาติ   อตฺตโน  
คุตฺตตฺถาย ฯ   อตฺตรกฺขายาติ   อตฺตโน  รกฺขณตฺถาย ฯ  อตฺตปริตฺต  
กาตุนฺติ   อตฺตโน   ปริตฺตาณตฺถาย ฯ   อตฺตปริตฺต   นาม   กาตุ  
อนุชานามีติ   อตฺโถ ฯ   อิทานิ   ยถา   ต   ปริตฺต   กาตพฺพ  
ต   ทสฺเสตุ   เอว ฺจ   ปน  ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  วิรูปกฺเขหีติ  
 ๑. ย ฺโปวีตากาเรนาติ ม ฺเ ฯ ๒. ม. นฏปฺปโยคานิ ฯ  

      [ จุลฺลวคฺคสฺส  ทุติโย ภาโค  องฺเก ๑-๑๑  ส. ต.  ๓๒๕-๙ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 356 

วิรูปกฺขนาคกุเลหิ ฯ   เสเสสุป   เอเสว  นโย ฯ  สหโยเค  เจต  
กรณวจน ฯ   เอเตหิ   สห   มยฺห   มิตฺตภาโวติ   วุตฺต  โหติ ฯ  
อปาทเกหีติ   อปาทกสตฺเตหิ ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  สพฺเพ  
สตฺตาติ   อิโต   ปุพฺเพ  เอตฺตเกน  าเนน  โอทิสฺสกเมตฺต  กเถตฺวา  
อิทานิ   อโนทิสฺสกเมตฺต   กเถตุ   อิทมารทฺธ ฯ   ตตฺถ   สตฺตา  
ปาณา   ภูตาติ   สพฺพาเนตานิ   ปุคฺคลเววจนาเนว ฯ   ภทฺรานิ 
ปสฺสนฺตูติ   ภทฺรานิ   อารมฺมณานิ   ปสฺสนฺตุ ฯ   มา   กิ ฺจิ  
ปาปมาคมาติ   กิ ฺจิ   สตฺต   ปาปก   ลามก   มา   อาคจฺฉตุ ฯ  
อปฺปมาโณ  พุทฺโธติ  เอตฺถ  พุทฺโธติ  พุทฺธคุณา  เวทิตพฺพา ฯ  เต  หิ  
อปฺปมาณา   นาม ฯ  เสสทฺวเยสุป  เอเสว  นโย ฯ  ปมาณวนฺตานีติ  
คุณปฺปมาเณน   ยุตฺตานิ ฯ   อุณฺณานาภีติ  โลมสนาภิโก  มกฺกฏโก ฯ  
สรภูติ   ฆรโคฬิกา ฯ   กตา   เม   รกฺขา   กตา  เม  ปริตฺตาติ  
มยา   เอตฺตกสฺส   ชนสฺส   รกฺขา   จ   ปริตฺตาณ ฺจ   กต ฯ  
ปฏิกฺกมนฺตุ   ภูตานีติ   สพฺเพป   เม  กตปริตฺตาณา  สตฺตา  อปคจฺฉนฺตุ  
มา  ม  วิเหยึสูติ  อตฺโถ ฯ  โสหนฺติ  ยสฺส  มม  เอเตหิ  สพฺเพหิป  
เมตฺต   โสห   ภควโต   นโม   กโรมิ   วิปสฺสิอาทีน   จ   สตฺตนฺน  
สมฺมาสมฺพุทฺธาน  นโม  กโรมีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  
        [๒๒๒]  อ ฺมฺหิ   เฉตพฺพมฺหีติ   ราคานุสย   สนฺธาย  วทติ ฯ  
ตาทิส วา ทุกฺขนฺติ มุฏ ิอาทีหิ ทุกฺข อุปปฺาเทนฺตสฺส ฯ  
        [๒๒๓]  ชาลานิ   ปริกฺขิปาเปตฺวาติ   ปริสฺสยโมจนตฺถ ฺเจว  
                                 [ จ. ว. ท. ๑๑-๒  ส.ต.  ๓๒๙ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 357 

ปมาเทน   คฬิตาน  อาภรณาทีน  รกฺขณตฺถ ฺจ  ชาลานิ  กรณฺฑกากาเรน  
ปริกฺขีปาเปตฺวา ฯ   จนฺทนคณฺ ี   อาคนฺตฺวา   ชาเล  ลคฺคีติ  เอโก  
กิร   รตฺตจนฺทนรุกฺโข   คงฺคาย   อุปริตีเร   ชาโต   คงฺโคทเกน  
โธตมูโล   ปติตฺวา   ตตฺถ   ตตฺถ   ปาสาเณสุ  สมฺภิชฺชมาโน  วิปฺปกิริ  
ตโต   เอกา   ฆฏปฺปมาณา   ฆฏิกา   ปาสาเณสุ   ฆสิยมานา  
อุทกอุมฺมีหิ   โปถยิมานา   จ   มฏา   หุตฺวา  อนุปุพฺเพน  วุยฺหมานา  
เสวาลปริโยนทฺธา   อาคนฺตฺวา  ตสฺมึ  ชาเล  ลคฺคิ ฯ  ต  สนฺธาเยต  
วุตฺต ฯ   เสขนฺติ   ลิขิตคหิตจุณฺณ ฯ   วาหิตฺวาติ   เวฬุปรมฺปราย  
อุทฺธ   ปาเตตฺวา ฯ   อุฏาเปตฺวาติ   วุตฺต   โหติ ฯ  โอหรตูติ  
อิทฺธิยา โอตาเรตฺวา คณฺหตุ ฯ  
        [๒๒๔]  ปูรณกสฺสปาทโย   ฉ   สตฺถาโร ฯ   ตตฺถ   ปูรโณติ  
ตสฺส   สตฺถปุฏิ ฺสฺส   นาม ฯ   กสสฺโปติ   โคตฺต ฯ   โส  กริ  
อ ฺตรสฺส   กุลสฺส   เอกูนทาสสต   ปูรยมาโน   ชาโต ฯ  เตนสฺส  
ปูรโณติ   นาม   อกสุ ฯ   มงฺคลทาสตฺตา   จสฺส   กต   ทุกกฺฏนฺติ  
วตฺตา   นตฺถิ   อกต  วา  น  กตนฺติ ฯ  โส  กิมห  เอตฺถ  วสามีติ  
ปลายิ ฯ   อถสฺส   โจรา   วตฺถานิ   อจฺฉินฺทึสุ ฯ  โส  ปณฺเณน  
วา   ติเณน  วา  ปฏิจฺฉาเทตตป  อชานนฺโต  ชาตรูเปเนว  เอก  คาม  
ปาวิสิ ฯ   มนุสฺสา   ต   ทิสฺวา   อย   สมโณ   อรหา  อปฺปจฺโฉ  
นตฺถิ   อิมินา   สทิโสติ   ปูวภตฺตาทีนิ   คเหตฺวา   อุปสงฺกมนฺติ ฯ  
โส   มยฺห   สาฏก   อนิวตฺถภาเวน   อิท  อุปฺปนฺนนฺติ  ตโต  ปฏาย  
                            [ จ. ว. ท. ๑๒-๓  ส. ต.  ๓๒๙ ]  
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สาฏก   ลภิตฺวาป   น   นิวาเสติ ฯ  ตเทว  ปพฺพชฺช  อคฺคเหสิ ฯ  
ตสฺส   สนฺติเก   อ ฺเป   อ ฺเปติ  ป ฺจสตา  มนุสฺสา  ปพฺพชชฺึสุ ฯ  
เอวมย   คณาจริโย   หุตฺวา   สตฺถาติ   โลเก   ปากโฏ  อโหส ิฯ  
มกฺขลีติ   ตสฺส   นาม ฯ   โคสาลาย   ชาตตฺตา  โคสาโลติ  ทุติย  
นาม ฯ   ต   กิร   สกทฺทมาย  ภูมิยา  เตลฆฏ  คเหตฺวา  คจฺฉนฺต  
ตาต   มา   ขลีติ   สามิโก   อาห ฯ   โส   ปมาเทน   ขลิตฺวา  
ปติตฺวา   สามิกสฺส   ภเยน   ปลายิตุ   อารทฺโธ ฯ   สามิโก  
อุปธาวิตฺวา   ทุสฺสกณฺเณ   อคฺคเหสิ ฯ   โส   สาฏก   ฉฑฺเฑตฺวา  
อเจลโก   หุตฺวา   ปลายิ ฯ   เสส   ปูรณสทิสเมว ฯ   อชิโตติ  
ตสฺส   นาม ฯ   เกสกมฺพล   ธาเรตีติ   เกสกมฺพโล ฯ   อิติ  
นามทฺวย   สสนฺเทตฺวา   อชิโต   เกสกมฺพโลติ   วุจฺจติ ฯ   ตตฺถ  
เกสกมฺพโล   นาม   มนุสสฺเกเสหิ   กตกมฺพโล ฯ  ตโต  ปฏิกุฏตร  
วตฺถ   นาม   นตฺถิ ฯ   ยถาห ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ยานิกานิจิ  
ตนฺตาวุตานิ   วตฺถานิ   เกสกมฺพโล   เตส   ปฏิกุฏโ   อกฺขายติ  
เกสกมฺพโล   ภิกฺขเว   สีตกาเล   สโีต  อุณฺหกาเล  อุณฺโห  อปฺปคฺโฆ  
จ   ทุกฺขสมฺผสฺโส   จ   ทพฺุพณฺโณ   จ   ทุคฺคนฺโธ  จาติ ฯ  ปกุโธติ  
ตสฺส   นาม ฯ  กจฺจายโนติ  โคตฺต ฯ  อิติ  นามโคตฺต  สสนฺเทตฺวา  
ปกุโธ   กจฺจายโนติ   วุจฺจติ ฯ   สีตุทกปฏิกฺขิตฺตโก   เอส   วจฺจ  
กตฺวาป   อุทกกิจฺจ   น   กโรติ   อุณฺโหทก   วา   ก ฺชิย   วา  
ลภิตฺวา   กโรติ ฯ   นท ึ  วา  มคฺโคทก  วา  อติกฺกมฺม  สลี  เม  
                              [ จ. ว. ท.  ๑๓  ส. ต.  ๓๒๙ ]  
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ภินฺนนฺติ   วาลิก   ถูป   กตฺวา   สีล   อธิฏาย   คจฺฉติ ฯ เอวรูป- 
นิสฺสิรีกลทฺธโิก   เอส ฯ  ส ฺชโยติ  ตสฺส  นาม ฯ  เวลฏสฺส  
ปุตฺโตติ   เวลฏปุตฺโต ฯ   อมฺหาก   คณฺนกิเลโส  ปลิพุทฺธนกิเลโส  
นตฺถิ   กิเลสคณฺรหิตา   มยนฺติ   เอววาทิตาย   ลทธฺนามวเสน  
นิคฺคณฺโ ฯ นาฏสฺส ปุตฺโตติ นาฏปุตฺโต ฯ  
        [๒๒๕]  ปณฺโฑลภารทฺวาโชติ   ปณฺฑ   อุลมาโน   ปริเยสมาโน  
ปพฺพชิโตติ   ปณฺโฑโล ฯ   โส   กิร   ปริชิณฺณโภโค   พฺราหฺมโณ  
หุตฺวา   มหนฺต   ภิกฺขุสงฺฆสฺส   ลาภสกกฺาร   ทิสฺวา   ปณฺฑตฺถาย  
นิกฺขมิตฺวา   ปพฺพชิโต ฯ   โส   มหนฺต   กปลลฺปตฺต   ปตฺตนฺติ  
คเหตฺวา   จรติ ฯ   กปลลฺปูร   ยาคุ   ปวติ   ภตฺต   ภุ ฺชติ  
ปูวขชฺชก ฺจ   ขาทติ ฯ   อถสฺส   มหคฺฆสภาว  สตฺถุ  อาโรจยสึุ ฯ  
สตฺถา   ตสฺส   ปตฺตตฺถวิก   นานุชานิ ฯ  เถโร  เหฏาม ฺเจ  ปตฺต  
นิกฺกุชฺชิตฺวา   เปติ ฯ   โส   เปนฺโตป   ฆเสนฺโตว  ปณาเมตฺวา  
เปติ   คณฺหนฺโตป   ฆเสนฺโตว   อากฑฺฒิตฺวา   คณฺหติ ฯ   ต  
คจฺฉนฺเต   คจฺฉนฺเต   กาเล   ฆสเนน   ปริกฺขีณ  นาฬิโกทนมตฺตสฺเสว  
คณฺหนก   ชาต ฯ   ตโต   สตฺถุ   อาโรเจสุ ฯ   อถสสฺ  สตฺถา  
ปตฺตตฺถวิก   อนุชานิ ฯ   เถโร   อปเรน   สมเยน   อินฺทฺริยภาวน  
ภาเวนฺโต   อคฺคผเล   อรหตฺเต   ปติฏาสิ ฯ   อิติ   โส  ปุพฺเพ  
สวิเสส   ปณฺฑตฺถาย   อุลตีติ   ปณฺโฑโล   โคตฺเตน   ปน  
ภารทฺวาโชติ อุภย เอกโต กตฺวา ปณฺโฑลภารทฺวาโชติ วุจฺจติ ฯ  
                        [ จ. ว. ท.  ๑๓-๔  ส. ต.  ๓๒๙ ]  
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        [๒๒๖]  อถ   โข   อายสฺมา   ปณฺโฑลภารทฺวาโช ฯ เป ฯ  
เอตทโวจาติ   กสฺมา   เต   เอวมาหสุ ฯ  โส  กิร  เสฏ ี  เนว  
สมฺมาทิฏ ิ   น   มิจฺฉาทิฏ ิ   มชฺฌตฺตธาตุโก ฯ  โส  จินฺเตสิ  มยฺห  
เคเห   จนฺทน   พหุ   กินนฺุโข   อิมินา   กริสฺสามีติ ฯ   อถสฺส  
เอตทโหสิ   อิมสฺมึ   โลเก  มย  อรหนฺโต  มย  อรหนฺโตติ  วตฺตาโร  
พหู   อห  เอก  อรหนฺตป  น  ชานามิ  เคเห  ภม  โยเชตฺวา   
ปตฺต ลิขาเปตฺวา   สิกฺกาย   เปตฺวา   เวฬุปรมฺปราย   สฏ ิหตฺถ- 
มตฺเต อากาเส   โอลมฺพาเปตฺวา   สเจ   อรหา   อตฺถ ิ อากาเส- 
นาคนฺตฺวา คณฺหตูติ   วกขฺามิ   โย   ต   คเหสฺสติ   ตสฺส    
สปุตฺตทาโร   สรณ คมิสฺสามีติ ฯ   โส   จินฺติตนิยาเมเนว   ปตฺต    
ลิขาเปตฺวา เวฬุปรมฺปราย   อุสฺสาเปตฺวา   โย   อิมสฺมึ   โลเก    
อรหา โส   อากาเสน   อาคนฺตฺวา   อิม   ปตฺต   คณฺหตูติ   อาห ฯ  
ฉ   สตฺถาโร   อมฺหาก   เอส   อนุจฺฉวิโก   อมฺหากเมว  น  เทหีติ  
วทึสุ ฯ  โส  อากาเสนาคนฺตฺวา  คณฺหถาติ  อาห ฯ  ฉฏเ  ทิวเส  
นิคฺคณฺโ   นาฏปุตฺโต   อนฺเตวาสิเก   เปเสสิ   คจฺฉถ  เสฏ ึ  เอว  
วเทถ   อมฺหาก   อาจริยสเฺสว   อนุจฺฉวิโก   มา   อปฺปมตฺตกสฺส  
การณา   อากาเสน   อาจริยสฺส   อาคมน   กร ิ  เทหิ   กิเรต  
ปตฺตนฺติ ฯ   เต   อาคนฺตฺวา   เสฏ ึ   ตถา   วทึสุ ฯ   เสฏ ี อากาเส- 
นาคนฺตฺวา คณฺหิตุ สมตฺโถว คณฺหตูติ อาห ฯ นาฏปุตฺโต  
สย   คนฺตุกาโม   หุตฺวา   อนฺเตวาสิกาน   ส ฺ   อทาสิ  อห  เอก  
                            [ จ. ว. ท.  ๑๔  ส. ต.  ๓๒๙ ]  
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หตฺถ ฺจ   ปาท ฺจ   อุกฺขิปตฺวา   อุปฺปติตุกาโม   วิย   ภวิสฺสามิ  
ตุมฺเห   ม   อาจริย   ก ึ  กโรถ   ทารุมยปตฺตสฺส   การณา  
ปฏิจฺฉนฺน   อรหตฺต   มหาชนสฺส   มา   ทสฺสยิตฺถาติ   วตฺวา   ม  
หตฺเถสุ   จ   ปาเทสุ   จ   คเหตฺวา   อากฑฺฒนฺตา   ภูมิย ปาเตยฺ- 
ยาถาติ ฯ  โส  ตตฺถ  คนฺตฺวา  เสฏ ึ  อาห  มหาเสฏ ิ  อย  
ปตฺโต   อ ฺเส   นานุจฺฉวิโก   มา   เต   อปฺปมตฺตกสฺส   การณา  
มม   อากาเส   อุปฺปตน   รุจฺจิ   เทหิ   เม   ปตฺตนฺติ ฯ  ภนฺเต  
อากาเสน   อุปฺปติตฺวาว   คณฺหถาติ ฯ   ตโต   นาฏปุตฺโต   เตนหิ  
อเปถ   อเปถาติ   อนฺเตวาสิเก   อปเนตฺวา  อากาเส  อุปฺปติสฺสามีติ  
เอก   หตฺถ ฺจ   ปาท ฺจ   อุกฺขิป ฯ  อถ  น  อนฺเตวาสิกา  อาจริย  
กินฺนาเมต   กโรถ   ฉวสฺส   ทารุมยปตฺตสฺส   การณา  ปฏิจฺฉนฺน- 
คุเณน ตุมฺเหหิ   มหาชนสฺส   ทสฺสิเตน   โก   อตฺโถติ   ต   หตฺถ- 
ปาเทสุ คเหตฺวา   อากฑฺฒิตฺวา   ภูมิย   ปาเตสุ ฯ   โส   เสฏ ึ  
อาห   มหาเสฏ ิ   อิเม   เม   อุปฺปติตุ   น   เทนฺติ   เทหิ  เมต  
ปตฺตนฺติ ฯ   อุปฺปติตฺวาว   คณฺหถ   ภนฺเตติ ฯ  เอว  ติตฺถิยา  ฉ  
ทิวสานิ   วายมิตฺวาป   ปตฺต   น   ลภึสุเยว ฯ   อถ   สตฺตเม ทิวเส    
อายสฺมโต   จ   มหาโมคฺคลฺลานสฺส   อายสฺมโต   จ ปณฺโฑล- 
ภารทฺวาชสฺส   ราชคเห   ปณฺฑาย   จริสฺสามาติ   คนฺตฺวา เอกสฺมึ    
ปฏ ิปาสาเณ   ตฺวา   จีวร   ปารุปนกาเล   ธุตฺตกา  กถ สมุฏา- 
เปสุ   อมฺโภ   ปุพฺเพ  ฉ  สตฺถาโร  มย  อรหนฺตมฺหาติ  วิจรึสุ  
                         [ จ. ว. ท.  ๑๔  ส. ต.  ๓๒๙ ]  
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ราชคหเสฏ ิโน   ปน   อชฺช   สตฺตโม   ทิวโส   ปตฺต  อุสฺสาเปตฺวา  
ปยโต   สเจ   อรหา   อตฺถิ   อากาเสนาคนฺตฺวา   คณฺหตูติ  
วทนฺตสฺส   เอโกป   อห   อรหาติ  อากาเส  อุปฺปตนฺโต  นตฺถ ิ อชฺช  
โน   โลเก   อรหนฺตาน   นตฺถิภาโว   าโตติ ฯ  ต  กถ  สุตฺวา  
อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   อายสฺมนฺต   ปณฺโฑลภารทฺวาช   อาห  
สุตนฺเต   อาวุโส   ภารทฺวาช   อิเมส   วจน   อิเม   พุทฺธสาสน  
ปริคฺคณฺหนฺตา   วิย   วทนฺติ   ตฺว   จ   มหิทฺธิโก   มหานุภาโว  
คจฺเฉต   ปตฺต   อากาเสนาคนฺตฺวา   คณฺหาหีติ ฯ   อาวุโส  
โมคฺคลฺลาน   ตฺว   อิทฺธิมนฺตาน   อคฺโคติ   ปากโฏ  ตฺว  เอต  คณฺห  
ตยิ   ปน   อคฺคณฺหนฺเต   อห   คณฺหิสสฺามีติ   อาห ฯ   อถายสฺมา  
มหาโมคฺคลฺลาโน   คณฺหาวุโสติ   อาห ฯ   อิติ   เต   โลกสฺส  
อรหนฺเตหิ   อสุ ฺภาวทสฺสนตฺถ   เอวมาหสุ ฯ   ติกฺขตฺตุ   ราชคห  
อนุปริยาสีติ   ติกฺขตฺตุ   ราชคห   อนุคนฺตฺวา   ปริพฺภมิ ฯ สตฺตกฺ- 
ขตฺตุนฺติป   วทนฺติ ฯ   เถโร   กริ   อภิ ฺาปาทกชฺฌาน  
สมาปชฺชิตฺวา   อุฏาย  ติคาวุต  ปฏ ิปาสาณ  อนฺตนฺเตน  ปริจฺฉินฺทนฺโต  
ตูลปจุ   วิย  อากาเส  อุฏาเปตฺวา  ราชคหนครสฺส  อุปร ิ สตฺตกฺ- 
ขตฺตุ อนุปริยายิ ฯ   โส   ติคาวุตปฺปมาณสฺส   นครสฺส   อปธาน    
วิย ป ฺายิ ฯ   นครวาสิโน   ปาสาโณ   โน   อวตฺถริตฺวา   คณฺหา- 
ตีติ ภีตา   สุปฺปาทีนิ   มตฺถเก   กตฺวา   ตตฺถ  ตตฺถ  นิลียึสุ ฯ   
สตฺตเม วาเร   เถโร   ปฏ ิปาสาณ   ภินฺทิตฺวา   อตฺตาน   ทสฺเสสิ ฯ  
                            [ จ. ว. ท.  ๑๔  ส. ต.  ๓๒๙ ]  
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มหาชโน   เถร   ทิสฺวา   ภนฺเต   ปณฺโฑลภารทฺวาช   ตว   ปาสาณ  
คาฬฺห   กตฺวา   คณฺหมาโน  สพฺเพ  มา  นาสยีติ ฯ  เถโร  ปาสาณ  
ปาทนฺเตน   ขิปตฺวา   วิสฺสชฺเชสิ ฯ   โส  คนฺตฺวา  ยถาฏาเนเยว  
ปติฏาสิ ฯ   เถโร  เสฏ ิสฺส  เคหมตฺถเก  อฏาสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  
เสฏ ี   อุเรน   นิปชชฺิตฺวา   โอตร   สามีติ   วตฺวา   อากาสโต  
โอติณฺณ   โถร   นิสีทาเปตฺวา   ปตฺต   คเหตฺวา   จตุมฺมธุรปุณฺณ  
กตฺวา   เถรสสฺ   อทาสิ ฯ   เถโร  ปตฺต  คเหตฺวา  วิหาราภิมุโข  
ปายาสิ ฯ   อถสฺส   เย   อร ฺคตา   ปาฏิหาริย   นาทฺทสสุ  เต  
สนฺนิปติตฺวา   ภนฺเต   อมหฺากป   ปาฏหิาริย   ทสฺเสหีติ   เถร  
อนุพนฺธึสุ ฯ  โส  เตส  เตส  ปาฏิหาริย  ทสฺเสนฺโต วิหาร อคมาสิ ฯ  
สตฺถา   ต   อนุพนฺธิตฺวา   อุนฺนทนฺตสฺส   มหาชนสฺส   สทฺท   สุตฺวา  
อานนฺท   กสฺเสโส   สทฺโทติ   ปุจฺฉิ ฯ   เตน  วุตฺต  อสฺโสสิ  โข  
ภควา ฯ เป ฯ กินฺนุ โข โส อานนฺท อุจฺจาสทฺโท มหาสทฺโทติ ฯ  
        [๒๒๗]  วิกุพฺพนอิทฺธิยา   ปาฏหิาริย   ปฏิกขิฺตฺตนฺติ   เอตฺถ  
วิกุพฺพนอิทฺธิ   นาเมสา   ปกติวณฺณ   วิชหิตฺวา   กมุารกวณฺณ   วา  
ทสฺเสติ   นาควณฺณ   วา   วิวิธป   เสนาพฺยูห  ทสฺเสตีติ  เอวมาคตา  
ปกติวณฺณวิชหนวิการวเสน   ปวตฺตา   อิทฺธิ ฯ   อธิฏานอิทฺธิ   ปน  
ปกติยา   เอโก   พหุก   อาวชฺชติ   สต  วา  สหสฺส  วา  สตสหสฺส  
วา   อาวชฺชิตฺวา   าเณน  อธิฏาติ  พหุโก  โหมีติ  เอว  วิภชิตฺวา  
ทสฺสิตา อธิฏานวเสน นิปฺผนฺนา อิทฺธิ ฯ  
                               [ จ. ว. ท.  ๑๔-๕  ส. ต.  ๓๒๙ ]  
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        [๒๒๘]  นาจฺฉุปยนฺตีติ   น   ผุสติานิ  โหนฺติ ฯ  รูปกากิณฺณา- 
นีติ อิตฺถีรูปาทีหิ   อากิณฺณานิ ฯ   ภูมอิาธารเกติ   วลยาธารเก ฯ  
ทารุอาธารกทณฺฑาธารเกสูติ   เอกทารนุา   กตอาธารเก   พหูหิ  
ทณฺเฑหิ   กตอาธารเก   จาติ   อตฺโถ ฯ  ตีหิ  ทณฺเฑหิ  กโต  ปน  
น   วฏฏติ ฯ   ภูมิย   ปน   นิกฺกุชฺชิตฺวา   เอกเมว   เปตพฺพนฺติ  
เอตฺถ   เทฺว   เปนฺเตน   อุปริ   ปตปตฺต  เอเกน  ปสฺเสน  ภูมิย  
ผุสาเปตฺวา   เปตุ   วฏฏตีติ   วทนฺติ ฯ   อาลินฺทมิฒิกาทีนนฺติ  
ปมุขมิฒิกาทีน ฯ   ปริวตฺติตฺวา   ตตฺเถว   ปติฏาตีติ   เอตฺถ  
ปริวตฺติตฺวา   ตติยวาเร   ตตฺเถว   มิฒิยา   ปติฏาตีติ   คณฺ ีปเทสุ  
วุตฺต ฯ   ปรภิณฺฑ   นาม   เคหสฺส   พหิ   กุฑฺฑปาทสฺส  ถิรภาวตฺถ  
กตา   ตนุกมฒิิกา   วุจฺจติ ฯ   ตนุกมิฒิกายาติ   ขุทฺทกมิฒิกาย ฯ  
มิฒนฺเตป   อาธารเก   เปตุ   วฏฏติ ฯ   อนุชานามิ   ภิกฺขเว  
อาธารกนฺติ   หิ   วจนโต   มิฒาทีสุ   ยตฺถกตฺถจิ  อาธารก  เปตฺวา  
ตตฺถ   ปตฺต   เปตุ   วฏฏติ  อาธารเก  ปโนกาสสฺส  อนิยมิตตฺตาติ  
วทนฺติ ฯ   ปตฺตมาโฬ   นาม   วฏเฏตฺวา  ปตฺตาน  อคมนตฺถ  วฏฏ  
วา   จตุรสฺส   วา   อิฏกาทีหิ   ปริกฺขิปตฺวา   กโตติ   คณฺ ีปเทสุ  
วุตฺต ฯ ฆฏิกนฺติ อุปริ โยชิต อคฺคฬ ฯ  
        [๒๒๙]  ตาวกาลิก   ปริภุ ฺชิตุ   วฏฏตีติ   สกิเทว   คเหตฺวา  
เตน   อามิส   ปริภุ ฺชิตฺวา   ฉฑฺเฑตุ   วฏฏตีติ   อธิปปฺาโย ฯ  
 ๑. อฏกถาปาโป อีทิโส ฯ...คณฺฑุส...อิติปาโ ปน ยุตตฺตโร ฯ  

                        [ จ. ว. ท.  ๑๕-๙  ส. ต.  ๓๒๙-๓๐ ]  
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ฆฏิกฏาเหติ   ภาชนกปาเล ฯ   อพฺภุมฺเมติ   เอตฺถ   ภวตีติ   ภู  
วฑฺฒิ ฯ   น   ภูติ   อภู   อวฑฺฒิ ฯ   ภยวเสน  ปน  สา  อิตฺถี  
อพฺภุนฺติ   อาห ฯ   วินาโส  มยฺหนฺติ  อตฺโถ ฯ  ฉวสีสสฺส  ปตฺตนฺติ  
ฉวสีสมย   ปตฺต ฯ  ปกติวิการสมฺพนฺเธ  เจต  สามิวจน ฯ  อเภเทป  
วา เภทุปจาเรนาย โวหาโร สิลาปุตฺตกสฺส สรีรนฺติอาทีสุ วิย ฯ  
        [๒๓๐]  วมฺเมตฺวาติ  ขาทิตฺวา ฯ  เอก  อุทกคณฺฑส  คเหตฺวาติ  
วามหตฺเถเนว   ปตฺต   อุกขิฺปตฺวา   มุเขน   คณฺฑส   คเหตฺวา ฯ  
อุจฺฉิฏหตฺเถนาติ   สามิเสน   หตฺเถน ฯ   เอตฺตาวตาติ เอกคณฺฑ- 
สคฺคหณมตฺเตน ฯ   ลุ ฺจิตฺวาติ   ตโต   มส   อุทฺธรตฺิวา ฯ เอเตสุ  
สพฺเพสุ ปณฺณตฺตึ ชานาตุ วา มา วา อาปตฺติเยว ฯ  
        [๒๓๑]  กิณฺณจุณฺเณนาติ   สุรากณฺิณจุณฺเณน ฯ   อนุวาต  
ปริภณฺฑนฺติ   กลิ ฺชาทีสุ   กโรนฺตีติ   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ  
วิทลกนฺติ   ทคุุณกรณสงฺขาตสฺส   กิริยาวิเสสสฺส   อธิวจน ฯ   กสฺส  
ทุคุณกรณ ฯ   เยน   กลิ ฺชาทินา   มหนฺต   ก ิน  อตฺถต  ตสฺส ฯ  
ต   ห ิ  ทณฺฑก ินปฺปมาเณน   ปริยนฺเต   สหริตฺวา  ทุคุณ  กาตพฺพ ฯ  
ปฏิคฺคหนฺติ   องฺคุลิก ฺจุก ฯ   ปาติ   นาม   ปฏิคฺคหสณฺาเนน  
กโต   ภาชนวิเสโส ฯ   น   สมฺมตีติ   นปฺปโหติ ฯ   นีจวตฺถุก  
จินิตุนฺติ พหิกุฑฺฑสฺส สมนฺตโต นีจวตฺถุก กตฺวา จินิตุ ฯ  
        [๒๓๒]  อรหฏฆฏิยนฺต   นาม   สกฏจกฺกสณฺาน   อเร   อเร  
ฆฏิกานิ   พนฺธิตฺวา   เอเกน   ทฺวีหิ   วา   ปริพฺภมยิมานยนฺต ฯ 
                    [ จ. ว. ท.  ๑๙-๒๒  ส. ต.  ๓๓๐-๒ ]  
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อาวิทฺธปกฺขปาสกนฺติ   กณฺณิกมณฺฑลสฺส   สมนฺตา   ปตปกฺข- 
ปาสก ฯ มณฺฑเลติ   กณฺณิกมณฺฑเล ฯ   ปกฺขปาสเก   เปตฺวาติ    
สมนฺตา ปกฺขปาสกผลกานิ เปตฺวา ฯ  
        [๒๓๓]  นมตก   สนถฺตสทิสนฺติ   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ  
จมฺมขณฺฑปริหาเรน   ปรภุิ ฺชิตพฺพนฺติ   อนธิฏหิตฺวา   ปริภุ ฺชิตพฺพ ฯ  
เอตฺเถว   ปวิฏานีติ   มโฬริกายเอว   อนฺโตคธานิ ฯ   ปุพฺเพ  
ปตฺตสงฺโคปนตฺถ อาธารโก อนุ ฺาโต อิทานิ ภุ ฺชนตฺถ ฯ  
        [๒๓๔]  นิกฺกชฺุชิตพฺโพติ   เตน   ทินฺนสฺส   เทยฺยธมฺมสฺส  
อปฺปฏิคฺคหณตฺถ   ปตฺตนิกฺกุชฺชนกมฺมวาจาย   นิกกฺุชฺชิตพฺโพ   น  
อโธมุขฏปเนน ฯ  เตเนวาห เอว ฺจ ปน ภิกฺขเว นิกฺกุชฺช-ิ 
ตพฺโพติอาทึ ฯ อลาภายาติ   จตุนฺน   ปจฺจยาน   อลาภตฺถาย ฯ    
อนตฺถายาติ อุปทฺทวาย   อวฑฺฒิยา ฯ   ปสาเทสฺสามาติ   อายาจิสฺ- 
สาม ฯ เอตทโวจาติ   อปฺปฏิรูป   มยา   กต   ภควา  ปน   
มหนฺเตป  อคุเณ อจินฺเตตฺวา   มยฺห   อจฺจย  ปฏิคฺคณฺหิสฺสตีติ   
ม ฺมาโน  เอต  อจฺจโย ม   ภนฺเตติอาทิวจน   อโวจ ฯ   ตตฺถ    
ายปฏิปตฺตึ  อติจฺจ  เอติ ปวตฺตตีติ  อจฺจโย  อปราโธ ฯ   
ม  อจฺจคมาติ  ม อติกฺกมฺม อภิภวิตฺวา ปวตฺโต ฯ  ปรุิเสน   
มทฺทิตฺวา อภิภวิตฺวา ปวตฺติโตป หิ อปราโธ อตฺถโต ปุริส   
อติจฺจ  อภิภวิตฺวา  ปวตฺโต   นาม  โหติ ฯ ปฏิคฺคณฺหตูติ ขมตุ ฯ  
อายตึ   สวรายาติ  อนาคเต  สวรณตฺถาย  ปุน  เอวรูปสฺส  อปราธสฺส  
                     [ จ. ว. ท.  ๒๓-๔๒  ส. ต.  ๓๓๓-๗ ]  
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โทสสฺส   ขลติสฺส   อกรณตฺถาย ฯ  ตคฺฆาติ  เอกเสน ฯ  ยถาธมฺม  
กโรสีติ   ยถา   ธมฺโม    ิโต   ตเถว  กโรสิ ฯ  ขมาเปสีติ  วุตฺต  
โหติ ฯ   ตนฺเต   มย   ปฏคฺิคณฺหามาติ   ต   ตว   อปราธ   มย  
ขมาม ฯ   วุฑฺฒิ   เอสา   อาวุโส   วฑฺฒ  อริยสฺส  วินเยติ  เอส  
อาวุโส   วฑฺฒ   อรยิสฺส   วินเย   พุทฺธสฺส   ภควโต  สาสเน  วุฑฺฒิ  
นาม ฯ   กตมา ฯ  อจฺจย  อจฺจยโต  ทิสฺวา  ยถาธมฺม  ปฏิกริตฺวา  
อายตึ   สวราปชฺชนา ฯ   เทสน   ปน   ปุคฺคลาธิฏาน   กโรนฺโต  
โย   อจฺจย   อจฺจยโต   ทสิฺวา   ยถาธมมฺ   ปฏิกโรติ  อายตึ  สวร  
อาปชชฺตีติ อาห ฯ  
        [๒๓๕]  โพธริาชกุมารวตฺถุมฺหิ ฯ   โกกนุโทติ  โกกนุท  วุจฺจติ  
ปทุม ฯ  โส  จ  มงฺคลปาสาโท  โอโลกนปทุม  ทสฺเสตฺวา กโต  
ตสฺมา โกกนโุทติ   สงฺขฺย   ลภติ ฯ   ยาว   ปจฺฉิมา   โสปาณ- 
กเฬวราติ เอตฺถ   ปจฺฉิม   โสปาณกเฬวรนฺติ   ปมโสปาณผลก    
วุตฺต   ตสฺส สพฺพปจฺฉา   ทุสฺเสน   สนถฺตตฺตา ฯ   อุปริมโสปาณ- 
ผลกโต ปฏาย   ห ิ  โสปาณ   สนฺถต ฯ   อทฺทสา  โขติ  โอโลก- 
นตฺถเยว ทฺวารโกฏเก    ิโต   อทฺทส ฯ   ภควา   ตุณฺหี   อโหสติี    
กิสฺส นุ   โข   อตฺถาย   ราชกุมาเรน   อย   มหาสกฺกาโร   กโตติ  
อาวชฺชนฺโต   ปุตฺตปฏนาย   กตภาว   อ ฺาสิ ฯ   โส   หิ  
ราชปุตฺโต   อปุตฺตโก ฯ  สุต ฺจาเนน  อโหสิ  พุทฺธาน  กิร  อธกิาร  
กตฺวา   มนสา   อิจฺฉิต   ลภนฺตีติ ฯ   โส  สจาห  ปตฺุต  ลภิสฺสามิ 
                           [ จ. ว. ท.  ๔๒-๖  ส. ต.  ๓๓๗ ]  
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สมฺมาสมพุทฺโธ   อิม   เจลปฏิก   อกฺกมิสฺสติ   โน   เจ   ลภิสฺสามิ  
น   อกฺกมิสสฺตีติ   ปฏน   กตฺวา   สนฺถราเปสิ ฯ   อถ   ภควา  
นิพฺพตฺติสฺสติ   นโุข   เอตสฺส   ปุตฺโตติ  อาวชฺชิตฺวา  น  นิพฺพตฺติสฺ- 
สตีติ อทฺทส ฯ   ปุพฺเพ   กริ   โส   เอกสฺมึ   ทีเป   วสมาโน  
สมจฺฉนฺเทน   สกุณโปตเก   ขาทิ   สจสฺส   มาตุคาโม   ปุ ฺวา  
ภเวยฺย   ปุตฺต  ลเภยฺย  อุโภหิ  ปน  สมานจฺฉนฺเทหิ  หุตฺวา  ปาปกมฺม  
กต   เตนสฺส   ปุตฺโต   น   นิพฺพตฺติสฺสตีติ   อ ฺาสิ ฯ   ทุสฺเส  
ปน   อกฺกนฺเต   พุทฺธาน   อธิการ   กตฺวา   ปฏ ิต  ลภนฺตีติ  โลเก  
อนุสฺสโว   มยา   จ   มหา   อธิกาโร   กโต  น  จ  ปุตฺต  ลภามิ  
ตุจฺฉ   อิท   วจนนฺติ   มิจฺฉาคหณ   คณฺเหยฺย ฯ   ติตฺถยิาป   นตฺถ ิ 
สมณาน   อกตฺตพฺพ   นาม   เจลปฏิก   มทฺทนฺตา   อาหิณฺฑนฺตีติ    
อุชฺฌาเยยฺยุ ฯ   เอตรหิ   จ  อกฺกมนฺเตสุ  พหู  ภิกฺขู  ปรจิตฺตวิทุโน  
เต   ภพฺยมตฺถ   ชานิตฺวา   อกฺกมิสฺสนติฺ   อภพฺย   ชานิตฺวา   น อกฺก- 
มิสฺสนฺติ   อนาคเต   ปน   อุปนิสฺสโย   มนฺโท   ภวิสฺสติ  อนาคต  
น   ชานิสฺสนฺติ   เตสุ   อกฺกนฺเตสุ   สเจ  ปฏ ิต  อิชฺฌิสฺสติ  อิจฺเจต  
กุสล   โน   เจ   อิชฌฺิสฺสติ   ปุพฺเพ   ภิกขุสงฺฆสฺส   อธิการ  กตฺวา  
อิจฺฉิติจฺฉิต   ลภนฺติ   อิทานิ   น   ลภนฺติ   เตเยว   ม ฺเ   ภิกฺขู  
ปฏิปตฺติปูรกา   อเหสุ   อิเม   ปน   ปฏปิตฺตึ   ปูเรตุ  น  สกฺโกนฺตีติ  
มนุสฺสาป   วิปฺปฏิสาริโน   ภวิสฺสนฺตีติ   อิเมหิ   ตีหิ  การเณหิ  ภควา  
อกฺกมิตุ   อนิจฉนฺโต   ตุณฺหี   อโหส ิฯ   ปจฺฉิม   ชนต   ตถาคโต  
                          [ จ. ว. ท.  ๔๖-๙  ส. ต.  ๓๓๗ ]  
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อนุกมฺปตีติ   อิท   ปน   เถโร   วุตฺเตสุ  เตสุ  การเณสุ  ตติยการณ  
สนฺธายาห ฯ มงฺคล อิจฺฉนฺตีติ มงฺคลิกา ฯ  
        [๒๓๖]  วีชนินฺติ   จตุรสฺสวีชนึ ฯ   ตาลวณฺฏนฺติ  ตาลปตฺตาทีหิ  
กต   มณฺฑลกิวีชนึ ฯ   เอกปณฺณจฺฉตฺต  นาม  ตาลปตฺตนฺติ   
คณฺ ีปเทสุ วุตฺต ฯ  กมฺมสเตนาติ  เอตฺถ  สตสทฺโท  อเนก- 
ปริยาโย ฯ  อเนเกน กมฺมุนาติ  อตฺโถ ฯ  มหตา  อุสฺสาเหนาติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  รุจีติ๑ ขุทฺทกวจน ฯ  
        [๒๓๗]  อกายพนฺธเนน   ส ฺจิจฺจ  อส ฺจิจฺจ  วา  คามปฺ- 
ปเวสเน อาปตฺติ ฯ   สริตฏานโต   พนฺธิตฺวา   ปวิสิตพฺพ ฯ    
นิวตฺติตพฺพ วาติ   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   มุรชวฏฏิสณฺาน   เวเตฺวา  
กตนฺติ   พหู   รชฺชุเก   เอกโต   กตฺวา   นานาวณฺเณหิ   สุตฺเตหิ  
เวเตฺวา   มุรชวฏฏิสทิส   กต ฯ   เตเนว   ทุติยปาราชิกวณฺณนาย  
วุตฺต   พหู   รชฺชุเก   เอกโต   กตฺวา  เอเกน  นิรนฺตร  เวเตฺวา  
กต   พหุรชชฺกุนฺติ   น   วตฺตพฺพ   ต   วฏฏตีติ ฯ   ตตฺถ   ย  
วตฺตพฺพ   ต   เหฏา   วุตฺตเมว ฯ   มุททฺิกกายพนฺธน   นาม  
จตุรสฺส   อกตฺวา   สชชฺิต ฯ   ปามงฺคทสา   จตุรสฺสา ฯ มุทฺทิก- 
สณฺาเนนาติ   วรกสีสากาเรน ฯ   ปาสนฺโตติ   ทสามูล ฯ มุณฺฑ- 
วฏฏีติ   มลฺลกมฺมกราทโย ฯ   ปมาณงฺคุเลนาติ   วฑฺฒกีองฺคุล  
สนฺธาย วุตฺต ฯ เสสเมตฺถ ปาลิโต อฏกถาโต จ สุวิ ฺเยฺย- 
เมว ฯ  
                  ขุทฺทกวตฺถุกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 ๑. ม. รุธีติ ฯ  

                  [ จ. ว. ท.  ๖๑-๗๘  ส. ต.  ๓๓๙-๔๔ ]  
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                           เสนาสนกฺขนฺธกวณฺณนา  
        [๒๓๘]  เสนาสนกฺขนฺธเก ฯ   เสนาสน   อปฺป ฺตฺต   โหตีติ  
วิหารเสนาสน  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  จตุพฺพิธ  หิ  เสนาสน วิหาร- 
เสนาสน ม ฺจปเสนาสน   สนฺถตเสนาสน   โอกาสเสนาสนนฺติ ฯ    
ตตฺถ ม ฺโจป   เสนาสน   ปป   ภิสิป   พิพฺโพหนป๑   วิหาโรป อฑฺฒ- 
โยโคป  ปาสาโทป  หมฺมยิป  คุหาป  อฏโฏป  มาโฬป  เลณป๒  
เวฬุคุมฺโพป   รุกฺขมูลป   มณฺฑโปป   เสนาสน ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  
ภิกฺขู   ปฏิกฺกมนฺติ   สพฺพเมต   เสนาสนนฺติ   วจนโต   วิหาโร อฑฺฒ- 
โยโค   ปาสาโท   หมฺมิย   คุหาย  อิท  วิหารเสนาสน  นาม ฯ  
ม ฺโจ   ป   ภิสิ   พิพฺโพหนนฺติ   อิท   ม ฺจปเสนาสน   นาม ฯ  
จิลิมิกา๓   จมฺมขณฺโฑ   ติณสนฺถาโร   ปณฺณสนฺถาโรติ   อิท สนฺถต- 
เสนาสน   นาม ฯ   ยตฺถ   วา  ปน  ภิกขฺู  ปฏิกกฺมนตีฺติ  อิท โอกาส- 
เสนาสน   นาม ฯ   รุกฺขมเูลติอาทีสุ  รกฺุขมูล  นาม  ยงฺกิ ฺจิ  
สนฺทจฺฉาย   วิวิตฺต   รุกฺขมูล ฯ   ปพฺพโต   นาม  เสโล ฯ  ตตฺถ  
หิ   อุทกโสณฺฑีสุ   อุทกกิจฺจ   กตฺวา   สีตาย   รุกฺขจฺฉายาย  นิสินนา  
นานาทิสาสุ   ขายมานาสุ   สีเตน   วาเตน   วีชิยมานา   สมณธมฺม  
กโรนฺติ ฯ   กนฺทเรติ  ก  วุจฺจติ  อุทก ฯ  เกน  ทารโิต  อุทเกน  
 ๑. เยภุยฺเยน พมฺิโพหนนฺตี วล ฺชิยติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วนคุมฺพมฺปติ อตฺถิ ฯ  
 ๓. จิลิมิกา จิมิลิกาติ เทฺว ปาา ทิสฺสนฺติ ฯ  

                             [ จ. ว. ท.  ๘๕  ส. ต.  ๓๔๕ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 371 

ภินฺโน   ปพฺพตปฺปเทโส   กนฺทร ฯ  ย  นิตมฺพนฺติป๑  นทีกุ ฺชนฺติป  
วทนฺติ ฯ   ตตฺถ   หิ   รชตปฏฏสทิสา   วาลิกา   โหติ   มตฺถเก  
มณิวิตาน   วิย   วนคหน   มณิกฺขนฺธสทิส   อุทก   สนฺทติ   เอวรูป  
กนฺทร   โอรยฺุห   ปานีย   ปวิตฺวา   คตฺตานิ   สีต   กตฺวา   วาลิก  
อุสฺสาเปตฺวา   ปสุกูลจีวร   ป ฺเปตฺวา   ตตฺถ   นิสนิฺนา   เต  ภิกขฺู  
สมณธมฺม   กโรนฺติ ฯ   คิริคุหา   นาม   ทฺวินฺน  ปพฺพตาน  อนฺตรา  
เอกสฺมึเยว   วา   อุมงฺคสทิส   มหาวิวร ฯ  วนปตฺถนฺติ  ทูรานเมต  
เสนาสนาน   อธิวจนนฺติอาทิวจนโต   ยตฺถ   น   กสนฺติ   น   วปนฺติ  
ตาทิส   มนุสสฺาน   อุปจารฏาน   อติกฺกมิตฺวา    ิต   อร ฺเสนาสน  
วนปตฺถนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อพฺโภกาโส  นาม  เกนจิ  อจฺฉนฺโน  ปเทโส ฯ  
อากงฺขมานา   ปเนตฺถ   จีวรกุฏ ึ  กตฺวา   วสนฺติ ฯ  ปลาลปุ ฺเชติ  
ปลาลราสิมฺหิ ฯ   มหาปลาลปุ ฺชโต   หิ   ปลาล   นิกฺกฑฺฒิตฺวา  
ปพฺภารเสณสทิเส   อาลเย   กโรนฺติ   คจฺฉคุมฺพาทีนป   อุปริ   ปลาล  
อุกฺขิปตฺวา   เหฏา   นิสินนฺา   สมณธมฺม  กโรนฺติ ฯ  ต  สนฺธาเยต  
วุตฺต ฯ   ป ฺจ   เลณานีติ  ป ฺจ  ลียนฏานานิ ฯ  นิลียนฺติ  เอตฺถ  
ภิกฺขูติ   เลณานิ ฯ   วิหาราทีนเมต   อธิวจน ฯ  สุปณฺณวงฺกเคหนฺติ  
ครุฬปกฺขสณฺาเนน กตเคห ฯ  
        [๒๓๙]  อนุโมทนคาถาสุ ฯ   สีตนฺติ   อชฺฌตฺตธาตุกฺโขภวเสน  
วา   พหิทฺธาอุตุวิปริณามวเสน   วา   อุปฺปชฺชนกสีต ฯ   อุณฺหนฺติ  
 ๑. ม. นทีตุมฺพนฺติป ฯ  

                            [ จ. ว. ท.  ๘๕-๗  ส. ต.  ๓๔๕ ]  
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อคฺคิสนฺตาป ฯ   ตสฺส   วนทาหาทีสุ   วา   สมฺภโว   ทฏพฺโพ ฯ  
ปฏิหนฺตีติ   ปฏิพาธติ ฯ   ยถา   ตทุภยวเสน   กายจิตฺตาน   พาธน  
น   โหติ   เอว   กโรติ ฯ   สีตุณฺหพฺภาหเต   หิ   สรเีร วิกฺขิตฺต- 
จิตฺโต   ภิกฺขุ   โยนิโส   ปทหิตุ   น  สกฺโกติ ฯ  วาฬมิคานีติ  
สีหพฺยคฺฆาทิวาฬมิเค ฯ   คุตฺตเสนาสน   หิ  ปวิสิตฺวา  ทฺวาร  ปธาย  
นิสินฺนสฺส   เต   ปริสฺสยา  น  โหนฺติ ฯ  สิรึสเปติ  เยเกจิ  สรนฺเต  
คจฺฉนฺเต   ทฆีชาติเก ฯ   มกเสติ   นิทสฺสนมตฺตเมต ฯ  ฑสาทีนป  
เอเตเนว   สงฺคโห   ทฏพฺโพ ฯ   สิริเรติ   สิสิรกาลวเสน สตฺตาห- 
วทฺทลิกาทิวเสน  จ  อุปฺปนฺเน  สิสิรสมฺผสฺเส ฯ  วุฏ ิโยติ  ยทา  
ตทา   อุปฺปนนฺา   วสฺสวุฏ ิโย ฯ  วาตาตโป  โฆโรติ  รุกฺขคจฺฉาทีน  
อุมฺมูลภ ฺชนาทิวเสน   ปวตฺติยา   โฆโร   สรชอรชาทิเภโท   วาโต  
เจว   คิมฺหปริฬาหสมเยสุ   อุปฺปตฺติยา   โฆโร   สุรยิาตโป   จ  
ปฏิห ฺติ   ปฏิพาหิยติ ฯ   เลณตฺถนฺติ   นานารมฺมณโต   จิตฺต  
นิวตฺเตตฺวา   ปฏิสลลฺานารามตฺถ ฯ   สขุตฺถนฺติ   วุตฺตปริสฺสยาภาเวน  
ผาสุวิหารตฺถ ฯ   ฌายิตุนติฺ   อฏตฺตึสาย   อารมฺมเณสุ   ยตฺถกตฺถจิ  
จิตฺต   อุปนิชฌฺายิตุ ฯ   วิปสฺสิตุนฺติ   อนิจฺจาทิโต   สงฺขาเร  
สมฺมสิตุ ฯ  วิหาเรติ  ปฏิสสฺเย ฯ  การเยติ  การาเปยฺย ฯ รมฺเมติ  
มโนรมฺเม   นิวาสสุเข ฯ  วาสเยตฺถ  พหุสฺสุเตติ  กาเรตฺวา  จ  ปน  
เอตฺถ   วิหาเรสุ   พหุสฺสุเต   สลีวนฺเต  กลฺยาณธมฺเม  นิวาเสยฺย ฯ  
เต   นิวาเสนฺโต   ปน   เตส   พหุสฺสุตาน  ยถา  ปจฺจเยหิ  กิลมโถ  
                     [ จ. ว. ท.  ๘๗-๘  ส. ต.  ๓๔๕-๖ ]  
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น   โหติ   เอว   อนฺน ฺจ   ปาน ฺจ   วตฺถเสนาสนานิ   จ  ทเทยฺย  
อุชุภูเตสุ   อชฺฌาสยสมฺปนฺเนสุ   กมฺมผลาน   รตนตฺตยคุณาน ฺจ  
สทฺทหเนน   วิปฺปสนฺเนน   เจตสา ฯ   อิทานิ   คหฏปพฺพชิตาน  
อ ฺม ฺ ุปการิต   ทสฺเสตุ   เต   ตสฺสาติ   คาถมาห ฯ   ตตฺถ  
เตติ   เต   พหุสฺสุตา   ตสฺส   อุปาสกสฺส   ธมฺม   เทเสนฺติ สกลวฏฏ- 
ทุกฺขปนูทน   สทฺธมฺม  เทเสนฺติ ฯ  ย  โส  ธมฺม  อิธ ฺายาติ  
โส   ปุคฺคโล   ย   สทฺธมมฺ   อิมสฺมึ   สาสเน   สมมฺาปฏิปชฺชเนน  
ชานิตฺวา   อคฺคมคฺคาธิคมเนน   อนาสโว   หุตฺวา   ปรินิพฺพายติ ฯ  
โส   จ   สพฺพทโท   โหตีติ   อาวาสทานสฺมึ   ทินฺเน   สพฺพ   ทาน  
ทินฺนเมว   โหตีติ   กตฺวา   วุตฺต ฯ   ตถาหิ   เทฺว  ตโย  คาเม  
ปณฺฑาย   จรตฺิวา   กิ ฺจิ   อลทฺธา   อาคตสฺสาป   ฉายูทกสมฺปนฺน  
อาราม   ปวิสิตฺวา   นหายิตฺวา  ปฏิสสฺเย  มุหุตฺต  นิปชฺชิตฺวา  อุฏาย  
นิสินฺนสฺส   กาเย   พล   อาหริตฺวา   ปกฺขิตฺต   วิย   โหติ ฯ  พหิ  
วิจรนฺตสฺส   จ   กาเย   วณฺณธาตุ   วาตาตเปหิ   กลิมติ   ปฏิสสฺย  
ปวิสิตฺวา   ทฺวาร   ปธาย   มุหุตฺต   นิปนฺนสฺส   วิสภาคสนฺตติ  
วูปสมฺมติ   สภาคสนฺตติ   ปติฏาติ   วณฺณธาตุ   อาหริตฺวา  
ปกฺขิตฺตา   วิย   โหติ ฯ   พหิ   วิจรนฺตสฺส   จ   ปาเท  กณฺฏโก  
วิชฺฌติ   ขาณณ   ปหรติ   สิรึสปาทิปริสฺสยา   เจว   โจรภย ฺจ  
อุปฺปชฺชติ   ปฏิสฺสย   ปวิสิตฺวา   ทฺวาร   ปธาย   นิปนฺนสฺส   สพฺเพ  
ปริสฺสยา   น   โหนฺติ ฯ   สชฺฌายนฺตสฺส   ธมฺมปติสุข   กมฺมฏาน  
                             [ จ. ว. ท.  ๘๘  ส. ต.  ๓๔๖ ]  
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มนสิกโรนฺตสฺส   อุปสมสุข ฺจ   อุปฺปชฺชติ   พหิทฺธาวิกฺเขปาภาวโต ฯ  
พหิ   วิจรนฺตสฺส   จ   เสทา   มุ ฺจนฺติ   อกฺขีนิ   ผนฺทนฺติ  เสนาสน  
ปวิสนกฺขเณ   ม ฺจปานิ   น   ป ฺายนฺติ   มุหุตฺต   นิสินฺนสฺส    
ปน อกฺขิปสาโท  อาหริตฺวา  ปกฺขิตฺโต  วิย  โหติ  ทวฺารวาต- 
ปานม ฺจปาทีนิป ฺายนฺติ ฯ   เอตสฺมึ  จ  อาวาเส  วสนฺต   
ทิสฺวา  มนุสฺสา  จตูหิ ปจฺจเยหิ  สกฺกจฺจ  อุปฏหนฺติ ฯ  เตน   
วุตฺต  โส  จ  สพฺพทโท โหติ โย ททาติ อุปสฺสยนฺติ ฯ  
        [๒๔๐]  อาวิ ฺฉนฉิทฺทนฺติ   ยตฺถ   องฺคุลึ   ปเวเสตฺวา   ทฺวาร  
อากฑฺฒนฺตา   ทฺวารพาห   ผุสาเปนฺติ   ตสฺเสต   อธิวจน ฯ อาวิ ฺ- 
ฉนรชฺชุนฺติ   กวาเฏเยว   ฉิทฺท  กตฺวา  ตตฺถ  ปเวเสตฺวา  เยน  
รชฺชุเกน   อากฑฺฒนฺตา   ทฺวาร   ผุสาเปนฺติ   ต   อาวิ ฺฉนรชฺชุก ฯ  
เสนาสนปริโภเค   อกปฺปยจมฺม   นาม   นตฺถีติ   ทสสฺนตฺถ   สเจป  
ทีปนงฺคุฏเน  กตา  โหติ  วฏฏติเยวาติ  วุตฺต ฯ  เจติยเวทิกา- 
สทิสนฺติ วาตปานพาหาสุ   เจติยเวทิกาย   วิย   ปฏฏกิาทีนิ   ทสฺเสตฺวา  
กต ฯ  ถมฺภกวาตปาน  นาม  ติริย  ทารนูิ  อทตฺวา  อุชุก   ิเตหิเอว  
เวณุสลากาทีหิ กต ฯ  
        [๒๔๑]  โปฏกีตูลนติฺ   เอรกติณตูล ฯ   โปฏกีคหณ ฺเจตฺถ  
ติณชาตีน   นิทสฺสนมตฺตนฺติ   อาห   เยส   เกส ฺจิ   ติณชาตีนนฺติ ฯ  
ป ฺจวิธ   อุณฺณาทิตูลป   วฏฏตีติ   เอตฺถาป   พิพฺโพหเนติ   อาเนตฺวา  
สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ   ตูลปูรติ   ภิส ึ  อปสฺสยิตุ   น   วฏฏตีติ   เกจิ  
                            [ จ. ว. ท.  ๘๘-๙  ส. ต.  ๓๔๖ ]  
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วทนฺติ ฯ   วฏฏตีติ   อปเร ฯ   อุปทหนฺตีติ   เปนฺติ ฯ สีสป-ฺ 
ปมาณนฺติ   ยตฺถ   คลวาตกโต   ปฏาย   สพฺพ   สสี   อุปทหนฺติ  
ต   สีสปฺปมาณ ฯ   ต ฺจ   อุกฺกฏปริจฺเฉทโต   ติริย   มฏุ ิรตน  
โหตีติ   ทสฺเสตุ   ยสฺส   วิตฺถารโต   ตีสุ   โกเณสูติอาทิมาห ฯ  
มชฺฌฏาน   มุฏ ิรตน   โหตีติ   พิพฺโพหนสฺส   มชฺฌฏาน   ติริยโต  
มุฏ ิรตนปฺปมาณ   โหตีติ ฯ   มสุรเกติ   จมฺมมยภิสิย ฯ   ผุสิตานิ  
ทาตุนฺติ   ส ฺาณกรณตฺถ   พินฺทูนิ   ทาตุ ฯ   น   นิพนฺธตีติ  
อนิพนฺธนีโย   น   อลลฺียตีติ   อตฺโถ ฯ   ปฏิพาเหตฺวาติ  มฏ๑ 

กตฺวา ฯ  
        [๒๔๒]  รกฺุข   วิชฺฌตฺิวาติ   รุกฺขทารุ   วิชฺฌิตฺวา ฯ  ขาณุเก  
อาโกฏเฏตฺวาติ  เทฺว  เทฺว  ขาณุเก  อาโกฏเฏตฺวา ฯ  กต อสหาริม  
ภิตฺติปาทนฺติ   วุตฺตนเยน   ขาณุเก   อาโกฏเฏตฺวา   กตเยว  สนฺธาย  
วุตฺต ฯ   ภูมิย   ปติฏเปตุนฺติ   มูเลน   ภูมิย   ปติฏาเปตฺวา ภิตฺติ- 
ปาทสฺส   อุปตฺถมฺภนวเสน   อุสฺสาเปตฺวา   ขาณุเกหิ   ภิตฺติปาท  
ฑสาเปตฺวา เปตุนฺติ อธิปฺปาโย ฯ  
        [๒๔๓]  อุภโต   กุฑฺฑ  นีหริตฺวา  กตปฺปเทสสฺสาติ  ยถา  อนฺโต  
ทฺวารสมีเป   นิสินฺเนหิ   อุชุก   พหิ   โอโลเกตุ   น   สกฺกา  โหติ  
เอว   อุโภหิ   ปสฺเสหิ  กุฑฺฑ  นีหริตฺวา  อภิมุเข  ภิตฺตึ  อุปฏเปตฺวา  
กตปฺปเทสสฺส ฯ   สมนฺตา  ปริยาคาโรติ  สมนฺตโต  อาวิทฺธปฺปมุข ฯ  
 ๑. ม. อฏฏ ฯ  

                             [ จ. ว. ท.  ๙๓-๗  ส. ต.  ๓๔๗-๕๐ ]  
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อุคฺฆาฏนกิฏิกนฺติ ทณฺเฑหิ อุกฺขิปตฺวา ปนก ปทรกิฏิก ฯ  
        [๒๔๔]  อนาถปณฺฑิกเสฏ ิวตฺถุมฺหิ ฯ   เกนจิเทว   กรณีเยนาติ  
วาณิชกมฺม   อธิปฺเปต ฯ   อนาถปณฺฑิโก   กิร   ราชคหเสฏ ี   จ  
อ ฺม ฺ   ภคินิปติกา   โหนฺติ ฯ   ยทา   ราชคเห  อุฏานก- 
ภณฺฑก สมคฺฆ   โหติ   ตทา   ราชคหเสฏ ี   ต   คเหตฺวา   สกฏ- 
สเตหิ สาวตฺถึ   คนฺตฺวา   โยชนมตฺเต    ิโต   อตฺตโน   อาคตภาว  
ชานาเปติ ฯ   อนาถปณฺฑิโก   ปจฺจุคฺคนฺตฺวา   ตสฺส   มหาสกฺการ  
กตฺวา   เอว   ยาน   อาโรเปตฺวา   สาวตฺถึ  ปวิสติ ฯ  โส  สเจ  
ภณฺฑ   ลหุก   วิกฺกายติ   วิกฺกีณาติ ฯ   โน   เจ   ภคินฆิเร  
เปตฺวา   ปกกฺมติ ฯ   อนาถปณฺฑิโกป   ตเถว   กโรติ ฯ  สฺวาย  
ตทาป   เตเนว   กรณีเยน   อคมาสิ ฯ   ต  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ  
ตทิวส   ปน   ราชคหเสฏ ี   โยชนมตฺเต    ิเตน   อนาถปณฺฑิเกน  
อาคตภาวชานนตฺถ   เปสิต   ปณฺณ   น   สุณิ   ธมฺมสฺสวนตฺถาย 
วิหาร   อคมาสิ ฯ   โส   ธมฺมกถ   สุตฺวา  สฺวาตนาย  พุทฺธปฺปมขุ  
ภิกฺขุสงฺฆ   นิมนฺเตตฺวา   อตฺตโน   ฆเร   อุทฺธนขณาปนทารุผาลนาทีนิ  
กาเรสิ ฯ   อนาถปณฺฑิโกป   อิทานิ   มยฺห   ปจฺจุคฺคมน   กริสฺสติ  
อิทานิ   กริสสฺตีติ   ฆรทฺวาเรป   ปจฺจุคฺคมน   อลภิตฺวา   อนฺโตฆร  
ปวิฏโ   ปฏสิณฺารป   น   พหุ   อลตฺถ ฯ   กึ  มหาเสฏ ิ  กุสล  
ทารกรูปาน   นสิ   มคฺเค   กิลนฺโตติ   เอตฺตโกว   ปฏิสณฺาโร  
อโหสิ ฯ   เตน   วุตฺต   อถโข   อนาถปณฺฑิกสฺส   คหปติสฺส  
                   [ จ. ว. ท.  ๙๘-๑๐๒  ส. ต.  ๓๕๐-๑ ]  
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เอตทโหสีติอาทิ ฯ  พุทฺโธติ  ตฺว  คหปติ  วเทสีติ  ตสฺส  กิร  มขุโต  
พุทฺธสทฺท   สุตฺวา   อนาถปณฺฑิโก   ป ฺจวณฺณ   ปตึ   ปฏิลภิ ฯ  
สา   ตสฺส   สีเส   อุฏหิตฺวา   ยาว   ปาทปฏ ิยา   ปาทปฏ ิยา  
อุฏาย   ยาว   สีสา   คจฺฉติ   อุภโต   อุฏาย   มชฺเฌ   โอสรติ  
มชฺเฌ   อุฏาย   อุภโต   คจฺฉติ ฯ   โส  ปติยา  นรินฺตร  ผุฏโ  
พุทฺโธติ   ตฺว   คหปติ   วเทสีติ   เอว   ติกฺขตฺตุ  ปุจฺฉิ ฯ  อกาโล  
โข   คหปติ   อิม   กาล   ต   ภควนฺต   ทสฺสนาย   อุปสงฺกมิตุนฺติ  
พุทฺธา   นาม   ทุราสทา   อาสีวิสสทิสา  โหนฺติ  สตฺถา  จ  สิวถกิาย  
สมีเป   วสติ   น   สกฺกา   ตตฺถ   อิมาย  เวลาย  อิมินา  คนฺตุนฺติ  
ม ฺมาโน   เอวมาห ฯ   พุทฺธคตาย   สติยา   นิปชชฺีติ   อ ฺ  
กิ ฺจิ   อจินฺเตตฺวา   พุทฺธคตายเอว   สติยา   นิปชชฺิ ฯ   ตทิวส  
กิรสฺส   ภณฺฑสกเฏสุ   วา   อุปฏาเกสุ  วา  จิตฺตป  น  อุปฺปชชฺิ ฯ  
สายมาสป   น   อกาสิ ฯ   สตฺตภูมิก   ปน   ปาสาท   อารุยฺห  
สุป ฺตฺตาลงฺกตวรสยเน   พุทฺโธ   พุทฺโธติ   สชฌฺาย   กโรนฺโตว  
นิปชฺชิตฺวา   นิทฺท   โอกฺกมิ ฯ  ติกฺขตฺตุ  อุฏาสิ  ปภาต  ม ฺ- 
มาโนติ ปมยาเม   ตาว   วีติวตฺเต   อุฏาย   พุทฺธ   อนุสฺสริ ฯ   
อถสฺส พลวปฺปสาโท   อุทปาทิ   ปติอาโลโก   อโหสิ ฯ  สพฺพ   
ตม  วิคจฺฉิ ทีปสหสฺสุชฺชลน   วิย   จนฺทุฏาน   สรุยิุฏาน   วิย   จ    
ชาต ฯ โส   ปมาท   อาปนฺโนมฺหิ   ว ฺจิโตมฺหิ   สุริโย   อุคฺคโตติ    
อุฏาย อากาสตเล   ตฺวา   จนฺท   โอโลเกตฺวา   เอโกว   ยาโม  
                          [ จ. ว. ท.  ๑๐๒-๔  ส. ต.  ๓๕๑ ]  
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คโต   อ ฺเ  เทฺว  อตฺถีติ  ปุน  ปวิสิตฺวา  นิปชชฺิ ฯ  เอเตนุปาเยน  
มชฺฌิมยามาวสาเนป   ปจฺฉิมยามาวสาเนป   ติกฺขตฺตุ   อุฏาสิ ฯ  
ปจฺฉิมยามาวสาเน   ปน   พลวปจฺจูเสเยว   อุฏาย   อากาสตล  
อาคนฺตฺวา   มหาทฺวาราภิมุโข   อโหส ิฯ   สตฺตภูมิกทฺวาร   สยเมว  
วิวฏ  อโหส ิฯ  ปาสาทา  โอรุยฺห  อนฺตรวิถึ  ปฏิปชฺช ิฯ  อมนุสฺสาติ  
อธิคตวิเสสา   เทวตา ฯ   ตถาหิ   ตา   เสฏ ิสฺส   ภาวินิสมฺปตฺตึ  
ปจฺจกฺขโต   สมฺปสฺสมานา   อย   มหาเสฏ ี   พุทฺธุปฏาน  คมิสฺสามีติ  
นิกฺขมนฺโต   ปมทสฺสเนเนว   โสตาปตฺติผเล   ปติฏาย   ติณฺณ  
รตนาน   อคฺคุปฏาโก   หุตฺวา  อสทิส  สงฺฆาราม  กตฺวา  จาตุทิสสฺส  
อริยคณสฺส   อนาวฏทฺวาโร   ภวิสฺสติ   อยุตฺตมสฺส   ทฺวาร  
ปทหิตุนฺติ   จินฺเตตฺวา   ทฺวาร   วิวรึส ุฯ   อนฺตรธายีติ   ราชคห  
กิร   อากิณฺณมนุสฺส   อนฺโตนคเร   นว   โกฏโิย   พหินคเร   นวาติ  
ต   อุปนิสฺสาย   อฏารส   มนุสฺสโกฏโิย   วสนฺติ ฯ   อเวลาย  
มตมนุสฺเส   พหิ   นีหริตุ   อสกฺโกนฺตา  อฏฏาลเก  ตฺวา  พหิทฺวาเร  
ขิปนฺติ ฯ   มหาเสฏ ี   นครโต   พหิ   นิกฺขนฺตมตฺโตว   อลลฺสรรี  
ปาเทน  อกฺกมิ ฯ  อปรป  ปฏ ิปาเทน  ปหริ ฯ  มกฺขิกา  อุปฺป- 
ติตฺวา ปริกรึสุ ฯ   ทุคฺคนฺโธ   นาสาปูฏ   อภิหนิ ฯ   พุทฺธปฺปสาโท  
ตนุตฺต  คโต ฯ  เตนสฺส  อาโลโภ  อนฺตรธายิ   อนฺธกาโร ปาตุรโหสิ  
ปติเวคสฺส   ตนุภาเว   ตสมุฏ ิตรูปาน   ปริทุพฺพลภาวโต ฯ  
สทฺทมนุสฺสาเวสีติ   เสฏ ิสฺส   อุสฺสาห   ชเนสฺสามีติ   สุวณฺณกงฺิกณิก  
                            [ จ. ว. ท.  ๑๐๔  ส. ต.  ๓๕๑ ]  
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ฆฏเฏนฺโต   วิย   มธรุสฺสเรน   สทฺท   อนุสฺสาเวสิ ฯ  สต  ก ฺาฝ  
สหสฺสานีติ  ปุริมปทานิป  อิมินาว  สหสฺสปเทน  สทฺธึ  สมฺพนธฺิ- 
ตพฺพานิ ฯ ยเถว   หิ   สต   ก ฺา   สหสฺสานิ   เอว   สต   สหสฺสานิ   
หตฺถี สต   สหสฺสานิ   อสฺสา   สต  สหสฺสานิ  รถาติ  อยเมตฺถ   
อตฺโถ ฯ อิติ   เอเกก   สตสหสฺเสน   ทปีต   โหติ ฯ   ปทวีติ- 
หารสฺสาติ ปท   วีติหรติ   เอตฺถาติ   ปทวีติหาโร ฯ   โส   ทุตวิลมฺพิต  
อกตฺวา   สมคมเน   ทฺวินนฺ   ปทาน   อนฺตเร   มฏุ ิรตนมตฺต ฯ  
กล   นาคฺฆนฺติ   โสฬสินติฺ   ต  เอก  ปทวีติหาร  โสฬสภาเค  กตฺวา  
ตโต   เอโก   โกฏาโส   ปุน   โสฬสธา  ตโต  เอโก  โสฬสธาติ  
เอว   โสฬสวาเร   โสฬสธา   ภินฺนสฺส   เอโก   โกฏาโส  โสฬสี  
กลา   นาม ฯ   ต   โสฬสึ   กล   เอตานิ  จตฺตาริ  สตสหสฺสานิ  
น   อคฺฆนฺติ ฯ   อิท   วุตฺต   โหติ   สต   หตฺถิสหสฺสานิ   สต  
อสฺสสหสฺสานิ   สต   รถสหสฺสานิ   สต   ก ฺาสหสฺสานิ   ตา   จ  
โข   อามุตฺตมณิกุณฺฑลา   สกลชมฺพูทปีราชธีตโร   จาติ   อิมสฺมา  
เอตฺตกา   ลาภา   วิหาร   คจฺฉนฺตสฺส   ตสฺมึ   โสฬสิกลสงฺขาเต  
ปเทเส   ลงฺฆนสาธนวเสน   ปวตฺตเจตนาว   อุตฺตริตรา ฯ   ปท  
วา   วีติหรติ   เอเตนาติ   ปทวีติหาโร   ตถา  ปวตฺตา  กุสลเจตนา  
ตสฺสา   ผล   โสฬสธา  กตฺวาติ  จ  วทนฺติ ฯ  อิท  ปน  วิหารคมน  
กสฺส   วเสน   คหิตนฺติ ฯ   วิหาร   คนฺตฺวา   อนนฺตราเยน โสตา- 
ปตฺติผเล   ปติฏหนฺตสฺส   วเสน   คหิต ฯ  คนฺธมาลาทีหิ  ปูช  
                             [ จ. ว. ท.  ๑๐๕  ส. ต.  ๓๕๑ ]  
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กริสฺสามิ   เจติย   วนฺทิสฺสามิ   ธมฺม   โสสฺสามิ   ทปีปูช   กริสสฺามิ  
สงฺฆ   นิมนฺเตตฺวา   ทาน   ทสสามิ   สกิฺขาปเทสุ  วา  สรเณสุ  วา  
ปติฏหิสฺสามีติ   คจฺฉโตป   วเสน   วฏฏติเยว ฯ   อนฺธกาโร อนฺตร- 
ธายีติ  โส  กริ  จินฺเตสิ  อห  เอกโกติ  ส ฺ  กโรม ิ อมนุสฺสา  
จ  เม  อนุคามิโน  สหายา  อตฺถ ิ กสฺมา  ภายามีติ  สโูร  อโหสิ ฯ  
อถสฺส   พลวา   พุทฺธปฺปสาโท   อุทปาทิ ฯ   ตสฺมา   อนฺธกาโร  
อนฺตรธายิ ฯ  เสสวาเรสุป  เอเสว  นโย ฯ  อาโลโก  ปาตุรโหสีติ  
ปุริมพุทฺเธสุ   จิรกาลปริจยสมฺภูตสฺส   พลวโต   ปสาทสฺส   วเสน  
อุปฺปนฺนาย   อุฬาราย   พทฺุธารมฺมณาย   ปติยา   สมุฏาปโต  
วิปสฺสโนภาสสทิโส   สาติสโย   จิตฺตปจฺจยอุตุสมุฏาโน   อาโลโก  
ปาตุรโหสิ ฯ  เทวตาหิ  ปกโตติป  วทนฺติ ฯ ปุรโิมเยเวตฺถ ยุตฺตตโร ฯ  
เอหิ   สุทตฺตาติ   โส   กิร   เสฏ ี   คจฺฉมาโนว   จินฺเตสิ  อิมสฺมึ  
โลเก   พหู   ปูรณกสฺสปาทโย   ติตฺถิยา   มย   พุทฺธา  มย  พุทฺธาติ  
วทนฺติ   กถ   นุ   โข   อห   สตฺถ ุ  พุทฺธภาว   ชาเนยฺยนฺติ ฯ  
อถสฺส   เอตทโหสิ   มยหฺ   คุณวเสน   อุปฺปนฺน   นาม   มหาชโน  
ชานาติ   กุลทตฺติย   ปน   เม   นาม   อ ฺตฺร   มยา   น   โกจิ  
ชานาติ   สเจ   พุทฺโธ  ภวิสฺสติ  กุลทตฺติกนาเมน  ม  อาลปส-ฺ 
สตีติ ฯ สตฺถา   ตสฺส   จิตฺต   ตฺวา   เอวมาห ฯ   ปรินิพฺพุโตติ  
กิเลสปรินิพฺพาเนน ปรินิพฺพุโต ฯ อาสตฺติโยติ รูปาทีสุ อาสชฺ- 
ชนฏเน   อาสตฺติโย   ตณฺหาโย ฯ   สนฺตินฺติ  กิเลสวูปสม ฯ  
                       [ จ. ว. ท.  ๑๐๕  ส. ต.  ๓๕๑ ]  
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ปปฺปุยฺยาติ   อคฺคมคฺเคน   ปตฺวา ฯ   เสสเมตฺถ   ปาลิอนุสาเรเนว  
เวทิตพฺพ ฯ   ย ฺเจตฺถ   อนุตฺตานตฺถ   ต  อฏกถาย  วุตฺตเมว ฯ  
เวยฺยเมว เวยฺยายิกนฺติ อาห เวยฺยายิกนฺติ วยกรณ วุจฺจตีติ ฯ  
        [๒๔๕]  ทกฺขิโณทกนฺติ   อคฺคโต   อุปนียมาน   ทกฺขิโณทก ฯ  
อถ   โข  ภควา  ภิกฺขูน  อามนฺเตสีติ  เตหิ  ภิกฺขูหิ  อตฺตโน  อตฺตโน  
รุจิวเสน   อคฺคาสนาทิรหาน   กถิตกาเล   น  ภิกฺขเว  มยฺห  สาสเน  
อคฺคาสนาทีนิ   ปตฺวา   ขตฺติยกุลา  ปพฺพชิโต  ปมาณ  น  พฺราหฺมณกุลา    
น   คหปติกุลา   ปพฺพชิโต   น   วินยธโร   น   สุตฺตนฺติโก   น  
อาภิธมฺมิโก   น   ปมชฺฌานาทิลาภิโน   น   โสตาปนฺนาทโย   ปมาณ  
อถ   โข   ภิกขฺเว   อิมสฺมึ  สาสเน  ยถาวุฑฺฒ  อภิวาทน  ปจฺจุฏาน  
อ ฺชลิกมฺม   สามีจิกมฺม   กตฺตพฺพ   อคฺคาสน   อคฺโคทก อคฺค- 
ปณฺโฑ   ลทธฺพฺโพ   อิทเมตฺถ   ปมาณ   ตสฺมา   วุฑฺฒตโร   ภิกฺขุ  
เอเตส   อนุจฺฉวิโก   อิทานิ   โข   ปน   ภิกฺขเว  สารีปุตฺโต  มยหฺ  
อคฺคสาวโก   อนุธมฺมจกฺกปฺปวตฺตโก   มมานนฺตรเสนาสน   ลทฺธุ  
อรหติ   โส   อิม   รตฺตึ   เสนาสน  อลภนฺโต  รกฺุขมูเล  วีตินาเมสิ  
ตุมฺเห   อิทาเนว   เอว   อคารวา   อปฺปติสฺสา  คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺเต  
กาเล  กินฺติ  กตฺวา  วิหริสฺสถาติ  วตฺวา  อถ  เนส  โอวาททานตฺถาย  
ปุพฺเพ   ภิกฺขเว   ติรจฺฉานคตาป   น   โข   ปเนต  อมฺหาก  ปฏริปู  
ย   มย   อ ฺม ฺ  อคารวา  อปฺปติสฺสา  อสภาควุตฺติโน  วิหเรยฺยาม  
อมฺเหสุ   มหลฺลกตร   ชานิตฺวา   ตสฺส   อภิวาทนาทีนิ   กริสฺสามาติ  
                        [ จ. ว. ท.  ๑๐๖-๑๖  ส. ต.  ๓๕๑-๓ ]  
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สาธุก   วีมสิตฺวา   อย   มหลฺลโกติ   ตฺวา   ตสฺส   อภิวาทนาทีนิ  
กตฺวา   เทวปถ  ปูรยมานา  คตาติ  วตฺวา  อตีต  อาหริตฺวา  ทสฺเสตุ  
ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯ  
        [๒๔๖]  เย   วุฑฺฒมปจายนฺตีติ   ชาติวุฑฺโฒ   วยวุฑฺโฒ  
คุณวุฑฺโฒติ   ตโย   วุฑฺฒา ฯ   เตสุ   ชาติสมฺปนฺโน   ชาติวุฑฺโฒ  
นาม ฯ   วเย    ิโต   วยวุฑฺโฒ  นาม ฯ  คุณสมฺปนฺโน  คุณวุฑฺโฒ  
นาม ฯ   เตสุ   คุณสมฺปนฺโน   วยวุฑฺโฒ   อิมสฺมึ   าเน  วุฑฺโฒติ  
อธิปฺเปโต ฯ   อปจายนฺตีติ   เชฏาปจายิกกมฺเมน   ปูเชนฺติ ฯ  
ธมฺมสฺส   โกวิทาติ   เชฏาปจายนธมฺมสฺส   โกวิทา   กุสลา ฯ  
ทิฏเว   ธมฺเมติ  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว ฯ  ปาสสาติ  ปสสารหา ฯ  
สมฺปราโย   จ   สุคฺคตีติ   สมฺปเรตพฺโพ  อิม  โลก  หิตฺวา  คนฺตพฺโพ  
ปรโลโกป  เตส  สุคติเยว  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  อย  ปเนตฺถ  ปณฺฑตฺโถ  
ภิกฺขเว   ขตฺติยา   วา  โหนฺตุ  พฺราหฺมณา  วา  เวสฺสา  วา  สุทฺทา  
วา   คหฏา  วา  ปพฺพชิตา  วา  ติรจฺฉานคตา  วา  เยเกจิ  สตฺตา  
เชฏาปจิติกมฺเม   เฉกา   กุสลา   คุณสมฺปนฺนาน   วโยวุฑฺฒาน  
อปจิตึ   กโรนฺติ   เต   อิมสฺมึ   จ   อตฺตภาเว  เชฏาปจิติการกาติ  
ปสส วณฺณน โถมน ลภนติฺ กายสฺส เภทา สคฺเค นิพฺพตฺ- 
ตนฺตีติ ฯ  
        [๒๔๗]  อุทฺทิสฺส   กตนฺติ   คิหีหิ   สงฺฆ   อุทฺทสิฺส   กต ฯ  
คิหิวิกฏนฺติ   คิหีหิ   กต   ป ฺตฺต ฯ   คิหิสนฺตกนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
                        [ จ. ว. ท.  ๑๒๖-๗  ส. ต.  ๓๕๓ ]  
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อติสมีป อคนฺตฺวาติ ภิกฺขูน อาสนฺนตร าน อคนฺตฺวา ฯ  
        [๒๔๘]  ปจฺจเยเนว   หิ   ต   ปฏิชคฺคน   ลภิสสฺตีติ   ตสฺมึ  
เสนาสเน   มหาเถรา   ตสสฺ   ปจฺจยสฺส  การณา  อ ฺตฺถ  อคนฺตฺวา  
วสนฺตาเยว   น   ปฏชิคฺคิสฺสนฺตีติ   อตฺโถ ฯ  อุพฺภณฺฑิกา  ภวิสฺสนฺตีติ  
อุกฺขิตฺตภณฺฑา   ภวิสฺสนฺติ   อตฺตโน   อตฺตโน   ปริกฺขาเร   คเหตฺวา  
ตตฺถ   ตตฺถ  วิจริสฺสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ทฆีสาลาติ  จงฺกมนสาลา ฯ  
มณฺฑลมาโฬติ   อุปฏานสาลา ฯ   อนุทหตีติ   ปเฬติ ฯ  ชมฺพูทีเป  
ปนาติ   อริยเทเส   ภิกฺขู   สนฺธาย   วุตฺต ฯ   เต   กิร   ตถา  
ป ฺาเปนฺติ ฯ  น  โคจรคาโม  ฆฏเฏตพฺโพติ  วุตฺตเมวตฺถ  วิภาเวติ  
น   ตตฺถ   มนุสฺสา   วตฺตพฺพาติอาทินา ฯ   วิตกฺก   ฉินฺทิตฺวาติ  
อิมินา   นีหาเรน  คจฺฉนฺต  ม  ทิสฺวา  นวิาเรตฺวา  ปจฺจเย  ทสฺสนฺตีติ  
เอวรูป  วิตกฺก  อนุปฺปาเทตฺวา ฯ  เตสุ  เจ  เอโกติ  เตสุ มนุสฺเสสุ  
เอโก   ปณฺฑิโต   ปุริโส ฯ   ภณฺฑปฏิจฺฉาทนนฺติ   ปฏิจฺฉาทนกภณฺฑ  
สรีรปฏิจฺฉาทนจีวรนฺติ   อตฺโถ ฯ   ปฏิชคฺคิตพฺพานีติ   สมฺมชชฺนาทีหิ  
ปฏิชคฺคิตพฺพานิ ฯ  มุณฺฑเวทิกายาติ๑  เจติยสฺส  หมฺมิยเวทิกาย ฯ  
หมฺมิยเวทิกาติ   จ   เจติยสฺส   อุปริ   จตุรสฺสจโย   วุจฺจติ ฯ ปฏิกฺ- 
กมฺมาติ   วิหารโต   อปสกฺกิตฺวา ฯ   อุปนิกฺเขปนฺติ  เขตฺต  วา  
นาฬิเกราทิอาราม   วา  กหาปณาทีนิ  วา  อารามิกาทีน  นิยฺยาเทตฺวา  
 ๑. ปุราณโปตฺถเก มุทฺธเวทิกายาติ ทิสฺสติ ฯ สมนฺตปฺปาสาทิกาย ขุทฺทเวทิกายาติ ฯ 
 มรมฺมโปตฺถเก เอว ทิสฺสติ ฯ  

                        [ จ. ว. ท.  ๑๑๗-๒๘  ส. ต.  ๓๕๓-๗ ]  
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อิโต   อุปฺปนนฺา   วุฑฺฒิ   วสฺสาวาสิกตฺถาย   โหตูติ   ทินฺน ฯ  วตฺต  
กตฺวาติ   ตสฺมึ   เสนาสเน   กตฺตพฺพวตฺต   กตฺวา ฯ  ปุคฺคลวเสเนว  
กาตพฺพนฺติ   ปรโต   วกฺขมานนเยน   ภิกฺขู  จีวเรน  กิลมนฺติ  เอตฺตก  
นาม   ตณฺฑุลภาค   ภิกฺขูน   จีวร   กาตุ   รุจฺจตีติอาทินา ปุคฺคล- 
ปรามาสวเสเนว   กาตพฺพ ฯ   สงฺโฆ  จีวเรน  กลิมตีติอาทินา  
ปน   สงฺฆปรามาสวเสน   น   กาตพฺพ ฯ  จีวรปจฺจยนฺติ  จีวรสงฺขาต  
ปจฺจย ฯ   วุตฺตนฺติ  มหาอฏกถาย  วุตฺต ฯ  กสฺมา  เอว  วุตฺตนฺติ  
อาห   เอว  ห ิ นวโก  วุฑฺฒสฺส  วุฑฺโฒ  จ  นวกสฺส  คาเหสฺสตีติ ฯ  
ยสฺมา   อตฺตนาว   อตฺตโน   ปาเปตุ   น   สกฺกา   ตสฺมา   ทฺวีสุ  
สมฺมเตสุ   นวโก   วุฑฺฒสฺส   วุฑฺโฒ   จ   นวกสฺสาติ   อุโภ  
อ ฺม ฺ   คาเหสฺสนฺตีติ   อธิปฺปาโย ฯ   สมฺมตเสนาสนคฺคาหาปกสฺส  
อาณตฺติยา   อ ฺเน   คาหิเตป   คาโห   รูหติเยวาติ   เวทิตพฺพ ฯ  
อฏป   โสฬสป   ชเน   สมฺมนฺนิตุ   วฏฏตีติ  กึ  วิสุ  วิสุ  สมฺมนฺนิตุ  
วฏฏติ   อุทาหุ   เอกโตติ ฯ   เอกโตป  วฏฏติ ฯ  นิคฺคหกมฺมเมว  
หิ   สงฺโฆ   สงฺฆสฺส   น   กโรติ  สมฺมติทาน  ปน  พหุนฺนป  เอกโต  
กาตุ   วฏฏติ ฯ   เตเนว   สตฺตสติกกฺขนฺธเก   อุพฺพาหิกสมฺมติย  
อฏป   ชนา  เอกโต  สมมฺตาติ ฯ  มคฺโคติ  มคฺเค  กตทีฆสาลา ฯ  
โปกฺขรณีติ   นหายนฺตาน   โปกฺขรณิย   กตสาลา ฯ   รกฺุขมูลาทโย  
ฉนฺนา   กวาฏพทฺธาว   เสนาสน ฯ   วิชเฏตฺวาติ   วิโยเชตฺวา ฯ  
วิสุ  วิสุ  กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อาวาเสสูติ  เสนาสเนสุ ฯ ปกฺขิปตฺวาติ  
                        [ จ. ว. ท.  ๑๒๘  ส. ต.  ๓๕๘-๖๒ ]  
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เอตฺถ  ปกฺขิปน  นาม  เตสุ  วสนฺตาน  อิโต  อุปฺปนนฺวสฺสาวาสิกทาน ฯ  
ปวิสิตพฺพนฺติ   อ ฺเหิ   ภิกฺขูหิ   ตสฺมึ   มหาลาเภ   ปริเวเณ  
วสิตฺวา๑  ว  ลาโภ  คเหตพฺโพติ  อธิปฺปาโย ฯ ปจฺจย วิสฺสชฺเชตีติ  
จีวรปจฺจย   นาธิวาเสติ ฯ   อยมฺปติ   เตน   วสฺสฏปจฺจโยป ฯ  
อุปนิพนฺธิตฺวา   คาเหตพฺพนฺติ   อิมสมฺึ   รุกฺเข   วา   มณฺฑเป   วา  
วสิตฺวา   เจติเย   วตฺต   กตฺวา   คณฺหถาติ   เอว   อุปนิพนฺธิตฺวา  
คาเหตพฺพ ฯ   กตฺถ   นุ   โข   วสิสฺสามิ   ตตฺถ  วสนฺตสฺส  ผาสุ  
ภวิสฺสติ   กตฺถ   วา   ปจฺจโย  ภวิสฺสตีติ  เอว  อุปฺปนฺเนน  วิตกฺเกน  
จรตีติ   วิตกกฺจาริโก ฯ   อร ฺวิหาเรสุ   ปริสฺสยวิชานนตฺถ อิจฺฉิ- 
ตพฺพตฺตา   ป ฺจ   ป ฺจ  อุกฺกา  โกฏเฏตพฺพาติ  วุตฺต ฯ  วตฺตนฺติ  
กติกวตฺต ฯ   ติวิธมฺปติ   ปริยตฺติปฏิปตฺติปฏิเวธวเสน   ติวิธมฺป ฯ  
โสเธตฺวา   ปพฺพาเชถาติ   ภพฺเพ   อาจารกุลปุตฺเต   อุปปริกฺขิตฺวา  
ปพฺพาเชถ ฯ   ทสวตฺถุกถา   นาม   อปฺปจฺฉกถา   สนฺตุฏ ิกถา  
ปวิเวกกถา   อสสคฺคกถา   วิริยารมฺภกถา   สีลกถา   สมาธิกถา  
ป ฺากถา   วิมุตฺติกถา   วิมุตฺติาณทสฺสนกถา ฯ   วิคฺคาห- 
สวตฺตนิก วจน   วิคฺคาหิก ฯ   จตุรารกขฺ   อหาเปนฺตาติ   พุทฺธา- 
นุสฺสติ เมตฺตา   จ   อสุภ   มรณสฺสตีติ   อิม  จตุรารกฺข  อปร-ิ 
หาเปนฺตา ฯ ทนฺตกฏขาทนวตฺต   อาจิกฺขิตพฺพนฺติ   เอตฺถ   โย    
เทวสิก สงฺฆมชฺเฌ   โอสรติ   เตน   สามเณราทีหิ   อาหริตฺวา  
 ๑. ม. เอตฺถนตฺเร เจติยวตฺต กตฺวาติ อตฺถิ ฯ  

                         [ จ. ว. ท.  ๑๒๘  ส. ต.  ๓๖๔-๖ ]  
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ภิกฺขูน   ยถาสุข   ปริภุ ฺชนตฺถาย   ทนฺตกฏมาฬเก   นิกฺขิตฺเตสุ  
ทนฺตกฏเสุ   ทิวเส   ทิวเส   เอกเมว  ทนฺตกฏ  คเหตพฺพ ฯ  โย  
ปน   เทวสิก   น   โอสรติ   ปธานฆเร   วสิตฺวา  ธมฺมสฺสวเน  วา  
อุโปสถคฺเค   วา   ทิสฺสติ   เตน   ปมาณ   สลลฺกฺเขตฺวา   จตฺตาริ  
ป ฺจ   ทนฺตกฏานิ   อตฺตโน   วสนฏาเน  เปตฺวา  ขาทิตพฺพานิ ฯ  
เตสุ   ขีเณสุ   สเจ   ปุนป   ทนฺตกฏมาฬเก   พหูนิ  โหนฺติเยว ฯ  
ปุนป   อาหริตฺวา   ขาทิตพฺพานิ ฯ  ยท ิ ปน  ปมาณ  อสลลฺกฺเขตฺวา  
อาหรติ ฯ  เตสุ  อขีเณสุเยว  มาฬเก  ขียติ ฯ  ตโต  เกจิ  เถรา  
เยหิ   คหิตานิ   เต   ปฏิหรนฺตูติ   วเทยฺยุ ฯ  เกจิ  ขาทนฺตุ  ปุน  
สามเณรา   อาหริสฺสนฺตีติ ฯ   ตสฺมา   วิวาทปริหารตฺถ   ปมาณ  
สลฺลกฺเขตพฺพ ฯ   คหเณ   ปน  โทโส  นตฺถิ ฯ  มคฺค  คจฺฉนฺเตนป  
เอก   วา   เทวฺ   วา   ถวิกาย   ปกฺขิปตฺวา   คนฺตพฺพนฺติ ฯ ภิกฺขา- 
จารวตฺต   วตฺตกฺขนฺธเก   ปณฺฑจาริกวตฺเต   อาวิภวิสฺสติ ฯ ปตฺตฏ- 
าเนติ   วสฺสคฺเคน   อาคนฺตุกภิกฺขุโน   ปตฺตฏาเน ฯ   เตส ฉินฺน- 
วสฺสตฺตา   สาทิยนฺตาป   หิ   เต  เนว  วสฺสาวาสิกสฺส  สามิโนติ  
วุตฺต ฯ   ปมเยว   กติกาย   กตตฺตา   ขียนฺตาป   จ  อาวาสิกา 
เนว   อทาตุ   ลภนฺตีติ   วุตฺต ฯ   ภตินวิิฏนฺติ   ภตึ  กตฺวา  วิย  
นิวิฏ   ปริยฏิ ฯ   สงฺฆิก   ปน   อปโลกนกมฺม  กตฺวา  คาหิตนฺติ  
ตตฺรุปฺปาท   สนฺธาย   วุตฺต ฯ   ปจฺจยวเสน   คาหิตนฺติ   ทายกาน  
วสฺสาวาสิกปจฺจยวเสน   คาหิต   สนธฺาย   วุตฺต ฯ   อิธ   ภิกฺขเว  
                       [ จ. ว. ท.  ๑๒๘  ส. ต.  ๓๖๖-๙ ]  
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วสฺส   วุฏโ   ภิกฺขุ   วิพฺภมติ   สงฺฆสฺเสเวตนฺติ  วจนโต  คตฏาเน  
ฯเปฯ   สงฺฆิก  โหตีติ  วุตฺต ฯ  มนุสฺเสติ  ทายกมนุสฺเส ฯ  วรภาค  
สามเณรสฺสาติ ปมภาคสฺส คาหิตตฺตา วุตฺต ฯ  
        [๒๔๙]  ย   ตยา   ตตฺถ   เสนาสน  คหิต ฯเปฯ  อิธ  มุกฺก  
โหตีติ   ย   ตยา   ตตฺถ   คามกาวาเส  ปจฺฉา  เสนาสน  คหิต  ต  
เต   คณฺหนฺเตเนว  อิธ  สาวตฺถิย  ปมคฺคหิตเสนาสน  มุกฺก  โหติ ฯ  
อิธทานาห ฯเปฯ   ตตฺราป   มุกฺกนฺติ   อิทานาห   อาวุโส   อิธ  
อิมสฺมึ   คามกาวาเส   คหิต   เสนาสน  มุ ฺจามีติ  วทนฺเตน  ตตฺราป  
คามกาวาเส คหิต เสนาสน มุกฺก ฯ  
        [๒๕๐]  ทีฆาสน   นาม   ม ฺจปวินิมุตฺต   ยงฺกิ ฺจิ   เอกโต  
สุข   นิสีทิตุ   ปโหต ิฯ   หตฺถิมฺหิ   นโข   อสฺสาติ   หตฺถินโข ฯ  
ปาสาทสฺส   นโข   นาม   เหฏ ิมปริจฺเฉโท   โส   จ   หตฺถิกุมฺเภ  
ปติฏ ิโตติ   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   คิหวิิกฏนีหาเรน   ลพฺภนฺตีติ  
คิหิกตนีหาเรน   ปริภุ ฺชตุิ   ลพฺภนฺติ   เตหิ   อตฺถรตฺิวา   ทินฺนาเนว  
นิสีทิตุ ลพฺภนฺติ น สย อตฺถตานิ อตฺถราปตานิ วา ฯ  
        [๒๕๑]  อร ฺชโรติ   พหุอุทกคฺคณฺหนกา   มหาจาฏิ ฯ   ชล  
คณฺหิตุ   อลนฺติ   อร ฺชโร ฯ  วฏฏจาฏิ  วิย  หุตฺวา  โถก  ทีฆมุโข  
มชฺเฌ   ปริจฺเฉท   ทสฺเสตฺวา   กโตติ   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ ป ฺจ- 
นิมฺมลโลจโนติ   มส ทิพฺพ ธมฺม พุทฺ ธสมนฺต จกฺขุวเสน   ป ฺจโลจโน ฯ  
ถาวเรน   จ   ถาวร   ครุภณฺเฑน   จ   ครุภณฺฑนฺติ   เอตฺถ  ป ฺจสุ  
                   [ จ. ว. ท.  ๑๒๘-๓๓  ส. ต.  ๓๗๐-๔ ]  
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โกฏาเสสุ   ปุริมทฺวย   ถาวร   ปจฺฉิมตฺตย   ครุภณฺฑนฺติ เวทิ-ล 
ตพฺพ ฯ  ชานาเปตฺวาติ  ภิกฺขุสงฺฆ  ชานาเปตฺวา ฯ  กปฺปยม ฺจา  
สมฺปฏิจฺฉิตพฺพาติ   สงฺฆสฺส   เทมาติ   ทินฺน   สนฺธาย  วุตฺต ฯ  สเจ  
ปน   วิหารสฺส   เทมาติ   วทนฺติ ฯ   สวุณฺณรชตมยาทิอกปฺปยม ฺเจป  
สมฺปฏิจฺฉิตุ   วฏฏติ ฯ   นเกวล ฯเปฯ  ปริวตฺเตตุ  วฏฏตีติ  อิมินา  
อถาวเรน   ถาวรมฺป   อถาวรมฺป   ปรวิตฺเตตุ   วฏฏตีติ  ทสฺเสติ ฯ  
ถาวเรน   อถาวรเมว   หิ   ปริวตฺเตตุ  น  วฏฏติ ฯ  อกปฺปย  วา  
มหคฺฆกปฺปย   วาติ   เอตฺถ   อกปฺปย   นาม   สุวณฺณมยม ฺจาทิ  
อกปฺปยภิสิพิพฺโพหนานิ   จ   มหคฺฆกปฺปย   นาม   ทนฺตมยม ฺจาทิ  
ปาวาราทิกปฺปยอตฺถรณาทีนิ   จ ฯ   ปาริหาริย  น  วฏฏตีติ  อตฺตโน  
สนฺตก   วิย   คเหตฺวา   ปรหิริตุ   น  วฏฏติ ฯ  คิหิวิกฏนีหาเรเนว  
ปริภุ ฺชิตพฺพนฺติ   อิมินา   สเจ   อารามิกาทโย   ปฏิสาเมตฺวา  
ปฏิเทนฺติ   ปริภุ ฺชิตุ   วฏฏตีติ   ทสฺเสติ ฯ  ปณณสจิู  นาม  เลขนีติ  
มหาคณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   อฑฺฒพาหูติ   กปฺปุรโต   ปฏาย   ยาว  
อสกูฏนฺติ   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ  อฑฺฒพาหุ  นาม  วิทตฺถิจตุรงฺ- 
คุลนฺติป วทนฺติ ฯ   ตตฺถ   ชาตกาติ   สงฺฆิกภูมิย   ชาตา ฯ  
อฏงฺคุลสูจิทณฺฑมตฺโตติ   ทีฆโต   อฏงฺคุลมตฺโต   ปริณาหโต  
ปณฺณสูจิทณฺฑมตฺโต ฯ   มุ ฺชปพฺพชานเยว   ปาลยิ   วิสุ   อาคตตฺตา  
มุ ฺช ฺจ   ปพฺพช ฺจ   เปตฺวาติ   วุตฺต ฯ   อฏงฺคุลปฺปมาโณติ  
ทีฆโต   อฏงฺคุลปฺปมาโณ ฯ   ฆฏฏนผลก   นาม   ยตฺถ   เปตฺวา  
                       [ จ. ว. ท.  ๑๓๓-๖  ส. ต.  ๓๗๕-๘๐ ]  
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รชิตจีวร  หตฺเถน  ฆฏเฏนติฺ ฯ  ฆฏฏนมุคฺคโร  นาม อนุวาตาทิ- 
ฆฏฏนตฺถ กโตติ   วทนฺติ ฯ   อมฺพณนฺติ   ผลเกห ิ  โปกฺขรณีสทิส    
กต ปานียภาชน ฯ   รชนโทณีติ   ยตฺถ   ปกฺกรชน   อากิริตฺวา  
เปนฺติ ฯ   ภุมฺมตฺถรณ   กาตุ   วฏฏตีติ   อกปฺปยจมมฺ   สนฺธาย  
วุตฺต ฯ   ปจฺจตฺถรณคติกนฺติ   อิมินา   ม ฺจปเป   อตฺถริตุ  วฏฏตีติ  
ทีเปติ ฯ   ปาวาราทิปจฺจตฺถรณป   ครุภณฺฑนฺติ   เอกา ฯ   โนติ  
อปเร ฯ   วีมสิตฺวา   คเหตพฺพ ฯ   มุฏ ิปณฺณนฺติ   ตาลปณฺณ  
สนฺธาย วุตฺต ฯ  
        [๒๕๒]  กิ ฺจิเทว   สมาทเปตฺวา   กาเรสฺสตีติ   สามิโกเยว  
กิ ฺจิ   ภิกฺขุ   สมาทเปตฺวา   กาเรสฺสติ ฯ   อุตุกาเล   ปฏิพาหิตุ  
น   ลภตีติ   เหมนฺตคิมฺเหสุ   อ ฺเ   สมฺปตฺตภิกฺขู   ปฏิพาหิตุ   น  
ลภติ ฯ   ติภาคนฺติ  ตติยภาค ฯ  สเจ  สทฺธิวิหาริกาทีน  ทาตุกาโม  
โหตีติ   สเจ   โส   สงฺฆสฺส   ภณฺฑกฏปนฏาน   วา  นวกาน  วา  
วสนฏาน   ทาตุ   น   อิจฺฉติ   อตฺตโน   สทฺธิวิหาริกานเยว ทาตุ- 
กาโม   โหตีติ  อตฺโถ ฯ  เอต  หิ  สทฺธวิิหาริกาน  ทาตุ  ลภตีติ  
เอต   ตติยภาค   อุปฑฺฒภาค   วา   ทาตุ   ลภติ ฯ  อกตฏาเนติ  
เสนาสนโต   พหิ   จยาทีน   อกตฏาเน ฯ   พหิกุฑฺเฑติ   กุฑฺฑโต  
พหิ ฯ  
        [๒๕๓]  จกฺกลกินฺติ   กมฺพลาทีหิ   เวเตฺวา   จกฺกสณฺาเนน  
ปาทปุ ฺชนโยคฺค   กต ฯ   ปริภณฺฑกตา   ภูมิ   นาม   สณฺหมตฺติกาหิ  
                     [ จ. ว. ท.  ๑๓๖-๔๔  ส. ต.  ๓๘๐-๖ ]  
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กตา   กาฬวณฺณาทิภูมิ ฯ  เสนาสน  ม ฺจปาทิ ฯ  ตเถว  วล ฺเชตุ  
วฏฏตีติ   อ ฺเหิ   อาวาสิกภิกฺขูหิ   ปริภุตฺตนีหาเรน   ปริภุ ฺชิตุ  
วฏฏติ ฯ   เนวาสิกา   ปกติยา   อนตฺถตาย   ภูมิยา  เปนฺติ  เจ  
เตส   อนาปตฺติเยวาติ   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   ทฺวารปติอาทินา  
วุตฺตทฺวารวาตปานาทโย   อปริกมฺมกตาป   น   อปสฺสยิตพฺพา ฯ  
โลเมสูติ โลเมสุ ผุสนฺเตสุ ฯ  
        [๒๕๔]  อุทฺเทสภตฺต   นิมนฺตนนฺติ   อิม   โวหาร   ปตฺตานีติ  
เอตฺถ   อิติสทฺโท   อาทิอตฺโถ ฯ  อุทฺเทสภตฺต  นิมนฺตนนฺติอาทิ- 
โวหาร ปตฺตานีติ   อยเมตฺถ   อตฺโถ ฯ   ตมฺป   อนฺโต   กตฺวาติ   อายตึ  
ภิกฺขูน   กกฺุกจฺุจวิโนทนตฺถาย   ตมฺป   สงฺฆภตฺต   อนฺโต  
กตฺวา ฯ   อตฺตโน   วิหารทฺวาเรติ   วิหารสฺส   ทฺวารโกฏกสมีป  
สนฺธาย   วุตฺต ฯ   โภชนสาลายาติ   ภตฺตุทฺเทสฏานภูตาย โภชน- 
สาลาย ฯ  ทนิฺน  ปนาติ  วตฺวา  ยถา  โส  ทายโก  เทติ  ต  
วิธึ  ทสฺเสตุ  สงฺฆโต  ภนฺเตติอาทิมาห ฯ  อนฺตรฆเรติ  อนฺโต- 
เคเห ฯ อนฺโต   อุปจารคตานนฺติ   เอตฺถ   คามทฺวารวีถิจตุกฺเกสุ  
ทฺวาทสหตฺถพฺภนฺตร   อนฺโตอุปจาโร   นาม ฯ  อนฺตรฆรสฺส  อุปจาเร  
ปน   ลพฺภมาน   วิเสส   ทสฺเสตุ   ฆรุปจาโร   เอตฺถาติอาทิมาห ฯ  
เอกวล ฺชนฺติ   เอเกน   ทฺวาเรน   วล ฺชิตพฺพ ฯ  นานานิเวสเนสูติ  
นานากุลสฺส   นิเวสเนสุ ฯ   ลชฺช ี  เปสโล   อคติคมน  วชฺเชตฺวา  
เมธาวี   จ   อุปปริกฺขิตฺวา   อุทฺทิสตีติ  อาห  เปสโล  ลชชฺี  เมธาวี  
                       [ จ. ว. ท.  ๑๔๔-๖  ส. ต.  ๓๘๖-๙๑ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 391 

อิจฺฉิตพฺโพติ ฯ   นิสินฺนสสฺาป   นิทฺทายนฺตสฺสาปติ   อนาทเร  
สามิวจน ฯ  ติจีวรปริวาร  วาติ  เอตฺถ  อุทกมตฺตลาภี  วิย  อ ฺโป  
อุทฺเทสภตฺต   อลภิตฺวา   วตฺถาทิมเนกปฺปการก   ลภติ   เจ   ตสฺเสว  
ตนฺติ   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   อตฺตโน   รุจิวเสน   ยงฺกิ ฺจิ  วตฺวา  
อาหริตุ   วิสสฺชฺชิตตฺตา   วิสฺสฏทูโต   นาม ฯ   ย   อิจฺฉตีติ อุทฺเทส- 
ปตฺต   เทถาติอาทีนิ   วทนฺโต  ย  อิจฺฉติ ฯ  ปุจฺฉาสภาเคนาติ  
ปุจฺฉาสทิเสน ฯ   เอกา   กูฏฏ ิติกา   นาม  โหตีติ  วตฺวา  ตเมว  
 ิติก   วิภาเวนฺโต   ร ฺโ   หีติอาทิมาห ฯ  อ ฺเหิ  อุทฺเทส- 
ภตฺเตหิ อมิสฺเสตฺวา   วิสสเยว    ิติกาย   คาเหตพฺพตฺตา   เอกวาริก- 
ภตฺตานีติ วุตฺต ฯ   เถยฺยาย   หรนฺตีติ   ปตฺตหารกา   หรนฺติ ฯ   คีวา  
โหตีติ   อาณาปกสฺส   คีวา  โหติ ฯ  มนุสฺสาน  วจน  กาตุ  วฏฏตีติ  
คจฺฉนฺตีติ   มนุสฺสาน   วจน   กาตุ   วฏฏตีติ   เตน  ภิกฺขุนา  วุตฺตา  
คจฺฉนฺติ ฯ   อกตภาโค   นามาติ   อาคนฺตุกภาโค  นาม ฯ  สพฺโพ  
สงฺโฆ   ปริภุ ฺชตูติ   วุตฺเตติ   เอตฺถ   ปมเมว  สพฺพ  สงฺฆิก  ปตฺต  
เทถาติ   วตฺวา   ปจฺฉา   สพฺโพ   สงฺโฆ   ปริภุ ฺชตูติ   อวุตฺเตป  
ภาเชตฺวาว ปริภุ ฺชิตพฺพนฺติ คณฺ ีปเทสุ วุตฺต ฯ  
        [๒๕๕]  เอตฺตเก   ภิกฺขู   สงฺฆโต   อุทฺทิสิตฺวา   เทถาติอาทีนิ  
อวตฺวา   เอตฺตกาน   ภิกฺขูน   ภตฺต   คณฺหถาติ  วตฺวา  ทินฺน  สงฺฆิก  
นิมนฺตน   นาม ฯ   ปณฺฑปาติกานป   วฏฏตีติ   ภิกขฺาปริยาเยน  
วุตฺตตฺตา   วฏฏติ ฯ   ปฏปิาฏิยาติ  ลทธฺปฏิปาฏิยา ฯ  วิจฺฉินฺทิตฺวาติ  
                            [ จ. ว. ท.  ๑๔๖  ส. ต.  ๓๙๑-๘ ]  
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ภตฺต  คณฺหถาติ  ปท  อวตฺวา ฯ  เตเนวาห  ภตฺตนฺติ  อวทนฺเต- 
นาติ ฯ อาโลปสงฺเขเปนาติ   เอเกกปณฺฑวเสน ฯ   อย ฺจ   นโย  
นิมนฺตเนเยว   น   อุทฺเทสภตฺเต ฯ   ตตฺถ   หิ   เอกสฺส ปโหนกปฺ- 
ปมาณเยว   ภาเชตพฺพ   ตสฺมา   อุทฺเทสภตฺเต อาโลปฏ ิติกา   
นาม  นตฺถิ ฯ  อจฺฉตีติ  ติฏติ ฯ  เอกวารนฺติ  ยาว ตสฺมึ    
อาวาเส   วสนฺติ  ภิกฺขู  สพฺเพ  ลภนฺตีติ  คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ  
อย   ปเนตฺถ   อธิปฺปาโย   เอกวารนฺติ   น   เอกทิวส   สนฺธาย  
วุตฺต   ยตฺตกา   ปน   ภิกฺขู   ตสฺมึ   อาวาเส   วสนฺติ  เต  สพฺเพ  
เอกสฺมึ   ทิวเส   คหิตภิกฺขู   อ ฺทา   อคฺคเหตฺวา   ยาว  เอกวาร  
สพฺเพ   ภิกฺขู   โภชิตา   โหนฺติ   ตาว  เย  ชานนฺติ  เต  คเหตฺวา  
คนฺตพฺพนฺติ ฯ  
        [๒๕๖]  อุปนิพนฺธิตฺวาติ   ลิขิตฺวา ฯ   นิคฺคเหน   ทตฺวาติ  
อนิจฺฉนฺตป   นิคฺคเหน   สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา ฯ   เอกพาหาวเสนาติ  
เอกาย   ฆรปาลิยา   วเสน ฯ   อุทฺทิสิตฺวาติ   ตุยฺห ฺจ   ตุยฺห ฺจ  
ปาปุณาตีติ  วตฺวา ฯ  ทูรตฺตา  นิคฺคเหตฺวาป  วาเรน  คาเหตพฺพ- 
คาโม วารคาโม ฯ   วิหารวาเร   นิยุตฺตา   วิหารวาริกา   วาเรน  
วิหารรกฺขณกา ฯ   อ ฺถตฺตนฺติ   ปสาท ฺถตฺต ฯ   ผาติกมฺม- 
เมว ภวนฺตีติ   วิหารรกฺขณตฺถาย   สงฺเฆน   ทาตพฺพา   อติเรกลาภา  
โหนฺติ ฯ   สงฺฆนวเกน   ลทฺธกาเลติ   ทิวเส   ทิวเส   เอเกกสฺส  
ปาปตานิ   เทฺว   ตีณิ   เอกวาริกภตฺตานิ  เตเนว  นยิาเมน  อตฺตโน 
                     [ จ. ว. ท.  ๑๔๖  ส. ต.  ๓๙๘-๔๐๔ ]  
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ปาปุณฏาเน   สงฺฆนวเกน   ลทฺธกาเล ฯ  ยสฺส  กสฺสจิ  สมฺมุขี- 
ภูตสฺส ปาเปตฺวาติ   เอตฺถ   เยภุยฺเยน   เจ   ภิกฺขู   พหิสีมคตา  
โหนฺติ  สมฺมขีุภูตสฺส  ยสฺส  กสฺสจิ  ปาเปตพฺพ  สภาคตฺตา๑  เอเกน  
ลทฺธ   สพฺเพส   โหติ   ตสฺมึป  อสติ  อตฺตโน  ปาเปตฺวา  ทาตพฺพนฺติ  
คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   รสสลากนฺติ   อุจฺฉุรสสลาก ฯ   สงฺฆโต  
นิรามิสสลากาป   วิหาเร   ปกฺกภตฺตป   วฏฏติเยวาติ   สาธารณ  
กตฺวา   วิสุทธฺิมคฺเค   วุตฺตตฺตา   เอว   คาหิเต   สาทิตพฺพ   เอว  
น   สาทิตพฺพนฺติ   วิเสเสตฺวา   อวุตฺตตฺตา   จ   เภสชฺชาทิสลากาโย  
เจตฺถ   กิ ฺจาป   ปณฺฑปาติกานป   วฏฏนฺติ   สลากวเสน   คาหิตตฺตา  
ปน   น   สาทิตพฺพาติ   เอตฺถ   อธิปฺปาโย   วีมสิตพฺโพ ฯ  ยทิ  หิ  
เภสชฺชาทิสลากา   สลากวเสน   คาหิตา   น   สาทิตพฺพา   สิยา  
สงฺฆโต   นิรามิสสลากา   วฏฏติเยวาติ   น   วเทยฺย   อติเรกลาโภ  
สงฺฆภตฺต   อุทฺเทสภตฺตนฺติอาทิวจนโต   จ   อติเรกลาภ   ปฏิกขิฺปามีติ  
สลากวเสน   คาเหตพฺพ   ภตฺตเมว   ปฏิกฺขิตฺต   น   เภสชฺช ฯ  
สงฺฆภตฺตาทีนิ   หิ   จุทฺทสภตฺตานิเยว   เตน   น   สาทิตพฺพานีติ  
วุตฺตานิ   ขนฺธกภาณกาน   วา   มเตน   อิธ   เอว   วุตฺตนฺติ  
คเหตพฺพ ฯ   อคฺคโต   ทาตพฺพา   ภิกฺขา   อคฺคภิกฺขา ฯ  ลทฺธา  
วา   อลทฺธา   วาติ   ลภิตฺวา   วา   อลภิตฺวา   วา ฯ  นิพทฺธาย  
อคฺคภิกฺขาย   อปฺปมตฺติกายเอว   สมฺภวโต   ลภิตฺวาป   ปุนทิวเส  
 ๑. ม. ปาเปตพฺพสภาวตฺตา ฯ  

                      [ จ. ว. ท.  ๑๔๖  ส. ต.  ๔๐๔-๕ ]  
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คณฺหิตุ   วุตฺต ฯ   อคฺคภิกฺขามตฺตนฺติ   หิ   เอตฺถ   มตฺตสทฺโท  
พหุภาว   นิวตฺเตติ ฯ   สลากภตฺต   นาม   วิหาเรเยว   อุทฺทิสิยติ  
วิหารเมว   สนฺธาย   ทิยฺยมานตฺตาติ   อาห   วิหาเร   อปาปต ปนาติ- 
อาทึ ฯ  ตตฺร  อาสนสาลายาติ  ตสฺมึ  คาเม  อาสนสาลาย ฯ    
วิหาร  อาเนตฺวา  คาเหตพฺพนฺติ  ตถา  วตฺวา  ตสฺมึ  ทิวเส  ทินฺน- 
ภตฺต วิหารเมว   อาเนตฺวา    ิติกาย   คาเหตพฺพ ฯ   ตตฺถาติ   ตสฺมึ  
ทิสาภาเค ฯ  ต  คเหตฺวาติ  ต  วารคามสลาก  อตฺตโน  คเหตฺวา ฯ  
เตนาติ   โย   อตฺตโน   ปตฺต   วารคามสลาก   ทิสงฺคมิกสฺส  อทาสิ  
เตน ฯ   อนติกฺกนฺเตเยว  ตสฺมึ  ตสฺส  สลากา  คเหตพฺพาติ  ยสฺมา  
อุปจารสีมฏสฺเสว   สลากา   ปาปุณาติ   ตสฺมา   ตสฺมึ   ทิสงฺคมิเก  
อุปาจารสีม   อนติกฺกนฺเตเยว   ตสฺส   ทิสงฺคมิกสฺส   ปตฺตสลากา  
อตฺตโน   ปาเปตฺวา   คเหตพฺพา ฯ   อนาคตทิวเสติ   เอตฺถ   กถ  
เตส   ภิกฺขูน   อาคตานาคตภาโว   วิ ฺายตีติ  เจ ฯ  ยสฺมา  ตโต  
ตโต   อาคตา   ภิกฺขู   ตสฺมึ   คาเม   อาสนสาลาย   สนฺนิปตนฺติ  
ตสฺมา   เตส   อาคตานาคตภาโว   สกกฺา   วิ ฺาตุ ฯ   อมฺหาก  
โคจรคาเมติ   สลากภตฺตทายกาน   คาเม ฯ   ภุ ฺชิตุ   อาคจฺฉนฺตีติ  
มหาเถโร   เอกโกว   วิหาเร   โอหีโน   อวสฺส   สพฺเพ   สลากา  
อตฺตโน ปาเปตฺวา  ิโตติ ม ฺมานา อาคจฺฉนฺติ ฯ  
        [๒๕๗]  อภิลกฺขิเตสุ  จตูสุ  ปกฺขทิวเสสุ  ทาตพฺพภตฺต  ปกฺขิย ฯ  
อภิลกฺขิเตสูติ   เอตฺถ   อภีติ   อุปสคฺคมตฺต ฯ   ลกฺขณีเยสุ  อิจฺเจว  
                       [ จ. ว. ท.  ๑๔๖  ส. ต.  ๔๐๕-๘ ]  
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อตฺโถ ฯ   อุโปสถสมาทานธมฺมสฺสวนปูชาสกฺการาทิกรณตฺถ ลกฺเข- 
ตพฺเพสุ   สลลฺกฺเขตพฺเพสุ   อุปลกฺเขตพฺเพสูติ   วุตฺต   โหติ ฯ เสฺว    
ปกฺโขติ   อชชฺ  ปกฺขิย  น  คาเหตพฺพนฺติ  ปกฺขิกสฺส  อนิยมตฺตา  
วุตฺต ฯ   เสฺว   อมฺหาก   ฆเร   ลูขภตฺต   ภวิสฺสตีติ   โปตฺถเกสุ  
ลิขนฺติ ฯ   ปกฺขภตฺต   ภวิสฺสตีติ   ปาเน   ภวิตพฺพ ฯ  อุโปสเถ  
ทาตพฺพภตฺต   อุโปสถิก ฯ   นิพทฺธาปตนฺติ   อสุกวิหารสฺสาติ  
นิยามิต ฯ   คาเหตฺวา   ภุ ฺชิตพฺพนฺติ   ตสฺมึ   เสนาสเน  วสนฺเตหิ  
 ิติกาย   คาเหตฺวา   ภุ ฺชิตพฺพ ฯ   ตณฺฑุลาทีนิ   เปเสนฺติ ฯ เป ฯ  
วฏฏตีติ   อภิหฏภิกฺขตฺตา   วฏฏติ ฯ   ตถา   ปฏิคฺคหิตตฺตาติ ภิกฺขา- 
นาเมน   ปฏคฺิคหิตตฺตา ฯ   ปตฺต  ถเกตฺวา  ทินฺนนฺติ  คุฬกภตฺต  
เทมาติ   ทินฺน ฯ   คุฬปณฺเฑ ฯ เป ฯ   ทาตพฺโพติ  เอตฺถ  คุฬปณฺฑ  
ตาลปกฺกปฺปมาณนฺติ เวทิตพฺพ ฯ เสสเมตฺถ สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ  
                      เสนาสนกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                          -------------  
                    [ จ. ว. ท.  ๑๔๖-๕๐  ส. ต.  ๔๐๙-๑๗ ]  
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                               สงฺฆเภทกฺขนฺธกวณฺณนา  
        [๒๕๘]  สงฺฆเภทกฺขนฺธเก ฯ   อนุปยายนฺติอาทีสุ   อนุปยา  
นามาติ   วตฺตพฺเพ   อาการสฺส   รสฺสตฺต   อนุนาสิกสฺส   จ   อาคม  
กตฺวา   อนุปย   นามาติ   วุตฺต ฯ   มลลฺานนฺติ  มลลฺราชูน ฯ  น  
เหฏา   ปาสาทา   โอโรหตีติ   อุปริปาสาทโต   เหฏ ิมตล   น  
โอโรหติ ฯ   เหฏาปาสาทนฺติป   ปนฺติ ฯ   อนุรทฺุโธ   วา ปพฺพ- 
เชยฺยาติ   โยเชตพฺพ ฯ   ฆราวาสตฺถนฺติ  ฆราวาสสฺส  อนุจฺฉวิก  
กมฺม ฯ   อุทก   อติเนตพฺพนฺติ   อุทก  อาหริตพฺพ ฯ  นินฺเนตพฺพนฺติ  
อาภตมุทก   ปุน   นีหริตพฺพ ฯ   นิฑฺฑาเปตพฺพนฺติ๑  อนฺตรนฺตรา  
อุฏ ิตติณานิ   อุทฺธริตฺวา   อปเนตพฺพ ฯ  ลวาเปตพฺพนฺติ  ปริปกกฺ- 
กาเล ลวาเปตพฺพ ฯ   อุพฺพาหาเปตพฺพนฺติ   ขลมณฺฑล   หาราเป- 
ตพฺพ ฯ อุชช   การาเปตพฺพนฺติ   ปุ ฺช   การาเปตพฺพ ฯ   ปลาลานิ  
อุทฺธราเปตพฺพานีติ   ปลาลานิ   อปเนตพฺพานิ ฯ   ภุสิกา อุทฺธราเป- 
ตพฺพาติ   คุนฺน   ขุรคฺเคหิ  ส ฺฉินฺนา  ภุสสงฺขาตา  นาฬทณฺฑา  
อปเนตพฺพา ฯ   โอผุนาเปตพฺพนฺติ   วาตมุเข  โอผุนาเปตฺวา  ปลาล  
อปเนตพฺพ ฯ   อติหราเปตพฺพนฺติ   อนฺโตโกฏาคาร   อุปเนตพฺพ ฯ  
น  กมฺมาติ  น  กมฺมานิ ฯ  ฆราวาสตฺเถนาติ  อุปโยคตฺเถ กรณ- 
วจน ฯ อุปชานาหีติ   จ   อุปสคฺคมตฺโต   อุปสทฺโท ฯ   เตนาห  
 ๑. ปาลิย ฺเจว อฏกถาย ฺจ นิทฺทาเปตพฺพนฺติ ทิสฺสติ ฯ  

                     [ จ. ว. ท.  ๑๕๕-๗  ส. ต.  ๔๑๘ ]  
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ฆราวาสตฺถ   ชานาหีติ ฯ   ชานาหีติ   เจตฺถ   ปฏิปชชฺาติ   อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ ฯ   อกามกาติ  อนิจฺฉมานา ฯ  ย  น  นิวตฺโตติ  ยสฺมา  
น นิวตฺโต ฯ  
        [๒๕๙]  สุ ฺาคารคโตติ   เปตฺวา   คาม ฺจ   คามุปจาร ฺจ  
อวเสส   อร ฺนฺติ   วุตฺต ฯ   อร ฺ   รุกฺขมูล ฺจ  เปตฺวา  อ ฺ  
ปพฺพตกนฺทราทิ   ปพฺพชติสารุปฺป   นวิาสนฏาน   ชนสมฺพาธา- 
ภาวโต อิธ   สุ ฺาคารนฺติ   อธิปฺเปต ฯ   อถวา   ฌานกณฺฏกาน  
สทฺทาน   อภาวโต   วิวิตฺต   ยงฺกิ ฺจิ   อคารมฺป   สุ ฺาคารนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ   ต   สุ ฺาคาร   อุปคโต ฯ   อภิกฺขณนฺติ  พหุล ฯ  
อุทาน   อุทาเนตีติ   โส  ห ิ อายสฺมา  อร ฺเ  ทิวาวิหาร  อุปคโตป  
รตฺติวาสุปคโตป   เยภุยฺเยน   ผลสมาปตฺติสุเขน   นิโรธสมาปตฺติสุเขน  
จ   วีตินาเมติ   ตสฺมา   ต   สุข   สนฺธาย  ปุพฺเพ  อตฺตนา  อนุภูต  
สภย   สปริฬาห   รชฺชสุข   ชิคุจฺฉิตฺวา   อโห   สุข   อโห   สุขนฺติ  
โสมนสฺสสหิตาณสมุฏาน   ปติสมุคฺคาร   สมคฺุคิรติ ฯ   เต  
ภิกฺขู   ภควนฺต   เอตทโวจุนฺติ   เต   สมพฺหุลา   ภิกฺขู อุลฺลุมฺปนสภาว- 
สณฺ ิตา   ตสฺส  อนุคฺคณฺหนาธิปฺปาเยน  ภควนฺต  เอตทโวจุ น   
อุชฺฌานวเสน ฯ  นิสฺสสยนฺติ  อสนฺเทเหน  เอกนฺเตนาติ  อตฺโถ ฯ  
เต   กิร   ภิกขฺู   ปถุุชชฺนา   ตสฺส   อายสฺมโต   วิเวกสุข  สนฺธาย  
อุทาน   อชานนฺตา   เอวมาหสุ ฯ   สมนุสฺสรนฺโตติ   อุกฺกณฺนวเสน  
อนุสฺสรนฺโต ฯ   อ ฺตรนฺติ   นามโคตฺเตน  อปากฏ  เอก  ภิกฺขุ ฯ  
                       [ จ. ว. ท.  ๑๕๗-๖๑  ส. ต.  ๔๑๘ ]  
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อามนฺเตสีติ   อาณาเปสิ   เต   ภิกฺขู   ส ฺาเปตุกาโม ฯ  เอวนฺติ  
วจนสมฺปฏิคฺคเห ฯ   สาธูติ   อตฺโถ ฯ  เอวมฺภนฺเตติ  เอตฺถ  ปน  
เอวสทฺโท   ปฏิ ฺาย ฯ   อภิกฺขณ   อโห   สุข   อโห   สุขนฺติ  
อุทาเนตีติ   ยถา   เต   ภิกขฺู   วทนฺติ  ต  เอว  ตเถวาติ  อตฺตโน  
อุทาน   ปฏชิานาติ ฯ   กึ   ปน   ตฺว   ภทฺทิยาติ   กสฺมา  ภควา  
ปุจฺฉติ   กึ   ตสฺส   จิตฺต   น   ชานาตีติ ฯ  โน  น  ชานาติ ฯ  
เตเนว   ปน   ตมตฺถ  วทาเปตฺวา  เต  ภิกฺขู  ส ฺาเปตุ  ปุจฺฉติ ฯ  
วุตฺต   เหต   ชานนฺตาป   ตถาคตาป   ปุจฺฉนฺติ   ชานนฺตาป   น ปุจฺฉนฺตีติ- 
อาทิ ฯ   อตฺถวสนฺติ   การณ ฯ   อนฺโต   อนฺเตปุเรติ อิตฺถาคารสฺส    
ส ฺจรณฏานภูเต  ราชเคหสฺส  อพฺภนฺตเร  ยตฺถ  ราชา นหาน- 
โภชนสยนาทึ  กปฺเปติ ฯ  รกฺขา  สุสวิหิตาติ  อารกฺขาธิกตปุริเสหิ  
คุตฺติ   สุฏ ุ  สมนฺตโต  วิหิตา ฯ  พหิอนฺเตปุเรติ  อฏฏกรณฏ- 
านาทิเก อนฺเตปุรโต   พหิภูเต   เคเห ฯ   เอว  รกฺขิโต  โคปโต   
สนฺโตติ เอว   ราชเคห ราชธานี รชชฺเทเสสุ   อนฺโต   พหิ   จ   อเนเกสุ  
าเนสุ   อเนกสเตหิ   สุสวิหิตรกฺขาวรณคุตฺติยา   มเมว   นิพฺภยตฺถ  
ผาสุวิหารตฺถ   รกฺขิโต   โคปโต   สมาโน ฯ   ภีโตติอาทีนิ  ปทานิ  
อ ฺม ฺเววจนานิ ฯ   อถวา   ภีโตติ   ปรราชูหิ   ภายมาโน ฯ  
อุพฺพิคฺโคติ   สกรฏเป   ปกติกฺโขภโต   อุปฺปชฺชนกภยุพฺเพเคน  
อุพฺพิคฺโค   จลิโต ฯ  อุสฺสงฺกีติ  ร ฺา  นาม  สพฺพกาล  อวิสฺสตฺเถน  
ภวิตพฺพนฺติ   วจนโต   สพฺพตฺถ   อวิสสฺาสนวเสน   เตส   เตส  
                     [ จ. ว. ท.  ๑๖๒-๓  ส. ต.  ๔๑๘ ]  
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กิจฺจกรณียาน   อจฺจยโต   อุปฺปชชฺนปริสงฺกาย   จ   อุทฺธมุทฺธ  
สงฺกมาโน ฯ  อุตฺราสีติ  สนฺติกาวจเรหิป  อชานนฺตสฺเสว  เม  กทาจิ  
อนตฺโถ   ภาเวยฺยาติ   อุปปฺนฺเนน   สรรีกมฺปมฺป   อุปฺปาทนสมตฺเถน  
ตาเสน   อุตฺราสี ฯ   อุตฺรโสฺตติป   ปนฺติ ฯ  วิหรามีติ  เอวภูโต  
หุตฺวา   วิหรามิ ฯ   เอตรหีติ   อิทานิ  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย ฯ  
เอโกติ  อสหาโย ฯ  เตน  วิเวกฏกายต๑  ทสฺเสติ ฯ อภีโตติ-  
อาทีน   ปทาน  วุตฺตวิปริยาเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ภยาทิ- 
นิมิตฺตสฺส ปริคฺคหสฺส   ตนิมิตฺตสฺส   จ   กิเลสคหนสฺส   อภาเวเนวสฺส  
อภีตาทิตาติ   เอเตน   จิตฺตวิเวก   ทสฺเสติ ฯ   อปฺโปสฺสุกฺโกติ สรรี- 
คุตฺติย   นิรุสสฺุกฺโก ฯ  ปนนฺโลโมติ  โลมหสุปฺปาทกสฺส  ฉมฺภิตตฺตสฺส  
อภาเวน   อนุคฺคตโลโม ฯ   ปททฺวเยนาป   เสริวิหาร  ทสฺเสติ ฯ  
ปรทวุตฺโตติ   ปเรหิ   ทินฺเนน   จีวราทินา   วตฺตมาโน ฯ  เอเตน  
สพฺพโส   สงฺคหาภาวทีปนมุเขน   อนวเสสภยเหตุวิรห   ทสฺเสติ ฯ  
มิคภูเตน  เจตสาติ  วิสฺสตฺถวิหารตาย  มิคสฺส  วิย  ชาเตน  จิตฺเตน ฯ  
มิโค   หิ   อมนุสฺสปเถ   อร ฺเ  วสมาโน  วิสฺสตฺโถ  ติฏติ  นิสีทติ  
นิปชฺชติ   เยนกาม ฺจ   ปกฺกมติ   อปฺปฏิหตปฺปจาโร   เอว   อหมฺป  
วิหรามีติ ทสฺเสติ ฯ วุตฺต เหต ปจฺเจกสมฺพุทฺเธน  
                             มิโค อร ฺมฺหิ ยถา อพทฺโธ  
                             เยนิจฺฉก คจฺฉติ โคจราย  
 ๑. วูปกฏกายตนฺติป ทิสฺสติ ฯ  

                                 [ จ. ว. ท.  ๑๖๓  ส. ต.  ๔๑๘ ]  
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                             วิ ฺ ู นโร เสริต เปกฺขมาโน  
                             เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ  
อิท   โข  อห  ภนฺเต  อตฺถวสนฺติ  ภนฺเต  ภควา  ยททิ  มม  เอตรหิ  
ปรม   วิเวกสุข   ผลสมาปตฺติสุข   อิทเมว   การณ   สมฺปสฺสมาโน  
อโห  สุข  อโห  สุขนฺติ  อุทาเนมิ ฯ  เอตมตฺถนฺติ เอต ภทฺทิยตฺ- 
เถรสฺส ปถุุชชฺนวิสยาตีต   วิเวกสุขสงฺขาต   อตฺถ   สพฺพาการโต  
วิทิตฺวา ฯ   อิม   อุทานนฺติ   อิม   สเหตุกภยโสกวิคมานุภาวทีปก  
อุทาน อุทาเนสิ ฯ  
        [๒๖๐]  ยสฺสนฺตรโต   น   สนฺติ   โกปาติ  ยสสฺ  อริยปุคฺคลสฺส  
อนฺตรโต   อพฺภนฺตเร   อตฺตโน   จิตฺเต   จิตฺตกาลุสฺสิยการณโต  
จิตฺตปฺปโกปา   ราคาทโย   อาฆาตวตฺถุอาทิการณเภทโต   อเนกเภทา  
โทสโกปาเอว   วา   น   สนฺติ   มคฺเคน  ปหีนตฺตา  น  วิชชฺนฺติ ฯ  
อย   ห ิ  อนฺตรสทฺโท   กิ ฺจาป   ม ฺจ   ตฺว ฺจ   กมินฺตรนฺติอาทีสุ  
การเณ   ทิสสฺติ ฯ   อนฺตรฏเก  หิมปาตสมเยติอาทีสุ  เวมชฺเฌ ฯ  
อนฺตรา   จ   เชตวน   อนฺตรา   จ   สาวตฺถินฺติอาทีสุ   วิวเร ฯ  
ภยมนฺตรโต  ชาตนฺติอาทีสุ  จิตฺเต ฯ  อิธาป  จิตฺเตเอว  ทฏพฺโพ ฯ  
เตเนวาห   ยสฺส   จิตฺเต   โกปา   น   สนฺตีติ ฯ   อภวสทฺทสฺส  
วิภวสทฺเทน  อตฺถุทฺธาเร  การณมาห  วิภโวติ  จ  อภโวติ  จ  อตฺถโต  
เอกนฺติ ฯ อิติสทฺโท ปการวจโนติ อาห อิติ อเนกปฺปการา  
ภวาภวตาติ ฯ   วีติวตฺโตติ   อติกฺกนฺโต ฯ   เอตฺถ   จ  ยสฺสาติ  
                         [ จ. ว. ท.  ๑๖๓  ส. ต.  ๔๑๘ ]  
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อิท   โย   วีติวตฺโตติ   วิภตฺติวิปริณามวเสน   โยเชตพฺพ ฯ   ต  
วิคตภยนฺติ   ต   เอวรูป   ยถาวุตฺตคุณสมนฺนาคต   ขีณาสว จิตฺต- 
โกปาภาวโต  อิติภวาภวสมติกฺกมนโต  จ  ภยเหตุวิคเมน  วิคตภย ฯ  
วิเวกสุเขน   มคฺคผลสุเขน   จ   สุข ฯ  วิคตภยตฺตาเอว  อโสก ฯ  
เทวา   นานุภวนฺติ   ทสฺสนายาติ   อธิคตมคฺเค   เปตฺวา   สพฺเพป  
อุปปตฺติเทวา   วายมนฺตาป   จิตฺตวารทสฺสนวเสน   ทสฺสนาย   ทฏ ุ  
นานุภวนฺติ   น   อภิสมฺภุณนฺติ   น   สกฺโกนฺติ   ปเคว   มนุสฺสา ฯ  
เสขาป   หิ   ปุถุชชฺนา   วิย   อรหโต  จิตฺตปฺปวตฺตึ  น  ชานนฺติ ฯ  
ตสฺส   ทสฺสน   เทวานมฺป   ทุลลฺภนฺติ   เอตฺถาป  จิตฺตวารทสฺสนวเสน  
ตสฺส   ทสฺสน   เทวานมฺป   ทุลลฺภ   อลพฺภนีย   เทเวหิป  ต  ทสฺสน  
น   สกฺกา   ปาปุณิตุนฺติ   เอวมตฺโถ   คเหตพฺโพ ฯ  อภาวตฺโถ  หิ  
เอตฺถ ทุสฺสทฺโท ทุปฺป ฺโติอาทีสุ วิย ฯ  
        [๒๖๑]  ภตฺตาภิหาโรติ   อภิหริตพฺพภตฺต ฯ   ตสฺส   ปน  
ปมาณ   ทสฺเสตุ   ป ฺจ   จ   ถาลิปากสตานีติ   วุตฺต ฯ   ตตฺถ  
เอโก   ถาลิปาโต   ทสนฺน   ปุริสาน   ภตฺต   คณฺหาติ ฯ ลาภสกฺการ- 
สิโลเกนาติ   เอตฺถ   ลาโภ   นาม   จตุปฺปจฺจยลาโภ ฯ สกฺกาโรติ    
เตสเยว   สุกตาน   สุสงฺขตาน   ลาโภ ฯ   สิโลโกติ วณฺณโฆโส ฯ    
มโนมย  กายนฺติ  ฌานมเนน  นิพฺพตฺต  พฺรหฺมกาย ฯ อุปปนฺโนติ    
อุปคโต ฯ   อตฺตภาวปฏิลาโภติ  สรรีปฏิลาโภ ฯ  เทฺว วา  ตีณิ   
วา  มาคธิกานิ  คามกฺเขตฺตานีติ  เอตฺถ  มาคธิก คามกฺเขตฺต  
                      [ จ. ว. ท.  ๑๖๔-๗๒  ส. ต.  ๔๑๙ ]  
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อตฺถิ   ขุทฺทก   อตฺถิ   มชฌฺิม   อตฺถิ  มหนฺต ฯ  ขุททฺก  คามกฺเขตฺต  
อิโต   จตฺตาลีส   อุสภานิ   อิโต   จตฺตาลีสาติ   คาวุต   โหติ ฯ  
มชฺฌิม   อิโต   คาวุต   อิโต   คาวุตนฺติ   อฑฺฒโยชน   โหติ ฯ  
มหนฺต   อิโต   ทิยฑฺฒคาวุต   อิโต   ทิยฑฺฒคาวุตนฺติ   ติคาวุต  
โหติ ฯ   ต  ขุทฺทเกน  คามกฺเขตฺเตน  ตีณิ  ขุทฺทเกน  จ  มชฺฌิเมน  
จ   เทฺว   คามกฺเขตฺตานิ   ตสฺส   อตฺตภาโว ฯ   ติคาวุต   หิสฺส  
สรีร ฯ   ปรหิริสฺสามีติ   ชคฺคิสฺสามิ   โคปยิสฺสามิ ฯ  รกฺขสฺเสตนฺติ  
รกฺขสฺสุ   เอต ฯ   สตฺถาโรติ   คณสตฺถาโร ฯ   นาสฺสสฺสาติ  น  
เอตสฺส   ภเวยฺย ฯ  ตนฺติ  ต  สตฺถาร ฯ  เตนาติ  อมนาเปน ฯ  
สมุทาจเรยฺยามาติ   กเถยฺยาม ฯ   สมฺมนฺนตีติ   อมฺหาก   สมฺมาน  
กโรติ ฯ   เตนาห   สมฺมาเนตีติ ฯ   สมมฺนฺนตีติ   วา   ปเรหิ  
สมฺมานิยตีติ   อตฺโถ ฯ   นาสาย   ปตฺต   ภินฺเทยฺยุนฺติ   อจฺฉปตฺต  
วา   มจฺฉปตฺต   วา   นาสาปุเฏ   ปกฺขิเปยฺยุ ฯ   ปราภวายาติ  
อวุฑฺฒิยา   วินาสาย ฯ   อสฺสตรีติ   วฬวาย   กุจฺฉิสฺมึ   คทฺรภสฺส  
ชาตา ฯ  ต  อสฺเสน  สทฺธึ  สมฺปโยเชนฺติ ฯ  สา  คพฺภ  คณฺหิตฺวา  
กาเล   สมฺปตฺเต   วิชายิตุ   อสกฺโกนฺตี   ปาเทหิ   ภูมึ   ปหรนฺตี  
ติฏติ ฯ   อถสฺสา   จตฺตาโร   ปาเท   จตูสุ  ขาณุเกสุ  พนฺธิตฺวา  
กุจฺฉึ   ผาเลตฺวา   โปตก  นีหรนฺติ ฯ  สา  ตตฺเถว  มรติ ฯ  เตน  
วุตฺต อตฺตวธาย คพฺภ คณฺหาตีติ ฯ  
                     [ จ. ว. ท.  ๑๖๔-๗๒  ส. ต.  ๔๑๙ ]  
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        [๒๖๒]  โปตฺถณิยนติฺ๑  ฉุริก  ย๒  ขรนฺติป  วุจฺจติ ฯ มา  
กุ ฺชร   นาคมาสโทติ   โภ   กุ ฺชร   พุทฺธนาค   วธกจิตฺเตน   มา  
อุปคจฺฉ ฯ   ทุกฺขนฺติ   ทกฺุขการณตฺตา   ทุกฺข ฯ  กถ  ต  ทุกฺขนฺติ  
อาห   น   ห ิ  นาคหตสฺสาติอาทึ ฯ   นาคหตสฺส   สคุติปฏิกฺเขเปน  
พุทฺธนาคสฺส   ฆาโต   ทุคฺคติ   ทุกฺขการณนฺติ   ทสฺเสติ ฯ   อิโตติ  
อิโต   ชาติโต ฯ   ยโตติ   ยสฺมา ฯ   อิโต  ปร  ยโตติ  อิโต  
คจฺฉนฺตสฺสาติ   วา   อตฺโถ ฯ   มโทติ   มานมโท ฯ   ปมาโทติ  
ปมตฺตภาโว ฯ   ปฏิกฏุิโตติ   สงฺกุฏโิต ฯ  อลกฺขิโกติ  นิสฺสิรโิก ฯ  
ยตฺร  ห ิ นามาติ  โย  นาม ฯ  ติกโภชนนฺติ  ตีหิ  ภุ ฺชิตพฺพ- 
โภชน ฯ ติณฺณ   เอกโต   ปฏิคฺคเหตฺวา   ภุ ฺชิตุ   ป ฺาเปสฺสามีติ  
อตฺโถ ฯ   โกกาลิโกติอาทีนิ   จตุนฺน   เทวทตฺตปกฺขิยาน  
คณปาโมกฺขาน   นามานิ ฯ   อายุกปฺปนฺติ  เอก  มหากปฺป  อสีติภาค  
กตฺวา ตโต เอกภาคมตฺต กาล อนฺตรกปฺปส ฺ ิต กาล ฯ  
        [๒๖๓]  อายสฺมนฺต   อานนฺท   เอตทโวจาติ   เทวทตฺโต  สพฺพ  
สงฺฆเภทสฺส   ปุพฺพภาค   นิปฺผาเทตฺวา   เอกเสเนว   อชฺช  อาเวณิก  
อุโปสถ  สงฺฆกมฺม ฺจ  กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  เอต  อชชฺตคฺเคติ- 
อาทิวจน อโวจ ฯ   ตตฺถ   อ ฺเตฺรว   ภควตาติ   วินาเอว   ภควนฺต ฯ  
ต   สตฺถาร   อกตฺวาติ   อตฺโถ ฯ   อ ฺตฺร   ภิกฺขุสงฺฆา  อุโปสถ  
กริสฺสามิ   สงฺฆกมฺมานิ   จาติ   ภควโต   โอวาทการก   ภิกฺขุสงฺฆ  
 ๑. ปาลิย โปตฺถนิกนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ขุรนฺติ ม ฺเ ฯ ขโร หิ กกโจ โหติ น สตฺถ ฯ  

                      [ จ. ว. ท.  ๑๗๒-๙๔  ส. ต.  ๔๑๙-๒๐ ]  
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วินา   ม   อนวุตฺตนฺเตหิ   ภิกฺขูหิ   สทธฺึ   อาเวณิก   อุโปสถ สงฺฆ- 
กมฺมานิ  จ  กริสฺสามิ ฯ  อชฺช  ภนฺเต  เทวทตฺโต สงฺฆ ภินฺทิสฺสตีติ  
เภทการณาน   สพฺเพส   เทวทตฺเตน   สชฺชิตตฺตา   เอกเสเนว  
เทวทตฺโต   อชฺช   สงฺฆ   ภินฺทิสฺสตีติ   ม ฺมาโน   เอวมาห ฯ  
ภินฺทิสฺสตีติ   ทฺวิธา   กริสสฺติ ฯ   เอตมตฺถ   วิทิตฺวาติ   เอต  
อวีจิมหานิรยุปฺปตฺติสวตฺตนิย   กปฺปฏ ิติย   อเตกจฺิฉ   เทวทตฺเตน  
นิพฺพตฺติยมาน   สงฺฆเภทกมฺม  สพฺพาการโต  วิทิตฺวา ฯ  อิม  อุทานนฺติ  
กุสลากุสเลสุ   ยถากฺกม   สปฺปุริสาสปฺปุริสาน   สกุรา   ปฏิปตฺติ  
น ปน เนส อกุสลกุสเลสูติ อิทมตฺถวิภาวน อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ  
        [๒๖๔]  ตตฺถ   สกุร   สาธุนา  สาธูติ  อตฺตโน  ปเรส ฺจ  หิต  
สาเธตีติ   สาธุ   สมฺมาปฏปินฺโน ฯ   เตน  สาธุนา  สารีปุตฺตาทินา  
สาวเกน   ปจฺเจกสมฺพุทฺเธน   สมฺมาสมฺพุทฺเธน   อ ฺเน   วา โลกิย- 
สาธุนา   สาธุ   สุนฺทร   ภทฺทก   อตฺตโน  ปเรส ฺจ  หิตสุขาวห  
สุกร   สุเขน   กาตุ   สกฺกา ฯ   สาธุ  ปาเปน  ทุกฺกรนฺติ  ตเทว  
ปน   วุตฺตลกฺขณ   สาธุ   ปาเปน   เทวทตฺตาทินา   ปาปปุคฺคเลน  
ทุกฺกร   กาตุ  น  สกฺกา ฯ  น  โส  ต  กาตุ  สกฺโกตีติ  อตฺโถ ฯ  
ปาป   ปาเปน  สุกรนฺติ  ปาป  อสุนฺทร  อตฺตโน  ปเรส ฺจ  อนตฺถาวห  
ปาเปน   ยถาวุตฺตปาปปุคฺคเลน   สุกร   สุเขน   กาตุ  สกฺกุเณยฺย ฯ  
ปาปมริเยหิ   ทุกฺกรนฺติ   อริเยหิ   ปน   พุทฺธาทีหิ   ต  ปาป  ทุกกฺร  
ทุรภิสมฺภว ฯ เสตุฆาโตเยว หิ เตส ตตฺถาติ ทีเปติ ฯ  
                             [ จ. ว. ท.  ๑๙๕  ส. ต.  ๔๒๐ ]  
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        [๒๖๕]  อถโข   อายสฺมา   สารีปตฺุโต   อาเทสนาปาฏิหาริยา-  
นุสาสนิยาติอาทีสุ   ปรสฺส  จิตฺต  ตฺวา  กถน  อาเทสนาปาฏิ- 
หาริย ฯ สาวกาน ฺจ   พุทฺธาน ฺจ   สตฺต   ธมฺมเทสน   อนุสาสนี- 
ปาฏิหาริย ฯ อิทฺธิวิธ   อิทธฺิปาฏิหาริย ฯ   ตตฺถ   อิทฺธิปาฏิหาริเยน  
สทฺธึ   อนุสาสนีปาฏิหาริย   มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส   อาจิณฺณ ฯ  
อาเทสนาปาฏิหาริเยน   สทฺธึ   อนุสาสนีปาฏิหาริย  ธมฺมเสนาปติสฺส ฯ  
เตน   วุตฺต   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   อาเทสนาปาฏิหาริยานุสาสนิยา  
ภิกฺขู   ธมฺมิยา   กถาย   โอวทีติอาทิ ฯ   ตทา   ห ิ  ทฺวีสุ อคฺค- 
สาวเกสุ   ธมมฺเสนาปติ   เตส   ภิกฺขูน   จิตฺตวาร  ตฺวา  ธมฺม  
เทเสสิ ฯ   มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร   วิกพฺุพน   ทสฺเสตฺวา   ธมฺม  
เทเสสิ ฯ  ปาลิย  เจตฺถ  ทวิฺนฺนป เถราน เทสนาย ธมฺมจกฺขุ- 
ปฏิลาโภว ทสฺสิโต ฯ   ทฆีภาณกา   ปน   เอว   วทนฺติ   ภควตา    
เปสิเตสุ ทฺวีสุ   อคฺคสาวเกสุ   ธมฺมเสนาปติ   เตส   จิตฺตวาร   ตฺวา  
ธมฺม   เทเสสิ   เถรสฺส   ธมฺมเทสน   สตฺุวา   ป ฺจสตาป   ภิกฺขู  
โสตาปตฺติผเล   ปติฏหึสุ   อถ   เนส   มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  
วิกุพฺพน   ทสฺเสตฺวา   ธมฺม   เทเสสิ  ต  สุตฺวา  สพฺเพ  อรหตฺตผเล  
ปติฏหึสูติ ฯ   เทวทตฺต   อุฏาเปสีติ   ชนฺนุเกน   หทยมชฺเฌ  
ปหริตฺวา อุฏาเปส ิฯ  
        [๒๖๖]  สรสีติ๑   สโร ฯ  สุวิกฺขาลิตนฺติ  สุฏ ุ  วิกฺขาลิต  
 ๑. ปาลิยมฺปน สรสินฺติ ทิสฺสติ ฯ  

                       [ จ. ว. ท.  ๑๙๕-๘  ส. ต.  ๔๒๐ ]  
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สุวิโสธิต   กตฺวาติ   อตฺโถ ฯ   สงฺขาทิตฺวาติ   สุฏ ุ  ขาทิตฺวา ฯ  
มหึ   วิกุพฺพโตติ  มหึ  ทนเฺตหิ  วิลิขนฺตสฺส ฯ  นทีสุ  ภึส  ฆสานสฺสาติ  
โยเชตพฺพ ฯ   นทีติ   เจตฺถ   มหาสโร   อธิปฺเปโต ฯ  ชคฺคโตติ  
หตฺถิยูถ   ปาเลนฺตสฺส ฯ   ภิงฺโกวาติ   หตฺถิโปตโก   วิย ฯ  
มมานุกุพฺพนฺติ ม อนุกโรนฺโต ฯ  
        [๒๖๗]  ทูเตยฺยนฺติ   ทูตกมฺม ฯ   คนฺตุมรหตีติ  ทูเตยฺยสงฺขาต  
สาสน  หริตุ  ธาเรตฺวา  หริตุ  อรหติ ฯ  โสตาติ  ย อสฺส๑ สาสน  
เทนฺติ   ตสฺส   โสตา ฯ   สาเวตาติ   ต  อุคฺคณฺหิตฺวา  อิท  นาม  
ตุมฺเหหิ   วุตฺตนฺติ   ปฏิสาเวตา ฯ   อุคฺคเหตาติ   สอุุคฺคหิต  กตฺวา  
อุคฺคเหตา ฯ   ธาเรตาติ  สุธาริต  กตฺวา  ธาเรตา ฯ  วิ ฺาตาติ  
อตฺตนา  ตสฺส  อตฺถ  ชานิตา ฯ  วิ ฺาเปตาติ  ปร  วิชานา- 
เปตา ฯ สหิตาสหิตสฺสาติ   อิท   สหิต   อิท   อสหิตนฺติ   เอว    
สหิตาสหิตสฺส กุสโล   อุปคตานุปคเตสุ   เฉโก   สาสน   อาโรเจนฺโต    
สหิตาสหิต สลฺลกฺเขตฺวา   อาโรเจติ ฯ  น  พฺยาธตีติ  น  เวธติ   
น  ฉมฺภติ ฯ อุคฺควาทินนฺติ ผรุสวจเนน สมนฺนาคต ฯ ปุจฺฉิโตติ  
ปฏิ ฺตฺถาย ปุจฺฉิโต ฯ  
        [๒๖๘]  อฏหิ   ภิกขฺเว   อสทฺธมฺเมหีติอาทีสุ   อสทฺธมฺเมหีติ  
อสต   ธมฺเมหิ   อสนฺเตหิ   วา   อโสภเณหิ   วา   ธมฺเมหิ ฯ  
อภิภูโตติ   อชฺโฌตฺถโฏ ฯ   ปริยาทินฺนจิตฺโตติ   เขปตจิตฺโต ลาภาทิ- 
 ๑. ม. อปรสฺส ฯ  

                          [ จ. ว. ท.  ๑๙๘-๒๐๑  ส. ต.  ๔๒๐ ]  
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เหตุเกน  อิจฺฉาจาเรน  มานมทาทินา  จ  ขย ปาปตกุสลจิตฺโต ฯ  
อถวา   ปริยาทินฺนจิตฺโตติ   ปริโต   อาทินฺนจิตฺโต ฯ  วุตฺตปฺปกาเรน  
อกุสลจิตฺตโกฏาเสน   ยถา   กุสลจิตฺตสฺส   อุปฺปตฺติวาโร  
น   โหติ   เอว   สมนฺตโต   คหิตสนฺตาโนติ   อตฺโถ ฯ   อปาเย  
นิพฺพตฺตนารหตาย   อาปายิโก ฯ   ตตฺถป   อวีจิสงฺขาเต  มหานิรเย  
อุปฺปชฺชตีติ   เนรยิโก ฯ   เอก   อนฺตรกปฺป   ปริปุณฺณเมว  
กตฺวา   ตตฺถ   ติฏตีติ   กปฺปฏโ ฯ   อเตกิจฺโฉติ   พุทฺเธหิป  
อนิวตฺตนียตฺตา   อวีจินิพฺพตฺติยา   ติกิจฺฉาภาวโต   อเตกิจฺโฉ    
อติกิจฺฉนีโยติ   อตฺโถ ฯ  ลาเภนาติ  ลาเภน  เหตุภูเตน ฯ  อถวา  
ลาภเหตุเกน   มานาทินา ฯ  ลาภ  หิ  นสิฺสาย  อิเธกจฺเจ  ปุคฺคลา  
ปาปจฺฉา   อิจฺฉาปกตา   อิจฺฉาจาเร   ตฺวา  ลาภ  นิพฺพตฺเตสฺสามาติ  
อเนกวิหิต   อเนสน   อปปฺฏิรูป   อาปชฺชิตฺวา   อิโต  จุตา  อปาเยสุ  
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ   อปเร   ยถา   ตถา   ลาภ   ลภิตฺวา   ตนิมิตฺต  
มานาติมานมทมจฺฉริยาทิวเสน   ปมาท   อาปชฺชตฺิวา   อิโต   จุตา  
อปาเยสุ   นพฺิพตฺตนฺติ ฯ   อย ฺจ  ตาทิโส ฯ  เตน  วุตฺต  ลาเภน  
ภิกฺขเว   อภิภูโต   ปริยาทินฺนจิตฺโต   เทวทตฺโต   อาปายิโกติอาทิ ฯ  
อสกฺกาเรนาติ   หีเฬตฺวา   ปริภวิตฺวา   ปเรหิ   อตฺตนิ ปวตฺติเตน    
อสกฺกาเรน   อสกฺการเหตุเกน   วา   มานาทินา ฯ อสนฺตคุณ- 
สมฺภาวนาธิปฺปาเยน   ปวตฺตา   ปาปา   อิจฺฉา   เอตสฺสาติ ปาปจฺโฉ ฯ   
ตสฺส  ภาโว  ปาปจฺฉตา ฯ  ตาย ฯ อห พุทฺโธ ภวิสฺสามิ  
                           [ จ. ว. ท.  ๒๐๑-๒  ส. ต.  ๔๒๐ ]  
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ภิกฺขุสงฺฆ  ปริหริสฺสามีติ  หิ  ตสฺส  อิจฺฉา  อุปฺปนฺนา ฯ  โกกาลิกาทโย  
ปาปา   ลามกา   มิตฺตา   เอตสฺสาติ   ปาปมิตฺโต ฯ   ตสฺส  
ภาโว  ปาปมิตฺตตา ฯ  ตาย ฯ  อภิภุยฺยาติ  อภิภวิตฺวา  มทฺทิตฺวา ฯ  
ตีหิ   ภิกฺขเว   อสทฺธมฺเมหีติอาทิ   วุตฺตนยเมว ฯ   โอรมตฺตเกน  
วิเสสาธิคเมน   อนฺตรา  โวสาน  อาปาทีติ  เอตฺถ  ปน  อยมตฺโถ ฯ  
โอรมตฺตเกนาติ   อปฺปมตฺตเกน   ฌานาภิ ฺามตฺเตน ฯ วิเสสา- 
ธิคเมนาติ   อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาธิคเมน ฯ  อนฺตราติ  เวมชฺเฌ ฯ  
โวสาน   อาปาทีติ   อกตกิจฺโจว   สมาโน   กตกิจฺโจมฺหีติ  ม ฺมาโน  
สมณธมฺมโต   วิราม๑  อาปชฺช ิฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ฌานา- 
ภิ ฺาหิ อุตฺตริกรณีเย  อธิคนฺตพฺเพ  มคฺคผเล  อนธิคเต  สติเยว   
ต อนธิคนฺตฺวา สมณธมฺมโต  วิราม๒  อาปชฺชีติ ฯ อิติ ภควา  
อิมินา สุตฺเตน วิเสสโต ปถุุชชฺนภาเว  อาทีนว  ปกาเสสิ ฯ   
ภาริโย ปุถชุชฺนภาโว ยตฺร หิ นาม ฌานาภิ ฺาปริโยสานา    
สมฺปตฺติโย   นิพฺพตฺเตตฺวาป   อเนกานตฺถาวห นานาวิธทุกฺขเหตุ- 
อสนฺตคุณสมฺภาวน   อสปฺปุริสสสคฺค   อาลสิยานุโยค ฺจ อวิชหนฺโต  
อวีจิสวตฺตนิก กปฺปฏ ิติย อเตกิจฺฉ กิพฺพิส ปสวตีติ ฯ  
        [๒๖๙]  คาถาสุ ฯ   มาติ   ปฏิเสเธ   นิปาโต ฯ  ชาตูติ  
เอกเสน ฯ  โกจีติ  สพฺพสงฺคาหิกวจน ฯ  โลกสฺมินติฺ  สตฺตโลเก ฯ  
อิท   วุตฺต   โหติ   อิมสฺมึ   สตฺตโลเก   โกจิ   ปุคฺคโล   เอกเสน  
 ๑-๒ ม. วิคม ฯ  

                          [ ม. ว. ท.  ๒๐๒-๓  ส. ต.  ๔๒๐ ]  
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ภิกฺขุสงฺฆ  ปริหริสฺสามีติ  หิ  ตสฺส  อิจฺฉา  อุปฺปนฺนา ฯ  โกกาลิกาทโย  
ปาปา   ลามกา   มิตฺตา   เอตสฺสาติ   ปาปมิตฺโต ฯ   ตสฺส  
ภาโว  ปาปมิตฺตตา ฯ  ตาย ฯ  อภิภุยฺยาติ  อภิภวิตฺวา  มทฺทิตฺวา ฯ  
ตีหิ   ภิกฺขเว   อสทฺธมฺเมหีติอาทิ   วุตฺตนยเมว ฯ   โอรมตฺตเกน  
วิเสสาธิคเมน   อนฺตรา  โวสาน  อาปาทีติ  เอตฺถ  ปน  อยมตฺโถ ฯ  
โอรมตฺตเกนาติ   อปฺปมตฺตเกน   ฌานาภิ ฺามตฺเตน ฯ วิเสสา- 
ธิคเมนาติ   อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาธิคเมน ฯ  อนฺตราติ  เวมชฺเฌ ฯ  
โวสาน   อาปาทีติ   อกตกิจฺโจว   สมาโน   กตกิจฺโจมฺหีติ  ม ฺมาโน  
สมณธมฺมโต   วิราม๑  อาปชฺช ิฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ฌานา- 
ภิ ฺาหิ อุตฺตริกรณีเย  อธิคนฺตพฺเพ  มคฺคผเล  อนธิคเต  สติเยว   
ต อนธิคนฺตฺวา สมณธมฺมโต  วิราม๒  อาปชฺชีติ ฯ อิติ ภควา  
อิมินา สุตฺเตน วิเสสโต ปถุุชชฺนภาเว  อาทีนว  ปกาเสสิ ฯ   
ภาริโย ปุถชุชฺนภาโว ยตฺร หิ นาม ฌานาภิ ฺาปริโยสานา    
สมฺปตฺติโย   นิพฺพตฺเตตฺวาป   อเนกานตฺถาวห นานาวิธทุกฺขเหตุ- 
อสนฺตคุณสมฺภาวน   อสปฺปุริสสสคฺค   อาลสิยานุโยค ฺจ อวิชหนฺโต  
อวีจิสวตฺตนิก กปฺปฏ ิติย อเตกิจฺฉ กิพฺพิส ปสวตีติ ฯ  
        [๒๖๙]  คาถาสุ ฯ   มาติ   ปฏิเสเธ   นิปาโต ฯ  ชาตูติ  
เอกเสน ฯ  โกจีติ  สพฺพสงฺคาหิกวจน ฯ  โลกสฺมินติฺ  สตฺตโลเก ฯ  
อิท   วุตฺต   โหติ   อิมสฺมึ   สตฺตโลเก   โกจิ   ปุคฺคโล   เอกเสน  
 ๑-๒ ม. วิคม ฯ  

                          [ ม. ว. ท.  ๒๐๒-๓  ส. ต.  ๔๒๐ ]  
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ปมาทมนุชิณฺโณติป   ปนฺติ ฯ   ตสสฺตฺโถ   ปมาท   วุตฺตนเยน  
ปมชฺชนฺโต   ปมาท   นิสสฺาย   ภควตา   สทฺธ ึ  ยุคคฺคาหจิตฺตุปฺปาเทน  
สเหว   ฌานาภิ ฺาหิ   อนุชิณฺโณ   ปริหีโนติ ฯ   อวีจินิรย   ปตฺโต  
จตุทฺวาร   ภยานกนฺติ   ชาลาน   ตตฺถ   อุปฺปนฺนสตฺตาน   วา  
นิรนฺตรตาย   อวีจีติ   ลทฺธนาม   จตูสุ  ปสฺเสสุ  จตุมฺมหาทฺวารโยเคน  
จตุทฺวาร   อติภยานก   มหานิรย   ปฏสินฺธิคฺคหณวเสน   ปตฺโต ฯ  
ตถาหิ วุตฺต ฯ  
              จตุกฺกณฺโณ จตุทฺวาโร         วิภตฺโต ภาคโส มิโต  
              อโยปาการปริยนฺโต             อยสา ปฏิกุชชฺโิต  
              ตสฺส อโยมยา ภูมิ                 ชลิตา เตชสา ยุตา  
              สมนฺตา โยชนสต                 ผริตฺวา ติฏติ สพฺพทาติ ฯ  
อทุฏสฺสาติ   อทุฏจิตฺตสฺส ฯ   ทุพฺเภติ  ทุสฺเสยฺย ฯ  ตเมว  ปาป  
ผุสตีติ   ตเมว   อทุฏทุพฺภึ   ปาปปุคฺคล   ปาป   นหิีน   ปาปผล  
ผุสติ   ปาปุณาติ   อติคจฺฉติ ฯ  เภสฺมาติ  วิปุลภาเวน  คมฺภีร- 
ภาเวน ภึสาปโน   ภึสาเปนฺโต   วิย   วิปุลคมฺภีโรติ   อตฺโถ ฯ  
วาเทนาติ   โทเสน ฯ   อุปหึสตีติ   พาธติ   อาสาเทติ ฯ  วาโท  
ตมฺหิ   น   รหูตีติ   ตสฺมึ   ตถาคเต   ปเรน  อาโรปยมาโน  โทโส  
น   รูหติ   น   ติฏติ   วิสกุมฺโภ   วิย  สมุทฺทสฺส  น  ตสฺส  วิการ  
ชเนตีติ   อตฺโถ ฯ   เอว   ฉหิ   คาถาหิ  ปาปจฺฉตาทิสมนฺนาคตสฺส  
นิรยุปคภาวทสฺสเนน   ทกฺุขโต   อปรมิุตฺตึ   ทสฺเสตฺวา   อิทานิ  
                        [ จ. ว. ท.  ๒๐๔  ส. ต.  ๔๒๑ ]  
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ตปฺปฏิปกฺขธมฺมสมนฺนาคตสฺส   ทุกฺขกฺขย   ทสฺเสนฺโต   ตาทิส   มิตฺตนฺติ  
โอสานคาถมาห ฯ   ตสสฺตฺโถ   ยสฺส   สมฺมาปฏิปนฺนสฺส   มคฺคานุโค  
ปฏิปตฺติมคฺค   อนุคโต   สมฺมาปฏิปนฺโน   อปฺปจฺฉตาทิคุณสมนฺนาคเมน  
สกลสฺส   วฏฏทุกฺขสฺส   ขย   ปริโยสาน   ปาปุเณยฺย   ตาทิส  
พุทฺธ   พุทฺธสาวก   วา   ปณฺฑิโต   สปฺป ฺโ   อตฺตโน  
มิตฺต   กุพฺเพถ   เตน   เมตฺตึ   กเรยฺย   ต ฺจ   เสเวยฺย   ตเมว  
ปยิรุปาเสยฺยาติ ฯ  
        [๒๗๐]  ก ึ  ปเนต   สุตฺต   เทวทตฺตสฺส  นิรยปุปตฺติโต  ปพฺุเพ  
ภาสิต   อุทาหุ   ปจฺฉาติ ฯ   อิติวุตฺตกฏกถาย   ตาว   เทวทตฺเต  
อวีจิมหานิรย   ปวิฏเ   เทวทตฺตปกฺขิยา   อ ฺติตฺถิยา   สมเณน  
โคตเมน   อภิสตฺโต   เทวทตฺโต   ปวึ   ปวิฏโติ   อพฺภาจิกฺขึสุ ฯ  
ต   สุตฺวาน  สาสเน  อนภิปฺปสนฺนา  มนุสฺสา  สิยา  นุ  โข  เอตเทว  
ยถา   อิเม   ภณนฺตีติ   อาสงฺก   อุปฺปาเทสุ ฯ   ต  ปวุตฺตึ  ภิกฺขู  
ภควโต   อาโรเจสุ ฯ   อถ  ภควา  น  ภิกฺขเว  ตถาคตา  กสฺสจิ  
อภิสาป   เทนฺติ   ตสฺมา   น   เทวทตฺโต   มยา  อภิสตฺโต  อตฺตโน  
กมฺเมเนว   นริย   ปวิฏโติ   วตฺวา  เตส  มิจฺฉาคาห  ปฏิเสเธนฺโต  
อิมาย   อตฺถปฺุปตฺติยา   อิม   สุตฺตมภาสีติ   วุตฺต ฯ   ตสฺมา  ตสฺส  
นิรยุปปตฺติโต   ปจฺฉาป   ภควา   อิม   สุตฺตมภาสีติ   เวทิตพฺพ ฯ  
อิธ   ปน   ตสฺส   นิรยุปปตฺติโต   ปมเมว   อุปฺปนฺเน   วตฺถุมหฺิ  
ภาสิต   ปาลอิารูฬฺหนฺติ   ทฏพฺพ ฯ   เตเนว   อวีจินิรย   ปตฺโตติ  
                          [ จ. ว. ท.  ๒๐๔  ส. ต.  ๔๒๑ ]  
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อิทมฺปน   อาสสาย   อตีตวจนนฺติ   วุตฺต ฯ   อาสสาติ   เจตฺถ  
อวสฺสภาวินี   อตฺถสิทฺธ ิ  อธิปฺเปตา ฯ   อวสฺสภาวินึ   หิ  
อตฺถสิทฺธิมเปกฺขิตฺวา   อนาคตป   ภูต   วิย   โวหรนฺติ ฯ   ต ฺจ  
สทฺทลกฺขณานุสาเรน เวทิตพฺพ ฯ  
        [๒๗๑]  อุปาลิป ฺเห  ย  วตฺตพฺพ  ต  อฏกถาย  ทสฺสิตเมว ฯ  
ตตฺถ   อนุนยนฺโตติ   อนุชานาเปนฺโต   เภทสฺส   อนรุูป  
วา   โพเธนฺโต ฯ   ยถา   เภโท   โหติ  เอว  ภินฺทิตพฺเพ  ภิกฺขู  
วิ ฺาเปนฺโตติ   อตฺโถ ฯ   เตนาห   น   ตุมฺหากนฺติอาทึ ฯ  
อฏารสเภทกรวตฺถุมฺหิ ฯ   ทส   อกุสลกมฺมปถา   สงฺกิลิฏธมฺมตาย  
โวทานธมฺมปฏปิกฺขตฺตา   อธมฺโมติ  ทสฺสิตา ฯ  ตถา  อุปทานาทโย ฯ  
โพธิปกฺขิยธมฺมาน   เอกนฺตานวชฺชภาวโต   นตฺถ ิ  อธมฺมภาโว ฯ  
ภควตา   ปน   เทสิตากาเรน   หาเปตฺวา   วฑฺเฒตฺวา   วา   กถน  
ยถาธมฺม   อกถนนฺติ   กตฺวา   อธมฺมภาโวติ   ทสฺเสนฺโต   อาห  
ตโย   สติปฏานาติอาทึ ฯ   นิยฺยานิกนฺติ   สปฺปาฏหิิร   อปฺปฏหิต  
หุตฺวา   ปวตฺตตีติ   อตฺโถ ฯ   ตเถวาติ  อิมินา  เอว  อมฺหากนฺติ-  
อาทินา   วุตฺตมตฺถ   อากฑฺฒติ ฯ   กาตพฺพกมฺม   ธมฺโม   นามาติ  
ยถาธมฺม   กรณโต   ธมฺโม   นาม ฯ   อิตร   วุตฺตวิปริยายโต  
อธมฺโม   นาม ฯ  ราควินโย ฯ เป ฯ  อย  วินโย  นามาติ  ราคาทีน  
วินยนโต   สวรณโต   ปชหนโต   ปฏสิงฺขานโต   จ  วินโย  นาม ฯ  
วุตฺตวิปริยาเยน   อิตโร  อวินโย ฯ  วตฺถุสมฺปตฺติอาทิวเสเนว  สพฺเพส  
                      [ จ. ว. ท.  ๒๐๕-๗  ส. ต.  ๔๒๑-๔ ]  
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วินยกมฺมาน   อกุปฺปตาติ   อาห   วตฺถสุมฺปตฺติ ฯเปฯ   อย   วินโย  
นามาติ ฯ   ตปฺปฏิปกฺขโต   อวินโย   เวทิตพฺโพ ฯ   เตนาห  
วตฺถุวิปตฺตีติอาทึ ฯ   ยาส   อาปนฺนตฺตา   ปพฺพชชฺา   สาวเสสา  
ตา อาปตฺติโย สาวเสสา ฯ  
        [๒๗๒]  อาปายิโกติอาทิคาถาสุ ฯ   สงฺฆสฺส   เภทสงฺขาเต  
วคฺเค   รโตติ   วคฺครโต ฯ   อธมฺมิยตาย  อธมฺเม  เภทกรวตฺถุมฺหิ  
สงฺฆเภทสงฺขาเตเอว   จ  อธมฺเม   ิโตติ  อธมฺมฏโ ฯ  โยคกฺเขมา  
ปธสตีติ   หิ   ตโต   ปริหายติ ฯ   จตูหิป   โยเคหิ  อนุปทฺทุตตฺตา  
โยคกฺเขม   นาม   อรหตฺต   นิพฺพาน ฺจ ฯ   ตโต   ปนสฺส  ธสเน  
วตฺตพฺพเมว   นตฺถิ ฯ   ทิฏ ิสีลสาม ฺโต   สงฺฆตฏเน๑ สงฺฆ  
ตโตเอว   เอกกมฺมาทิวิธานโยเคน   สมคฺค   สหิต   เภตฺวาน  ปุพฺเพ  
วุตฺตลกฺขเณน   สงฺฆเภเทน   ภินฺทิตฺวา ฯ  กปฺปนฺติ  อนฺตรกปฺปสงฺขาต  
อายุกปฺป ฯ นิรยมฺหีติ อวีจิมหานิรยมฺหิ ฯ  
        [๒๗๓]  สุขา   สงฺฆสฺส   สามคฺคีติ   สุขสฺส   ปจฺจยภาวโต  
สามคฺคี   สุขาติ   วุตฺตา   ยถา   สุโข   พุทฺธาน   อุปปฺาโทติ ฯ  
สมคฺคาน ฺจนุคฺคโหติ   สมคฺคาน   สามคฺคีอนุโมทเนน   อนุคฺคณฺหน  
สามคฺคีอนุรูป   วา ฯ   ยถา   เต   สามคฺคึ   น   วิชหนฺติ  ตถา  
คหณ   ปน   อนุพลปฺปทานนฺติ   อตฺโถ ฯ   สมคฺค   กตฺวานาติ  
ภินฺน   สงฺฆ   สงฺฆราชิปฺปตฺต   วา  สมคฺค  สหิต  กตฺวา ฯ  กปฺปนฺติ  
 ๑. สงฺฆาตฏเนาติ ภเวยยฺ ฯ  

                            [ จ. ว. ท.  ๒๐๘  ส. ต.  ๔๒๕ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 414 

อายุกปฺปเมว ฯ   สคฺคมฺหิ   โมทตีติ   กามาวจรเทวโลเก   อ ฺเ  
เทเว   ทสหิ   าเนหิ   อภิภวิตฺวา   ทิพฺพสุข   อนุภวนฺโต  
อิจฺฉิตนิปฺผตฺติยา โมทติ ปโมทติ ลฬติ กีฬติ ฯ  
        [๒๗๔]  สิยา  นุ  โข  ภนฺเต  สงฺฆเภทโกติอาทิ ปาลิอนุสาเรเนว  
เวทิตพฺพ ฯ   ป ฺจหิ   อุปาลิ   อากาเรหิ   สงฺโฆ  ภิชฺชติ  กมฺเมน  
อุทฺเทเสน   โวหรนฺโต   อนุสฺสาวเนน   สลากคฺคาเหนาติ   เอว  
ปริวาเร   อาคตมฺป   สงฺฆเภทลกฺขณ   อิธ   วุตฺเตน  นินฺนานากรณนฺติ  
ทสฺเสตุ   ปรวิาเร   ปนาติอาทิมาห ฯ   เอตฺถ   จ   สมีฏกสงฺเฆ  
อสนฺนิปติเต   วิสุ   ปริส   คเหตฺวา  กตโวหารานุสฺสาวนสลากคฺคาหสฺส  
กมฺม   วา   กโรนฺตสฺส   อุทฺเทส  วา  อุทฺทิสนฺตสฺส  เภโท  จ  โหติ  
อานนฺตริยกมฺม ฺจ ฯ   สมคฺคส ฺาย   ปน   วฏฏตีติ   ส ฺาย  
วา  กโรนฺตสฺส  เภโทว  โหติ  น อานนฺตริยกมฺม ฯ นวโต โอนก- 
ปริสาย กโรนฺตสฺส   เนว   สงฺฆเภโท   น   อานนฺตริย ฯ   สพฺพนฺติเมน  
หิ  ปริจฺเฉเทน  นวนฺน  ชนาน  โย  สงฺฆ  ภินฺทติ  ตสฺส อานนฺตริย- 
กมฺม โหติ ฯ   อนุวตฺตกาน   อธมฺมวาทีน   มหาสาวชฺชกมฺม ฯ  
ธมฺมวาทิโน อนวชฺชา ฯ เสสเมตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ  
                        สงฺฆเภทกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                           -------------  
                       [ จ. ว. ท.  ๒๐๙-๑๒  ส. ต.  ๒๔๕ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 415 

                                  วตฺตกฺขนฺธกวณฺณนา  
        [๒๗๕]  วตฺตกฺขนฺธเก ฯ   อุปริปฏ ิโตติ   ปฏ ิสงฺฆาฏสฺส  
อุปริภาคโต ฯ  ทฺวารพาหสฺส  อุปริเทสโตติ  อตฺโถ ฯ วิสฺสชฺเช- 
ตพฺพนฺติ สุกฺขาปนตฺถ   อาตเป   วิสฺสชฺชิตพฺพ ฯ   อภิวาทาเปตพฺพนฺติ  
ตสฺส   วสฺเส   ปุจฺฉิเต   ยทิ   ทหโร   โหติ  สยเมว  วนฺทิสฺสติ ฯ  
ตทา  อิมินาว  วนฺทาปโต นาม โหติ ฯ นิลฺโลเกตพฺโพติ โอโลเกตพฺโพ ฯ  
ยถาภาคนฺติ   ปุพฺเพ   ป ฺตฺต   ปเทสภาค   อนติกฺกมิตฺวา ฯ  
สนฺตานกนฺติ   อุณฺณานาภิสุตฺต ฯ   อุลโฺลกาติ   เคหสฺส   อุปริภาคโต  
ปฏาย ฯ   ปม   อุปริภาโค   สมฺมชชฺติพฺโพติ   วุตฺต   โหติ ฯ  
มหาอาวาเสติ มหาวิหารสทิเส มหาอาวาเส ฯ  
        [๒๗๖]  ป ฺจเม   นิสินฺเนติ   อนโุมทนตฺถาย   นิสินฺเน ฯ  
อุปนิสินฺนกถา   นาม   พหูสุ   สนฺนิปติเตสุ   ปริกถากถน ฯ  มนุสฺสาน  
ปริเวสนฏานนฺติ   ยตฺถ   มนุสฺสา  สปุตฺตทารา  อาวสิตฺวา  เทนฺติ ฯ  
หตฺถโธวนอุทก   สนฺธายาติ   ภุตฺตาวิสฺส  โภชนาวสาเน  หตฺถโธวน- 
อุทก สนฺธาย ฯ   เตเนวาห   อนฺตรา   ปปาสิเตน   ปน ฯ เป ฯ   
หตฺถา โธวิตพฺพาติ ฯ   โปตฺถเกสุ   ปน   ปานีย   ปวิตฺวา   หตฺถา    
น โธวิตพฺพาติ   ลิขนฺติ ฯ   หตฺถา   โธวิตพฺพาติ   ปาเน  ภวิตพฺพนฺติ  
อมฺหาก   ขนติฺ ฯ   อ ฺถา   น   ตาว   เถเรน   อุทกนฺติ   อิท หตฺถ- 
โธวนอุทก   สนฺธาย   วุตฺตนฺติ   วตฺวา   อนฺตรา   ปปาสิเตน ปนาติ- 
                   [ จ. ว. ท.  ๒๑๓-๒๘  ส. ต.  ๔๒๖-๓๐ ]  
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อาทินา  วุตฺตวิเสโส  น  อุปลพฺภติ ฯ  อถ  มต  น  ตาว  อุทก  
ปฏิคฺคเหตพฺพนฺติ   อิท   กึ   ปานียปฏคฺิคหณ   สนฺธาย   วุตฺต   อุทาหุ  
หตฺถโธวนอุทกคฺคหณ   สนฺธายาติ   อาสงฺกานิวตฺตนตฺถ   อิท  
หตฺถโธวนอุทก   สนฺธาย   วุตฺตนฺติอาทิ   กถิตนฺติ ฯ  ต ฺจ  น  ตตฺถ  
อาสงฺกายเอว   อสมฺภวโต ฯ   น   หิ   ภควา   ยาว  อ ฺเ  น  
ภุตฺตาวิโน   โหนฺติ   ตาว   ปานีย   น   ปาตพฺพนฺติ  วกฺขตีติ  สกฺกา  
วิ ฺาตุ ฯ   ยทิ   เจต   ปานียปฏิคฺคหณ   สนฺธาย  วุตฺต  น  ตาว  
เถเรน   อุทก   ปฏิคฺคเหตพฺพนฺติ   อุทกสทฺทปฺปโยโค  จ  น  กตฺตพฺโพ  
สิยา ฯ   อฏกถาย ฺจ   อิท   หตฺถโธวนอุทก   สนธฺาย   วุตฺตนฺติ  
วตฺวา   เตน   นิวตฺติตพฺพมตฺถ   ทสฺเสนฺเตน  อนฺตรา  ปปาสิเตน  ปน  
คเล   วิลคฺคามิเสน   วา   ปานีย   ปวิตพฺพนฺติ  เอตฺตกเมว  วตฺตพฺพ  
ปานีย   ปวิตฺวา  หตฺถา  น  โธวิตพฺพาติ  เอวมฺปน  น  วตฺตพฺพนฺติ ฯ  
ทูเร นิสินฺนา โหนฺตีติ ทฺวารสมีเป นิสินนฺา โหนฺติ ฯ  
        [๒๗๗]  ปรามสตีติ   คณฺหาติ ฯ  เปติ  วาติ  ติฏถ  ภนฺเตติ  
วทนฺตี   เปติ   นาม ฯ  เกนชฺช  ภนฺเต  ยุตฺตนฺติ  เกน  นกฺขตฺเตน  
อชฺช   จนฺโท   ยุตฺโตติ   เอว   วทนฺเตน  นกฺขตฺต  ปุจฺฉิต  โหติ ฯ  
ปงฺคเณติ   อพฺโภกาเส ฯ   น   วุฑฺฒ   อนาปุจฺฉาติ   เอตฺถ  ตสฺส  
โอวรเก   ตทุปจาเร   จ   ปจฺุฉิตพฺพนฺติ   วทนฺติ ฯ  โภชนสาลาทีสุป  
เอวเมว   ปฏปิชฺชิตพฺพนฺติ   โภชนสาลาทีสุป   อุทฺเทสทานาทิ  
อาปุจฺฉิตฺวาว กาตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ  
                   [ จ. ว. ท.  ๒๒๘-๓๙  ส. ต.  ๔๓๐-๒ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 417 

        [๒๗๘]  อิท   อติวิวฏนฺติ  อิท  าน  คุมฺพาทีหิ  อปฺปฏิจฺ- 
ฉนฺนตฺตา อติวิย   ปกาส ฯ   นิพทฺธคมนตฺถายาติ  อตฺตโน  นิพทธฺ- 
คมนตฺถาย ฯ ปุคฺคลิกฏาน   วาติ   อตฺตโน   วิหาร  สนฺธาย   
วุตฺต ฯ  เสสเมตฺถ สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  
        [๒๗๙]  อิมสฺมึ   วตฺตกฺขนฺธเก   อาคตานิ   อาคนฺตุกาวาสิก-  
คมิยานุโมทน ภตฺตคฺค ปณฺฑจาริการ ฺ ิก เสนา สน ชนฺตาฆร วจฺจกุฏิ-  
อุปชฺฌาจริย สทฺธิวิหาริกนฺเตวาสิกวตฺตานิ   จุทฺทส   มหาวตฺตานิ  
นาม ฯ   อิโต   อ ฺานิ   ปน   กทาจิ  ตชฺชนียกมฺมกตาทิกาเลเยว  
จริตพฺพานิ   อสีติกฺขนฺธกวตฺตานีติ   เวทิตพฺพานิ ฯ   คณฺ ีปเทสุ   ปน  
อิมานิเยว   จุทฺทส   มหาวตฺตานิ   อคฺคหิตคฺคหเณน   คณิยมานานิ  
อสีติกฺขนฺธกวตฺตานีติ วุตฺต ฯ ต น คเหตพฺพ ฯ  
                              วตฺตกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                                   -------  
                       [ จ. ว. ท.  ๒๓๙-๗๒  ส. ต.  ๔๓๒-๓ ]  
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                            ปาฏิโมกฺขฏปนกฺขนฺธกวณฺณนา  
        [๒๘๐]  ปาฏิโมกฺขฏปนกฺขนฺธเก ฯ   ตทหูติ   ตสฺมึ   อหน ิ 
ตสฺมึ  ทิวเส ฯ  อุโปสเถติ  เอตฺถ  อุปวสนฺติ  เอตฺถาติ  อุโปสโถ ฯ  
อุปวสนฺตีติ   สีเลน   วา   อนสเนน   วา   อุเปตา  หตฺุวา  วสนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ   อย   หิ   อุโปสถสทฺโท   อฏงฺคสมนฺนาคต   อุโปสถ  
อุปวสามีติอาทีสุ   สีเล   อาคโต ฯ   อุโปสโถ   วา   ปวารณา  
วาติอาทีสุ   ปาฏิโมกฺขุทฺเทสาทิวินยกมฺเม ฯ   โคปาลกุโปสโถ  
นิคฺคณฺ ุโปสโถติอาทีสุ   อุปวาเส ฯ   อุโปสโถ   นาม  นาคราชาติ-  
อาทีสุ   ป ฺตฺติย ฯ   อชฺชุโปสโถ   ปณฺณรโสติอาทีสุ   ทิวเส ฯ  
อิธาป   ทิวเสเยว   ทฏพฺโพ ฯ   ตสฺมา   ตทหุโปสเถติ   ตสฺม ึ 
อุโปสถทิวสภูเต   อหนีติ   อตฺโถ ฯ   นสิินฺโน   โหตีติ มหาภิกฺขุ- 
สงฺฆปริวุโต   โอวาทปาฏโิมกฺข   อุทฺทสิิตุ   อุปาสิกาย รตนปาสาเท    
นิสินฺโน   โหติ ฯ   นิสชชฺ   ปน   ภิกขฺูน   จิตฺตานิ โอโลเกนฺโต    
เอก   ทุสฺสลีปุคฺคล   ทิสฺวา   สจาห   อิมสฺมึ  ปุคฺคเล อิธ   นิสินฺเนเยว    
ปาฏิโมกฺข   อุทฺทิสิสฺสามิ   สตฺตธาสฺส   มุทฺธา ผลสิฺสตีติ   ตสมฺึ    
อนุกมฺปาย   ตุณฺหีเยว   อโหสิ ฯ   อภิกฺกนฺตาติ อติกฺกนฺตา    
ปริกฺขีณา ฯ   อุทฺธสฺเต  อรุเณติ  อุคฺคเต  อรุณสีเส ฯ นนฺทิมุขิยาติ    
ตุฏ ิมุขิยา ฯ  อุทฺธสฺต  อรณุนฺติ  อรุณุคฺคมน  ปตฺวาป ฯ อุทฺทิสตุ    
ภนฺเต   ภควา   ภิกฺขูน   ปาฏิโมกฺขนฺติ   เถโร   ภควนฺต ปาฏิโมกฺขุทฺ- 
                   [ จ. ว. ท.  ๒๘๓-๔  ส. ต.  ๔๓๔ ]  
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เทส  ยาจิ   ตสฺมึ   กาเล   น   ภิกฺขเว  อนุโปสเถ  อุโปสโถ  กาตพฺโพติ  
สิกฺขาปทสฺส   อปฺป ฺตฺตตฺตา ฯ   อปริสุทฺธา   อานนฺท   ปริสาติ  
ติกฺขตฺตุ   เถเรน   ปาฏิโมกฺขุทฺเทสสฺส  ยาจิตตฺตา  อนุทฺเทสสฺส  การณ  
กเถนฺโต   อสุกปุคฺคโล   อปริสุทฺโธติ   อวตฺวา   อปริสุทฺธา   อานนฺท  
ปริสาติ   อาห ฯ   กสฺมา   ปน   ภควา   ติยามรตฺตึ   ตถา  
วีตินาเมสิ ฯ  ตโต  ปฏาย  โอวาทปาฏิโมกฺข  อนทฺุทิสิตุกาโม  ตสฺส  
วตฺถุ ปากฏ กาตุ ฯ  
        [๒๘๑]  อทฺทสาติ   กถ   อทฺทส ฯ  อตฺตโน  เจโตปริยาเณน  
ตาย   ปริสติ   ภิกฺขูน   จิตฺตานิ   ปรชิานนฺโต   ตสฺส   ปุริสสฺส  
ทุสฺสีลฺยจิตฺต   ปสฺส ิฯ  ยสมฺา  ปน  จิตฺเต  ทิฏเ  ตสมงฺคี  ปุคฺคโล  
ทิฏโ   นาม   โหติ   ตสฺมา   อทฺทสา   โข   อายสฺมา  
มหาโมคฺคลฺลาโน  ต  ปุคฺคล  ทุสฺสลีนติฺ  วุตฺต ฯ  ยเถว  ห ิ อนาคเต  
สตฺตสุ   ทิวเสสุ   ปวตฺต   ปเรส  จิตฺต  เจโตปริยาณลาภี  ปชานาติ  
เอว   อตีเตปติ ฯ   ทุสฺสีลนฺติ   นิสฺสลี ฯ  สลีวิรหิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  
ปาปธมฺมนฺติ   ทุสฺสีลตฺตาเอว   หีนชฺฌาสยตาย   ลามกสภาว ฯ  
อสุจินฺติ   อปริสุทฺเธหิ   กายกมฺมาทีหิ   สมนฺนาคตตฺตา   น   สุจึ ฯ  
สงฺกสฺสรสมาจารนฺติ   กิ ฺจิเทว   อสารุปฺป   ทิสฺวา   อิท   อิมินา  
กต   ภวิสฺสตีติ   เอว   ปเรส   อาสงฺกนียตาย   สงฺกาย สริตพฺพ- 
สมาจาร ฯ   อถวา   เกนจิเทว  กรณีเยน  มนฺตยนฺเต  ภิกฺขู  
ทิสฺวา   กจฺจิ   นุโข   อิเม   มยา   กตกมฺม   ชานิตฺวา  มนฺเตนฺตีติ  
                          [ จ. ว. ท.  ๒๘๔  ส. ต.  ๔๓๔ ]  
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อตฺตโนเยว   สงฺกาย   สรติพฺพสมาจาร ฯ   ลชชฺิตพฺพตาย ปฏิจฺ- 
ฉาเทตพฺพสฺส   กรณโต   ปฏิจฺฉนฺน   กมฺมนฺต   เอตสฺสาติ ปฏิจฺฉนฺน- 
กมฺมนฺต ฯ   กุจฺฉิตสมณเวสธาริตาย  น  สมณนฺติ  อสฺสมณ ฯ  
สลากคฺคหณาทีสุ   กิตฺตกา   สมณาติ   คณนาย   อหมฺป   สมโณมฺหีติ  
มิจฺฉาปฏิ ฺาย   สมณปฏิ ฺ ฯ   อเสฏจาริตาย   อพฺรหฺมจารึ ฯ  
อ ฺเ   พฺรหฺมจาริโน   สนุิวตฺเถ   สุปารุเต   กุสุมฺภกปฏธเร๑  
คามนิคมาทีสุ   ปณฺฑาย  จริตฺวา  ชีวิต  กปฺเปนฺเต  ทิสฺวา  อพฺรหฺมจารี  
สมาโน   สยมฺป   ตาทิเสน   อากาเรน  ปฏิปชชฺนฺโต  อุโปสถาทีสุ  จ  
สนฺทิสฺสนฺโต   อหมฺป   พฺรหฺมจารีติ   ปฏิ ฺ   เทนฺโต   วิย   โหตีติ  
พฺรหฺมจารีปฏิ ฺ ฯ   ปูตินา   กมฺเมน   สลีวิปตฺติยา   อนฺโต  
อนุปวิฏตฺตา   อนฺโตปูตึ ฯ   ฉหิ   ทฺวาเรหิ  ราคาทิกิเลสาวสฺสเวน  
ตินฺตตฺตา   อวสฺสุต ฯ   ส ฺชาตราคาทิกจวรตฺตา   สีลวนฺเตหิ  
ฉฑฺเฑตพฺพตฺตา   จ   กสมพฺุชาต ฯ   มชฺเฌ   ภิกฺขุสงฺฆสฺส  นิสินฺนนฺติ  
สงฺฆปริยาปนฺโน   วิย   ภิกฺขุสงฺฆสฺส   อนฺโต   นิสนิฺน ฯ   ทฏิโสีติ  
อย   น   ปกตตฺโตติ   ภควตา   ทิฏโ   อสิ ฯ  ยสฺมา  จ  เอว    
ทิฏโ   ตสฺมา   นตฺถ ิ  เต   ตว   ภิกฺขูห ิ สทฺธ ึ เอกกมฺมาทิสวาโส  
ยสฺมา   ปน   โส   สวาโส   ตว   นตฺถ ิ ตสฺมา  อุฏเหิ  อาวุโสติ  
เอวเมตฺถ   ปทโยชนา   เวทิตพฺพา ฯ  ตติยมฺป  โส  ปุคฺคโล  ตุณฺหี  
อโหสีติ   อเนกวาร   วตฺวาป   เถโร  สยเมว  นิพฺพิณฺโณ  โอรมิสฺสติ  
 ๑. อ ฺตฺถป อีทิโสว ทิสฺสติ ฯ กตฺถจิ ปน สุปตฺตธเรติ ทิสฺสติ ฯ  

                          [ จ. ว. ท.  ๒๘๔  ส. ต.  ๔๓๔ ]  
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อิทานิ   อิเมส   ปฏิปตฺตึ   ชานิสฺสามีติ   วา   อธิปฺปาเยน   ตุณฺหี  
อโหสิ ฯ   พาหาย   คเหตฺวาติ   ภควตา   มยา   จ   ยาถาวโต  
ทิฏโ   ยาวตติย   อุฏเหีติ   จ   วุตฺโต   น   อุฏาติ   อิทานิสฺส  
นิกฺกฑฺฑนกาโล   มา   สงฺฆสฺส   อุโปสถนฺตราโย   อโหสีติ   พาหาย  
อคฺคเหสิ ฯ   พหิทฺวารโกฏกา   นกิฺขาเมตฺวาติ   ทฺวารโกฏกา  
ทฺวารสาลโต   นิกฺขาเมตฺวา ฯ   พหีติ  ปน  นิกฺขามิตฏานทสฺสน ฯ  
อถวา   พหิทวฺารโกฏกาติ   พหิทฺวารโกฏกโตป   นิกฺขาเมตฺวา  
น   อนฺโตทฺวารโกฏกโตเอว ฯ   อุภยถาป  วิหารโต  พหิ  กตฺวาติ  
อตฺโถ ฯ   สูจิฆฏิก   ทตฺวาติ   อคฺคฬสูจิ ฺจ   อุปริฆฏิก ฺจ  
อาทหิตฺวา ฯ  สุฏ ุ  กวาฏ  ถเกตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ยาว  
พาหาคหณาป นามาติ๑   อปริสุทฺธา   อานนฺท   ปรสิาติ   วจน   สุตฺวาเอว  
หิ   เตน   ปกกฺมิตพฺพ   สยิา   เอว   อปกฺกมิตฺวา   ยาว  
พาหาคหณาป   นาม   โส   โมฆปุรโิส   อาคมิสฺสติ   อจฺฉริยมิทนฺติ  
ทสฺเสติ ฯ อิท ฺจ ครหณจฺฉริยเมวาติ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๒๘๒]  อฏ ิเม   ภิกฺขเว   มหาสมุทฺเทติ   โก   อนุสนฺธิ ฯ  
ยฺวาย   อปรสิุทฺธาย   ปรสิาย   ปาฏโิมกฺขสฺส   อนุทฺเทโส   โส  
อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย   อจฺฉริโย   อพฺภูโต  ธมฺโมติ  ต  อปเรหิ  สตฺตหิ  
อจฺฉฺริยพฺภูตธมฺเมหิ   สทธฺึ   วิภชิตฺวา   ทสฺเสตุกาโม   ปม   ตาว  
เตส   อุปมาภาเวน   มหาสมุทฺเท  อฏ  อจฺฉริยพฺภูตธมฺเม  ทสฺเสนฺโต  
 ๑. เอตฺถนฺตเร อิมินาติ ปท ภเวยยฺ ฯ  

                               [ จ. ว. ท.  ๒๘๔-๕  ส. ต.  ๔๓๔ ]  
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สตฺถา   อฏ ิเม   ภิกฺขเว   มหาสมุทฺเทติอาทิมาห ฯ  อสุราติ   
เทวา วิย   น   สุรนฺติ   น  อีสนฺติ  น  วิโรจนฺตีติ  อสุรา ฯ  สรุา   
นาม เทวา ฯ   เตส  ปฏิปกขฺาติ  วา  อสุรา  เวปจิตฺติปหาราทา- 
ทโย ฯ เตส   ภวน   สิเนรสฺุส   เหฏาภาเค ฯ   เต   ตตฺถ   ปวิสนตฺา  
นิกฺขมนฺตา   สิเนรุปาเท   มณฺฑปาทีนิ   นิมฺมินิตฺวา   กฬีนฺตาว  
อภิรมนฺติ ฯ   สา   ตตฺถ  เตส  อภิรติ  อิเม  คุเณ  ทิสฺวาติ  อาห  
เย   ทิสฺวา   ทิสฺวา   อสุรา   มหาสมุทฺเท   อภิรมนตีฺติ ฯ   ตตฺถ  
อภิรมนฺตีติ   รตึ   วินฺทนฺติ ฯ   อนุกฺกณฺมานา   วสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  
อนุปุพฺพนินฺโนติอาทีนิ   สพฺพานิ   อนุปฏิปาฏิยา   นินฺนภาวสฺเสว  
เววจนานิ ฯ   น   อายตเกเนว   ปปาโตติ  น  ฉินฺนตฏมหาโสพฺโภ  
วิย   อาทิโตเอว   ปปาโต ฯ   โส   ห ิ  ตีรเทสโต   ปฏาย เอกงฺคุล- 
ทฺวงฺคุล วิทตฺถิ รตน ยฏ ิ อุสภ อฑฺฒ คาวุต คาวุต อฑฺฒ โยชน โยชนาท-ิ 
วเสน คมฺภีโร หุตฺวา คจฺฉนฺโต คจฺฉนฺโต สิเนรุปาทมูเล จตุราสีติ- 
โยชนสหสฺสคมฺภีโร หุตฺวา  ิโตติ ทสฺเสติ ฯ  ิตธมฺโมติ  
 ิตสภาโว อวฏ ิตสภาโว ฯ กุณเปนาติ เยนเกนจิ  หตฺถิอสฺสาทิ- 
กเฬวเรน ฯ  ปวาเหตีติ  หตฺเถน  คเหตฺวา วิย วีจิปฺปหาเรเนว   
ถเล  ขิปติ ฯ คงฺคา ยมุนาติ อโนตตฺตทหสฺส ทกฺขิณมุขโต  
นิกฺขนฺตนที  ป ฺจธารา  หุตฺวา  ปวตฺตฏาเน คงฺคาติอาทินา  
ป ฺจธา สงฺข คตา ฯ  ตตฺถ  นท ีนินฺนคาติอาทิก โคตฺต ฯ  
คงฺคา ยมุนาติอาทิก นาม ฯ สวนฺติโยติ   ยากาจิ   สวมานา  
                    [ จ. ว. ท.  ๒๘๕-๖  ส. ต.  ๔๓๔ ]  
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สนฺทมานา   คจฺฉนฺติโย  มหานทิโย  วา  กุนฺนทิโย  วา ฯ  อปฺเปนฺตีติ  
อลฺลียนฺติ   โอสรนฺติ ฯ   ธาราติ   วุฏ ิธารา ฯ   ปุณฺณตฺตนฺติ  
ปูรตฺต   ปุณฺณภาโว ฯ   มหาสมุทฺทสฺส   หิ  อย  ธมมฺตา ฯ  อิมสมฺึ  
กาเล   เทโว   มนฺโท   ชาโต   ชาลกฺขิปาทีนิ  อาทาย  มจฺฉกจฺฉเป  
คณฺหิสฺสามาติ   วา   อิมสมฺึ   กาเล  อติมหนฺตา๑ วุฏ ิ  ลภิสฺสาม  
นุ  โข  ปฏ ิปหรณนฺติ๒  วา  น  สกฺกา  วตฺตุ ฯ ปมกปฺปกกาลโต  
ปฏาย  หิ  ตีร๓ ภสฺสิตฺวา  สิเนรุเมขล๓  อาหจฺจ  อุทก   ิต  
ตโต   เอกงฺคุลมตฺตมฺป   อุทก   เนว   เหฏา   โอตรติ   น อุทฺธ    
อุตฺตรติ ฯ   เอกรโสติ   อสมฺภินฺนรโส ฯ   มุตฺตาติ ขุทฺทก- 
มหนฺตวฏฏทีฆาทิเภทา  อเนกวิธา  มุตฺตา ฯ  มณีติ รตฺตนีลาทิเภโท  
อเนกวิโธ   มณิ ฯ   เวฬุรโิยติ   วสวณฺณ สิรีสปุปฺผวณฺณาทิ- 
สณฺานโต อเนกวิโธ ฯ   สงฺโขติ   ทกขิฺณาวฏฏก ตุมฺพกุจฺฉิก- 
ธมนสงฺขาทิเภโท อเนกวิโธ ฯ   สลิาติ   เสตกาฬมุคฺควณฺณาทิเภทา    
อเนกวิธา ฯ ปวาฬนฺติ   ขุทฺทก มหนฺต มนฺทรตฺต ฆนรตฺตาทิเภท    
อเนกวิธ ฯ โลหิตงฺก   ปทมุราคาทิเภท   อเนกวิธ ฯ   มสารคลฺล    
กพรมณิ ฯ จิตฺตผลิกนฺติป   วทนฺติ ฯ   มหต   ภูตานนฺติ   มหนฺตาน   
สตฺตาน ฯ ติมิ   ติมิงฺคโล๔   ติมิติมิงฺคโลติ๔   ติสฺโส   มจฺฉชาติโย ฯ  
ติมึ   คิลนสมตฺถา   ติมิงฺคลา   ติมิ ฺจ   ติมิงฺคล ฺจ   คิลนสมตฺถา  
 ๑. อติมหนฺตตีิป ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ปฏ ิปสารณนฺติ ฯ  ๓-๓. ย วสฺสิตฺวา  สิเนรุเวลนฺติป  
ทิสฺสติ ฯ   ๔-๔. อ ฺตฺถ...มิงฺคิลาติ ทิสฺสติ ฯ  

                              [ จ. ว. ท.  ๒๘๖-๗  ส. ต.  ๔๓๔ ]  
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ติมิติมิงฺคลาติ วทนฺติ ฯ นาคาติ อุมฺมิปฏ ิวาสิโนป วิมานฏก- 
นาคาป ฯ  
        [๒๘๓]  เอวเมว   โขติ   กิ ฺจาป   สตฺถา  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  
โสฬสาป   ทวฺตฺตึสาป   ตโต   ภิยฺโยป   อจฺฉริยพฺภูตธมฺเม   วิภชิตฺวา  
ทสฺเสตุ   สกโฺกติ   อุปมาภาเวน   ปน  คหิตาน  อฏนฺน   
อนุรูปวเสน อฏเว   เต   อุปเมตพฺพธมฺเม   วิภชิตฺวา  ทสฺเสนฺโต   
เอวเมว  โข ภิกฺขเว อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อฏ อจฺฉริยา อพฺภูตธมฺมาติ- 
อาทิมาห ฯ  
        [๒๘๔]  ตตฺถ   อนุปพฺุพสิกฺขาย   ติสฺโส   สิกฺขา   คหิตา ฯ  
อนุปุพฺพกิริยาย   เตรส   ธตุงฺคธมฺมา ฯ   อนุปุพฺพปฏิปทาย   สตฺต  
อนุปสฺสนา   อฏารส   มหาวิปสฺสนา   อฏตฺตึสารมฺมณวิภตฺติโย  
สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมา   จ   คหิตา ฯ   น   อายตเกเนว อ ฺา- 
ปฏิเวโธติ   มณฺฑูกสฺส   อุปฺปติตฺวา   คมน   วิย   อาทิโตว  
สีลปูรณาทีนิ   อกตฺวา   อรหตฺตปฏิเวโธ   นาม   นตฺถิ   ปฏิปาฏิยา  
ปน   สีลสมาธิป ฺาโย   ปูเรตฺวาว   อรหตฺตปฺปตฺตีติ   อตฺโถ ฯ  
มม   สาวกาติ   โสตาปนฺนาทิเก   อริยปุคฺคเล   สนธฺาย   วทติ ฯ  
น   สวสตีติ   อุโปสถกมมฺาทิวเสน   สวาส   น  กโรติ ฯ  อุกฺขิปตีติ  
อปเนติ ฯ  อารกาวาติ  ทูเรเอว ฯ  ตถาคตปฺปเวทิเตติ  ตถาคเตน  
ภควตา   เทสเิต   อกฺขาเต   ปกาสิเต ฯ  น  เตน  นิพฺพานธาตุยา  
โอนตฺต   วา   ปุณฺณตฺต   วาติ   อสงฺเขยฺเยป   มหากปฺเป   พุทฺเธสุ  
                        [ จ. ว. ท.  ๒๘๗-๙  ส. ต.  ๔๓๔ ]  
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อนุปฺปชฺชนฺเตสุ   เอกสตฺโตป   ปรินิพฺพายิตุ   น   สกฺโกติ   ตทาป  
ตุจฺฉา   นิพฺพานธาตูติ   น   สกฺกา   วตฺตุ ฯ   พุทฺธกาเล   ปน  
เอเกกสฺมึ   สมาคเม  อสงฺเขยฺยาป  สตฺตา  อมต  อาราเธนฺติ  ตทาป  
น   สกฺกา   วตฺตุ   ปูรา   นพฺิพานธาตูติ ฯ  วิมุตฺติรโสติ  กิเลเสหิ  
วิมุจฺจนรโส ฯ   สพฺพา   หิ   สาสนสมฺปตฺติ   ยาวเทว   อนุปาทาย  
อาสเวหิ   จิตฺตสฺส   วิมุตฺตีติ   อตฺโถ ฯ   รตนานีติ   รติชนนฏเน  
รตนานิ ฯ   สติปฏานาทโย   หิ  ภาวิยมานา  ปุพฺพภาเคป  อนปฺปก  
ปติปาโมชฺช นิพฺพตฺเตนฺติ ปเคว อปรภาเค ฯ วุตฺต เหต  
              ยโต ยโต สมฺมสติ             ขนธฺาน อุทยพฺพย  
              ลภติ ปติปาโมชฺช              อมต ต วิชานตนฺติ ฯ  
โลกิยรตนนิมิตฺต   ปน   ปติปาโมชฺช   น  ตสฺส  กลภาคมฺป  อคฺฆติ ฯ  
อปจ  
              จิตฺตีกต มหคฺฆ ฺจ              อตุล ทุลลฺภทสฺสน  
              อโนมสตฺตปริโภค              รตนนฺติ ปวุจฺจตีติ ฯ  
ยทิ   จ   จิตฺตีกตาทิภาเวน   รตน   นาม   โหติ  สติปฏานาทีนเยว  
ภูโต๑   รตนภาโว ฯ  โพธิปกฺขิยธมฺมาน  หิ  โส  อานุภาโว  ย  
สาวกา   สาวกปารมีาณ   ปจฺเจกสมฺพุทฺธา   จ   ปจฺเจกโพธิาณ  
สมฺมาสมฺพุทฺธา   สมฺมาสมฺโพธึ   อธิคจฺฉนฺติ   อาสนฺนการณตฺตา ฯ  
ปรมฺปรการณ   ห ิ  ทานาทิอุปนิสฺสโยติ   เอว   รติชนนฏเน  
 ๑. อ ฺตฺถ ภตูโตติ ทิสฺสติ ฯ  

                           [ จ. ว. ท.  ๒๘๙-๙๑  ส. ต.  ๔๓๔ ]  
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จิตฺตีกตาทิอฏเน  จ  รตนภาโว  โพธปิกฺขิยธมฺมาน  สาติสโย ฯ  เตน  
วุตฺต ตตฺริมานิ รตนานิ เสยฺยถีท จตฺตาโร สติปฏานาติอาทิ ฯ  
        [๒๘๕]  อารมฺมเณ  โอกฺกนฺทิตฺวา๑  อุปฏานฏเน อุปฏาน ฯ  
สติเยว  อุปฏาน สติปฏาน ฯ อารมฺมณสฺส ปน กายาทิวเสน  
จตุพฺพิธตฺตา วุตฺต   จตฺตาโร   สติปฏานาติ ฯ  ตถาหิ  กายเวทนา- 
จิตฺต  ธมฺเมสุ สุภสุขนิจฺจอตฺตส ฺาน   ปหานโต   อสุภทุกฺขานิจฺจา- 
นตฺตภาวคฺคหณโต จ   เนส  กายานุปสฺสนาทิภาโว  วิภตฺโต ฯ   
สมฺมา  ปทหนฺติ  เอเตน สย  วา  สมฺมา  ปทหติ  ปสตฺถ   
สุนฺทร  วา  ปทหนนฺติ  สมฺมปฺปธาน ฯ ปุคฺคลสฺส  วา  สมฺมเทว   
ปธานภาวกรณโต  สมฺมปปฺธาน ฯ  วิรยิสฺเสต อธิวจน ฯ   ตมฺป   
อนุปฺปนฺนุปฺปนฺนาน  อกสุลาน  อนุปปฺาทนปหานวเสน อนุปฺปนฺนุปฺ- 
ปนฺนาน  กุสลาน  อุปฺปาทนฏาปนวเสน  จ  จตุกกฺิจฺจสาธกตฺตา  
วุตฺต   จตฺตาโร   สมฺมปฺปธานาติ ฯ   อิชฺฌตีติ   อิทฺธิ   สมิชฺฌติ  
นิปฺผชฺชตีติ   อตฺโถ ฯ   อิชฌฺนฺติ   ตาย  วา  สตฺตา  อิทฺธา  วุฑฺฒา  
อุกฺกสคตา   โหนฺตีติ   อิทธฺิ ฯ  ปเมน  อตฺเถน  อิทธฺิเอว  ปาโทติ  
อิทฺธิปาโท ฯ  อิทฺธิโกฏาโสติ  อตฺโถ ฯ  ทุติเยน  อตฺเถน  อิทฺธิยา  
ปาโท   ปติฏา   อธิคมุปาโยติ   อิทฺธปิาโท ฯ   เตน  หิ  อุปรูปริ  
วิเสสสงฺขาต   อิทฺธึ   ปชฺชนฺติ   ปาปุณนฺติ ฯ   สฺวาย   อิทฺธิปาโท  
ยสฺมา   ฉนฺทาทิเก   จตฺตาโร   อธิปติธมฺเม   ธุเร  เชฏเก  กตฺวา  
 ๑. โอกฺขนฺทิตวฺาติ ม ฺเ ฯ  

                           [ จ. ว. ท.  ๒๙๑  ส. ต.  ๔๓๔ ]  
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นิพฺพตฺติยติ   ตสฺมา   วุตฺต   จตฺตาโร   อิทฺธิปาทาติ ฯ ป ฺจินฺ- 
ทฺริยานีติ   สทฺธาทีนิ   ป ฺจ   อินฺทฺริยานิ ฯ   ตตฺถ   อสฺสทฺธิย  
อภิภวิตฺวา   อธิโมกฺขลกขฺเณ   อินฺทฏ   กาเรตีติ  สทฺธา  อินฺทฺริย ฯ  
โกสชชฺ   อภิภวิตฺวา   ปคฺคหลกฺขเณ ฯ   ปมาท   อภิภวิตฺวา  
อุปฏานลกฺขเณ ฯ   วิกฺเขป  อภิภวิตฺวา  อวิกฺเขปลกฺขเณ ฯ  อาณ  
อภิภวิตฺวา   ทสฺสนลกฺขเณ   อินฺทฏ   กาเรตีติ   ป ฺา   อินฺทฺริย ฯ  
ตานิเยว   อสฺสทฺธิยาทีหิ   อนภิภวนียโต  อกมฺปยฏเน  สมฺปยุตฺต- 
ธมฺเมสุ ถิรภาเวน   จ   พลานิ   เวทิตพฺพานิ ฯ   สตฺต   โพชฺฌงฺคาติ  
โพธิยา   โพธิสฺส   วา   องฺคาติ   โพชฌฺงฺคา ฯ   ยา  หิ  เอสา  
ธมฺมสามคฺคี   ยาย   โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ   อุปฺปชฺชมานาย ลีนุทฺธจฺจ- 
ปติฏานายูหน กาม สุขตฺตกิลมถานุโยคอุจฺเฉทสสฺสตาภินิเวสาทีน  
อเนเกส   อุปทฺทวาน   ปฏปิกฺขภูตาย   สติธมฺมวิจยวิริยปติปสฺสทฺธิ-  
สมาธิอุเปกฺขาสงฺขาตาย   ธมฺมสามคฺคิยา   อริยสาวโก   พุชฌฺติ  
กิเลสนิทฺทาย   อุฏหติ   จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌติ  นิพฺพาน- 
เมว วา   สจฺฉิกโรตีติ   โพธีติ   วุจฺจติ ฯ  ตสฺสา  ธมฺมสามคฺคี- 
สงฺขาตาย โพธิยา   องฺคาติป   โพชฺฌงฺคา  ฌานงฺคมคฺคงฺคาทโย   
วิย ฯ  โยเปส วุตฺตปฺปการาย   ธมฺมสามคฺคิยา   พุชฌฺตีติ   กตฺวา   
อริยสาวโก  โพธีติ วุจฺจติ  ตสฺส  โพธิสฺส  องฺคาติป  โพชฺฌงฺคา   
เสนงฺครถงฺคาทโย  วิย ฯ เตนาหุ  โปราณา  พุชฺฌนกสฺส  ปุคฺคลสสฺ   
องฺคาติ โพชฺฌงฺคาติ ฯ โพธาย สวตฺตนฺตีติ โพชฺฌงฺคาติอาทินา  
                            [ จ. ว. ท.  ๒๙๑  ส. ต.  ๔๓๔ ]  
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นเยน   โพชฌฺงฺคตฺโถ   เวทิตพฺโพ ฯ   อริโย   อฏงฺคิโก  มคฺโคติ  
ตตมคฺควชฺฌกิเลเสหิ   อารกตฺตา   อริยภาวกรตฺตา  อริยผลปฏ-ิ 
ลาภกตฺตา จ   อรโิย ฯ   สมฺมาทิฏ ิอาทีนิ   อฏ   องฺคานิ   อสฺส    
อตฺถีติ อฏงฺคานิเยว   วา   อฏงฺคิโก ฯ   มาเรนฺโต   กิเลเส   คจฺฉติ  
นิพฺพานตฺถิเกหิ   วา   มคฺคิยติ   สย   วา  นิพฺพาน  มคฺคตีติ  มคฺโคติ  
เอวเมเตส สติปฏานาทีน อตฺถวิภาโค เวทิตพฺโพ ฯ  
        [๒๘๖]  โสตาปนฺโนติ  มคฺคสงฺขาต  โสต  อาปชฺชิตฺวา   
ปาปุณิตฺวา  ิโต ฯ   โสตาปตฺติผลฏโติ   อตฺโถ ฯ   โสตาปตฺติผล- 
สจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺโนติ   โสตาปตฺติผลสฺส   อตฺตปจฺจกฺขกรณาย    
ปฏิปชชฺมาโน ปมมคฺคฏโ   โย   อฏมโกติป   วุจฺจติ ฯ    
สกทาคามีติ  สกิเทว อิม   โลก   ปฏิสนธฺิคฺคหณวเสน   อาคมนสีโล    
ทุติยผลฏโ ฯ อนาคามีติ  ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน  กามโลก   
อนาคมนสีโล  ตติยผลฏโ ฯ โย  ปน  สทฺธานุสารี  ธมฺมานุสารี  
เอกพิชีติเอวมาทิโก อริยปุคฺคลวิภาโค โส เอเตสเยว ปเภโทติ ฯ  
เสส วุตฺตนยเมว ฯ  
        [๒๘๗]  เอตมตฺถ   วิทิตฺวาติ   เอต   อตฺตโน   ธมฺมวินเย  
มตกุณปสทิเสน   ทุสฺสีลปุคฺคเลน   สทฺธึ   สวาสาภาวสงฺขาต   อตฺถ  
วิทิตฺวา ฯ   อิม   อุทานนฺติ   อิม   อสวาสารหสวาสารหภาวาน การณ- 
ปริทีปน อุทาน อุทาเนสิ ฯ  
        [๒๘๘]  ตตฺถ   ฉนฺนมติวสฺสตีติ   อาปตฺตึ   อาปชฺชิตฺวา ปฏจฺิ- 
                       [ จ. ว.ท.  ๒๙๑-๒  ส. ต.  ๔๓๔ ]  
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ฉาเทนฺโต   อ ฺ   นว   อาปตฺตึ  อาปชฺชติ  ตโต  อปรนฺติ  เอว  
อาปตฺติวสฺส   กิเลสวสฺส   อติวิย   วสฺสติ ฯ   วิวฏ   นาติวสฺสตีติ  
อาปตฺตึ   อาปนฺโน   ต   อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา   วิวรนฺโต   สพฺรหฺมจารีน  
ปกาเสนฺโต   ยถาธมฺม   ยถาวินย   ปฏกิโรนฺโต   เทเสนฺโต  
วุฏหนฺโต   อ ฺ   นว   อาปตฺตึ   นาปชฺชติ  เตนสฺส  ต  วิวฏ  ปุน  
อาปตฺติวสฺส   กิเลสวสฺส   น   วสฺสติ ฯ  ยสฺมา  จ  เอตเทว๑  
ตสฺมา   ฉนฺน   ฉาทิต   อาปตฺตึ   วิวเรถ ฯ  เอวนฺต  นาติวสฺสตีติ  
เอว   สนฺเต   ต   อาปตฺตึ   อาปชฺชน   ปคฺุคลาน   อตฺตภาว  
อติวิชฺฌิตฺวา  กิเลสวสฺสเนน  น  วสฺสติ  น เตเมติ ฯ เอว โส กิเลเสหิ  
อนวสฺสุโต   ปริสุทฺธสีโล   สมาหิโต   หุตฺวา   วิปสฺสน   ปฏเปตฺวา  
สมฺมสนฺโต อนุกฺกเมน นิพฺพาน ปาปุณาตีติ อธิปฺปาโย ฯ  
        [๒๘๙]  อถ   ภควา  จินฺเตสิ  อิทานิ  ภิกฺขุสงฺเฆ  อพฺพุโท๒  
ชาโต   อปฺรสิุทฺธา   ปุคฺคลา   อุโปสถ   อาคจฺฉนฺติ   น   จ  
ตถาคโต   อปริสุทฺธาย   ปริสาย   อุโปสถ   อุทฺทสิติ   อนุทฺทสินฺเต  
จ   ภิกฺขุสงฺฆสฺส   อุโปสโถ   ปจฺฉิชฺชติ   ยนฺนูนาห   อิโต   ปฏาย  
ภิกฺขูนเยว   ปาฏิโมกฺขุทฺเทส   อนุชาเนยฺยนฺติ   เอว   ปน  จินฺเตตฺวา  
ภิกฺขูนเยว  ปาฏิโมกฺขุทฺเทส  อนุชานิ ฯ  เตน  วุตฺต  อถ  โข  ภควา  
ฯเปฯ   ปาฏโิมกฺข   อุทฺทเิสยฺยาถาติ ฯ   ตตฺถ   นทานาหนฺติ   น  
อิทานิ   อห ฯ  อุโปสถ  น  กริสฺสามิ  ปาฏิโมกฺข  น  อุทฺทิสิสฺสามีติ  
 ๑. เอตเทวนฺตปิ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. อพฺภุโต ฯ  

                                  [ จ. ว. ท.  ๒๙๒  ส. ต.  ๔๓๔ ]  
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ปจฺเจก   นกาเรน   สมฺพนฺโธ ฯ  ทุวิธ  ปาฏิโมกฺข  อาณาปาฏิโมกฺข  
โอวาทปาฏิโมกฺขนฺติ ฯ   เตสุ   สุณาตุ   เม   ภนฺเตติอาทิก อาณา- 
ปาฏิโมกฺข ฯ   ต   สาวกาว   อุทฺทิสนติฺ   น   พุทฺธา   ย อนฺวฑฺฒ- 
มาส   อุทฺทิสยิติ ฯ   ขนฺติ  ปรม ฯเปฯ  สพฺพปาปสฺส  อกรณ  
ฯเปฯ   อนูปวาโท   อนูปฆาโต ฯเปฯ   เอต   พุทฺธาน   สาสนนฺติ  
อิมา   ปน   ติสฺโส   คาถา  โอวาทปาฏิโมกฺข  นาม ฯ  ต  พุทฺธาว  
อุทฺทิสนฺติ   น   สาวกา ฯ  ฉนฺนมฺป  วสฺสาน  อจฺจเยน  อุทฺทิสนติฺ ฯ  
ทีฆายุกพุทฺธาน   หิ   ธรมานกาเล   อยเมว   ปาฏโิมกฺขุทฺเทโส ฯ  
อปฺปายุกพุทฺธาน   ปน   ปมโพธิยเยว ฯ   ตโต   ปร   อิตโร ฯ  
ต ฺจ   โข   ภิกฺขูเอว   อุทฺทิสนฺติ   น   พุทฺธา ฯ  ตสฺมา  อมฺหากป  
ภควา   วีสติวสฺสมตฺต   อิม   โอวาทปาฏิโมกฺข   อุทฺทิสิตฺวา   อิม  
อนฺตราย   ทสิฺวา   ตโต  ปร  น  อุทฺทสิิ ฯ  อฏานนฺติ  อการณ ฯ  
อนวกาโสติ   ตสฺเสว   เววจน ฯ   การณ  หิ  ติฏติ  เอตฺถ  ผล  
ตทายตฺตวุตฺติตายาติ   านนฺติ   วุจฺจติ ฯ   เอว   อนวกาโสติป  
วุจฺจติ ฯ   ยนติฺ   กริิยาปรามสน ฯ   น  จ  ภิกฺขเว  ปาฏิโมกฺข  
โสตพฺพนฺติอาทิ   ปทตฺถโต   สุวิ ฺเยฺย ฯ   วินิจฺฉยโต   ปเนตฺถ  
ย   วตฺตพฺพ   ต   อฏกถาย   วุตฺตเมว ฯ   ตตฺถ   ปุเร   วา  
ปจฺฉา   วาติ   ตฺติโต  ปพฺุเพ  วา  ปจฺฉา  วา ฯ  กต ฺจ  อกต ฺจ  
อุภย   คเหตฺวาติ   ยสฺส   เอกนฺเตน   กตาป   อตฺถิ  อกตาป  อตฺถิ  
ตสฺส   ตทุภย   คเหตฺวา ฯ   ปริสา   วุฏาตีติ   ยสฺมึ   วตฺถุสฺม ึ 
                   [ จ. ว. ท.  ๒๙๒-๓  ส. ต.  ๔๓๔ ]  
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ปาฏิโมกฺข   ปต   ต   วตฺถุ   อวินิจฺฉินิตฺวา   เกนจิ   อนฺตราเยน  
วุฏาติ ฯ   ปจฺจาทิยตีติ   ปุน   อาทิยติ ฯ  อกต  กมมฺนฺติอาทินา  
ปุน อารภตีติ อตฺโถ ฯ  
        [๒๙๐]  ปร   โจเทตุ   อตฺตนา  อาทาตพฺพ  คเหตพฺพ  อธิกรณ  
อตฺตาทาน ฯ   เตนาห  สาสน  โสเธตุกาโมติอาทึ ฯ  วสฺสารตฺโตติ  
วสฺสกาโล ฯ   ปฏิมาสิตุนฺติ   ปรามสิตุ ฯ   ปลิโพเธ   ฉินฺทิตฺวา  
ฯ เป ฯ   อธิคต   เมตฺตจิตฺตนฺติ   อิมินา   อปฺปนาปฺปตฺต   เมตฺตา- 
ภาวน ทสฺเสติ ฯ   เตเนวาห   วิกฺขมฺภนวเสน   วิหตาฆาตนฺติ ฯ  
โน   โทสนฺตโรติ   เอตฺถ   จิตฺตปริยาโย   อนฺตรสทฺโทติ   อาห   น  
ทุฏจิตฺโต   หุตฺวาติ ฯ   กรุณนฺติ   อปปฺนาปฺปตฺต   กรุณาชฺฌาน ฯ  
กรุณาปุพฺพภาคนฺติ   ปริกมฺมุปจารวสปฺปวตฺต   กรณุ ฯ   เมตฺต ฺจ  
เมตฺตาปุพฺพภาค ฺจาติ   เอตฺถาป   เอเสว   นโย ฯ   เสสเมตฺถ  
สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ  
                 ปาฏิโมกฺขฏปนกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                               ----------  
                    [ จ. ว. ท.  ๒๙๓-๓๑๖  ส. ต.  ๔๓๔-๘ ]  
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                                    ภิกฺขุนิกฺขนฺธกวณฺณนา  
        [๒๙๑]  ภิกฺขุนิกฺขนฺธเก ฯ   สกฺเกสุ   วิหรตีติ   ปมคมเนน  
คนฺตฺวา   วิหรติ ฯ  มหาปชาปตี  โคตมีติ  เอตฺถ  โคตมีติ  โคตฺต ฯ  
นามกรณทิวเส   ปนสฺสา   ลทฺธสกฺการา   พฺราหฺมณา   ลกฺขณสมฺปตฺตึ  
ทิสฺวา   สเจ   อย   ธีตร   ลภิสฺสติ   จกฺกวตฺติร ฺโ   มเหสี  
ภวิสฺสติ   สเจ   ปุตฺต   ลภิสฺสติ   จกฺกวตฺติราชา   ภวิสฺสตีติ  
อุภยถาป   มหตีเยวสฺสา   ปชา   ภวิสฺสตีติ   พฺยากรสึุ ฯ   ตสฺมา  
ปุตฺตปชาย   เจว   ธีตุปชาย   จ   มหนฺตตฺตา   มหาปชาปตีติ   นาม  
กรึสุ ฯ   อิธ   ปน   โคตฺเตน   สทฺธึ   สสนฺเทตฺวา   มหาปชาปตี  
โคตมีติ   วุตฺต ฯ   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมีติ   ภควา  กปลปุร  
คนฺตฺวา  ปมเมว  นนฺท  ปพฺพาเชสิ ฯ  สตฺตเม  ทิวเส ราหุล- 
กุมาร ฯ จุมพฺตกลเห๑   ปน   อุภยนครวาสิเกสุ   ยุทธฺตฺถาย   นกิขฺ- 
มนฺเตสุ สตฺถา   คนฺตฺวา   เต   ราชาโน   ส ฺาเปตฺวา   อตฺตทณฺฑ- 
สุตฺต กเถสิ ฯ   ราชาโน   ปสีทิตฺวา   อฑฺฒเตยฺยสเต   อฑฺฒเตยฺย- 
สเต ทารเก   อทสุ ฯ   ตานิ   ป ฺจกุมารสตานิ   สตฺถุ   สนฺติเก  
ปพฺพชึสุ ฯ   อถ   เตส   ปชาปติโย   สาสน   เปเสตฺวา  อนภิรตึ  
อุปฺปาทยึสุ ฯ   สตฺถา   เตส   อนภิรติยา   อุปฺปนฺนภาว   ตฺวา  
เต   ป ฺจสเต   ทหรภิกฺขู   กุณาลทห   เนตฺวา  อตฺตโน  กุณาล- 
กาเล นิสินฺนปุพฺเพ   ปาสาณตเล   นิสทีิตฺวา   กุณาลชาตกกถาย  
 ๑. อ ฺตฺถ ปน จุพฺพฏกลเหติ ทิสฺสติ ฯ  

                      [ จ. ว. ท.  ๓๒๐  ส. ต.  ๔๓๙ ]  
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เตส   อนภิรตึ  วิโนเทตฺวา  สพฺเพป  เต  โสตาปตฺติผเล  ปติฏา- 
เปสิ ปุน   มหาวน   อาเนตฺวา   อรหตฺตผเล ฯ   เตส   จิตฺต- 
ชานนตฺถ ปนุป   ปชาปติโย   สาสน   ปหิณึสุ ฯ   เต   อภพฺพา    
มย ฆราวาสสฺสาติ   ปฏิสาสน   ปหิณึสุ ฯ   ตา   นทานิ   อมฺหาก  
ปรฆร   คนฺตุ   ยุตฺต   มหาปชาปติยา   สนฺติก   คนฺตฺวา   ปพฺพชชฺ  
อนุชานาเปตฺวา   ปพฺพชิสสฺามาติ   ป ฺจสตาป   มหาปชาปตึ อุป- 
สงฺกมิตฺวา   อยฺเย   อมฺหาก   ปพฺพชฺช  อนุชานาเปถาติ  อาหสุ ฯ  
มหาปชาปตี   ตา   อิตฺถิโย   คเหตฺวา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ ฯ  
เสตจฺฉตฺตสฺส   เหฏา   ร ฺโ   ปรนิิพฺพุตกาเล   อุปสงฺกมีติป  
วทนฺติเยว ฯ ปกฺกามีติ ปุน กปลปรุเมว ปาวิสิ ฯ  
        [๒๙๒]  ยถาภิรนฺต   วิหริตฺวาติ   โพธเนยฺยสตฺตาน   อุปนิสสฺย  
โอโลเกนฺโต   ยถาชฺฌาสเยน   วิหริตฺวา ฯ   จาริก   ปกฺกามีติ  
มหาชนสงฺคห  กโรนฺโต  อุตฺตมาย  พุทฺธสิริยา  อโนปเมน  พุทฺธวิลาเสน  
อตุริตจาริก   ปกฺกามิ ฯ   สมฺพหุลาหิ   สากิยานีหิ   สทฺธินฺติ  
อนฺโตนิเวสนสฺมึเยว   ทสพล   อุทฺทสิฺส   ปพฺพชชฺาเวส  คเหตฺวา  ตาป  
ป ฺจสตา   สากิยานิโย   ปพฺพชฺชาเวสเยว   คาหาเปตฺวา   สพฺพาหิป  
ตาหิ   สมฺพหุลาหิ   สากยิานีหิ  สทฺธึ ฯ  ปกฺกามีติ  คมน  อภินีหริ ฯ  
คมนาภินีหรณกาเล   ปนสฺสา   สุกุมารา   ราชิตฺถิโย   ปทสา   คนฺตุ  
น   สกฺขิสฺสนฺตีติ   สากิยา   โกลิยราชาโน   โสวณฺณสิวิกาโย  
อุปฏาปยึสุ ฯ   ตา   ปน   ยาเน   อารุยหฺ   คจฺฉนฺตีหิ   สตฺถร ิ 
                       [ จ. ว. ท.  ๓๒๐-๑  ส. ต.  ๔๓๙ ]  
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อคารโว  กโต  โหตีติ  เอกปณฺณาสโยชนิก  มคฺค  ปทสาว  ปฏปิชฺชึส ุฯ    
ราชาโนป   ปุรโต   จ   ปจฺฉโต   จ   อารกฺข   สวิทหาเปตฺวา  
ตณฺฑุลสปฺปเตลาทีน   สกฏานิ   ปูเรตฺวา   คตคตฏาเน  
อาหาร  ปฏิยาเทถาติ  ปุริเส  เปสยึสุ ฯ  สุเนหิ๑ ปาเทหีติ ตาส  
หิ   สุขุมาลตฺตา   ปาเทสุ   เอโก   โผโฏ   อุฏเติ  เอโก  ภิชฺชติ  
อุโภ   ปาทา   กฏกฏ ิสมฺปริกิณฺณา   วิย   หุตฺวา   อุทฺธุมาตา   เตน  
วุตฺต   สุเนหิ   ปาเทหีติ ฯ   พหิทฺวารโกฏเกติ   ทวฺารโกฏกสฺส  
พหิ ฯ   กสฺมา   ปเนว    ิตาติ ฯ   เอว  กิรสฺสา  อโหสิ  อห  
ตถาคเตน   อนนุ ฺาตา   สยเมว   ปพฺพชฺชาเวส   อคฺคเหสึ   เอว  
คหิตภาโว   จ   ปน   เม   สกลชมฺพูทีเป   ปากโฏ   ชาโต   สเจ  
สตฺถา   ปพฺพชฺช   อนุชานิสฺสติ   อิจฺเจต   กุสล   สเจ  นานุชานิสฺสติ  
มหตี   ครหา   ภวิสฺสตีติ   วิหาร   ปวิสิตุ   อสกโฺกนตีฺ  
โรทมานา   อฏาสิ ฯ   กนิฺนุ   ตฺว   โคตมีติ   กินฺน ุ  ราชกุลาน  
วิปตฺติ   อุปฺปนฺนา   เกน   นุ   ตฺว   การเณน   เอว   วิวณฺณภาว  
ปตฺตา สุเนหิ ปาเทหิ ฯ เป ฯ  ิตาติ ฯ  
        [๒๙๓]  อ ฺเนป   ปริยาเยนาติ   อ ฺเนป   การเณน ฯ  
อาปาทิกาติ   สวฑฺฒิกา ฯ   ตุมฺหาก   หตฺถปาเทสุ   หตฺถปาทกิจฺจ  
อสาเธนฺเตสุ   หตฺเถ   จ   ปาเท   จ   วฑฺเฒตฺวา   ปฏิชคฺคิกาติ  
อตฺโถ ฯ   โปสิกาติ   ทิวสสฺส   เทฺว   ตโย   วาเร  นหาเปตฺวา  
 ๑. สพฺพตฺถ สูเนหีติ ปาโ ยตฺุตตโรว ฯ  

                       [ จ. ว. ท.  ๓๒๑-๓  ส. ต.  ๔๓๙ ]  
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โยเชตฺวา   ปาเยตฺวา   ตุมฺเห   โปเสสิ ฯ   ถ ฺ   ปาเยสีติ นนฺท- 
กุมาโร  กิร  โพธิสตฺตโต  กติปาเหเนว  ทหรตโร ฯ  ตสฺมึ ชาเต  
มหาปชาปตี   อตฺตโน   ปตฺุต   ธาตีน   ทตฺวา   สย   โพธิสตฺตสฺส  
ธาติกิจฺจ   สาธยมานา   อตฺตโน   ถ ฺ   ปาเยสิ ฯ   ต  สนฺธาย  
เถโร   เอวมาห ฯ   สาธุ   ภนฺเตติ   พหูปการาติอาทีหิ   ตสฺสา  
คุณ   กเถตฺวา   ปุน   ปพฺพชฺช   ยาจนฺโต   เอวมาห ฯ   สตฺถาป  
อิตฺถิโย   นาม   ปริตฺตสตฺตา๑   เอกยาจิตมตฺเตเยว   ปพฺพชฺชาย  
อนุ ฺาตาย   น   มม   สาสน   ครุ   กตฺวา   คณฺหิสฺสนฺตีติ  ติกฺขตฺตุ  
ปฏิกฺขิปตฺวา   อิทานิ   ครุ   กตฺวา  คาหาเปตุกามตาย  สเจ  อานนฺท  
มหาปชาปตี   โคตมี   อฏ   ครุธมฺเม   ปฏิคฺคณฺหาติ   สาวสฺสา  
โหตุ อุปสมฺปทาติอาทิมาห ฯ  
        [๒๙๔]  ตตฺถ  สาวสฺสาติ  สาเอว  อสฺสา  ปพฺพชฺชาป อุปสมฺปทาป  
โหตุ ฯ   ตทหุปสมฺปนฺนสฺสาติ   ตทิวสมฺป   อุปสมฺปนฺนสฺส ฯ  
อภิวาทน   ปจฺจุฏาน   อ ฺชลิกมฺม   สามีจิกมฺม   กาตพฺพนฺติ  
มานาติมาน   อกตฺวา   ป ฺจปฺปติฏ ิเตน   อภิวาทน   อาสนา  วุฏาย  
ปจฺจุคฺคมนวเสน   ปจฺจุฏาน   ทส   นเข   สโมธาเนตฺวา  อ ฺชลิ- 
กมฺม อาสนป ฺาปนวีชนาทิก   อนุจฺฉวิกกมฺมสงฺขาต   สามีจิ- 
กมฺม ฺจ กตฺตพฺพ ฯ   อภิกฺขุเก   อาวาเสติ   ยตฺถ   วสนฺติยา   
อนนฺตราเยน โอวาทตฺถาย   อุปสงฺกมนารเห   าเน   โอวาททายโก  
 ๑. ม. ปริตฺตสทฺธา ฯ อ ฺตฺถ ปน ปริตฺตป ฺาติป ทิสฺสติ ฯ  

                             [ จ. ว. ท.  ๓๒๓  ส. ต.  ๔๓๙ ]  
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อาจริโย   นตฺถิ   อย  อภิกฺขุโก  อาวาโส  นาม  เอวรูเป  อาวาเส  
วสฺส   น   อุปคนฺตพฺพ ฯ   อนฺวฑฺฒมาสนฺติ   อนุโปสถิก ฯ โอวาทุ- 
ปสงฺกมนนฺติ   โอวาทตฺถาย   อุปสงฺกมน ฯ  ทิฏเนาติ  จกฺขุนา  
ทิฏเน ฯ  สุเตนาติ  โสเตน  สุเตน ฯ  ปริสงฺกายาติ  ทฏิสุต- 
วเสน ปริสงฺกิเตน ฯ   ครธุมฺมนฺติ   ครกุ   สงฺฆาทิเสสาปตฺตึ ฯ  
ปกฺขมานตฺตนฺติ   อนูนานิ   ปณฺณรส   ทิวสานิ   มานตฺต ฯ   ฉสุ  
ธมฺเมสูติ   วิกาลโภชนจฺฉฏเสุ   สิกขฺาปเทสุ ฯ   สิกฺขิตสิกฺขายาติ  
เอกสิกฺขมฺป   อขณฺฑ   กตฺวา   ปูริตสิกขฺาย ฯ   น   อกฺโกสิตพฺโพ  
น   ปริภาสติพฺโพติ   ทสนฺน   อกฺโกสวตฺถูน  อ ฺตเรน  อกฺโกส- 
วตฺถุนา น   อกฺโกสิตพฺโพ   ภยุปทสนาย๑  กายจิ๓  ปริภาสาย๒  
น   ปริภาสิตพฺโพ ฯ   โอวโฏ   ภิกฺขุนนี   ภิกฺขูสุ   วจนปโถติ  
โอวาทานุสาสนีธมฺมกถาสงฺขาโต   วจนปโถ   ภิกฺขุนีน   ภิกฺขูสุ  วาริโต  
ปหิโต ฯ   น   หิ   ภิกฺขุนิยา   โกจิ   ภิกขฺุ   โอวทิตพฺโพ   วา  
อนุสาสิตพฺโพ   วา ฯ   ภนฺเต   โปราณกตฺเถรา   อิท ฺจิท ฺจ  วตฺต  
ปูรยึสูติ  เอว  ปน  ปเวณีวเสน  กเถตุ  วฏฏติ ฯ  อโนวโฏ ภิกฺขูนนฺติ  
ภิกฺขูน   ปน   ภิกฺขุนีสุ   วจนปโถ   อนิวาริโต   ยถารุจิยา  โอวทนฺตุ  
อนุสาสนฺตุ   ธมฺมกถ   กเถนฺตูติ   อยเมตฺถ   สงฺเขโป ฯ  วิตฺถารโต  
ปเนสา ครุธมฺมกถา มหาวิภงฺเค วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ  
 ๑. ม. ภสฺสปรมฺปราย ฯ ๒. ม. ภาสาย ฯ ทิสฺสมานปาา ปน ยุตฺตตรา โหนฺติ ฯ  
 ๓. ยายกายจีต ิภเวยยฺ ฯ  

                         [ จ. ว. ท.  ๓๒๓-๔  ส. ต.  ๔๓๙ ]  
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        [๒๙๕]  อิเม  ปน  อฏ  ครุธมฺเม  สตฺถ ุ สนฺติเก  อุคฺคเหตฺวา  
เถเรน   อตฺตโน   อาโรจิยมาเน   สุตฺวา  มหาปชาปติยา  ตาวมหนฺต  
โทมนสฺส   ขเณน   ปฏิปปฺสฺสมฺภิ ฯ   อโนตตฺตทหโต   อาหเตน  
สีตุทกสฺส   ฆฏสเตน   มตฺถเก   ปริสตฺตา   วิย   วิคตปริฬาหา  อตฺต- 
มนา   หุตฺวา   ครุธมฺมปฏคฺิคหเณน   อุปฺปนฺน   ปติปาโมชฺช  
อาวิกโรนฺตี เสยฺยถาป ภนฺเตติอาทิก อุทาน อุทาเนสิ ฯ  
        [๒๙๖]  ตตฺถ  ทหโรติ  ตรุโณ ฯ  ยุวาติ  โยพฺพ ฺภาเว 
 ิโต ฯ มณฺฑนกชาติโกติ   อลงฺการกสภาโว ฯ  ตตฺถ  โกจิ   
ตรุโณป  ยุวา  น โหติ  ยถา  อติตรุโณ ฯ  โกจิ  ยุวาป   
มณฺฑนกชาติโก  น  โหติ ยถา อุปสนฺตสภาโว   อาลสิยพฺยสนา- 
ทีหิ   วา  อภิภูโต ฯ  อิธ  ปน  ทหโร เจว  ยุวา  จ  มณฺฑนก- 
ชาติโก  จ  อธิปฺเปโต ฯ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ อุปฺปลาทีนิ   
โลกสมฺมตตฺตา   วุตฺตานิ ฯ  อิโต  ปร  ย  วตฺตพฺพ  ต อฏกถาย  
ทสฺสิตเมว ฯ  
        [๒๙๗]  ตตฺถ   มาตุคามสฺส   ปพฺพชิตตฺตาติ  อิท  ป ฺจวสฺสสตโต  
อุทฺธ   อฏตฺวา   ป ฺจสุเยว   วสฺสสเตสุ   สทฺธมมฺฏ ิติยา  
การณนิทสฺสน ฯ   ปฏิสมภิฺทปฺปเภทปฺปตฺตขีณาสววเสเนว   วุตฺตนฺติ  
เอตฺถ   ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตขีณาสวคฺคหเณน   ฌานานิป   คหิตาเนว  
โหนฺติ ฯ   น   หิ   นชิฺฌานิกาน   สพฺพปฺปการา   สมฺปตฺติ  อิชฺฌตีติ  
คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ   สุกขฺวิปสฺสกขีณาสววเสน วสฺสสหสฺสนฺติ- 
                        [ จ. ว. ท.  ๓๒๔-๗  ส. ต.  ๔๓๙ ]  
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อาทินา   จ  ย  วุตฺต  ต  ขนธฺกภาณกาน  มเตน  วุตฺตนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ   ทีฆนิกายฏกถาย   ปน  เอว  วุตฺต  ปฏิสมฺภิทปฺปตฺเตหิ  
วสฺสสหสฺส   อฏาสิ   ฉฬภิ ฺเหิ   วสฺสสหสฺส   เตวิชฺเชหิ  
วสฺสสหสฺส   สุกฺขวิปสฺสเกหิ   วสฺสสหสฺส   ปาฏโิมกฺเขน  
วสฺสสหสฺส   อฏาสีติ ฯ   องฺคุตฺตรนิกายฏกถายมฺป   พุทฺธาน  
ปรินิพฺพานโต   วสฺสสหสฺสเมว   ปฏสิมฺภิทา   นพฺิพตฺเตตุ   สกฺโกนฺติ  
ตโต   ปร   ฉ   อภิ ฺา   ตโต   ตาป   นิพฺพตฺเตตุ   อสกฺโกนฺตา  
ติสฺโส   วิชฺชา   นิพฺพตฺเตนฺติ   คจฺฉนฺเต   คจฺฉนฺเต   กาเล   ตาป  
นิพฺพตฺเตตุ   อสกฺโกนฺตา   สุกฺขวิปสฺสกา   โหนฺติ   เอเตเนว อุปาเยน    
อนาคามิโน   สกทาคามิโน   โสตาปนฺนาติ   วุตฺต ฯ สยุตฺต- 
นิกายฏกถาย   ปน   ปมโพธิย   ภิกขฺู  ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา  อเหสุ  
อถ   กาเล   คจฺฉนฺเต   ปฏิสมฺภิทา   ปาปุณิตุ   น  สกฺขึสุ  ฉฬภิ ฺา  
อเหสุ   ตโต   ฉฬภิ ฺา   ปตฺตุ   อสกโฺกนฺตา   ติสโฺส   วิชชฺา  
ปาปุณึสุ   อิทานิ   กาเล   คจฺฉนฺเต   ติสฺโส   วิชชฺา   ปาปุณิตุ  
อสกฺโกนฺตา   อาสวกฺขยมตฺต   ปาปุณิสฺสนฺติ   ตมฺป   อสกฺโกนตฺา  
อนาคามิผล   ตมฺป   อสกโฺกนฺตา   สกทาคามิผล   ตมฺป   อสกโฺกนฺตา  
โสตาปตฺติผล   คจฺฉนฺเต   กาเล   โสตาปตฺติผลมฺป   ปตฺตุ  
น   สกฺขิสฺสนฺตีติ   วุตฺต ฯ   ยสฺมา   เจต  สพฺพ  อ ฺม ฺ- 
ปฏิวิรุทฺธ ตสฺมา   เตส   เตส   ภาณกาน   มตเมว   อาจริเยน    
ตตฺถ  ตตฺถ ทสฺสิตนฺติ   คเหตพฺพ ฯ   อ ฺถา   หิ   อาจริยสฺเสว  
                         [ จ. ว. ท.  ๓๒๗  ส. ต.  ๔๔๐ ]  
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ปุพฺพาปรวิโรธปฺปสงฺโค   สิยาติ ฯ   ตานิเยวาติ   ตานิเยว   ป ฺจ  
วสฺสสหสฺสานิ ฯ   ปรยิตฺติมูลก   สาสนนฺติ   อาห   นหิ   ปริยตฺติยา  
อสติ   ปฏิเวโธ   อตฺถีติอาทึ ฯ  ปรยิตฺติยา  หิ  อนฺตรหิตาย   
ปฏิปตฺติ อนฺตรธายติ   ปฏิปตฺติยา   อนฺตรหิตาย   อธิคโม    
อนฺตรธายติ ฯ กึการณา ฯ   อย   หิ  ปรยิตฺติ  ปฏิปตฺติยา  ปจฺจโย   
โหติ  ปฏิปตฺติ อธิคมสฺส ฯ  อิติ  ปฏิปตฺติโตป  ปรยิตฺติเยว   
ปมาณ ฯ  ตตฺถ ปฏิเวโธ จ  ปฏิปตฺติ  จ  โหติป  น  โหติป ฯ   
เอกสฺมึ  หิ  กาเล ปฏิเวธกรา ภิกฺขู  พหู  โหนฺติ ฯ  น  เอส   
ภิกฺขุ  ปุถชฺุชโนติ  องฺคุลึ  ปสาเรตฺวา ทสฺเสตพฺโพ   โหติ ฯ   
อิมสฺมึเยว  ทีเป  เอกวาร  ปุถุชชฺนภิกฺขุ  นาม นาโหสิ ฯ   
ปฏิปตฺติปูรกาป  กทาจิ  พหู  โหนฺติ  กทาจิ  อปฺปา ฯ อิติ ปฏิเวโธ    
จ   ปฏิปตฺติ  จ  โหติป  น  โหติป ฯ  สาสนฏ ิติยา  ปน ปริยตฺติเยว   
ปมาณ ฯ  ปณฺฑิโต  หิ  เตปฏก  สุตฺวา  เทฺวป  ปูเรติ ฯ  
ยถา   อมฺหาก  โพธิสตฺโต  อาฬารสฺส  สนฺติเก  ป ฺจาภิ ฺา   
สตฺต  จ สมาปตฺติโย   นิพฺพตฺเตตฺวา   เนวส ฺานาส ฺายตน- 
สมาปตฺติยา  ปริกมฺม  ปุจฺฉิ ฯ  โส  น  ชานามีติ  อาห ฯ  ตโต   
อุทฺทกสฺส สนฺติก คนฺตฺวา   อธิคตวิเสส   สสนฺทิตฺวา   เนวส ฺา- 
นาส ฺายตนสฺส  ปรกิมมฺ ปุจฺฉิ ฯ   โส   อาจิกฺขิ ฯ  ตสฺส   
วจนสมนฺตรเมว  มหาสตฺโต  ต สมฺปาเทสิ ฯ  เอวเมว  ป ฺวา   
ภิกฺขุ  ปริยตฺตึ สุตฺวา เทฺวป ปูเรติ ฯ ตสฺมา   ปรยิตฺติยา    ิตาย  
                         [ จ. ว. ท.  ๓๒๗  ส. ต.  ๔๔๐ ]  
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สาสน    ิต   โหติ ฯ   ยถาป   มหโต  ตฬากสฺส  ปาฬิยา  ถิราย  
อุทก   น   สฺสตีติ   น   วตฺตพฺพ   อุทเก   สติ  ปทุมาทีนิ  ปุปผฺานิ  
น   ปุปฺผิสฺสนฺตีติ   น   วตฺตพฺพ ฯ   เอวเมว   มหาตฬากสฺส  
ถิรปาฬิสทิเส   เตปฏเก   พุทฺธวจเน   สติ   มหาตฬาเก   อุทกสทิสา  
ปฏิปตฺติปูรกา   กลุปุตฺตา   นตฺถีติ   น   วตฺตพฺพ   เตสุ   สติ มหา- 
ตฬาเก   ปทมุาทีนิ   ปุปฺผานิ   วิย   โสตาปนฺนาทโย  อริยปุคฺคลา  
นตฺถีติ   น   วตฺตพฺพ ฯ   เอว  เอกนฺตโต  ปริยตฺติเยว  ปมาณ ฯ  
ปริยตฺติยา   อนฺตรหิตายาติ   เอตฺถ   ปริยตฺตีติ   เตปฏก   พุทฺธวจน  
สาฏกถา   ปาลิ ฯ   ยาว   สา   ติฏติ   ตาว   ปริยตฺติ  
ปริปุณฺณา   นาม  โหติ ฯ  คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺเต  กาเล  กลิยุคราชาโน  
อธมฺมิกา   โหนฺติ ฯ   เตสุ   อธมฺมิเกสุ   เตสมฺป   อมจฺจาทโย  
อธมฺมิกา   โหนฺติ ฯ  ตโต  รฏชนปทวาสิโนติ  เอเตส  อธมฺมิกตาย  
น   เทโว   สมฺมา   วสฺสติ ฯ   ตโต  สสฺสานิ  น  สมฺปชฺชนฺติ ฯ  
เตสุ   อสมฺปชฺชนฺเตสุ   ปจฺจยทายกา   ภิกฺขุสงฺฆสฺส   ปจฺจเย   ทาตุ  
น   สกฺโกนฺติ ฯ  ภิกฺขู  ปจฺจเยหิ  กิลมนตฺา  อนฺเตวาสิเก  สงฺคเหตุ  
น   สกฺโกนฺติ ฯ  คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺเต  กาเล  ปริยตฺติ  ปริหายติ ฯ  
อตฺถวเสน   ธาเรตุ   น  สกฺโกนฺติ  ปาลิวเสเนว  ธาเรนฺติ ฯ  ตโต  
กาเล   คจฺฉนฺเต   ปาลิมฺป   สกล   ธาเรตุ  น  สกฺโกนฺติ ฯ  ปม  
หิ อภิธมฺมปฏก ปริหายติ ฯ ปริหายมาน มตฺถกโต ปฏาย  
ปริหายติ ฯ   ปมเมว   หิ   มหาปกรณ   ปริหายติ ฯ   ตสฺมึ  
                     [ จ. ว. ท.  ๓๒๗  ส. ต.  ๔๔๐ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 441 

ปริหีเน   ยมก   กถาวตฺถุ   ปุคฺคลป ฺตฺติ   ธาตุกถา   วิภงฺโค  
ธมฺมสงฺคโหติ   เอว   อภิธมฺมปฏเก   ปริหีเน   มตฺถกโต   ปฏาย  
สุตฺตนฺตปฏก   ปริหายติ ฯ   ปม  ห ิ องฺคุตฺตรนิกาโย  ปริหายติ ฯ  
ตสฺมึป   ปม   เอกาทสนิปาโต   ทสกนิปาโต ฯเปฯ   ตโต  
เอกนิปาโตติ   เอว   องฺคุตฺตเร   ปรหิีเน   มตฺถกโต   ปฏาย สยุตฺต- 
นิกาโย   ปรหิายติ ฯ   ปม   หิ  มหาวคฺโค  ปริหายติ  ตโต  
สฬายตนวคฺโค   ขนฺธิยวคฺโค   นิทานวคฺโค   สคาถาวคฺโคติ   เอว  
สยุตฺตนิกาเย   ปริหีเน  มตฺถกโต  ปฏาย  มชฺฌิมนิกาโย  ปริหายติ ฯ  
ปม   ห ิ  อุปริปณฺณาสโก   ปริหายติ ฯ   ตโต   มชฌฺมิปณฺณาสโก  
ตโต   มลูปณฺณาสโกติ   เอว   มชฺฌิมนิกาเย   ปริหเีน   มตฺถกโต  
ปฏาย   ทีฆนิกาโย   ปรหิายติ ฯ   ปม   หิ   ปาฏิยวคฺโค  
ปริหายติ   ตโต   มหาวคฺโค  ตโต  สีลกฺขนฺธวคฺโคติ  เอว  ทีฆนิกาเย  
ปริหีเน   สุตฺตนฺตปฏก   ปริหีน   นาม   โหติ ฯ   วินยปฏเกน  
สทฺธึ   ชาตกเมว   ธาเรนฺติ ฯ  วินยปฏก  ห ิ ลชชฺิโน  ธาเรนฺติ ฯ  
ลาภกามา   ปน   สุตฺตนฺเต  กถิเตป  สลฺลกฺเขนฺตา  นตฺถีติ  ชาตกเมว  
ธาเรนฺติ ฯ   คจฺฉนฺเต   กาเล  ชาตกป  ธาเรตุ  น  สกฺโกนฺติ ฯ  
อถ   เนส  ปม  เวสฺสนฺตรชาตก  ปรหิายติ ฯ  ตโต  ปฏโิลมกกฺเมน  
ปุณฺณกชาตก   มหานารทกสฺสปนฺติ   ปริโยสาเน   อปณฺณกชาตก  
ปริหายติ ฯ   วินยปฏกเมว   ธาเรนฺติ ฯ   คจฺฉนฺเต   กาเล  
ตมฺป   มตฺถกโต   ปฏาย   ปริหายติ ฯ   ปม   ห ิ  ปริวาโร 
                            [ จ. ว. ท.  ๓๒๗  ส. ต.  ๔๔๐ ]  
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ปริหายติ ฯ   ตโต  ขนฺธโก  ภิกฺขุนีวิภงฺโค  มหาวิภงฺโคติ  อนุกฺกเมน  
อุโปสถกฺขนธฺกมตฺตเมว   ธาเรนฺติ ฯ   ตทาป  ปริยตฺติ  อนนฺตรหิตาว  
โหติ   ยาว   ปน   มนุสฺเสสุ   จตุปฺปทิกา   คาถาป   ปวตฺตติ  ตาว  
ปริยตฺติ   อนนฺตรหิตาว   โหติ ฯ   ยทา   สทฺโธ   ปสนฺโน  ราชา  
หตฺถิกฺขนฺเธ   สุวณฺณจงฺโกฏกมฺหิ   สหสฺสตฺถวิก   ปาเปตฺวา   พุทฺเธหิ  
กถิต   จตุปฺปทิก   คาถ   ชานนฺโต   อิม   สหสฺส   คณฺหตูติ   นคเร  
เภรึ   จาราเปตฺวา   คณฺหณก   อลภิตฺวา   เอกวาร  จราปเต  นาม  
สุณนฺตาป   โหนฺติ   อสุณนฺตาปติ   ยาวตติย   จาราเปตฺวา   คณฺหณก  
อลภิตฺวา   ราชปุริสา   สหสฺสตฺถวิก   ปนุ   ราชกุล   ปเวเสนฺติ ฯ  
ตทา   ปริยตฺติ   อนฺตรหิตา   นาม   โหติ ฯ   จิร   ปวตฺติสฺสตีติ ปริ- 
ยตฺติยา   อนฺตรหิตายป   ลิงฺคมตฺต  อทฺธาน  ปวตฺติสฺสติ ฯ  กถ ฯ  
คจฺฉนฺเต   คจฺฉนฺเต   หิ   กาเล   จีวรคฺคหณ   ปตฺตคฺคหณ สมฺมิ ฺชน- 
ปสารณ   อาโลกิตวิโลกติ   น   ปาสาทิก   โหติ ฯ นิคฺคณฺสมณา    
วิย   อลาพุปตฺต  ภิกฺขู  ปตฺต  อคฺคพาหาย  ปริกฺขิปตฺวา อาทาย    
วิจรนฺติ ฯ   เอตฺตาวตาป  ลิงฺค  อนนฺตรหิตเมว  โหติ ฯ คจฺฉนฺเต   
ปน  กาเล  อคฺคพาหโต โอตาเรตฺวา หตฺเถน วา สิกฺกาย วา  
โอลมฺพิตฺวา   วิจรนฺติ ฯ  จีวรป  รชนสารุปฺป  อกตฺวา  โอฏฏ ิก- 
วณฺณ กตฺวา  วิจรนฺติ ฯ  คจฺฉนฺเต  กาเล  รชนป  น  โหติ ฯ   
ทสจฺฉินฺทน โอวฏฏิกวิชฌฺน   กปฺปมตฺต ฺจ   กตฺวา   วล ฺเชนฺติ ฯ   
ปุน  โอวฏฏกิ วิชฺฌิตฺวา   กปฺป   น   กโรนฺติ ฯ   ตโต   อุภยป  
                          [ จ. ว. ท.  ๓๒๗  ส. ต.  ๔๔๐ ]  
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อกตฺวา   ทสา   เฉตฺวา   ปริพฺพาชกา   วิย   วิจรนฺติ ฯ  คจฺฉนฺเต  
กาเล   โก   อิมินา   อมฺหาก   อตฺโถติ  ขุทฺทก  กาสาวขณฺฑ  หตฺเถ  
วา   คีวาย   วา  พนฺธนฺติ  เกเสสุ  วา  อลฺลิยาเปนฺติ ฯ  ทารภรณ  
กโรนฺตา   กสิตฺวา   วปตฺวา   ชีวิต   กปฺเปตฺวา   วิจรนฺติ ฯ  ตทา  
ทกฺขิณ   เทนฺโต   ชโน   สงฺฆ   อุทฺทิสสฺ   เอเตสป   เทติ ฯ  อิท  
สนฺธาย   ภควตา   วุตฺต   ภวิสฺสนฺติ   โข   ปนานนฺท  อนาคตมทฺธาน  
โคตฺรภุโน   กาสาวกณฺา   ทุสฺสีลา   ปาปธมฺมา   เตสุ   ทุสฺสีเลสุ  
สงฺฆ   อุทฺทสิฺส   ทาน   ทสฺสนฺติ   ตทาปห   อานนฺท   สงฺฆคต  
ทกฺขิณ  อสงฺเขยฺย  อปฺปเมยฺย  วทามีติ๑ ฯ  ตโต  คจฺฉนฺเต กาเล  
นานาวิธานิ   กมฺมานิ   กโรนฺตา   ปป ฺโจ   เอส   กึ   อิมินา  
อมฺหากนฺติ   กาสาวขณฺฑ   ฉินฺทิตฺวา   อร ฺเ   ขิปนฺติ ฯ   เอตสฺมึ  
กาเล   ลิงฺค   อนฺตรหิต   นาม   โหติ ฯ   กสฺสปทสพลสฺส   กริ  
กาลโต   ปฏาย   โยนกาน   เสตกานิ   ปารุปตฺวา   จรณ  จาริตฺต  
ชาต ฯ   เอว  ปริยตฺติยา  อนฺตรหิตาย  ลิงฺคมตฺต  จิร  ปวตฺติสฺส- 
ตีติ เวทิตพฺพ ฯ  
        [๒๙๘]  ยทคฺเคนาติ   ย   ทิวส   อาทึ  กตฺวา ฯ  ตทาวาติ  
ตสฺมึเยว   ทวิเส ฯ   อนุ ฺตฺติยาติ   อนุ ฺาย ฯ  เอกาห  ภนฺเต  
อานนฺท   ภควนฺต  วร  ยาจามีติ  เอวเมว  โข  อห  ภนฺเต  อานนฺท  
อิเม   อฏ   ครุธมฺเม   ปฏิคฺคณฺหามิ   ยาวชีว   อนติกฺกมนีเยติ  
 ๑. ม. อุ. ๑๔/๔๖๐.  

                         [ จ. ว. ท.  ๓๒๗  ส. ต.  ๔๔๐ ]  
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ปฏิชานิตฺวา  อิทานิ  กสฺมา  วร  ยาจตีติ  เจ ฯ ปรุปวาทวิวชฺ- 
ชนตฺถ ฯเอว   หิ  เกจิ  วเทยฺยุ  มหาปชาปติยา  ปม   
สมฺปฏิจฺฉิตตฺตา  ภิกฺขูน ภิกฺขุนีน  จ  ยถาวุฑฒ  อภิวาทน  นาโหสิ   
สา  เจ วร ยาเจยฺย ภควา อนุชาเนยฺยาติ ฯ  
        [๒๙๙]  สราคายาติ  สราคภาวาย  กามราคภวราคปริพฺรูห- 
นาย ฯ สโยคายาติ   วฏเฏ   สโยชนตฺถาย ฯ   อาจยายาติ   วฏฏสฺส  
วฑฺฒนตฺถาย ฯ   มหิจฺฉตายาติ   มหิจฺฉภาวาย ฯ   อสนฺตุฏ ิตายาติ  
อสนฺตุฏ ิภาวาย ฯ   สงฺคณิกายาติ   กิเลสสงฺคณ คณสงฺคณ- 
วิหาราย ฯ โกสชฺชายาติ   กุสีตภาวาย ฯ   ทุพฺภรตายาติ   ทุปฺโปส- 
ตาย ฯ วิราคายาติ   สกลวฏฏโต  วิรชชฺนตฺถาย ฯ  วิสโยคายาติ   
กามภวาทีหิ วิสยุชฺชนตฺถาย ฯ   อปจยายาติ  สพฺพสฺสาป  วฏฏสฺส   
อปจยตฺถาย ฯ นิพฺพานายาติ  อตฺโถ ฯ  อปฺปจฺฉตายาติ  ปจฺจยปฺ 
ปจฺฉตาทิวเสน  สพฺพโส อิจฺฉาปคมาย ฯ  สนฺตุฏ ิตายาติ ทฺวา- 
ทสวิธสนฺตุฏ ิภาวาย ฯ ปวิเวกายาติ ปวิวิตฺตภาวาย  กายวิเวกาทิ- 
ตทงฺควิเวกาทิวิเวกสิทฺธิยา ฯ วิริยารมภฺายาติ กายิกสฺส  เจว   
เจตสิกสฺส  จ  วิริยสฺส  ปคฺคณฺหณตฺถาย ฯ สุภรตายาติ  
สุขโปสนตฺถาย ฯ เอว โย ปริยตฺติธมฺโม อุคฺคหณ ธารณ ปริปุจฺฉา- 
มนสิการวเสน โยนิโส ปฏิปชชฺนฺตสฺส สราคาทิภาวปริวชฺชนสฺส  
การณ หุตฺวา วิราคาทิภาวาย สวตฺตติ เอกสโต เอโส ธมฺโม  
เอโส วินโย สมฺมเทว อปายาทีสุ อปตนวเสน ธารณโต กิเลสาน  
                     [ จ. ว. ท.  ๓๒๗-๓๑  ส. ต.  ๔๔๐ ]  
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วินยนโต   สตฺถุ   สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   โอวาทานุสิฏ ิภาวโต   เอต  
สตฺถุสาสนนฺติ   ธาเรยฺยาสิ   ชาเนยฺยาสิ   อวพุชฺเฌยฺยาสีติ  อตฺโถ ฯ  
อิมสฺมึ สุตฺเต ปมวาเรน วฏฏ ทุติยวาเรน วิวฏฏ กถิต ฯ  
        [๓๐๐]  วิมาเนตฺวาติ   อปรชฺฌิตฺวา ฯ   กมฺมปปฺตฺตาโยปติ  
กมฺมารหาป ฯ   อาปตฺติคามินิโยปติ   อาปตฺติอาปนฺนาโยป ฯ  
วุตฺตนเยเนว   กาเรตพฺพต   อาปชฺชนฺตีติ   ตถากรณสฺส   ปฏิกฺขิตฺตตฺตา  
ทุกฺกเฏน กาเรตพฺพ อาปชฺชนฺติ ฯ  
        [๓๐๑]  เทฺว   ติสฺโส   ภิกฺขุนีหีติ   ทฺวีหิ   ตีหิ   ภิกฺขุนีหิ ฯ  
น   อาโรเจนฺตีติ   ปาฏิโมกฺขุทฺเทสกสฺส   น   อาโรเจนฺติ ฯ   น  
ปจฺจาหรนฺตีติ  ภิกฺขุนีน  น  ปจฺจาหรนฺติ ฯ  วิเสสกนฺติ  ปตฺตภงฺค๑ ฯ  
เตน   จ   ภิกขฺุ   นิมนฺเตตพฺโพติ   สามีจิทสฺสนเมต ฯ   น   ปน  
อนิมนฺติยา อาปตฺติ ฯ  
        [๓๐๒]  ตโย   นิสฺสยาติ   เสนาสนนิสฺสย   อปเนตฺวา  อปเร  
ตโย   นิสฺสยา ฯ   รุกฺขมูลเสนาสน  หิ  สา  น  ลภติ ฯ  อนุวาท  
เปนฺตีติ   อิสฺสริย   ปวตฺเตนฺติ ฯ   ภิกขฺุทูเตน   อุปสมฺปาเทนฺตีติ  
ภิกฺขุเยว   ทูโต   ภิกฺขุทูโต   เตน   ภิกฺขุทูเตน   ภิกฺขุทูต   กตฺวา  
อุปสมฺปาเทนฺตีติ   อตฺโถ ฯ   น   สมฺมตีติ  นปฺปโหติ ฯ  นวกมฺมนฺติ  
นวกมฺม   กตฺวา   เอตฺตกานิ   วสฺสานิ   วสตูติ   อปโลเกตฺวา  
สงฺฆิกภูมิทาน ฯ   สนฺนิสนิฺนคพฺภาติ   ปติฏ ิตคพฺภา ฯ  ปพฺพชชฺป  น  
 ๑. ม. วตฺตภงฺค ฯ  

                [ จ. ว. ท.  ๓๔๓-๗๓  ส. ต.  ๔๔๒-๕ ]  
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ลภตีติ   ติตฺถายตนสงฺกนฺตาย   อภพฺพภาวุปคมนโต   น   ลภติ ฯ  
อิท   อุทฺทิสสฺ  อนุ ฺาต  วฏฏตีติ  เอกโต  วา  อุภโต  วา  อวสสฺเว  
สติป   อุทฺทสิฺส   อนุ ฺาตตฺตา   วฏฏติ ฯ   เสสเมตฺถ   ปาลิโต  
อฏกถาโต จ สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ  
                         ภิกฺขุนิกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                             ---------  
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                             ป ฺจสติกกฺขนฺธกวณฺณนา  
        [๓๐๓]  ป ฺจสติกกฺขนฺธเก ฯ  ปาวาย  กุสินารนฺติ  ปาวานคเร  
ปณฺฑาย   จรตฺิวา   กุสินาร   คมิสฺสามีติ   อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน ฯ  
มนฺทารวปุปฺผ   คเหตฺวาติ   มหาปาฏิปฺปมาณ   ปุปผฺ   อาคนฺตุก- 
ทณฺฑเก เปตฺวา   ฉตฺต   วิย   คเหตฺวา ฯ   อทฺทส   โขติ   อาคจฺฉนฺต  
ทูรโตว   อทฺทส ฯ   ทิสฺวา   จ   ปน   ปุจฺฉิสฺสามิ   น   ภควโต  
ปวุตฺตินฺติ   จิตฺต   อุปฺปาเทตฺวา   สเจ   โข   ปน   นสิินฺนโกว  
ปุจฺฉิสฺสามิ   สตฺถริ   อคารโว   กโต   ภวิสฺสตีติ   อุฏหิตฺวา  
 ิตฏานโต   อปกฺกมฺม   ฉนฺทนฺโต   นาคราชา   มณิจมฺม   วิย  
ทสพลทตฺติย   เมฆวณฺณ   ปสุกูลจีวร   ปารุปตฺวา  ทสนขสโมธาน- 
สมุชฺชล อ ฺชล ึ  สิรสฺมึ   ปติฏาเปตฺวา   สตฺถร ิ  กเตน   คารเวน  
อาชีวกสฺส   อภิมุโข   หุตฺวา   อปาวุโส   อมฺหาก  สตฺถาร  ชานาสีติ  
อาห ฯ  กึ  ปน  สตฺถ ุ ปรนิิพฺพาน  ชานนฺโต  ปุจฺฉิ  อชานนฺโตติ ฯ  
อาวชฺชนปฏพิทฺธ   ขีณาสวาน   ชานน   อนาวชฺชติตฺตา    
ปเนส   อชานนฺโต   ปุจฺฉีติ   เอเก ฯ   เถโร   สมาปตฺติพหุโล รตฺติฏาน- 
ทิวาฏาน เลณ มณฺฑปาทีสุ   นิจฺจ  สมาปตฺติผเลเนว  ยาเปติ ฯ  
กุลสติกมฺป๑   คาม  ปวิสิตฺวา  ทฺวาเร  สมาปชฺชิตฺวา  สมาปตฺติโต  
วุฏ ิโตว   ภิกฺข   คณฺหาติ ฯ   เถโร   กริ   อิมินา   ปจฺฉิเมน  
 ๑. ม. กุลสนฺติกมฺป ฯ  

                               [ จ. ว. ท.  ๓๗๙  ส. ต.  ๔๔๖ ]  
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อตฺตภาเวน   มหาชนานุคฺคห   กริสฺสามิ   เย   มยฺห   ภิกฺข   วา  
เทนฺติ   คนฺธมาลาทีหิ   วา   สกฺการ   กโรนฺติ   เตส   ต  มหปฺผล  
โหตูติ   เอว   กโรติ ฯ   ตสฺมา   สมาปตฺติพหุลตาย  น  ชานิ ฯ  
อิติ   อชานนฺโตว  ปุจฺฉีติ  วทนฺติ ฯ  ต  น  คเหตพฺพ ฯ  น  เหตฺถ  
อชานนการณ   อตฺถ ิฯ   อภิลกฺขิต   สตฺถุ   ปรินิพฺพาน   อโหส ิ 
ทสสหสฺสีโลกธาตุกมฺปนาทีหิ   นิมตฺิเตหิ ฯ   เถรสฺส   ปน   ปริสาย  
เกหีจิ   ภิกฺขูหิ   ภควา   ทฏิปุพฺโพ  เกหิจิ  น  ทิฏปุพฺโพ ฯ  ตตฺถ  
เยหิ   ทฏิปุพฺโพ   เตป  ปสฺสิตุกามาว ฯ  เยหิป  อทิฏปุพฺโพ  เตป  
ปสฺสิตุกามาว ฯ   ตตฺถ  เยหิ  น  ทฏิปุพฺโพ  เต  อติทสฺสน- 
กามตาย คนฺตฺวา   กุหึ   ภควาติ   ปุจฺฉนฺตา   ปรินิพฺพุโตติ   สุตฺวา  
สณฺาเรตุ๑   น   สกฺขิสฺสนฺติ  จีวร  ฉฑฺเฑตฺวา  ปตฺต  ฉฑฺเฑตฺวา  
เอกวตฺถา   วา   ทุนฺนิวตฺถา  วา  อุรานิ  ปฏิปสนฺตา  ปโรทิสฺสนฺติ ฯ  
ตตฺถ   มนุสสฺา   มหากสฺสเปน   สทฺธ ึ อาคตปสุกูลิกา  สยมฺป  อิตฺถิโย  
วิย   โรทนฺติ   เต   ก ึ  อมฺเห  สมสฺสาเสนฺติ  มยฺห  โทส  ทสฺสนติฺ  
อิท   ปน   สุ ฺ   มหาร ฺ   อิธ   ยถา   ตถา  โรทนฺเตสุ  โทโส  
นตฺถิ   ปุริมตร   สุตฺวา   นาม   โสโกป   ตนุโก   โหตีติ   ภิกฺขูน  
สตุปฺปาทลาภตฺถ   ชานนโฺตว   ปุจฺฉิ ฯ   อชฺช   สตฺตาหปรินิพฺพุโตติ  
อชฺชทิวสโต   ปฏิโลมโต   สตฺตเม   อหนิ   ปรินิพฺพุโต ฯ  ตโต  เม  
อิทนฺติ   ตโต   สมณสฺส   โคตมสฺส   ปรินิพฺพุตฏานโต ฯ อวีต- 
 ๑. อ ฺตฺถป อีทิโสว ปาโ ทิสฺสติ ฯ สนฺธาเรตุนฺติ ม ฺเ ฯ  

                            [ จ. ว. ท.  ๓๗๙  ส. ต.  ๔๔๖ ]  
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ราคาติ   ปุถชฺุชนา  เจว  โสตาปนฺนสกทาคามิโน  จ ฯ  เตส  ห ิ 
โทมนสฺส   อปฺปหีน ฯ  ตสฺมา  เตป  พาหา  ปคฺคยฺห  กนฺทนฺติ   
อุโภ หตฺเถ  สีเส  เปตฺวา  โรทนฺติ ฯ  ฉินฺนปาตว  ปตนฺตีติ๑  
ฉินฺนาน ปาโต   วิย   ฉินฺนปาโต   ต   ฉินฺนปาต ฯ  ภาวนปุสก- 
นิทฺเทโสย ฯ มชฺเฌ   ฉินฺนา   วิย   หุตฺวา   ยโต   วา   ตโต   วา    
ปตนฺตีติ อตฺโถ ฯ   อาวฏฏนฺตีติ   อามขุภาเวน๒   วฏฏนฺติ   ยตฺถ  
ปติตา   ตโต   กติปยรตนฏาน   วฏฏนวเสเนว   คนฺตฺวา   ปุน  
ยถาปติตเมว   าน   วฏฏนวเสน   อาคจฺฉนฺติ ฯ  วิวฏฏนฺตีติ  ยตฺถ  
ปติตา   ตโต   วินิวฏฏนฺติ ฯ   ปติตฏานโต   ปรภาค   วฏฏมานา  
คจฺฉนฺตีติ   อตฺโถ ฯ   อปจ   ปูรโต  วฏฏน  อาวฏฏน ฯ  ปสฺสโต  
จ  ปจฺฉโต  จ  วฏฏน  วิวฏฏน ฯ  ตสฺมา  เทฺว  ปาเท  ปสาเรตฺวา  
สกึ   ปุรโต   สกึ   ปจฺฉโต   สกึ   วามโต   สก ึ  ทกขิฺณโต สมฺปริ- 
วฏฏมานาป   อาวฏฏนฺติ   วิวฏฏนฺตีติ   วุจฺจนฺติ ฯ   วีตราคาติ  
ปหีนโทมนสฺสา   อิฏานิฏเสุ   นิพฺพิการตาย   สิลาถมฺภสทิสา อนาคามิ- 
ขีณาสวา ฯ   กาม  หิ  โทมนสฺเส  อสติป  เอกจฺโจ  ราโค  
โหติเยว ฯ  ราเค ปน อสติ โทมนสฺสสสฺ อสมฺภโวเยว ตเทกฏ- 
ภาวโตติ ราคปฺปหาเนน   ปหีนโทมนสฺสา   วุตฺตา   น   ขีณาสวาเอว ฯ  
สพฺเพเหว   ปเยหีติอาทีสุ   ปยายิตพฺพโต   ปเยหิ   มนวฑฺฒนโต  
มนาเปหิ   มาตาปตาภาตาอาทิเกหิ ฯ   นานาภาโวติ   ชาติยา  
 ๑. ปาลิยมฺปน ฉินฺนปาทาว ปตนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อภมุิขภาเวน ฯ  

                             [ จ. ว. ท.  ๓๘๐  ส. ต.  ๔๔๖ ]  
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นานาภาโว ฯ   ชาติอนุรูปคมเนน๑   วิสสภาโว  อสมฺพนฺธภาโวติ  
อตฺโถ ฯ   วินาภาโวติ   มรเณน   วินาภาโว ฯ   จุติยา  
เตน   อตฺตภาเวน   อปุนปฺปวตฺตนโต   วิปฺปโยโคติ   อตฺโถ ฯ  
อ ฺถาภาโวติ   ภเวน   อ ฺถาภาโว ฯ   ภวนฺตรคฺคหเณน กามา- 
วจรสตฺโต   รูปาวจโร   โหตีติอาทินา   ตตฺถาป  มนุสฺโส  เทโว  
โหตีติอาทินา   จ   ปุริมาการโต   อ ฺาการตาติ   อตฺโถ ฯ  
ตนฺติ   ตสฺมา ฯ   กุเตตฺถ  ลพฺภาติ  กุโต  กุหึ  กสฺม ึ นาม  าเน  
เอตฺถ   เอตสฺมึ   ขนฺธปฺปวตฺเต   ยนฺต   ชาต ฯเปฯ  มา  ปลชฺุชีติ  
ลทฺธุ   สกฺกา   น   สกฺกาเอว   ตาทิสสฺส   การณสฺส   อภาวโต ฯ  
อิท   วุตฺต   โหติ   ยสฺมา  สพฺเพเหว  ปเยหิ  มนาเปหิ  นานา- 
ภาโว ตสฺมา   ทส   ปารมิโย   ปูเรตฺวาป   สมฺโพธึ   ปตฺวาป    
ธมฺมจกฺก ปวตฺเตตฺวาป   ยมกปาฏิหาริย   ทสฺเสตฺวาป   เทโวโรหณ    
กตฺวาป ยนฺต   ชาต   ภูต   สงฺขต   ปโลกธมฺม   ต ฺจ   ตถาคตสฺสาป   
สรีร มา   ปลชฺุชีติ   เนต   าน   วิชฺชติ   โรทนฺเตนป   กนฺทนฺเตนป  
น   สกฺกา   ต   การณ   ลทธฺุนติฺ ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน  
อาวุโส   สุภทฺโท   นาม   วุฑฺฒปพฺพชิโตติอาทีสุ   ย   วตฺตพฺพ   ต  
นิทานวณฺณนาย วุตฺตนยเมว ฯ  
        [๓๐๔]  สมูหเนยฺยาติ   อากงฺขมาโน   สมูหนตุ   ยท ิ  อิจฺฉติ  
สมูหเนยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  กสฺมา  ปน  สมูหนถาติ  เอกเสเนว  อวตฺวา  
 ๑. ม. ชาติอนตฺรุปคมเนน ฯ  

                                 [ ม. ว. ท.  ๓๘๕  ส. ต.  ๔๔๖ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 451 

อากงฺขมาโน   สมูหเนยฺยาติ   วิกปฺปวจเนเนว   ภควา   เปสีติ ฯ  
มหากสฺสปสฺส   าณพลสฺส   ทิฏตฺตา ฯ   ปสฺสติ   ห ิ  ภควา  
สมูหนถาติ   วุตฺเตป   สงฺคีติกาเล   กสสฺโป   น   สมูหนิสฺสตีติ  
ตสฺมา   วิกปฺเปเนว   เปสิ ฯ   ยท ิ  อสมูหนน  ทิฏ  ตเทว  จ  
อิจฺฉิต   อถ   กสฺมา   ภควา   อากงฺขมาโน  สมูหนตูติ  อโวจาติ ฯ  
ตถารูปปุคฺคลชฺฌาสยวเสน ฯ   สนฺติ   หิ   เกจิ   ขุททฺานุขุทฺทกานิ  
สิกฺขาปทานิ   สมาทาย   วตฺติตุ   อนิจฺฉนฺตา  เตส  ตถา  อวุจฺจมาเน  
ภควติ   วิฆาโต   อุปฺปชฺเชยฺย   ต   เตส   ภวิสฺสติ   ทีฆรตฺต  
อหิตาย   ทุกขฺาย   ตถา  ปน  วุตฺเต  เตส  วิฆาโต  น  อุปฺปช-ฺ 
เชยฺย อมฺหากเมวาย   โทโส   ยโต   อมฺเหสุเยว   เกจิ   สมูหนน  
น   อิจฺฉนฺตีติ ฯ  เกจิ  สกลสฺส  ปน  สาสนสฺส  สงฺฆายตฺตภาว- 
กรณตฺถ ตถา   วุตฺตนฺติ   วทนฺติ ฯ   ย ฺจ   กิ ฺจิ   สตฺถารา   สิกขฺาปท  
ป ฺตฺต   ต   สมณา   สกยฺปุตฺติยา   สริสา   สมฺปฏจฺิฉิตฺวา   ชีวิต  
วิย   รกฺขนฺติ ฯ   ตถาหิ   เต   ขุทฺทานุขุทฺทกานิ   สิกขฺาปทานิ  
อากงฺขมาโน   สงฺโฆ   สมูหนตูติ   วุตฺเตป  น  สมหูนึสุ ฯ  อ ฺทตฺถุ  
ปุรโต   วิย   ตสฺส   อจฺจเยป   รกฺขึสุเยวาติ  สตฺถุสาสนสฺส  สงฺฆสฺส  
จ   มหนฺตภาวทสฺสนตฺถป   ตถา   วุตฺตนฺติ   ทฏพฺพ ฯ   ตถาหิ  
อายสฺมา   อานนฺโท   อ ฺเป   วา  ภิกขฺู  กตม  ปน  ภนฺเต  ขุทฺทก  
กตม   อนุขุทฺทกนฺติ   น   ปุจฺฉึสุ   สมหูนชฺฌาสยสฺเสว   อภาวโต ฯ  
เตเนว   เอกสิกฺขาปทมฺป   อปริจฺจชิตฺวา   สพฺเพส อนุคฺคเหตพฺพ- 
                         [ จ. ว. ท.  ๓๘๕-๖  ส. ต.  ๔๔๖ ]  
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ภาวทสฺสนตฺถ   จตฺตาริ   ปาราชิกานิ  เปตฺวา  อวเสสานิ ขุทฺทา- 
นุขุทฺทกานีติอาทิมาหสุ ฯ   เอว   ห ิ  วทนฺเตหิ  ขุทฺทานุขุทฺทกา  
อิเม   นามาติ   อวินิจฺฉิตตฺตา   สพฺเพส   อนุคฺคเหตพฺพภาโว  ทสฺสิโต  
โหติ ฯ  
        [๓๐๕]  อถโข  อายสฺมา  มหากสฺสโป  สงฺฆ  าเปสีติ  เอตฺถ  
ปน   เกจิ   วทนฺติ   ภนฺเต   นาคเสน   กตม   ขุทฺทก   กตม  
อนุขุทฺทกนฺติ   มิลินฺทร ฺา   ปุจฺฉิเต   ทุกฺกฏ   มหาราช   ขุทฺทก  
ทุพฺภาสิต   อนุขุทฺทกนฺติ   วุตฺตตฺตา   นาคเสนตฺเถโร   ขุทฺทานุขุทฺทก  
ชานิ  มหากสฺสปตฺเถโร  ปน  ต  อชานนฺโต  สุณาตุ เม อาวุโสติ- 
อาทินา กมฺมวาจ   สาเวสีติ ฯ  น  ต  เอว  คเหตพฺพ ฯ  นาคเสนตฺ- 
เถโร ห ิ  ปเรส   วาทปโถปจฺเฉทนตฺถ  สงฺคีติกาเล  ธมฺมสงฺคาหก- 
มหาเถเรหิ คหิตโกฏาเสสุ   อนฺติมโกฏาสเมว   คเหตฺวา   มิลนิฺท- 
ราชาน ส ฺาเปสิ ฯ   มหากสฺสปตฺเถโร   ปน   เอกสิกฺขาปทมฺป  
อสมูหนิตุกามตาย   ตถา   กมฺมวาจ   สาเวสิ ฯ   ตตฺถ  คิหิคตานีติ  
คิหิปฏิสยุตฺตานีติ   วทนฺติ ฯ   คิหีสุ   คตานิ   เตหิ   าตานิ  
คิหิคตานีติ   เอว   ปเนตฺถ   อตฺโถ   ทฏพฺโพ ฯ  ธูมกาโล  กาโล  
เอตสฺสาติ   ธมูกาลิก   จิตกธูมวูปสมโต   ปร   อปฺปวตฺตนโต ฯ  
อปฺป ฺตฺตนฺติอาทีสุ   นว   อธมฺมิกกติกวตฺต   วา   สิกฺขาปท   วา  
พนฺธนฺตา   อปฺป ฺตฺต   ป ฺเปนฺติ   นาม   ปุราณสนฺถตวตฺถุสฺมึ  
สาวตฺถิย   ภิกฺขู   วิย ฯ   อุทฺธมฺม   อุพฺพินย   สาสน   ทีเปนฺตา  
                         [ จ. ว. ท.  ๓๘๖-๘  ส. ต.  ๔๔๖ ]  
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ป ฺตฺต   สมุจฺฉินฺทนฺติ   นาม   วสฺสสตปรินิพฺพุเต   ภควติ   เวสาลิกา  
วชฺชิปุตฺตกา   วิย ฯ   ขุทฺทานุขุทฺทกา   ปน   อาปตฺติโย   ส ฺจิจฺจ  
วีติกฺกมนฺตา   ยถาป ฺตฺเตสุ   สิกฺขาปเทสุ   สมาทาย   น   วตฺตนฺติ  
นาม   อสฺสชปิุนพฺพสุกา   วิย ฯ   นว   ปน   กติกวตฺต   วา  
สิกฺขาปท   วา   อพนฺธนฺตา   ธมฺมโต   วินยโต   สาสน   ทีเปนฺตา  
ขุทฺทานุขุทฺทกมฺป   จ   สกิฺขาปท   อสมูหนนฺตา   อปฺป ฺตฺต   น  
ป ฺเปนฺติ   ป ฺตฺต   น   สมุจฺฉินฺทนฺติ   ยถาป ฺตฺเตสุ   สกิฺขา- 
ปเทสุ สมาทาย   วตฺตนฺติ   นาม   อายสฺมา   อุปเสโน   วิย   อายสฺมา  
ยโส กากณฺฑปุตฺโต วิย ฯ  
        [๓๐๖]  ภควตา   โอฬาริเก   นิมตฺิเต   กริยมาเนติ  เวสาลึ  
นิสฺสาย   ปาวาเล   เจติเย   วิหรนฺเตน   ภควตา  รมณียา  อานนฺท  
เวสาลี  รมณีย  อุเทนเจติย  รมณีย  โคตมเจติย  รมณีย  สตฺตมฺพ- 
เจติย รมณีย   พหุปุตฺตเจติย   รมณีย   สารนฺทเจติย   รมณีย  
ปาวาลเจติย   ยสฺสกสฺสจิ   อานนฺท   จตฺตาโร   อิทธฺิปาทา   ภาวิตา  
พหุลีกตา   ยานีกตา   วตฺถุกตา   อนุฏ ิตา   ปริจิตา   สุสมารทฺธา  
โส   อากงฺขมาโน   กปฺป   วา   ติฏเยฺย   กปฺปาวเสส   วา ตถา- 
คตสฺส   โข   อานนฺท   จตฺตาโร   อิทฺธิปาทา  ภาวิตา  พหุลีกตา  
ยานีกตา   วตฺถุกตา   อนุฏ ิตา   ปริจิตา   สุสมารทฺธา   โส  
อากงฺขมาโน   อานนฺท   ตถาคโต   กปฺป  วา  ติฏเยฺย  กปฺปาวเสส  
                      [ จ. ว. ท.  ๓๘๘-๙๓  ส. ต.  ๔๔๖ ]  
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๑วาติ  เอว โอฬาริเก นิมิตฺเต กริยมาเน ฯ มาเรน ปรยิุฏ ิต- 
จิตฺโตติ มาเรน   อชฺโฌตฺถฏจิตฺโต ฯ   มาโร   หิ   ยสสฺ   สพฺเพน    
สพฺพ ทฺวาทส   วิปลฺลาสา   อปฺปหีนา   ตสฺส   จิตฺต   ปริยุฏาติ ฯ  
เถรสฺส   จ   จตฺตาโร   วิปลฺลาสา   อปฺปหีนา   เตนสฺส   มาโร  
จิตฺต   ปริยุฏาสิ ฯ   โส   ปน   จิตฺตปริยุฏาน   กโรนฺโต   กึ  
กโรตีติ ฯ   เภรว   รูปารมฺมณ   วา   ทสฺเสติ   สททฺารมฺมณ  วา  
สาเวติ  ตโต  สตฺตา  น  ทสิฺวา  วา  สุตฺวา  วา  สตึ  วิสฺสชฺเชตฺวา  
วิวฏมุขา   โหนฺติ   เตส  มุเขน  หตฺถ  ปเวเสตฺวา  หทย  มทฺทติ ฯ  
ตโต   วิส ฺาว   หุตฺวา   ติฏนฺติ ฯ  เถรสฺส  ปเนส  มุเขน  หตฺถ  
ปเวเสตุ   กึ   สกฺขิสฺสติ   เภรวารมฺมณ  ปน  ทสฺเสสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  
เถโร นิมิตฺโตภาส น ปฏวิิชฺฌิ ฯ  
        [๓๐๗]  อุชฺชวนิกายาติ   ปฏโิสตคามินิยา ฯ   รโชหรณนฺติ  
รโชปุ ฺฉน ึฯ   น  กุลว  คเมนฺตีติ  นิรตฺถก  วินาส  น  คเมนฺติ ฯ  
กุจฺฉิโต ลโว กุลโว ฯ อนยวินาโสติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๓๐๘]  ธมฺมวินยสงฺคีติยาติ  วตฺตพฺเพ  สงฺคีติยา  วินยปฺปธานตฺตา  
วินยสงฺคีติยาติ   วุตฺต ฯ   วินยปฺปธานา   สงฺคีติ   วินยสงฺคีติ ฯ  
เสสเมตฺถ สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ  
                           ป ฺจสติกกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                                 ----------  
 ๑. ที. มหาวคฺค. ๑๐/๑๒๐ ฯ  

                               [ จ. ว. ท.  ๓๙๔  ส. ต.  ๔๔๗ ]  
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                                   สตฺตสติกกฺขนฺธกวณฺณนา  
        [๓๐๙]  สตฺตสติกกฺขนฺธเก ฯ   นิกขิฺตฺตมณิสุวณฺณาติ รูปย- 
สิกฺขาปเทเนว   ปฏิกฺขิตฺตมณิสุวณฺณา ฯ   ตตฺถ   มณิคฺคหเณน  
สพฺพ   ทุกกฺฏวตฺถุ ฯ   สวุณฺณคฺคหเณน   สพฺพ   ปาจิตฺติยวตฺถุ  
คหิต โหติ ฯ ภิกฺขุคฺเคนาติ ภิกฺขุคณนาย ฯ  
        [๓๑๐]  อุปกฺกิเลสาติ   วิโรจิตุ  อทตฺวา  อุปกฺกิลิฏภาวกรเณน  
อุปกฺกิเลสา ฯ  มหิกาติ  หิม ฯ ธูโม จ รโช จ ธูมรโช ฯ  
เอตฺถ ปุริมา ตโย  อสมฺปตฺตอุปกฺกิเลสา ฯ  ราหุ  ปน สมฺปตฺต- 
อุปกฺกิเลสวเสน กถโิตติ เวทิตพฺโพ ฯ  สมณพฺราหฺมณา  น   
ตปนฺติ  น  ภาสนฺติ  น  วิโรจนฺตีติ คุณปตาเปน๑  น  ตปนฺติ   
คุโณกาเสน  น  ภาสนฺติ  คุณวิโรจเนน น วิโรจนฺติ ฯ   สุราเมรย- 
ปานา   อปฺปฏิวิรตาติ   ป ฺจวิธาย   สรุาย จตุพฺพิธสฺส  จ  เมรยสฺส   
ปานโต  อวิรตา ฯ  อวิชฺชานีวุตาติ อวิชฺชาย นิวารติา   ปหิตา ฯ   
ปยรูปาภินนฺทิโนติ  ปยรปู  สาตรูป  อภินนฺทมานา ตุสฺสมานา ฯ   
สาทิยนฺตีติ  คณฺหนฺติ ฯ  อวิทฺทสูติ  อนฺธพาลา ฯ สรชาติ สกิเลส- 
รชา ฯ  มิคาติ  มิคสทิสา ฯ  ตสฺมึ ตสฺมึ วิสเย ภเว วา เนตีติ  
เนตฺติ ฯ ตณฺหาเยต อธิวจน ฯ ตาย สห วตฺตนฺตีติ สเนตฺติกา ฯ  
        [๓๑๑]  ต   ปริส   เอตทโวจาติ   ตสฺส   กริ  เอว  อโหสิ กุล- 
 ๑. ม. คุณปกาเสน ฯ  

                       [ จ. ว. ท.  ๓๘๖-๔๐๐  ส. ต.  ๔๔๘ ]  
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ปุตฺตา   ปพฺพชนฺตา   ปุตฺตทาร ฺเจว   ชาตรูปรชต ฺจ   ปหาเยว  
ปพฺพชนฺติ   น   จ   สกฺกา   ย   ปหาย  ปพฺพชิตา๑  ต  เอเตหิ  
คเหตุนฺติ   นยคฺคาเห   ตฺวา  เอต  มา  อยฺยาติอาทิวจน  อโวจ ฯ  
เอกเสเนตนฺติ   เอต   ป ฺจกามคุณกปฺปน   อสฺสมณธมฺโม อสกฺย- 
ปุตฺติยธมฺโมติ   เอกเสน   ธาเรยฺยาสิ ฯ   ติณนฺติ เสนาสนจฺฉทน 
ติณ ฯ   ปริเยสิตพฺพนฺติ   ติณจฺฉทเน  วา  อิฏกจฺฉทเน วา   เคเห    
ปลุชชฺนฺเต   เยหิ   ต   การติ  เตส  สนฺติก  คนฺตฺวา ตุมฺเหหิ    
การิต   เสนาสน   โอวสฺสติ   น   สกฺกา   ตตฺถ  วสิตุนฺติ อาจิกฺขิ- 
ตพฺพ ฯ   มนสฺุสา   สกโฺกนฺตา   กริสฺสนฺติ   อสกโฺกนฺตา ตุมฺเห    
วฑฺฒกี   คเหตฺวา   การาเปถ   มย   เต  ส ฺาเปสฺสามาติ  
วกฺขนติฺ ฯ  เอว  วุตฺเต  กาเรตฺวา  เตส  อาจิกฺขิตพฺพ ฯ  มนุสฺสา  
วฑฺฒกีน   ทาตพฺพ   ทสฺสนฺติ ฯ   สเจ   อาวาสสามิกา   นตฺถ ิ 
อ ฺเสป   ภิกฺขาจารวตฺเตน   อาโรเจตฺวา   กาเรตุ  วฏฏติ ฯ  อิม  
สนฺธาย   ปริเยสิตพฺพนฺติ  วุตฺต ฯ  ทารนฺุติ  เสนาสเน  โคปานสิ- 
อาทีสุ ปลุชฺชมาเนสุ   ตทตฺถาย   ทาร ุ  ปริเยสิตพฺพ ฯ   สกฏนฺติ   
คิหิวิกฏ วา   ตาวกาลิก   วา   กตฺวา   สกฏ  ปริเยสิตพฺพ ฯ   
น  เกวล ฺจ สกฏเมว   อ ฺป   วาสิผรสุกุทฺทาลาทิ   อุปกรณ    
เอว   ปริเยสิตุ วฏฏติ ฯ   ปุริโสติ   หตฺถกมฺมวเสน   ปุริโส    
ปริเยสิตพฺโพ ฯ ยงฺกิ ฺจิ   หิ   ปรุิส   หตฺถกมฺม   อาวุโส   ทสฺสสีติ  
 ๑. ม. น จ สกกฺา อปฺปหาย ปพฺพชิตุ ฯ  

                         [ จ. ว. ท.  ๔๐๑-๒  ส. ต.  ๔๘๘ ]  
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วตฺวา   ทสฺสามิ   ภนฺเตติ   วุตฺเต   อิท ฺจิท ฺจ   กโรหีติ  ย  อิจฺฉติ  
ต  กาเรตุ  วฏฏติ ฯ  น  เตฺววาห  เกนจิ  ปริยาเยนาติ ชาตรูปรชต  
ปนาห   เกนจิป   การเณน   ปริเยสิตพฺพนฺติ   น   วทามิ ฯ  ปาปก  
กตนฺติ อสุนฺทร กต ฯ  
        [๓๑๒]  อโหคงฺโคติ   ตสฺส   ปพฺพตสฺส   นาม ฯ  ปฏิกจฺเจว  
คจฺเฉยฺยนฺติ   ยตฺถ   ต   อธิกรณ   วูปสเมตุ   ภิกฺขู   สนฺนิปตนฺติ  
ตตฺถ   ปมเมว   คจฺเฉยฺย ฯ   สมฺภาเวสุนฺติ  ปาปุณึสุ ฯ  อโลณิก  
ภวิสฺสตีติ   อโลณิก   ภตฺต   วา   พฺย ฺชน  วา  ภวิสฺสติ ฯ  อสุตาติ  
สพฺพสมฺภารสชฺชิตา ฯ อสุตฺตาติ วา ปาโ ฯ  
        [๓๑๓]  อุชฺชวึสูติ  นาว  อารุยฺห  ปฏิโสเตน คจฺฉึสุ ฯ ปาจีนกาติ  
ปาจีนเทสวาสิโน ฯ   นน ุ  ตฺว   อาวุโส   วุฑฺโฒ   วีสติวสฺโสสีติ  
นนุ   ตฺว   อาวุโส   วีสติวสฺโส   น   นสิฺสยปฏิพทฺโธ   กสฺมา   ต  
เถโร   ปณาเมตีติ   ทีเปนติฺ ฯ  ครุนิสฺสย  คณฺหามาติ  กิ ฺจาป  มย  
มหลฺลกา เอต ปน เถร ครุ กตฺวา วสิสฺสามาติ อธิปฺปาโย ฯ  
        [๓๑๔]  เมตฺตาย   รปูาวจรสมาธิมตฺตภาวโต  กุลฺลกวิหาเรนาติ  
วุตฺต ฯ   ขุททฺเกน   วิหาเรนาติ   อตฺโถ ฯ   ขุทฺทกตา   จสฺส อคมฺภีร- 
ภาวโตติ   อาห   อุตฺตานวิหาเรนาติ ฯ   สุ ฺตาวิหาเรนาติ สุ ฺตา- 
มุเขน อธิคต ผลสมาปตฺตึ สนฺธาย วุตฺต ฯ  
        [๓๑๕]  สุตฺตวิภงฺเคติ   ปทภาชนิเย ฯ  เตน  สทฺธินฺติ  ปุเร  
ปฏิคฺคหิตโลเณน   สทฺธึ ฯ  น  หิ  เอตฺถ  ยาวชีวิก  ตทหุปฏิคฺคหิตนฺติ  
                          [ จ. ว. ท.  ๔๐๒-๑๕   ส.ต.  ๔๔๘ ]  
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กปฺปติ   สิงฺคิโลณกปฺโปติ   เอตฺถ   วุตฺตสิงฺคิโลณ   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  
ต   ห ิ  ปุเร   ปฏิคฺคเหตฺวา   สิงฺเคน  ปรหิฏ  น  ตทหุปฏิคฺคหิต ฯ  
ยาวกาลิกเมว   ตทหุปฏิคฺคหิตนฺติ   สิงฺคิโลเณน   มสิฺเสตฺวา   ภุ ฺชิตพฺพ  
อโลณามิส   สนฺธาย   วุตฺต ฯ  อุโปสถสยุตฺเตติ  อุโปสถปฏิสยุตฺเต ฯ  
อุโปสถกฺขนธฺเกติ   วุตฺต   โหติ ฯ  อติสรณ  อติสาโร  อติกฺกโม ฯ  
วินยสฺส   อติสาโร   วินยาติสาโร ฯ   ต   ปมาณ   กโรนฺตสฺสาติ  
ทสาย   สทฺธ ึ  นิสีทเน   ย   ปมาณ  วุตฺต  ทสาย  วินา  ต  ปมาณ  
กโรนฺตสฺส ฯ เสสเมตฺถ สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  
                       สตฺตสติกกฺขนฺธกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        [๓๑๖]  ทฺวิวคฺคสงฺคหาติ   จุลฺลวคฺคมหาวคฺคสงฺขาเตหิ   ทฺวีหิ  
วคฺเคหิ  สงฺคหิตา ฯ  ทฺวาวีสติปฺปเภทกาติ  มหาวคฺเค  ทส  จุลลฺวคฺเค  
ทฺวาทสาติ   เอว   พาวีสติปฺปเภทา ฯ  สาสเนติ  สตฺถุ  สาสเน ฯ  
เย ขนฺธกา วุตฺตาติ โยเชตพฺพนฺติ ฯ  
            อิติ สมนฺตปาสาทิกาย วินยฏกถาย สารตฺถทีปนิย  
                            จุลลฺวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                              --------  
                    [ จ. ว. ท.  ๔๑๙-๒๒  ส. ต.  ๔๔๘-๕๑ ]  
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                                       ปริวารวณฺณนา  
                                             --------  
        [๓๑๗]  วิสุทฺธปริวารสฺสาติ  สพฺพโส  ปริสุทธฺขีณาสวปริ- 
วารสฺส ฯ ธมมฺกฺขนฺธกสรีรสฺสาติ   สลี สมาธิ ป ฺา วิมุตฺติ วิมุตฺติ-  
าณทสฺสนสงฺขาตธมฺมกฺขนฺธสรีรสฺส   สาสเนติ   สมฺพนฺโธ ฯ    
ตสฺสาติ ปริวาโรติ   โย  สงฺคห  อารูฬฺโห  ตสฺส ฯ  ปุพฺพาคต   
นยนฺติ  ปุพฺเพ อาคต วินิจฺฉย ฯ  
                       มหาวิภงฺเค โสฬสมหาวารวณฺณนา  
        [๓๑๘]  ปกตตฺถปฏนิิทฺเทโส   ตสทฺโทติ   ตสฺส   ภควตาติอาทีหิ  
ปเทหิ   สมานาธิกรณภาเวน   วุตฺตตฺถสฺส  ยาย  วินยป ฺตฺติยา  ภควา  
ปกโต   อธิกโต   สุปากโฏ   จ   ต   วินยป ฺตฺตึ   สทฺธ ึ ยาจนาย  
อตฺถภาเวน   ทสฺเสนฺโต   โย   โส ฯ เป ฯ  วินยป ฺตฺตึ  ป ฺเปสีติ  
อาห ฯ   ตตฺถ   วินยป ฺตฺตินฺติ   วินยภูต   ป ฺตฺตึ ฯ   ชานตา  
ปสฺสตาติ   อิเมส   ปทาน   วินยสฺส   อธิกตตฺตา   ตตฺถ   วุตฺตนเยน  
ตาว   อตฺถ   โยเชตฺวา   อิทานิ   สุตฺตนฺตนเยน   ทสฺเสนฺโต   สติป  
าณทสฺสนสทฺทาน   ป ฺาเววจนภาเว   เตน   เตน   วิเสเสน  เตส  
                           [ ปริวาโร  องฺเก ๑  ส. ต.  ๔๕๓ ]  
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เตส วิสยวิเสสปฺปวตฺติทสฺสนตฺถ๑ วิชฺชาตฺตยวเสน อภิ ฺานาวรณ- 
าณวเสน สพฺพ ฺ ุตาณมสจกฺขุวเสน   ปฏิเวธเทสนาาณวเสน    
จ   อตฺถ โยเชตฺวา   ทสฺเสนฺโต   อปจาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปุพฺเพ- 
นิวาสาทีหีติ ปุพฺเพนิวาสาสวกฺขยาเณหิ ฯ   ปฏิเวธป ฺายาติ   
อริยมคฺคป ฺาย ฯ เทสนาป ฺาย   ปสฺสตาติ   เทเสตพฺพธมฺมาน    
เทเสตพฺพปฺปการ โพธเนยฺยปุคฺคลาน   จ   อาสยานุสยจริตาธิมุตฺติ- 
อาทิเภท   ธมฺม เทสนาป ฺาย  ยาถาวโต  ปสฺสตา ฯ  อรหตาติ  
อรีน อราน ฺจ หตตฺตา ปจฺจยาทีน ฺจ  อรหตฺตา  อรหตา ฯ   
สมฺมาสมฺพุทฺเธนาติ  สมฺมา สาม ฺจ สจฺจาน  พุทฺธตฺตา  สมฺมา- 
สมฺพุทฺเธน ฯ  อถวา  อนฺตรายิกธมฺเม ชานตา นิยฺยานิกธมฺเม    
ปสฺสตา   กิเลสารีน   หตตฺตา  อรหตา  สมฺมา  สาม สพฺพธมฺมาน    
พุทฺธตฺตา   สมฺมาสมฺพุทฺเธนาติ   เอว  จตุเวสารชฺชวเสน เจตฺถ    
โยชนา   เวทิตพฺพา ฯ  อปจ  านาฏานาทิวิภาค  ชานตา ยถา- 
กมฺมุปเค   สตฺเต   ปสฺสตา   สวาสนอาสวาน   ขีณตฺตา   อรหตา  
อภิ ฺเยฺยาทิเภเท   ธมฺเม   อภิ ฺเยยฺยาทิโต   อวิปรีตาวโพธโต  
สมฺมาสมฺพุทฺเธน ฯ   อถวา   ตีสุ   กาเลสุ   อปฺปฏิหตาณตาย  
ชานตา   กายกมฺมาทิวเสน   ติณฺณป   กมฺมาน   าณานุปริวตฺติโต  
สมฺมาการิตาย   ปสฺสตา   ทวาทีนป   อภาวสาธิกาย   ปหานสมฺปทาย  
อรหตา   ฉนฺทาทีน   อหานิเหตุภูตาย   อกฺขยปฏิภาณสาธิกาย สพฺพ ฺ- 
 ๑. ม. เตส วิสยวิเสเส ปวตฺตทิสฺสนตฺถ ฯ  

                               [ ป. ว. ๑  ส. ต.  ๔๕๓-๔ ]  
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 ุตาย  สมฺมาสมฺพุทฺเธนาติ เอว ทสพลอฏารสาเวณิกพุทฺธธมฺม- 
วเสนป โยชนา กาตพฺพา ฯ  
        [๓๑๙]  ปุจฺฉาวิสฺสชฺชเนติ   ปุจฺฉาย   วิสฺสชชฺเน ฯ  เอตฺถาติ  
เอตสฺมึ   ปุจฺฉาวิสฺสชฺชเน ฯ  มชฺฌิมเทเสเยว  ป ฺตฺตานีติ  ตสฺมึเยว  
เทเส   ยถาวตฺุตวตฺถุวีติกฺกเม   อาปตฺติสมฺภวโต ฯ   วินีตกถาติ  
วินีตวตฺถุกถา ฯ   อยเมว   วา   ปาโ ฯ  กาเยน  ปน  อาปตฺตึ  
อาปชฺชตีติ   ปุพฺพภาเค   เสวนจิตฺต   องฺค   กตฺวา  กายทฺวารสงฺขาต  
วิ ฺตฺตึ   ชนยิตฺวา   ปวตฺตจิตฺตุปฺปาทสงฺขาต   อาปตฺตึ   อาปชฺชติ ฯ  
กิ ฺจาป   หิ   จิตฺเตน   สมฏุาปตา   วิ ฺตฺติ   ตถาป   จิตฺเตน  
อธิปฺเปตสฺส   อตฺถสฺส   กายวิ ฺตฺติยา   สาธิตตฺตา   กายทฺวาเรน  
อาปตฺตึ   อาปชฺชตีติ   วุจฺจติ ฯ  อิมมตฺถ  สนฺธายาติ  หิ  อาปนฺนาย  
อาปตฺติยา   อนาปตฺติภาวาปาทนสฺส   อสกฺกุเณยฺยตาสงฺขาตมตฺถ  
สนฺธาย   น   ภณฺฑนาทิวูปสม ฯ   โปราณเกหิ   มหาเถเรหีติ  
สีหลทีปวาสีหิ   มหาเถเรหิ ฯ   ปตาติ   โปตฺถกสงฺคหาโรหนกาเล  
ปตา ฯ  จตุตฺถสงฺคีติสทิสา  หิ  โปตฺถกาโรหสงฺคีติ ฯ  อุภโตวิภงฺเค  
ทฺวตฺตึสวารา สุวิ ฺเยฺยาว ฯ  
                          [ ป. ว. ๑-๓  ส. ต.  ๔๕๔-๘ ]  
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                               สมุฏานสีสวณฺณนา  
        [๓๒๐]  สมุฏานกถาย   ปน   กรณุาสีตลภาเวน   จนฺท- 
สทิสตฺตา พุทฺธจนฺเทติ   วุตฺต ฯ   กิเลสติมิรปฺปหานโต   พุทฺธาทิจฺเจติ  
วุตฺต ฯ   ปฏเก   ตีณิ   เทสยีติ   ยสฺมา   เต   เทสยนฺติ  ตสฺมา  
องฺคีรโสป   ปฏกานิ   ตีณิ   เทสยิ ฯ   ตานิ   กตมานีติ   อาห  
สุตฺตนฺตนฺติอาทึ ฯ   มหาคุณนฺติ   มหานิสส ฯ   เอว   นียติ  
สทฺธมฺโม   วินโย  ยทิ  ติฏตีติ  ยทิ  วินยปริยตฺติ  อนนฺตรหิตา  ติฏติ  
ปวตฺตติ   เอว   สติ   ปฏปิตฺติปฏิเวธสทฺธมฺโม   นยีติ   ปวตฺตติ ฯ  
วินยปริยตฺติ   ปน   กถ   ติฏตีติ   อาห   อุภโต   จาติอาทึ ฯ  
ปริวาเรน   คนฺถิตา   ติฏตีติ   โยเชตพฺพ ฯ  ตสฺเสว  ปริวารสฺสาติ  
ตสฺมึเยว   ปริวาเร ฯ   นิยตกตนฺติ   กตนิยต  นิยมิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  
อ ฺเหิ   สทฺธินฺติ   เสสสิกฺขาปเทหิ   สทฺธึ ฯ  อสมฺภินฺนสมุฏานานีติ  
อสงฺกรสมุฏานานิ ฯ   ตสฺมา   สิกฺเขติ   ยสฺมา   วินเย   สติ  
สทฺธมฺโม   ติฏติ   วินโย   จ  ปริวาเรน  คนฺถโิต  ติฏติ  ปริวาเร  
จ   สมฏุานาทีนิ   ทิสฺสนฺติ  ตสฺมา  สิกฺเขยฺย  ปรวิาร  อุคฺคณฺเหยฺ- 
ยาติ อตฺโถ ฯ   อาทิมฺหิ   ตาว   ปุริมนเยติ   ฉนฺน   อาปตฺติสมุฏานาน  
กตีหิ   สมฏุาเนหิ   สมฏุาตีติ   เอเกน   สมุฏาเนน   สมฏุาติ  
กายโต   จ   จิตฺตโต   จ   สมุฏาตีติอาทินา   ป ฺตฺติวาเร   สกึ  
อาคตนย   สนฺธาเยต   วุตฺต ฯ   นานุพนฺเธ   ปวตฺตินินฺติ  ยา  ปน  
                        [ ป. ว.  ๒๒๔-๕  ส. ต.  ๔๕๙ ]  
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ภิกฺขุนี   วุฏาปต   ปวตฺตินึ   เทฺว   วสฺสานิ   นานุพนฺเธยฺยาติ วุตฺต- 
สิกฺขาปท ฯ   อกตนฺติ   อ ฺเหิ   อมิสฺสีกต ฯ  นยิตสมุฏานนฺติ  
วุตฺต โหติ ฯ  
                               กติปุจฺฉาวารวณฺณนา 
        [๓๒๑]  เวร   มณตีติ   ราคาทิเวร   วินาเสติ ฯ  เอตายาติ  
วิรติยา ฯ  นยิฺยานนฺติ  มคฺค ฯ  กายปาคพฺภิยนฺติ  กายปาคพฺภิยวเสน  
ปวตฺต กายทุจฺจริต ฯ  
        [๓๒๒]  สาราณียาติ  สริตพฺพยุตฺตา  อนุสฺสวารหา๑  อทฺธาเน  
อติกฺกนฺเตป  น  ปมุสฺสิตพฺพา ฯ  เมชฺชติ  สินิยฺหติ  เอตายาติ  เมตฺตา  
มิตฺตภาโว ฯ   เมตฺตา   เอตสฺส   อตฺถีติ  เมตฺต  กายกมฺม ฯ  ต  
ปน   ยสฺมา   เมตฺตาสหคตจิตฺตสมุฏาน   ตสฺมา   วุตฺต  เมตฺต- 
จิตฺเตน กต  กายกมฺมนฺติ ฯ  อาวีติ  ปกาส ฯ  ปกาสภาโว   
เจตฺถ ย อุทฺทิสฺส ต  กายกมฺม  กริยติ  ตสฺส  สมฺมุขภาวโตติ   
อาห  สมฺมุขาติ ฯ  รโหติ อปฺปกาส ฯ  อปฺปกาสตา  จ  ย   
อุทฺทิสฺส  ต  กายกมฺม  กรยิติ  ตสฺส อปจฺจกฺขภาวโตติ   อาห    
ปรมฺมุขาติ ฯ  อุภเยหิปติ  นวเกหิ  เถเรหิ จ ฯ   ปย   ปยายิตพฺพ  
 ๑. ม. อนุสฺสรณารหา ฯ  

                 [ ป. ว.  ๒๒๕-๓๗   ส. ต.  ๔๖๒-๗๖ ]  
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กโรตีติ   ปยกรโณ ฯ   ครุ   ครุฏานยี   กโรตีติ   ครุกรโณ ฯ  
สงฺคหายาติ   สงฺคหวตฺถุวิเสสภาวโต   สพฺรหฺมจารีน   สงฺคหนตถาย ฯ  
อวิวาทายาติ   สงฺคหวตฺถุภาวโตเอว   น   วิวาทาย ฯ   สติ   จ  
อวิวาทเหตุภูตสงฺคหกตฺเต   เตส   วเสน   สพฺรหฺมจารีน   สมคฺคภาโว  
เภทาภาโว   สิทฺโธเยวาติ   อาห   สมคฺคภาวายาติอาทึ ฯ  ปคฺคยฺห  
วจนนฺติ   เกวล  เทโวติ  อวตฺวา  เทวตฺเถโรติ  คุเณหิ  ถริภาวโชตน  
ปคฺคณฺหิตฺวา   อุจฺจ  กตฺวา  วจน ฯ  มมตฺตโพธนวจน  มมายน- 
วจน ฯ เอกนฺตติโรกฺขสฺส  มโนกมฺมสสฺ  สมฺมุขตา  นาม วิ ฺตฺติ- 
สมุฏาปนวเสเนว โหติ   ต ฺจ   โข  โลเก  กายกมฺมนฺติ  ปากฏ   
ป ฺาต  หตฺถวิการาทึ อนามสิตฺวาเยว   ทสฺเสนฺโต   นยนานิ    
อุมฺมิเลตฺวาติอาทิมาห ฯ กาม ฺเจตฺถ  เมตฺตาสิเนหสินิทฺธาน   
นยนาน  อุมฺมิลนา  ปสนฺเนน  มุเขน โอโลกน ฺจ  เมตฺต  กาย- 
กมฺมเมว ฯ  ยสฺส  ปน จิตฺตสฺส วเสน นยนาน เมตฺตาสิเนห- 
สินิทฺธตา   มขุสฺส  จ  ปสนฺนตา  ต  สนฺธาย  วุตฺต  เมตฺต  
มโนกมฺม   นามาติ ฯ   อิมานิ   จ   เมตฺตากายกมฺมาทีนิ   ปาลิย  
ภิกฺขูน  วเสน  อาคตานิ  คิหีสุป  ลพฺภนฺติเยว ฯ ภิกฺขูน หิ  
เมตฺตจิตฺเตน อาจริยุปชฺฌายวตฺตาทิ อภิสมาจาริกธมฺมปูรณ   เมตฺต    
กายกมฺม นาม ฯ   สพฺพ ฺจ   อนวชชฺกายกมฺม   อภิสมาจาริก- 
กมฺมนฺโตคธเมวาติ เวทิตพฺพ ฯ  คิหีน  เจติยวนฺทนตฺถาย   
โพธิวนฺทนตฺถาย สงฺฆนิมนฺตนตฺถาย คมน   คาม   วา   ปณฺฑาย   ปวิฏเ  
                         [ จ. ว. ๒๓๗  ส. ต.  ๔๗๖ ]  
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ภิกฺขู  ทิสฺวา  ปจฺจุคฺคมน ปตฺตปฏิคฺคหณ อาสนป ฺาปน  
อนุคมนนฺติเอวมาทิก เมตฺต  กายกมฺม  นาม ฯ  ภิกขฺูน  เมตฺตจิตฺเตน  
อาจารป ฺตฺติสิกฺขาปน กมฺมฏ   านกถน   ธมฺมเทสนา   ปริปจฺุฉนอตฺถ- 
กถนวเสน   ปวตฺติยมาน เตปฏกป   พุทฺธวจน   เมตฺต  วจีกมฺม   
นาม ฯ  คิหีน  เจติยวนฺทนาย คจฺฉาม  โพธิวนฺทนาย  คจฺฉาม   
ธมฺมสฺสวน  กาเรสฺสาม ทีปมาลาปุปฺผปูช กริสฺสาม  ตีณิ  สุจริตานิ   
สมาทาย  วตฺติสฺสาม  สลากภตฺตาทีนิ  ทสฺสาม วสฺสาวาสิก  ทสฺสาม   
อชฺช  สงฺฆสฺส  จตฺตาโร  ปจฺจเย  ทสฺสาม  สงฺฆ  นมินฺเตตฺวา   
ขาทนียาทีนิ  สวิทหถ  อาสนานิ ป ฺาเปถ ปานีย อุปฏเปถ  
สงฺฆ   ปจฺจุคฺคนฺตฺวา   อาเนถ   ป ฺตฺตาสเน   นิสีทาเปถ  ฉนฺทชาตา  
อุสฺสาหชาตา   เวยฺยาวจฺจ   กโรถาติอาทิกถนกาเล   เมตฺต   วจีกมฺม  
นาม ฯ   ภิกขฺูน  ปาโตว  วุฏาย  สรีรปฏิชคฺคน  เจติยงฺคณ- 
วตฺตาทีนิ จ   กตฺวา  วิวิตฺตาสเน  นิสีทิตฺวา  อิมสฺมึ  วิหาเร  ภิกฺขู   
สุขี  โหนฺตุ อเวรา  อพฺยาปชฺฌาติ  จินฺตน  เมตฺต  มโนกมฺม  
นาม ฯ คิหีน อยฺยา สุขี โหนฺติ อเวรา อพฺยาปชฺฌาติ จินฺตน  
เมตฺต มโนกมฺม นาม ฯ  
        [๓๒๓]  ลาภาติ  จีวราทโย  ลทฺธปจฺจยา ฯ ธมฺมิกาติ กุหนาทิ- 
เภท มิจฺฉาชีว  วชฺเชตฺวา  ธมฺเมน  สเมน  ภิกฺขาจาริยวตฺเตน   
อุปฺปนฺนา ฯ อนฺตมโส   ปตฺตปริยาปนฺนมตฺตมฺปติ   ปจฺฉิมโกฏิยา    
ปตฺเต   ปริยาปนฺน ปตฺตสฺส   อนฺโตคธ   ทฺวิตฺติกฏจฺฉุภิกฺขามตฺตมฺป ฯ  
                         [ ป. ว.  ๒๓๘  ส. ต.  ๔๗๗ ]  
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เทยฺย  ทกฺขิเณยฺย ฺจ  อปฺปฏิวิภตฺต  กตฺวา  ภุ ฺชตีติ  อปฺปฏิวิภตฺต- 
โภคี ฯ เอตฺถ  หิ  เทฺว  ปฏวิิภตฺตานิ  นาม  อามิสปฏวิิภตฺต  
ปุคฺคลปฏิวิภตฺต ฺจ ฯ ตตฺถ   เอตฺตก  ทสฺสามิ  เอตฺตก  น  ทสฺสามีติ   
เอว  จิตฺเตน  วิภชน อามิสปฏิวิภตฺต  นาม ฯ  อสุกสสฺ  ทสฺสามิ   
อสุกสฺส  น  ทสฺสามีติ เอว จิตฺเตน  วิภชน  ปน  ปุคฺคลปฏิวิภตฺต   
นาม ฯ  ตทุภยมฺป  อกตฺวา  โย อปฺปฏิวิภตฺต   ภุ ฺชติ   อย    
อปฺปฏิวิภตฺตโภคี  นาม ฯ  เตนาห  เนว อามิส   ปฏวิิภชิตฺวา    
ภุ ฺชตีติอาทึ ฯ   อทาตตปติ   ปสทฺเทน  ทาตตป วฏฏตีติ  ทสฺเสติ ฯ   
ทาน หิ นาม น กสฺสจิ นิวาริต ฯ เตน ทุสฺสีลสฺสาป อตฺถิกสฺส    
สติ   สมฺภเว   ทาตพฺพ ฯ  ต ฺจ  โข  กรุณายนวเสน  น วตฺตปูรณ- 
วเสน ฯ   สาราณียธมฺมปูรกสฺส  อปฺปฏิวิภตฺตโภคิตาย  สพฺเพส  
ทาตพฺพเมวาติ   วุตฺต ฯ   คิลานาทีน  ปน  โอทฺทิสสฺก  กตฺวา  ทาน  
อปฺปฏิวิภาคปกฺขิก   อสุกสฺส   น   ทสสฺามีติ  ปฏิกฺเขปสฺส  อภาวโต ฯ  
พฺยติเรกปฺปธาโน   ห ิ  ปฏิวิภาโค ฯ   เตนาห   คิลานคิลานุปฏาก  
ฯ เป ฯ   วิเจยฺยทานป   วฏฏตีติ ฯ   สาธารณโภคีติ   เอตฺถ  
สาธารณโภคิโน   อิท   ลกฺขณ ฯ   ย   ย   ปณีต   ลภติ   ต  ต  
เนว   ลาเภน   ลาภ  นิชิคึสามุเขน  คิหีน  เทติ  อตฺตโน  อาชีวสุทฺธึ  
รกฺขมาโน   น   อตฺตนาว   ปริภุ ฺชติ   มยฺห   อสาธารณโภคิตา  
มา   โหตูติ   ต   ปฏิคฺคณฺหนฺโต   จ   สงฺเฆน   สาธารณ   โหตูติ  
คเหตฺวา   คณฺฑึ   ปหริตฺวา   ปริภุ ฺชิตพฺพ  สงฺฆสนฺตก  วิย  ปสฺสติ ฯ  
                          [ ป. ว.  ๒๓๘  ส. ต.  ๔๗๗ ]  
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อิมินา  จ  ตสฺส  ลาภสฺส  ตีสุป  กาเลสุ  สาธารณโต  ปน  ทสสฺิต ฯ  
ต   ปฏิคฺคณฺหนฺโต   จ   สงฺเฆน   สาธารณ   โหตูติ   ห ิ  อิมินา  
ปฏิคฺคหณกาโล   ทสฺสโิต ฯ   คเหตฺวา ฯเปฯ   ปสฺสตีติ   อิมินา  
ปฏิคฺคหิตกาโล ฯ  ตทุภย  ปน  ตาทิเสน  ปุพฺพภาเคน  วินา  น โหตีติ  
อตฺถสิทฺโธ   ปุริมกาโล ฯ   ตยิท   ปฏิคฺคหณโต   ปพฺุเพวสฺส   โหติ  
สงฺเฆน   สาธารณ   โหตูติ   ปฏิคฺคเหสฺสามีติ   ปฏคฺิคณฺหนฺตสฺส  
โหติ   สงฺเฆน   สาธารณ   โหตูติ   ปฏคฺิคณฺหามีติ   ปฏิคฺคเหตฺวา  
โหติ  สงฺเฆน  สาธารณ  โหตูติ  ปฏิคฺคหิต  มยาติ  เอว ติลกฺขณ- 
สมฺปนนฺ กตฺวา  ลทฺธลาภ  โอสานลกขฺณ  อวิโกเปตฺวา   
ปริภุ ฺชนฺโต สาธารณโภคี อปฺปฏิวิภตฺตโภคี  จ  โหติ ฯ  อิม   
ปน  สาราณียธมฺม โก ปูเรติ โก น ปูเรติ ฯ  ทุสฺสโีล  ตาว   
น  ปูเรติ ฯ  น  หิ  ตสฺส สนฺตก สีลวนฺโต คณฺหนฺติ ฯ   
ปริสุทฺธสีโล  ปน  วตฺต  อขณฺเฑนฺโต  ปูเรติ ฯ  ตตฺรทิ วตฺต ฯ  
โย  โอทิสฺสก  กตฺวา มาตุ วา ปตุ วา อาจริยุปชฺฌายาทีน วา  
เทติ  โส  ทาตพฺพ  เทตุ ฯ สาราณียธมฺโม ปนสฺส น โหติ  
ปลิโพธชคฺคน นาม  โหติ ฯ  สาราณียธมฺโม  ห ิ มตฺุตปลิโพธสฺเสว  
วฏฏติ ฯ เตน ปน โอทิสฺสก  เทนฺเตนคิลาน  คิลานปุฏาก- 
อาคนฺตุกคมิกาน ฺเจว นวปพฺพชิตสฺส จ  สงฺฆาฏิปตฺตคฺคหณ   
อชานนฺตสฺส  ทาตพฺพ ฯ  เอเตส  ทตฺวา อวเสส เถราสนโต   
ปฏาย  โถก  โถก  อทตฺวา  โย  ยตฺตก  คณฺหาติ  ตสฺส  
                       [ ป. ว.  ๒๓๘  ส. ต.  ๔๗๗ ]  
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ตตฺตก   ทาตพฺพ ฯ   อวสิฏเ   อสติ   ปุน   ปณฺฑาย   จริตฺวา  
เถราสนโต  ปฏาย  ย  ย  ปณีต  ต  ต  ทตฺวา  เสส  ภุ ฺชิตพฺพ ฯ  
อย   ปน   สาราณียธมฺโม   สาราณียธมฺมปูรณวิธิมฺหิ   สุสิกฺขิตาย  
ปริสาย   สุปโูร   โหติ ฯ   สุสิกฺขิตาย   หิ  ปริสาย  โย  อ ฺโต  
ลภติ   โส   น   คณฺหาติ   อ ฺโต   อลภนฺโตป   ปมาณยุตฺตเมว  
คณฺหาติ   น   อติเรก ฯ   อย   จ   ปน   สาราณียธมฺโม  
เอว   ปุนปฺปนุ   ปณฺฑาย   จริตฺวา   ลทธฺ   ลทฺธ   เทนฺตสฺสาป  
ทฺวาทสหิ   วสฺเสหิ   ปูเรติ   น   ตโต  โอร ฯ  สเจ  ทวฺาทสเมป  
วสฺเส   สาราณียธมฺมปูรโก   ปณฺฑปาตปูร   ปตฺต   อาสนสาลาย  
เปตฺวา  นหายิตุ  คจฺฉติ ฯ  สงฺฆตฺเถโร  จ  กสฺเสโส  ปตฺโตติ๑ 

สาราณียธมฺมปูรกสฺสาติ   วุตฺเต   อาหรถ   นนฺติ   สพฺพ   ปณฺฑปาต  
วิจาเรตฺวา   ภุ ฺชิตฺวาว   ริตฺตปตฺต   เปติ ฯ   อถ   โส   ภิกฺขุ  
ริตฺตปตฺต   ทสิฺวา   มยฺห   อเสเสตฺวาว   ปริภุ ฺชึสูติ   โทมนสฺส  
อุปฺปาเทติ ฯ   สาราณียธมฺโม   ภิชชฺติ ฯ   ปุน   ทฺวาทสวสฺสานิ  
ปูเรตพฺโพ   โหติ ฯ   ติตฺถิยปริวาสสทิโส  เหส  สกึ  ขณฺเฑ  ชาเต  
ปุน   ปูเรตพฺโพว ฯ   โย  ปน  ลาภา  วต  เม  สลุทฺธ  วต  เม  
ยสฺส   เม   ปตฺตคต   อนาปุจฺฉาว   สพฺรหฺมจาริโน   ปริภุ ฺชนฺตีติ  
โสมนสฺส   ชเนติ   ตสฺส   ปุณฺโณ   นาม   โหติ ฯ   เอว ปูริต- 
 ๑. อิโต ปร วตฺวาติ ปท ภเวยฺย ฯ  

                              [ ป. ว.  ๒๓๘  ส. ต.  ๔๗๗ ]  
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สาราณียธมฺมสฺส  ปน  เนว  อิสฺสา  น  มจฺฉริย  โหติ ฯ มนุสฺสาน  
ปโย   โหติ   สุลภปจฺจโย ฯ  ปตฺตคตมสฺส  ทิยฺยมานป  น  ขียติ ฯ  
ภาชนียภณฺฑฏาเน   อคฺคภณฺฑ   ลภติ ฯ   ภเย   วา  ฉาตเก  วา  
สมฺปตฺเต เทวตา อุสฺสุกฺก อาปชฺชนฺติ ฯ ตตฺริมานิ วตฺถูนิ ฯ  
        [๓๒๔]  เลณคิริวาสี   ติสฺสตฺเถโร  กริ  มหาขีรคาม  อุปนิสฺสาย  
วสติ ฯ   ป ฺาสมตฺตา   เถรา   นาคทีป   เจติยวนฺทนตฺถาย  
คจฺฉนฺติ ฯ   ขีรคาเม  ปณฺฑาย  จริตฺวา  กิ ฺจิ  อลทฺธา  นิกฺขมึสุ ฯ  
เถโร   ปวิสนฺโต   เต   ทสิฺวา   ปุจฺฉิ   ลทฺธ   ภนฺเตติ ฯ  จริมฺห  
อาวุโสติ ฯ   โส   อลทฺธภาว   ตฺวา   อาห   ภนฺเต   ยาวาห  
อาคจฺฉามิ   ตาว   อิเธว   โหถาติ ฯ  มย  อาวุโส  ป ฺาส  ชนา  
ปตฺตเตมนมตฺตป   น   ลภิมฺหาติ ฯ  ภนฺเต  เนวาสิกา  นาม  ปฏพิลา  
โหนฺติ   อลภนฺตาป   ภิกฺขาจารมคฺคสภาค   ชานนฺตีติ ฯ   เถรา  
อาคมึสุ ฯ   เถโร   คาม   ปาวิสิ ฯ  ธูรเคเหเยว  มหาอุปาสิกา  
ขีรภตฺต   สชเฺชตฺวา   เถร   โอโลกยมานา    ิตา   เถรสฺส  ทฺวาร  
สมฺปตฺตสฺเสว   ปตฺต   ปูเรตฺวา  อทาสิ ฯ  โส  ต  อาทาย  เถราน  
สนฺติก  คนฺตฺวา  คณฺหถ  ภนฺเตติ  สงฺฆตฺเถร  อาห ฯ  เถโร  อมเฺหหิ  
เอตฺตเกหิ   กิ ฺจิ   น   ลทธฺ   อย   สีฆเมว   คเหตฺวา   อาคโต  
กินฺนุโขติ  เสสาน  มุข  โอโลเกสิ ฯ  เถโร  โอโลกนากาเรน ตฺวา  
ภนฺเต   ธมฺเมน   สเมน   ลทฺโธ   ปณฺฑปาโต  นิกฺกกฺุกุจฺจา  คณฺหถาติ  
อาทิโต   ปฏาย   สพฺเพส   ยาวทตฺถ   ทตฺวา   อตฺตนาป  
                             [ ป. ว.  ๒๓๘  ส. ต.  ๔๗๗ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 470 

ยาวทตฺถ   ภุ ฺชิ ฯ  อถ  น  ภตฺตกิจฺจาวสาเน  เถรา  ปุจฺฉึสุ  กทา  
อาวุโส   โลกุตฺตรธมฺม   ปฏิวิชฺฌีติ ฯ   นตฺถ ิ  เม   ภนฺเต โลกุตฺตร- 
ธมฺโมติ ฯ  ฌานลาภีสิ  อาวุโสติ ฯ  เอตป  ภนฺเต  นตฺถีติ ฯ  
นนุ   อาวุโส   ปาฏิหาริยนติฺ ฯ  สาราณียธมฺโม  เม  ภนฺเต  ปูริโต  
ตสฺส   เม   ปรูิตกาลโต   ปฏาย   สเจป   ภิกฺขุสตสหสฺส   โหติ  
ปตฺตคต   น   ขียตีติ ฯ   สาธุ   สาธุ   สปฺปุริส   อนุจฺฉวิกมิท  
ตุยหนฺติ ฯ อิท ตาว ปตฺตคต น ขียตีติ เอตฺถ วตฺถุ ฯ  
        [๓๒๕]  อยเมว   ปน   เถโร  เจติยปพฺพเต  คิริภณฺฑมหาปูชาย  
ทานฏาน  คนฺตฺวา  อิมสฺมึ  ทาเน  ก ึ วรภณฺฑนฺติ๑ เทฺว สาฏกา  
ภนฺเตติ ฯ   เอเต   มยฺห   ปาปุณิสฺสนฺตีติ ฯ  ต  สุตฺวา  อมจฺโจ  
ร ฺโ   อาโรเจสิ   เอโก   ทหโร  เอว  วทตีติ ฯ  ทหรสฺส  เอว  
จิตฺต   มหาเถราน   ปน   สุขุมสาฏกา  วฏฏนฺตีติ  วตฺวา  มหาเถราน  
ทสฺสามีติ   เปสิ ฯ   ตสฺส  ภิกฺขุสงฺเฆ  ปฏิปาฏิยา   ิเต  เทนฺตสฺส  
มตฺถเก   ปตาป   เต   สาฏกา   หตฺถ   นาโรหนฺติ   อ ฺเว  
อาโรหนฺติ ฯ   ทหรสฺส   ทานกาเล   ปน  หตฺถ  อารฬฺูหา ฯ  โส  
ตสฺส   หตฺเถ   เปตฺวา  อมจฺจมุข  โอโลเกตฺวา  ทหร  นิสีทาเปตฺวา  
ทาน   ทตฺวา   สงฺฆ   วิสฺสชฺเชตฺวา   ทหรสฺส   สนติฺเก   นิสีทิตฺวา  
ภนฺเต   อิม   ธมฺม   กทา  ปฏิวิชฺฌิตฺถาติ  อาห ฯ  โส  ปรยิาเยนป  
อสนฺต   อวทนฺโต   นตฺถิ   มยฺห  มหาราช  โลกุตฺตรธมฺโมติ  อาห ฯ  
นนุ   ภนฺเต   ปุพฺเพว   อวจุตฺถาติ ฯ   อาม   มหาราช สาราณีย- 
 ๑. เอตฺถนฺตเร ปุจฺฉีติ กิริยาปท ภเวยยฺ ฯ  

                                     [ ป. ว.  ๒๓๘  ส. ต.  ๔๗๗ ]  
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ธมฺมปูรโก   อห   ตสฺส   เม   ธมฺมสฺส  ปูริตกาลโต  ปฏาย  
ภาชนียฏาเน   อคฺค   ภณฺฑ   ปาปุณาตีติ ฯ   สาธุ   สาธุ  ภนฺเต  
อนุจฺฉวิกมิท   ตุมฺหากนฺติ   วนฺทิตฺวา   ปกฺกามิ ฯ  อิท  ภาชนียฏาเน  
อคฺคภณฺฑ ปาปุณาตีติ เอตฺถ วตฺถุ ฯ  
        [๓๒๖]  จณฺฑาลติสฺสภเยน   ปน  ภาตรคามวาสิโน  นาคตฺ- 
เถริยา อนาโรเจตฺวาว   ปลายึสุ ฯ   เถรี   ปจฺจูสสมเย   อติวิย  
อปฺปนิคฺโฆโส   คาโม   อุปธาเรถ   ตาวาติ   ทหรภิกฺขุนิโย  อาห ฯ  
ตา  คนฺตฺวา  สพฺเพส  คตภาว  ตฺวา  อาคมฺม  เถริยา  อาโรเจสุ ฯ  
สา   สุตฺวา   มา   ตุมฺเห   เตส   คตภาว   จินฺตยิตฺถ   อตฺตโน อุทฺเทส- 
ปริปุจฺฉาโยนิโสมนสิกาเรสุเยว   โยค   กโรถาติ   วตฺวา ภิกฺขาจาร- 
เวลาย   ปารปุตฺวา   อตฺตทฺวาทสมา   คามทฺวาเร นิโคฺรธรุกฺขมูเล    
อฏาสิ ฯ  รกฺุเข  อธิวตฺถา  เทวตา  ทฺวาทสนฺนป ภิกฺขุนีน    
ปณฺฑปาต  ทตฺวา  อยฺเย  อ ฺตฺถ  มา  คจฺฉถ  นิจฺจ  อิเธว  
เอถาติ   อาห ฯ   เถริยา   ปน   กนิฏภาตา  นาคตฺเถโร  นาม  
อตฺถิ ฯ   โส   มหนฺต  ภย  น  สกฺกา  ยาเปตุ  ปรตีร  คมิสฺสามีติ  
อตฺตทฺวาทสโม   อตฺตโน   วสนฏานา   นิกฺขนฺโต   เถรึ   ทิสฺวา  
คมิสฺสามีติ   ภาตรคาม   อาคโต ฯ  เถรี  เถรา  อาคตาติ  สุตฺวา  
เตส   สนฺติก   คนฺตฺวา   ก ึ  อยฺยาติ   ปุจฺฉิ ฯ   โส  ต  ปวตฺตึ  
อาจิกฺขิ ฯ  สา  อชฺช  เอกทิวส  วิหาเร  วสิตฺวา  เสฺว  คมิสฺสถาติ  
อาห ฯ   เถรา   วิหาร   อคมสุ ฯ   เถรี  ปุนทิวเส  รุกขฺมูเล  
                        [ ป. ว.  ๒๓๘  ส. ต.  ๔๗๗ ]  
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ปณฺฑาย   จรตฺิวา   เถร   อุปสงฺกมิตฺวา   อิม   ปณฺฑปาต  
ปริภุ ฺชถาติ  อาห ฯ  เถโร วฏฏิสฺสติ เถรีติ วตฺวา๑ ตุณฺหี อฏาสิ ฯ  
ธมฺมิโก   ตาต   ปณฺฑปาโต   กุกฺกุจฺจ   อกตฺวา   ภุ ฺชถาติ ฯ  
วฏฏิสฺสติ   เถรีติ ฯ  สา  ปตฺต  คเหตฺวา  อากาเส  ขิป ฯ  ปตฺโต  
อากาเส   อฏาสิ ฯ   เถโร  สตฺตตาลมตฺเต   ิตป  ภิกฺขุนีภตฺตเมว  
เถรีติ   วตฺวา   ภย   นาม   สพฺพกาล   น   โหติ  ภเย  วูปสนฺเต  
อริยวส   กถยมาโน   โภ   ปณฺฑปาติก   ภิกฺขุนีภตฺต   ภุ ฺชิตฺวา  
วีตินามยิตฺถาติ   จิตฺเตน   อนุวทิยมาโน   สนฺถมฺภิตุ   น   สกฺขิสฺสามิ  
อปฺปมตฺตา   โหถ   เถริโยติ   มคฺค   อารูหิ ฯ  รุกฺขเทวตาป  สเจ  
เถโร   เถริยา   หตฺถโต   ปณฺฑปาต   ปรภุิ ฺชิสฺสติ   น   น นิวตฺ- 
เตสฺสามิ   สเจ   น   ปริภุ ฺชิสฺสติ   นวิตฺเตสฺสามีติ   จินฺตยมานา  
ตฺวา   เถรสสฺ  คมน  ทิสวฺา  รุกฺขา  โอรุยฺห  ปตฺต  ภนฺเต  เทถาติ  
ปตฺต   คเหตฺวา   เถร   รุกขฺมูลเยว   อาเนตฺวา   ปณฺฑปาต  ทตฺวา  
กตภตฺตกิจฺจ   ปฏิ ฺ   กาเรตฺวา   ทฺวาทส   ภิกฺขุนโิย   ทฺวาทส   จ  
ภิกฺขู   สตฺต  วสฺสานิ  อุปฏหิ ฯ  อิท  เทวตา  อุสฺสุกฺก  อาปชชฺนฺตีติ  
เอตฺถ วตฺถุ ฯ ตตฺร หิ เถร ีสาราณียธมฺมปูริกา อโหสิ ฯ  
        [๓๒๗]  นตฺถ ิ  เอเตส   ขณฺฑนฺติ  อขณฺฑานิ ฯ  ต  ปน  เนส  
ขณฺฑ   ทสฺเสตุ   ยสฺสาติอาทิ   วุตฺต ฯ   ตตฺถ   อุปสมฺปนฺนสีลาน  
อุทฺเทสกฺกเมน   อาทิอนฺตา   เวทิตพฺพา ฯ  เตนาห  สตฺตสูติอาทึ ฯ  
 ๑. อ ฺตฺถ ปน อวตวฺาติ ทิสฺสติ ฯ  

                           [ ป. ว.  ๒๓๘  ส. ต.  ๔๗๗ ]  
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อนุปสมฺปนฺนสีลาน   ปน   สมาทานกฺกเมนป   อาทิอนฺตา   ลพฺภนฺติ ฯ  
ปริยนฺเต   ฉินฺนสาฏโก  วิยาติ  ตตฺรนฺเต๑  ทสนฺเต  วา  ฉินฺนวตฺถ  
วิย ฯ   วิสทสิุทาหรณ ฺเจต   อขณฺฑานีติ   อิมสฺส   อธิกตตฺตา ฯ  
เอว   เสสานิป   อุทาหรณานิ ฯ  ขณฺฑนฺติ  ขณฺฑวนฺต  ขณฺฑิต  วา ฯ  
ฉิทฺทนฺติอาทีสุป   เอเสว   นโย ฯ   วิสภาควณฺเณน   คาวี   วิยาติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   วิสภาควณฺเณน   อุปฑฺฒ   ตติยภาค   วา  สมฺภินฺน- 
วณฺณ สพล ฯ   วิสภาควณฺเณเหว   ปน   พินฺทูหิ   อนฺตรนฺตรา  
วีติมิสฺส   กมมฺาส ฯ   อย   อิเมส  วิเสโส ฯ  ภุชิสฺสภาวกรณโตติ  
ตณฺหาทาสพฺยโต   โมเจตฺวา ฯ   ภุชิสฺสภาวกรณโต ฯ   สีลสฺส  จ  
ตณฺหาทาสพฺยโต   โมจน   วิวฏฏปนิสสฺยภาวาปาทน ฯ   เตนสฺส  
วิวฏฏปนิสฺสยตา   ทสฺสิตา ฯ   ภุชิสฺสภาวกรณโตติ   จ   อิมินา  
ภุชิสฺสกรานิ   ภุชิสฺสานีติ   อุตฺตรปทโลเปนาย   นทิฺเทโสติ  ทสฺเสติ ฯ  
ยสฺมา   จ   ตสมงฺคีปุคฺคโล   เสร ี  สยวสี  ภุชิสโฺส  นาม  โหติ ฯ  
ตสฺมาป   ภุชสิฺสานิ ฯ   สปุริสุทฺธภาเวน   ปาสสตฺตา วิ ฺ ุ- 
ปสตฺถานิ ฯ   อวิ ฺ ูน   ปสสาย   อปฺปมาณภาวโต   วิ ฺ ุคฺคหณ  
กต ฯ   ตณฺหาทิฏ ีหิ   อปรามฏตฺตาติ  อิมินาห  สีเลน  เทโว  วา  
ภวิสฺสามิ   เทว ฺตโร   วาติ   ตณฺหาปรามาเสน   อิมินาห   สีเลน  
เทโว   หุตฺวา   ตตฺถ   นิจฺโจ   ธุโว   สสสฺโต   ภวิสฺสามีติ ทิฏ ิ- 
ปรามาเสน  จ  อปรามฏตฺตา ฯ  อถวา  อยนฺเต  สีเลสุ โทโสติ  
 ๑. ม. วตฺถนฺเต ฯ  

                           [ ป. ว.  ๒๓๘  ส. ต.  ๔๗๗ ]  
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จตูสุ   วิปตฺตีสุ   ย  วา  ต  วา  วิปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  อิท  นาม  ตฺว  
อาปนฺนปุพฺโพติ   เกนจิ   ปรามฏ ุ   อนุทฺธเสตุ   อสกฺกุเณยฺยตฺตา  
อปรามฏานีติ   เอวเมตฺถ   อตฺโถ   ทฏพฺโพ ฯ   สีล   นาม  
อวิปฺปฏิสาราทิปารปริจเยน๑   ยาวเทว  สมาธิสมฺปาทนตฺถนฺติ  อาห  
สมาธิสวตฺตนิกานีติ ฯ   สมาธิสวตฺตนปฺปโยชนานิ  สมาธิสวตฺตนิกานิ ฯ  
สมานภาโว   สาม ฺ ฯ   ปริปุณฺณจตุปาริสุทฺธิภาเวน   มชฺเฌ  
ภินฺนสุวณฺณสฺส   วิย   เภทาภาวโต   สีเลน   สาม ฺ สีล- 
สาม ฺ ฯ   ต   คโต   อุปคโตติ   สีลสาม ฺคโต ฯ  เตนาห  
สมานภาวุปคตสีโลติ ฯ   สีลสมฺปตฺติยา   สมานภาวอุปคตสีโล  
สภาควุตฺติโกติ   อตฺโถ ฯ   โสตาปนฺนาทีน   หิ   สลี  สมุทฺทนฺตเรป  
เทวโลเกป   วสนฺตาน   อ ฺเสป   โสตาปนฺนาทีน  สีเลน  สมานเมว  
โหติ ฯ   นตฺถิ   มคฺคสีเล   นานตฺต ฯ   กาม   ห ิ ปถุชฺุชนานป  
จตุปาริสุทฺธิสีเล   นานตฺต   น   สิยา ฯ   ต  ปน  น  เอกนฺติกนฺติ  
อิธ   นาธิปฺเปต ฯ   มคฺคสีล   ปน  เอกนฺติก  นิยตภาวโตติ  ตเมว  
สนฺธาย ยานิ ตานิ สีลานีติอาทิ วุตฺต ฯ  
        [๓๒๘]  ยายนฺติ  ยา  อย  มยฺห ฺเจว  ตุมฺหาก ฺจ  ปจฺจกฺข- 
ภูตา ฯ ทิฏ ีติ   มคฺคสมฺมาทิฏ ิ ฯ   นทิฺโทสาติ   นทิฺธุตโทสา ฯ  
สมุจฺฉินฺนราคาทิปาปธมฺมาติ   อตฺโถ ฯ   นิยฺยาตีติ   วฏฏทุกฺขโต  
นิสฺสรติ   นคิจฺฉติ ฯ   สย   นิยฺยนฺตีเยว   ห ิ  ตสมงฺคิปุคฺคล วฏฏ- 
 ๑. ม. อวิปฺปฏิสาราทิปารมฺปริเยน ฯ  

                           [ ป. ว.  ๒๓๘  ส. ต.  ๔๗๘ ]  
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ทุกฺขโต   นยิยฺาเปตีติ  วุจฺจติ ฯ  ยา  สตฺถุ  อนุสฏิ ิ  ต  กโรตีติ  
ตกฺกโร ฯ   ตสฺส ฯ   ยถานุสิฏ   ปฏปิชฺชนกสฺสาติ   อตฺโถ ฯ ทิฏ ิ- 
สาม ฺคโตติ สจฺจสมฺปฏิเวเธน สมานทิฏ ิภาว อุปคโต ฯ  
                                      -----------------  
                           [ ป. ว.  ๒๓๘  ส. ต.  ๔๗๘ ]  
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                                     วีสติวารวณฺณนา  
        [๓๒๙]  ปเมน   อาปตฺติสมุฏาเนนาติอาทิ   สพฺพ อุทฺเทส- 
นิทฺเทสาทิวเสน ปวตฺตปาลิอนุสาเรเนว สกฺกา วิ ฺาตุ ฯ  
        [๓๓๐]  โลโภ  ปุพฺพงฺคโมติอาทีสุ  ปน  โลภเหตุ  วิวทนโต  
โลโภ ปุพฺพงฺคโมติ  วุตฺต ฯ  เอว  เสเสสุป ฯ านานีติ การณานิ ฯ  
ติฏนฺติ เอตฺถาติ  าน ฯ  เก ติฏนฺติ ฯ วิวาทาธิกรณาทโย ฯ  
วสนฺติ เอตฺถาติ วตฺถุ ฯ   ภวนฺติ   เอตฺถาติ  ภูมิ ฯ  กุสลากุสลา- 
พฺยากตจิตฺตสมงฺคิโน วิวทนโต  นว เหตูติ วุตฺต ฯ ทฺวาทส  
มูลานีติ โกธโน โหติ อุปนาหีติอาทีนิ ทฺวาทส  มูลานิ ฯ   
อิมานิเยว  ทฺวาทส กายวาจาหิ สทฺธึ จุทฺทส มูลานติี วุตฺตานิ ฯ   
สตฺต  อาปตฺติกฺขนฺธา  านานีติ  เอตฺถ อาปตฺตึ อาปชฺชิตฺวา  
ปฏิจฺฉาเทนฺตสฺส   ยา   อาปตฺติ   ตสฺสา  ปุพฺเพ  อาปนฺนา  อาปตฺติโย  
านานีติ   เวทิตพฺพ ฯ   นตฺถิ   อาปตฺตาธิกรณ   กุสลนฺติ   วจนโต  
อาปตฺตาธิกรเณ   อกุสลาพฺยากตวเสน   ฉ  เหตู  วุตฺตา ฯ  กุสลจิตฺต  
ปน   องฺค   โหติ   น   เหตุ ฯ   จตฺตาริ   กมฺมานิ   านานีติ  
เอตฺถ   เอว   กตฺตพฺพนฺติ   อิติกตฺตพฺพตาทสฺสนวเสน   ปวตฺตา   ปาลิ  
กมฺม   นาม ฯ   ยถา ิตปาลิวเสน   กโรนฺตาน  กิริยา  กิจฺจาธิกรณ  
นาม ฯ   ตฺติตฺติทุติยตฺติจตุตฺถกมฺมานิ   ตฺติโต   ชายนฺติ  
อปโลกนกมมฺ   อปโลกนโตติ   อาห   ตฺติโต   วา   อปโลกนโต  
                                          [ ป. ว.  ๒๖๒ ]  
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วาติ ฯ   กิจฺจาธิกรณ   เอเกน   สมเถน   สมฺมติ   สมปฺชฺชตีติ  
อตฺโถ ฯ   เตหิ   สเมตพฺพตฺตา   วิวาทาธิกรณสฺส   สาธารณาติ  
วุตฺต ฯ   วิวาทาธิกรณสฺส   ตพฺภาคิยาติ  วิวาทาธิกรณสฺส  วูปสมนโต  
ตปฺปกฺขิกา ฯ   เอก   อธิกรณ   สพฺเพ   สมถา   เอกโต   หุตฺวา  
สเมตุ   สกฺโกนฺติ   น   สกฺโกนฺตีติ   ปจฺุฉนฺโต   สมถา   สมถสฺส  
สาธารณา   สมถา   สมถสฺส   อสาธารณาติ   อาห ฯ  เยภุยฺยสิกาย  
สมน  สมฺมุขาวินย  วินา  น  โหตีติ  อาห  เยภุยฺยสิกา  สมฺมุขา- 
วินยสฺส สาธารณาติ ฯ   สติวินยาทีหิ   สมนสฺส   เยภุยฺยสิกาย   
กิจฺจ  นตฺถีติ อาห   สติวินยสฺส ฯเปฯ   อสาธารณาติ ฯ   เอว    
เสเสสุป ฯ ตพฺภาคิยวาเรป เอเสว นโย ฯ  
        [๓๓๑]  สพฺเพสป   สมถาน   วินยปริยาโย   ลพฺภตีติ   วินโย  
สมฺมุขาวินโยติอาทิ   วินยวาโร   อุทฺธโฏ ฯ  สยิา  น  สมฺมุขา- 
วินโยติ เอตฺถ  สมฺมุขาวินย  เปตฺวา  สติวินยาทโย  เสสสมถา   
อธิปฺเปตา ฯ เอส   นโย  เสเสสุป ฯ  สงฺฆสฺส  สมฺมุขา  ปฏิ ฺาเต   
ต  ปฏชิานน สงฺฆสมฺมุขตา   นาม ฯ   ตสฺส  ปฏิชานนจิตฺต  สนฺธาย   
สมฺมุขาวินโย กุสโลติอาทิ   วุตฺตนฺติ   วทนฺติ ฯ   นตฺถิ   สมฺมุขา- 
วินโย   อกุสโลติ ธมฺมวินยปุคฺคลสมฺมุขตาหิ  ติวงฺคิโก  สมฺมุขา- 
วินโย  เอเตหิ  วินา นตฺถ ิฯ ตตฺถ  กุสลจิตฺเตหิ  กรณกาเล   
กุสโล อรหนเฺตหิ กรณกาเล อพฺยากโต ฯ เอเตส  สงฺฆ- 
สมฺมุขตาทีน  อกุสลปฏิปกฺขตฺตา  อกุสลสฺส  สมฺภโว  นตฺถ ิฯ  
                                     [ ป. ว.  ๒๖๒-๙ ]  
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ตสฺมา   นตฺถ ิ  สมฺมุขาวินโย   อกุสโลติ   วุตฺต ฯ   เยภุยฺยสิกา  
อธมฺมวาทีหิ   วูปสมนกาเล  ธมฺมวาทีหิ  วูปสมนกาเล๑ ธมฺมวาทีนป  
อธมฺมวาทิมฺหิ   สลากคฺคาหาปเก   ชาเต   อกุสลา ฯ   สติวินโย  
อนรหโต   ส ฺจิจฺจ   สติวินยทาเน   อกุสโล ฯ   อมุฬฺหวินโย อนุมฺ- 
มตฺตกสฺส   ทาเน ฯ  ปฏิ ฺาตกรณ  มุฬฺหสฺส  อชานโต  ปฏิ ฺาย  
กรเณ ฯ   ตสฺสปาปยสิกา   สุทฺธสฺส   กรเณ ฯ   ติณวตฺถารก  
มหากลเห   ส ฺจิจฺจ   กรเณ   จ   อกุสล   สพฺพตฺถ   อรหโต  
วเสเนว อพฺยากตนฺติ สพฺพเมต คณฺ ีปเทสุ วุตฺต ฯ  
        [๓๓๒]  ยตฺถ   เยภุยฺยสิกา   ลพฺภติ   ตตฺถ   สมฺมุขาวินโยฅ  
ลพฺภตีติอาทิ   ปุจฺฉา ฯ   ยสฺมึ   สมเย   สมฺมุขาวินเยน จาติ- 
อาทิ   ตสฺสา   วิสฺสชชฺน ฯ   ยสฺมึ   สมเย  สมฺมุขาวินเยน  จ  
เยภุยฺยสิกาย   จ   อธิกรณ   วูปสมฺมติ   ตสฺมึ   สมเย   ยตฺถ  
เยภุยฺยสิกา   ลพฺภติ   ตตฺถ   สมฺมุขาวินโย   ลพฺภตีติ   เอว  สพฺพตฺถ  
สมฺพนฺโธ ฯ   ยตฺถ   ปฏิ ฺาตกรณ   ลพฺภติ   ตตฺถ   สมฺมุขา- 
วินโย ลพฺภตีติ   เอตฺถ   เอก   วา   เทฺว   วา   พหู   วา   ภิกฺขู  อิม  
นาม   อาปตฺตึ  อาปนฺโนสีติ  ปุจฺฉิเต  สติ  อามาติ  ปฏิชานเน  เทฺวป  
ปฏิ ฺาตกรณสมฺมุขาวินยา   ลพฺภนฺติ ฯ   ตตฺถ   สงฺฆสมฺมุขตา  
ธมฺมวินยปุคฺคลสมฺมุขตาติ   เอว   วุตฺตสมฺมุขาวินเย   สงฺฆสฺส   ปุรโต  
ปฏิ ฺาต   เจ   สงฺฆสมฺมุขตา ฯ   ตตฺเถว   เทสิต ฺเจ ธมมฺ- 
 ๑. ม. ธมฺมวาทีหิ วูปสมนกาเลติ อิท ปททฺวย น ทิสฺสติ ฯ  

                                     [ ป. ว.  ๓๖๙-๗๓ ]  
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วินยสมฺมุขตาโยป   ลทฺธา   โหนฺติ ฯ   อถ  วิวทนฺตา  อ ฺม ฺ  
ปฏิชานนฺติ   เจ   ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯ   ตสฺเสว   สนฺติเก  เทสิต ฺเจ  
ธมฺมวินยสมฺมุขตาโยป   ลทฺธา   โหนติฺ ฯ   เอกสฺเสว  วา  เอกสฺส 
สนฺติเก   อาปตฺติเทสนกาเล   ปสฺสส ิ  ปสฺสามีติ   วุตฺเต   ตตฺถ ธมฺม- 
วินยปุคฺคลสมฺมุขตาส ฺ ิโต   สมฺมขุาวินโย   จ   ปฏิ ฺาตกรณ ฺจ  
ลทฺธ   โหติ ฯ   อธิกรณาน   วูปสโมว   สมโถ   นาม   ตสฺมา  
อธิกรเณน   วินา   สมถา   นตฺถีติ   อาห   มาเหวนฺติสฺส   วจนีโย  
ฯเปฯ วินิพฺภุชิตฺวา นานากรณ ป ฺาเปตุนฺติ ฯ2  
        [๓๓๓]  สมถา  สมเถหิ  สมฺมนฺตีติอาทิ  ปุจฺฉา ฯ  สิยา  สมถา  
สมเถหิ   สมมฺนฺตีติอาทิ   วิสฺสชฺชน ฯ   ตตฺถ   สมถา   สมเถหิ  
สมฺมนฺตีติ   เอตฺถ   สมฺมนฺตีติ   สมฺปชฺชนฺติ ฯ   อธิกรณา   ปน  
สมฺมนฺติ   วูปสม   คจฺฉนฺติ   ตสฺมา ฯ   เยภุยฺยสิกา  สมฺมุขา- 
วินเยน สมฺมตีติ   เอตฺถ   สมฺมุขาวินเยน   สทฺธ ึ  เยภุยฺยสิกา    
สมฺปชฺชติ น   สติวินยาทีหิ   สทฺธ ึ  เตส   ตสฺสา   อนุปการตฺตาติ    
เอวมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ   สมฺมุขาวินโย  วิวาทาธิกรเณน  น  สมฺมตีติ   
ปาโ ฯ สมมฺุขาวินโย   น   เกนจิ   สมฺมตีติ   หิ   อวสาเน   วุตฺตตฺตา  
สมฺมุขาวินโย   สย   สมเถน   วา   อธิกรเณน   วา  สเมตพฺโพ  น  
โหติ ฯ   วิวาทาธิกรณ ฯ เป ฯ   กิจฺจาธิกรเณน   สมมฺตีติ   เอตฺถ  
สุณาตุ   เม   ภนฺเต ฯ เป ฯ   ปม   สลาก   นิกฺขิปามีติ   เอว  
วิวาทาธิกรณ กิจฺจาธิกรเณน สมฺมตีติ ทฏพฺพ ฯ  
                                  [ ป. ว.  ๒๗๓-๘๑ ]  
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        [๓๓๔]  วิวาทาธิกรณ   น   กตม   อธิกรณ   สมุฏาเปตีติ  
นาย   ธมโฺมติ   วุตฺตมตฺเตเนว   กิ ฺจิ   อธิกรณ   น   สมุฏาเปตีติ  
อตฺโถ ฯ   กตม   อธิกรณ   ปริยาปนฺนนฺติ  กตมาธิกรณปริยาปนฺน ฯ  
อยเมว   วา   ปาโ ฯ   วิวาทาธิกรณ   วิวาทาธิกรณ   ภชตีติ  
ปมุปฺปนฺนวิวาท   ปจฺฉา   อุปฺปนฺโน   ภชติ ฯ   วิวาทาธิกรณ  เทฺว  
สมเถ   ภชตีติ  ม  วูปสเมตุ  สมตฺถา  ตุมฺเหติ  วทนฺต  วิย  ภชติ ฯ  
ทฺวีหิ สมเถหิ สงฺคหิตนฺติ มยนฺต วูปสเมสฺสามาติ วทนฺเตหิ วิย  
ทฺวีหิ สมเถหิ สงฺคหิต ฯ  
                                        [ ป. ว.  ๒๘๑-๗ ]  
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                                    ขนฺธกปุจฺฉาวณฺณนา  
        [๓๓๕]  นิทาเนน  จ  นิทฺเทเสน  จ  สทฺธินฺติ  เอตฺถ นิทาเนนาติ  
สิกฺขาปทป ฺตฺติเทสสงฺขาเตน   นิทาเนน ฯ   นิทฺเทเสนาติ ปุคฺคลาทิ- 
นิทฺเทเสน ฯ  อุภเยนาป  ตสฺส ตสฺส สิกขฺาปทสฺส วตฺถุ ทสฺสิต ฯ  
ตสฺมา   วตฺถนุา   สทฺธ ึ  ขนฺธก   ปุจฺฉิสฺสามีติ   อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  
ตตฺถาติ   ตสฺมึ   อุปสมฺปทกฺขนฺธเก ฯ   อุตฺตมานิ   ปทานิ  วุตฺตานีติ  
น   ภิกฺขเว   โอนวีสติวสฺโส   ปุคฺคโล   อุปสมฺปาเทตพฺโพติอาทินา  
นเยน อุตฺตมปทานิ วุตฺตานิ ฯ จมฺมสยุตฺเตติ จมฺมกฺขนฺธเก ฯ  
                                      เอกุตฺตริกวณฺณนา  
        [๓๓๖]  มูลวิสุทฺธิยา   อนฺตราปตฺตีติ   อนฺตราปตฺตึ   อาปชชฺิตฺวา  
มูลายปฏิกสสฺน  กตฺวา   ิเตน  อาปนฺนา ฯ  อคฺฆวิสุทฺธิยา อนฺตรา- 
ปตฺตีติ สมฺพหุลา   อาปตฺติโย   อาปชชฺิตฺวา   ตาสุ   สพฺพจิรปฏจฺิ- 
ฉนฺนวเสน อคฺฆสโมธาน  คเหตฺวา  วสนฺเตน  อาปนฺนาปตฺตีติ   
คณฺ ีปเทสุ  วุตฺต ฯ สอุสฺสาเหเนว   จิตฺเตนาติ   ปนุป   อาปชฺชสิฺ- 
สามีติ   สอุสสฺาเหเนว จิตฺเตน ฯ  ภิกฺขุนีน  อฏวตฺถุกาย  วเสน   
เจต  วุตฺต ฯ  เตเนวาห อฏเม   วตฺถุสมฺึ   ภิกฺขุนิยา   ปาราชิกเมว    
โหตีติ ฯ   ธมฺมิกสฺส ปฏสิฺสวสฺส   อสจฺจาปเนติ   วุตฺตตฺตาอธมฺมิก- 
                  [ ป. ว.  ๒๘๙-๙๔  ส. ต.  ๒๗๙-๘๒ ]  
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ปฏิสฺสวสฺส  วิสวาเท  ทุกฺกฏ  น  โหติ ฯ  ตุมฺเห  วิพฺภมถาติ หิ  
วุตฺเต  สุทฺธจิตฺโต  สาธูติ  ปฏิสฺสุณิตฺวา  สเจ  น  วิพฺภมติ  อนา- 
ปตฺติ ฯ เอว   สพฺพตฺถ ฯ   ป ฺจทสสุ   ธมฺเมสูติ   กาเลน   วกฺขามิ    
โน อกาเลนาติอาทินา   วุตฺตป ฺจทสธมฺเมสุ ฯ   อาปตฺตึ   อาปชชฺิตุ  
ภพฺพตาย ภพฺพาปตฺติกา ฯ  
                                 เอกกวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
        [๓๓๗]  ทุเกสุ ฯ   นทิฺทหเนติ   อาตเป   อติจิร   เปตฺวา  
นิทฺทหเน ฯ   วตฺถุสภาค   เทเสนฺโต   เทเสนฺโต   อาปชฺชติ ฯ  
อาปนฺน   อาปตฺตึ   น   เทเสสฺสามีติ  ธุร  นกิฺขิปนฺโต  น  เทเสนฺโต  
อาปชฺชติ ฯ  โรมชนปเท  ชาต  โรมก ฯ  ปกฺขลลฺกนฺติ  ยวกฺขาร ฯ  
อนุ ฺาตโลณตฺตา โลณานิป ทุเกสุ วุตฺตานิ ฯ  
                                          ทุก นิฏ ิต ฯ  
        [๓๓๘]  ตีเกสุ ฯ   วจีสมฺปยุตฺต   กายกิริย  กตฺวาติ  กาเยน  
นิปจฺจการ  กตฺวา ฯ  มุขาลมฺพรกรณาทิเภโทติ  มุขเภริวาทนาทิปฺ- 
ปเภโท ยสฺส   สิกฺขาปทสฺส   วีติกฺกเม   กายสมุฏานา   อาปตฺติโย  
ต   กายทฺวาเร   ป ฺตฺตสิกฺขาปท ฯ   อุปฆาเตตีติ   วินาเสติ ฯ  
น   อาทาตพฺพนฺติ   อิมสมฺา   วิหารา  ปรมฺป  มา  นิกฺขม  วินยธราน  
วา   สนฺติก   อาคจฺฉ   วินิจฺฉย   ทาตุนฺติ   วุตฺเต   ตสฺส  วจน  น  
คเหตพฺพนฺติ   อตฺโถ ฯ   อกุสลานิ   เจว   มูลานิ   จาติ อโกสลลฺ- 
สมฺภูตฏเน   เอกนฺตากุสลภาวโต   อกุสลานิ   อตฺตนา สมฺปยุตฺต- 
                  [ ป. ว.  ๒๙๔-๓๑๑  ส. ต.  ๔๘๒-๙๔ ]  
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ธมฺมาน  สุปปฺติฏ ิตภาวสาธนโต  มลูานิ  น อกุสลภาวสาธนโต ฯ  
น  หิ  มูลกโต  อกุสลาน  อกุสลภาโว  กุสลาทีน  วา  กุสลาท-ิ 
ภาโว ฯ ตถา  จ  สติ  โมมูหจิตฺตทฺวเย  โมหสฺส  อกสุลภาโว   
น  สิยา ฯ ทฏุ ุ จริตานีติ   ปจฺจยโต   สมฺปยุตฺตธมฺมโต   ปวตฺติ- 
อาการโต  จ  น  สุฏ ุ อสมฺมา   ปวตฺติตานิ ฯ   วิรูปานีติ   วิภจฺฉานิ    
สมฺปติ   อายติ ฺจ อนิฏรูปตฺตา ฯ   สฏุ ุ   จริตานีติอาทีสุ   วุตฺต- 
วิปริยาเยน   อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  เทฺวป  เจเต  ติกา  ปณฺณตฺติยา   
วา  กมฺมปเถหิ  วา กเถตพฺพา ฯ   ปณฺณตฺติยา   ตาว   กายทฺวาเร    
ป ฺตฺตสิกฺขาปทสฺส วีติกฺกโม   กายทุจฺจริต   อวีติกฺกโม   กาย- 
สุจริต   วจีทฺวาเร ป ฺตฺตสิกฺขาปทสฺส   วีติกฺกโม   วจีทุจฺจริต    
อวีติกฺกโม   วจีสุจริต อุภยตฺถ   ป ฺตฺตสฺส   วีติกกฺโม    
มโนทุจฺจริต  มโนทฺวาเร  ป ฺตฺตสฺส สิกฺขาปทสฺส   อภาวโต ฯ    
ตยิท   ทฺวารทฺวเย   กริิยาสมุฏานาย อาปตฺติยา   วเสน  เวทิตพฺพ ฯ   
ยถาวุตฺตาย  อาปตฺติยา  อวีติกฺกโมว มโนสุจริต ฯ   อย   ปณฺณตฺติ- 
กถา ฯ  ปาณาติปาตาทโย  ปน  ติสฺโส เจตนา  กายทฺวาเรป   
วจีทฺวาเรป  อุปฺปนฺนา  กายทุจฺจริต  ทฺวารนฺตเร อุปฺปนฺนสฺสาป    
กมฺมสฺส   สนามาปริจฺจาคโต   เยภุยฺยวุตฺติยา ตพฺพหุลวุตฺติยา จ ฯ  
เตนาหุ อฏกถาจริยา          
             ทฺวาเร จรนฺติ กมมฺานิ       น ทวฺารา ทฺวารจาริโน  
             ตสฺมา ทฺวาเรหิ กมฺมานิ    อ ฺม ฺ ววตฺถิตาติ ฯ  
                           [ ป. ว.  ๓๑๓  ส. ต.  ๔๙๕ ]  
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ตถา   จตสฺโส   มุสาวาทาทิเจตนา   กายทฺวาเรป   วจีทฺวาเรป อุปฺ- 
ปนฺนา   วจีทุจฺจริต ฯ   อภิชฺฌา   พฺยาปาโท   มิจฺฉาทิฏ ีติ  ตโย  
มโนกมฺมภูตาย   เจตนาย   สมฺปยุตฺตธมฺมา   มโนทจฺุจริต ฯ กาย- 
วจีกมฺมภูตาย   ปน   เจตนาย  สมฺปยุตฺตา  อภิชฺฌาทโย  ตตปกฺขิกา  
วา   โหนฺติ   อพฺโพหาริกา   วา ฯ   ปาณาติปาตาทีหิ   วิรมนฺตสฺส  
อุปฺปนฺนา   ติสฺโส   เจตนาป   วิรติโยป   กายสุจริต   กายิกสฺส วีติกฺ- 
กมสฺส   อกรณวเสน   ปวตฺตนโต ฯ   กาเยน  ปน  สิกฺขาปทาน  
สมาทิยเน   สีลสฺส   กายสุจริตภาเว   วตฺตพฺพเมว   นตฺถิ ฯ มุสา- 
วาทาทีหิ   วิรมนฺตสฺส   จตสฺโส   เจตนาป   วิรติโยป   วจีสุจริต  
วาจสิกสฺส   วีติกฺกมสฺส   อกรณวเสน   ปวตฺตนโต ฯ   อนภิชฺฌา  
อพฺยาปาโท   สมฺมาทิฏ ีติ   ตโย   เจตนาสมฺปยุตฺตธมฺมา  มโนสุจริตนฺติ  
อย กมฺมปถกถา ฯ  
                                     ติก นิฏ ิต ฯ  
        [๓๓๙]  จตุกฺเกสุ ฯ   อนริยโวหาราติ   อนริยาน   ลามกาน  
โวหารา   สโวหารา   อภิลาปวาจา ฯ   อริยโวหาราติ   อรยิาน  
สปฺปุริสาน  โวหารา ฯ  ทิฏวาทิตาติ  ทิฏ  มยาติ  เอว  วาทิตา ฯ  
เอตฺถ   จ   ตตสมุฏาปกเจตนาวเสน   อตฺโถ   เวทิตพฺโพ ฯ ปม- 
กปฺปเกสุ   หิ   ปม   ปุรสิลิงฺคเมว   อุปฺปชฺชตีติ   อาห   ปม  
อุปฺปนฺนวเสนาติ ฯ   ปรุมิ   ปุริสลิงฺค   ชหตีติ   ยถาวุตฺเตนตฺเถน  
ปุพฺพงฺคมภาวโต   ปรุิมสงฺขาต   ปุริสลิงฺค   ชหติ ฯ   สต   ตึส ฺจ  
                      [ ป. ว.  ๓๑๓-๖  ส. ต.  ๔๙๕-๗ ]  
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สิกฺขาปทานีติ   ตึสาธิกานิ  สต  สิกฺขาปทานิ ฯ  ภิกฺขุสฺส  จ   
ภิกฺขุนิยา จ   จตูสุ   ปาราชิเกสูติ   สาธารเณสุเยว   จตูสุ   ปารา- 
ชิเกสุ ฯ ปมป ฺโหติ   อตฺถิ   วตฺถุนานตฺตตา   โน   อาปตฺตินานตฺต- 
ตาติ อย   ป ฺโห ฯ   อตฺถิ   อาปตฺติสภาคตา   โน   วตฺถุสภาคตาติ  
อย   อิธ   ทุติโย   นาม ฯ  อนาปตฺติวสฺสจฺเฉทสฺสาติ  นตฺถ ิ เอตสฺมึ  
วสฺสจฺเฉเท   อาปตฺตีติ   อนาปตฺติวสฺสจฺเฉโท   ตสฺส ฯ  อนาปตฺติ- 
กสฺส วสฺสจฺเฉทสฺสาติ   อตฺโถ ฯ   มนตฺาภาสาติ   มติยา   อุปปริก-ฺ 
ขิตฺวา ภาสนโต   อสมฺผปฺปลาปวาจา   อิธ   มนฺตาภาสาติ   วุตฺตา ฯ  
นวมภิกฺขุนิโต   ปฏาย   อุปชฺฌายาติ   อภิวาทนารหา   โน ปจฺจุฏ- 
านารหาติ   ยสฺมา   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   ภตฺตคฺเค   อฏนฺน ภิกขฺุนีน    
ยถาวุฑฺฒ   อวเสสาน   ยถาคติกนฺติ   วทนฺเตน   ภควตา ภตฺตคฺเค    
อาทิโต  ปฏาย  อฏนฺนเยว  ภิกฺขุนีน  ยถาวุฑฺฒ  อนุ ฺาต  
อวเสสาน   อาคตปฏิปาฏิ   ตสฺมา   นวมภิกฺขุนิโต   ปฏาย   สเจ  
อุปชฺฌายาป   ภิกฺขุนี   ปจฺฉา   อาคจฺฉติ   น   ปจฺจุฏานารหา ฯ  
ยถานิสินฺนาหิเยว  สีส  อุกฺขิปตฺวา  อภิวาเทตพฺพตฺตา  อภิวาทนา- 
รหา ฯ อาทิโต   นิสินฺนาสุ   ปน   อฏสุ   อพฺภนตฺริมา   อ ฺา  
วุฑฺฒตรา   อาคจฺฉติ   อตฺตโน   นวิก   วุฏาเปตฺวา   นิสีทิตุ   ลภติ  
ตสฺมา   สา   ตาหิ   อฏหิ   ภิกฺขุนีหิ  ปจฺจุฏานารหา ฯ  ยา  ปน  
อฏหิป   นวกตรา   สา   สเจป  สฏ ิวสฺสา  โหติ  อาคต- 
ปฏิปาฏิยาว นิสีทิตุ   ลภติ ฯ   อิธ   น   กปฺปนฺตีติ   วทนฺโตปติ  
                  [ ป. ว.  ๓๑๖-๒๐  ส. ต.  ๔๙๗-๕๐๐ ]  
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ปจฺจนฺติเมสุ   ชนปเทสุ   ตฺวา   อิธ   น   กปฺปนฺตีติ   วทนฺโต วินยาติ- 
สารทุกฺกฏ  อาปชฺชติ ฯ  กปฺปย  ห ิ น  กปฺปตีติ วทนฺโต ป ฺตฺต  
สมุจฺฉินฺทติ นาม ฯ อิธ กปฺปนฺตีติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ  
                                    จตุกฺก นิฏ ิต ฯ  
        [๓๔๐]  ป ฺจเกสุ ฯ  นิมนฺติโต  สภตฺโต  สมาโน  สนฺต  ภิกขฺุ  
อนาปุจฺฉาติ   วจนโต   อกปฺปยนิมนฺตน   สาทิยนฺตสฺเสว  อนามนฺตจาโร  
น   วฏฏตีติ   ปณฺฑปาติกสฺส   กปฺปตีติ   วุตฺต ฯ   คณโภชนาทีสุป  
เอเสว   นโย ฯ   อธิฏหิตฺวา   โภชนนฺติ   คิลานสมโยติอาทินา  
อาโภค   กตฺวา   โภชน ฯ   อวิกปฺปนาติ   มยฺห   ภตฺตปจฺจาส  
อิตฺถนฺนามสฺส   ทมฺมีติ   เอว   อวิกปฺปนา ฯ   อยสโต   วา  
ครหโต   วาติ   เอตฺถ   ปรมฺมุขา   อคุณวจน   อยโส   สมฺมุขา  
ครหา ฯ   วิยสตีติ   พฺยสน   หิตสุข   ขิปติ  วิทฺธเสตีติ  อตฺโถ ฯ  
าตีน   พฺยสน   าติพฺยสน ฯ   โจรโรคภยาทีหิ   าติวินาโสติ  
อตฺโถ ฯ   โภคาน   พฺยสน   โภคพฺยสน ฯ   ราชโจราทิวเสน  
โภควินาโสติ  อตฺโถ ฯ  โรโคเอว  พฺยสน  โรคพฺยสน ฯ  โรโค  หิ  
อาโรคฺย   พฺยสติ  วินาเสตีติ  พฺยสน ฯ  สีลสฺส  พฺยสน  สลีพฺยสน ฯ  
ทุสฺสีลฺยสฺเสต   นาม ฯ   สมฺมาทิฏ ึ   วินาสยมานา   อุปฺปนฺนา  
ทิฏ ิเยว   พฺยสน   ทิฏ ิพฺยสน ฯ   าติสมฺปทาติ   าตีน   สมปฺทา  
ปาริปูริ   พหุภาโว ฯ  โภคสมฺปทายป  เอเสว  นโย ฯ  อาโรคฺยสสฺ  
สมฺปทา   ปาริปูริ   อาโรคฺยสมฺปทา   ทฆีรตฺต   อาโรคตา ฯ สีล- 
                       [ ป. ว.  ๓๒๐-๕  ส. ต.  ๕๐๑-๔ ]  
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ทิฏ ิสมฺปทาสุป   เอเสว   นโย ฯ  วตฺต  ปริจฺฉินฺทีติ  ตสฺมึ  ทิวเส  
กาตพฺพวตฺต   นฏิาเปสิ ฯ   อฏ   กปฺเป   อนุสฺสรีติอาทินา  
ตสฺมึ   ขเณ   าณ   นิพฺพตฺเตตฺวา   ปพฺุเพนิวาสาณ   นิพฺพตฺเตสุนฺติ  
ทีเปติ ฯ   ตฺติยา   กมฺมปฺปตฺโต   หุตฺวาติ   ตฺติยา   ปตาย  
อนุสฺสาวนกมฺมปฺปตฺโต   หุตฺวาติ   อตฺโถ ฯ   มนฺทตฺตา   โมมูหตฺตาติ  
เนว   สมาทาน   ชานาติ   น   อานิสส   อตฺตโน   ปน   มนฺทตฺตา  
โมมูหตฺตา   อาเณเนว  อาร ฺโก  โหติ ฯ  ปาปจฺโฉ  อิจฺฉา- 
ปกโตติ อร ฺเ   เม   วิหรนฺตสฺส   อย   อาร ฺโกติ   จตุปฺปจฺจย- 
สกฺการ กริสสฺนฺติ   อย   ภิกฺขุ   ลชชฺี   ปวิวิตฺโตติอาทีหิ   จ    
คุเณหิ สมฺภาเวสฺสนฺตีติ   เอว   ปาปกาย   อิจฺฉาย   ตฺวา   ตายเอว  
อิจฺฉาย   อภิภูโต   หุตฺวา   อาร ฺโก   โหตีติ   อตฺโถ ฯ  เตนาห  
อร ฺวาเสน   ปจฺจยลาภ   ปฏยมาโนติ ฯ   อุมมฺาทวเสน   อร ฺ  
ปวิสิตฺวา   วิหรนฺโต   อุมมฺาทา   จิตฺตกฺเขปา   อาร ฺโก   นาม  
โหติ ฯ   วณฺณิตนฺติ   อิท  อาร ฺกงฺค  นาม  พุทฺเธหิ  พุทฺธสาวเกหิ 
จ วณฺณิต ปสตฺถนฺติ อาร ฺโก โหติ ฯ  
                                          ป ฺจก นิฏ ิต ฯ  
        [๓๔๑]  ฉกฺเกสุ ฯ   ฉพฺพสฺสปรมตา   ธาเรตพฺพนฺติ  ปทภาชน  
ทสฺสิต ฯ เสส อุตฺตานเมว ฯ  
                                            ฉกฺก นิฏ ิต ฯ  
                           [ ป. ว.  ๓๒๕-๓๐  ส. ต. ๕๐๔-๑๑ ]  
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        [๓๔๒]  สตฺตเกสุ ฯ   ฉกฺเก   วุตฺตานิเยว   สตฺตกวเสน  
โยเชตพฺพานีติ   ฉกฺเก   วุตฺตจุทฺทสปรมานิ   ทฺวิธา   กตฺวา   ทฺวินฺน  
สตฺตกาน   วเสน   โยเชตพฺพานิ ฯ  อาปตฺตึ  ชานาตีติ  อาปตฺตึเยว  
อาปตฺตีติ  ชานาติ ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ อาภิเจตสิกานนฺติ  
เอตฺถ   อภิเจโตติ   ปากติกกามาวจรจิตฺเตหิ   สุนฺทรตาย   ปฏิปกฺขโต  
วิสุทฺธตฺตา  จ  อภิกฺกนฺต  วิสุทฺธจิตฺต  วุจฺจติ ฯ  อุปจารชฺฌาน- 
จิตฺตสฺเสต อธิวจน ฯ   อภิเจตสิ   ชาตานิ   อาภิเจตสิกานิ   อภิเจโต  
สนฺนิสฺสิตานีติ   วา   อาภิเจตสิกานิ ฯ   ทิฏธมฺมสุขวิหารานนฺติ  
ทิฏธมฺเม   สุขวิหาราน ฯ   ทิฏธมฺโมติ   ปจฺจกฺโข   อตฺตภาโว  
วุจฺจติ ฯ   ตตฺถ  สุขวิหารภูตานนฺติ  อตฺโถ ฯ  รูปาวจรชฺฌานาน- 
เมต อธิวจน ฯ   ตานิ   ห ิ  อปฺเปตฺวา   นิสินฺนา  ฌายิโน  อิมสฺมิ ฺ- 
เจว อตฺตภาเว   อสงฺกิลฏิ   เนกฺขมฺมสุข   วินฺทนติฺ ฯ   ตสฺมา  
ทิฏธมฺมสุขวิหารานีติ   วุจฺจนฺติ ฯ   นิกามลาภีติ   นิกาเมน   ลาภี  
อตฺตโน   อิจฺฉาวเสน   ลาภี ฯ   อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ   สมาปชฺชิตุ  
สมตฺโถติ   วุตฺต   โหติ ฯ   อกิจฺฉลาภีติ   สุเขเนว   ปจฺจนีกธมฺเม  
วิกฺขมฺเภตฺวา   สมาปชชฺิตุ   สมตฺโถติ   วุตฺต   โหติ ฯ  อกสิรลาภีติ  
อกสิราน   ลาภี   วิปุลาน   ยถาปริจฺเฉเทเนว   วุฏาตุ   สมตฺโถติ  
วุตฺต   โหติ ฯ   เอกจฺโจ   หิ   ลาภีเยว  โหติ  น  ปน  สกฺโกติ  
อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ   สมาปชฺชิตุ ฯ   เอกจฺโจ   สกโฺกติ   ตถา สมา- 
ปชฺชิตุ   ปารปินฺถิเก   ปน   กิจฺเฉน   วิกฺขมฺเภติ ฯ   เอกจฺโจ  
                    [ ป. ว.  ๓๓๐-๔๓  ส. ต.  ๕๑๑-๓ ]  
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ตถา   จ   สมาปชฺชติ   ปาริปนฺถิเก   จ  อกิจฺเฉเนว  วิกฺขมฺเภติ  น  
สกฺโกติ   กาลมานนาฬิกยนฺต   วิย   ยถาปริจฺเฉเทเยว   วุฏาตุ ฯ  
อาสวาน   ขยาติ   อรหตฺตมคฺเคน  สพฺพกิเลสาน  ขยา ฯ  อนาสวนฺติ  
อาสววิรหิต ฯ   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตินฺติ   เอตฺถ  เจโตวจเนน  
อรหตฺตผลสมฺปยุตฺโต   สมาธิ   ป ฺาวจเนน   ตสมฺปยุตฺตา   จ  
ป ฺา   วุตฺตา ฯ   ตตฺถ   จ   สมาธิ   ราคโต   วิมุตฺตตฺตา  
เจโตวิมุตฺติ   ป ฺา   อวิชฺชาย   วิมุตฺตตฺตา   ป ฺาวิมุตฺตีติ  
เวทิตพฺพา ฯ   วุตฺต   เหต   ภควตา   โย  หิสฺส  ภิกฺขเว  สมาธิ  
ตทสฺส   สมาธินฺทฺริย   ยา   หิสฺส   ภิกฺขเว   ป ฺา   ตทสฺส  
ป ฺ ินฺทฺริย   อิติ   โข   ภิกฺขเว   ราควิราคา   เจโตวิมุตฺติ  
อวิชฺชาวิราคา   ป ฺาวิมุตฺตีติ ฯ   อปเจตฺถ   สมถผล เจโต- 
วิมุตฺติ   วิปสสฺนาผล   ป ฺาวิมุตฺตีติ   เวทิตพฺพา ฯ   ทิฏเว  
ธมฺเมติ   อิมสฺมึเยว   อตฺตภาเว ฯ   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวาติ  
อตฺตโนเยว   ป ฺาย   ปจฺจกฺข   กตฺวา   อปรปจฺจเยน   ตฺวาติ  
อตฺโถ ฯ   สตุมยาณาทินา   วิย  ปรปจฺจยต  นยคฺคาห ฺจ  มุ ฺจิตฺวา  
ปรโต   โฆสานุคตภาวนาธิคมภูตาย   อตฺตโนเยว   ป ฺาย   ปจฺจกฺข  
กตฺวา   น   สยมฺภูาณภูตายาติ   อธิปฺปาโย ฯ   อุปสมฺปชฺช  
วิหรตีติ ปาปุณิตฺวา สมฺปาเทตฺวา วิหรติ ฯ  
                                      สตฺตก นิฏ ิต ฯ  
[๓๔๓]  อฏเกสุ ฯ   อฏานิสเส   สมฺปสฺสมาเนนาติ   อิธ  ปน  
                             [ ป. ว.  ๓๔๓  ส. ต.  ๕๑๓ ]  
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ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อาปตฺตึ   อาปนฺโน   โหติ   โส  ตสฺสา  อาปตฺติยา  
อนาปตฺติทิฏ ิ   โหติ   อ ฺเ  ภิกฺขู  ตสฺสา  อาปตฺติยา  อาปตฺติ- 
ทิฏ ิโน โหนฺติ   เต   เจ   ภิกฺขเว   ภิกขฺู   ต   ภิกฺขุ  เอว  ชานนฺติ   
อย โข   อายสฺมา   พหุสสฺุโต   อาคตาคโม   ธมฺมธโร   วินยธโร  
มาติกาธโร   ปณฺฑิโต   วิยตฺโต   เมธาวี   ลชชฺี   กุกกฺุจฺจโก สิกฺขา- 
กาโม   สเจ  มย  อิม  ภิกขฺุ  อาปตฺติยา  อทสฺสเน  อุกฺขิปสฺสาม  
น   มย   อิมนิา   ภิกฺขุนา   สทฺธ ึ  อุโปสถ  กริสฺสาม  วินา  อิมนิา  
ภิกฺขุนา   อุโปสถ   กริสฺสาม   ภวิสฺสติ   สงฺฆสฺส   ตโตนิทาน  
ภณฺฑน   กลโห   วิคฺคโห  วิวาโท  สงฺฆเภโท  สงฺฆราชี  สงฺฆววตฺถาน  
สงฺฆนานากรณนฺติ   เภทครุเกหิ   ภิกขฺเว   ภิกฺขูหิ   น   โส   ภิกขฺุ  
อาปตฺติยา   อทสฺสเน   อุกฺขิปตพฺโพติอาทินา   วุตฺตอฏานิสเส  
สมฺปสฺสมาเนน ฯ   เตน   หิ   สทฺธึ   อุโปสถาทิอกรณ   อาทีนโว  
เภทาย   สวตฺตนโต   กรณ   อานิสโส   สามคฺคิยา   สวตฺตนโต  
ตสฺมา  เอเต  อฏานิสเส  สมฺปสฺสมาเนน  น  โส  ภิกฺขุ อุกฺขิป- 
ตพฺโพติ อตฺโถ ฯ   ทุติยอฏเกป ฯ   อฏานิสเส   สมฺปสฺสมาเนนาติ  
อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อาปตฺตึ   อาปนฺโน   โหติ  โส  ตสฺสา  
อาปตฺติยา   อนาปตฺติทิฏ ิ   โหติ   อ ฺเ   ภิกฺขู   ตสฺสา  อาปตฺติยา  
อาปตฺติทิฏ ิโน   โหนฺติ   โส   เจ   ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  เต  ภิกฺขู  เอว  
ชานาติ   อิเม   โข   อายสฺมนฺตา   พหุสฺสุตา  อาคตาคมา  ธมฺมธรา  
วินยธรา   มาติกาธรา   ปณฺฑิตา   วิยตฺตา   เมธาวิโน   ลชฺชิโน  
                       [ ป. ว.  ๓๔๓-๕  ส. ต.  ๕๑๔ ]  
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กุกฺกุจฺจกา   สิกฺขากามา   นาล   มม   วา   การณา   อ ฺเส  วา  
การณา   ฉนทฺา   โทสา   โมหา  ภยา  อคตึ  คนฺตุ  สเจ  ม  อิเม  
ภิกฺขู   อาปตฺติยา   อทสฺสเน   อุกฺขิปสสฺนฺติ   น  มยา  สทฺธึ  อุโปสถ  
กริสฺสนฺติ   วินา   มยา   อุโปสถ   กริสสฺนฺติ   ภวิสสฺติ   สงฺฆสฺส  
ตโตนิทาน   ภณฺฑน   กลโห   วิคฺคโห   วิวาโท  สงฺฆเภโท  สงฺฆราชี  
สงฺฆววตฺถาน   สงฺฆนานากรณนฺติ   เภทครุเกน   ภิกฺขเว   ภิกขฺุนา  
ปเรสป   สทธฺาย   สา   อาปตฺติ   เทเสตพฺพาติอาทินา   วุตฺเต  
อฏานิสเส   สมฺปสฺสมาเนนาติ   อตฺโถ ฯ  ปาลิย  อาคเตหิ  สตฺตหีติ  
ปุพฺเพวสฺส   โหติ   มุสา   ภณิสฺสนฺติ   ภณนฺตสฺส  โหติ  มุสา   
ภณามีติ ภณิตสฺส   โหติ   มุสา   มยา  ภณิตนฺติ  วินิธาย  ทิฏ ึ   
วินิธาย  ขนฺตึ วินิธาย  รุจึ  วินิธาย  ภาวนฺติ  เอวมาคเตหิ  สตฺตหิ ฯ  
อพฺรหฺมจริยาติ อเสฏจริยโต ฯ   รตฺตึ   น   ภุ ฺเชยยฺ   วิกาล- 
โภชนนฺติ   อุโปสถ อุปวุฏโ  รตฺติโภชน ฺจ  ทิวา  วิกาลโภชน ฺจ   
น  ภุ ฺเชยฺย ฯ  ม ฺเจ ฉมายว   สเยถ  สนฺถเตติ  กปฺปยม ฺเจ  วา   
สุธาทิปริกมฺมกตาย  ภูมิย วา  ติณปณฺณปลาสาทีนิ  สนถฺริตฺวา   
กเต  สนฺถเต วา สเยถาติ อตฺโถ ฯ เอต ฺหิ   อฏงฺคิกมาหุ- 
โปสถนฺติ   เอต  ปาณาติปาตาทีนิ  อสมาจรนฺเตน  อุปวุฏ ุโปสถ    
อฏหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคตตฺตา  อฏงฺคิกนฺติ  วทนฺติ ฯ อกปฺปยกต    
โหติ   อปฺปฏิคฺคหิตกนฺติอาทโย  อฏ  อนติริตฺตา  นาม ฯ  
สปฺปอาทิ   อฏเม   อรุณุคฺคมเน   นิสฺสคฺคิย   โหติ ฯ  อฏกวเสน  
                           [ ป. ว.  ๓๔๕  ส. ต.  ๕๑๔-๕ ]  
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โยเชตฺวา   เวทิตพฺพานีติ   ปุริมานิ   อฏ  เอก  อฏก  ตโต  เอก  
อปเนตฺวา   เสเสสุป   เอเกก   ปกฺขิปตฺวาติอาทินา  นเยน  อ ฺานิป  
อฏกานิ กาตพฺพานีติ อตฺโถ ฯ  
                                        อฏก นิฏ ิต ฯ  
        [๓๔๔]  นวเกสุ ฯ   อาฆาตวตฺถูนีติ   อาฆาตการณานิ ฯ  
อาฆาตปฏิวินยาติ   อาฆาตสฺส   ปฏิวินยการณานิ ฯ   ต   กุเตตฺถ  
ลพฺภาติ   ต   อนตฺถจรณ   มา   อโหสีติ   เอตสฺมึ   ปคฺุคเล   กุโต  
ลพฺภา   เกน   การเณน   สกฺกา   ลทฺธุ ฯ   ปโร   นาม  ปรสฺส  
อตฺตโน   จิตฺตรุจิยา   อนตฺถ   กโรตีติ   เอว   จินฺเตตฺวา   อาฆาต  
ปฏิวิโนเทติ ฯ   อถวา   สจาห   ปฏิกโฺกป   กเรยฺย  ต  โกป- 
กรณ เอตฺถ   ปุคฺคเล   กุโต   ลพฺภา   เกน   การเณน   ลทฺธพฺพ  
นิรตฺถกภาวโตติ   อตฺโถ ฯ   กมฺมสฺสกา   หิ   สตฺตา   เต   กสฺส  
รุจิยา   ทุกฺขิตา   สุขิตา   วา   ภวนฺติ   ตสฺมา  เกวล  ตสฺมึ  มยฺห  
กุชฺฌนมตฺตเมวาติ   อธิปฺปาโย ฯ   อถวา   ต   โกปกรณ   เอตฺถ  
ปุคฺคเล   กุโต   ลพฺภา   ปรมตฺถโต   กชุฌิตพฺพสฺส   กชฺุฌนกสฺส   จ  
อภาวโต   สงฺขารมตฺต   เหต   ยทิท   ขนฺธป ฺจก   ย   สตฺโตติ  
วุจฺจติ   เต   จ   สงฺขารา   อิตฺตรกาลา   ขณิกา   กสฺส   โก  
กุชฺฌตีติ   อตฺโถ ฯ   กโุต   ลาภาติป   ปาโ ฯ  สจาห  เอตฺถ  
โกป   กเรยฺย   ตสฺมึ   เม   โกปกรเณ   กุโต   ลาภา   ลาภา  
นาม   เก   สยิุ   อ ฺตฺร   อนตฺถุปฺปตฺติโตติ   อตฺโถ ฯ  อิมสฺมึ  จ  
                   [ ป. ว.  ๓๔๕-๖  ส. ต.  ๕๑๕-๖ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 493 

อตฺเถ   ตนฺติ   นิปาตมตฺตเมว   โหติ ฯ   ตณฺห   ปฏิจฺจาติ   เทฺว  
ตณฺหา   เอสนาตณฺหา   จ   เอสิตตณฺหา   จ ฯ   ยาย   ตณฺหาย  
อชปถสงฺกุปถาทีนิ   ปฏิปชฺชิตฺวา   โภเค   เอสติ   คเวสติ   อย  
เอสนาตณฺหา   นาม ฯ  ยา  เตสุ  เอสิเตสุ  คเวสิเตสุ  ปฏิลทฺเธสุ  
ตณฺหา   อย   เอสิตตณฺหา  นาม ฯ  อิธ  เอสนาตณฺหา  ทฏพฺพา ฯ  
ปริเยสนาติ   รูปาทิอารมฺมณปริเยสนา ฯ  สา  หิ  เอสนาตณฺหาย   
สติ โหติ ฯ   ลาโภติ   รูปาทิอารมฺมณปฏิลาโภ ฯ  โส  หิ   
ปริเยสนาย สติ   โหติ ฯ  วินิจฺฉโย  ปน  าณ ตณฺหา ทิฏ ิ วิตกฺก- 
วเสน  จตุพฺพิโธ ฯ ตตฺถ   สุขวินิจฺฉย   ช ฺา   สุขวินิจฺฉย    
ตฺวา   อชฺฌตฺต สุขมนุยุ ฺเชยฺยาติ   อย   าณวินิจฺฉโย ฯ   
วินิจฺฉโยติ  เทฺว  วินิจฺฉยา  ตณฺหาวินิจฺฉโย  ทฏิ ิวินิจฺฉโยติ  เอว   
อาคตานิ อฏสตตณฺหาวิปรีตานิ๑ ตณฺหาวินิจฺฉโย ฯ   ทฺวาสฏ ี   
ทิฏ ิโย  ทิฏ ิวินิจฺฉโย ฯ  ฉนฺโท  โข เทวานมินฺท  วิตกฺกนิทาโนติ   
อิมสฺมึ  ปน  สุตฺเต  อิธ  วินิจฺฉโยติ วุตฺโต วิตกฺโกเยว  อาคโต ฯ   
ลาภ  ลภิตฺวา  หิ  อิฏานิฏ สุนฺทราสนฺุทร ฺจ วิตกฺเกน   วินิจฺฉินาติ    
เอตฺตกมฺเม  รูปารมฺมณตฺถาย  ภวิสฺสติ  เอตฺตก สททฺารมฺมณตฺ- 
ถาย   เอตฺตก   มยฺห   ภวิสฺสติ  เอตฺตก  ปรสฺส  เอตฺตก  
ปริภุ ฺชิสฺสามิ   เอตฺตก   นิทหิสฺสามีติ ฯ   เตน  วุตฺต  ลาภ   
ปฏิจฺจ วินิจฺฉโยติ ฯ   ฉนทฺราโคติ   เอว   อกุสลวิตกฺเกน   วิตกฺกิเต  
 ๑....ตณฺหาวิจริตานีติ ภเวยยฺ ฯ  

                           [ ป. ว.  ๓๔๖-๗  ส. ต.  ๕๑๖ ]  
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วตฺถุสฺมึ   ทพฺุพลราโค   จ  พลวราโค  จ  อุปฺปชฺชติ ฯ  อชฺโฌ- 
สานนฺติ อห   มมนฺติ   พลวสนฺนิฏาน ฯ   ปริคฺคโหติ   ตณฺหาทิฏ ิ- 
วเสน ปริคฺคหกรณ ฯ   มจฺฉริยนฺติ   ปเรหิ   สาธารณภาวสฺส   
อสหนตา ฯ เตเนวสฺส   โปราณา   เอว   วจนตฺถ  วทนฺติ  อิท   
อจฺฉริย  มยฺเหว โหตุ  มา  อ ฺสฺส  อจฺฉริย  โหตูติ  ปวตฺตตฺตา   
มจฺฉริยนฺติ  วุจฺจตีติ ฯ อารกฺขาติ   ทฺวารปทหนม ฺชุสาโคปนาทิ- 
วเสน   สุฏ ุ   รกฺขณา ฯ อธิกโรตีติ   อธิกรณ ฯ   การณสฺเสต    
นาม ฯ  อารกฺขาธิกรณนฺติ ภาวนปปสก ฯ  อารกฺขเหตูติ  อตฺโถ ฯ   
ทณฺฑาทานาทีสุ  ปรนิเสธนตฺถ ทณฺฑสฺส   อาทาน   ทณฺฑาทาน ฯ   
เอกโตธาราทิโน  สตฺถสสฺ  อาทาน สตฺถาทาน ฯ  กลโหติ  กาย- 
กลโหป  วาจากลโหป ฯ  ปุริโม  ปุรโิม วิโรโธ  วิคฺคโห ฯ   
ปจฺฉิโม ปจฺฉิโม วิวาโท ฯ ตุว ตุวนฺติ อคารววเสน ตุวนฺตุวนฺติ    
วจน ฯ   อธิฏ ิตกาลโต   ปฏาย  น  วิกปฺเปตพฺพานีติธ วิกปฺเปนฺเตน   
อธิฏานโต  ปุพฺเพ  วา  วิกปฺเปตพฺพ  วิชหิตาธิฏาน วา ปจฺฉา    
วิกปฺเปตพฺพ ฯ   อวิชหิตาธิฏาน   ปน   น  วิกปฺเปตพฺพนฺติ  
อธิปฺปาโย ฯ   ทุกฺกฏวเสน   วุตฺตานีติ   วคฺค  ภิกฺขุนีสงฺฆ  วคฺคส ฺ ี  
โอวทตีติอาทินา นเยน ธมฺมกมฺเม เทฺว นวกานิ ทุกกฺฏวเสน  
วุตฺตานิ ฯ  
                                           นวก นิฏ ิต ฯ  
        [๓๔๕]  ทสเกสุ ฯ   นตฺถิ   ทินฺนนฺติอาทิวเสน   เวทิตพฺพาติ  
                                  [ ป. ว.  ๓๔๗  ส. ต.  ๕๑๖ ]  



ประโยค๖ - สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณณฺนา (จตตฺุโถ ภาโค) - หนาท่ี 495 

นตฺถิ   ทินฺน   นตฺถ ิ  ยิฏ   นตฺถ ิ  หุต   นตฺถิ   สุกตทุกฺกฏาน  
กมฺมาน   ผลวิปาโก   นตฺถิ   อย   โลโก   นตฺถิ   ปรโลโก   นตฺถิ  
มาตา   นตฺถิ   ปตา   นตฺถิ   สตฺตา   โอปปาติกา   นตฺถิ   โลเก  
สมณพฺราหฺมณา   สมคฺคตา   สมฺมาปฏปินฺนา   เย   อิม ฺจ   โลก  
ปร ฺจ   โลก   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   ปเวเทนฺตีติ   เอวมาคต  
สนฺธาย   วุตฺต ฯ   สสฺสโต   โลโกติอาทิวเสนาติ  สสฺสโต  โลโกติ  
วา  อสสฺสโต  โลโกติ  วา  อนฺตวา  โลโกติ  วา  อนนฺตวา  โลโกติ  
วา   ต   ชีว   ต   สรีรนฺติ   วา   อ ฺ  ชวี  อ ฺ  สรรีนฺติ  วา  
โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณาติ   วา  น  โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ  
วา   โหติ   จ   น   จ   โหติ   ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ  วา  เนว  
โหติ   น   น   โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณาติ   วาติ   เอวมาคต  
สงฺคณฺหาติ ฯ   มิจฺฉาทิฏ ิอาทโย   มิจฺฉาวิมุตฺติปริโยสานาติ มิจฺฉา- 
ทิฏ ิ   มิจฺฉาสงฺกปฺโป   มจฺิฉาวาจา  มิจฺฉากมฺมนฺโต  มิจฺฉาอาชีโว  
มิจฺฉาวายาโม   มิจฺฉาสติ   มิจฺฉาสมาธิ   มิจฺฉาาณ   มิจฺฉาวิมุตฺตีติ  
เอวมาคต   สนฺธาย   วทติ ฯ   ตตฺถ   มิจฺฉาาณนฺติ   ปาปกิริยาสุ  
อุปายจินฺตนวเสน   ปาป   กตฺวา   สุกต   มยาติ  ปจฺจเวกฺขณากาเรน  
จ   อุปฺปนฺโน   โมโห ฯ   มิจฺฉาวิมุตฺตีติ   อวิมุตฺตสฺเสว   สโต  
วิมุตฺตส ฺ ิตา ฯ   สมถกฺขนฺธเก   นิททฺิฏาติ   โอรมตฺตก   อธิกรณ  
โหติ   น   จ   คติคต   น   จ   สริตสารตินฺติอาทินา  นิทฺทิฏา ฯ  
สมถกฺขนฺธเก   วุตฺเตหิ   สมนฺนาคโต   โหตีติ   สมพฺนฺโธ ฯ มาตุ- 
                           [ ป. ว.  ๓๔๗  ส. ต.  ๕๑๖-๘ ]  
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รกฺขิตาทโย ทส อิตฺถิโย ฯ ธนกฺกีตาทโย ทส ภริยา ฯ  
                                        ทสก นิฏ ิต ฯ  
        [๓๔๖]  เอกาทสเกสุ ฯ   น  โวทายนฺตีติ  น  ปกาสนฺติ ฯ  
สุยุตฺตยานสทิสาย   กตายาติ   อิจฺฉิติจฺฉิตกาเล  สุเขน  ปวตฺเต- 
ตพฺพตฺตา ยุตฺตยาน   วิย   กตาย ฯ   ยถา  ปติฏา  โหตีติ   
สมฺปตฺตีน  ยถา ปติฏา   โหติ ฯ   อนุอนุปฺปวตฺติตายาติ   ภาวนา- 
พหุลีกาเรหิ อนุอนุปฺปวตฺติตาย ฯ   สุข   สุปตีติอาทีสุ   ยถา   เสสชนา  
สปริวตฺตมานา   กากจฺฉมานา   ทุกฺข   สุปนฺติ   เอว   อสุปตฺวา  สุข  
สุปติ   นิทฺท   โอกกฺมนฺโตป   สมาปตฺตึ   สมาปนฺโน   วิย   โหติ ฯ  
สุข   ปฏิพุชฌฺตีติ   ยถา   อ ฺเ   นิตฺถนุนฺตา   วิชมภฺนฺตา สปริ- 
วตฺตนฺตา   ทกฺุข   ปฏิพุชฌฺนฺติ   เอว   อปฺปฏิพุชฺฌตฺิวา  วิกสมานมิว  
ปทุม   สุข   นิพฺพิการ   ปฏิพุชฺฌติ ฯ   อนุภูตปุพฺพวเสน เทวตู- 
ปสหารวเสน   จสฺส  ภทฺทกเมว  สุปน  โหติ  น  ปาปกนฺติ  อาห  
ปาปกเมว   น   ปสฺสตีติอาทึ ฯ   ธาตุกฺโขภเหตุกป   จสฺส   พหุล  
ภทฺทกเมว   สิยา  เยภุยฺเยน  จิตฺตชรูปานุคุณตาย  อุตุอาหารช- 
รูปาน ฯ ตตฺถ   ปาปกเมว   น   ปสฺสตีติ   ยถา   อ ฺเ   อตฺตาน    
โจเรหิ สมฺปริวาริต   วิย   พาเฬหิ   อุปทฺทุต   วิย   ปปาเต   ปปตนฺต  
วิย   จ   ปสฺสนฺติ   เอว   ปาปกเมว   สปุน  น  ปสฺสติ ฯ  ภทฺรก  
ปน   วุฑฺฒิการณภูต   ปสสฺตีติ   เจติย   วนฺทนฺโต  วิย  ปชู  กโรนฺโต  
วิย   ธมฺม   สณุนฺโต   วิย   จ   โหติ ฯ  มนุสฺสาน  ปโย  โหตีติ  
                   [ ป. ว.  ๓๔๗-๕๒  ส. ต.  ๕๑๘-๒๐ ]  
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อุเร  อามุตฺตมุตฺตาหาโร  วิย  สีเส  ปลนฺทมาลา๑  วิย จ มนุสฺสาน  
ปโย  โหติ  มนาโป ฯ  อมนุสฺสาน  ปโย  โหตีติ  ยเถว  จ มนุสสฺาน  
ปโย   เอว   อมนุสฺสานป  ปโย  โหติ  วิสาขตฺเถโร  วิย ฯ  นาสฺส  
อคฺคิ   วา   วิส   วา   สตฺถ   วา  กมตีติ  เมตฺตาวิหาริสฺส  กาเย  
อุตฺตราย   อุปาสิกาย   วิย   อคฺคิ   วา  สยุตฺตภาณกจูฬสีวตฺเถรสฺเสว  
วิส   วา   สงฺกิจฺจสามเณรสฺเสว   สตฺถ   วา   น  กมติ  น  ปวิสติ  
นาสฺส กาย วิโกเปตีติ วุตฺต โหติ ฯ  
        [๓๔๗]  เธนุวตฺถถป   เจตฺถ   กถยนฺติ ฯ  เอกา  กริ  เธนุ  
วจฺฉกสฺส   ขีรธาร   มุ ฺจมานา   อฏาสิ ฯ   เอโก   ลุทฺทโก  ต  
วิชฺฌิสฺสามีติ   หตฺเถน   สมฺปริวตฺเตตฺวา   ทีฆทณฺฑก   สตฺตึ   มุ ฺจิ ฯ  
สา   ตสฺสา   สรีร   อาหจฺจ   ตาลปณฺณ   วิย   วิวตฺตมานา   คตา  
เนว   อุปจารพเลน   น   อปฺปนาพเลน   เกวล   ปน   วจฺฉเก  
พลวหิตจิตฺตตาย ฯ เอว มหานุภาวา เมตฺตา ฯ  
        [๓๔๘]  ขิปฺป   สมาธิยตีติ   เกนจิ  ปริปนฺเถน  ปริหีนชฺฌานสฺส  
พฺยาปาทสฺส   ทูรสมุสฺสาริตภาวโต   ขิปฺปเมว   สมาธิยติ ฯ  มขุวณฺโณ  
วิปฺปสีทตีติ   พนฺธนา   ปมุตฺตตาลปกฺก   วิย   จสฺส   วิปฺปสนฺนวณฺณ  
มุข   โหติ ฯ   อสมฺมุฬโฺห   กาล   กโรตีติ   เมตฺตาวิหาริโน  
สมฺโมหมรณ   นาม   นตฺถ ิ  อสมฺมุฬฺโหว   นิทฺท   โอกฺกมนฺโต   วิย  
กาล กโรติ ฯ  
                                         เอกาทสก นิฏ ิต ฯ  
 ๑. ปลนฺธิตมาลาติป ทิสฺสติ ฯ  

                                   [ ป. ว.  ๓๕๓  ส. ต.  ๕๒๐ ]  
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        [๓๔๙]  สงฺฆ   ภนฺเต   ปวาเรมีติอาทิปวารณกถา   นามาติ  
คณฺ ีปเทสุ วุตฺต ฯ  
                              [ ป. ว.  ๓๕๓-๖  ส. ต.  ๕๒๐-๒ ]  
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                                      อตฺถวเสปกรณวณฺณนา  
        [๓๕๐]  ปมปาราชิกวณฺณนายเมว   วุตฺตนฺติ   สงฺฆสุฏ ุตายาติ-  
อาทีน   อตฺถวณฺณน   สนธฺาย   วุตฺต ฯ  ทสกฺขตฺตุ  โยชนาย  ปทสต  
วุตฺตนฺติ   เอกมูลกนเย   ทสกฺขตฺตุ   โยชนาย   กตาย   สงฺขลิกนเย  
วุตฺตปเทหิ   สทฺธึ   ปทสต   วุตฺตนฺติ   เอวมตฺโถ   คเหตพฺโพ ฯ  
อ ฺถา   เอกมูลเกเอว   นเย   น   สกกฺา   ปทสต   ลทฺธุ ฯ  
เอกมูลกนเย   หิ  ปุริมปจฺฉิมปทานิ  เอกโต  กตฺวา  เอเกกสฺมึ  วาเร  
นว   นว   ปทานิ   วุตฺตานีติ   ทสกฺขตฺตุ  โยชนาย  นวุติ  ปทานิเยว  
ลพฺภนฺติ ฯ   ตสฺมา  ตานิ  นวุติ  ปทานิ  สงฺขลิกนเย  พทฺธจกฺกวเสน  
โยชิเต   ทส   ปทานิ   ลพฺภนฺตีติ   เตหิ   สทฺธ ึ  ปทสตนฺติ   สกกฺา  
วตฺตุ ฯ   อิโต   อ ฺถา   ปน  อุโภสุป  นเยสุ  วิสุ  วิสุ  อตฺถสต  
ธมฺมสต ฺจ   ยถา   ลพฺภติ   ตถา  ปมปาราชิกสวณฺณนายเมว   
อมฺเหหิ ทสฺสิต ฯ   ต   ตตฺถ   วุตฺตนเยเนว   คเหตพฺพ   ปรุิมปจฺฉิม- 
ปทานิ เอกตฺเตน   คเหตฺวา   ปทสตนฺติ   วุตฺตตฺตา ฯ   ตตฺถ  
ปจฺฉิมสฺส   ปจฺฉิมสฺส   ปทสฺส   วเสน   อตฺถสต   ปุริมสฺส   ปรุิมสฺส  
วเสน   ธมฺมสตนฺติ   วุตฺต ฯ   ตสฺมึ  ปทสเต  ย  สงฺฆสุฏ ูติอาทินา  
วุตฺตปุริมปทาน   วเสน   ธมฺมสต   ต   สงฺฆผาสูติอาทินา วุตฺต- 
ปจฺฉิมปทาน วเสน อตฺถสตนฺติ อธิปฺปาโย ฯ  
                             มหาวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                        [ ป. ว.  ๓๕๗-๙  ส. ต.  ๕๒๓-๔ ]  
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                             ปมคาถาสงฺคณิกวณฺณนา  
        [๓๕๑]  อฑฺฒุฑฺฒานิ   สตานีติ   ตีณิ   สตานิ   ป ฺาส ฺจ  
สิกฺขาปทานิ ฯ   วิคฺคหนฺติ   มนุสฺสวิคฺคห ฯ  อติเรกนฺติ  ทสาหปรม  
อติเรกจีวร ฯ   กาฬกนฺติ   สุทฺธกาฬกานนฺติ   วุตฺตกาฬก ฯ  ภูตนฺติ  
ภูตาโรจน ฯ   ปรมฺปราภตฺตนฺติ   ปรมฺปรโภชน ฯ   ภิกฺขุนีสุ   จ  
อกฺโกโสติ   ยา   ปน   ภิกขฺุนี   ภิกฺขุ  อกฺโกเสยฺย  วา  ปริภาเสยฺย  
วาติ   วุตฺตสิกฺขาปท ฯ   อนฺตรวาสกนฺติ   อ ฺาติกาย   ภิกฺขุนิยา  
จีวรปฏิคฺคหณ ฯ   รูปยนติฺ   รูปยสโวหาร ฯ  สุตฺตนฺติ  สาม  สตฺุต  
วิ ฺาเปตฺวา   ตนฺตวาเยหีติ   วุตฺตสิกฺขาปท ฯ   อุชฌฺาปนเกติ  
อุชฺฌาปนเก   ขิยฺยนเก  ปาจิตฺติย ฯ  ปาจิตปณฺฑนฺติ  ภิกฺขุนีปร-ิ 
ปาจิต ฯ จีวร   ทตฺวาติ   สมคฺเคน   สงฺเฆน  จีวร  ทตฺวาติ  วุตฺต- 
สิกฺขาปท ฯ โวสาสนฺตีติ   ภิกฺขู   ปเนว   กุเลสุ   นมินฺติตา   ภุ ฺชนฺติ    
ตตฺร เจ   สา   ภิกฺขุนีติ   วุตฺตปาฏิเทสนิย ฯ   คิรคฺคนฺติ   ยา   ปน  
ภิกฺขุนี   นจฺจ   วา  คีต  วาติ  วุตฺตสิกฺขาปท ฯ  จริยาติ  อนฺโตวสฺส  
จาริก   จเรยฺยาติ   จ   วสฺส   วุฏา  จาริก  น  ปกฺกเมยฺยาติ  จ  
วุตฺตสิกฺขาปททฺวย ฯ   ฉนฺททาเนนาติ   ปาริวาสิเกน  ฉนฺททาเนน ฯ  
ปาราชิกานิ   จตฺตารีติ   ภิกฺขุนีน   จตฺตาริ   ปาราชกิานิ ฯ   กุฏีติ  
กุฏีการสิกฺขาปท ฯ โกสิยาติ โกสิยมิสฺสกสิกฺขาปท ฯ เสยฺยาติ  
อนุปสมฺปนฺเนน   สหเสยฺยสิกฺขาปท ฯ   ขณเนติ   ปวีขณน ฯ  
                       [ ป. ว.  ๓๖๐-๒  ส. ต.  ๕๒๕ ]  
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คจฺฉ   เทวเตติ  ภูตคามสิกฺขาปท ฯ  สิ ฺจนฺตีติ  สปฺปาณกอุทก- 
สิ ฺจน ฯ มหาวิหาโรติ   มหลฺลกวิหาโร ฯ   อ ฺนฺติ  อ ฺ- 
วาทก ฯ  ทฺวารนฺติ ยาว  ทฺวารโกสา ฯ  สหธมฺโมติ  สหธมฺมิก   
วุจฺจมาโน ฯ ปโยปานนฺติ สุรุสุรุการก ฯ   เอฬกโลมานีติ   เอฬก- 
โลมโธวาปน ฯ   ปตฺโตติ โอนป ฺจพนฺธนปตฺโต ฯ   โอวาโทติ    
ภิกฺขุนูปสฺสย   อุปสงฺกมิตฺวา โอวาโท ฯ   เภสชฺชนติฺ   ตทุตฺตร-ิ 
เภสชฺชวิ ฺาปน ฯ   สูจีติ อฏ ิมยาทิสูจิฆร ฯ   อาร ฺโกติ   
ยานิ  โข  ปน  ตานิ  อาร ฺกานิ เสนาสนานีติอาทินา   วุตฺต- 
ปาฏิเทสนิย ฯ  โอวาโทติ  ยา  ปน  ภิกขฺุนี โอวาทาย   วา    
สวาสาย   วา   น  คจฺเฉยฺยาติ  วุตฺตสิกฺขาปท ฯ ปาราชิกานิ   
จตฺตารีติอาทินา  ฉสุ  นคเรสุ  ป ฺตฺต เอกโต สมฺปณฺฑิตฺวา  
สาวตฺถิยา   ป ฺตฺต   วิสุ   คเณตฺวา   สพฺพาเนว  สิกฺขาปทานิ   
ทฺวีหิ ราสีหิ   สงฺคณฺหาติ ฯ  เอกตฺตึสครุกา  นาม  อุภโต  อฏ   
ปาราชิกา ภิกฺขูน   เตรส  ภิกฺขุนีน  ทส  สงฺฆาทิเสสา ฯ  อฏเตฺถ   
อนวเสสาติ เอเตสุ   ยถาวตฺุตครุเกสุ   สาธารณาสาธารณวเสน   อฏ   
ปาราชิกา อนวเสสา นาม ฯ  
        [๓๕๒]  โธวน ฺจ   ปฏิคฺคโหติ   คาถา   อฏกถาจริยาน ฯ  
ตตฺถ   โธวน ฺจ   ปฏิคฺคโหติ   อ ฺาติกาย   ภิกฺขุนิยา   จีวรโธวาปน  
จีวรปฏิคฺคหณ ฺจ ฯ  โกเสยฺย ฯ เป ฯ  เทฺว  โลมาติ  เอฬกโลม- 
วคฺเค อาทิโต   สตฺต   สกิขฺาปทานิ   วุตฺตานิ ฯ   วสฺสิกาติ วสฺสิก- 
                          [ ป. ว.  ๓๖๒-๖  ส. ต.  ๕๒๕-๗ ]  
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สาฏกสิกฺขาปท ฯ  อาร ฺเกน  จาติ  สาสงฺกสิกฺขาปท  วุตฺต ฯ  
ปณีตนฺติ   ปณีตโภชนวิ ฺตฺติ ฯ   โอนนฺติ   โอนวีสติวสฺสสิกฺขา- 
ปท ฯ นิสีทเน  จ  ยา  สิกขฺา  วสฺสิกา  ยา  จ สาฏิกาติ  
นิสีทนวสฺสิกสาฏิกาน ปมาณาติกฺกโม ฯ   อาปตฺติกฺขนฺธา  เจว   
อุโปสถาทีนิ  จ  ปาราชิกา สงฺฆาทิเสสาติอาทินา วิภตฺตตฺตา  
วิภตฺติโยติ วุตฺตา ฯ  
        [๓๕๓]  เตวีส  สงฺฆาทิเสสาติ  ภิกฺขุนีน  อาคตานิ  ทส  ภิกฺขูน  
เตรสาติ   เตวีสติ ฯ   เทฺวจตฺตาฬีส   นสิฺสคฺคิยาติอาทีสุป   เอเสว  
นโย ฯ   ทฺวีหิ ฯเปฯ  กิจฺจ  เอเกน  สมฺมตีติ  ทฺวีห ิ วิวาทาธิกรณ  
จตูหิ   อนุวาทาธิกรณ   ตีหิ   อาปตฺตาธิกรณ   เอเกน   กิจฺจาธิกรณ  
สมฺมตีติ อตฺโถ ฯ นิรงฺกโตติ สงฺฆมฺหา อปสาริโต ฯ  
                         [ ป. ว.  ๓๖๖-๘  ส. ต.  ๕๒๗-๓๐ ]  
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                                      อธิกรณเภทวณฺณนา  
        [๓๕๔]  ยสฺมา   อธิกรณ   อุกฺโกเฏนฺโต   สมถปตฺตเมว  
อุกฺโกเฏติ   ตสฺมา   วิวาทาธิกรณ   อุกฺโกเฏนฺโต   กตี   สมเถ  
อุกฺโกเฏตีติอาทิ   วุตฺต ฯ   ปาลิมุตฺตกวินิจฺฉเยเนวาติ   วินยลกฺขณ  
วินา   เกวล   ธมฺมเทสนามตฺตวเสเนวาติ   อตฺโถ ฯ   เยนาป  
วินิจฺฉเยนาติ   ปาลิมุตฺตกวินิจฺฉยเมว   สนธฺาย  วุตฺต ฯ  ขนฺธกโต  จ  
ปริวารโต   จ   สุตฺเตนาติ   ขนฺธกปริวารโต   อานีตสุตฺเตน ฯ นิชฺฌา- 
เปนฺตีติ   ส ฺาเปนฺติ ฯ   กิจฺจ   นิสฺสาย  อุปฺปชชฺนกกิจฺจานนฺติ  
ปุพฺเพกตอุกฺเขปนียาทิกิจฺจ   นิสฺสาย   อุปฺปชฺชนกกจฺิจาน ฯ  กีทิสาน ฯ  
ยาวตติย   สมนุภาสนาทีน ฯ   ต   หีติ   ต   วิวาทาธิกรณ ฯ  
อธิกรเณสุ   เยน   อธิกรเณน   สมฺมนติฺ   ต  ทสฺเสตุ  วุตฺตนฺติ  ยทา  
อธิกรเณหิ   สมฺมนฺติ   ตทา   กิจฺจาธิกรเณเนว   สมมฺนฺติ  น  อ ฺเหิ  
อธิกรเณหีติ ทสฺสนตฺถ วุตฺตนฺติ อธิปฺปาโย ฯ  
        [๓๕๕]  สตฺตนฺน   สมถาน   กตเม   ฉตฺตึส   สมุฏานาติ  
ปุจฺฉิตฺวาป   กมฺมสฺส   กิรยิา   กรณนฺติอาทินา   สมฺมุขาวินยสฺส  
สมุฏานานิ   อวิภชิตฺวาว   สติวินยาทีน   ฉนฺนเยว   ฉ   สมฏุานานิ  
วิภตฺตานิ   ต   กสฺมาติ   อาห   กิ ฺจาป  สตฺตนฺน  สมถานนฺติ- 
อาทึ ฯ สติวินยาทีน   สงฺฆสมฺมุขาทิกิจฺจยตา๑   นาม   นตฺถีติ   อาห  
กมฺมสงฺคหาภาเวนาติ ฯ  
 ๑. ม. สติวินยาทีน วยิ สงฺฆสมฺมุขตาทีน กิจฺจยตา ฯ  

                      [ ป. ว.  ๓๗๒-๙๐  ส. ต.  ๕๓๔-๔๒ ]  
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                              ทุติยคาถาสงฺคณิกวณฺณนา  
        [๓๕๖]  มนฺตคฺคหณนฺติ   อ ฺม ฺ   สสนฺทน ฯ   อนุสนธฺาน  
อนุสนฺธิตนฺติ   ภาวสาธโน   อนุสนฺธิตสทฺโทติ   อาห   อนุสนฺธตินฺติ  
กถานุสนฺธีติ ฯ  
                                   สงฺคามทฺวยวณฺณนา  
        [๓๕๗]  านนิสชฺชวตฺตาทินิสฺสิตาติ   เอว   าตพฺพ   เอว  
นิสีทิตพฺพนฺติเอวมาทิกา ฯ   ส ฺาชนนตฺถนฺติ   จุทิตกโจทกาน  
ส ฺ ุปฺปาทนตฺถ ฯ   อนุโยควตฺต   กถาเปตฺวาติ   กึ   อนุโยควตฺต  
ชานาสีติ ปุจฺฉิตฺวา เตเนว กถาเปตฺวา ฯ  
        [๓๕๘]  นลีาทิวณฺณาวณฺณวเสนาติ   นีลาทิวณฺณวเสน  
อาโรคฺยตฺถาทิอวณฺณวเสน จ ฯ  
                    [ ป. ว.  ๓๙๒-๔๒๕  ส. ต.  ๕๔๓-๕๗ ]  
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                                     ก ินเภทวณฺณนา  
        [๓๕๙]  ปุเรชาตปจฺจเย   ปเนส   อุทฺทิฏธมฺเมสุ   เอกธมฺมป  
น   ลภตีติ   เอส  อุทกาหรณาทิปฺปโยโค  อตฺตโน  ปุเรชาตปจฺจย- 
ภาเว ปุพฺพกรณวเสน   อุทฺทิฏเสุ   โธวนาทิธมฺเมสุ   เอกธมฺมป  
น   ลภติ   อตฺตโน   ปุเรชาตสฺส   ปุพฺพกรณสงฺคหิตสฺส   ธมฺมสฺส  
นตฺถิตาย ฯ   รูปาทีสุ   ธมเฺมสูติ   วณฺณคนฺธาทิสุทฺธฏกธมฺเมสุ ฯ  
ปุริมา   เทฺวติ   อิมสฺมึ  อธกิาเร  ปม  วุตฺตา  อนฺตรุพฺภารสหุพฺภารา  
น ปกฺกมนนติฺกาทโย เทฺว อุทฺธารา ฯ  
                                   อุปาลิป ฺจกวณฺณนา  
        [๓๖๐]  โอมทฺทการโกติ   โอมททฺิตฺวา  อภิภวิตฺวา  การโก ฯ  
อุปตฺถมฺโภ   น   ทาตพฺโพติ   สามคฺคีวินาสาย  อนุพล  น  ทาตพฺพ ฯ  
ทิฏาวิกมฺมป   กตฺวาติ   น   เมต   ขมตีติ   ทิฏ ึ   อาวิกตฺวาป ฯ  
กายปฺปโยเคน   อาปชฺชิตพฺพา  กายปฺปโยคา  วจีปโยเคน  อาปชฺช-ิ 
ตพฺพา วจีปโยคา ฯ   นวสุ   าเนสูติ   โอสารณาทีสุ   นวสุ  าเนสุ ฯ  
ทฺวีสุ   าเนสูติ   ตฺติทุติย  ตฺติจตุตฺถกมฺเมสุ ฯ   ตสฺมาติ   ยสฺมา  
มหาอฏกถาย   วุตฺตนเยน   อุภโตวิภงฺคา   อสงฺคหิตา   ตสฺมา   ย  
กุรุนฺทิย   วุตฺต   ต   คเหตพฺพนฺติ   สมพฺนฺโธ ฯ   จตูหิ   ป ฺจหีติ  
วจนโต   ทฺวีหิ   วา   ตีหิ  วา  เอกโต  เทเสตุ  วฏฏติ  ตโต  ปร  
                [ ป. ว.  ๔๒๖-๕๙  ส. ต.  ๕๕๘-๖๗ ]  
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น   วฏฏติ ฯ   มาฬกสีมายาติ   ขณฺฑสีมาย ฯ  อวิปปฺวาสสีมายาติ  
มหาสีมาย ฯ   ปรยิาเยน   ชานนฺตสฺส   วุตฺตมุสาวาโทติ ยสฺส- 
กสฺสจิ   ชานนฺตสฺส   ปริยาเยน   วุตฺตมุสาวาโทติ   อตฺโถ ฯ  
อนุโยโค   น   ทาตพฺโพติ   เตน   วุตฺต  อนาทยิตฺวา  ตุณฺหีภวิตพฺพนฺติ  
อตฺโถ ฯ   เอกูนวีสติเภทายาติ   มคฺคปจฺจเวกฺขณาทิวเสน เอกูน- 
วีสติปฺปเภทาย ฯ   ป ฺจหิ   การเณหีติ   อิท  อตฺถนิปฺผาทนกานิ  
เตส   ปุพฺพภาคานิ   จ   การณภาวสาม ฺเน   เอกชฺฌ   คเหตฺวา  
วุตฺต   น   ปน   สพฺเพส   ป ฺจนฺน   สมานโยคกฺเขมตฺตา ฯ  
อนุสฺสาวเนนาติ  เภทสฺส  อนุรูปสฺสาวเนน ฯ  ยถา  เภโท  โหติ เอว  
ภินฺทิตพฺพาน   ภิกฺขูน   อตฺตโน   วจนสฺส   สาวเนน   วิ ฺาปเนนาติ  
อตฺโถ ฯ   เตนาห   นนุ   ตุมฺเหติอาทึ ฯ   กณฺณมูเล   วจีเภท  
กตฺวาติ   เอเตน   ปากฏ   กตฺวา   เภทกรวตฺถุทีปน   โวหรณ  ตตฺถ  
อตฺตนา   วินิจฺฉิตมตฺถ   รหสฺสวเสน   วิ ฺาปน   อนุสฺสาวนนฺติ  
ทสฺเสติ ฯ  กมฺมเมว  อุทฺเทโส  วา  ปมาณนฺติ  เต หิ สงฺฆเภท- 
สิทฺธิโต ปมาณ   อิตเร   ปน  เตส  สมฺภารภูตา ฯ  เตนาห- 
โวหาราติอาทึ ฯ ตตฺถาติ   โวหรเณ ฯ   อนฺตรา  วุตฺตการเณนาติ   
ต  หิ  วนฺทนฺตสฺส ม ฺจปาทาทีสุป นลาฏ ปฏิห ฺเยฺยาติ- 
อาทินา วุตฺตการเณน ฯ  
                [ ป. ว.  ๔๖๐-๕๐๘  ส. ต.  ๕๖๗-๗๔ ]  
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                                  สมฏุานวณฺณนา  
        [๓๖๑]  ปุพฺเพ   วุตฺตเมวาติ   สหเสยฺยาทิปณฺณตฺติวชฺช ฯ  
อิตรนฺติ   สจิตฺตก ฯ   ภึสาปนาทีนิ   กตวฺาติ  ภึสาปนาทินา  อาปตฺตึ  
อาปชฺชิตฺวาติ อธิปฺปาโย ฯ  
                           ทุติยคาถาสงฺคณิกวณฺณนา  
        [๓๖๒]  วินเย   ครุกา   วินยครุกา ฯ  กิ ฺจาป  อิท  ทฺวีสุ  
คาถาสุ   อาคต   อ ฺเหิ   ปน   มิสฺเสตฺวา  วุตฺตภาวโต  นานากรณ  
ปจฺเจตพฺพ ฯ   เทฺว   สวาสกภูมิโยติ   เอตฺถ   ภูมีติ   อวตฺถา ฯ  
องฺคหีนตา  การณเวกลฺลวเสนาป  เวทิตพฺพาติ  อาห  อปเจตฺถาติ- 
อาทึ ฯ เอส   นโยติ   อปเจตฺถาติอาทินา   วุตฺตนโย ฯ  วนปฺปตึ   
ฉินฺทนฺตสฺส ปาราชิกนฺติ   อทินฺนาทาเน   วนปฺปติกถาย   อาคต   
ปรสนฺตก  สนฺธาย วุตฺต ฯ   วิสฏ ิฉฑฺฑเนติ  สุกฺกวิสฏ ิยา  โมจเน ฯ   
ทุกฺกฏา  กตาติ ทุกฺกฏ   วุตฺต ฯ   ปมสิกฺขาปทมฺหิเยวาติ   ภิกฺขุโน- 
วาทกวคฺคสฺส ปมสิกฺขาปเทเยว ฯ   อามกธ ฺ   วิ ฺาเปตฺวา    
ภุ ฺชนฺติยา ปุพฺพปฺปโยเค   ทุกกฺฏ   อชฺโฌหาเร   ปาจิตฺติย ฯ    
อพฺภุณฺหสีโลติ อภินวสีโล ฯ  
                     [ ป. ว.  ๕๐๙-๒๐  ส. ต.  ๕๗๕-๘๖ ]  
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                              เสทโมจนคาถาวณฺณนา  
        [๓๖๓]  เสทโมจนคาถาสุ ฯ   ตหินฺติ   ตสฺมึ   ปุคฺคเล ฯ  
อกปฺปยสมฺโภโค   นาม   เมถุนธมฺมาทีติ   คณฺ ีปเทสุ   วุตฺต ฯ  
เอสา   ป ฺหา   กุสเลหิ   จินฺติตาติ   ลงฺิควิปลฺลาสวเสเนต  วุตฺต ฯ  
เอโส   ป ฺโห   กุสเลหิ   จินฺติโตติ   อตฺโถ ฯ   ทสาติ  อวนฺทิเย  
ทส ฯ   เอกาทสาติ   ปณฺฑกาทโย   เอกาทส ฯ   อุพฺภกฺขเก  น  
วทามีติ   อิมินา   มุเข   เมถุนธมฺมาภาว   ทีเปติ ฯ   อโธนาภึ  
วิวชฺชิยาติ   อิมินา   วจฺจมคฺคปสฺสาวมคฺเคสุ ฯ   คามนฺตรปริยาปนฺน  
นทีปาร   โอกนฺตภิกฺขุนึ   สนฺธายาติ   เอตฺถ   นท ี  ภิกฺขุนิยา คามปริ- 
ยาปนฺนา   ปรตีร   คามนฺตรปริยาปนฺน   ตตฺถ   ปรตีเร ปมเลฑฺฑุ- 
ปาตปฺปมาโณ   คามุปจาโร   นทีปริยนฺเตน   ปริจฺฉินฺโน ตสฺมา    
ปรตีเร   รตนมตฺตมฺป   อร ฺ   นตฺถิ   ปรตีร ฺจ   ติณาทีหิ  
ปฏิจฺฉนฺนตฺตา   ทสฺสนุปจารวิรหิต   กโรติ   ตตฺถ   อตฺตโน   คาเม  
อาปตฺติ   นตฺถิ   ปรตีเร   ปน   ปมเลฑฺฑุปาตสงฺขาเต  
คามุปจาเรเยว   ปาท   เปติ   อนฺตเร   อภิธมฺเม   วุตฺตนเยน อร ฺ- 
ภูต   สกคาม   อติกฺกมติ  นาม  ตสฺมา  คณมฺหา  โอหียนา  นาม  
โหตีติ   เวทติพฺพ ฯ   ภิกขฺูน   สนฺติเก  เอกโต  อุปสมฺปนฺนา  นาม  
มหาปชาปตีปมุขา   ป ฺจสตสากิยานิโย ฯ   มหาปชาปติป   ห ิ 
อานนฺทตฺเถเรน   ทินฺนโอวาทสฺส   ปฏคฺิคหิตตฺตา   ภิกฺขูน   สนติฺเก  
                      [ ป. ว.  ๕๒๘-๓๐  ส. ต.  ๕๙๒-๓ ]  
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อุปสมฺปนฺนา   นาม ฯ  สห  ทุสฺเสน  เมถุนวีติกฺกมสฺส  สกฺกุเณยฺยตาย  
ทุสฺสกุฏิอาทีนิ   สนฺธายาติ   วุตฺต ฯ   ลิงฺคปริวตฺต  สนฺธาย   
วุตฺตาติ ลิงฺคปริวตฺเต   สติ  ปฏิคฺคหณสฺส  วิชหนโต  สาม  คเหตฺวา   
ภุ ฺชิตุ  น วฏฏตีติ   ลิงฺคปริวตฺตน   สนฺธาย   วุตฺตา ฯ  สุปฺปติฏ- 
 ิตนิโคฺรธสทิสนฺติ โยชนทฺวิโยชนาทิปรม มหานิโคฺรธ สนฺธาย  
วุตฺต ฯ  
                             เสทโมจนคาถา นิฏ ิตา ฯ  
                                  ป ฺจวคฺควณฺณนา  
        [๓๖๔]  กมฺมวคฺเค ฯ   อุมฺมตฺตกสฺส  ภิกฺขุโน  อุมฺมตฺตก- 
สมฺมตึ อุมฺมตฺตเก   น   ยาจิตฺวา   คเต  อสมฺมุขาป  ทาตุ  วฏฏติ ฯ   
ตตฺถ นิสินฺเนป  น  กุปฺปติ  นิยมาภาวโต ฯ  อสมฺมุขา  กเต  ปน  
โทสาภาว ทสฺเสตุ   อสมฺมุขา   กต   สกุต  โหตีติ  วุตฺต ฯ  ทูเตน   
อุปสมฺปทา ปน   สมฺมุขา   กาตุ   น   สกฺกา   กมฺมวาจานานตฺต- 
สพฺภาวโต ฯ ปตฺตนิกฺกุชชฺนาทโย   หตฺถปาสโต   อปนีตมตฺเตป    
กาตุ   วฏฏติ ฯ สงฺฆสมฺมุขตาติอาทีสุ   ยาวติกา   ภิกฺขู   กมฺมป-ฺ 
ปตฺตา   เต   อาคตา โหนฺติ  ฉนฺทารหาน  ฉนฺโท  อาหโฏ  โหติ   
สมฺมุขีภูตา  น  ปฏิกฺโกสนฺติ อย  สงฺฆสมฺมุขตา ฯ  เยน   
ธมฺเมน  เยน  วินเยน เยน สตฺถุสาสเนน สงฺโฆ   กมฺม   กโรติ  
                   [ ป. ว.  ๕๓๐-๘  ส. ต.  ๕๙๔-๖๐๑ ]  
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อย   ธมฺมสมมฺุขตา   วินยสมฺมุขตา ฯ  ตตฺถ  ธมฺโมติ  ภูต  วตฺถ ุฯ 
วินโยติ   โจทนา   เจว   สารณา   จ ฯ   สตฺถุสาสน   นาม  
ตฺติสมฺปทา   เจว   อนุสสฺาวนสมฺปทา   จ ฯ   ยสสฺ  สงฺโฆ  กมฺม  
กโรติ   ตสฺส   สมฺมุขภาโว   ปุคฺคลสมมฺุขตา ฯ   กตฺติกมาสสฺส  
ปวารณมาสตฺตา   เปตฺวา   กตฺติกมาสนฺติ   วุตฺต ฯ  ปจฺจุกฺกฑฺฒิตฺวา  
ปตทิวโส   จาติ   กาฬปกฺเข   จาตุทฺทสึ  วา  ปณฺณรสึ  วา  สนฺธาย  
วุตฺต ฯ   เทฺว   จ   ปุณฺณมาสิโยติ   ปมปจฺฉิมวสฺสุปคตาน   วเสน  
วุตฺต ฯ   านกรณานิ   สถิลิานิ   กตฺวา   อุจฺจาเรตพฺพ   อกฺขร  
สิถลิ ฯ   ตานิเยว  ธนิตานิ  อสิถลิานิ  กตฺวา  อุจฺจาเรตพฺพ  อกฺขร  
ธนิต ฯ   ทฺวิมตฺตากาล   ทีฆ ฯ  เอกมตฺตากาล  รสสฺ ฯ  ทสธา  
พฺย ฺชนพุทฺธิยา   ปเภโทติ   เอว   สิถลิาทิวเสน   พฺย ฺชนพุทฺธิยา  
อกฺขรุปฺปาทกจิตฺตสฺส   ทสปฺปกาเรน   ปเภโท ฯ   สพฺพานิ   หิ  
อกฺขรานิ   จิตฺตสมุฏานานิ   ยถาธิปฺเปตตฺถพฺย ฺชนโต   พฺย ฺชนานิ  
จ ฯ   สโยโค   ปโร   เอตสฺมาติ   สโยคปโร ฯ  น  สโยคปโร  
อสโยคปโร ฯ   อายสฺมโต   พุทฺธรกฺขิตเถรสฺส   ยสฺส   น   ขมตีติ  
เอตฺถ   ตการกการสหิตาภาโว   อสโยคปโร ฯ   กรณานีติ  
กณฺาทีนิ ฯ  อนุกฺขิตฺตกา  ปาราชิก  อนาปนฺนา  จ  ปกตตฺตาติ  อาห  
ปกตตฺตา   อนุกฺขิตฺตาติอาทึ ฯ   ตตฺถ   อนิสฺสาริตาติ   ปรุิมปทสฺเสว  
เววจน ฯ   ปริสุทฺธสีลาติ   ปาราชิก   อนาปนฺนา ฯ   น   เตส  
ฉนฺโท  วา  ปาริสุทฺธิ  วา  เอตีติ  ตีสุ  ทฺวีสุ  วา  นสิินฺเนสุ  เอกสฺส  
                   [ ป. ว.  ๕๓๘-๔๑  ส. ต.  ๖๐๑-๘ ]  
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วา   ทฺวินฺน   วา   ฉนฺทปาริสุทฺธิ   อาหฏาป   อนาหฏาว   โหตีติ  
อธิปฺปาโย ฯ   กายสมฺโภคสามคฺคีติ   สหเสยฺยปฏิคฺคหณาทิ ฯ  
โสรโตติ   สุเภ  รโต  สฏุ ุ  โอรโตติ  วา  โสรโต ฯ  นิวาตวุตฺตีติ  
นีจวุตฺติ ฯ   ปฏิสงฺขาติ  ปฏิสงฺขาย  าเณน  อุปปริกฺขิตฺวา ฯ  ยนฺต  
อวนฺทิยกมฺม   อนุ ฺาตนฺติ   สมฺพนฺโธ ฯ   อิมสฺส   อปโลกนก- 
มฺมสฺส าน   โหตีติ   เอวป   อปโลกนกมฺม  ปวตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ   
กมฺมเมว ลกขฺณนฺติ   กมมฺลกฺขณ ฯ   โอสารณ นิสฺสารณ ภณฺฑุ- 
กมฺมาทโย   วิย กมฺม ฺจ   หุตฺวา   อ ฺ ฺจ   นาม   น   ลภติ ฯ   
กมฺมเมว  หุตฺวา อุปลกฺขิยตีติ   กมฺมลกขฺณนฺติ   วุจฺจติ ฯ   เอตป    
กมฺมลกฺขณเมวาติ วุตฺตกมฺมลกฺขณ   ทสฺเสตุ   อจฺฉินฺนจีวร ชิณฺณ- 
จีวรนฏจีวรานนฺติอาทิ วุตฺต ฯ  อิณปลิโพธปติ  อิณเมว   
ปลิโพโธ  อิณปลิโพโธ ฯ  ตป  ทาตุ วฏฏติ ฯ   สเจ  ตาทิส  ภิกขฺุ   
อิณายิกา  ปลิพุทฺธนฺติ  ตตฺรุปฺปาทโตป ตสฺส   อิณ  โสเธตุ   
วฏฏตีติ  อธปิฺปาโย ฯ  ฉตฺต  วา  เวทิก  วาติ เอตฺถ   เวทิกาติ    
เจติยสฺส   อุปริ  จตุรสฺสจโย  วุจฺจติ ฯ  ฉตฺตนฺติ ตโต  อุทฺธ  วลยานิ   
ทสฺเสตฺวา  กโต  อคฺคจโย  วุจฺจติ ฯ  เจติยสฺส อุปนิกฺเขปโตติ    
เจติเย   นวกมฺมตฺถาย  อุปนิกฺขิตฺตโต  เจติยสนฺตกโตติ วุตฺต   โหติ ฯ   
อ ฺา  กติกา  กาตพฺพาติ  ปุริมกติกาย  อสงฺคหิตตฺตา วุตฺต ฯ   
เตหีติ  เยส  ปุคฺคลิกฏาเน  ติฏนฺติ  เตหิ ฯ  ทสภาคนฺติ  
ทสมภาค ฯ   ตตฺถาติ   ตสมฺึ  วิหาเร ฯ  มูเลติ  ปุพฺเพ ฯ  อิโต  
               [ ป. ว.  ๕๔๑-๕  ส. ต.  ๖๐๘-๑๔ ]  
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ปฏาย   ภาเชตฺวา   ขาทนฺตูติ   วจเนเนว   ยถาสุข   ปรโิภโค  
ปฏิกฺขิตฺโต   โหตีติ  อาห  ปุริมกติกา  ปฏิปฺปสฺสมภฺตีติ ฯ  อนุวิจริตฺวาติ  
ปจฺฉโต   ปจฺฉโต   คนฺตฺวา ฯ   อปจฺจาสึสนฺเตนาติ   เตส  สนฺติกา  
ปจฺจย   อปจฺจาสึสนฺเตน ฯ   มูลภาคนฺติ   วุตฺตเมวตฺถ   วิภาเวติ  
ทสภาคมตฺตนฺติ ฯ   อกตาวาส   วา   กตฺวาติ  ตโต  อุปฺปนฺนอาเยน  
กตฺวา ฯ  ชคฺคิตกาเล  น  วาเรตพฺพาติ  ชคฺคิตาน  ปุปฺผผลภริต- 
กาเล น   วาเรตพฺพา ฯ   ชคฺคนกาเลติ   ชคฺคิตุ   อารทฺธกาเล ฯ  
ตฺติกมฺมานเภเทติ ตฺติกมฺมสฺส านเภเท ฯ  
        [๓๖๕]  สตฺต   อาปตฺติกฺขนฺธา  ป ฺตฺต  นามาติ  สมฺพนฺโธ ฯ  
กกุสนฺธโกนาคมนกสฺสปาเอว   สตฺต   อาปตฺติกฺขนฺเธ   ป ฺาเปสุ ฯ  
วิปสฺสิอาทโย   ปน   โอวาทปาฏิโมกฺข   อุทฺทิสึสุ   น   สิกฺขาปท  
ป ฺาเปสุนฺติ   อาห   กกสุนฺธ ฺจ ฯ เป ฯ   อนฺตรา   เกนจิ  
อปฺป ฺตฺเต สิกฺขาปเทติ ฯ เสสเมตฺถ สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  
              อิติ สมนฺตปาสาทิกาย วินยฏกถาย สารตฺถทีปนิย  
                           ปริวารฏกถาวณฺณนา สมตฺตา ฯ  
        [๓๖๖]  อวสานคาถาสุ   ปน   อยมตฺโถ ฯ   วิภตฺตเทสนนฺติ  
อุภโตวิภงฺคขนฺธกปริวาเรหิ   วิภตฺตเทสน ฯ   วินยปฏกนฺติ  
โยเชตพฺพ ฯ   ตสฺสาติ   ตสฺส   วินยสฺส ฯ   ตตฺริทนฺติอาทิ  
ปมปาราชิกวณฺณนาย   วุตฺตนยเมว ฯ   สตฺถ ุ  มหาโพธิวิภูสิโตติ  
สตฺถุนา   ปรภุิตฺตมหาโพธิวิภูสิโต   มณฺฑิโต ฯ   ตสฺส   มหาวิหารสฺส  
                         [ ป. ว.  ๕๔๕-๙  ส. ต.  ๖๑๔-๒๔ ]  
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ทกฺขิณภาเค   อุตฺตม   ย   ปธานฆรนฺติ   สมฺพนฺโธ ฯ   ตตฺถ  
ปธานฆรนฺติ   ตนฺนามก   ปริเวณ ฯ   สุจิจาริตฺตสีเลน   ภิกฺขุสงฺเฆน  
เสวิตนฺติ   อิทป   ปธานฆรวิเสสน ฯ  ตตฺถาติ  ตสมฺึ  ปธานฆเร ฯ  
จารุปาการส ฺจิตนฺติ   มนาเปน   ปากาเรน   ปริกขิฺตฺต ฯ  
สีตจฺฉายตรูเปตนฺติ   ฆนนิจิตปตฺตส ฺฉนฺนสาขาปสาขตาย   สีตจฺฉาเยหิ  
รุกฺเขหิ   อุเปต ฯ   วิกสิต กมล กุวลย ปุณฺฑรีก โสคนฺธิกาทิ-  
ปุปฺผส ฺฉนฺนมธุรสีตลุทกปุณฺณตาย   สมฺปนฺนา   สลิลาสยา   อสฺสาติ  
สมฺปนฺนสลลิาสโย ฯ   อุทฺทิสิตฺวาติ  พุทฺธสิรึ  นาม  เถร  นิสฺสาย ฯ  
ตสฺส   อชฺเฌสน  นิสฺสายาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อิทฺธาติ  อตฺถวินิจฺฉยาทีหิ  
อิทฺธา  ผีตา  ปริปุณฺณา ฯ  สิรินิวาสสฺสาติ  สิริยา  นวิาสฏานภูตสฺส ฯ  
ชยสวจฺฉเรติ   ชยปฺปตฺตสวจฺฉเร ฯ   อยนฺติ   เถร   พุทฺธสิรึ  
อุทฺทิสฺส   ยา   วินยสวณฺณนา   อารทฺธา   อย ฯ   ธมฺมูปสหิตาติ  
กุสลสนฺนิสสฺิตา ฯ  
        [๓๖๗]  อิทานิ   สเทวกสฺส   โลกสฺส   อจฺจนฺต   สุขาธิคมาย  
อตฺตโน ปุ ฺ ปริณาเมนฺโต จิรฏ ิตตฺถ ธมฺมสฺสาติอาทิมาห ฯ  
        [๓๖๘]  ตตฺถ   สมาจิตนฺติ  อุปจิต ฯ  สพฺพสฺส  อานุภาเวนาติ  
สพฺพสฺส   ตสฺส   ปุ ฺสฺส   เตเชน ฯ   สพฺเพว   ปาณิโนติ 
กามาวจราทิเภทา   สพฺเพ   สตฺตา ฯ   สทฺธมฺมรสเสวิโนติ  ยถารห  
โพธิยาธิคมวเสน   สทฺธมมฺรสเสวิโน   ภวนฺตุ ฯ   เสสเมตฺถ  
สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ  
                                    นฏิ ิโต ทุติโย กณฺโฑ ฯ 
                                         [ ส. ต.  ๖๒๖-๗ ]  
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        [๓๖๙] เอตฺตาวตา จ  
              วินเย ปาฏวตฺถาย                สาสนสฺส จ วุฑฺฒิยา  
              วณฺณนา ยา สมารทฺธา        วินยฏกถาย สา  
              สารตฺถทีปนี นาม                สพฺพโส ปรนิิฏ ิตา  
              ตึสสหสฺสมตฺเตหิ                คณฺเหิ ปริมาณโต ฯ  
              อชฺเฌสิโต นรินฺเทน           โสห ปรกฺกมพาหุนา  
              สทธฺมฺมฏ ิติกาเมน             สาสนุชฺโชตการินา ฯ  
              เตเนว การิเต รมฺเม              ปาสาทสตมณฺฑิเต  
              นานาทุมคณากิณฺเณ            ภาวนาภิรตาลเย  
              สีตลูทกสมฺปนฺเน                 วส เชตวเน อิม  
              อตฺถพฺย ฺชนสมฺปนฺน          อกาสึ สุวินิจฺฉย ฯ  
              ย  สิทฺธ อิมินา ปุ ฺ            ย จ ฺ ปสุต มยา ฯ  
              เอเตน ปุ ฺกมฺเมน             ทุติเย อตฺตสมฺภเว  
              ตาวตึเส ปโมเทนฺโต             สีลาจารคุเณ รโต  
              อลคฺโค ป ฺจกาเมสุ             ปตฺวาน ปม ผล  
              อนฺติเม อตฺตภาวมฺหิ             เมตฺเตยฺย มุนิปุงฺคว  
              โลกคฺคปุคฺคล นาถ               สพฺพสตฺตหิเต รต  
              ทิสวฺาน ตสฺส ธีรสฺส            สุตฺวา สทฺธมฺมเทสน  
              อธิคนฺตฺวา ผล อคฺค              ธมเฺมเนว อิม ปช  
              นิรตา ปุ ฺกมฺเมสุ             โชเตนฺตุ ชินสาสน ฯ  
                                        [ ส. ต.  ๖๒๗ ]  
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              อิเม จ ปาณิโน สพฺเพ             สพฺพทา นิรุปทฺทวา  
              นิจฺจ กลฺยาณสงฺกปฺปา            ปปฺโปนฺตุ อมต ปทนฺติ ฯ  
                          สารตฺถทปีนี นาม วินยฏีกา สมตฺตา ฯ  
                                           ----------------- 


